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Með skýrt umboð til
að breyta borginni

Tjáir sig með listinni

Nýr formaður skipulagsráðs segir undirbúningi lokið. Nú ætli Besti flokkurinn
að sanna sig. Borgin verði lífguð við og hverfin gerð að sjálfbærum þorpum.

Edda Heiðrún Backmann
opnar listasýningu.
tímamót 26

SKIPULAGSMÁL Besti flokkurinn er

með skýrt umboð til breytinga í
Reykjavík og tími kominn til að
láta verkin tala, í góðri sátt við
íbúa. Þetta má lesa í viðtali blaðsins við nýjan formann skipulagsráðs, Pál Hjaltason.
Stærsta verkefnið verði að endurskilgreina hverfin sem sjálfbær
þorp, með allri helstu þjónustu, og
bæta fyrir það sem illa hefur farið
á síðustu árum.
Nýr meirihluti taki við hlöðnu
borði af skipulagsmálum, sem

Eurovision-stjörnur
Alexander Rybak syngur
dúett með Jóhönnu
Guðrúnu á jólatónleikum.
fólk 42

sum séu þannig vaxin að óhjákvæmilegt virðist að borgin
þurfi að greiða skaðabætur vegna
þeirra.
„Þrátt fyrir þennan arf eru
gríðarleg tækifæri framundan,“
segir Páll: „Breytingar eru skýrt
umboð Besta flokksins og við
höfum lært mikið af þenslunni.“
Hann vill þrengja veg einkabílsins í borginni: „Það hefur sýnt
sig erlendis að bílum fjölgar þegar
þeim er gefið meira pláss en fólki
og mannlífi þegar því er gefið

pláss,“ segir hann. Auka þurfi
almenningssamgöngur og skoða
hvort ekki megi loka til dæmis
Bankastræti fyrir bílaumferð.
Þá vill Páll sameina sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og
hefur miklar efasemdir um hugsanlega samgöngumiðstöð í Vatnsmýri. Flugvöllurinn á að fara til
Keflavíkur, að hans mati. Sekta
skuli eigendur húsa í niðurníðslu
og Árbæjarsafn skili gömlum
húsum í miðbæinn.
- kóþ / sjá síðu 10

Gói fær laugardagskvöldin:

Tekur við af
Spaugstofunni
FÓLK Guðjóni Davíð Karlssyni,

Góa, hefur verið falið það erfiða
verkefni að fylla upp í skarðið
sem Spaugstofan skildi eftir sig
þegar hún hvarf á braut eftir tuttugu ár á skjánum.
Guðjón Davíð mun stjórna
skemmtiþætti á laugardagskvöldum á RÚV. „Þátturinn mun að
einhverju leyti byggjast upp á
stuttum grínatriðum, svokölluðum sketsum, og svo viðtölum við
spennandi fólk,“ segir Guðjón.
Þá hefur hópurinn á bak við
síðasta Áramótaskaup samþykkt
að endurtaka leikinn frá því í
fyrra undir styrkri stjórn Gunnars Björns Guðmundssonar en
Spaugstofuhópnum hafði verið
boðið að taka verkefnið að sér.
Þeir sáu sér hins vegar ekki fært
að gera það vegna anna á öðrum
vígstöðvum.
- fgg / sjá síðu 32

Flestir styðja samningsleið:

Fyrningarleið
úr sögunni

KR enn á fullri siglingu
KR hleypti enn meiri
spennu í toppbaráttu Pepsideildar karla í gær með 4-1
sigri á Fylki.
íþróttir 36

veðrið í dag
9
8
10
12
BJART VEÐUR Í dag verður yfirleitt

URÐA GRUNNINN Unnið er að því að moka yfir sökkla 12 þúsund fermetra verslunarhúsnæðis við

Búið er að rýma sjöttu hæðina í húsi Orkuveitunnar og leitað er að leigjendum:

Hæð stjórnendanna til leigu
BORGARMÁL Sjötta hæðin í höfuð-

ú
Hefur þ
ð
la
o
sk
í dag?
Sterkar tennur og fallegt bros.
Flux flúormunnskol fyrir alla
fjölskylduna.
Fæst í næsta
apóteki.

- óká, sh / sjá síðu 6

Skógarlind í Kópavogi. Sökkullinn var steyptur vorið 2008. Gert á kostnað eigenda segir byggingarfulltrúi.
Sjá síðu 4
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

stöðvum Orkuveitu Reykjavíkur
stendur nú auð en yfirstjórn fyrirtækisins var þar áður til húsa.
Haraldur Flosi Tryggvason,
stjórnarformaður OR, segir að
verið sé að leita að leigjendum að
þessum hluta hússins.
„Þetta er dýrasti hluti hússins
og mjög aðgengilegur fyrir fyrir-

tæki sem vill vera í glæsilegum
salarkynnum,“ segir hann.
Þessar breytingar hafi verið eitt
fyrsta verk nýs forstjóra en Helgi
Þór Ingason tók við forstjórastarfinu á miðvikudag í síðustu viku.
Með breytingunni sé komið til
móts við óskir starfsfólks um að
yfirstjórnin verði sýnilegri en
áður. Eins séu þær táknrænar

fyrir þær breytingar sem unnið
er að í fyrirtækinu og fyrir viðhorf núverandi stjórnenda til
þess hvernig reka eigi fyrirtæki
í almannaeigu.
Yfirstjórn fyrirtækisins hefur
að hluta til verið dreift út um
deildir fyrirtækisins en ný skrifstofa forstjóra er nú á annarri
hæð.
- pg
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hæg norðvestlæg eða breytileg átt.
Víða bjart með köflum en stöku
skúrir eða smá súld NA-til. Hiti 7-14
stig, mildast syðst.
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SJÁVARÚTVEGUR Fyrningarleið í
sjávarútvegi virðist úr sögunni.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins styður meirihluti starfshóps um endurskoðun fiskveiðistjórnarkerfisins svokallaða
„samningsleið“.
Í samningsleiðinni er gert ráð
fyrir að stærsti hluti aflaheimilda verði í höndum útgerðarinnar, á grundvelli upphaflegrar
úthlutunar afla eða kvótakaupa.
Jón Steinsson hagfræðingur
sem að beiðni formanns starfshópsins þróaði tilboðsleið telur
að hún gæti skilað ríkinu fjórtán
milljörðum króna í tekjur á ári
þegar fram í sækir.
Áætlaðar tekjur ríkisins af
veiðigjaldi árið 2009 nema rétt
rúmum milljarði króna. Árið áður
voru tekjurnar 180 milljónir.

SPURNING DAGSINS

Lárus, var þessi rannsókn ekki
mikill hausverkur?
„Jú, þar til niðurstöður voru fengnar.“
Lárus Steinþór Guðmundsson hefur
unnið rannsókn á tengslum mígrenis og
þess að deyja úr hjartasjúkdómum.

BISKUPAR OG PRESTUR Málverkið af
Ólafi Skúlasyni heitnum sést hér.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Málverk af Ólafi Skúlasyni:

Tekið af gangi
Biskupsstofu
ÞJÓÐKIRKJAN Málverk af Ólafi
Skúlasyni, fyrrum biskupi, hefur
verið fært til á Biskupsstofu.
Fréttablaðið og Vísir birtu í gær
myndir af Karli Sigurbjörnssyni
biskupi og Geir Waage eftir fund
þeirra í gærmorgun, þar sem
málverkið af Ólafi var afar áberandi hluti af myndinni.
Steinunn Björnsdóttir, upplýsingafulltrúi Biskupsstofu, segir í
samtali við fréttavef DV að málverkið hafi verið fært til af tillitssemi og starfsfólk hafi séð að
það hafi vakið upp sárar tilfinningar meðal fólks.
- sv

Kynna nýtt skipurit:

Nýr saksóknari
efnahagsbrota
DÓMSMÁL Ríkislögreglustjóri

hefur gefið út nýtt skipurit fyrir
efnahagsbrotadeild embættisins.
Það gerir ráð fyrir að tveir saksóknarar starfi á rannsóknar- og
ákærusviði deildarinnar.
Sigríði Elsu Kjartansdóttur,
sem skipuð er saksóknari hjá
embættinu hefur verið falið að
gegna starfi saksóknara við efnahagsbrotadeild. Þá hefja fleiri
nýir starfsmenn störf við deildina á næstunni, að því er fram
kemur hjá ríkislögreglustjóra.
Á síðustu misserum hafa tíu
lögreglumenn hjá ríkislögreglustjóra horfið til starfa hjá sérstökum saksóknara, þar af fimm
tímabundið.
- jss
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Fjölskylda í Vestmannaeyjum er með slasaðan ránfugl í fóstri:

Nefnd fari yfir umsækjendur:

Vankaður smyrill á miðjum vegi

Ekki samstaða
um nýjan stjóra

DÝRALÍF „Smyrillinn virtist vera
vankaður þar sem hann stóð á
miðjum þjóðveginum, svo ég handsamaði hann bara og tók hann með
mér heim.“
Þetta segir Jarl Sigurgeirsson
en hann og fjölskylda hans fóstra
nú slasaðan smyril á heimili sínu í
Vestmannaeyjum.
Fjölskyldan var á ferð í Grímsnesi fyrir tæplega hálfum mánuði þegar smyrillinn varð á vegi
hennar.
„Hann var fremur gæfur og
hreyfði sig varla þegar ég tók
hann,“ segir Jarl. „Nú er hann bara

SMYRILLINN Jarl með meidda smyrilinn,
sem er allur að braggast á fósturheimilinu.
FRETTABLADID/ÓSKAR

í búri úti í garði hjá mér. Hann
virðist vera að hressast og sleppi
ég honum þarf ég stundum að elta
hann. En svo stekkur hann sjálfur
af hendinni á mér inn í búrið.“

Jarl segir að svo virðist sem
fuglinn hafi skaddast á væng og
geti því ekki flogið heldur einungis
flögrað lítillega. Leitað hefur verið
til dýralæknis og fleiri fagmanna
vegna meiðslanna.
„En mér sýnist að hann eigi
enga framtíð sem frækinn flugkappi, því miður,“ segir Jarl og
íhugar að ræða við Húsdýragarðinn um að taka fuglinn að sér. Þar
geti hann fengið meira rými. Fuglinn sé í lagi, utan meiðslanna, og
hafi góða matarlyst. Hann ráðist
á kjötbitana með kjafti og klóm og
hámi þá í sig.
- jss

Íbúðalánasjóður
eignast 1.100 íbúðir
Afkoma Íbúðalánasjóðs hefur hríðversnað eftir hrun. Tekjur sjóðsins hafa dregist saman og vanskil aukist verulega. Áætlanir gera ráð fyrir að sjóðurinn taki
yfir tvöfalt fleiri íbúðir á þessu ári en á því síðasta, segir framkvæmdastjóri.
VIÐSKIPTI „Þetta er ekki gott uppgjör. En það var viðbúið að sjóðurinn yrði fyrir útlánatapi,“ segir
Ásta H. Bragadóttir, starfandi
framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs.
Íbúðalánasjóður tapaði tæpum
1,7 milljörðum króna á fyrstu sex
mánuðum ársins. Eigið fé sjóðsins nam 8,4 milljörðum króna í
lok júní og er það tæplega 27 prósenta lækkun á eigin fé sjóðsins frá
áramótum. Þá er eiginfjárhlutfall
Íbúðalánasjóðs 2,1 prósent sem er
langt undir 5,0 prósenta markmiði.
Til samanburðar er lögboðin lágmarkskrafa Fjármálaeftirlitsins
um eiginfjárhlutföll banka og fjármálafyrirtækja 16.0 prósent.
Árni Páll Árnason félagsmálaráðherra hefur verið upplýstur um
stöðuna en starfshópur á vegum
ráðuneytis hans vinnur nú að tillögum um eiginfjárstöðu sjóðsins.
Í uppgjöri Íbúðalánasjóðs nú
munar mestu um tæplega 1,5 milljarða króna virðisrýrnun útlána auk
þess sem tekjur hafa dregist verulega saman á milli ára. Í lok fyrri
hluta árs voru 6,3 prósent lántakenda sjóðsins í vanskilum samanborið við 5,3 prósent í lok síðasta
árs. Til samanburðar námu vanskil
0,2 prósentum árin 2007 og 2008.
Ásta segir bága stöðu Íbúðalánasjóðs nú litast af efnahags- og
bankahruninu. Ekki megi segja að
útlán hans fyrir hrun hafi verið
óeðlileg. Þær hafi verið í takt við
áætlanir um íbúafjölgun, svo sem
tengdum virkjanaframkvæmdum
á Austurlandi. Íbúðalánasjóður á í
dag mikinn fjölda fasteigna fyrir
austan sem hann hefur þurft að
taka til sín vegna vanskila.
jonab@frettabladid.is

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Stjórn Íbúðalánasjóðs hefur borist erindi frá
félagsmálaráðherra þess efnis að
skipuð verði nefnd sem leggi mat
á umsækjendur um stöðu framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs.
Guðmundur Bjarnason hætti
sem framkvæmdastjóri 1. júlí og
átti þá að vera búið að ganga frá
ráðningu eftirmanns. Ekki var
samstaða um ráðninguna. Ásta H.
Bragadóttir er tímabundið starfandi framkvæmdastjóri. Hún var
jafnframt einn umsækjenda en
dró umsóknina til baka í gær. - jab

EYJAFJALLAJÖKULL Mikinn gufustrók

lagði upp úr jöklinum í gærdag.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Enn kemur gufa úr jöklinum:

Ekkert bendir til
frekari virkni
EYJAFJALLAJÖKULL Mikil gufa steig
upp úr Eyjafjallajökli í gær. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands er ekkert sem bendir
til þess að gufan stafi af einhverju
öðru en eðlilegri uppgufun vatns í
jöklinum og sýna jarðskjálftamælar enga virkni.
„Það er stanslaus uppgufun
frá jöklinum og þegar skyggni er
gott þá sést það mun betur,“ segir
Davíð Sigurðsson hjá Veðurstofu
Íslands. Gufumökkurinn náði
þrjá kílómetra upp í loftið fyrr í
mánuðinum, en þá mældist heldur engin virkni. „Þetta er eðlilegt
ferli og uppgufun vatnsins í jöklinum er partur af því,“ segir Davíð.
- sv

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Tekjur Íbúðalánasjóðs hafa dregist verulega saman á árinu

og vanskil aukist. Hann hefur þurft að taka yfir rúmlega átta hundruð íbúðir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Árshlutauppgjör Íbúðalánasjóðs*
Afkoma
Tekjur
Eigið fé
Virði yfirtekinna eigna
Eiginfjárhlutfall
Hlutfall vanskila

2010
-1.680
505
8.402
6.435
2,1%
6,3%

2009
463
1.800
13.748
2.425
3,0%
5,3%

2008
465
1.329
13.284
1.031
4,3%
0,2%
* Í milljónum króna

Mun taka yfir 360 íbúðir til áramóta
Íbúðalánasjóður hefur þurft að taka til sín fleiri fasteignir á þessu ári en í fyrra. Í lok síðasta árs
hafði hann tekið yfir 347 fasteignir. Þær voru 739 í lok júní í ár. Síðan þá hafa rúmlega sextíu bæst
í hópinn og á Íbúðalánasjóður nú rúmlega átta hundruð íbúðir. Ásta H. Bragadóttir, starfandi
framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, segir áætlanir gera ráð fyrir að hámarkinu verði náð öðru
hvoru megin við næstu áramót. Gangi allt eftir mun Íbúðalánasjóður eiga 1.100 íbúðir á fyrstu
mánuðum næsta árs. „Við leitum allra leiða til að koma í veg fyrir fleiri nauðungarsölur og reynum
að bjarga fólki frá því að missa heimili sín,“ segir Ásta.

Framkvæmdir við Búðarháls:

Landsvirkjun
bárust sjö tilboð
VIRKJANIR Sjö tilboð bárust í fram-

kvæmdir byggingarhluta Búðarhálsvirkjunar í gær. Af þeim bauð
Búðarafl sf. lægst, en ásamt þeim
buðu Ístak hf. og CWE einnig
margvíslega afslætti af tilboðum
ef samið yrði um tvö eða fleiri
verk.
Landsvirkjun gerir ráð fyrir því
að um tíu vikur geti liðið frá opnun
tilboða þar til endanlegur verktakasamningur liggi fyrir. Framkvæmdir við Búðarhálsvirkjun
hefjist líklega fyrir árslok 2010 og
vonast er til að hún verði komin í
fullan rekstur fyrir árslok 2013. - sv

Iðnaðarráðuneytið afhendir ritskoðaða útgáfu af bréfi frá Ross Beaty:

Sumar skoðanir Beatys taldar
birtingarhæfar en aðrar ekki
ORKUMÁL Iðnaðarráðuneytið hefur

afhent Fréttablaðinu hluta af bréfi
sem Ross Beaty, forstjóri Magma,
sendi Katrínu Júlíusdóttur iðnaðaráðherra 18. ágúst síðastliðinn. Steingrími J. Sigfússyni,
fjármálaráðherra, var sent afrit
af bréfinu.
Ráðuneytið afhendir ekki bréfið allt heldur hefur það með vísan
í upplýsingalög fellt út mikilvæga
hluta bréfsins, bæði málsgrein þar
sem ráðuneytið segir að fjallað sé
um viðkvæma hagsmuni Magma
og eins setningu þar sem ráðuneytið segir að Ross Beaty lýsi
persónulegum skoðunum.
Ekkert vantar þó á að skoðanir
Beatys á ýmsum málum komi fram
í þeim hlutum bréfsins sem ráðu-

neytið telur sér
heimilt að birta
án þess að brotið
sé gegn lögum. Í
hinum opinberu
köflum bréfsins
lýsir hann meðal
annars þeirri
skoðun að hann
harmi áframROSS BEATY
haldandi deilur
um aðkomu Magma að HS Orku
og kveðst í einlægni hafa talið að
fyrirtækinu yrði tekið fagnandi
hér á landi.
Þá segist hann hafa þá stefnu
að búa til fyrirtæki í framleiðslu
á hreinni orku á heimsvísu og segist einlægur umhverfisverndarsinni. Það hafi tekið hann sárt að

verða fyrir árásum á mannorð sitt.
Í umræðum hér á landi hafi borið á
alls kyns vitleysu og röngum upplýsingum.
Áður er komið fram að í bréfinu
býður Beaty íslenskum stjórnvöldum til viðræðna um að þau eignist
rétt til að kaupa hlut í fyrirtækinu og til þess að endurskoða þann
tíma sem fyrirtækið fær nýtingarrétt á auðlindum á Reykjanesi.
Þá greindi Fréttablaðið frá því í
gær að í bréfinu lýsi Beaty þeirri
skoðun að hann vilji síður selja
græna orku sem HS Orka framleiðir til álvers Norðuráls. Setninguna með þeirri skoðun Beatys
er ekki að finna í hinni ritskoðuðu
útgáfu bréfsins sem iðnaðarráðuneytið gerði opinbera í gær.
- pg

LJÓSADAGAR

25%
afsláttur af öllum
afsláttur
garðljósum og
ljósaseríum

Lengduog sumarið
lýstu upp gróðurinn!
lýstu

FÖNDURSERÍURNAR

komnar í öllum litum

afsláttur
15
30%
WEBERDAGAR
af Webergrillum

spíruskúffa
og kaffi

á

250kr

bistro
á 2. hæð Garðheima

heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

KAUP SALA
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GENGIÐ 26.08.2010

Bandaríkjadalur

119,86

120,44

Sterlingspund

186,24

187,14

Evra

152,36

153,22

Dönsk króna

20,457

20,577

Norsk króna

19,043

19,155

Sænsk króna

16,188

16,282

Japanskt jen

1,4163

1,4245

SDR

181,03

182,11

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
207,4057
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ræktunarsvæði opin á ný:

Eitrið horfið úr
kræklingnum
HEILBRIGÐISMÁL Matvælastofnun
hefur opnað aftur ræktunarsvæði
kræklings í Eyjafirði sem lokaðist þann 16. ágúst síðastliðinn
þegar PSP-lömunareitur mældist
yfir viðmiðunarmörkum.
„Nýjar niðurstöður þörungaeitursmælinga sýna að þörungaeitrið
er horfið úr kræklingnum og því
er hættuástandi hér með aflýst,“
segir á vef Matvælastofnunar.
„Samkvæmt niðurstöðum Hafrannsóknastofnunarinnar hvarf
þörungurinn sem olli eitruninni af
ræktunarsvæðinu fljótlega eftir
að eitrunin kom upp og hefur lítið
sést til hans síðan.“
- óká

Hæstiréttur staðfestir úrskurð:

Dómari þarf
ekki að víkja
DÓMSMÁL Pétur Guðgeirsson þarf
ekki að víkja sæti sem héraðsdómari í máli níumenninganna
sem ákærðir eru fyrir innrás
á Alþingi. Þetta er niðurstaða
Hæstaréttar, sem staðfestir þar
með úrskurð héraðsdóms.
Fjórir af þeim níu sem ákærðir voru kröfðust þess að Pétur
myndi víkja sæti á þeirri forsendu að með því að hafa lögreglu
í dómhúsinu þegar þingað hefur
verið í málinu hafi dómarinn
verið „nánast fyrirfram að lýsa
yfir sekt á hendur“ ákærðu og
komið með því í veg fyrir að þeir
njóti „réttlátrar málsmeðferðar
fyrir dómi, eins og þeim er áskilinn í stjórnarskrá.“
- jss

LEIÐRÉTTING
Í blaðinu í gær var ranghermt hvar
steypireyði hefði rekið á land.
Hvalrekinn varð við bæinn Ásbúðir á
Skaga.

Karlmanni á fertugsaldri sleppt úr haldi lögreglu eftir yfirheyrslur:

Umboðsmaður Alþingis:

Enginn í haldi vegna morðs

Aðhefst ekkert í
tollamálunum

LÖGREGLUMÁL Karlmanni, sem var

í haldi lögreglu í fyrrinótt vegna
rannsóknar hennar á morðmálinu í Hafnarfirði, var sleppt um
miðjan dag í gær. Ekki voru efni
til að krefjast gæsluvarðhalds yfir
honum, að sögn Friðriks Smára
Björgvinssonar, yfirlögregluþjóns
á höfuðborgarsvæðinu.
Maðurinn var handtekinn seint
í fyrrakvöld og færður til yfirheyrslu. Hann var í haldi yfir nóttina og sætti yfirheyrslum í gær
þar til að honum var sleppt.
Um er að ræða Íslending á fertugsaldri sem hefur ekki verið

LÖGREGLAN Enginn var í haldi vegna

morðsins síðdegis í gær.

yfirheyrður áður í tengslum við
málið Hann hefur komið við sögu
lögreglu áður.

Honum var haldið meðan verið
var að sannreyna ýmis atriði í
framburði hans og atriði honum
tengd, að sögn Friðriks Smára.
Hann vildi ekki tjá sig um hvort
maðurinn hefði komið við sögu hjá
lögreglu vegna ofbeldis- eða fíkniefnamála.
Þetta er þriðji maðurinn sem
er í haldi hjá lögreglunni yfir nótt
vegna rannsóknar á málinu.
Tólf dagar eru nú liðnir frá því
að Hannesi Þór Helgasyni var ráðinn bani að heimili sínu í Hafnarfirði. Enginn var í haldi síðdegis í
gær vegna rannsóknarinnar. - jss

NEYTENDUR Umboðsmaður Alþing-

is telur ekki ástæðu til þess að
aðhafast í máli Samtaka verslunar
og þjónustu (SVÞ) um breytingar
á innflutningstollum.
Jón Bjarnason, sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra, hefur
breytt reiknireglu við útreikning
á tollum. SVÞ og Félag atvinnurekenda hafa gagnrýnt það og hélt
ráðherra fund með fulltrúum samtakanna í gær. Þar kom fram að
ráherra teldi breytingarnar löglegar og ákveðið var að fara betur
yfir málið á næstu vikum.
- sv

Urða verslunarhöll á
meðan kreppan ríkir

VALT Á HLIÐINA Maðurinn kastaðist úr
körfu kranans þegar bíllinn valt.

Verið er að moka yfir sökkla tólf þúsund fermetra verslunarhúss í Kópavogi
að kröfu bæjaryfirvalda. Byggingarfulltrúi segir þetta gert á kostnað eiganda.
Ekki sé útlit fyrir þörf á húsinu. Nú bíði menn einfaldlega næstu uppsveiflu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Vörubíll valt á hliðina í Eyjum:

Féll fjóra metra
niður úr krana

SKIPULAGSMÁL Reginn, dótturfélag

Landsbankans, sem leysti til sín
risavaxna lóð með sökkli að tólf
þúsund fermetra verslunarmiðstöð er nú að láta moka yfir allan
grunninn.
„Menn hafa ekki sýn á það að
það verði byggt ofan á sökkulinn
á næstunni og bæjaryfirvöld hafa
þrýst mjög fast á að það verði
gengið sómasamlega frá þessu,“
segir Gísli Norðdahl, byggingafulltrúi í Kópavogi,
Sökkulli nn undir húsið í
Skógarlind 1 var steyptur vorið
2008 að sögn Gísla. Byggingin
átti að verða samtals tólf þúsund
fermetrar á tveimur hæðum ofan
á opnum bílakjallara. Til samanburðar má nefna að byggingin
sem hýsir meðal annars stórverslanir Elkó, Intersport og Krónuna
þar við hliðina er um tíu þúsund
fermetrar. Kvartanir hafi borist
frá íbúum í Lindarhverfi vegna
þess að lóðin hafi verið ófrágengin um langa hríð.
Verktakafyrirtækið JB byggingarfélag átti lóðina og steypti
sökklana. Að sögn Gísla hafði
ekki verið ákveðið nákvæmlega
hvaða rekstur yrði í húsinu heldur hafi einfaldlega verið rætt um
óskilgreinda verslunar- og þjónustustarfsemi. Landsbankinn hafi
átt ítök í lóðinni. Í kjölfar þess að
JB Byggingarfélag hafi komist
í þrot í fyrravetur hafi bankinn
leyst til sín eignina fyrir nokkrum vikum. Nú sé hún í umsjá Regins, fasteignafélags bankans, sem
staðið hafi sig með prýði gagnvart
bæjaryfirvöldum.

VESTMANNAEYJAR Vörubíll valt
á hliðina við Kirkjuveg í Vestmannaeyjum í gær. Ökumaður
bílsins var að vinna við að hreinsa
ösku úr þakrennum á húsi þegar
burðarstoð á krana bílsins gaf sig
með þeim afleiðingum að bíllinn
lagðist á hliðina.
Maðurinn, sem var í körfunni
þegar bíllinn fór á hliðina, féll
þrjá til fjóra metra niður á jörðina. Samkvæmt lögreglunni í
Vestmannaeyjum slapp maðurinn
með minniháttar meiðsl en hann
fékk slæman skurð á höfuð og
höku.
- sv

Fundað á Stöðvarfirði:

Þungt í íbúum
vegna lokana

SKÓGARLIND 1 Sökklar að tólf þúsund fermetra verslunarmiðstöð voru steyptir rétt

fyrir hrun. Engin þörf er á húsinu og því verður einfaldlega mokað yfir framkvæmdina.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þeir eru nú að beygja steypustyrktarjárnin og setja grús
yfir og ætla að slétta þetta og
gera snyrtilegt. Þetta er alfarið á þeirra kostnað,“ undirstrikar Gísli og bætir við að varnargirðingin umhverfis lóðina verði
tekin niður og svæðið opnað.
„Næsta vor verður síðan sáð
grasi og lóðin gæti orðið bæjarprýði.“
Aðspurður segir Gísli um einsdæmi að ræða í Kópavogi þótt
mokað hafi verið ofan í nokkra
einbýlishúsagrunna. Eftir hrunið hafi menn „úti um allan bæ“

STÖÐVARFJÖRÐUR Íbúar á Stöðvarfirði fordæma harðlega þá ákvörðun Landsbankans að loka útibúi
sínu á Stöðvarfirði. „Með því lokast afgreiðsla Íslandspósts og þar
með hrakar þjónustunni í þorpinu
meira en ásættanlegt getur talist,“
segir í ályktun um hundrað manna
íbúafundar.
Skorað er á yfirvöld að sjá til
þess að fallið verði frá ákvörðuninni. Jafnframt var skorað á
bæjarstjórn Fjarðabyggðar að
hefja viðræður við Landsbankann
og Íslandspóst um að starfsemi
þeirra á staðnum breytist ekki.

lent í töfum á byggingaframkvæmdum og bæjaryfirvöld hafi
sýnt tilslakanir. „Þetta eru erfiðir tímar en það þarf alltaf að
finna lausn á málunum.“
Ekki náðist í framkvæmdastjóra Regins í gær. Gísli segir
algerlega óljóst hvað verði um
hinn mikla sökkul. Ef til vill verði
hann grafinn upp aftur síðar.
„Hugsanlega nýta menn þessar undirstöður fyrir það hús sem
þær eru ætlaðar fyrir eða þá að
þarna kemur eitthvað allt annað.
Nú bíður þetta bara næstu uppsveiflu.“
gar@frettabladid.is

- óká
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HELGARVEÐRIÐ
Það verður svipað
veður á landinu á
morgun en það eru
horfur á næturfrosti á sunnudagsnótt norðaustanlands. Er líður á
sunnudaginn verða
hins vegar breytingar og hlýnar þá
heldur með suðvestlægri átt.
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SUNNUDAGUR
3-10 m/s.
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Alicante

36°

Basel

24°

Berlín

19°

Billund

19°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

24°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

25°

London

18°

Mallorca

25°

New York

26°

Orlando

33°

Ósló

16°

París

23°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

17°

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

FREE

DAGAR

Afnemum VSK
af öllum
barnafatnaði!
Dagana 26. - 29. ágúst
afnemum við VSK af öllum
BARNAFATNAÐI.
Þú færð allan barnafatnað,
barnanáttföt, barnaundirföt,
barnasokka og barnasokkabuxur
án virðisaukaskatts þessa fjóra
daga.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups..
Tilboðin gilda út sunnudaginn 29. ágúst 2010.
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Enn er stefnt að þriðju endurskoðun áætlunar Íslands og AGS í september:

Byggingarfulltrúi vill skýringar:

Unnið að lokafrágangi skjala

Eldfimur skúr
við Nóatúnshús

EFNAHAGSMÁL Unnið er að lokafrá-

Hefur þú sagt þig úr þjóðkirkjunni?
Já

25,5
74,5

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ættu orkufyrirtæki frekar að
selja græna orku til annarra
fyrirtækja en álvera?
Segðu skoðun þína á Vísi.is

Carter í Norður-Kóreu:

Reyndi að fá
fanga lausan
NORÐUR-KÓREA, AP Jimmy Carter,
fyrrverandi Bandaríkjaforseti,
lagði leið sína til Norður-Kóreu í
vikunni í þeirri
von að fá látinn
þar lausan Aijalon Gomes,
bandarískan
ríkisborgara
sem hefur setið
þar í fangelsi
síðan í janúar.
Gomes var
JIMMY CARTER
dæmdur til átta
ára þrælkunarvistar þar í landi
fyrir að hafa komið ólöglega inn í
landið yfir landamærin frá Kína.
Svo virðist sem Carter hafi fengið litlu ágengt því Kim Jong Il,
leiðtogi Norður-Kóreu, virtist ekki
hafa áhuga á að hitta hann heldur
hélt í óvænta heimsókn til Kína. - gb

gangi skjala til þess að hægt verði
að leggja þriðju endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) fyrir
stjórn sjóðsins. Þetta kom fram
á reglubundnum upplýsingafundi
sjóðsins í Washington í gær.
Gerry Rice, yfirmaður ytri samskipta hjá AGS, svaraði spurningum blaðamanna og var ekki á
honum að skilja að óleyst deila um
Icesave við Breta og Hollendinga
gæti orðið til að tefja endurskoðunina. „Það sem ég get sagt um það
mál er að náðst hefur samþykki

FLJÓTSDALSHREPPUR
Ufsarlón tæmt
Landsvirkjun hefur hafið tæmingu
Ufsarlóns. „Ef áætlanir standast eiga
íbúar á bökkum Jökulsár ekki að verða
mikið varir við framkvæmdina,“ segir á
vef Fljótsdalshrepps.

HVERAGERÐISBÆR
Hvergerðingar aldrei fleiri
Hvergerðingar hafa aldrei verið fleiri.
Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar eru þeir 2.324. Í tilkynningu
bæjarnins er ánægju lýst með þetta
og segist sveitarfélagið hafa unnið
markvisst að því að bæta umhverfi og
aðstöðu íbúa.

HÚSAVÍK
Terta í boði
Fagnað er um þessar mundir 50 ára
afmæli Sundlaugar Húsavíkur. Af því
tilefni er íbúum og gestum sveitarfélagsins boðið í sund laugardaginn
28. ágúst. „Terta í boði,“ segir á vef
Norðurþings.

Krakkajóga
Ný krakkajóganámskeið að hefjast hjá Jóga stúdíó.
Mánudagar 2-4 ára klukkan 16:30
Miðvikudagar 5-7 ára klukkan 16:30
Fimmtudagar 8-12 ára klukkan 16:30
Nánari upplýsingar og skráning á jogastudio.is.
Einnig hægt að skrá í síma 772-1025 Ágústa
og 695-8464 Drífa.
Seljavegi 2, gamla Héðinshúsinu,
við hliðina á Loftkastalanum

sendinefndarinnar og verið
er að ga nga
frá gög nu m .
Við sjáum enn
fram á að málið
verði lagt fyrir
stjórnina í september,“ sagði
hann.
Í grein Stein- GERRY RICE
gríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra í Fréttablaðinu í gær segir
hann þá sem nú tali digurbarkalega um að þó hafi ekki gengið verr
en raun beri vitni þrátt fyrir óleyst

Icesave-mál vita minnst um baráttuna bak við tjöldin við að halda
hlutum í horfinu. „Til dæmis að
knýja fram aðra endurskoðun samstarfsins við AGS þrátt fyrir stöðu
Icesave-málsins,“ segir hann.
Lausn Icesave sé nauðsynleg forsenda áframhaldandi endurreisnar og liður í að koma á eðlilegu
ástandi í samskiptum við umheiminn, opna aðgang að erlendum fjármálamörkuðum og endurreisa orðspor landsins. „Icesave-málið er
því ekki einangrað vandamál heldur hluti af mjög stórri heild, því að
koma Íslandi áfram.“
- óká

REYKJAVÍK Byggingarfulltrúinn

vill að skúr sem reistur hefur
verið án leyfis við verslunarhúsnæðið í Nóatúni 17 verði rifinn.
„Það er mat slökkviliðsins að
skúrinn valdi mikilli sambrunahættu ef hann brennur en hann
liggur nánast við glugga á gafli
hússins,“ segir byggingarfulltrúi.
Eldhættan sé sérstaklega mikil
því kofinn sé klæddur tjörupappa.
Hann vill skýringar frá eiganda
hússins, Íshamri ehf. og bendir
á að skúrinn kunni að verða fjarlægður á kostnað eigandans. - gar

Útgerðin fái 80 til
95% aflaheimilda
Grunnhugmyndin að svokallaðri samningaleið í sjávarútvegi gerir ráð fyrir að
stærsti hluti aflaheimilda verði í höndum útgerðarinnar á grundvelli upphaflegrar úthlutunar afla eða kvótakaupa. Fyrningarleið virðist úr sögunni.
SJÁVARÚTVEGUR Höfundar svokall-

aðrar samningaleiðar í sjávarútvegi gera að tillögu sinni að meirihluta aflaheimilda verði úthlutað til
útgerðarinnar með sérstökum samningum. Því magni sem út af stendur
verður úthlutað með byggðasjónarmið eða önnur félagsleg sjónarmið
að leiðarljósi. Reglur um strandveiðar eru nefndar við úthlutun úr
minni pottinum og þeim möguleika
velt upp að hluti aflans yrði til sölu
á tilboðsmarkaði.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er í skýrslunni talað um
að fimm til tuttugu prósent af aflaheimildum falli í minni pottinn.
Útgerðin fái því 80 til 95 prósent í
sinn hlut á grundvelli heimilda sem
þeir hafa öðlast í gegnum tíðina
með upphaflegri úthlutun kvóta eða
kvótakaupum í núgildandi kerfi.
Höfundar telja mögulegt að gjald
verði greitt af auðlindinni með þeim
hætti að fast gjald verði greitt við
samningsgerð. Til viðbótar verði
greitt hlutfall auðlindarentu í ríkissjóð. Auðlindarentan er hagnaður útgerðarinnar eftir að kostnaður hefur verið dreginn frá tekjum
vegna nýtingarinnar.
Starfshópur um endurskoðun fiskveiðistjórnunarkerfisins sat á maraþonfundi í gær við að ljúka vinnu
sem hófst fyrir rúmu ári. Grunnhugmyndin að samningaleiðinni í sjávarútvegi virðist hugnast meirihluta
starfshópsins. Fyrir liggur að mikill meirihluti nefndarmanna hafnar hugmyndum um fyrningarleið
og útfærslum á henni. Jón Steinsson, prófessor í hagfræði, hefur
þróað fyrningarleiðina að beiðni
formanns starfshópsins, Guðbjarts
Hannessonar. Svokölluð tilboðsleið eða leigutilboðsleið hans liggur

AUÐLINDIN NÝTT Hlutverk nefndarinnar er risavaxið; að setja fram valkosti til

þess að sátt náist um fiskveiðistjórnunarkerfið.

FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

Tekjur ríkisins af veiðigjaldi 2004-2009
Ár
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Álagning veiðigjalds (milljónir króna)
695
756
421
425
180
1.015*
*Áætlun

fyrir nefndinni en Jón telur að hún
gæti skilað fjórtán milljörðum á ári
í tekjur þegar fram í sækir.
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, situr í nefndinni.
Hann vildi ekkert tjá sig um hvaða
leið eða útfærslur á fiskveiðistjórnunarkerfinu eru til umræðu eða
hvaða leið hugnist útgerðarmönnum helst.

Margoft hefur komið fram hvaða
skoðun hagsmunaaðilar í sjávarútvegi hafa á fyrningarleiðinni og
útfærslum á henni. Hún þýðir uppbrot greinarinnar og fjöldagjaldþrot,
að þeirra mati. Innan úr nefndinni
hafa þau skilaboð borist að samningaleiðin sé það fyrirkomulag sem
hagsmunaaðilar berjist fyrir.
svavar@frettabladid.is

Útför Hannesar Þórs Helgasonar fór fram frá Víðistaðakirkju í gær:

Fjölmenni við jarðarförina
ÚTFÖR Mikið fjölmenni, um ell-

Verið
velkominn

efu hundruð manns, var við útför
Hannesar Þórs Helgasonar sem
var gerð frá Víðistaðakirkju í
Hafnarfirði klukkan eitt í gær.
Færri komust að í kirkjunni en
vildu og var athöfninni því varpað
á skjá í íþróttasal Víðistaðaskóla.
Séra Gunnar Rúnar Matthíasson jarðsöng og Björgvin Halldórsson, Stefán Hilmarsson, Páll
Rósinkrans og Karlakórinn Þrestir
sungu við athöfnina.
Hannes Þór var fæddur 9. júlí
1973 og var því 37 ára er honum
var ráðinn bani á heimili sínu við
Háaberg í Hafnarfirði 15. ágúst
síðastliðinn,
- jss
ÚTFÖRIN Um ellefu hundruð
manns voru við útför Hannesar
Þórs Helgasonar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJÖRKASSINN

1970 - 2010 TOYOTA Á ÍSLANDI
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VEISTU SVARIÐ?

Tugir manna myrtir
sunnan landamæra
1 Hvað heitir sóknarpresturinn
í Reykholti?

2 Tíðni kvaða annars kvilla er
mígreni talið auka?
3 Hver er nærtækasti tilgangur
lífsins að mati Ævars Kjartanssonar útvarpsmanns?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 42

Ráðherra skipar í nefnd:

Hæfnisnefnd
um dómara
STJÓRNSÝSLA Ragna Árnadóttir,

dómsmála- og mannréttindaráðherra, hefur skipað í dómnefnd
er meta skal hæfni þeirra sem
sækja um dómaraembætti. Dómnefndina skipa: Páll Hreinsson
hæstaréttardómari, sem jafnframt er formaður nefndarinnar,
og Stefán Már Stefánsson, fyrrverandi prófessor, Guðrún Agnarsdóttir læknir, Allan Vagn
Magnússon héraðsdómari, og
Brynjar Níelsson hæstaréttarlögmaður.
Þá hefur ráðherra ákveðið að
láta skoða hvort rétt sé að breyta
ákvæðum dómstólalaga, sem
kveða á um hvernig tilnefnt er í
nefndina, með hliðsjón af ákvæðum og markmiðum laga um
jafna stöðu og jafnan rétt karla
og kvenna.
- jss

Óhugnanleg fjöldamorð í Mexíkó nú í vikunni vekja athygli á ömurlegu hlutskipti fólks sem streymir frá ríkjum Suður- og Mið-Ameríku í von um að komast til Bandaríkjanna. Glæpahringir ræna allt að 1.600 manns á mánuði.

NORDICPHOTOS/AFP

MEXÍKÓ, AP Lík 72 manna fundust

á búgarði í Tamaulipas-héraði í
Mexíkó, rétt sunnan landamæra
Bandaríkjanna á þriðjudaginn.
Fullvíst þykir að hinir látnu hafi
verið innflytjendur frá Mið- og
Suður-Ameríkuríkjum, sem hafi
ætlað sér að komast norður yfir.
Mexíkóskur eiturlyfjahringur er grunaður um að hafa myrt
fólkið.
Einn maður frá Ekvador lifði
af hildarleikinn og gat komist
við illan leik að landamærastöð á
þjóðveginum og látið þar vita um
atburðina. Hermenn héldu þegar
á staðinn og fundu þar í húsi hóp
vopnaðra manna úr eiturlyfjahringnum.
Til bardaga kom og féll einn
hermaður og þrír úr gengi morðingjanna. Í rými þar á bak við
fundust lík 58 karlmanna og fjórtán kvenna.
Teresa Delagadillo, starfskona
á heimili fyrir flóttamenn í landamærabænum Matamaros, Mexíkómegin landamæranna, segist oft
hafa heyrt sögur um að glæpagengi hafi rænt fólki og misþyrmt
því til þess að fá út úr því fé.
Aldrei hafi hún þó heyrt af neinu
jafn hryllilegu og þessum fjöldamorðum nú í vikunni.
Atburðurinn vekur athygli á
erfiðu hlutskipti fólks sem reynir að komast yfir landamærin til

MIKILL VIÐBÚNAÐUR Lögregla og
slökkvilið mætti í vígalegum búningum.

Starfsfólk sett í einangrun:

Grunsamlegt
bréf vakti ugg

VOPNABÚR GLÆPAMANNANNA Eftir skotbardagann á búgarðinum lagði herinn hald

á fjöldann allan af vopnum.

Bandaríkjanna frá ríkjum Suðurog Mið-Ameríku.
Æ fleiri fréttir hafa borist af því
að hópum þeirra hafi verið rænt.
Fólkið sé síðan þvingað til þess að
gefa upp símanúmer hjá ættingjum sínum, annaðhvort í Bandaríkjunum eða í heimalandinu. Ættingjarnir eru síðan krafðir um peninga
í skiptum fyrir fólkið, sem haldið
er föngnu þangað til peningar berast.
Í skýrslu mannréttindasamtakanna Amnesty International frá
í apríl segir að ferðaleið þessara
innflytjenda í gegnum Mexíkó til

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bandaríkjanna sé ein sú hættulegasta í heimi.
Mexíkóstjórn hefur staðfest í
það minnsta sjö dæmi um hópmannrán af þessu tagi það sem
af er þessu ári. Í öllum tilvikum
voru það glæpahringir sem stóðu
að mannránunum.
Mannréttindastofnunin í Mexíkó segist hafa upplýsingar um að
í hverjum einasta mánuði sé 1.600
manns rænt með þessum hætti,
og eru þessar tölur byggðar á frásögnum sem stofnuninni bárust
á tímabilinu september 2008 til
febrúar 2009. gudsteinn@frettabladid.is

Síðustu sýningardagar.
Sýningin Náttúran í hönnun í
Ljósafossstöð hefur fengið afburða
dóma og þykir með áhugaverðari
hönnunarsýningum sem settar hafa
verið upp á Íslandi.
Á sýningunni er boðið í ferðalag
um hlutbundna náttúru yfir 30
íslenskra hönnuða og skyggnst inn
í hugarheim þeirra, meðal annars
með áhugaverðum viðtölum.
Ekki missa af þessari frábæru
sýningu, síðasti sýningardagur
er næstkomandi laugardag,
28. ágúst.
Opnunartími er 13–18.

Náttúran í hönnun
er samstarfsverkefni
Hönnunarmiðstöðvar
Íslands og Landsvirkjunar.

DANMÖRK Starfsfólk á skrifstofu
Sósíaldemókrataflokksins í Danmörku var sett í einangrun í
nokkrar klukkustundir í gær
eftir að grunsamlegt bréf barst á
skrifstofuna.
Torkennilegt duft reyndist
vera í bréfinu og var það sett í
rannsókn. Húsinu var lokað og
mátti fólk á öðrum hæðum ekki
fara út, né heldur neinn koma inn
í húsið meðan málið var kannað.
Á endanum þótti ljóst að bréfið væri hættulítið, en starfsfólkið
var engu að síður sent í bað til að
skola af sér efni sem hugsanlega
gætu verið hættuleg. Endanlegra
niðurstaðna rannsóknar á duftinu
var beðið.
- gb

Útboð nýs fangelsis:

Unnið að langtímaáætlun
FANGELSISMÁL Bygging nýs gæslu-

varðhalds- og skammtímavistunarfangelsis verður boðin
út fyrir lok september næstkomandi. Dómsmálaráðherra hefur
skipað nefnd sem ætlað er að
gera tillögur að langtímaáætlun á
sviði fullnustumála.
Nefnina skipa: Haukur Guðmundsson skrifstofustjóri formaður og Skúli Þór
Gunnsteinsson, lögfræðingur frá
dómsmálaráðuneyti, Anna Björg
Aradóttir, yfirhjúkrunarfræðingur hjá Landlæknisembættinu,
Páll E. Winkel forstjóri og Erla
Kristín Árnadóttir, lögfræðingur frá Fangelsismálastofnun,
Sigríður Friðjónsdóttir saksóknari og Helgi Gunnlaugsson Ph.D.,
afbrotafræðingur og prófessor í
félagsfræði.
- jss

HÚSAVÍK
Heitavatnslaust á mánudag
Næstkomandi mánudag, 30. ágúst,
verður gert við hitaveitustofnæð á
Húsavík. „Heitt vatn verður tekið af kl.
8.30 og verður vatnslaust fram eftir
degi. Svæðin sem verða vatnslaus eru
fyrir neðan bakka og í hluta norðurbæjar,“ segir á vef Orkuveitu Húsavíkur.

Hallveig efh.
í Reykholti

Sýningarstjóri
Hlín Helga Guðlaugsdóttir
Nánari upplýsingar
www.honnunarmidstod.is
www.lv.is

Næstu sýningar
föstudag 27.ágúst kl.17:30
uppselt
laugardag 28.ágúst kl.17:00
lausir miðar

Miðapantanir í síma
690 1939 eða bókað í
gegnum heimasíðu á
www.hallveig.sida.is

Gæðavara á
góðu verði!

Vnr. 0113520

Plastparket
Smelluplastparket, eik,
6x194x1290 mm.

1.490

kr./
m2

ÓDÝRT
AUSTURRÍSKT
HÁGÆÐAPARKET
Á FRÁBÆRU VERÐI!

Betra
baðherbergi
frá BYKO!

21.490

Vnr. 0113722

Smelluparket

4.990

STEIRER, eik Country, 14x182x2200 mm.

ÓDÝRT
Vnr. 15400045

Handlaugartæki

3.990

ARMATURA FERRYT handlaugartæki.

u!

Vnr. 17851000

Salerni
IMEX salerni með
innbyggðum S-stút
og hæglokandi setu.

t
e
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i
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l
Með hæg

Vnr. 13001600

Handlaug

6.990

HUIDA handlaug í borð, stærð 53x48 cm.

!
ð
r
u
b
n
a
m
a
s
Gerðu verð
FRÁBÆ

RT

TILBOÐ

34

Garðhús

322.000

3,0 m

Vnr. 0291917/8/9

100% endurgreiðsla

3,0 m

Fullt verð: 372.685

LILLEVILLA garðhús, tvöföld hurð, gluggalaust. Styrkingar og
festingar fylgja. Stærð: 3,0x3,0 m = 9 m2. Bjálki: 34 mm.

Ráðgjöf landslagsarkitekts

LÆGRA VERÐ
Á PALLA- OG GIRÐINGAEFNI

Björn Jóhannsson
landslagsarkitekt
sér um ráðgjöfina.

BYKO heldur áfram sinni
vinsælu þjónustu, sem er að
bjóða viðskiptavinum sínum
upp á ráðgjöf og faglegar
ráðleggingar vegna framkvæmda í garðinum.

ALLAR TEIKNINGAR
GERÐAR Í ÞRÍVÍDD
Viðskiptavinurinn fær hálftíma
ráðgjöf sem kostar kr. 5.900.
Upphæðin er inneign þegar keypt
er palla- og girðingaefni hjá BYKO.
Skráning á netfangið
margret@byko.is og
í síma 515 4135 alla virka daga.

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

kr./
m2
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FRÉTTAVIÐTAL: Páll Hjaltason, arkitekt og nýr formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar

Boðar endurkomu hins sjálfbæra þorps
Það stendur margt til hjá nýjum
formanni skipulagsráðs. Hann sér
tækifæri til breytinga sem aldrei
fyrr og ætlar að endurskilgreina
skipulag borgarinnar með sjálfbær
hverfi að leiðarljósi. Hann vill færa
hluta Árbæjarsafns í miðbæinn,
flugvöllinn burt og gera Bankastræti að göngugötu. Þá á að sekta
eigendur tómra húsa í niðurníðslu,
stöðva útþensluna og sameinast
öðrum sveitarfélögum.

að fækka bílastæðum og gera fólki erfiðara
fyrir að vera með einkabíl: „Borg er bilið
á milli húsanna, eins og Jan Gehl arkitekt
segir, almenningsrýmið, þar sem kynslóðir mætast,“ segir Páll. Bættar almenningssamgöngur séu ekki einkamál Reykjavíkur
heldur þurfi að eiga um þær samstarf við
nágrannasveitarfélögin.
En hvernig meturðu líkurnar á því að Garðbæingar eða Seltirningar fari að setja aukið
fé í strætisvagna?
„Það þarf að skoða þetta í víðara samhengi.
Auka samstarfið í skipulagi og helst að sameina öll þessi sveitarfélög. Það er mjög sérkennilegt að fólkið þar greiði lægra útsvar
en Reykvíkingar og sæki svo til dæmis velferðarþjónustu til okkar.“ Páll vill stuðla að
sameiningu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og bætir við hlæjandi að annars
verði að standa við kosningaloforð um tollhlið
fyrir Seltirninga.
„Útþensla borgarinnar er komin úr böndum og við ætlum að stöðva hana. Flestir búa í
austurhluta og vinna í vesturhluta. Eitt svæði
sem fer brátt í endurnýjun til að sporna
við þessu eru Elliðaárvogar, iðnaðarsvæðið milli Ártúnsbrekku og Bryggjuhverfis,
Geirsnefs og Gullinbrúar. Þar á að taka illa
farið iðnaðarhverfi og blanda inn byggð, en
færa þyngsta iðnaðinn á Kjalarnes. Þetta er
stærsta uppbyggingarsvæðið sem er í hendi,“
segir Páll.
Þú vilt gera einkabílstjórum erfitt fyrir í
miðbæ. Verður ekki verslunarfólk brjálað?
„Við höfum verið að gera tilraunir með að
loka götum í sumar og það er almenn ánægja
með þær. Jafnvel hjá verslunarmönnum, sem
kom svolítið á óvart. Ég sé fyrir mér að loka
Bankastræti fyrir umferð og Laugavegi alveg
upp að Klapparstíg. Við skoðum það betur í
ljósi sumarlokananna.
Samhliða þessu verði skoðað hvernig lífga
megi við Laugaveg með nútímavæðingu
verslunarhúsnæðis, án þess að skemma karakter götunnar: „Það má ekki taka burt þetta
óvænta og tenginguna við söguna. Ekki sótthreinsa. Þetta er erfitt samspil.“

Páll Hjaltason arkitekt er nýr formaður
skipulagsráðs Reykjavíkur og situr fyrir
Besta flokkinn. Tiltölulega lítið hefur heyrst
frá Páli og Besta flokknum síðan í kosningunum, fyrir utan stefnuskrá þeirra og Samfylkingar. Páll segir að tíminn hafi verið vel nýttur til undirbúnings. Besta fólkið hafi sett sig
inn í mörg erfið mál, en nú dugi ekki loforð
lengur. „Við þurfum að fara að sanna okkur,“
segir hann. Vinna með embættismönnum hafi
svo byrjað í ágúst og Páll segir að mikilla tíðinda sé að vænta á næstunni.
Við settumst niður í gær á kaffihúsi Höfðatorgs, þar sem borgin er með skrifstofur
sínar. Höfðatorg rís hátt og er afar umdeilt.
Því liggur beint við að spyrja Pál álits á því.
„Þetta er frekar hátt byggt og dæmi um
skort á yfirsýn. Hefði fólk skoðað þetta aðeins
betur hefði það eflaust áttað sig á því,“ segir
hann. Páll telur þessa byggingu dæmi um að
borgarkerfið sjálft hafi misst trú á miðbænum, að byggja höfuðstöðvar þarna en ekki á
auðum svæðum nær kjarnanum.
Hvað þá með umdeildan Listaháskóla við
Laugaveg, sem þú teiknaðir?
„Umræðan um Listaháskólann er dæmi
um hversu yfirborðsleg umræðan verður oft
um skipulagsmál. Ég vann að sjálfsögðu út
frá gefnum forsendum og viðkvæmust var
staðsetningin og ég réði henni ekki. Verk mín
verða bara að standa fyrir sínu. En annars er
Listaháskólinn ekki í umræðunni sem stendur og ég að sjálfsögðu vanhæfur til að fjalla
um hann og mun ekki gera það hjá borginni,“
segir Páll.

Endurskoðun og illur arfur
Nýr meirihluti erfði hátt á sjöunda tug skipulagsmála þegar hann tók við skipulagsráði,
segir Páll. Þar af séu allt að tíu sem snúast
um mikilvæga punkta í miðbæ, sem torséð er
að full sátt verði um.
„Það sem við getum gert er að fara yfir
þessi mál með almannahagsmuni að leiðarljósi og reyna að láta ekki kerfið stoppa það
sem hægt er að setja af stað. Við viljum ekki
eyða öllum peningunum í að greiða verktökum skaðabætur. Þó virðast sum mál þannig
vaxin að borgin neyðist til að greiða skaðabætur, sama hvernig fer,“ segir Páll en vill
ekki nefna dæmi um þetta.
Skoðað verði hvort borgin hafi leyft of
mikið byggingamagn á ýmsum reitum.
Eignarréttur sé óvíða sterkari en á Íslandi og
byggingaréttur falli þar undir. Vonandi bæti
væntanlegt þingfrumvarp um mannvirkjalög
eitthvað úr þessum málum.
„En þrátt fyrir þennan arf fjögurra borgarstjórna á fjórum árum eru gríðarleg tækifæri
fram undan. Nú er logn á markaði, nánast öll
arkitektastéttin atvinnulaus og byggingaiðnaður rólegur. Þetta eru tækifæri sem gefast
einu sinni á öld,“ segir Páll.
Hið sjálfbæra þorp
Hverju á helst að breyta?
„Stærsta málið er að endurvekja þorpið
sem sjálfbæra einingu, hverfið. Við eigum að
hætta að hugsa út frá einstökum reitum og
hugsa í hverfum í staðinn. Skapa samhengi
ekki bara í götunni heldur í þorpinu. Hvað
viljum við hafa í hverfi? Er það ekki skóli,
heilsugæsla, sundlaug, og apótek til dæmis.
Það vantar sárlega að koma tómstundum
barna í göngufæri við heimilin. Verslun
þarf að vera í hverfunum eins og var áður en
einkabíllinn tók yfir,“ segir arkitektinn.
Með þessu leysist mörg önnur vandamál.
Umferð minnki þegar fólk þarf ekki að keyra
borgina á enda eftir öllu: „Svo er þetta lýðheilsumál, að fólk gangi eða hjóli, en ekki síst
samfélagsmál. Fólk á að geta farið á græn
svæði í þorpinu sínu, það á að geta hist úti
í búð og rætt málin, fólk á að geta kynnst
nágrannanum. Þetta er límið í samfélaginu,
sem hefur leyst upp síðustu áratugi.“
Þessi vinna sé ekki uppfinning Besta
flokksins, heldur að ýmsu leyti þegar hafin
hjá borginni. Enn séu innviðirnir til staðar í

VIÐ REYKJAVÍKURTJÖRN MEÐ BOXERNUM ROCKY Arkitektinn Páll er æðstiprestur skipulagsmála í borginni,
en hélt að Besti flokkurinn yrði bara grín sem tæki enda. Hann lítur á starfið sem þegnskyldu sína næstu
fjögur árin en býst svo við að fara aftur að vinna sem arkitekt í fullu starfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hverfunum, til dæmis verslunarhúsnæði. Það
þurfi bara að virkja þá.
„Núna eru um tíu aðalborgarkjarnar skilgreindir sem hverfi í Reykjavík, en auðvitað eru miklu fleiri hverfi í raun. Hverfi eru
yfirleitt skilgreind út frá stofnbrautum, eins
fáránlega og það hljómar,“ segir Páll og hlær.
Hverfi skuli skilgreind út frá göngufæri,
fjarlægðir í skrefum.
Með endurlífgun „þorpsins“ skapist forsendur fyrir beinu lýðræði, að íbúarnir
stjórni uppbyggingunni. Þétting byggðar
fari fram á forsendum hverfanna sjálfra, í
samráði við íbúa. Hverfin haldi sínum karakter. Sem dæmi ætti ekki að byggja annað
en steinuð hús í Norðurmýri.
Sem minnir á Listaháskólann. Hver er karakter Laugavegar?
„Miðbærinn er öðruvísi en önnur hverfi
og með aðrar áherslur. Hann er okkar allra
og hluti af honum er elsta hverfið. Þar hefur
alltaf verið uppbygging. Því er erfitt að segja
að hann eigi að vera í einhverjum einum stíl,
þótt mikilvægt sé að vernda eins mikið af
gömlum byggingum og hægt er, eins og þau
voru byggð og á upprunalegum stað. Það má
ekki þynna út hið gamla. Að þessu leyti er ég
öfgafullur friðunarsinni!“
Hvað með uppbyggingu eins og á horni
Aðalstrætis og Túngötu, þar sem nýtt og stórt
er byggt í gömlum stíl?
„Það er dæmi um þetta. Mörgum finnst
það vel heppnað en mér finnst það ekki til
eftirbreytni. Eiginlega öll uppbygging sem
er í gangi núna er á forsendum gömlu byggðarinnar. Mér finnst það ekki spennandi framtíðarsýn að byggja eingöngu upp á þennan
hátt, en ég er ekki öfgafullur í því. Ég vil
treysta arkitektum fyrir því að gera þetta
vel að byggja í gömlum anda en það á ekki
að vera það eina sem við gerum.“
Þú talar um uppbygginguna eftir brunann
á horni Austurstrætis og Lækjargötu sem
„klisjukennda“.

„Já, ég hef gert það. Þarna á að steypa
heilmikið og erfitt að sjá svo sem hvernig
þetta verður. En ég hef nú lært að best er að
þegja um hús þar til þau eru byggð.“
Páll telur óæskilegt að færa til gömul hús,
en þó betra en að fórna þeim. Gröndalshús
vill hann sjá á sínum stað og Árbæjarsafn
eigi að skila miðborginni aftur einhverjum
húsum. Færa ÍR-húsið aftur í Landakotsskóla
og ef til vill færa Dillonshús á bílastæðið við
Suðurgötu, þar sem það var áður.
„Í húsum Árbæjarsafns í miðbænum sé ég
fyrir mér að verði þjónusta, söfn og slíkt, en
ekki búseta. Þau eiga að vera hluti af safninu
áfram, enda okkar menningararfur.“
En tómu húsin í eigu verktaka sem hafa
verið að grotna niður, sum í mörg ár með tilheyrandi brunahættu og öðru. Hvað getur
borgin gert til að bæta úr þessu?
„Ég trúi því nú ekki að verktakarnir séu
allir að gera þetta vísvitandi. Það var unnið
mikið starf í tíð Ólafs F. Magnússonar og
síðar Hönnu Birnu við að kortleggja þessi hús
öll. Borgin getur krafist þess að ytra byrði
húsanna sé í lagi og beitt dagsektum. Það má
búast við slíkum aðgerðum á næstu vikum,
en við förum mildilega í þær. Á bak við mörg
þessara húsa er persónuleg harmsaga. Við
höfum reynt að hafa uppi á sumum eigendum þeirra og fundum til dæmis einn í fangelsi. Við viljum því sýna mildi, en þetta er
borgarstjóra mjög hugleikið og ég tek undir
með honum.“

Strætó og sveitarfélögin
Í samhengi við nýtt líf hverfanna þarf að
efla almenningssamgöngur. Páli hugnast
vel að hafa strætisvagna á forgangsakreinum en vill ganga lengra en reynt hefur verið
svo sem á Miklubraut. Víða tíðkist að strætisvagnar stýri umferðarljósum og þurfi því
sjaldnar að nema staðar.
Páll er áhugamaður um að græn torg
komi í stað bílastæða í miðbænum. Þar eigi

Flugvöllinn burt
Ekki verður farið í Sundabraut á kjörtímabilinu, að sögn Páls. Hann saknar þingmanna
Reykjavíkur, sem hafi ekki sama metnað
fyrir kjördæmi sínu og landsbyggðarþingmenn. Miklabraut verði ekki lögð í stokk
heldur: „Við erum ekki að fara að rífa eða
byggja eitthvað stórt, við ætlum fyrst og
fremst að laga til.“
Hvað með Reykjavíkurflugvöll og hugsanlega samgöngumiðstöð þar, sem margir kalla
flugstöð?
„Flugvöllurinn fer samkvæmt aðalskipulagi sem unnið hefur verið eftir og ég sé enga
ástæðu til að breyta því, og í samræmi við
byggingarþörf borgarinnar. Persónulega tel
ég að framtíðarstaðsetning hans eigi að vera
í Keflavík með góðum samgöngum í bæinn.
Það kostar brot af kostnaði lestar að setja
hraðbraut fyrir rútur, sem fara álíka hratt,“
segir hann.
„Ég hef miklar efasemdir um samgöngumiðstöðina og vonast til að við tökum ákvörðun um hana á næstu vikum eða mánuðum.“
Eru ekki allir aðrir flokkar í borgarstjórn,
ríkisstjórnin og lífeyrissjóðirnir á því að
byggja hana?
„Jú, þetta er dálítið skrýtið. En maður
á eftir að láta sannfæra sig um að þetta sé
málið. Ég á eftir að fá endanlega kynningu á
þessu en við skulum sjá til hvað verður.”
Vill sætta borgarana
Að síðustu segir Páll að lögð verði áhersla á
að ná sátt um borgina, skapa frið um framkvæmdir. „Við verðum að fá frið í þessa borg
og hætta að rífast. Þetta er hægt. Borgin er
okkar allra og við ætlum að stórauka upplýsingagjöf til að slá á tortryggni fólks. Partur
af því að vera ábyrgur borgari er að fylgjast
með því sem er að gerast. Ein leið til þess að
skapa sátt er að raddir fólksins fái að heyrast,“ segir Páll og boðar ýtarlegar kynningar í Ráðhúsi. Loðað hafi við borgarstjóra
hingað til að þeir hafi haft annað augað á
framtíð sinni í landsmálum. Ef til vill sé
þess vegna stórt þrívíddarkort af Íslandi í
sal ráðhússins. „Við ætlum að skipta því út
fyrir þrívíddarkort af höfuðborginni,“ segir
formaður skipulagsráðs og brosir.

Klemens Ólafur
Þrastarson
klemens@frettabladid.is
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Tafir á stóriðjuframkvæmdum leiða til uppsagna hjá Jarðborunum:

Segja tuttugu upp störfum
ORKUMÁL Jarðboranir hafa sagt
upp tuttugu starfsmönnum og
tilgreina tafir á framkvæmdum vegna álvers í Helguvík sem
ástæðu uppsagna í fréttatilkynningu sem send var út í gær.
Starfsmönnum Jarðborana hefur
fækkað úr tvö hundruð og tíu í
níutíu á tveimur árum. Fyrirtækið segist hafa frestað uppsögnum
eins lengi og kostur var en haldi
enn í þá von að verkefnastaðan
glæðist á næstu mánuðum. Gerist það verði einhverjar uppsagnir
dregnar til baka.
„Í ljósi breyttrar stöðu hefur

félagið lagt enn meiri áherslu
á verkefnaöflun erlendis, ekki
aðeins á sviði jarðhita sem hefur
verið sérgrein Jarðborana fram að
þessu, heldur einnig á sviði borana
eftir olíu og gasi,“ segja forsvarsmenn Jarðborana. „Þessi nýja
áhersla hefur þegar skilað dótturfélagi Jarðborana í Þýskalandi,
Heklu Energy, verkefni við borun
eftir gasi í Sviss.“
- pg
BOR JARÐBORUNAR Fyrir tveimur árum
störfuðu um 210 manns hjá fyrirtækinu,
en verða um 90 þegar uppsagnirnar
verða komnar til framkvæmda.

Leyfi til stækkunar
bíður deiliskipulags
Sigurður Einarsson lýsir óánægju
með vinnubrögð sérstaks
saksóknara og rannsóknarnefndar
Alþingis í ítarlegu viðtali.
Varð hirðljósmyndari forseta Íslands
í Indlandi
– Heimreisa Baldurs Kristjánssonar
ljósmyndara í máli og myndum.
Vanmetur þú refsiþyngd íslenska
dómkerfisins eins og margir aðrir
Íslendingar?
– Lestu sögurnar, dæmdu sjálfur og
sjáðu hvar þú stendur í helgarblaði
Fréttablaðins.

Samstarf foreldra og skóla skiptir
meginmáli fyrir nemendur
– Segir Nanna Kristín Christiansen
höfundur nýrrar bókar um skóla
og skólaforeldra.

HS Orka fær ekki virkjanaleyfi vegna stækkunar Reykjanesvirkjunar fyrr en í
nóvember í fyrsta lagi. Sú töf stafar af því að endurvinna þurfti deiliskipulag
sem bæjarstjórnir Grindavíkur og Reykjanesbæjar höfðu áður samþykkt.
IÐNAÐUR Gert er ráð fyrir að breyt-

ing á deiliskipulagi Reyjaness og
Grindavíkur verði staðfest um
mánaðamótin október nóvember
þegar Skipulagsstofnun hefur farið
yfir hana, að sögn Magneu Guðmundsdóttur, formanns umhverfisog skipulagsráðs Reykjanesbæjar.
Orkustofnun getur ekki gefið leyfi
fyrir stækkun
Reykjanesvirkjunar fyrr en
nýtt deiliskipulag hefur verið
samþykkt.
Sveitarfélögin
höfðu áður bæði
samþykkt tillögu að deiliskipulagi þar
JÚLÍUS JÓNSSON
sem gert var
ráð fyrir stækkun virkjunarinnar og fjölgun borhola, en
vegna formgalla
á umhverfisskýrslu þurfti
að endurtaka þá
vinnu.
Júlíus JónsGUÐNI A.
son, forstjóri
JÓHANNESSON
HS Orku, sagði
í viðtali við Fréttablaðið í vikunni
að tafir á deiliskipulagi á fyrirhuguðu virkjanasvæði hefðu keðjuverkandi áhrif, erfitt væri að ljúka
samningum án þess að orka væri
til staðar. Hann sagði þá jafnframt
að vonir stæðu til þess að leyfi til
stækkunar virkjunarinnar skiluðu
sér í næsta mánuði.
Núna er hins vegar ljóst að það
verður tæpast fyrr en í nóvember
í fyrsta lagi, þar sem hendur Orkustofnunar til að gefa út virkjanaleyfi eru bundnar þar til gengið
hefur verið frá deiliskipulaginu.

REYKJANESVIRKJUN Forstjóri HS Orku kvaðst nýverið vonast til að virkjanaleyfi vegna

stækkunar Reykjanesvirkjunar fengist í næsta mánuði. Það verður þó tæpast fyrr en
lokið hefur verið við deiliskipulag svæðisins í nóvember.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Við gefum út leyfi á grundvelli
gildandi skipulags,“ segir Guðni
A. Jóhannesson orkumálastjóri
og bætir við að frágangur deiliskipulagsins sé því ein forsendanna fyrir því að hægt verði að
gefa út virkjanaleyfi til HS Orku.
Hann segist þó ekki geta svarað
því hvort stækkun Reykjanesvirkjunar strandi á því einu að
deiliskipulagið hafi ekki verið
klárað. „Við erum bundnir trúnaði
og fjöllum ekki um einstök atriði
umsóknar eða afgreiðslu meðan á
henni stendur.“ Guðni segir það í
höndum sveitarfélaganna hvenær
lokið verði við deiliskipulagið, það
sé nú í auglýsingaferli og að því
loknu taki við einhver vinna, en
tímalengd hennar ráðist að nokk-

ur af fram komnum athugasemdum.
Magnea segir að aðalskipulag
sem sé yfir deiliskipulaginu hafi
þegar tekið gildi. „En deiliskipulagið var auglýst í júlí og athugasemdafrestur vegna þess rennur
út 14. september.“ Breytingatillagan liggur frammi á skrifstofum Reykjanesbæjar og Grindavíkur til 7. september.
Fram kemur í deiliskipulagsauglýsingunni 22. júlí að fyrirhugaðar breytingar felist meðal
annars í „stækkun núverandi jarðvarmavirkjunar, bættu aðgengi og
öryggi ferðamanna á svæðinu auk
samræmingar deiliskipulags við
núverandi aðstæður og fyrirkomulag“.
olikr@frettabladid.is

Foreldrar barna í Vesturbæjarskóla óánægðir með lausar stofur á skólalóðinni:

Of lítið pláss fyrir leik skólabarnanna
SKÓLAR Foreldrum barna í Vesturbæjarskóla brá í
brún í gærmorgun þegar í ljós kom að að tveimur afar
óhrjálegum húsum hafði verið komið fyrir þá um nóttina á skólalóðinni.
Um er að ræða lausar skólastofur sem ætlaðar eru
undir frístundaheimili yngri barnanna. Þau eldri hafa
frístundaheimili í félagsmiðstöðinni Frostaskjóli.
„Fræðslustjórinn er búinn að funda með foreldrahópnum og það er búið að boða mig ásamt honum á
fund hjá framkvæmdasviði borgarinnar á morgun [í
dag],“ sagði Hildur Hafstað skólastjóri í gær.
Foreldrarnir segja að aðfluttu stofurnar taki allt of
mikið af útileiksvæði barnanna auk þess sem mannvirkin líti einfaldlega hættulega út. Hildur tekur undir
þetta en segir að um sé að ræða lausn sem notast verði
við í vetur. Stofurnar líti vissulega ömurlega út en
eftir eigi að standsetja þær, meðal annars koma fyrir
sökklum og tröppum. Búist sé við að húsin verði tekin
í notkun eftir þrjár vikur.
Hildur segir að staðið hafi til að byggja við Vesturbæjarskóla sem sé vaxinn upp úr húsnæðinu. Þau

VÆNTANLEGT FRÍSTUNDAHEIMILI Færanlegar stofur sem birt-

ust á lóð Vesturbæjarskóla í fyrrinótt vöktu hörð viðbrögð. Eftir
er að standsetja húsin.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

áform hafi frestast eftir hrun. „Ég held að allir gerir
sér grein fyrir því að þetta er skammtímalausn,“ segir
skólastjórinn.
- gar
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TILBOÐ

35%

Svínafile

eð
Tilvaldar m
öllum mat

SVÍNAFILE
JÓA FEL

marinerað og kryddað að hætti
Jóa Fel og tilbúið beint í ofninn.

TILBOÐ

JÓI FEL
SÓSUR

afsláttur við kassa

399

kr/stk.

1.689

kr/kg.
dijon hunangs
sósa

Merkt verð 2.598.-

a
Ný uppsker
frá USA

Frábærar á
milli mála

Safaríkar
og góðar

TILBOÐ

TILBOÐ

FERSKJUR

SUGAR SNAPS

399

rósapipar
sósa

a!
Ný uppsker

299

kr/kg.

Vínber

basil & hvítlauks
sósa

kr/kg.

Ferskjur

Sugar snaps

Akursels gulrætur

ný uppskera frá USA

lífrænar, 500g

Lífrænar Sjáðu
vörur úrvalið!

Spennandi
salatbar

Lífrænt ræktaður matur vex í lifandi jarðvegi og færir
Yfir 40 spennandi réttir t.d.
okkur ómengaðan lífsþrótt.
• Vorrúllur
• Ferskir ávextir
þegar ég vel•lífrænt
þá ersvínakjöt
ég að kjósa
heilbrigði og
Marinerað
• Pasta
lífsþrótt, bæði
fyrir
mig
og
umhverfið.
• Rifinn kjúklingur
• Ferskar salatblöndur

KETTLE CHIPS

599

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

SM ORIGINAL
SOFT TORTILLAS

SÍTRÓNU
KRISTALL 2LTR.

MYLLU
SJÓNVARPSKAKA

399

kr/pk.

199

kr/pk.

399

kr/stk.

kr/stk.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

SUN MAID
RÚSÍNUR 500G

EAT NATURAL

NIZZA BITAR

NIZZA
SÚKKULAÐI

FLORIDANA
APPELSÍNUSAFI

199

499

289

kr/pk.

kr/stk.

Gildir til 29. ágúst á meðan birgðir endast.

kr/pk.

99

kr/stk.

199

kr/stk.

Prófaðu eitthvað di!
nýtt og spennan

TILBOÐ

35%

afsláttur við kassa

SVÍNALUNDIR
FRÁ ÍSLANDSGRÍS

1.689

kr/kg.

Merkt verð 2.598.-

TÓMAT- OG FETAOSTAFYLLT SVÍNALUND MEÐ PARMESAN POLENTU fyrir 4
að hætti Rikku
1 ½ msk ólífuolía
800 g svínalund
8 sneiðar Ítalía Napoli spægipylsa
150 g fetaostur með sólþurrkuðum
tómötum, olía sigtuð frá
20 papríkufylltar grænar ólífur
1 tsk græn piparkorn
120 g Ítalía tómatmauk úr
sólþurrkuðum tómötum
Salt og nýmalaður pipar

POLENTA
150 g polenta
1 msk ólífuolía
2 hvítlauksrif, pressuð
½ kúrbítur, skorinn
í munnbita
20 g riﬁnn parmesanostur
Salt og nýmalaður pipar

Hitið ofninn í 180°C. Steikið svínalundina upp úr olíunni á meðalheitri
pönnu í mínútu á hvorri hlið. Skerið
rauf í lundina og raðið spægipylsunni
í hana. Blandið saman fetaosti, ólífum,
piparkornum og tómatmauki og smyrjið
ofan á spægipylsuna. Gott er að binda
lundina saman með eldhúsgarni en ekki
nauðsynlegt. Leggið lundina á pappírsklædda ofnplötu og bakið í 35 mínútur.

TILBOÐ

Eldið polentuna samkvæmt leiðbeiningum
á pakkningu. Steikið hvítlaukinn upp
úr olíunni á meðalheitri pönnu, bætið
kúrbítnum saman við og steikið áfram í
4-5 mínútur. Blandið parmesanostinum
saman við volgu polentuna og kryddið
með salti og pipar. Bætið kúrbítnum og
hvítlauknum saman við og hrærið. Berið
polentuna fram með svínalundinni.

Kkal: 632 / 32%
RDA*
Fita: 33 g/ 51%
RDA
Kolvetni: 32 g/
11% RDA
Prótín: 50.4 g/ 10
1% RDA
B6 vítamín: 2.0
mg/ 94% RDA
Kalk: 271 mg/ 27
% RDA
Járn: 3.9 mg/ 16
% RDA

* Ráðlagður dags

kammtur (RDA)
er
00 hitaeininga ork
uþörf

miðaður við 2.0

TILBOÐ

30%

35%

594

647

afsláttur við kassa

TILBOÐ

25%

afsláttur við kassa

kr/kg.

afsláttur við kassa

2.121

995

kr/kg.

Merkt verð 849.-

.

kr/kg.

kr/kg.

Merkt verð 995.-

Merkt verð 2.828.-

Heill kjúklingur

Kjúklingaleggir

Lambalæri

Lærissneiðar

ferskur

í indverskum kryddlegi

frosið

í bláberjalegi

Pétur

Kjötborð fyrir sælkera

kokkur og
n g ur
kjötsérfræði

í Garðabæ, Kringlunni, á Eiðistorgi
og Akureyri.
Kjötborðsmeistarar Hagkaups taka
vel á móti þér!

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

KANILLENGJA

KRINGLUR

HEILSUBRAUÐ

HAFRABRAUÐ

399

59

kr/stk.

BAKAÐAR
BAUNIR

79

kr/stk.

239

239

kr/stk.

kr/stk.

SPAGHETTI
1 KG.

187

kr/pk.

kr/stk

SÚKKULAÐIBITA
KÖKUR

169

kr/pk.

STEIKTUR
LAUKUR 200G

169

kr/pk.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Landbúnaðarráðherra skammast sín ekki einu
sinni fyrir að svína á neytendum.

Jón finnur smugu

J

ón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur
valið þá leið sem óhagstæðust er fyrir neytendur þegar hann
ákveður hvernig tollar skuli lagðir á innfluttar landbúnaðarvörur, eins og fram kom á neytendasíðu Fréttablaðsins í gær.
Einu sinni voru nánast engar búvörur fluttar inn, sem voru í
samkeppni við innlenda framleiðslu. Með samningi Heimsviðskiptastofnunarinnar (WTO), sem gekk í gildi 1995, var opnað fyrir
innflutning, en íslenzk stjórnvöld leggja á hann gífurlega háa tolla
sem gera hann í raun ómögulegan. Samkvæmt samningnum eru
stjórnvöld þó skyldug til að flytja inn lítið brot af innanlandsneyzlu
búvara á lægri tollum. Þetta litla brot er kallað tollkvóti.
Úthlutun tollkvótanna hefur
verið deiluefni allt frá upphafi.
SKOÐUN
Í samræmi við þá gömlu reglu
Ólafur Þ.
að landbúnaðarráðherrar taki
Stephensen
ákvarðanir, sem hygla framolafur@frettabladid.is
leiðendum en eru í andstöðu við
hagsmuni neytenda, var efnt til
uppboðs á kvótunum. Sá fékk innflutningskvótann (til dæmis tonn
af osti) sem bauð hæst. Innflytjandinn átti að sjálfsögðu ekki annan
kost en að velta greiðslunni fyrir kvótann (til dæmis þrjú hundruð
krónum á kíló) yfir á neytandann og þannig hafa landbúnaðarvörur
á „lágu“ tollunum verið gerðar dýrari en nauðsynlegt er.
Á tímabili komust stórir framleiðendur innlendra búvara, til
dæmis mjólkursamlög og sláturhús, upp með að bjóða í kvóta og
tryggja sér hann, en flytja hann svo ekki inn og borga ekki fyrir
hann. Þannig féll kvótinn niður og aðrir innflytjendur gátu ekki
nýtt sér hann. Fyrir þetta var síðar tekið – en ekki að frumkvæði
landbúnaðarráðuneytisins.
Upphaflega hugsunin með innflutningskvótunum var að þannig
fengi innlendur landbúnaður erlenda samkeppni. Sú samkeppni er
að sjálfsögðu merkingarlaus, sérstaklega í landi með eitthvert hæsta
búvöruverð í heimi, nema innflutningurinn sé á samkeppnisfæru
verði.
Jón Bjarnason nýtir sér smugu í WTO-samningunum til að velja
verðtoll (sem er reiknaður í prósentum) í stað magntolls (fastrar
upphæðar sem leggst á hvert kíló). Þetta var í upphafi hugsað þannig
að hægt væri að velja leiðina sem tryggði samkeppni, en líklega hafa
menn þá ekki haft hugmyndaflug til að ímynda sér að höfð yrðu slík
endaskipti á málinu. Með falli krónunnar varð allur innflutningur
miklu dýrari og þannig verða áhrif verðtolls til hækkunar á vörunni
enn meiri en ella. Í Fréttablaðinu í gær birtust dæmi, sem sýna að
tollur á osti, sem áður var 130 krónur á kíló, hefur hækkað í 2.507
krónur og veldur allt að 3.000 króna hækkun á útsöluverðinu.
Ummæli Jóns Bjarnasonar í Ríkisútvarpinu í fyrradag, um að það
hafi verið nauðsynlegt að vernda innlenda framleiðslu landbúnaðarafurða fyrir erlendri samkeppni eftir hrun, sýna hversu staðfastur
ráðherrann er í þeirri fyrirætlan sinni að svína á neytendum. Gengishrunið veitti innlendri framleiðslu sjálfkrafa aukna vernd fyrir
erlendri samkeppni. Stjórnvöld þurftu ekki að bæta um betur.
Landbúnaðarráðherrar hafa alltaf starfað í þágu framleiðenda
og unnið gegn hagsmunum neytenda. Sumir hafa reynt að breiða
yfir það með orðagjálfri. En Jón Bjarnason skammast sín ekki einu
sinni fyrir vinnubrögðin.

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

Björn les grein
Björn Bjarnason, annar ritstjóra
Evrópuvaktarinnar, bregst í pistli á
síðunni við fimmta hluta greinaflokks Steingríms J. Sigfússonar, sem
birtist í Fréttablaðinu í gær. Greinina
hefur Björn þaullesið, vitnar í hana
þvers og kruss og tætir hana í sig
eins og hans er siður, einkum þann
hluta hennar sem snýr að Evrópusambandinu og aðildarumsókn
Íslands.

Valið og hafnað
Athygli vekur hins vegar að
Björn bregst í engu við grein
Þóris Stephensen, þar sem sérstaklega er vikið að honum og

Jón Bjarnason hefur málað sig út í
horn í ríkisstjórninni með ummælum
sínum en hann getur huggað
sig við það að hann á
bandamann í Birni, sem
á ekki orð yfir aðför
Samfylkingarinnar að
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-

stigur@frettabladid.is

Gefðu oss Guð, meira þras!

Sighvatur
Björgvinsson
forstjóri Þróunarsamvinnustofnunar Íslands

Fást í heilsubúðum,
matvöruverslunum og
völdum N1 stöðvum

Bandalag Bjarnasona

herranum. Björn gagnrýnir í öðrum
pistli á vef Evrópuvaktarinnar ályktun
Ungra jafnaðarmanna, þar sem Jón
var hvattur til afsagnar, og líkir henni
við það þegar einræðisherrann
Maó formaður gerði unga rauðliða
út af örkinni fyrir hálfri öld „til að
úthrópa þá, sem hann vildi, að
hyrfu af vettvangi. Beittu rauðliðarnir niðurlægjandi aðferðum gegn
fórnarlömbunum og tóku sum þeirra
af lífi í þágu málstaðarins,“ skrifar
Björn. Á tíma Björns í ríkisstjórn
hurfu fjölmargir ráðherrar af
þeim vettvangi. Allir eru þeir
enn á lífi. Aftökulíking Björns er
því kannski fullsterk.

HALLDÓR

Þjóðmál

Lífrænir ávaxtasafar úr ferskum ávöxtum án
aukefna, viðbætts sykurs og rotvarnarefna.

meintum sinnaskiptum hans í garð
Evrópusambandsins í löngu og ítarlegu máli. Björn hefur kannski ekki
orðið var við greinina, sem þó var
beint við hliðina á grein Steingríms í
blaði gærdagsins. Hann hefur líklega
lesið Steingrím í Viðskiptablaðinu.

G

efðu oss Guð, meira puð.“ Þannig hljóðar brot af þjóðþekktum texta. Þetta
var ort á þeim árum þegar „meira puð“ var
einna eftirsóknarverðast í augum Íslendinga. Nú er þrasið orðið puðinu yfirsterkara.
Þrasgirni Íslendinga er löngu kunn.
Árum saman þrösuðu Íslendingar með
boðaföllum í sjálfstæðisbaráttunni yfir
ríkisráðsákvæðinu, sem hér á landi var
kallað „fleygurinn“. Loks komust menn á
snoðir um að „fleygurinn“ skipti engu máli.
Þá lauk þrasi.
Halldór Laxness kvað upp þann dóm, að
Íslendingar þrösuðu ávallt um aukaatriði
og tittlingaskít. Þegar kæmi að kjarna máls
setti menn hljóða. Slíkt þjónar ekki þrasi.
Menn þrösuðu um byggingu Búrfellsvikjunar og álverið í Straumsvík. „Hafnarfjörður verður óbyggilegur vegna barnadauða af
völdum mengunar.“ „Það er ekki satt.“ „Jú,
víst.“ „Nei!“ „Jú!“ Svo var þrasið frá þjóðinni tekið.
Þjóðin þrasaði vegna EFTA. „Nú verður
selt sjálfstæði þjóðarinnar.“ „Nei.“ „Jú.“
„Nei!“ „Jú!“ Svo var þrasið frá þjóðinni
tekið. Samningurinn um EES. „Ísland mun
nú fyllast af portúgölskum, spænskum
og ítölskum lýð sem sest upp á velferðarkerfið.“ „Nei.“ „Jú, víst.“ „Nei!“ „Jú,

víst.“ Svo var þrasið frá þjóðinni tekið.
Muna menn byggingu Perlunnar, Ráðhússins í Tjörninni og Hæstaréttarhússins?
Hvílík reiðinnar ósköp sem þjóðin gat þrasað. Svo var þrasið frá þjóðinni tekið. Hvílík skelfing! Í hálfan annan áratug hafa
menn þrasað um hugsanlega aðild að ESB.
Einn fullyrðir að um glapræði sé að ræða
– ókostirnir séu svona og svona. Annar fullyrðir hið algerlega gagnstæða – kostirnir
séu þvert á móti þessir og þessir. Eftir
þessu sama spori í sama hring hefur þrasið
gengið – hring eftir hring, ár eftir ár. Nú
stendur til að gá hvaða kostir gefist. En þá
má það ekki. Af hverju ekki? Af því að þá
verður þrasið frá þjóðinni tekið. Þá koma
landsmenn að kjarna máls. Slíkt á ekki
við Íslendinga. En alltaf má þá búa til nýtt
þras. Þá geta menn þrasað um hvort nokkuð
sé að marka niðurstöður samninga. „Þær
niðurstöður er ekkert að marka því þær
munu ekki standast fyrir Evrópurétti.“ „Jú,
víst.“ „Nei, ekki.“ „Jú.“ „Nei.“
Drottinn minn góður gefðu að þrasið sé
ekki frá þjóðinni tekið. Nóg er nú samt, sem
dunið hefur yfir þessa þjóð! „Gefðu oss
Guð, meira þras.“ Til allrar hamingju fyrir
þjóðarsálina eru ekki horfur á að þau ósköp
verði að vondir menn taki af oss vélaþras.
Það væru jú landráð!

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
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Ross Beaty sýnir sitt rétta andlit

Ég á!
Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

F

yrir um viku síðan var lögð
hjólarein á Hverfisgötuna. Í
þeim tilgangi þurfti að fjarlægja
um fjörutíu bílastæði í eigu
borgarinnar úr syðri vegkantinum og mála þar græna rönd með
hjólamerki. Á norðurakreininni
voru málaðir nokkrir svokallaðir hjólavísar en það eru merki
sem eiga að minna ökumenn á að
þeir deili götunni með hjólreiðamönnum.
Með þessari einföldu og ódýru
aðgerð tókst að breyta fremur
óhjólavænni umferðargötu í
fremur hjólavæna. Þetta sýnir
raunar hve litla fyrirhöfn og
lítinn kostnað þarf stundum til
að laga samgönguæðar gangandi og hjólandi vegfarenda.
Ef það væri nú bara jafnódýrt
og -fljótlegt að mála sér eins
og eina Sundabraut, tvöföldun

Orkumál

in hins vegar ákveðið að ráðstafa þessu rými tímabundið til
annarra, í fullkomnu samræmi
við þá stefnu sína að auka veg
umhverfisvænna samgöngumáta
á kostnað einkabílsins. Maður
getur svo sem skilið að einhver
verði svolítið fúll, en lengra nær
réttur manna nú ekki.
Annar aðili sem hafði efasemdir um hjólastíginn var eigandi hjólaverkstæðis á Hverfisgötu. Mikið held ég að sá maður
lesi illa í kúnnahópinn sinn ef
hann heldur að andstaða við
hjólarein falli vel í kramið hjá
væntanlegum viðskiptavinum
hans. Enn og aftur er í sjálfu sér
ekkert óskiljanlegt að margir
verslunareigendur óttist minni
verslun með færri bílastæðum
en dæmin úr erlendum borgum
virðast eiga auðvelt með að fella
þá tilgátu að ofgnótt bílastæða
sé forsenda líflegrar miðborgar.
Raunin er þveröfug. Á áhyggjuraddir kaupmanna hefur verið
hlustað hingað til og hver er
raunin? Finnst mönnum virkilega að Hverfisgatan nýti sína
verslunarmöguleika til fulls?
Ég held raunar að áður en
langt um líður muni breytt

Á áhyggjuraddir kaupmanna hefur
verið hlustað hingað til og hver er
raunin? Finnst mönnum virkilega
að Hverfisgatan nýti sína verslunar
möguleika til fulls?
Suðurlandsvegar eða ný mislæg gatnamót. Mikið væri lífið
þá ljúft!
En þótt mér heyrist ansi margir vera sáttir við þessa breyttu
götumynd Hverfisgötunnar þá
eru það ekki allir, og fjölmiðlunum hefur í öllu falli gengið mun
betur að finna þá sem eitthvað
hafa við tilraunina að athuga. Í
þessu tilfelli voru það einhverjir
þeirra íbúa sem „missa“ þá þau
stæði sem þeir höfðu gjaldfrjálsan aðgang að stóran hluta sólarhrings. Einn íbúinn var meira að
segja að missa hálfgert einkastæði sem hann hafði eignast út
frá bílskúr sem lá að götunni.
Enginn vill auðvitað leggja inn
í innkeyrslu að bílskúr, nema
að hann eigi bílskúrinn sjálfur,
þannig varð almennt göturými
að einhvers konar einkastæði
eins bíleiganda og skiljanlega
varð sá nú svekktur að það
skyldi vera tekið af honum.
Það er auðvitað ekki í sjálfu
sér óskiljanlegt að mönnum
sárni það þegar þeir verða af
einhverjum veraldlegum gæðum
sem þeir gátu notið hingað til.
En við skulum samt setja hlutina upp rétt. Stæðin fjörutíu sem
tímabundið var nú breytt í hjólastíg voru ekki eign þeirra íbúa
sem við götuna búa, heldur eign
borgarinnar. Í fjölda ára kaus
borgin að láta þau bíleigendum í
té, ódýrt hluta úr degi en ókeypis
þar fyrir utan. Nú hefur borg-

ásýnd Hverfisgötunnar fela í sér
stórkostlega lífskjarabót fyrir
íbúa hennar. Ekki einungis mun
tilkoma hjólreiðafólks lækka
hraðann í götunni og umferðin
sjálf mun minnka eftir því sem
færri rúnta götuna í leit að bílastæðum heldur mun sjálf götumyndin breytast til hins betra.
Í Kaupmannahöfn má finna
margar líflegar borgaræðar,
með hjólabrautum beggja vegna,
öflugum almenningssamgöngum og verslunarrými á jarðhæð,
götur á borð við Vesterbrogade
eða Amagerbrogade og margar
fleiri. Þannig gata gæti Hverfisgata hæglega orðið. Þeir Reykvíkingar sem vilja búa við slíka
götu hafa ekki marga kosti í dag,
en þeir sem vilja hafa tryggan
aðgang að nægum bílastæðum hafa um allar aðrar íbúðir á
landinu að velja.
Tilrauninni með hjólabrautina
á Hverfisgötunni á að ljúka í lok
september. Þá verður málað yfir
græna borðann og bílastæðin
tekin í notkun á ný. En vonandi
munu menn svo bretta aftur upp
ermarnar með vorinu og búa til
varanlega lausn fyrir hjólandi
vegfarendur á Hverfisgötunni og
víðar í bænum. Ég sé fyrir mér
að menn geti hjólað eftir sérstakri hjólarein frá Lækjartorgi,
eftir Hverfisgötu og Borgartúni og alla leið niður í Laugardal. Það væri yndislegt. Í þannig
borg vil ég búa.

Kristján G.
Gunnarsson
formaður Starfsgreinasambandsins

Á

forsíðu Fréttablaðsins í dag
blasir við fyrirsögnin: „Vill
síður selja orku til álvera.“ Þar er
sagt frá því að Ross Beaty, hinn
erlendi eigandi Magma Energy,
lýsi þeirri skoðun í bréfi til iðnaðarráðherra að æskilegra sé að
selja græna orku frá Hitaveitu Suðurnesja til annarra fyrirtækja en
álvera. Slík fyrirtæki séu að auki
reiðubúin að greiða mun hærra
verð fyrir orkuna. Hljómar vel,
ekki satt?
En bíðið hæg. Hvaða fyrirtæki
eru í raun tilbúin til að fjárfesta
hér á Suðurnesjum, hvað þá að
greiða hærra orkuverð? Hver er
reynsla okkar? Undanfara tvo áratugi hafa um 30 erlendir fjárfestar komið hingað, skoðað aðstæður
fyrir iðnað og kynnt sér orkuöflun.
Þar má nefna mögulega stálröraverksmiðju, álþynnuverksmiðju,
efnaverksmiðjur, vatnsútflutning,
frystigeymslur, magnesíumverksmiðju, lýsisafurðir, kísilflöguverksmiðju ofl. Bæjaryfirvöld og Hitaveita Suðurnesja hafa hitt þessa
menn og sýnt áhuga á samstarfi
en samt hefur ekkert komið út úr
þessu ennþá nema kostnaður fyrir
okkur. Nákvæmlega ekkert. Núll!
Hins vegar hafa sveitarflélög lagt
út hundruð milljóna í lóðarframkvæmdir.

Þegar á reynir hafa þessir aðilar nefnilega sprungið á limminu og
látið sig hverfa. Oft er þetta vegna
þess að viðkomandi fyrirtæki hafa
ekki bolmagn til að ábyrgjast kaup
á raforku mörg ár fram í tímann
eins og álfyrirtækin verða að gera,
eða einfaldlega skort viðskiptavini.
Menn mega ekki láta þann svarm
af spekúlöntum sem hér flögrar um
árlega villa sér sýn. Oft er um að
ræða tækifærissinna sem hafa uppi
stór orð um spennandi verkefni en

Sá sem skilur, hvers vegna þvælan
um alla ríku útlendingana, sem bíða í
röðum eftir að leggja fé sitt í áhættufjárfestingar hér á landi, er innistæðulaus, skilur um leið hvers vegna við megum ekki reka
alvöru fjárfesta eins og Norðurál af höndum okkar.
þegar fólki í ráðuneytum, sveitarfélögum og fyrirtækjum hefur verið
snúið í nokkra hringi, kemur í ljós
að fjárhagslegt bakland spekúlantsins var aldrei fyrir hendi og hann
gufar upp.
Þegar Ross Beaty keypti Hitaveitu Suðurnesja, fylgdi með í
kaupunum orkusölusamningur við
Norðurál vegna álvers í Helguvík.
Þar er skýrt kveðið á um skyldur
Hitaveitunnar um afhendingu orku
til álversins en jafnframt er Hitaveitunni tryggð góð arðsemi af viðskiptunum. Ross Beaty hefur orð á
sér fyrir að vera snjall í viðskiptum, sérstaklega í því að ná góðum

Það er einfalt mál að á Íslandi er of mikið af húsnæði fyrir
fólkið sem í landinu býr. Við höfum félagslegt kerfi sem gerir
ráð fyrir að enginn sé heimilislaus. Jafnan er einföld. Fólkið
sem byggir landið mun alltaf hafa þak yfir höfuðið. Að sama
skapi er það augljós staðreynd að á meðan við fáum olíu til
að knýja skipaflotann okkar eigum við feykinóga fæðu fyrir
alla sem hér búa. En þetta þarf að segja og þeir sem þurfa
að segja það skýrt eru ráðamenn þessarar þjóðar. Í aðdraganda uppboða
fara þúsundir manna varla upp úr rúminu vegna kvíðans sem fylgir því að
eiga í vændum að missa húsnæði sitt. [...] Hvernig stendur á því að forsætisráðherra hefur ekki beðið um að fá að ávarpa þjóðina á besta tíma á RÚV
til að segja þessi einföldu orð: ,,Enginn mun búa á götunni á Íslandi, enginn
mun deyja úr hungri á Íslandi og engan mun skorta klæði á Íslandi!”
[...] Eina ástæðan sem ég sé fyrir því að þetta er ekki gert er óþolandi
tilhneiging til að styggja ekki erlenda kröfuhafa. Það er kominn tími til að því
ljúki. Ríkisstjórnin situr ekki í umboði Deutche Bank. Svo einfalt er það!
pressan.is/pressupennar/LesaSolvaTryggvason
Sölvi Tryggvason

halda að alvöru erlendir fjárfestar
bíði í röðum eftir því að fjárfesta
hér á Suðurnesjum. Reynslan sýnir
einfaldlega annað.
Kannski sýnir þessi forsíðufrétt
vanda íslensks atvinnulífs í hnotskurn. Sá sem skilur, hvers vegna
þvælan um alla ríku útlendingana,
sem bíða í röðum eftir að leggja
fé sitt í áhættufjárfestingar hér á
landi, er innistæðulaus, skilur um
leið hvers vegna við megum ekki
reka alvöru fjárfesta eins og Norðurál af höndum okkar. Þetta er
spurningin um það hvernig alvöru
störf fyrir þúsundir Íslendinga
verða til.
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Er ég Deutsche Bank?

hagnaði á skömmum tíma. Getur
hugsast að snilldin í þessu tilviki
liggi í því að losna við að standa
við skuldbindingar Hitaveitunnar
gagnvart Norðuráli og binda fé sitt
í frekari framkvæmdum á Íslandi?
Er hann kannski að óska liðsinnis
iðnaðarráðherra við að blása álverið af? Hvers konar snillingur er það
annars sem ver tugum milljarða í
viðskipti sem hann vill ekki vera í?
Að minnsta kosti trúi ég því ekki
að hann sé svo skyni skroppinn að
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Land tækifæranna

Grein 6

Landið tekur að rísa!
Þjóðmál
Steingrímur J.
Sigfússon
fjármálaráðherra

Í

greinaflokki þessum undir heitinu „Landið tekur að rísa” hefur
verið fjallað um aðdraganda og
orsakir hrunsins sem hér varð,
aðgerðir ríkisstjórnarinnar því
tengdu, árangur aðgerðanna, hin
ærnu verkefni framundan og stöðu
Íslands í alþjóðasamfélaginu. Ég
tel mig hafa fært fyrir því traust
og tölfræðilega studd rök að það
gríðarmikla verkefni sem núverandi ríkisstjórn fékk í fangið er á
góðri leið með að takast. Við erum
á réttri leið þó heilmiklar brekkur
séu eftir. Og þá að framtíðinni og
þeirri staðreynd að tækifærin sem
landið hefur til að endurreisa sig og
skila okkur á ný lífskjörum eins og
best þekkjast í heiminum eru óteljandi.

Ríkidæmi auðlindanna
Þó mikill styr hafi iðulega staðið
um nýtingu og eignarhald á auðlindum landsins breytir það ekki þeirri
staðreynd að fá dæmi þekkjast í
veröldinni um 320 þúsund manna
þjóð sem fengið hefur til búsetu og
varðveislu land jafn ríkulega búið
auðlindum. Íslensk efnahagslögsaga er gríðarstór með gjöfulustu
fiskimiðum Atlantshafsins og landið er stórbrotið hlaðið náttúruperlum með mikla framtíðarmöguleika
til búskapar og ferðamennsku. Við
eigum ríkulegan orkuforða í vatnsafli og jarðhita sem býður upp á einstæða möguleika til þróunar sjálfbærs orkubúskapar. Hér er gnótt

ferskvatns og lega landsins skapar fjölmörg tækifæri þegar sjónir beinast í auknum mæli að norðurslóðum. Við erum lýðfræðilega
ung og vel menntuð þjóð í nýuppbyggðu þróuðu samfélagi sem býr
að sterkum innviðum. Allt eru þetta
auðlindir sem ásamt öðru gera það
að verkum að engin ástæða er til að
kvíða framtíðinni á Íslandi.

Sjávarútvegur
Eftir hrun hefur sjávarútvegurinn
tryggilega sannað stöðu sína sem
mikilvægasta undirstöðugrein þjóðarbúsins. Á árum útrásarvíkinga
þótti fremur lítið til sjávarútvegsins koma en nú er öldin önnur. Tölur
um aflaverðmæti fyrir árið 2009
liggja fyrir og endaði það í rúmum
115 milljörðum króna, þrátt fyrir
ýmis áföll eins og sýkingu í síld
og hálfgerðan loðnubrest. Veiði og
vinnsla á makríl hefur orðið mikil
búbót en aflaverðmæti makrílsins
var vel á fimmta milljarð árið 2009.
Hjálpaði það til við að mæta áföllum í öðrum stofnum. Í ár hafa um
53% makrílaflans farið til manneldisvinnslu í stað 20% í fyrra og heildarverðmæti stefnir vel á annan tug
milljarða.
Landbúnaður
Íslenskur landbúnaður hefur upp
á að bjóða einstaka gæðavöru. Á
árinu 2009 varð veruleg aukning á útflutningi landbúnaðarafurða en flutt var út fyrir vel á áttunda milljarð. Vaxandi eftirspurn
og hagstæð gengisskráning skýra
þennan vöxt. Landbúnaðurinn er
útflutningsgrein í mikilli sókn sem
skilar miklum hreinum gjaldeyristekjum. Vatnsútflutningur hefur
einnig verið að sækja í sig veðrið og margir telja að vatnið verði

brátt okkar mikilvægasta auðlind,
okkar olía.

Orkan
Í vatnsafli og jarðhita og öðrum
hreinum náttúrulegum orkugjöfum eins og vindi og sjávarföllum
eiga Íslendingar varanlegar auðlindir. Svo fremi sem við semjum
ekki af okkur geta þær á komandi
áratugum skilað okkur milljarðatuga auknum ávinningi. Ekki með
því að virkja allt sem eftir er til einhæfrar orkufrekrar stóriðju. Þvert
á móti með því að sækja aukinn arð
gegnum endurnýjun samninga til
framleiðslu sem er til staðar. Með
því að beina sjónum að minni og
meðalstórum kaupendum sem að
jafnaði greiða hærra verð en fæst í
risaheildsölusamningunum. Sjálfbær þróun okkar eigin orkubúskapar á þó að vera í öndvegi og gagnvart öllum nýtingarhugmyndum
verður að setja þann fortakslausa
fyrirvara að umhverfisáhrif séu
í lágmarki, nýting ekki ágeng og
ekki sé hróflað við þeim vatnasviðum og háhitasvæðum sem rétt er
að vernda. Tryggja þarf að orkuauðlindir verði í samfélagslegri
eigu og að rentan af þeim renni til
þjóðarinnar sjálfrar. Orkufyrirtækin þurfa að einbeita sér að því
að gera styttri orkusölusamninga
og við fleiri og fjölbreyttari aðila.
Orkuverð í heiminum er á sífelldri
uppleið og fátt bendir til annars en
sú þróun haldi áfram. Gagnaver,
ylrækt, kísilflöguvinnsla, koltrefjavinnsla og álþynnuframleiðsla eru
allt dæmi um starfsemi sem krefst
hóflegrar orku og skilar mörgum
störfum
Lífeyrissjóðir
Íslendingar eiga eitt best uppbyggða

Er botninn heppilegur
áfangastaður?
Efnahagsmál
Helgi
Magnússon
formaður Samtaka iðnaðarins

F

jármálaráðherra hefur birt fjölda blaðagreina til að gleðja okkur landsmenn og
freista þess að sannfæra okkur um mikinn
árangur af störfum núverandi ríkisstjórnar.
Ástæða er til að gleðjast með ráðherranum
yfir því sem jákvætt er eins og þeirri staðreynd að vextir hafa lækkað verulega, krónan hefur styrkst og hafnar eru viðræður við
ráðherraráð Evrópusambandsins um aðild
Íslands.
Nefnt er að atvinnuleysið er ekki eins
mikið og svartsýnustu spár gerðu ráð fyrir.
Það gleður ekki nægilega. Á meðan meira
en 13 þúsund manns eru án atvinnu yfir

hábjargræðistímann að sumri er ekki ástæða
til að gleðjast. Þá má ekki gleyma þeim þúsundum sem hafa horfið af vinnumarkaði
og flutt úr landi. Þar er bæði átt við Íslendinga sem hafa haldið til nágrannalandanna í
atvinnuleit og einnig hefur brotthvarf útlendinga verið umtalsvert.
Þá má ekki gleyma því að við þurfum að
skapa um tvö þúsund ný störf hér á landi á
ári næstu tíu árin og það gerist ekki af sjálfu
sér. Því er grátlegt að horfa upp á ítrekaðar
tafir og seinkanir vegna stórra fjárfestinga
sem skapað gætu þúsundir starfa.
Þá hafa ráðamenn fagnað því sérstaklega
„að botninum sé náð“. Vissulega eru Íslendingar nú á botninum. En er það eftirsóknarvert? Er líklegt að við séum eitthvað á leið
af botninum með núverandi atvinnustefnu,
skattastefnu og fjárfestingarstefnu stjórnvalda? Svarið við því er nei.
Því verður ekki trúað að botninn sé talinn
áhugaverður áfangastaður til langframa.

Foreldrar í skólabyrjun
Menntun
Guðrún
Valdimarsdóttir
formaður SAMFOK, samtaka foreldra
grunnskólabarna í Reykjavík

H

austin eru heillandi tími. Skólarnir
eru að hefja störf að nýju eftir sólríkt
sumar. Eftirvænting ríkir meðal skólabarnanna – augnagotur og umhugsun um hvað
veturinn muni bera í skauti sér. Það er ekki
laust við að foreldrarnir fái líka fiðring í
magann, kannski af gömlum vana.
Öll viljum við að börnum okkar líði vel í
skólanum og námsárangur þeirra sé góður.
Rannsóknir sýna að þátttaka foreldra í
skólastarfi er áhrifamesti þátturinn þegar
kemur að líðan og árangri nemenda.
En hvernig tökum við þátt? Sumum foreldrum finnst námsefnið framandi og
treysta sér ekki til að aðstoða barnið við

heimanám. Það hefur sýnt sig að það er ekki
endilega heimanámið sem slíkt sem hefur
mest áhrif á námsárangur heldur áhugi foreldra á námsefninu. Mikilvægt er að vera
með jákvæðar væntingar og viðhorf til
skólastarfsins. Ef við sýnum námi barnsins
áhuga og spjöllum um það erum við á réttri
leið. Foreldrar eiga ekki að hika við að hafa
samband við umsjónarkennara barns síns ef
þeim finnst eitthvað óljóst.
Þátttaka í félagsstarfi barnanna er ekki
síður mikilvæg. Með því að taka þátt í viðburðum á vegum skólans, foreldrafélags eða
bekkjar styrkjum við tengslin við skólann,
skólafélaga barnanna okkar og aðra foreldra. Að vera bekkjarfulltrúi eða að taka
sæti í stjórn foreldrafélags er skemmtileg
upplifun og frábært tækifæri til að kynnast umhverfi barnanna enn betur. Með því
að taka þátt í skólastarfi eru foreldrar ekki
einungis að fá aukna innsýn í skólastarfið
heldur einnig að hafa bein jákvæð áhrif á
sín eigin börn.

og öflugasta lífeyrissjóðakerfi í
heiminum. Eignir lífeyrissjóðanna
á hvert mannsbarn eru taldar fullkomið ígildi þess sem Norðmenn
eiga í sínum olíusjóði. Í árslok 2009
var hrein eign lífeyrissjóðanna
119% af VLF. Ísland, Holland og
Sviss skara fram úr í þessum efnum
með hreina eign lífeyrissjóða uppá
um 120–130% af VLF. Til samanburðar eiga Grikkir 0%. Miklir erfiðleikar bíða margra annarra þjóða
sem ekki eiga uppbyggðan lífeyrissparnað og þurfa auk þess að takast
á við breyttra aldurssamsetningu.

Ferðaþjónusta og flugrekstur
Ferðaþjónustan er sú atvinnugrein
sem vaxið hefur mest undanfarna
áratugi, skilar þjóðarbúinu gífurlega miklum hreinum gjaldeyristekjum (svipuðum brúttótekjum
og stóriðjan en mun meiri nettótekjum) og dreifir afrakstri sínum
mjög víða um samfélagið. Gosið í
Eyjafjallajökli minnti okkur á mikilvægi ferðaþjónustunnar. Með vel
heppnuðu sameiginlegu markaðsátaki tókst að snúa tímabundinni
vörn í sókn á nýjan leik og margir
telja möguleika Íslands nú meiri en
nokkru sinni á sviði ferðaþjónustu.
Flugrekstur hefur lengi verið hlutfallslega stór í íslensku hagkerfi.
Ánægjulegt er að sjá að öll íslensku
flugfélögin eru nú að auka umsvif
sín. Verði allt áfallalaust segir undirrituðum svo hugur að árið 2011
verði metár í íslenskum flugrekstri
og ferðaþjónustu.
Skýr menntastefna til framtíðar
Á Íslandi er öflugt menntakerfi í
anda félagshyggju. Hátt menntunarstig þjóðarinnar og aðgangur
allra að góðri grunnmenntun leggja
sterkan grunn að uppbyggingu og

endurmótun samfélagsins. Við
stöndum framarlega á heimsvísu
í rannsóknum og kennslu á sviði,
jarðfræði og jarðhita, sjávarútvegs
og fleiri greina. Hugbúnaðargeirinn
íslenski hefur vakið athygli víða um
heim og íslenskt hugvit sækir fram.
Tækni- og þekkingargreinar eru í
sókn.
Ríkisstjórnin hefur einsett sér að
standa þétt að baki menntakerfinu
og ný og skýr menntastefna hefur
verið mörkuð þar sem lögð er meiri
áhersla á gagnrýna hugsun, lýðræði, jafnrétti, sjálfbærni og skapandi starf en áður hefur verið gert.
Hér verður látið staðar numið þó
nægir séu möguleikarnir og tækifærin til að reifa. Ekki er tilviljun
að endað er á menntamálum, þar
leggjum við grunninn.
Land tækifæranna með bjarta framtíð
En hvernig samfélag viljum við svo
í raun og veru byggja upp úr rústum efnahagsáfallsins fyrir okkur
sjálf og komandi kynslóðir? Hvaða
gildi viljum við leggja til grundvallar þegar við endurmótum samfélagsgerðina, hvernig á sjálfsmynd
okkar að vera? Eitt er skýrt. Ekkert okkar vill sjá hliðstæða atburði
og þá sem gerðust hér haustið 2008
endurtaka sig. Ef einhverjir sakna
tíðarandans frá 2007 er undirritaður í öllu falli ekki þeirra á meðal.
Skiljum græðgisvæðinguna, óhófið og hrokafullar hugmyndir um
okkur sjálf og ímyndaða yfirburði
okkar eftir á öskuhaugum sögunnar. Það er manneskjulegt, heiðarlegt og hófsamlegt velferðarsamfélag sem við viljum, opið og
lýðræðislegt, byggt á valddreifingu
og góðri sátt við náttúruna og aðra
menn. Þangað viljum við stefna og
Landið er að rísa.

Nýsköpun í ferðaþjónustu
Menning
Ari Trausti
Guðmundsson
jarðvísindamaður og
rithöfundur

S

tundum er haft á orði að hver erlendur ferðamaður skilji að jafnaði 100.000
krónur eftir sig eða að hann jafngildi einu
þorsktonni úr sjó. Fleiri ferðamenn eru
velkomnir þó að einhvers staðar séu til
þolmörk samfélags og náttúru. Geri mætti
ráð fyrir að samfélagið legði áherslu á að
styðja við nýsköpun, rannsóknir og þróunarstarf í geiranum. En þegar að er gáð fer
margfalt minna fyrir slíku en stuðningi
við hefðbundinn iðnað og alls kyns framleiðslu. Skilningi á mikilvægi menningar
og ferðaþjónustu í efnahagslífinu er ábótavant. Það er eins og von um skjótfenginn
ábata og áhersla á gömlu einhæfnina stýri
enn mestu þegar verið er að skipuleggja
opinbera peningaeyðslu. Eflaust hjálpar
hálf steinrunnið viðhorf okkar sjálfra,
almenningsins, heilmikið til. Töluvert
hefur verið um nýsköpun í ferðaþjónustu
en mest af því er einkaframtak, hugsjónastarf eða verk hópa, skóla og smárra sveitarfélaga.
Auðvitað er það gleðilegt og merki um
framtakssemi og hugmyndaauðgi. Þannig
hafa orðið umbætur í matarmenningu og
veitingarekstri utan Reykjavíkur þar sem
lengst af var varla hægt að fá keyptan forvitnilegan mat eða máltíð, unna af metnaði. Undanfarin ár hafa allmargir aðilar
boðið fram tilbúinn mat úr héraði, tekið
upp fjölbreytta matseld, veitingahús bindast samtökum um grunnstefnu, unnið er
úr rannsóknum á viðhorfum ferðafólks og
fólk eins og bakhjarlar Friðriks V. á Akureyri virkjað til dáða. Dæmi um þetta eru
Matarkistan Skagafjörður, vinna ferðamálasérfræðinga við Hólaskóla og staðir
á borð við Lónkot norðan Hofsóss. Þar eru
bornar fram fyrsta flokks veitingar í anda
„slow-food“-stefnu sem margir erlendir
gestir þekkja og sækjast eftir.
Fleira þarf þó til að auðga ferðaþjónustuna en matseld. Til dæmis vantar
mun meira af nýrri þjónustu á veturna
til að laða ferðafólk til landsins. Eins er

með listir og hönnun. Listasöfn eru opin
á sumrin, tónleikahátíðir eða hönnunarsýningar eru nokkrar og bókmenntaviðburðir einhverjir svo dæmi séu nefnd.
En þegar betur er að gáð kemur í ljós að
heilmikið vantar upp á að erlendur gestur í 5-15 daga ferð geti kynnt sér grunninn í þessum geirum á aðgengilegan hátt,
á sínu áhugasviði, óháð ferðatímabili. Til
þess þarf að útbúa efni eða sýningar sérstaklega til viðbótar við allt annað sem á
döfinni er, einkum í Reykjavík sem oftast
er upphafs- eða endastöð ferðalags. Hér á
ég við t.d. árlegar sýningar á þverskurði
íslenskrar myndlistar og hönnunar með
fræðslu á nokkrum tungumálum, fyrirlestra um bókmenntir og kvikmyndagerð
með dæmum, um arkitektúr og aðra hönnun og um tónlistarsöguna. Þjóðmenningarhúsið, Harpa og húsnæði Þjóðleikhússins henta vel, sér í lagi á sumrin. Sumt af
þessu geta opinberir aðilar skipulagt en
annað er á hendi einkaaðila sem ef til vill
þurfa stuðning meðan verið er að vinna
úr hefðum sess, í höfuðborginni og víðar.
Í tónlistinni er enn fremur rúm fyrir fjölbreyttara framboð tónleika fyrir ferðamenn; allt frá kammermúskík til rokks og
skyldrar tónlistar. Slíkt er að finna í flestum borgum heims en þarf að kynna mjög
vel því margt er í boði til afþreyingar á
annatímum í ferðaþjónustunni. Þar gæti
bætt skipulag kynninga og stuðningur
borgar- og bæjarstjórna komið sér vel.
Í sumar gekkst Bjarni Thor Kristinsson
óperusöngvari fyrir tónleikaröð sem var
fyrst og fremst ætluð erlendum gestum.
Á 66 tónleikum í húsnæði Söngskóla Sigurðar Demetz á Grandagarði í Reykjavík
kynntu nærri tveir tugir söngvara og undirleikara fjölbreytt sönglög. Efnisskrá var
breytileg og vel vönduð, líkt og flutningurinn sjálfur og af nokkrum dæmum um
viðbrögð líkaði tónleikagestunum framtakið afar vel. Í ráði er að halda starfinu
áfram og ætti það að vera hvatning til að
opna aðra glugga inn í íslenska menningu
og listir. Til dæmis gæti Óperan og Sinfóníuhljómsveitin notað sér aðgengi að
fjölda erlendra ferðamanna með tónleikum og áður uppteknu efni til að hvetja
áhugafólk um slíka músík til að heimsækja landið á veturna þegar vertíðin er
í hámarki.
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Þökkum frábæra þátttöku
Leiknum lýkur 29. ágúst
Laugardaginn 28. ágúst

Lokaútdráttur 4. september

verða síðustu vikulegu vinningar
dregnir út hjá Hemma Gunn og
Svansý á Bylgjunni:
 100.000 Vildarpunktar Icelandair
 Smellugas Olís 10 kg hylki

Þá verða dregnir út aðalvinningarnir:
 Fjölskylduferð til Seattle
ﬂug og gisting fyrir 4
 2.000 lítra eldsneytisúttekt
sem nemur 1 árs notkun fjölskyldubíls
 Coleman Diamento gasgrill
frá Ellingsen

Nú fer hver að verða síðastur að skila inn fullstimpluðu
Ævintýrakorti hjá Olís. Skilafrestur er til 29. ágúst nk.
Síðustu vikuvinningar verða dregnir út laugardaginn
28. ágúst og viku síðar, eða 4. september, stórglæsilegir
lokavinningar úr öllum fullstimpluðum kortum.
Við þökkum fyrir frábæra þátttöku í sumar.

Samstarfsaðilar í Ævintýraeyjuleik Olís:

Vinur við veginn

27. ágúst 2010 FÖSTUDAGUR
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Auðlindir, að nýta eða misnota?
Umhver fismál

Á Hellisheiðinni vilja menn ekki
kannast við að mosaskemmdir og
tæring á háspennumöstrunum séu
fylgifiskar mengunarinnar sem fylgir
varmavirkjuninni.

Úrsúla
Junemann
kennari og
leiðsögumaður

F

lestir kannast við þann mun
sem felst í að nýta eða að misnota. Þegar ég á góðan vin þá
get ég nýtt mér vináttuna þegar
ég er í vandræðum og beðið um
hjálp. Á móti mun ég einnig vera
til að aðstoða hann þegar þörf er
á. Þannig munum við bæði hafa
gagn af því að vera vinir. En svo
eru dæmi til að menn misnoti
aðra. Misnotkunin felst í því að
menn taka það mikið til sín að
hinn aðilinn verður fyrir tjóni.
Skiljanlegt er kannski að á
krepputímum sæki fólkið eftir
töfralausnum. Háværar raddir
heyrast á Íslandi að núna verði
að nýta auðlindirnar. Þegar talað
er um auðlindir hér á landi þá er
yfirleitt átt við fiskinn í sjónum
og orkuna sem er hægt að fá úr
fallvötnum og háhitasvæðum.
En auðlindirnar á Íslandi eru
svo miklu fleiri en þetta:
1. Ísland er ungt land og gjarnan er talað um að landið sé ennþá
í mótun. Ferðamenn sem koma
hingað sækjast yfirleitt eftir sérstakri náttúru sem á varla sinn
líka í heiminum. Ferðaþjónustan hefur verið vaxandi atvinnugrein með hverju ári þrátt fyrir
að í „góðærinu“ ætti hún erfitt
uppdráttar vegna þess að gengi
krónunnar var skráð óeðlilega
hátt.
Ferðaþjónustan hefur samt
fengið frekar lítinn stuðning
miðað við aðrar atvinnugreinar og
víða á landi eru aðstæðurnar vægast sagt ófullkomnar. Það var t.d.
ekkert mál á sínum tíma að leggja
góðan veg á Kárahnjúkasvæðið
en allur sá fjöldi ferðamanna sem
ætlar að skoða Dettifoss verður

að hristast klukkutímum saman á
vegi sem er ekki nokkrum manni
bjóðandi og veldur skemmdum á
bílunum. Fleiri hundruð þúsundir
sækja Ísland heim á hverju ári og
skila miklu í þjóðarbúið. Samt eru
sumir ennþá þeirrar skoðunar „að
þetta lið má nú bara vera ánægt
með að fá að koma til landsins“.
2. Á Íslandi hefur ekki verið
neitt vandamál að fá gott og nothæft drykkjarvatn. Þetta þykir
okkur það sjálfsagt að við kunnum ekki að meta það. Ísland
sat t.d. hjá þegar greidd voru
atkvæði um hvort aðgangur að
góðu neyðsluvatni teljist til mannréttinda. En við munum kannski
vakna við vondan draum ef við
gætum okkar ekki. Sums staðar
hér á landi hefur þurft að sjóða
drykkjarvatnið vegna mengunar upp á síðkastið. Og fyrirhuguð
lagning háspennulínu yfir Heiðmörkina þar sem er helsta vatnsból höfuðborgarsvæðisins er
hreint út sagt fífldirfska.
3. Við auglýsum okkur gjarnan
sem hreint og óspillt land. Að anda
að sér hreinu lofti er svo sjálfsagt að menn tala ekki um það.
En yfir Faxaflóa liggur mengunarský þegar stillt er í veðri sem
allir geta séð með berum augum.
Samt má ekki tala um mengandi stóriðju. Reglur eru slakar
í sambandi við mengunarvarnir.
Notkun nagladekkja sem spæna
upp malbikið er ennþá leyfileg.
Á Hellisheiðinni vilja menn ekki
kannast við að mosaskemmdir
og tæring á háspennumöstrun-
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um séu fylgifiskar mengunarinnar sem fylgir varmavirkjuninni.
Og Íslendingar nota einkabílinn
ennþá í óhófi.
4. Rányrkja hefur verið stunduð á Íslandi í mörg hundruð ár.
Landið hefur þurft að þola ofbeit
þegar neyðin var mest og jarðvegseyðingin er gríðarleg enn
þann dag í dag. En í dag ætti að
vera með öllu óþarft að reka búfé
á afrétti þar sem varla er að finna
stingandi strá. Víða er jarðvegurinn frjósamur og nóg er til af vel
ræktanlegu landi sem gerir kleift
að hafa hross og kindur í afgirtum hólfum.
5. Nútímamaðurinn hefur þörf
á að hvílast frá krefjandi störfum. Hvað er þá betra en að fara
út í náttúruna og „hlaða batteríin“, njóta kyrrðarinnar og víðáttu til að slaka á? Þannig getur
okkar stórbrotna náttúra verið
eins konar sálrænn heilsubrunnur. Fyrir ekki alls löngu tók ég
þátt í hópferð í Kerlingarfjöll.
Þetta svæði er það stórkostlegt
að ég get varla orða bundist. Slíkt
landslag finnst örugglega ekki
á mörgum stöðum í heiminum.
Samt eru menn að sækjast eftir
að fara þar inn með tól og tæki
til að gera rannsóknarborholur –
með öllu því raski sem mun fylgja
slíku brambolti. Ótrúlegt en satt.
Þarna munu menn eyðileggja auðlindir fyrir stundargróðann.
6. Á Íslandi býr kraftmikið,
hugmyndaríkt og vel menntað
fólk. Við myndum missa af mikilvægum auðlindum ef þetta fólk
flytti úr landi. Þess vegna er mjög
brýnt að hlúa að sprotafyrirtækjum og styðja við litla vinnustaði
sem skapa mestan fjölda af störfum.
Mín von er að ráðamenn átti sig
á að auðlindirnar okkar eru margar: Auk orkuvinnslu og fiskiveiða
má nefna einstaka náttúru sem
nýtist bæði innlendum og útlendum ferðamönnum til upplifunar,
gott vatn og hreint loft, vel ræktanlegt land og vel menntað fólk.
Að nýta auðlindir þýðir að
ganga ekki á forðann þannig að
þær verði líka til staðar fyrir
komandi kynslóðir. Það þýðir
einnig að þær séu ekki teknar
frá einum stað á kostnað annarra
auðlinda annars staðar. Um það
snýst hugtakið sjálfbærni sem
hefur verið misnotað all verulega.
Að misnota auðlindirnar þýðir
að taka meira frá en kemur aftur
inn. Það þýðir líka að taka það
mikið frá einum stað að aðrar
auðlindir hljóti skaða af sem er
ekki hægt að bæta úr. Slík stefna,
hrein og bein rányrkja, hefur því
miður verið við völd hér á landi
allt of lengi.

Samtök lánþega í
hlutverki ASÍ og SA
Efnahagsmál
Guðmundur
Andri Skúlason
formaður Samtaka
lánþega

Á

næstu dögum verða tvö
lykil-mál flutt fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, hvar
tekið verður á öllum vafaatriðum sem hugsanlega er hægt
að finna til er varða erlenda/
gengistryggða lánasamninga
tiltekinnar bankastofnunar.
Þessi mál eru kostuð af Samtökum lánþega og vilja samtökin þannig stuðla að því að allir
lánþegar njóti góðs af þeirri
vinnu sem lögð er í þessi tilteknu mál. Í öðru málinu er
um að ræða lán til einkahlutafélags (Tölvupósturinn ehf.)
en til einstaklings (Sveinbjörg
Vilhjálmsdóttir) í hinu málinu.
Aðalmeðferð í máli Tölvupósts-

Kostnaður við þessi mál er
gríðarlegur eins og gefur að
skilja, enda mikið í húfi og mikilvægt að vandað sé til allra
þátta.
Samtök lánþega tóku í upphafi þessarar baráttu ákvörðun um að ábyrgjast og greiða
þennan kostnað og tryggja
þannig að hægt væri að berjast sem einn aðili fyrir hönd
heildarinnar.
Engin baráttusamtök alþýðu,
almennings, atvinnurekenda
eða aðrir hagsmunaaðilar með
digra sjóði hafa séð sér fært að
koma með slíkum hætti til móts
við augljósar og brýnar þarfir
bæði launþega og atvinnulífs.
Tæplega 3.000 manna samtök sem ekki innheimta félagsgjöld urðu að taka af skarið.
Enda var ljóst að vilji banka,
stjórnvalda og eftirlitsaðila lá
til þess að flækja málin sem
og beita sér fyrir hagsmunum
fjármálafyrirtækjanna.

Vinnist þessi mál, þá er ljóst að
skuldastaða hvers lánþega batnar
um á annan tug milljóna að meðaltali. Slíkt mun ekki einungis hafa í
för með sér von um betra líf. Slíkt
mun fyrir marga hafa í för með sér,
von um líf.
ins fer fram þann 25. ágúst og
verður það flutt af Jóhanni
Hafstein hdl. en Björn Þorri
Viktorsson hrl. mun flytja mál
Sveinbjargar þann 3. september. Í báðum þessum málum
er tekið á verðtrygginga- og
vaxtaákvæðum og einnig verður tekið á túlkun á jafnvirðishugtaki sem og vafaatriðum
er varða lán sem hugsanlega
eru erlend, en gengistryggð í
íslenskum krónum.
Hér er um að ræða samkomulag milli lánþega og slitastjórnar Frjálsa fjárfestingabankans hvar leitast er við að
afgreiða alla óvissu út af borðinu á sem skemmstum tíma og
með sem minnstum tilkostnaði.
Fordæmisgildi þessara mála
er því gríðarlegt. Einkum
þegar litið er til þess að skilmálar þeirra lána er hér um
ræðir eru efnislega samhljóða
stærstum hluta erlendra/gengistryggðra lánasamninga hjá
bæði Landsbanka Íslands,
Arion banka og fleiri minni
bönkum og sparisjóðum.
Hér er því unnið að sameiginlegum hagsmunum tugþúsunda lánþega, bæði einstaklinga og lögaðila.

Öllum þeim hagsmunasamtökum sem hefðu átt að taka
þessa baráttu upp á sína arma
var boðið að styrkja þessa
vinnu, en öll höfnuðu þau boðinu utan Félag smábátaeigenda
sem óskaði eftir að styrkja
samtökin með rausnalegu
100.000,- kr. framlagi.
Þar fyrir utan hafa vissulega
nokkrir einstaklingar styrkt
þessa baráttu með reglubundnum framlögum. Þar hafa
þeir iðulega lagt mest til sem
minnst hafa átt.
Hér er um að ræða hagsmuni
er taldir eru í raunverulegum
milljörðum króna og snerta
lífsafkomu stórs hluta þjóðarinnar. Vinnist þessi mál, þá er
ljóst að skuldastaða hvers lánþega batnar um á annan tug
milljóna að meðaltali. Slíkt
mun ekki einungis hafa í för
með sér von um betra líf. Slíkt
mun fyrir marga hafa í för með
sér, von um líf.
Með þessum málum vonumst
við til að snúa til baka þeirri
gríðarlegu eignatilfærslu sem
skipulögð hefur verið af stjórnvöldum úr höndum almennings
til fjármagnseigenda.
Munið, að í krafti fjöldans
getum við allt.

TÓNLISTARNÁM
fyrir þig
Ástvaldur Traustason
skólastjóri Tónheima

Langar þig til þess að spila uppáhaldslögin þín eftir eyranu?
Tónheimar bjóða skemmtilegt og hagnýtt tónlistarnám
sem hentar fólki á öllum aldri.
Haustönn hefst 13. september
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TÖÐUGJÖLD verða í Viðey á sunnudaginn. Á töðugjöldunum verður meðal annars grænmetismarkaður
með nýuppteknum rófum, kartöflum, káli og alls kyns
góðgæti.

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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4ra rétta
tilboðsseðill
Kryddlegin bleikja
með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

Humarsúpa
rjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Salat á hverjum sumardegi

Fiskur dagsins
það ferskasta hverju sinni; útfærður
af matreiðslumönnum Perlunnar

Sigríður Melrós Ólafsdóttir tekur lúku af salati með sér í vinnuna á hverjum degi. Salatið ræktar hún í
garðinum í Langholtshverfinu en í sama garði má meðal annars finna sólber, hindber og piparmyntu.

*** eða / Or ***

Lambatvenna
með steinseljurótarmauki, aspas, rófu,
soðkartöﬂu og basil-myntu gljáa

Kókoshnetu Tapioca
með steiktu mangói og lychee sorbet

Verð aðeins 7.290 kr.
Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Auglýsingasími

/YPUNIYV[

Sigríður Melrós Ólafsdóttir segist vera mikil salatkona á sumrin þegar hún ræktar sitt eigið salat.

Allt sem þú þarft…

„Ég gerði sólberjasalat og berjapæ
í eftirmat,“ segir Sigríður Melrós
Ólafsdóttir, myndlistarmaður og
sýningastjóri. „Það er berjatíminn núna og ég borða svona salat á
hverjum degi. Reyndar ekki alltaf með sólberjum, það er misjafnt
hvað fer út í það. Döðlur eru svakalega góðar.“
Sigríður ræktar salatið í garðinum sínum og segist taka lúku af því
með sér í vinnuna á hverjum degi.
Í garði hennar má finna auk salatsins sólber, hindber, jarðarber,
kryddjurtir og piparmyntu. „Ég er
mikil salatkona á sumrin. Þegar ég
er búin að eiga svona ferskt salat
úti í garði þá langar mig ekkert í
pokasalat fyrr en í janúar.“
Sigríður er einn skipuleggjenda götumarkaðar í Laugardal
sem haldinn verður á Sunnutorgi
á morgun. „Þetta er í níunda sinn
sem við höldum markað í hverfinu en hann hefur flakkað á milli
staða. Við erum alltaf að reyna
að finna hinn fullkomna stað,“

SÓLBERJASALAT ÚR GARÐINUM AÐ HÆTTI SIGRÍÐAR
og berjapæ FYRIR 4
Ein skál blandað blaðsalat
3-4 msk. fetaostur í kryddlegi
2-3 msk. balsamik-síróp
2-3 msk. ristuð graskersfræ
Sólber
Skolið salatið og þurrkið og setjið
í skál ásamt öðru innihaldi. Nauðsynlegt er að setja vel af olíu með,
til dæmis úr fetaostkrukkunni eða
eftirlætis ólívuolíuna.
Upplagt er að skreyta
með fallegu blómi.
Æt blóm eru til
dæmis morgunfrú,
skjaldflétta, stjúpur
og rósir.

útskýrir Sigríður og bætir
við að markaðurinn sé vinsælli
en áður. Markaðurinn stendur frá
klukkan ellefu til þrjú og þar má

Berjapæ
100 g smjör
100 g sykur
250 g hveiti
Hindber, bláber og jarðarber
50 g súkkulaðidropar
Setjið botnfylli af berjum í eldfast
mót. Dreifið súkkulaðibitum yfir.
Setjið smjör, hveiti og sykur í
skál og myljið saman með
höndunum og dreifið
yfir berin í eldfasta
mótinu.
Bakið í tíu til fimmtán
mínútur við 180
gráður.

meðal annars finna grænmeti,
silung og sultur ásamt hefðbundnu
kompudóti og handverki.
martaf@frettabladid.is

REYKHÓLADAGURINN er á laugardaginn. Í
tilefni af deginum fær litagleðin að ráða ríkjum á Reykhólum og húsin í hreppnum verða fallega skreytt.

Misflinkir að reka gegnum hlið
Landsmót smalahunda verður haldið á Vorboðavelli við Bakkakot í Austur Húnavatnssýslu nú um helgina. Á mótinu á hver hundur að reka fjórar kindur eftir 300 til 400 metra langri braut.

Þessi gladdi augu gesta í fyrra, hvort sem hann gerir það í ár.

Landsmót smalahunda verður
haldið á Vorboðavelli við Bakkakot í Austur Húnavatnssýslu dagana 28. til 29. ágúst. Þórarinn
Bjarki Benediktsson er formaður
Smalahundafélagsins Snata sem er
gestgjafi mótsins að þessu sinni.
„Landsmótið er haldið árlega, til
skiptis í hverjum ársfjórðungi,“
segir Þórarinn Bjarki sem er
nýkominn frá því að smala í fjallinu við bæinn sinn til að eiga kindur á landsmótið.
Keppendur eru að sögn Þórarins
Bjarka yfirleitt um níu til tólf og
keppa með 15 til 18 hunda. Hann
er inntur eftir því
út á hvað keppnin
gengur. „Hundurinn er sendur fyrir
fjórar kindur. Hann
á að koma með þær
eftir 300 til 400 metra
braut í gegnum eitt hlið
og svo rekur hann kindur
í þríhyrning í gegnum tvö
hlið og aftur að smalanum.
Að síðustu eru þær aðskildar tvær og tvær og loks
reknar í réttina,“ útskýrir hann en viðurkennir að
hundarnir sé misflinkir við
að koma kindunum í gegnum hliðið. „Þeir hitta ekki
allir á.“
Þórarinn Bjarki á sjálfur fjóra hunda og tekur

MYND/245.IS

Sandgerðisdagar
Bæjarhátíðin Sandgerðisdagar
hófst í vikunni og stendur fram á
sunnudag.
Sandgerði er komin í sparifötin
því þar stendur yfir bæjarhátíðin
Sandgerðisdagar. Í kvöld, föstudag, klukkan átta verður skemmtun fyrir ungt fólk á hátíðasvæði
við höfnina og Söngva-og sagnakvöld í Efra-Sandgerði á sama
tíma.
Hápunktur hátíðarhaldanna
verður svo á morgun, 28. ágúst,
með fjölbreyttum viðburðum. Á

Listatorgi verður markaðstjald og
myndasýning frá 13 til 17 og fróðleiksdagskrá verður í Fræðasetrinu frá 13 til 18. Má þar nefna vísindasögulega sýningu um ævi og
starf franska heimskautafarans,
leiðangursstjórans og læknisins
Jean-Baptiste Charcot.
Hús bæjarins eru skreytt með
skærum litum og klukkan 20.30
annað kvöld verður hverfaganga
frá Vörðunni undir forystu Björgunarsveitarinnar Sigurvonar.
Allar upplýsingar um hátíðina
má lesa á síðunni:http://sandgerdisdagar2010.245.is
- gun

Á mótinu á hver hundur að reka fjórar kindur, meðal annars gegnum tvö
hlið.

þátt með einn þeirra á
mótinu. „Ég er með kindur hér heimavið yfir sumarið til að þjálfa hann,“
segir Þórarinn Bjarki
sem segir smalamennskuna bæði áhugamál og
vinnu enda býr hann
með 550 kindur á
bænum Breiðavaði.
Þórarinn Bjarki
segir smalahundakeppni ekki eiga
sér mjög langa
sögu á Íslandi en
fyrirmyndin að
henni er fengin frá

Bretlandi og Nýja Sjálandi. Aðeins
hreinræktaðir border collie hundar taka þátt enda hentar hann vel
í slíka keppni.
„Þetta er vaxandi sport hér á
landi og meira að segja menn í
þessu sem eiga engar kindur og
fá að fara á bæi til að þjálfa hundana sína,“ segir Þórarinn Bjarki en
tekur einnig fram að smalahundar njóti einnig aukinna vinsælda
til sveita.
Keppnin á landsmótinu hefst
klukkan 10 á morgun en nánari
upplýsingar um smalahunda má
nálgast á www.smalahundur.123.
is
solveig@frettabladid.is

Kynning

Íslenski engiferdrykkurinn aada slær í gegn

Ólafur Sólimann eigandi
My Secret er á leið til
Indlands að hitta ræktanda hráefnisins sem
hann notar í aada engifer
drykkinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ástæðan er einföld að sögn Ólafs Sólimann, framleiðanda drykkjarins, hann virkar og hjálpar fólki.
„Staðreyndin er sú að drykkurinn er að hjálpa fleiri þúsund
manns og við fáum daglega einstakar sögur frá fólki sem hefur
verið að kljást ýmis vandamál og
drykkurinn hefur hjálpað,“ segir
Ólafur Sólimann, framleiðandi
aada-drykkjarins og eigandi vörumerkisins My secret.
Þessa dagana er aada-drykkurinn að koma í verslanir í tveggja
lítra umbúðum og er því fáanlegur í þremur stærðum: 5 lítra, 2
lítra og 300 millilítra. Styrkleiki
engifersins er misjafn eftir stærð.
Mestur er styrkleikinn í 5 lítra
pakkningu. Tveggja lítra flöskurnar innihalda 75% styrkleika
og minnstu flöskurnar innihalda
50% styrkleika. Innan skamms
kemur svo á markaðinn nýjung;
aada-drykkur fyrir krakka.
„Krakkadrykkurinn verður í
300 ml flöskum með 25% styrkleika og í honum verða fersk
trönuber. Við ætlum hann fyrir
6 til 14 ára krakka því einstakir
töfrar engifersins gagnast jafnt
börnum sem fullorðnum. Margar
mæður hafa einmitt haft samband
við okkur og sagt okkur hvernig
drykkurinn hefur hjálpað börnum þeirra, til dæmis að kljást við
astma eða exem. Önnur nýjung
á döfinni hjá okkur er rauðrófudrykkur úr aada-engiferdrykknum og ferskum rauðrófum. Hann
köllum við Helgarhreinsun og
honum munu fylgja níu uppskriftir að boost-um, án allra mjólkurafurða,“ segir Ólafur en áætlað er að
setja rauðrófudrykkinn á markaðinn í vetur.
Vinsældir aada-engiferdrykkjarins hafa spurst hratt út og fæst

Mynta er eitt af innhaldsefnum í aada drykknum frá My Secret. Öll
hráefnin í drykknum eru fersk og þau unnin eftir uppskrift Ólafs

Reynslusaga:

Sigrún Eyjólfsdóttir
Ég er ein af þeim sem hef drukkið aada drykkinn og er orðin
fastur „áskrifandi“.
Mér finnst þessi drykkur hafa gefið mér aukinn kraft og
úthald og get ekki án hans verið daglega. Við þetta breytist að
sjálfsögðu lífsgleði mín og trú á lífið og tilveruna, sem ég tel
svo mikilvægt.
Ég hef átt við mjög alvarleg veikindi að stríða, hef greinst
tvisvar með krabbamein og „Heilkenni Sjögrens“ fyrir 3 árum.
Vegna alls þessa hef ég leitað eftir styrk og jákvæðni og set
mér ákveðin markmið daglega svo sem að takast á við lífið og
tilveruna af jákvæðni.
Þegar ég kynnntist þessum frábæra drykk pössuðu áhrif
hans afar vel við mín markmið – að ná betri heilsu og geta
starfað og tekist á við lífið og tilveruna á sem eðlilegastan hátt.
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Dalalæður halda
flóamarkað í
Reykjadal

Dansað af
ástríðu í Iðnó

KVENFÉLAGIÐ DALALÆÐURNAR Í MOSFELLSDAL TAKA VIÐ DÓTI Á FLÓAMARKAÐ Í NÆSTU VIKU EN ÞAÐ VERÐUR
SELT TIL STYRKTAR STARFSEMINNI Í
REYKJADAL.

Það verða tignarlegir karlmenn sem leiða konur sínar í kynþokkafullum tangódansi í Iðnó um helgina, en þar fer fram tangóhátíð Tangófélagsins og öllum áhugasömum er boðið að stíga hinn exótíska dans.
„Tangó hefur yfir sér ástríðufullan blæ því dansinn er bæði þokkafullur og fágaður. Í tangó tekur
dansparið sporin mjög þétt saman
og þá myndast náið samband þar
sem þarf að einbeita sér að líkamstjáningu mótdansarans í spuna
dansins,“ segir Ólöf Ingólfsdóttir,
tangódansari og formaður Tangófélagsins sem um helgina blæs í
sjöunda sinn til tangóhátíðarinnar Tango on Iceland í Iðnó, en með
norrænum fókus í þetta sinn.
„Argentískur tangó er eins og
tungumál, því kunni menn að
dansa hann geta þeir dansað jörðina á enda því alls staðar er hann
dansaður eins. Því viljum við koma
Íslandi meira á kortið sem tangólandi og að þessu sinni mynda
sterkari tengsl við tangódansara
á Norðurlöndum, þar sem tangómenning er sterk,“ segir Ólöf en
áréttar að ekki megi rugla saman
argentískum tangó og finnskum í
þessu samhengi, þar sem finnskur
tangó sé sérfyrirbæri.
„Íslenskum tangódönsurum
fjölgar jafnt og þétt og á tangóhátíðinni gefst þeim tækifæri til
að auka færni sína undir leiðsögn
frábærra kennara sem koma frá
Búenos Aíres, Kaupmannahöfn,
Gautaborg og Málmey. Hátíðin er
líka kjörinn vettvangur fyrir þá
sem vilja kynna sér argentínskan
tangó og þeir geta skráð sig á byrjendanámskeið eða litið við á tangó-

dansleik í kvöld eða annað kvöld
í Iðnó. Þar munu kennarar stíga
á stokk til að sýna listir sínar og
tangódansandi almenningur taka
sporið sér til ánægju og yndisauka
undir tangótónum dansks tangóplötusnúðs í kvöld en tangósveitarinnar Silencio á morgun.“
Spurð hvort allir geti lært að
dansa tangó segir Ólöf svo vera.
„Tangóinn er ekki flókinn, en það
þarf eyra fyrir tónlist og takti.
Tangó liggur misvel fyrir fólki, en
með þjálfun geta allir notið þess að
dansa. Í tangó eru ekki dansaðir
fyrirfram ákveðnir dansar heldur
er grunnsporum raðað saman og
hægt að spinna endalaust. Þá skiptir máli að báðir aðilar séu skapandi, en einmitt þetta persónulega
sköpunarfrelsi er svo heillandi
við tangó því enginn heyrir tónlist á alveg sama hátt og getur því
farið eigin leið í spunanum,“ segir
Ólöf sem hlakkar til að dansa út í
rökkvaða sumarnóttina í Iðnó, þar
sem dansað verður frá morgni til
kvölds.
„Þegar hitnar í hamsi opnum við
út, tangótónar berast út á tjarnarbakkann og þá er aldrei að vita
nema svanir og endur dilli sér með
okkur í takt,“ segir hún hlæjandi
og hvetur sem flesta til að koma og
dansa í Iðnó um komandi helgi.
Dagskrá hátíðarinnar er að finna
á heimasíðu Tangófélagsins www.
tango.is.
thordis@frettabladid.is

Ólöf Ingólfsdóttir er formaður Tangófélagsins sem heldur hátíðina Tango on Iceland
í Iðnó um helgina. Í bakgrunni má sjá tangómeistarana Hany Hadaya og Bryndísi
Halldórsdóttur stíga eldheitan tangó.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dalalæðurnar er félag sem stofnað
var í janúar. Í því eru konur sem
búsettar eru í Mosfellsdal eða tengdar dalnum
með einum
eða öðrum
hætti.
Markmið
félagsins
er að láta
gott af sér
leiða.
Fyrsta
góðverkið verður
að styrkja
starfsemina
í Reykjadal. Það
ætla Dalalæðurnar að gera með því
að halda flóamarkað í Reykjadal þann
4. september næstkomandi milli
klukkan 11 og 16.
Þær munu taka á móti
dóti á markaðinn frá
þeim sem gefa vilja
og verður móttakan þriðjudaginn 31. ágúst
og föstudaginn 3. september milli
klukkan
17 og 20
í Reykjadal. Allur
ágóði af sölunni rennur óskiptur til Reykjadals.

Reynslusaga:

Guðrún Gísladóttir
Ég heiti Guðrún og er 38 ára gömul. Mig langaði að segja frá hvaða áhrif
aada drykkurinn hefur á mig.
Ég var búin að vera lasin í 8 vikur, með ennis- og kinnholur mjög
stíflaðar og virkilega slöpp. Ég var komin mjög neðarlega andlega og var
á leiðinni til læknis að fá lyf. Ég hef frá 2 ára aldri átt við ristilvandamál að
stríða. Ég hef ekki sofið vel í mörg ár og vaknað 5 til 7 sinnum á næturnar.
Ég var með verki í öllum líkamanum og orkulaus.
En svo kynntist ég þessum undradrykk. Nú er ég laus við kvefið, öll
miklu léttari andlega og ég sef eins og ungbarn. Ristilvandamálið er úr
sögunni, allir verkir í líkamanum horfnir og mér líður eins og nýrri manneskju, miklu orkumeiri og ánægðari með lífið. Það besta er að ég er bara
búin að nota drykkinn í tæpar 2 vikur en ég fann mun á mér eftir ca 2
daga.
Ég hafði mikla trú á þessum drykk frá upphafi og hef hana ennþá og
miklu meiri. Takk kærlega fyrir mig.

hann nú í öllum helstu matvöruverslunum og líkamsræktarstöðvum um allt land. Ólafur segir virkni og vinsældir
drykkjarins liggja ekki síst í
því að í hann er eingöngu notað
sérvalið og ferskt hráefni.
„Þetta er íslensk framleiðsla úr fersku engifer,
myntu,
300 ml
límónu,
flaskan inni- hrásykri
heldur 50
og vatni
prósent af en drykkstyrkleika
urinn er
stærstu
búinn
pakkningtil hér á
arinnar
landi eftir
mi nni eigi n upp sk r i f t .“
Innan
skamms mun Ólafur
flytja hráefnið beint
inn frá Indlandi en
á Indlandi er mest
ræktað af engifer í
heiminum. Engiferið sem stefnt er að að
nota í aada-drykkinn
er ræktað á SuðurIndlandi en Ólafur
segir þar bestu skilyrði til ræktunar og
þaðan komi öflugasta
engiferið. „Veðurfar
og loftslag á Suður-

Indlandi er hagstætt en engifer er ræktað í 1500 metrum
yfir sjávarmáli. Við höfum
valið okkur einn ræktanda sem við fáum sendingar frá en það er lykilatriði
fyrir gæði framleiðslunnar
að ekki sé verið að nota mismunandi engifer frá mismunandi stöðum.
Við mu nu m aada drykkurinn
flytja um tvö fæst nú í 2 lítra
umbúðum og
tonn af engiinniheldur 75
fer inn á mánuði og förum í prósent af styrkleika stærstu
lok næstu viku pakkningarinnar
til Indlands að sem er 5 lítrar. 5
hitta bóndann lítra pakkningin
og þá sem sjá
fæst einungis
um að senda hjá My Secret á
okkur hráefnDigranesvegi í
ið. Við ætlum Kópavogi og hjá
að taka ferðina sölufólki á landsbyggðinni.
upp á myndband og birtum þau myndskeið á heimasíðunni okkar, www.mysecret.is.
Þar getur fólk séð hvaðan hráefnið kemur og hvernig það
er unnið. Okkur finnst mikilvægt að fólk sjái það en flestir
heilsudrykkir á markaðnum í
dag eru búnir til úr þykkni, en
það munum við aldrei gera með
aada-drykkinn.“

Virk efni í aada-engiferdrykknum geta haft áhrif á:
Astma
Depurð
Magasýrur
Meltingu
Bólgur
Sogæðakerfið

Gigt
Orku
Mígreni/höfuðverk
Magavandamál
Tíðaverki
Flensu og hálsbólgu

Ristilvandamál
Sykurfíkn
Eykur grunnbrennslu líkamans
Ýmis húðvandamál
Ýmis ofnæmi

Í engifer eru:
Yfir 100 efnasambönd
12 andoxunarefni
17 efni sem þekkt eru fyrir sótthreinsandi eiginleika

Reynslusaga:

Anna Árnadóttir
Ég hef verið sjúklingur í nokkur ár.
Með vefjagigt og mikla verki um
allan líkamann, auk þess sem ég hef
fengið mikinn bjúg vegna lyfjanna
sem ég hef tekið til að geta komist í
gegnum daginn.
Ég keypti mér í apríl aada drykkinn góða í svokallaðri “belju” og
fór að fá mér 1 lítið glas á fastandi
maga á morgnana. Ég hætti jafnframt að taka inn öll mín gigtarlyf
og aðrar verkjatöflur.
Eftir viku fann ég ekki fyrir
neinum verkjum. Síðan gerðist það
ótrúlega að ég, sem hef ekki getað
haldið á barnabörnum mínum
vegna handleggjanna á mér sem
voru hálf máttlausir, fór að geta
haldið á þessum elskum og notið
þess að vera með þau í fanginu án

þess að eiga á hættu að fá verki og að maður
tali nú ekki um hræðslu að missa þau.
Brjóstsviði hvarf.
Ég prófaði að hætta í viku til 10 daga að
drekka drykkinn til að sannfærast um að ég
væri ekki ímyndunarveik og verkirnir komu
aftur. Ég fór því og keypti mér aftur brúsa.
Ég tek alltaf inn drykkinn á morgnana og
ætla að halda því áfram um ókomna tíð því
hann hefur breytt lífi mínu algjörlega. Eftir
þessa mánuði hef ég ekki tekið inn nein
gigtarlyf né verkjalyf og ætla ekki að gera
enda engin þörf á því og auk þess hefur
þetta verið mest vökvalosandi drykkur sem
ég hef kynnst.
Í dag tek ég eingöngu blóðþrýstingslyf og
vítamín, er farin að missa mörg kíló og er
verkjalaus.
Takk fyrir að leyfa mér að kynnast þessum
yndislega töfradrykk.
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UNGBARNANUDD
Námskeið 2 september nk.

BAKNUDDNÁMSKEIÐ

Mikil menningarveisla er í uppsiglingu á Akureyri enda Akureyrarvaka sett í áttunda skipti í kvöld.
Menningarhúsið Hof verður vígt á morgun og aldrei hafa fleiri viðburðir verið á dagskrá.

ANDLITS- OG HÖFUÐNUDD

Akureyrarvaka verður sett í áttunda skipti í dag og hafa viðburðir
hennar aldrei verið fleiri. Vakan,
sem er alltaf haldin í kringum
afmæli Akureyrarbæjar hefur
verið kölluð menningarnótt Eyfirðinga og verður af nægu að taka.
„Um sextíu viðburðir eru á dagskrá og voru nýir að bætast við allt
fram á síðasta dag,“ segir Guðrún
Þórsdóttir, verkefnastjóri vökunnar, en vegna fjölda viðburða hefur
vakan, sem markar endalokin á
Listasumri listahátíðar, verið lengd
úr tveimur dögum í þrjá. Guðrún
segir vígslu Menningarhússins
Hofs á laugardag og mikinn fjölda
tónlistaratriða einkenna hátíðina
í ár.
„Hátíðin verður formlega sett í
Lystigarðinum klukkan átta í kvöld
en hann verður að venju ljósum
prýddur auk þess sem fjöldi atriða
verður á dagskrá. Eins munu Lay
Low og gestir halda tvenna tónleika
í Menningarhúsinu Hofi og leggja
sérstaka áherslu á eyfirsk skáld,“
segir Guðrún innt eftir helstu viðburðum í dag.
Menningarhúsið Hof verður
formlega opnað á morgun klukkan 16. Þar verður fjöldi listviðburða alla dagana sem enda með
hátíðartónleikum Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og Víkings
Heiðars Ólafssonar á sunnudag.
„Menningarhúsið mun þó ekki
gleypa alla viðburðina heldur
verða þeir úti um allan bæ jafnt úti
sem inni,“ segir Guðrún og nefnir
markað í miðbænum þar sem meðal
annars verður kynning á Kvennafrídeginum 25. október, snyrtivörusöfnun og margt fleira.

Námskeið 2 september nk.

Námskeið 10 september nk.

Upplýsingar í síma 896-9653
og á www.heilsusetur.is.
Viðurkenndur sérmenntaður
kennari með 20 ára reynslu

Klassík, karnival og pönk

Heilsusetur Þórgunnu
552 1850 / 896 9653 · www.heilsusetur.is

AÐEINS ÞRJÚ
VERÐ Í BÚÐINNI

50—70%
AFSLÁTTUR
1.990 • 3.990 • 4.990
NÝJAR VÖRUR
NA
BEINT Á ÚTSÖLU

Guðrún á Húna II sem mun fara með leikskólabörn frá leikskólanum Hólmasól í siglingu annað árið í röð. Í fyrra tóku þau þátt í friðarverkefni og sendu út flöskuskeyti
með friðarboðskap. Þau fengu svar að utan og munu endurtaka leikinn í ár.
MYND/HEIDA.IS

Síðustu ár hefur miðbæ Akureyrar verið breytt í útileikhús á laugardagskvöldinu. Viðburðurinn hefur
fengið nafnið Taumlaust karnival
og í ár verður ekkert gefið eftir.
Leikkonan Bryndís Ásmundsdóttir
stýrir dagskránni og verður hægt
að hlýða á brasssveit, marimbasveit, óperusöng, rokk frá Bloodgroup og Sjálfsprottinni Spévísi
ásamt því að horfa á sirkus Artika og atriði úr Rocky Horror svo
dæmi séu nefnd. Pönkhljómsveitin Buxnaskjónar slær svo botninn

í hátíðina með tónleikum í Sundhöll
Akureyrar á sunnudag.
Guðrún segir flytjendur og
listamenn sem taka þátt í hátíðinni aðallega koma frá Akureyri
og nærsveitum þótt vissulega séu
undantekningar á því og að allir
séu velkomnir. „Þetta er engu að
síður okkar partý og ég held að það
eigi allir að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi enda boðið upp á alls kyns
listviðburði og allt frá klassík yfir
í pönk.“

Skráning er hafin
Sími 534 0073
Erum með opið á lau. kl. 11—16

Laugardaga

jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

námskeið hefjast 30. ágúst

Upplýsingar á www.elin.is
og í síma 696 4419

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366.
Opið mán.-fös. 10-18,
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Rope Yoga • elin.is • Bæjarhrauni 2 Hfj. • Sími: 696 4419

Ný sending
af vetrarvörum
frá Basler
Síðustu dagar Útsölunnar 27. ágúst – 4. september
Allar Útsöluvörur á 50% afslætti

teg. 81103 - létt fylltir í BC skálum
á kr. 4.350,- buxur í stíl á kr. 1.990,-

Lokað á laugardögum í sumar

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

EINN ROSA GÓÐUR
Í NÝJUM LIT

www.elin.is

Í boði eru Rope Yoga,
TRX og lyftinganámskeið.
Jóna María Hafsteinsdóttir

vera@frettabladid.is

Skipholti 29b • S. 551 0770

Vertu vinur
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Gleðin á að halda áfram
Fyrsta Hamraborgarhátíðin er á morgun en hún er liður í að gera Kópavog skemmtilegri og uppfylla
niðurlag nýja meirihlutasáttmálans. Viðtökurnar hafa verið frábærar að sögn Rannveigar Ásgeirsdóttur.
„Hamraborgarhátíðin er liður í að
uppfylla niðurlag nýja meirihlutasáttmálans í Kópavogi, að gera
Kópavog skemmtilegri,“ segir
Rannveig Ásgeirsdóttir, bæjarfulltrúi og formaður undirbúningsnefndar. Fyrsta Hamraborgarhátíðin í Kópavogi er á morgun.
Rannveig segir að vinna við
Hamraborgarhátíðina hafi hafist í
sumar. „Viðbrögðin eru alveg frábær. Svo hafa fyrirtæki og þjónustuaðilar allir sem einn verið
tilbúnir að taka þátt í þessu.“ Rannveig segir hátíðina alþýðlega bæjarhátíð. „Fólk bara kemur og býr til
skemmtunina sjálft. Við sköpum
tækifærið og réttum fólki tæki til
að nota sem eru til dæmis borð og
tjöld, bekkir og stólar.“
Skemmtiatriði, sölusýning myndlistarmanna og töframenn frá Hinu
íslenska töframannagildi er meðal
þess sem verður á dagskránni. „Svo
erum við með markaðstorg þar sem
fólk getur komið með afurðir sínar,
sultur, grænmeti og handverk, sýnt
og selt.“
Að sögn Rannveigar verður flóamarkaður með óhefðbundnu sniði.
„Við köllum hann beint úr skotti
og þá kemur fólk á ákveðin stæði
í Hamraborginni og leggur þar.
Fólk opnar svo skottið sitt og þar er
geymsludótið, bækurnar eða flíkurnar,“ upplýsir Rannveig og segir

Barnabílstólar
og kerrur

Rannveig Ásgeirsdóttir segir að Hamraborgin verði göngugata til klukkan sex á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

íþróttafélögin verða með í hátíðinni og kynna greinar sínar en þar
verða einnig eldri borgarar með
dagskrá. Rannveig segir að búið sé
að útbúa græna bletti á Hálsatorgi
sem annars er steinlagt. „Þar eru
lautarblettir þannig að fólk getur
bara komið með nestið sitt og farið
í lautarferð. Grænu blettirnir munu
lifa áfram út í haustið.“

Er eitthvað fleira á döfinni til
að gera Kópavog skemmtilegan?
„Við byrjum með þessu. Við höfum
áform um það og ætlum að vinna
það áfram með bæjarbúum. Þetta
er gleði sem á að ganga áfram.“
Hátíðin stendur frá ellefu og
Hamraborgin verður göngugata
til klukkan sex.
martaf@frettabladid.is

Gagnleg
námskeið

9VchYZ^aY

Almenn skyndihjálp
Á námskeiðinu læra þátttakendur grundvallaratriði í skyndihjálp og
endurlífgun. Markmiðið er að þátttakendur verði hæfir til að veita fyrstu
hjálp á slysstað.
Námskeið 15. september kl. 18-22. Þátttökugjald 4.500 krónur.

Slys og veikindi barna
Á námskeiðinu er fjallað um varnir gegn slysum á börnum og orsakir slysa
almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri. Leiðbeint er í skyndihjálp
við barnaslysum og áverkum af ýmsu tagi, endurlífgun barna, andlegum
undirbúningi við komu barna á sjúkrahús o.fl. Námskeiðið getur gagnast
öllum þeim sem umgangast börn hvort sem er í starfi eða daglegu lífi.
Námskeið 20. og 21. september kl. 18-21. Þátttökugjald er 6.500 krónur
en 5.000 krónur ef maki eða eldra systkyni tekur líka þátt.

Sálrænn stuðningur

7ng_ZcYV"d\[gVb]VaYh]eVg
hVb`k¨b^hYchjb
@ZcchaV]Z[hiaVj\VgYV\^cc)#hZei#
7VgcV]eVg[g{(_V{gV
Jc\a^c\V]eVg
;jaadgÂ^ch]eVg

Þátttakendur læra að gera sér betur grein fyrir eðlilegum viðbrögðum fólks
sem lendir í sársaukafullum aðstæðum og hvernig þeir geti veitt stuðning
og umhyggju. Viðfangsefnin verða meðal annars mismunandi tegundir áfalla,
áhrif alvarlegra atvika á einstaklinginn, stuðningur við úrvinnslu, sorg og
sorgarferli.
Námskeið 5. október kl. 17-21. Þátttökugjald er 5.000 krónur.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar fá ókeypis á námskeiðin og félagsmenn sem
greitt hafa félagsgjaldið fyrir 2010 fá 10% afslátt. Nánari upplýsingar og skráning
i sími 554 6626 og á kopavogur@redcross.is

@ZcchaV
[Zg[gVb
ÏÄgiiV]h^=@!
9^\gVcZh^d\
;V\gVajcY^

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 - Opið alla virka daga kl. 10-16 - raudikrossinn.is/kopavogur

Hringdu í síma

Egj[jibVgibjcjb)"&%#hZeiZbWZg[ng^gVaaVWng_ZcYjg#
>ccg^ijcZg]V[^chbV-))*.(.ZÂV{YVch5]`#^h
ef blaðið berst ekki
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30%afsl af Esprit,
Elle og Gucci
umgjörðum.
14.ára afmæli Ég C í
Hamraborg 10.
Daglinsur 2.900 kr
pakkinn.
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Hamraborgin þaut upp
Miðbær Kópavogs, Hamraborgin, varð til á áttunda áratugnum. Stutt söguganga verður farin á laugardaginn í tilefni
Hamraborgarhátíðarinnar undir leiðsögn Þorleifs Friðrikssonar sagnfræðings.
Hamraborgin, miðbær Kópavogs,
og svæðið þar í kring á sér merkilega sögu og í tilefni Hamraborgarhátíðarinnar sem fram fer á morgun, laugardag, er boðið upp á
sögugöngu undir leiðsögn Þorleifs
Friðrikssonar sagnfræðings.
„Gangan byrjar í Hamraborg
en svo veltum við nokkrum steinum úr sögu Kópavogs en hún er litrík, öfugt við það sem margir halda
– að þetta sé sögulaus bær,“ segir
Þorleifur en lagt verður af stað í
gönguna frá anddyri Bókasafnsins
klukkan 13 og hefst gangan á því að
farið verður í gegnum uppbyggingu
miðbæjarins.
Hamraborgin var byggð á áttunda
áratugnum en hugmyndin var sú að
Kópavogur fengi miðbæ. „Kópavogur er einmitt merkilegur fyrir
þær sakir að upphaflega byggðist
hann ekki í kringum neinn sérstakan atvinnuveg og var í upphafi eins
og úthverfi í Reykjavík sem hann
stækkaði svo utan um. Fyrstu íbúarnir voru lóðalaust landflóttafólk
úr Reykjavík þar sem leigan var dýr
og á kreppuárunum fóru að byggjast hér sumarhús sem margir sóttu
í til lengri eða skemmri tíma til að
spara sér leiguna í Reykjavík,“ segir
Friðrik.
Miðbænum var valinn staður þar
sem herinn hafði áður haft braggahverfi sitt en hæðina, þar sem

Hamraborgin stendur nú, nefndu
hermennirnir „Skeletonhill“ eða
„Skeletoncamp“ á sínum tíma.
„Kópavogurinn var þingstaður og
merki um rústir þingbúðanna finnast við Kópavoginn. Dómar voru
einig kveðnir upp á því þingi og
talið er að þeir sem hlutu dóm hafi
verið dysjaðir á hæð Hamraborgar því ógæfufólk mátti ekki setja
í helga jörð. Þegar hermennirnir
komu fundust
einhverjar dysjar og nefndu þeir
því hæðina þessu
Skeleton-nafni.“
Hamraborgin var byggð í
fúnk-ísstíl sem
þá var mikið
í tísku en árið
Þorleifur Friðriks1972 var fyrst
son.
skýrt frá því, af
þáverandi bæjarstjóra, Björgvini Sæmundssyni,
að miðbær Kópavogs yrði byggður,
„með það fyrir augum að þar yrði
líf en ekki dauði“. Miðbænum var
valinn staður á Digraneshálsi og
var fyrirhugað að hefja svo fljótt
sem auðið yrði byggingu verslunarhúsa, skrifstofubygginga og annarra mannvirkja. Var jafnframt
gert ráð fyrir að stofnanir, svo sem
bæjarskrifstofur, löggæsla, póstur
og sími og heilsugæsla yrði staðsett

Hamraborgin árið 1979, þá einn af fáum verslunarkjörnum á Íslandi.

á svæðinu, og menningarstarfsemi
yrði helgað svæði, meðal annars
fyrir bókasafn.
Hamraborgin sjálf var tekin í
notkun árið 1975 og miðbær Kópavogs þaut upp en ýmsar verslanir,
veitingastaðir og fyrirtæki hafa
haft aðsetur á svæðinu sem var
með fyrstu verslunarkjörnum á
Íslandi og yfirbyggð 300 bílastæði
þóttu nýmæli og til þæginda fyrir
viðskiptavini. Í dag eru í Hamraborginni meðal annars rekin matvöruverslun, sportbar, fataverslun, hárgreiðslustofa, blómabúð,
kaffihús, bakarí, pósthús, úrsmiður, lyfjaverslun, hannyrðaverslun
og tölvuverslun.
„Það er inni í meirihlutasamningi

að lífga upp á Hamraborgina og við
viljum stuðla að því og þessi hátíð
er fyrsta skrefið í að vekja athygli
á Hamraborginni,“ segir Guðríður
Arnardóttir, formaður bæjarráðs
Kópavogs. „Arkitektar sem við
höfum rætt við hafa sagt að það
þurfi ekki að vera kostnaðarsamt
að lífga upp á Hamraborgina og
við erum í góðu sambandi við fyrirtækjaeigendur í Hamraborginni
sem einnig hafa sínar tillögur. Ég
hugsa að það sé ekki langur tími
þar til að við getum farið að leggja
fram mótaðar hugmyndir um hvað
við getum gert fyrir miðbæinn,“
segir Guðrún og er bjartsýn á framtíð miðbæjarins í Kópavogi.
juliam@frettabladid.is

20%
afsláttur af öllum vörum
laugardaginn
28. Ágúst.
Opið 11-17

Hamraborgarhátíð Laugardaginn 28 ágúst
Kl 15 í boði verður dýrindis fiskisúpa með heimabökuðu brauði,
ásamt gosdrykkjum
Kl 15 – 17 spilar þjóðlagasveitin Rósin okkar,
einnig kemur Ari Jóns og syngur.
Guðmundur Símonarson leikur dinnermúsík yfir þriggjarétta kvöldverði

Velkomin í hjarta Kópavogs
Full búð af blómum og gjafavöru

Glæsileg tilboð

Matseðill:
Forréttur: Reyktur og grafinn lax á grænu salati með piparrótarsósu og graflaxsósu.
Aðalréttur: Grilluð Heiðmerkurlambasteik með lambadjús og timjan, borið fram með
ristuðu grænmeti og kartöfluköku.

Eftirréttur: Bláberjapæj með þeyttum rjóma og vanilluís.
Hátíðartilboð Kr. 3.500.Kl.23 Stórdansleikur hljómsveitin Sín spilar ásamt
Helenu Eyjólfs og Ester Ágústu

Allt að 50% afsláttur af völdum vörum
laugardaginn 28 ágúst.
Stelpurnar í 18 rauðum rósum

Hamraborg 11 | 200 Kópavogur | S: 554 2166 | www.catalina.is

Hamraborg 3, 200 Kópavogi 554 4818

föstudagur
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EFNI Í

RAUNVERULEIKAÞÁTT

Lag Systkinanna í Klassart,
Pálmars, Smára og Fríðu,
Gamli grafreiturinn, er einn af
stærstu sumarsmellunum í ár

+

HÚMORINN Í HAFNARBORG
GRIPIRNIR HANS SÆVARS ÓSKARSSONAR
BÍÓMYND UM KÚREKA OG MILLISTÉTTARGÁLU
SUMARSLÚTT Í HAVARÍI

+
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27. ágúst

núna
✽ hláturinn lengir lífið

HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR FRAMLEIÐANDI
Ég var að koma úr tökuferð við Mývatn þar sem við erum að gera
heimildarmynd um Laxárdeiluna, þannig að helgin verður róleg í bænum.
Ég ætla að drekka latte í 101 og pirra mig á Magma Energy og HS Orku.
Á laugardagskvöld fer ég svo á Faktorý og sé Formann Dagsbrúnar á
tónleikum.

Listasýningin Að elta fólk og drekka mjólk opnuð í Hafnarborg í kvöld en þar verður húmor í brennidepli:

Selja góssið sitt

Það er alltaf gaman að líta við í
Kolaportinu og freista þess að gera
góð kaup. Líkurnar á því gætu
verið töluverðar á sunnudaginn, því
þá ætlar smekkparið Hilda Gunnarsdóttir fatahönnuður og Snorri
erkin á þessari sýningu gefa
Helgason tónlistarmaður að skella
manni öll skemmtilega sýn
þar upp bási. Þau eru að flytja til
á
hlutina.
Þetta er ekki endilega
London í byrjun næsta mánaðar
svona haha-húmor. Frekar svoog ætla að selja því sem næst allar
leiðis að maður flissar eða hlær
eigur sínar í Kolaportinni í sér,“ segir Ilmur Stefinu. Meðal þess
ánsdóttir myndlistarkona.
sem þau ætla
að losa sig við er HELST Hún er á meðal nítján íslenskra listamanna úr öllum
fatnaður, geislaáttum
og á ólíkum aldri sem
diskar, bækur og
eiga
verk
á sýningunni Að elta
alls konar gúmmelaði
fólk og drekka mjólk sem opnar
á lágu verði.

HLEGIÐ INNI Í SÉR
V

þetta

SANYL

ÞAKRENNUR

•
•
•
•
•

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

í Hafnarborg í Hafnarfirði í dag.
Heitið dregur nafn sitt af ljósmyndaverki Sigurðar Guðmundssonar, Ljóð (að elta fólk og drekka
mjólk) frá árinu 1972.
Öll verkin á sýningunni eiga
það sameiginlegt að vera á einn
eða annan hátt tengd húmor.
„Eins og myndlist svo oft gerir
endurspegla verkin á þessari sýningu það sem er að gerast í kringum okkur í samfélaginu. En hér
eiga þeir það allir sameiginlegt
að gera það með gleraugum gleðinnar eða ákveðinni kaldhæðni,“
segir Ilmur.
Sjálf sýnir hún vídeóverkið Playtime en í því sést hún
meðal annars sauma á klukkuspil, spila á sellóstrauborð með
straujárni og spila á blokkflautu
með hárþurrku. Verkið vann hún
með Davíð Þór Jónssyni tónlistarmanni.
Meðal annarra sem eiga verk á
sýningunni má nefna Gjörninga-

Playtime Eins og með aðra listamenn sem koma að sýningunni Að elta fólk og drekka mjólk einkennast verk Ilmar Stefánsdóttur oft
MYND/ILMUR STEFÁNSDÓTTIR
af húmor og gleði.

klúbbinn, sem sýnir myndbandsverkið Dynasty, og Ásmund Ásmundsson, sem ætlar að afhjúpa
nýtt útilistaverk við opnun sýningarinnar. Magnús Pálsson,

Steingrímur Eyfjörð og Snorri
Ásmundsson eru svo einungis
nokkrir af þeim mörgu listamönnum til viðbótar sem eiga verk þar.
Dagskrá sýningarinnar í heild má

sjá á vefsíðu Hafnarborgar, www.
hafnarborg.is.
Sýningin opnar í Hafnarborg í
dag klukkan 20.00.
- hhs

augnablikið

Vorum að
opna fulla
búð af
glæsilegri
haustvöru

Hljómsveitin Kimono Fagna komu haustsins með gestum og gangandi í Havaríi á
MYND/VALDÍS THOR
laugardaginn.

Sumarslútt hjá Havaríi á laugardaginn:

Kimono og Crepes
allt sumar hafa tónleikar verið
haldnir reglulega í versluninni
og menningarmiðstöðinni Havarí
í Austurstræti 6. Þeirri seríu er nú
að ljúka og er það nýbylgjusveitin
Kimono sem ætlar að kveðja sumarið og taka á móti haustinu með
gestum Havarís á morgun. Það
verður standandi veisla frá klukkan 2, þegar staðarhaldarinn Svavar Pétur Eysteinsson kveikir upp í
Skakkakrepes-pönnu sinni og beitir henni við að gleðja bragðlauka

Í

www.hjahrafnhildi.is • Sími 581 2141

gesta. Klukkan tvö kemur Hugleikur
Dagsson fram og stjórnar leiknum
„Hver er maðurinn“ en samnefnd
bók kom út á vegum bókaforlagsins
Ókei bækur, í sumar. Klukkan fjögur
stígur svo Kimono á svið.
Í fréttatilkynningu frá Havaríi er tekið fram að þótt formlegri
tónleikaröð sé að ljúka muni Havarí halda áfram að bjóða upp á lifandi tónlistarflutning og alls konar
menningarlegt góðgæti, um aldir
alda.
- hhs

Á PALLI Í SYDNEY Tískuvikan í
Sidney í Ástralíu var haldin í síðustu
viku. Þar sýndi meðal annars þessi
fagra fyrirsæta kjól úr smiðju Fernandos Frison.
MYND/GETTY IMAGES

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Anton Brink
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir
sigridurh@365.is sími 512 5432 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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NÁNAST EFNI Í RAUNVERULE
skipa kjarna Klassart
frá Sandgerði, en
lag þeirra um Gamla
grafreitinn er einn
stærsti sumarsmellurinn
í ár. Hljómsveitin sendi
nýlega frá sér aðra
breiðskífu sína, Bréf frá
París.
Viðtal: Kjartan Guðmundsson
Myndir: Anton Brink
agið kom út í byrjun
sumars og hefur notið
talsverðra vinsælda,
en í sannleika sagt
hélt ég að tími þess
væri liðinn. Svo skaust það óvænt
aftur upp í annað sætið í vikunni
og nú er bara að vona að það verði
á toppnum næst. Óneitanlega
væri gaman að eiga vinsælasta lag
landsins þegar Sandgerðisdagar,
uppáhaldshátíðin okkar, ná hápunkti sínum núna um helgina,“ segir Smári Guðmundsson,
sem einnig gengur undir nafninu
Smári klári, en hann er gítarleikari hljómsveitarinnar Klassart frá
Sandgerði.
Margir íslenskir útvarpshlustendur ættu að vera orðnir vel
kunnugir lagi sveitarinnar, Gamli
grafreiturinn, sem hefur verið eitt
vinsælasta lagið í sumar og situr
sem stendur í öðru sæti vinsældalista Rásar 2 og á Tónlist.is.

L

GEIRMUNDUR HRINGDI
Pálmar Guðmundsson, bassaleikari Klassart, segir líklega skýringu

LITLA SYSTIR LEYNIVOPNIÐ
Klassart er óvenjuleg hljómsveit að
því leytinu til að kjarna sveitarinnar skipa ofannefnd systkin, Pálmar, Smári og Fríða, en ellefu ár eru
á milli þess elsta og yngsta, Pálmars og Fríðu, í aldri.
Svo gæti jafnvel farið að yngsta

KLASSART Þau Pálmar, Fríða Dís og Smári eru sammála um að ýmsir kostir fylgi því að að starfa með systkinum sínum í hljómsveit.
systirin í fjölskyldunni, hin tvítuga
Særún, bætist fljótlega í hópinn,
en hún er söngkona og var meðal
annars falið að syngja bakraddir
á annarri plötu Klassart, Bréf frá
París, sem kom út í sumar.
„Særún litla systir er leynivopnið
okkar,“ segir Fríða og Pálmar skýtur
inn í að óvenjuleg skipan sveitarinnar nálgist það að verða gott efni

NORRÆNA HÚSIÐ
KYNNIR TVENNA TÓNLEIKA:

31. ágúst

1. september

Tríó Gáman (DK)
íMyêODJDWyQOLVWtQìMXPE~QLQJL

Grænlenska súperbandið

Miðaverð: 1000 kr.
Húsið opnar kl. 20.00
Tónleikarnir hefjast kl. 21.00

Nanook (GRL)
ásamt Rökkurró

þáttur sem fór á milli byggðarlaga og Fríða var valin til að koma
fram fyrir hönd Sandgerðis. Þetta
var örugglega það besta sem kom
út úr þessum þáttum allan veturinn,“ segir Pálmar. „Sléttuúlfarnir
voru húsbandið í þættinum og þeir
voru rosalega góðir við mig. Ég hef
verið skotin í Gunna Þórðar alla tíð
síðan,“ segir Fríða.
Öll láta þau vel af því að starfa
með systkinum sínum í hljómsveit og segir Smári kostina við það
fyrirkomulag mun fleiri en ókostina. „Samskiptin eru mun auðveldari fyrir vikið,“ bætir Fríða Dís við.
„Við erum samrýmd fjölskylda og
ef við erum óánægð með eitthvað
þá látum við það bara flakka. Auðvitað þarf stundum að ræða málin
en þetta er allt í sátt og samlyndi
hjá okkur.“

Uppáhalds íslenski
tónlistarmaðurinn:
Fríða: Björk
Smári: Rúnar Júlíusson
Pálmar: Allir í
Hjálmum
Uppáhalds erlendi tónlistarmaðurinn:
Fríða: Tom
Waits
Smári: Beck
Pálmar: Peter
Green
Uppáhaldsborgin:
Fríða: París
Smári: New York
Pálmar: Peking

Miðaverð: 1000 kr.
Húsið opnar kl. 20.00
Tónleikarnir hefjast kl. 21.00
Miðasala:
www.midi.is

í raunveruleikaþátt. „Já, The Klassart Family Business!“ segir Fríða og
hlær. „Við ættum eiginlega að ræða
alvarlega við mömmu og pabba um
að eignast fleiri börn.“
Aðspurð segja systkinin að tónlist hafi leikið veigamikið hlutverk á æskuheimilinu í Sandgerði.
„Það voru alltaf plötur á fóninum
heima,“ segir Pálmar. „Við bræðurnir kunnum textana að hverju
einasta Bítlalagi utanbókar þegar
við vorum litlir og það er kannski
grunnurinn sem við byggjum á. Svo
var pabbi okkar bassaleikari sem
spilaði fyrir kók og hamborgara á
herstöðinni í Keflavík með hljómsveitinni Abstrakt í gamla daga.
Þannig að tónlistin hefur fylgt
okkur alla tíð.“
Fríða Dís vakti athygli einungis
fjögurra ára gömul þegar hún söng
lagið Fríða litla lipurtá í þættinum
Óskastundinni á Stöð 2. „Þetta var

bak við tjöldin

Guðmundsbörn,

á vinsældum Gamla grafreitsins þá
að lagið virki betur og betur við ítrekaða hlustun. „Ég gæti líka trúað
því að margir finni sig vel í texta
lagsins, og þá sérstaklega smábæjarfólk sem flust hefur á mölina,“
segir hann, en í laginu er sungið um gamla bæinn sem er sögumanni afar kær þótt hann geti
kæft og svæft og þar búi forvitið,
en um leið velmeinandi lið, svo
vitnað sé beint í textann. „Lagið er
mjög raunsær lofsöngur. Svona er
þetta bara,“ bætir Pálmar við.
Stofnendur Klassart eru upprunalega frá Sandgerði, þótt ekkert þeirra búi raunar lengur þar,
og því liggur beinast við að spyrja
hvort Gamli grafreiturinn sé í raun
dulnefni fyrir æskuslóðirnar.
„Bragi Valdimar Skúlason Baggalútur samdi textann svo þú verður
eiginlega að spyrja hann að því,“
segir Fríða Dís Guðmundsdóttir
söngkona og hlær, „en margir hafa
velt þessu fyrir sér og það er ekkert skrýtið.“
Smári tekur í sama streng og
bætir við að svona vel sungið lag
hljóti á endanum að ná eyrum
hlustenda, en Sigurður Guðmundsson úr hljómsveitinni Hjálmum syngur lagið ásamt Fríðu Dís.
„Mér fannst við fullkomlega vera
búin að meika það þegar Pálmar sagði mér að Geirmundur Valtýsson hefði hringt í sig og beðið
um textann að laginu til að flytja á
tónleikum. Þá hugsaði ég með mér
að þetta væri komið,“ segir Smári
og systkinin skella upp úr.

✽

Þrjú systkin, þau
Pálmar, Smári
og Fríða Dís

Sturlugata 5 -101 Reykjavik
www.norraenahusid.is
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skilningur,“ segir Smári. „Blúsinn
er kannski undirliggjandi í tónlistinni okkar en við spilum ekki blús
meðvitað. Í rauninni á ég erfitt með
að lýsa músíkinni okkar svo vel sé,
en aðalmálið er bara að gera þetta
almennilega.“
Fríða Dís semur flesta textana
á nýju plötunni, Bréf frá París, en
auk texta frá Braga Valdimar Skúlasyni semur rithöfundurinn Vigdís Grímsdóttir tvo texta, þar á

meðal við titilllagið. „Ég hef aldrei
komið til Parísar en það hefur
verið draumur minn frá því ég var
lítil stelpa,“ segir Fríða. „Vigdís er
uppáhalds rithöfundurinn minn
og þess vegna settum við okkur í
samband við hana með það fyrir
augum að hún semdi texta fyrir
okkur og hún var svo yndisleg að
taka okkur opnum örmum. Ég sagði
Vigdísi söguna og hún samdi textann upp úr henni.“

HÖLDUM ÁFRAM AÐ
VANDA OKKUR
Auk fjölmargra tónleika að undanförnu hafa meðlimir Klassart
verið niðursokknir í verkefni tengt
Hallgrími Péturssyni, einu helsta
sálmaskáldi Íslendinga. „Hallgrímur var prestur í Hvalsnesi við
Sandgerði og þar er meðal annars
að finna legstein Steinunnar dóttur hans,“ segir Pálmar. „Tengslin
eru því sterk og af því tilefni fórum

við í allar kirkjur á Suðurnesjum
og lékum lög eftir okkur við texta
Hallgríms. Við einbeittum okkur
að hans veraldlega skáldskap og
stefnum á að gefa eitthvað af þessu
efni út á næsta ári.
Að öðru leyti ætlum við bara að
halda áfram að vanda okkur og sjá
hvert spilamennskan skilar okkur,“
segir Pálmar að lokum.

EKKI HREINRÆKTUÐ BLÚSHLJÓMSVEIT
Fyrri plata Klassart, Bottle of Blues,
kom út árið 2007 og hlaut frábærar viðtökur gagnrýnenda, en árið
áður höfðu Smári og Fríða unnið
Blúslagakeppni Rásar 2 með samnefndu lagi. Þá kölluðu systkinin sig Mean Mr. Mustard and His
Sister Pam, með vísun í Bítlalagið
fræga, en breyttu nafninu, að sögn
vegna þess að Smári vildi ekki
verða þekktur sem Smári sinnep.
Pálmar gekk til liðs við sveitina
eftir útkomu Bottle of Blues og í
dag er sveitin skipuð systkinunum þremur ásamt Björgvini Ívari
Baldurssyni gítarleikara og Þorvaldi Halldórssyni trommara.
„Í kjölfarið á sigrinum í Blúslagakeppninni höfum við tekið eftir
því að margir gera sjálfkrafa ráð
fyrir því að við séum hreinræktuð blúshljómsveit, en það er mis-

Besta bíómyndin:
Fríða: Fight Club
Smári: The Sting
Pálmar: American History X

Besta íþróttaliðið:
Öll saman í kór: Reynir og Liverpool.
Og Steven Gerrard er bestur!

Gott bragð fyrir heilbrigðar tennur...
Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra
eykur munnvatnsframleiðslu, jafnar sýrustig,
heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir
á þær. Extra minnkar upptöku hitaeininga og
dregur það úr streitu í amstri hversdagsins.

27. ágúst

tíðin

✽ dularfullt og djarft

MA CRÈME NATURE Þegar kuldinn skellur á er nauðsynlegt að eiga gott rakakrem. Ma crème nature frá L‘Occitane blandar þú sjálf og geymir svo í ísskáp. Þar sem
það er blandað rétt fyrir notkun og inniheldur engin aukaefni er það fullkomlega náttúrulegt, ferskt og frískandi fyrir húðina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Fann djarfa aðalleikkonu í næsta húsi:

Mynd um kúreka
og millistéttargálu
g var að leita að einhverri sem
tekur sjálfa sig ekki of alvarlega og er ófeimin. En ég fann
hana ekki á Facebook, heldur í
næsta húsi,“ segir tónlistarmaðurinn Steini Einarsson, sem útskrifaðist úr Kvikmyndaskóla Íslands árið 2008.
Auglýsing Steina á Facebook
vakti nokkra athygli, en þar lýsti
hann eftir djarfri stúlku til að taka
að sér aðahlutverk í bíómynd.
Handrit myndarinnar er skrifað af
Steina og Bryndísi Helgu Tómasdóttur. Myndin fjallar um kúreka
frá Selfossi sem eyðir sólarhring
í að ganga í augun á reykvískri
millistéttargálu í leit að lífsfyllingu. „Þetta verður mynd með
kolbiksvartan húmor með senum
sem fólk á eftir að bregðast misjafnlega við,“ segir Steini.
Með hlutverk kúrekans fer
Brimar Bragi Magnússon og Ásdís
Magnea Egilsdóttir mun túlka
millistéttargáluna. Tökur á mynd-

É

ÉG SAFNA ANTÍKMUNUM og á mikið af þeim. Ég valdi
þessa styttu, sem er frá um 1920, því ég held mikið upp á
hana. það á eftir að gera við hana, sem ég mun gera innan
tíðar.

Steini Steini Einarsson, sem útskrifaðist úr Kvikmyndaskóla Íslands árið 2008,
leitar að aukaleikurum til að leika í bíómynd með kolbiksvörtum húmor.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

inni hefjast í næsta mánuði. Tekið
skal fram að þótt leikkonan djarfa
sé fundin er Steini enn að leita að
stelpum í aukahlutverk.
- hhs

ÞETTA VIVIENNE WESTWOOD VESKI nota ég á
hverjum degi það er einstaklega rúmgott og ég passa
það mjög vel.

ÉG Á EINNIG GRÍÐARLEGT
SAFN AF BÓKUM og safna
upprunarlegum útgáfum og
gömlum bókum.

SÆVAR MARKÚS
ÓSKARSSON
fatahönnuður og verslunareigandi
ÉG Á GRÍÐARLEGT SAFN af
vínýlplötum og get ómögulega valið á milli þeirra enda
á ég mikið af ansi verðmætum gripum. Ég sérhæfi
mig í að safna skynvillutónlist sjöunda áratugarins, ‘Library’ plötum, kvikmyndatónlist sjöunda áratugarins,
klassískri tónlist og frönskum
poppsöngkonum frá 19631968.

TOPP
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HÁLSMEN sem ég held mikið
upp á. Mér var gefið það þegar
ég bjó í París og það er mjög
falleg saga á bakvið það. .

ÞESSI HATTAGÍNA er úr fyrstu KRON
búðinni og myndi vera frá um 1940.
Það er fremur fágætt að svona herragínur finnist í dag og því passa ég vel
upp á hana.

ÉG HELD MIKIÐ
upp á alla þá
orkusteina og
kristalla sem ég
á og eru Smoky
Quartz og Amethyst mér ávallt
mjög kærir.

ÞETTA MYNDAALBÚM er frá um 1930,
eða fyrr, og í því er mikið af leikurnum
sem ég held mikið upp á eins og Rudolph
Valentino, Ramon Novarro, Lillian Gish og
Greta Garbo.

ÉG HELD MIKIÐ UPP á tarot
spilin mín. ég hef átt þessi hvað
lengst og hafa þau fylgt mér
ansi lengi.

ÉG HELD EINNA MEST upp á fataskápana mína en ég get ómögulega
valið eina flík. Ég held mikið upp á allt
frá Dior Homme, Ann Demeulemeester,
Vivienne Westwood og fleirum. Einnig
gjafir frá vinum eins og Aftur og Eygló.

Síðsumars skór

Litir: svart
Stærðir: 36 – 41
Verð: 19.995 kr.

Skór.is
Smáralind og Kringlunni
Sími: 568-9345

Litir: svart
Stærðir: 36 – 41
Verð: 16.995 kr.

Skór.is
Smáralind og Kringlunni
Sími: 568-9345

Litir: svart
Stærðir: 36 – 41
Verð: 19.995 kr.

Skór.is

Litir: svart
Stærðir: 36 – 41
Verð: 12.990 kr.

Smáralind og Kringlunni
Sími: 568-9345

Debenhams

Litir: Hlébarði
Stærðir: 36 – 41
Verð: 17.890 kr.

Bata
Smáralind
Sími: 511-2020

Smáralind
Sími: 522-8000
svart
Stærðir: 36 – 41
Verð: 18.990 kr.

Debenhams
Smáralind
Sími: 522-8000

Litir: svart - grátt
Stærðir: 35 – 41
Verð: 25.990 kr.

Bata
Smáralind.
Sími. 511-2020

Litir: svart
Stærðir: 36 – 41
Verð 21.995 kr.

Kaupfélagið
Smáralind og Kringlunni
Sími: 568-6211

Litir: svart
Stærðir: 36 – 41
Verð: 14.995 kr.

Litir: svart - brúnt
Stærðir: 36 – 41
Verð: 18.995 kr.

Kaupfélagið
Smáralind og Kringlunni
Sími: 568-6211

Kaupfélagið
Smáralind og Kringlunni
Sími: 568-6211

Litir: svart - brúnt
Stærðir: 36 – 41
Verð: 35.900 kr.

Litir: svart – grátt
Stærðir: 36 – 41
Verð: 23.995 kr.

Bianco
Smáralind og Kringlunni
Sími: 528-8900
Litir: brúnt
Stærðir: 36 – 41
Verð: 24.900 kr.

Bianco
Smáralind og Kringlunni
Sími: 528-8900

Skóhöllin
– Euro-skór

föstudagur
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FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Hafsteinn Júlíusson
vöruhönnuður
Ég myndi vakna
rétt fyrir hádegi
uppi í bústað,
skella mér í heita
pottinn og biðja
mömmu að útbúa
sterkt soðningskaffi og vöfflur á
meðan.

1
2

Style 6345

Style 6881

wash #933

11.990,-

Style 6881

wash #902

wash #939

9.990,-

11.990,-

Bruna í bæinn til þess að taka
síðdegishressingu með strákunum í Vin8 í Höfðakaffi.

3

Svo myndi ég drepa tímann með því
að rúnta um Grafarvoginn á góðum
bíl með Gipsy Kings í botni.

4

Style 6053

Style 6518

Style 6646

wash #902

wash #916

wash #844

11.990,-

11.990,-

11.990,-

Eftir það held ég taílenskt matarboð
fyrir vini og vandamenn þar sem ég
býð upp á heimalagað kao pad ped.

Seinna um kvöldið kíki ég
svo í einn
svellkaldan á
Prikinu þar
sem Danni
Deluxe er með
gott donk session
í gangi.

5

Style 6910

Style 6910

Style 6907

wash #100

wash #100

wash #844

9.990,-

9.990,-

11.990,-

Kringlan // Smáralind
www.blendcompany.com

Engar konur eru eins – þrjár mismunandi lausnir fyrir konur á breytingarskeiði
Náttúruleg lausn á
breytingarskeiðinu

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og heilsuhillum stórmarkanna

Gott við mildum
einkennum af
svita- og hitakófi
Inniheldur:
Dong quai, rauðsmára,
vallh
vallhu
vall
vallhum
m kamillu
millu og
vallhumal,
mjólku
j
mjólkurþistil.

Gott við miklu
svita- og hitakófi
Inni e
Innihe
a. soja,
Inniheldur:
m.a.
rauðs
rauð
rauðsm
auðsm
sm
g salvíu.
lvíu.
rauðsmára
og

Upplagt fyrir konur undir
fimmtugu sem byrja
snemma með breytingarskeiðseinkenni
vítam fyrir beinin auk
D vítamín
soja, ra
rauðsmára og salvíu.

HAMRABORGIN
Sitt lítið af hverju

Full búð af
nýjum haustvörum.

Eitt og annað ber fyrir augu þeirra sem leggja leið sína í Hamraborgina. Fréttablaðið leit inn í nokkrar verslanir og valdi hluti sem gefa mynd af úrvalinu.
Í Hamraborginni er að finna litskrúðugt úrval verslana
en þangað er hægt að sækja föt, skart, hannyrðavörur, blóm og heimilismuni af ýmsu tagi. Sumar
verslanirnar eru með eilítið öðru sniði en almennt
þekkist og má til dæmis nefna að nærfataverslunin Ynja og verslunin Í 7. himni, sem selur orkusteina og spádómsspil, eru í sama rými.
Andrúmsloftið á svæðinu er heimilislegt og eiga
veitingastaðir, bakarí
og nálægðin við
bókasafnið, bæjarskrifstofurnar,
Gerðarsafn, Salinn
og fleiri stofnanir sinn þátt
í því að gera staðinn að álit- Klukkan er með klukkur, skart og
ýmsa aðra muni. Vasapeli. 9.500
legum viðkomustað.

20% afsláttur
Í 7. himni. Saltkristalsljós sem er talið koma
jafnvægi á plús- og
mínusjónir í umhverfinu.
Verð: Frá 5.900 krónum.

af öllum fatnaði
á morgun,
laugardag.

krónur.

18 Rauðar rósir. Sívinsæll bylgjuvasi
með gelkúlum og rósum. 4.900 krónur
á tilboði á Hamraborgardögum.
Klukkan er með gott úrval af stofuklukkum.
Sumar standa á borði en aðrar eru til að
hengja upp á vegg. 28.800 krónur.

18 Rauðar rósir. Orkídea í háum
blómavasa. 6.900 krónur.

Í 7. himni. Englaspil.
3.600 krónur.

OXXO boutique ehf • Hamraborg 5 • 200 Kópavogi • Sími: 561 2300

Dagskrá:
Hálsatorg:
Fimleikafélagið Gerpla - Vetrarstarﬁð kynnt,
trampólínstökk, kollhnísar og heljarstökk af öllum
gerðum.

Dansskóli Sigurðar Hákonarsonar
Danssýning og kynning á vetrarstarﬁnu.
HK - Deildirnar kynna vetrarstarﬁð, spörk, spýtubrot,
dans og ﬂeiri uppákomur í eða við HK-tjaldið.
Skátafélagið Kópar kynnir vetrarstarﬁð.

Annað:
Stutt söguganga með Þorleiﬁ Friðrikssyni.
Lagt af stað frá anddyri Bókasafnsins kl. 13.

Laugardaginn 28. ágúst
eim
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Útimarkaður í H

amraborginni

Handverk, su
ltur, skart, gr
ænmeti og
margt ﬂeira
sölu í sölutjö
verður til
ldum. Opna
r kl. 11.
Áhugasamir selja notað og nýtt beint úr
skottinu á bílunum sínum. Opnar kl. 11.

Beint úr skotti
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Hittumst, gleðjumst og kynnumst
k nn m hjarta Kópavogs

Verslanir og veitingastaðir:
Catalína - Dýrindis ﬁskisúpa verður í boði hússins
um kl. 15. Þjóðlagasveitin Rósin Okkar kl.15 -17.
Ari Jónsson tekur lagið síðdegis og hljómsveitin
Sín ásamt Helenu Eyjólfsdóttur leikur fyrir dansi
fram á nótt!
SOS Barnaþorpin –Opið fram eftir degi, kynning á
starfseminni. Blöðrur, höfuðklútar o.ﬂ. geﬁns.
18 Rauðar Rósir - Fjöldi tilboða.
Saumastofan Hamraborg 1-3
Ýmis varningur til sölu.
Bókabúðin Hamraborg - Ýmis tilboð í gangi.

Öðruvísi leiðsögn um Hamraborgina með Erpi
Eyvindarsyni. Lagt af stað frá Catalínu kl. 14.

Ynja undirfataverslun - Opið 11-18.
Afsláttur af völdum vörum.

Eldra fólk í Kópavogi býður til sölu,
nytja- og skrautvörur og jafnvel eitthvað gómsætt.

Í 7 himni - Kynnir glænýjan sal fyrir námskeið
og jógatíma. Spákonur á staðnum.

Menningarstofnanir:
Náttúrufræðistofa Kópavogs. Opið 13-17.
Kl. 14.00. Kynning á hinum einstaka kúluskít í Mývatni.
Molinn - Ungmennahús. Opið 13-17.
Kafﬁhúsið opið, Bandý, Músík, LARP.
Ramses tekur lagið kl.16:30.
Gerðarsafn. Opið 11-17.
Leiðsögn um sumarsýningar Gerðarsafns kl. 15 og 16.
Góðar veitingar í kafﬁstofu.
Tónlistarsafn Íslands. Opið 13-17.
Sýningin „Fúsi á ýmsa vegu“ og lifandi tónlist.
Bókasafn Kópavogs. Opið 13-17.
Veggmyndasýning um ævi og störf listamannsins
Sigfúsar Halldórssonar á 2. hæðinni og verk eftir
Wilhelm Beckmann í Listvangi á 3. hæðinni.

Mólý - Ýmis tilboð í gangi.
Ég C, Klippt og skorið og Klukkan
Pylsupartý 14 -16, Hljómsveitin Sleepy Joe og
söngkonan Rúna.
Ég C - Fríar sjónmælingar og afsláttur af gleraugum.
Mufﬁn Bakery - Opið fram eftir kvöldi og tilboð
í gangi.
Videomarkaðurinn og Nóatún
Grillveisla fá 13-15. Einn af betri trúbadorum
Kópavogs tekur lagið.
OXXO boutique - Fullt af frábærum tilboðum.
Heilsusetrið - Skynsamleg næring er leikur einn,
taktu þátt - þú gætir unnið!
Sukhothai - Tælenskur matsölustaður.
Opið allan daginn - Fjöldi tilboða

Salurinn. Opið 11-17
Takt’ana heim, sölusýning myndlistarmanna.
Tónlistaratriði í boði Tónlistarskóla Kópavogs.

Móðurást - Kleinur og heitt á könnunni. Útsölulok.

Héraðsskjalasafn Kópavogs. Opið 13-17.
Heitt á könnunni og létt skjalaspjall.

Rauði Krossinn. Opið hús 13-16. Kynning á starﬁ
Kópavogsdeildar, sölubás og heitt á könnunni.

Gagnvirkni - 20% afsl. af myndbandsyﬁrfærslum
og 50% afsl. af hljóðyﬁrfærslum.
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Breiðablik - Allar deildir kynna vetrarstarf sitt.
Kynning á íþróttaskóla fyrir börn 3-6 ára og hreyﬁngu
fyrir eldri borgara. Leikmenn meistaraﬂokka í knattspyrnu gefa áritanir, komið með myndir. Fjölbreyttar
uppákomur við Breiðablikstjaldið.
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Hamraborgardagar
Ýmis tilboð laugardaginn 28 ágúst
Hannyrðaverslunin Mólý • Hamraborg 5 • S : 554 4340

Hjá Reyni bakara í Hamraborg er gott
að koma við eftir sætabrauði og bollum.
Þar er einnig hægt að tylla sér með heitan kaffisopa og fylgjast með mannlífinu
út um gluggann.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gylfi matreiðslumaður á Café Catalinu með nýjan rétt á matseðlinum, ilmandi
steikarsamloku.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gott að borða

í borginni
Svangir vegfarendur um Hamraborgina í Kópavogi hafa úr
nokkrum stöðum að velja til að seðja hungrið. Fréttablaðið leit
inn á nokkra staði sem bjóða upp á eitthvað gott.

  AFSL¹TTUR
AF VÎLDUM VÎRUM

Erindin eru af ýmsum toga sem
fólk á í Hamraborgina í Kópavogi.
Hver sem þau eru er alltaf gott að
geta tyllt sér einhvers staðar inn í
millitíðinni og fengið eitthvað gott
í gogginn.
Muffinbakery í Hamraborg 3 er
rúmgott kaffihús þar sem boðið er
upp á nýbakaðar muffur með rjúkandi kaffinu. Muffurnar eru bakaðar á staðnum og hafa runnið vel
ofan í gesti síðan kaffihúsið opnaði
haustið 2008.

Fyrir þá sem eru snemma á
ferðinni opnar Reynir bakari fyrir
klukkan 8 á morgnana í Hamraborg 14. Þar er hægt að tylla sér
með bakkelsi og kaffi við gluggann og fylgjast með umferðinni
um Hamraborgina.
Þeir sem eru sársvangir geta
fengið sér bát á Subway eða gætt
sér á taílenskum kræsingum á
Sukho-thai í Hamraborg 11.
Veitingastaðurinn Café Catalina
býður einnig heitan mat í hádeginu

og meðal nýrra rétta á matseðlinum er vel útilátin steikarloka fyrir
þá allra svengstu. Catalina er opin
fram eftir fyrir þá sem eru seint
á ferðinni.
heida@frettabladid.is

LAUGARDAGINN  ¹GÒST
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Kristófer Jónsson hjá Muffinbakery býður upp á ljúffengar múffur, sem
bakaðar eru á staðnum, með kaffinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á góðviðrisdögum er hægt að sitja úti á Café Catalina.

SSTTOOFFAA 5533
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Vegna mikillar sölu vantar
okkur notaða bíla á skrá

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

Golf Mk4 R32 kitt,xeon,króm felgur
2Kraftpúst neon blár 1.6 árg. 01 verð:
900.000 sími 693 2991.

TOYOTA

Bílar óskast

LAND CRUSIER 120 VX

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

Árgerð 10/2007, ekinn 79 þ.km,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 7.490.000

Sendibílar
Bíllinn sem eyðir engu!!

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

VW Passat Comfort
Station

MMC PAJERO DID 3.2 DÍSEL GLX 33“.
Árgerð 2003, ekinn 162 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 2.590.000.
Rnr.100007

Verð kr. 2.290.000

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

TOYOTA LAND CRUISER 90 LX „38
BREYTTUR Læstur framan og aftan.
kastargrind og kastarar Árgerð 2000,
ekinn 140 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.Einn
eigandi Verð 2.590.000. Rnr.140131
Þarft þú að selja? Skráðu bílinn frítt hjá
Toyota kletthálsi.

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

Nýja

Vörubílar
Ford Mondeo 1,8. Árg. ‚03. Ek. 110þ
km. 5gíra + vetrardekk. V. 750þús.
Uppl. í S. 616 2597.

Ford 550 dráttarbíll með 11mtr flatvagni. árg. 2001. keyrður 212þ.km Verð
á bíl og vagni 2.2mil. Jón s: 664-0355.

HONDA
JAZZ LS 1.4i
Árgerð 5/2007, ekinn 37 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

Mótorhjól

MM Pajero Bensín
Stuttur

CADDILAC ESCALADE ESV PLATINUM.
Árgerð 2005, ekinn 100 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. EINN MEÐ ÖLLU TILBOÐ
SJÓN ER SÖGU RÍKARI 4.390.00.000.
Rnr.110617.

TOYOTA
AVENSIS SOL
Árgerð 5/2006, ekinn 75 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Árgerð 11/2004, ekinn 69þ.km, ssk,
topplúga, nýleg tímareim, topp þjónustusaga. Verð 1.690.000kr! Raðnúmer
150917. Sjá nánar á www.stora.is.
Vegna góðrar sölu undanfarið bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá
bílinn hjá okkur.

Range Rover HSE Supercharger árg.
2006 einn með öllu, einn eigandi
skoðum skipti, Verð 6.680. sjá myndir
www.bilasalaislands.is #177203 uppl,S
510 4900.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

Toyota Prius Hybrid 2006 Ekinn 60 þús.
Mjög vel með farinn. Ásett verð 2.390
þús - Tilboð 2.150 þús. stgr. Uppl. í
síma 8975012.

Árgerð 1998, ekinn 165þ.km, ssk,
topp þjónustusaga. Verð 550.000kr!
Raðnúmer 100291. Sjá nánar á www.
stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið
bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt
að skrá bílinn hjá okkur.

HONDA
CR-V PANORAMA
Árgerð 3/2007, ekinn 71 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Verð kr. 3.590.000
Yamaha V-Star Custom 650 06, ekið
3200 km. Boulevard gler. Verð 715 þ.
s. 660 3853.
Bílaútsölur framleiðenda í USA. Nú
færðu nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu
verði. Fáðu verðtilboð á netinu eða
símleiðis. Eigum einnig heimkomna
sýningarbíla með allt að 3ja milljón
króna afslætti. Útvegum á betri verðum
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota,
Ford, Dodge og öðrum helstu framleiðendum. Hundruð ánægðra viðskiptavina. www.islandus.com - Sími
5522000

Hjólhýsi
HONDA
CR-V EXECUTIVE
Árgerð 5/2006, ekinn 93 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

TOYOTA LAND CRUISER 120 8 MANNA.
Árgerð 2008, ekinn 49 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 6.990.000. Rnr.150048
Þarft þú að selja? Skráðu bílinn frítt hjá
Toyota kletthálsi.
Til sölu Tec hjólhýsi 390 árgerð 2004,
lítið notað. Sólarsella,Alde hitakerfi,teppalagt og sjónvarpsgreiða. Verð
1850 þús. Upplýsingar í síma 8621051.

TOYOTA YARIS 5 DYRA SOL MM.
Árgerð 2008, ekinn 57 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 2.030.000.TILBOÐ
1690.000 Rnr.140095 Þarft þú að selja?
Skráðu bílinn frítt hjá Toyota kletthálsi.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Árgerð 6/2007, ekinn 48 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

NISSAN MICRA SJÁLFSKIPTUR ÁRG.
2004. 1,2 L. EKINN 104 ÞÚSUND KM. 5
DYRA. SKOÐAÐUR. GULLSANSERAÐUR.
VETRARDEKK OG SUMARDEKK. SKIPTI
Á ÓDÝRARI HUGSANLEG. ÁSETT VERÐ
990 ÞÚSUND. S. 8958956

Eigum nokkur hjól eftir á ótrúlega góðu
verði, Intruder frá 1.790.000,- og RMZ250 frá 950.000,-. Fullt af 2010 hjólum í salnum.

Eigum flestar stærðir af Suzuki utanborðsmótorum á lager til afgreiðslu
strax. Traustir, sparneytnir og hljóðlátir
mótorar á góðu verði.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Verð kr. 2.790.000

Til sölu Toyota Corolla VVTI árg. 2000, í
góðu standi, með dráttarkrók. V. 500 þ.
S. 856 3159.

Til leigu í vetur eða til
sölu

Mjög góður 20 farþega Vario 818, árg.
2007, ekinn 80 þús. til sölu eða leigu
t.d. í skólaakstur. Loftkæling, lofthurð,
hljóðkerfi, farangursrými, dráttarkúla.
Uppl. 897 3015 og 894 5056.

0-250 þús.

NISSAN NAVARA D/C. Árgerð 2005,
ekinn 92 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 2.790.000.TILBOÐ 2.290.000
Rnr.994770 Þarft þú að selja? Skráðu
bílinn frítt hjá Toyota kletthálsi.

Opel Astra árg 1995, ekinn 230 þús,
5 dyra, skoðuð 2011 , þarfnast viðgerðar.Staðgreitt 150 þús uppl í síma
8686555

CITROEN
C3 SX 1.4i

Innihurðir á góðu verð

Eigum nýjar hvítar 80 x 200 innihurðir með karmi og gerektum á aðeins
24.900 með vsk. Húsgagnasprautun
Gjótuhrauni 6 Hafnarfirði Sími 5553759.

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220
www.toyotakopavogi.is

CHEVROLET CAPTIVA

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

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

Árgerð 2006. Ekinn 51 þ.km Nýskráður
11/2006. Næsta skoðun 2011 Verð kr.
3.590.000

Verð kr. 1.550.000

CHEVROLET
AVEO LS 1.4i
Árgerð 3/2006, ekinn 30 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

500-999 þús.

TOYOTA AVENSIS S/D SOL. Árgerð 2007,
ekinn 59 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.760.000.TILBOÐ 2.290.000
Rnr.140114.Þarf þú að selja? Skráðu
bílinn frítt hjá Toyota kletthálsi.

Árgerð 4/2006, ekinn 35 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Vinnuvélar

Til sölu Opel astra ‚00. Ek.201þ. Þarfnast
lagfæringar. uppl. 845 5598/gsj7@hi.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur,
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is

HONDA
ACCORD EXECUTIVE 2.0i

Verð kr. 1.540.000

Opið laugardaga
milli kl. 11:00 og 16:00

Toyota Yaris nýskoðaður í topplagi
nýbúið að skipta um klossa,diska, kúplingu,gírkassa, v.590þ. 899 1888.

Beltagröfur 0,6-10 tonn Hjólagröfurhjólaskóflur Beltavagnar 1,1-3,8 tonn
IMPEX.is S. 534 5300.

Bílakjarnanum t Eirhöfða 11
Sími 551 7171 t notadir.bernhard.is
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Vinnuvélar

Partahúsið - S. 555 6666

Varahlutir

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.

Til sölu Case 595 le Súper ‚98 4900
tímar i góðu lagi, góð dekk, glussatengi,aukaskóflur og gafflar verð 2,5 +
vsk skipti ath t.d Endurohjól ofl. uppl.
897 2780.

Bátar
Veiðivötn-Veiðivötn

Nýkomin 3“ - 4“ silunganet. 5“ - 6“ stórfiskanet. Heimavik ehf. S. 892 8655.
www.heimavik.is

Bílaþjónusta

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

VW, Skoda, Audi,
varahlutir og viðgerðir
S: 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Japanskar Vélar
Varahlutasala

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

TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s 848 9600

ÞJÓNUSTA

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Barnagæsla

Bókhald

Ég er 6 ára stelpa, bý í grafarvogi og
vantar barngóða barnapíu til að gæta
mín stundum á kvöldin. S. 771 5775
& 823 6212

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

Hreingerningar

Búslóðaflutningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

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

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.

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

Garðyrkja

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

partabílar.is 770-6400

Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos
98-03, dodge carvan 97, dodge neon
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80,
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 9901, twingo 99, felisa 99, swift 05-09,
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00,
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.
Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara árg.
‚97. 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, Nissan
‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

FYRIR 229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

Tökum að okkur parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og
sólpallaslípun. Alltaf besta verðið. Sjáið
myndir á www.parketsliparinn.is Uppl.
í s. 772 8100.

Húsaviðgerðir

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

tertusneið
í bakaríi

eða

PARKETSLÍPUN ! Tek að mér parketslípun í aukavinnu, kvöld og helgar.
Margra ára reynsla, sanngjarnt verð
og fagleg vinnubrögð. Hafið samband
í 693-5496 eða parketslipun@gmail.
com. Þórmundur
Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554
0661. www.velaverkjs.is

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.
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir.
S. 899 3011.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
699 6069 og 663 5315.

Tölvur

frábæra skemmtun í
heilan sólarhring fyrir
alla fjölskylduna
Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag. Tryggðu þér áskrift í dag!
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR:

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

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

Garðaumsjón: Vanti þig slátt, úðun
eða aðra þjónustu í garðinum er
ég tilbúinn uppl: 698 1215 Halldór
Garðyrkjumaður.

Haustklippingar

Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runnum og öll almenn garðavinna. Eiríkur
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848
1723.
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Önnur þjónusta

Óskast keypt

Líkamsrækt
3ja herb. í Hafnarfirði.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.
123lén.is. Hýstu vefinn þinn hjá okkur.
Betri þjónusta, betra verð. Aðeins 6990
árlega m/vsk. http://www.123lén.is/

Sjóstöng, Sjóstöng.

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

Nudd
Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

Spádómar

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

www.jogaogvellidan.is

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

Endurnærandi hádegisjóga fyrir
alla aldurshópa þriðjudaga og
fimmtudaga 12-13
Jóga fyrir fólk 60-75 ára þriðjudaga og fimmtudaga 10:4511:45
Hefst 31. ágúst í Mjóddinni
Álfabakka 12.

ICELANDIC - ÍSLENSKA f. útlendinga.
Starts 13. sept. - s. 553 8259, 551
7700.

www.jogaogvellidan.com
hrefna@jogaogvellidan.com
S: 824 9028

NÁMSAÐSTOÐ fyrir samræmduprófin
í sept. Nemendaþjónustan sf. S. 557
9233.

Kaupi gull !
LAGERÚTSALA - 50% AFSLÁTTUR.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
ísskápur, uppþvottavél, gardínur og öll ljós. Stæði í bílkjallara.
Dýrahald ekki leyft.
www.heimahagar.is
Upplýsingar í síma 7727553

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

Kennsla

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

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

Til bygginga

Til sölu veggsamstæða kirsuber. Breidd
181sm hæð 175sm. Verð 20 þús.
Ennig 5arma gólflampi. Verð 20þús.
Upplýsingar í síma 8621051.

Nudd kr. 3500,Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr.
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280.
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18
mán-lau.

BLÁSKÓGABYGGÐ Til sölu góður 53
ferm bústaður í Brekkuskógi með öllu
innbúi. Rafm. , hitav. og heitur pottur.
Verð kr. 13 millj. Uppl. í s. 552 8329.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

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

Whole body massage 841 8529.

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður.
Er byrjuð á fullu aftur.
Opið frá 3-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Glæsilegur Bohemia kristall ljósakrónur,veggljós til sölu. Bohemia Kristall,
Glæsibær. S. 571 2300.

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Við erum hjón utan af landi, sóknarprestur og hjúkrunarforstjóri, sem
óskum eftir að taka á leigu 2 - 3ja herb.
íbúð í Reykjavík, helst í Grafarvogi,
frá og með 1. október. Reglusemi og
skilvísum greiðslum heitið. Upplýsingar
í síma 868 1181.

Sumarbústaðir

Sumarbústaðarlönd
til sölu.

Veiðileyfi

Í vatnasvæði Lísu Snæfellsnesi, lax og
silungur. Selt á agn.is og í 893 4515.

Nudd í tveimur eða fjórum höndum
á allan líkamann good massage 693
75 97

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

Húsnæði óskast

Húsgögn

Nudd
NUDD - Tilboð - NUDD

I- hellur gráar. mega vera notaðar.
Gangstéttarhellur 20 m2 óskast keyptar, I- hellur læsast saman. Finnbogi
898 9117

HEIMILIÐ

3 herb. íbúð m. húsgögnum til leigu í
Hafnarfirði. Aðeins íslendingar koma til
greina. Uppl. í s. 893 1746.

HÚSNÆÐI

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Fallegar lóðir í landi Kílhrauns á
Skeiðum, 19km austan Selfoss.
Vegur, kalt vatn, rafmagn og
sími að lóðamörkum.
Lóðirnar eru frá 5000fm11.600fm og kosta frá
1.800.000kr
Sölusýning laugardag
og sunnudag.
Hafið samband í síma 824
3040 Hlynur. Heimsíðan er:
www.kilhraunlodir.is

Húsnæði í boði
Sumarhúsalóðir

www.leiguherbergi.is

Námskeið

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Verslun

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
Leirkrúsin Spennandi námskeið á
haustönn Uppl. www.leir.is S: 661
2179/555 1809

Til sölu 0,8 hektara lóðir að Kringlu
í Grímsnesi. Nýtt svæði við Brúará.
Lækur við lóðarmörk. V. 2.2 milj. Uppl. í
s. 486 4515 e. kl. 19:00.

Atvinnuhúsnæði
Húsnæði óskast á leigu
fyrir veitingastað.

Æskileg stærð 150-250 fermetrar.
Staðsetning: í miðborginni eða Faxafeni
og nágrenni. Aðrar staðsetningar á
höfuðborgarsvæðinu koma einnig til
greina. Húsnæðið þarf að hafa heimild
fyrir veitingarekstur. Til greina kemur að
kaupa rekstur starfandi veitingastaðar.
Vinsamlega sendið upplýsingar eða
tilboð á íslensku til info@pro-share.se
merkt „Veitingastaður“

Skemmtanir

Rafvirkjun

RÝMUM! 30% afsláttur á vönduðum
úrum. ERNA, Skipholti 3, s. 5520775,
erna.is

¥ KVÎLD SPILAR HLJËMSVEITIN

3¥.
HEILSA
Heilsuvörur
HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862
5920.
Æfingatæki til sölu „KETLER“, tvær lyftingastangir 140 kg lóð. Einn lyftingabekkur, 4 handlóð. Heildarverð 80 þús.
S. 897 0563.

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

Heitipottur til sölu. Hringlaga rafmagns
heitipottur með nuddi. Verð 450þ S.
6607609 Hlynur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Kaupauki
með öllum pöntunum í ágúst. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

+ÅKJIÈ ¹ WWWCATALINAIS
!LLIR VELKOMNIR
3NYRTILEGUR KL¾ÈNAÈUR ¹SKILIN
&2¥44 INN FYRIR KONUR OG KARLA
(¹DEGISMATUR ALLA VIRKA DAGA
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Geymsluhúsnæði

Til sölu

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og fl. Upphitað
húsnæði með öryggisvakt. Sanngjarnt
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og á
www.husbilageymslan.net

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464.
Vetrarleiga í Skorradal fyrir tjadvagna,
fellihýsi, hjólhýsi og fl. Uppl. indridastadir@indridastadir.is

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

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

MosfellsbakaríMosfellsbæ.
Óskum eftir góðu fólki til starfa
í afgreiðslu í verslun okkar í
Mosfellsbæ. Í boði eru þessar
vaktir frá 6:30-13:00 og 12:0018:30 virka daga. Einnig aðra
hverja helgi annann daginn.
Nánari upplýsingar veitir Áslaug í síma 5666145,
6602155 eða á staðnum. Einnig
er hægt að senda inn umsókn
á netinu. Slóðin er www.mosfellsbakari.is/umsókn.asp

HÚSVAGNAGEYMSLA

Upphitað, þurrt, lyktarlaust og hreint
á Eyrarbakka. Öryggisgæsla. Góð verð.
S: 564-6501.

Prikið auglýsir.
Vantar fólk í dyravörslu helgarvinna í boði. 20 ára aldurstakmark.
Upplýsingar í síma 696 5641

ATVINNA
Atvinna í boði

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar að
starfsmanni í dagvinnu. Aðeins reglusamur og samviskusamur starfsmaður
kemur til greina. Umsóknareyðublöð
fást á staðnum.

Nýlenduvöruverzlun Hemma & Valda
leitar að starfsmönnum á dagvaktir, kvöldvaktir og aukavaktir í vetur.
Áhugasamir sendi fersilskrá m/mynd á
valdi@kaupfelagid.is
Frönsk fjölskylda í Lúxemborg leitar að
konu (22 til 35 ára) til að gæta barna.
Verður að tala ensku eða frönsku,
hafa ökuréttindi og reynslu af börnum.
Áhugsamir geta sent tölvupóst á louis.
delaromiguiere@capfields.com eða
hringt í síma 00352-621228686.
Óska eftir stýrimanni og vélstjóra á 100
tonna línubát með vélastærð 430 hp.
Báturinn rær frá Siglufirði. Afleysing í 1
mánuð. S. 861 3822.

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM
MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ
EFTIRTALDAR FRAMKV¾MDIR SKULI EKKI H¹ÈAR MATI ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹
UMHVERÙS¹HRIFUM NR  MSBR

6EGIR AÈ (ÁÈINSFJARÈARVATNI &JALLABYGGÈ
®KUGERÈI ¹ -OTOPARK SV¾ÈINU
Å 2EYKJANESB¾
KVARÈANIRNAR LIGGJA FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN
,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK ¶¾R ER EINNIG AÈ ÙNNA
¹ HEIMASÅÈU 3KIPULAGSSTOFNUNAR
WWWSKIPULAGSSTOFNUNIS
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙS
R¹ÈHERRA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  SEPTEMBER 

3KIPULAGSSTOFNUN
Atvinna
#ONSENTRA "EMANNING BASED IN 4RONDHEIM p .ORWAY
IS A PROFESSIONAL PROVIDER OF STAFÙNG SERVICES TO THE
CONSTRUCTION INDUSTRY 7E ARE NOW SEEKING NEW
EMPLOYEES FOR RENTING OUT TO OUR CUSTOMERS

Veitingahús í HFJ ó.e fólki í hlutastarf
í sal. Íslenska skilyrði. 18+ ára. Uppl. í
S. 822 5229.

Atvinna óskast
24.ára stelpa vantar vinnu, allt kemur til
greina. Uppl. í s. 777 4586.

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir
að ráða starfsmann í afgreiðslu
á tvískiptar vaktir frá 07-13 og 1318:30 Íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknareyðublöð á bakstur.is uppl.
í s. 555 0480, Sigurður.

TILKYNNINGAR
Einkamál

Bakari / Kaffihús
Óskar eftir starfskrafti eftir
hádegi,og annan hvern laugardag. Ekki yngri en 20 ára, helst
reyklaus. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Upplýsingar í síma 820 7370,
Ragga.

Spjalldömur 908 1616
Opið frá 3 á daginn.

7E ARE SEARCHING TO ÙND CARPENTERS AND CONCRETE
WORKERS WITH PROFESSIONAL QUALIÙCATIONS 0ERSONS
WITH OTHER SKILLS RELATED TO THE CONSTRUCTION INDUS
TRY MAY ALSO BE OF INTEREST
#ONSENTRA "EMANNING ALSO HAVE PLANS TO START A
DEPARTMENT OF HEALTH CARE STAFÙNG WITHIN A SHORT
TIME 7E ARE THEREFORE ALSO INTERESTED TO GET IN
TOUCH WITH QUALIÙED WORKERS IN THIS AREA
&RIDAY   WE WILL BE IN PLACE AT THE 3!3
2ADISSON 3!3 CONFERENCE ROOM FOR A PRESENTATION
OF OUR COMPANY AND MAKE mON SITEn INTERVIEW FOR
THOSE INTERESTED #OME VISIT US BETWEEN  AND
 )F YOUlD LIKE PLEASE SEND US YOUR JOB APPLICA
TION IN ADVANCE WE CAN ALSO ARRANGE AN INTERVIEW
TIME THEN
7ELCOME
3END YOUR APPLICATION WITH #6 TO
JOBBSOKER CONSENTRANO

PurpleRabbit.is

Sýndu þig og sjáðu aðra á djörfum
íslenzkum samskiptavef.

WWWCONSENTRANO

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

Auglýsing um skipulag
– Hafnarfjarðarbær
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2005-2025,
Suðurgata-St. Jósefsspítali
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, samþykkti á fundi sínum þann
29. september 2009, að auglýsa tillögu að breytingu
á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 - 2025 fyrir Suðurgötu-Hamarsbraut í Hafnarfirði, skv. 18. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br.
Í breytingartillögunni felst að 296 m2 svæði fyrir þjónustustofnanir milli Suðurgötu og Hamarsbrautar er breytt
í blandað svæði fyrir íbúðir og þjónustustofnanir. Tillaga
að deiliskipulagi svæðisins er auglýst samhliða tillögunni.
Tillaga að nýju deiliskipulagi, Suðurgata-Hamarsbraut, svæði afmarkað af Suðurgötu, Flensborgarstíg, Strandgötu og klettum norðan húsa við
Hellubraut/Hamarsbraut í Hafnarﬁrði.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, samþykkti á fundi sínum þann
14. Júní 2010, að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir
reit sem afmarkast af klettum norðan húsa norðan Hellubrautar/Hamarsbrautar, Suðurgötu, Flensborgarstíg og
Strandgötu skv. 25. grein skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997.
Eitt af markmiðum deiliskipulagsins er að stuðla að
heildstæðu byggða- og götumynstri í grónu hverfi og
tryggja að nýbyggingar og viðbyggingar falli vel að því
umhverfi sem fyrir er.
Breytt mörk deiliskipulags, Hafnarfjörður Miðbær 1981.
Skipulags- og byggingarráð samþykkti á fundi sínum 11.
maí 2010 að auglýsa skv. 1. mgr. 26. greinar skipulagsog byggingarlaga nr. 73/1997 breytingu á mörkum
deiliskipulags fyrir Hafnarfjörð Miðbæ 1981 til samræmis
við tillögu að deiliskipulagi Suðurgötu – Hamarsbrautar.
Breytingin er sú að svæði sunnan kletta norðan Hellubrautar/Hamarsbrautar verður hluti af skipulagi Suðurgötu Hamarsbrautar.

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2005-2025,
Miðbær-Hraun, breytt landnotkun og hverfisvernd
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, samþykkti á fundi sínum þann
14. Júní 2010, að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 - 2025 fyrir Miðbæ – Hraun
í Hafnarfirði, skv. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 m.s.br.
Í breytingartillögunni felst að verslunar- og þjónustusvæði á lóð við Álfaskeið 113 - 115 er breytt í íbúðarsvæði og hraunsvæði hverfisvernduð. Tillaga að
deiliskipulagi svæðisins er auglýst samhliða tillögunni.
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Miðbæ-Hraun
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, samþykkti á fundi sínum þann
14. júní 2010, að auglýsa tillögu að deiliskipulagi svæðis
sem afmarkast af Flatahrauni, Álfaskeiði, Arnarhrauni og
Reykjavíkurvegi, skv. 25. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.
Tilagangur skipulagsins er að vinna lögformlega og
heildstæða skipulagsáætlun sem styrkir hverfið sem aðlaðandi íbúðahverfi með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
Aðalskipulögin og deiliskipulögin verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, frá 27. ágúst
– 27. september 2010. Hægt er að skoða aðalskipulags- og deiliskipulagstillögurnar á vef Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is Kynningarfundur
verður haldinn á auglýsingatímanum og verður hann
auglýstur síðar. Nánari upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.
Í samræmi við 18. grein skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 er þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta
við aðalskipulögin eða deiliskipulögin gefinn kostur á að
gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim skilað
skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar eigi síðar en 11. október 2010. Þeir sem ekki gera
athugasemdir við breytingarnar teljast samþykkir þeim.
Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar.
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Er ösp hættuleg mannvirkjum í Reykjavík?
framkvæmdastjóri
Skógræktarfélags
Reykjavíkur

A

f og til síðustu árin hefur því
verið haldið fram að ösp sé
hættuleg mannvirkjum. Í júlímánuði var viðtal við Sigurð Helga
Guðjónsson, formann Húseigendafélagsins, í morgunútvarpi Rásar
2 og kom þar fram að rætur aspa
skemmdu eða eyðilegðu gangstéttar, slitlag vega, lagnir og hús, auk
þess sem öspin „trylltist“ við þegar
hún færi að drepast, við 40-50 ára
aldur, og færi að skjóta rótarskotum í allar áttir.
Til að leita upplýsinga um þetta
tjón sendi undirritaður byggingarfulltrúa Reykjavíkur, Magnúsi
Sædal, erindi og óskaði eftir upplýsingum um umfang tjóns í Reykjavíkurborg. Spurt var sérstaklega
um skemmdir af völdum aspa á
gangstéttum eða hellum, malbiki,
götum eða vegum, lögnum, byggingum og dæmi um „árás“ aspa á
umhverfi sitt.
Í svari Magnúsar kemur fram
að engar formlegar kvartanir
séu skráðar hjá embættinu vegna
skemmda af völdum aspartrjáa á
gangstéttum, hellulögnum, malbiki, götum eða vegum. Þó sé vitað
að á stöku stað hafi trjárætur valdið lyftingu á gangstéttum og hellulögnum, en ekki sé þar sérstaklega um aspartré að ræða. Svipað
gildi um lagnirnar, engar formlegar kvartanir hafi borist embættinu. Þó sé þekkt í einhverju tilviki
að trjárætur hafi þrengt sér inn í
holræsakerfi, en í þeim tilvikum
sé iðulega um bilaðar eða illa frágengnar lagnir að ræða. Í þessu tilviki virðast það hafa verið rætur af
einhverjum runna sem fóru í lögnina. Hafa verði í huga að lagnir eigi
að liggja í frostfríu dýpi [Skv. upplýsingum hjá Orkuveitu Reykjavíkur eru raf- og hitaveitulagnir að
öllu jöfnu lagðar á 70 cm dýpi og
kaldavatnslagnir á minnst 120 cm
dýpi]. Hjá byggingarfulltrúa eru
ekki skráð dæmi um tjón á byggingum vegna trjágróðurs. Lauf og
annað affall af trjám getur fallið
á þök lægri bygginga, sest í þakrennur, stíflað niðurföll og valdið vatnstjóni, ef rennur eru ekki
þrifnar. „Tryllingur“ fimmtugra
aspa er óþekkt fyrirbæri. Taka má
fram að samkvæmt erlendum heimildum geta aspir náð allt að 200 ára
aldri.
Af svari byggingarfulltrúa
Reykjavíkur má ráða að aspir hagi
sér ekki öðruvísi en aðrar trjátegundir gagnvart híbýlum manna og
götum. Við umræðu um trjárækt í
okkar ágætu borg væri því heppilegra að beina umræðunni að mikilvægari atriðum, s.s. skjóli, skuggamyndun, rykmengun, útsýni og
hljóðmengun.
Hvað skjólið varðar hefur ösp,
vegna ýmissa flökkusagna um
hana, verið felld í töluverðum mæli.

Allar trjátegundir hafa sína kosti og
galla við ræktun, sem og annar gróður, og er öspin þar engin undantekning.
að skipuleggja gróðurinn þannig að
skuggi verði sem minnstur af stórum trjám og það er vel hægt. Útsýni
er flóknari hlutur að skipuleggja,
fer eiginlega eftir við hvað maður
er alinn upp við eða er vanur. Að
horfa út um glugga á tré er ákveðið útsýni, ef tréð er höggvið kemur

í ljós hús sem er þá önnur gerð af
útsýni, eða haf eða fjall eða eitthvað
annað.
Einnig er vert að skoða áhrif
trjágróðurs á hljóð- og loftmengun.
Tré geta hafa veruleg áhrif á hvorutveggja. Tré geta, eftir hæð og þéttleika, dregið verulega úr hávaða og

liggja fyrir mælingar á því. Einnig
fanga þau rykagnir og binda koltvísýring (CO2). Því mætti skoða hvort
ávinningur væri af því að láta gróðursetja verulegt magn krónumikilla
trjáa í og við sem flest umferðarmannvirki og bifreiðaplön, en víða
erlendis er markvisst verið að auka
magn trjágróðurs í borgum vegna
mengunarsjónarmiða.
Allar trjátegundir hafa sína kosti
og galla við ræktun, sem og annar
gróður, og er öspin þar engin undantekning. Það er hins vegar engin
ástæða til að taka hana sérstaklega
fyrir sem ógn við mannvirki hér í
borg. Ætlum öspinni ekki meira en
henni ber.

Kíktu á Námuna á Facebook

150 fríar færslur á ári
fyrir Námufélaga
Náman leggur námsmönnum lið með því að bjóða hagstæðari kjör,
betri yfirsýn yfir fjármálin, 2 fyrir 1 í bíó*, 150 fríar færslur á ári,
Námu A-kort með Aukakrónusöfnun auk fjölda annarra fríðinda.
Það er leikur að læra með Námunni.

Jón Benediktsson,
Námufélagi og nemi í
stærðfræði

ENNEMM / SÍA / NM43326

Helgi
Gíslason

Verði þetta ekki hamið er veruleg
hætta á að í skjólsælum hverfum
nái vindstrengir sér aftur á strik í
þeim og afleiðingarnar verði aukið
viðhald húsa og minni útivera í
görðum og þar með minni lífsgæði.
Hvort tveggja getur lækkað fasteignaverð.
Í þróun borgarinnar hefur þess
lengst af verið gætt að mannvirki
verði ekki mjög há. Við höfum fáa
sólardaga og við viljum njóta þeirra
allra. Þetta er skynsamlegt viðhorf íbúa á norðurslóðum þar sem
skuggar geta orðið langir. Borið
saman við aðrar þjóðir er ekkert
tré orðið stórt á Íslandi, né gamalt,
en þau verða það. Því er mikilvægt

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

Skógrækt

AF NETINU

jonas.is
Jónas Kristjánsson

Lausn: Prímtala

Mikið er yndislegt
að vita, að Hanna
Birna Kristjánsdóttir
og Gísli Marteinn
Baldursson eru
ósátt. Telja, að
rafmagnskaupendur í Reykjavík
hafi ekki efni á 20% hækkun
orkuverðs. Skrítið samt, að þeim
skyldi ekki detta þetta í hug, þegar
þau stjórnuðu borginni. Þá gengu
þau út á yztu nöf í æðibunugangi í
undirbúningi orkuvera fyrir stóriðju.
Borgarfulltrúar slöguðu þá um ráðhúsið draugfullir af stóriðjuæsingi.
Orkuveitan varð ekki gjaldþrota
út af neinu nýstárlegu á þessu
ári. Varð gjaldþrota vegna stefnu
meirihluta Hönnu Birnu og Gísla
Marteins. Gjaldþrota vegna óráðsdrauma um útþenslu og stóriðju.

*Gildir í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói mán.-fim. sé greitt með Námukorti

Hanna Birna og Gísli hissa
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SKÁLDIÐ SJÓN ER 48 ÁRA.

„Eðlisþættir tilverunnar fá
á sig mynd í goðsögunum.
Maðurinn reynir að henda
reiður á óútskýranlegum fyrirbrigðum með því
að setja allt í söguformið.
Gefa öllum upphaf, miðju
og endi.“
Sigurjón Birgir Sigurðsson
er íslenskt skáld sem best er
þekkt undir listamannsnafninu Sjón.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 27. ÁGÚST 1951

MERKISATBURÐIR

Listasafn í Þjóðminjasafninu

1828 Símon Bólívar tekur sér

Sýningarsalir Listasafns
Íslands voru formlega teknir
í notkun í húsi Þjóðminjasafnsins þennan dag fyrir 49
árum. Listasafn Íslands var
stofnað í október árið 1884
en núverandi hús Listasafnsins við Fríkirkjuveg í Reykjavík var vígt árið 1988.
Björn Bjarnason sýslumaður stofnaði Listasafnið
í Kaupmannahöfn og voru
gjafir danskra listamanna uppistaðan í stofni
safnsins. Árið 1916 ákvað Alþingi að gera það
að deild innan Þjóðminjasafnsins. Safnið fór svo
undir stjórn menntamálaráðs árið 1928. Til að
byrja með voru verk safnsins til sýnis í Alþingis-

húsinu allt til ársins 1950
þegar það fluttist í safnahúsið við Suðurgötu sem það
deildi með Þjóðminjasafninu.
Listasafn Íslands hlaut svo
fullt sjálfstæði árið 1961 en
fluttist í núverandi húsnæði
að Fríkirkjuvegi árið 1987.
Húsið var áður íshús og reist
árið 1916 eftir teikningum
Guðjóns Samúelssonar.
Listasafn Íslands er þjóðlistasafn og leggur megináherslu á 19. og 20.
aldar list, íslenska og erlenda. Þar er að finna
merkasta safn íslenskra verka hér á landi og eftir
alla helstu myndlistarmenn þjóðarinnar.
Heimild: www.listasafn.is

alræðisvald í Stór-Kólumbíu.
1914 Fjórir menn af 17 manna
áhöfn togarans Skúla fógeta farast er togarinn siglir
á tundurdufl og sekkur.
1946 Einangrun Siglufjarðar
er rofin er fyrsti bíllinn
kemst þangað eftir að
unnið hafði verið að
vegagerð um Siglufjarðarskarð í ellefu ár.
1970 Flugsveitin Rauðu örvarnar sýnir listir sínar í
Reykjavík og vekur mikla
aðdáun.
2002 - Flak Northrop N-3PBsjóflugvélar finnst á átta
metra dýpi í Skerjafirði.

Elskuleg móðir okkar

Rebekka Jónsdóttir,
sem lést 24. ágúst á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju þann 28. ágúst
kl. 14. Fyrir hönd annarra aðstandenda,
Ásdís Guðmundsdóttir
Halldór H. Guðmundsson
Guðríður G. Guðmundsdóttir
Friðgerður Guðmundsdóttir

Jón Baldvin Jóhannesson
Þórdís Guðmundsdóttir
Róbert Mellk

Maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Axel Jónsson
Barónsstíg 78, Reykjavík,

MÁLAR MEÐ MUNNINUM Edda Heiðrún Backman segir listsköpunina eina leið til að tjá sig og gleyma sér.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

lést að kvöldi sunnudagsins 22. ágúst á Landspítalanum
í Fossvogi. Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni
í Reykjavík mánudaginn 30. ágúst kl. 15.00.

EDDA HEIÐRÚN BACKMAN: OPNAR SÍNA FYRSTU LISTASÝNINGU

Margrét Halldórsdóttir
Þór Axelsson
Ásdís Axelsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Listsköpunin stór hluti lífsins

Bjarni Bjarnason

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristín Jónsdóttir
Draflastöðum, Fnjóskadal,

andaðist laugardaginn 21. ágúst á Dvalarheimilinu
Hlíð. Jarðsett verður frá Draflastaðakirkju
fimmtudaginn 2. september klukkan 14.00.
Dómhildur Sigurðardóttir
Jón F. Sigurðsson
Svanhildur Þorgilsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Edda Heiðrún Backman listakona opnaði sína fyrstu listasýningu í MS setrinu í gær. Fjöldi manns var viðstaddur opnunina að sögn Eddu Heiðrúnar.
„Við opnunina gaf ég líka MS setrinu
stóra mynd,“ segir Edda Heiðrún og
lýsir verkunum á sýningunni: „Ég er
að sýna olíuverk, vatnslitamyndir, glerverk og leirdiska,“ segir Edda Heiðrún
sem unnið hefur að sýningunni í um
eitt ár en upp undir fjörutíu verk eru
þar til sýnis.
Edda Heiðrún greindist með MNDsjúkdóminn fyrir nokkrum árum og
málar vegna hans myndirnar með
munninum. Hún hóf málunina fyrir
tveimur árum undir leiðsögn Dereks
Mundell. „Ég gat ekkert annað en að
byrja bara að mála. Núna er ég bæði að

mála á MS setrinu og síðan er ég uppi á
Grensásdeild í iðjuþjálfuninni þar. Sigþrúður Loftsdóttir, iðjuþjálfi á Grensásdeild, hefur hjálpað mikið til meðal
annars með aðstöðu.“
Listsköpunin gefur Eddu Heiðrúnu
mikið að hennar sögn. „Þetta er bara ein
leið fyrir mig til að tjá mig og gleyma
mér. Þetta heldur mér heilli á geðsmunum,“ segir Edda Heiðrún og bætir við
að sér líði afskaplega vel. Hún heldur
svo frásögninni áfram: „Listsköpunin
er rosalega stór partur af lífi mínu.“
Edda Heiðrún fékk inngöngu í alþjóðleg samtök munn- og fótmálara á síðasta ári. Samtökin styðja við fólk sem
ekki getur málað með höndunum en ein
aðalvara þeirra eru jólakort sem máluð
eru af meðlimum samtakanna. Þá eru

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

Ágústa Jónasdóttir
Bergmann
áður til heimilis að Ljósvallagötu 24,

lést á Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund miðvikudaginn 25. ágúst. Jarðsett verður frá Dómkirkjunni í
Reykjavík fimmtudaginn 2. september kl. 11.00.
Jón G. Bergmann
Andreas Bergmann
Guðrún Gísladóttir Bergmann
Ingibjörg Bergmann
Þorbergur Halldórsson
Halldór Bergmann
Anna Lára Kolbeins
Guðrún Bergmann
Gísli G. Sveinbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

líka gerð póstkort og dagatöl með verkum listamannanna. „Ég er komin inn í
þau samtök, þess vegna er ég búin að
mála svona mikið. Ég er með fullt af
myndum þar.“
Edda Heiðrún segir að lokum glaðlega frá því að verið er að stofna deild
við Myndlistaskóla Reykjavíkur fyrir
fatlað fólk. Hún átti sjálf frumkvæði að
því. „Þetta er gert fyrir minn atbeina.
Deildin er hugsuð fyrir fatlað fólk svo
það geti tjáð sig með ýmsum aðferðum.
Hún er fyrir þá sem ekki geta notað
hendurnar eða eiga bágt með að nota
þær.“
Sýningin er í MS Setrinu að Sléttuvegi 5 og er opin frá tvö til fjögur alla
virka daga næstu tvo mánuðina.
martaf@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jónína Jóhanna
Kristjánsdóttir
(Adda Massa)
Hlíf II - Ísafirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði þriðjudaginn
24. ágúst síðastliðinn. Útförin verður auglýst síðar.
Helga Sveinbjarnardóttir
Kristján Kristjánsson
Kristján Sveinbjörnsson
Sveinbjörn Sveinbjörnsson Selma Antonsdóttir
Berta Sveinbjarnardóttir
Auðunn Hálfdanarson
Halldór Sveinbjörnsson
Helga Einarsdóttir
Marzellíus Sveinbjörnsson Margrét Geirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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ERTU KLÁR
Í SKÓLANN!

Læmingi í flæmingi
BAKÞANKAR
Brynhildar
Björnsdóttur

É

g trúi á Guð, samkvæmt skilningi
mínum á honum, ég trúi á Jesú Krist
og þá siðfræði sem honum er eignuð en ég
hef enga trú á heilagri, almennri kirkju.

henni áratugum síðar og valdi annan söfnuð þar sem mér fannst jafnvægið milli
guðs og manna ásættanlegra.

ÉG VAR trúað barn, sótti barnamessur

krossinn sinnir félagslegri skyldu kirkjunnar og sálfræðingar sálgæslu án þess að
halda þurfi úti höllum og köllum og Köllum
og höklum handa starfsmönnunum. Kirkjan er á fjárlögum en þær athafnir sem hún
hefur eignað sér þarf samt að greiða fyrir
þannig að þeir sem kjósa að láta nafngiftir,
hjónavígslur, fermingar eða jarðsöng fara
fram undir merkjum hennar þurfa hvort
sem er að borga fyrir það sérstaklega.

á þeim (greinilega kristilega) tíma ellefu á sunnudagsmorgnum með vinkonum
mínum og hafði eitt árið meira að segja þá
virðingarstöðu með höndum að afhenda
hinum krökkunum Biblíumyndir þegar
þeir gengu inn í kirkjuna. Eftir messu voru
stundum sýndar teiknimyndir en það voru
ekki þær sem heilluðu heldur söngurinn,
þulurnar og kærleiksboðskapurinn.

STUTTERMABOLIR
VERÐ KR. 1.995.-

VETURINN sem ég fermdist breyttist
allt. Vissulega má kenna almennri unglingsárafýlu og þvermóðsku um að hluta
en það gerðist líka að ég fór að spyrja
meira og svörin sem ég fékk voru í
besta falli ófullnægjandi og teygðu sig
upp í ókurteisi og niðurtal.

ÉG HEF því stundum talað um að ég
hafi verið affermd og tók við fermingargjöfunum og veislugestum
með þrúgandi samviskubiti
syndarans.

HÉKK SAMT áfram í þjóðkirkjunni með því að hugsa sem
minnst um það en sagði mig úr

VIÐ ÞURFUM enga þjóðkirkju. Rauði

HROKI kirkjunnar þjóna hefur verið
slíkur að mannanna lög hafa verið fyrir
neðan þeirra virðingu. Þó að þeir finni
fyrir andúð frá launagreiðendum sínum
fara þeir alltaf undan í flæmingi og geta
aldrei svarað spurningum beint og aldrei
skammast sín fyrr en of seint, fyrr en
skömm þeirra er orðin svo stór að ekki
er siðferðislega og samfélagslega hægt
annað en að gefa yfirlýsingu og biðjast
afsökunar.
ÝMSIR hafa orðið til þess að fara fram á
aðskilnað ríkis og kirkju undanfarin ár og
áratugi en ekki haft erindi sem erfiði. Það
er blessun þeirra að nú stefnir þjóðkirkjan
fyrir björg knúin eigin vélarafli.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þú finnur þá með
Villtu bara að þeir
Hvað ertu
Fyrirgefðu,
Ganga verði lamdir eða
því að leita undir „V“,
reiðubúin
ég á í smá
hvað? villtu að ég láti þá merkt í rekkanum sem
til að
vandræðum
er merktur „dægurlagahverfa af
ganga
með Ingó og
tónlist“.
yfirborði jarðar?
langt?
Veðurguðina.

Þú stjórnar
þungarokksdeildinni, ég sé
um rest.

Allt í
lagi,
feiti...

Passaðu munninn á þér!

HETTUPEYSUR
VERÐ KR. 4.995.-

Fyrirgefðu.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja, þá
erum við
komnir.
Já, ég er
bara bíða
eftir að
buxurnar
mínar
þiðni.

■ Handan við hornið

ALLAR BUXUR FRÁ

Eftir Tony Lopes

Ó nei, úrið mitt
er stopp.
Nú veit ég
ekkert hvað
tímanum líður.

VERÐ KR. 500
Stærsta Outlet landsins!

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Takk fyrir að taka þátt í
könnuninni.
Verði þér
að góðu

KORPUTORGI
Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18
Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Ertu gift?
Áttu
börn?

Já,
þrjú.

Til hamingju!
Takk
fyrir.

Gæludýr?

Eru
rykmaurar
taldir
með?

VESTURPORT KYNNIR:

HAMSKIPTIN
EFTIR FRANZ KAFKA
LEIKSTJÓRN: GÍSLI ÖRN GARÐARSSON OG DAVID FARR
TÓNLIST: NICK CAVE OG WARREN ELLIS

Miðasala er hafin
í Þjóðleikhúsinu

Sýning ársins og leikmynd ársins, Gríman 2008
The Guardian UK
“Best International Production of the year” Sidney Times
“An 85 minute masterpiece” The Daily Mail

EINSTAKT TÆKIFÆRI, AÐEINS ÖRFÁAR SÝNINGAR!
FYRSTA SÝNING 27. ÁGÚST!
Hamskiptin í uppsetningu Vesturports hefur farið sigurför um heiminn, nú síðast
í Kólumbíu og verður sýnd í Þjóðleikhúsinu í takmarkaðan tíma.
LEIKARAR: ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR, GÍSLI ÖRN GARÐARSSON, INGVAR E. SIGURÐSSON, NÍNA DÖGG FILIPPUSDÓTTIR, ÓLAFUR EGILL EGILSSON

Viðskiptavinir
fá 1000 kr. afslátt á fyrstu 5 sýningarnar
ef keypt er í miðasölu Þjóðleikhússins.
Sýningar: 27/8 - 28/8 - 29/8 - 2/9 - 3/9

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Miðasala 551 1200 leikhusid.is midi.is
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> Í SCREAM 4
Anna Paquin, leikkonan úr
True Blood-sjónvarpsþáttunum, hefur samþykkt að leika
í fjórðu myndinni í Screamkvikmyndaflokknum. Courtney
Cox, Hayden Panettiere og Neve
Campbell munu einnig leika í
myndinni ásamt David Arguette.

folk@frettabladid.is

Svíakóngur skálaði á Austur
Skemmti- og veitingastaðurinn Austur fékk heldur
betur góðan gest í heimsókn á miðvikudagskvöld þegar Karl
Gústaf Svíakonungur leit þar við
ásamt föruneyti
sínu.
Samkvæmt heimi ldu m F r ét t a bl a ð s ins snæddi Karl kvöldverð á staðnum og skemmti
sér síðan fram á rauða nótt
í góðra vina hópi. Um tíu
manna lífvarðateymi sá um
að konungurinn gat skemmt

AUSTUR Skemmti- og veitingastað-

urinn Austur fékk góðan gest á
miðvikudagskvöld.

sér án þess að hafa nokkrar
áhyggjur. Ekki skemmdi það
fyrir að Karl og félagar höfðu
staðinn algjörlega út af fyrir
sig. Heimildir Fréttablaðsins

herma einnig að Karl hafi
verið mjög kurteis og alúðlegur, enda ekki við öðru að
búast þegar slíkur þjóðhöfðingi er annars vegar.
Karl hefur verið hér á
landi undanfarna daga í
einkaerindum og meðal annars rennt fyrir lax í Rangá.
Hann hefur einnig skoðað sig
um undir Eyjafjöllum.
Fregnir herma að hann
hafi ætlað af landi brott í
gær, vafalítið með góðar
minningar frá íslenskri náttúru og hinu margrómaða
reykvíska næturlífi.
- fb

KARL SVÍAKONUNGUR Karl leit
við á Austur ásamt föruneyti
sínu. Hann snæddi góðan mat og
skemmti sér síðan fram á rauða
nótt.

Gói stjórnar laugardagsþætti Ríkissjónvarpsins
EMILÍANA TORRINI Tvöföld plata með sjaldheyrðu efni Emilíönu Torrini er væntanleg

20. september.

Tvöföld plata frá Emilíönu
Tvöföld plata með sjaldheyrðu
efni söngkonunnar Emilíönu Torrini er væntanleg 20. september á
vegum útgáfufyrirtækisins One
Little Indian. Á plötunni verða
smáskífulög sem Emilíana gaf út
hjá fyrirtækinu á árunum 1999 til
2001 ásamt endurhljóðblönduðu
efni og öðru fágæti. Þar á meðal

verða þrjú lög sem hún söng með
hljómsveitinni Slowblow: Flirt, 7Up Days og Weird Friendless Kid.
Emilíana hefur gefið út þrjár
plötur hjá One Little Indian. Fyrst
kom Love in The Time Of Science árið 1999, síðan Fisherman´s
Woman 2005 og loks Me And Armini fyrir tveimur árum.

Guðjón Davíð Karlsson mun
stjórna skemmtiþættinum
sem tekur við af Spaugstofunni. Þórhallur Gunnarsson, fyrrverandi dagskrárstjóri Sjónvarpsins, snýr
einnig aftur á skjáinn og
hópurinn að baki síðasta
Áramótaskaupi mun einnig
stýra skaupi þessa árs.
„Nú er ég allt í einu orðinn stressaður, ég hafði ekkert gert mér
grein fyrir þessu eða var búinn að
gleyma þessu,“ segir Guðjón Davíð,
oftast kallaður Gói, en hann tekur
við laugardagskvöldum Ríkissjónvarpsins af Spaugstofunni eftir
nánast tveggja áratuga nærveru
þeirra á skjánum. Umræddur dagskrártími er einn sá vinsælasti í
íslensku sjónvarpi og því ljóst að
augu þjóðarinnar verða á honum.
Guðjón tekur hins vegar skýrt
fram að nýju þættirnir verði ekkert í líkingu við Spaugstofuna enda
dytti honum ekki í hug að feta í fótspor þeirra. Þátturinn verði blanda
af stuttum grínatriðum, svokölluðum sketsum, og svo viðtölum í sal.
Gói þvertekur hins vegar einnig
fyrir að vera næsti Hemmi Gunn,
svo öllum samlíkingum sé skellt á

NÝTT OG GAMALT FÓLK
Guðjón Davíð Karlsson hefur fengið það
vandasama hlutverk
að taka við af Spaugstofunni. Hann verður
með laugardagsþátt
þar sem viðtölum og stuttum
grínatriðum
verður blandað saman. Þórhallur
Gunnarsson mun snúa aftur á
skjáinn með viðtalsþátt á alvarlegri nótum og Gunnar Björn
Guðmundsson mun leikstýra
Áramótaskaupinu aftur.

borðið og þær kláraðar. „Þetta er
ekki Gói í beinni, við ætlum að búa
til skemmtilega sketsa, eitthvað
gamanefni, en fyrst og fremst er
þetta ákaflega spennandi verkefni
sem ég hlakka til að taka þátt í.“
Laugardagsþátturinn með Guðjóni er hins vegar ekki eini nýi þátturinn sem RÚV hyggst bjóða áhorfendum sínum upp á í haust. Að sögn
Sigrúnar Stefánsdóttur, dagskrárstjóra RÚV, mun Þórhallur Gunnarsson, fyrrverandi dagskrárstjóri
Sjónvarpsins, verða með viðtalsþátt
á alvarlegri nótunum á þriðjudagskvöldum klukkan hálf tíu en Þórhallur sneri aftur á skjáinn fyrir

nokkru þegar hann tók að sér föstudags-Kastljósið um stundarsakir.
Sigrún hefur einnig gengið frá
ráðningu leikstjóra Áramótaskaupsins en hann verður sá sami og gerði
eftirminnilegt skaup í fyrra, Gunnar Björn Guðmundsson. Spaugstofunni var boðið að gera Skaupið í ár
en þeir gáfu það frá sér vegna anna
á öðrum vígstöðvum. Hópurinn
allur sem skrifaði handritið að því
skaupi mun að öllum líkindum einnig snúa aftur að stærstum hluta en
hann skipuðu Ari Eldjárn, Halldór
Högurður, Sævar Sigurgeirsson og
Anna Svava Knútsdóttir.
freyrgigja@frettabladid.is

Hjá okkur
nærðu árangri!
NordicaSpa er alhliða heilsurækt og heilsulind sem veitir fyrsta
flokks þjónustu í rólegu og þægilegu andrúmslofti og státar af fallegri
hönnun og notalegu umhverfi. Við leggjum áherslu á bæði andlega
og líkamlega vellíðan. Hjá okkur geta viðskiptavinir látið dekra við
sig og látið þreytu dagsins líða úr sér.

Hjá okkur færðu:
Aðgang að einkaþjálfara í tækjasal sem býr til æfingaáætlun
og fylgist með þér
Herða- og höfuðnudd í heitum pottum eftir hverja æfingu
Handklæði við hverja komu
Aðgang að vatnsgufuböðum, útisauna og hvíldarlaug
Aðgang að öllum opnum tímum á stundaskrá
Afslátt af lokuðum átaksnámskeiðum
Afslátt af nudd- og snyrtimeðferðum
Einstaka þjónustu, umhyggju og gott viðmót allra starfsmanna

D
Í KVÖL

Frá kl. 17 til 20

Í ráðstefnusal á 1. hæð í
Hilton Reykjavík Nordica

ZUMBA-MARAÞON

með gestakennaranum Taina Grimstad
frá Danmörku og Mörtu G. Ómarsdóttur

ZUMBA-maraþonið hefst kl. 17.30
Einföld spor  allir geta verið með!
Hlökkum til að sjá ykkur!

Frábært tilboð á
árskortum og
annarri þjónustu

www.nordicaspa.is · Sími: 444 5090 · nordicaspa@nordicaspa.is
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Sími: 553 2075

- bara lúxus
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KL. 10.15

TOPP MYNDIN Í DAG Á ÍSLANDI OG USA!
S.V. - MBL

T.V. - kvikmyndir.is

SCOTT PILGRIM
EXPENDABLES
SALT
LAST AIRBENDER 3D
LAST AIRBENDER 2D

E.Þ.E - DV

Þ.Þ. -FBL

3.40, 5.45, 8 og 10.15
4, 6, 8 og 10.15(P)
6 og 10.15
3.50
8

16
12
16
10
10

EF ÞÚ FÍLAR SO YOU THINK YOU CAN DANCE
ÞÁ ÁTTU EFTIR AÐ ELSKA STEP UP

MEISTARI COPPOLA Þótt Francis Ford Coppola hafi ekki náð að gera fleiri kvikmyndir í sama gæðaflokki og Godfather og Apocalypse Now þá hafa verk hans haft gríðarleg áhrif á bandaríska kvikmyndagerð.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

COPPOLA HEIÐRAÐUR

SÝND MEÐ
ÍSLENSKU TALI

BESTA DANSMYND SEM GERÐ HEFUR VERIÐ
SÍÐAN DIRTY DANCING VAR OG HÉT...

IT’S

THE

COOLEST

JOB

ÆÐISLEG FJÖLSKYLDUMYND
MEÐ FRÁBÆRUM HÚMOR

EVER.

ÁLFABAKKA
STEP UP 3 - 3D
kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
HUNDAR OG KETTIR 2 - 3D M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
kl. 4
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali
LETTERS TO JULIET
kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE SORCERER´S APPRENTICE
kl. 8 - 10:20
INCEPTION
kl. 7 - 8 - 10
INCEPTION
kl. 4 - 7 - 10
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali
kl. 4:20
SELFOSSI
STEP UP 3
kl. 8 - 10:20
VAMPIRES SUCK
kl. 8 - 10
kl. 6
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 6

Í gær var tilkynnt að Francis Ford Coppola fengi
heiðursverðlaun bandarísku kvikmyndaakademíunnar. Coppola hefur ekki
verið afkastamikill í leikstjórn undanfarna áratugi
en í staðinn helgað sig framleiðslu kvikmynda.

KRINGLUNNI
STEP UP 3-3D
kl. 5:40 - 8 - 10:20
LETTERS TO JULIET
kl. 8
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 4 - 6
THE LAST AIRBENDER
kl. 5:50 - 10:50
INCEPTION
kl. 8 - 10:10
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
kl. 3:40
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali

7
L
L
L
7
12

Þetta verður í sjötta sinn sem
Coppola fer heim með Óskar
frænda en hann hefur hlotið fimm
slíkar styttur fyrir verk sín. Coppola verður í góðum hópi þeirra sem
heiðraðir verða seinna á þessu ári
á sérhátíð kvikmyndaakademíunnar en þeir eru franski kvikmyndagerðarmaðurinn Jean Luc Godard,
bandaríski leikarinn Eli Wallach
og kvikmyndasögufræðingurinn
Kevin Brownlow. Í umsögn dómnefndar kemur fram að Coppola
hafi haft gríðarleg áhrif á bandaríska kvikmyndagerð með fyrirtæki sínu Zoetrope Studio en það

7
L
L
7
12
L
L

AKUREYRI

L
L

CATS & DOGS-3D ísl tal

7

kl. 6
kl. 8 - 10
kl. 6

L

STEP UP-3D
THE SORCERER’S APPRENTICE
LETTERS TO JULIET
INCEPTION

kl. 8
kl. 10

L

12
L

7
7

12

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG
KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

L

NÝTT Í BÍÓ!

hafi framleitt yfir þrjú hundruð
myndir. „Hann er hugmyndaríkur
framleiðandi sem hefur sýnt einstaka fagmennsku í kvikmyndagerð sinni.“
Þótt Coppola hafi „varla“ gert
kvikmynd frá því að hann reyndi
sig við gamanleik í Jack með Robin
Williams í aðalhlutverki þá gnæfir leikstjórinn yfir áttunda áratug
síðustu aldar. Kvikmyndir hans frá
því tímabili höfðu gríðarleg áhrif á
kvikmyndasögu Bandaríkjanna, til
þeirra hefur verið vitnað æ síðan
og Coppola á tvær myndir á topp
fimm lista imdb.com yfir bestu
kvikmyndir allra tíma: Godfather I og Godfather II. Í sæti númer
39 situr síðan einhver áhrifamesta
kvikmynd leikstjórans, Apocalypse Now, en hún setti hann nánast á hausinn. Enda fauk leikmyndin í miklu óveðri og aðalleikarinn
Martin Sheen átti í mestu erfiðleikum með að halda sig frá eiturlyfjanotkun og fékk hjartaáfall
meðan á tökum stóð. Reyndar væri
það efniviður í heila bók hvernig ástandið var meðan á tökum á

BESTU MYNDIR
COPPOLA
The Godfather (1972)
The Conversation (1974)
The Godfather Part II (1974)
Apocalypse Now (1979)
The Outsiders (1983)
Rumble Fish (1983)
Peggy Sue Got Married (1986)
Dracula (1992)

þessari Víetnamstríðsmynd stóð.
Coppola hóf níunda áratuginn með
Rumble Fish og Outsiders sem í
dag teljast vera „cult“-myndir.
Coppola er hins vegar fyrst og
fremst þekktur fyrir Guðföðurmyndirnar sínar tvær (sú þriðja
telst varla með). Þær hafa haft
gríðarleg áhrif á mafíumyndagerð
í Hollywood og sennilega er leitun
að annarri eins frammistöðu leikhóps og í þessum tveimur myndum
enda fengu þær 22 tilnefningar til
Óskarsverðlauna og hlutu samtals
níu styttur. Nýjasta mynd Coppola heitir Tetro og fékk prýðilega
dóma þegar hún var frumsýnd.

3e785-Ð+$116,*)Ó6621Ì

ÍSLENSKT
TAL

)256ä1'$//$+(/*,1$Ì'
ÁLFABAKKI
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SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

SCOTT PILGRIM VS THE WORLD
THE EXPENDABLES
THE EXPENDABLES LÚXUS
VAMPIRES SUCK
SALT
THE LAST AIRBENDER 3D
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG
KARATE KID
SHREK 4 2D ÍSL TAL

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.10
kl. 3.20
kl. 3.30 (650 kr.)
kl. 5.10
kl. 3.30

.com/smarabio

12
16
16
12
14
10
L
L
L

THE HUMAN CENTIPEDE
THE EXPENDABLES
SALT
THE KARATE KID

kl. 5.50 - 8 - 10.50
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 6 - 9

18
16
14
L

kl. 8 - 10.10
kl. 8 - 10
kl. 6
kl. 6

12
16
12

SÍMI 462 3500

SCOTT PILGRIM VS THE WORLD
THE EXPENDABLES
VAMPIRES SUCK
SALT

14
10
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Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt.
Nánari upplýsingar á
visir.is/dreifing
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/$8*$5'$*2*68118'$*

Síðustu dagar útsölunnar

60%
Afsláttur af öllum vörum

Menn + Konur, Laugavegi 7

p.s. Fyrir forvitna....sjá haust 2010
á www.andersenlauth.com
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EINAR HÓLMGEIRSSON: MEIDDIST Í „GÓÐA“ HNÉNU FYRIR STUTTU EN ER KLÁR Í LEIKINN GEGN GAMLA FÉLAGINU

> Staða Gunnlaugs veik
Óvíst er hvort að Gunnlaugur Jónsson verði áfram þjálfari
Vals á næstu leiktíð en heimildarmenn
Fréttablaðsins innan raða félagsins herma
að staða hans sé veik. Í fyrrakvöld greindi
RÚV frá því að Gunnlaugi hafi verið boðið
að hætta strax með liðið og að rætt hafi
verið við Guðjón Þórðarson um að taka við
liðinu. Því neitaði stjórn Vals í tilkynningu sem
félagið sendi frá sér í gær en hvorki náðist í
Gunnlaug né Börk Edvardsson, formann
knattspyrnudeildar Vals, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í gær.

sport@frettabladid.is

KR

Fylkisvöllur, áhorf.: 1.658

Örvar Sær Gíslason (8)

1-0 Jóhann Þórhallsson (5.)
1-1 Guðjón Baldvinsson (15.)
1-2 Kjartan Henry Finnbogason (27.)
1-3 Guðm. Reynir Gunnarsson (47.)
1-4 Guðjón Baldvinsson (77.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
14–19 (7–13)
Varin skot
Fjalar 7 – Moldsked 6
Horn
7–5
Aukaspyrnur fengnar
7–13
Rangstöður
2–3

FYLKIR 4–5–1
Fjalar Þorgeirsson
6
Kristján Valdimarss. 3
Þórir Hannesson
3
Valur F. Gíslason
4
Kjartan Ágúst Breiðd. 5
Ingimundur Níels Ó. 4
(67. Pape M. Faye 4)
Ásgeir Börkur Ásg.
3
Ólafur Ingi Stígsson 3
(67. Davíð Þór Ásbj. 5)
Andrés Már Jóh.
4
(75. Ásgeir Örn Arnþ. -)
Tómas Þorsteinsson 5
Jóhann Þórhallsson 6

KR 4–3–3
Lars Ivar Moldsked 8
Skúli Jón Friðgeirss. 7
Grétar S. Sigurðars. 7
Mark Rutgers
7
Guðm. Reynir Gunn. 8
(84. Dofri Snorrason -)
Bjarni Guðjónsson 7
Baldur Sigurðsson
7
Viktor Bjarki Arnarss. 6
(86. Björgólfur Takef. -)
Óskar Örn Hauksson 6
Kjartan Henry Finnb. 8
(80. Gunnar Ö. Jónss.-)
*Guðjón Baldvinss. 8
*Maður leiksins

Fylkir og forystan
Fylkismönnum hefur gengið illa að
halda forystunni í mörgum leikja
sinna í sumar:
Staða Andstæðingur
Úrslit
2-0
Fram
2-2
2-0
FH
2-2
1-0
Breiðablik
2-4
1-0
Haukar
1-1
1-0
Stjarnan
1-2
1-0
Keflavík
1-2
2-0
FH
2-4
1-0
KR
1-4

ÚRSLIT
Pepsi-deild karla, staðan
ÍBV
Breiðablik
KR
FH
Stjarnan
Keflavík
Fram
Valur
Grindavík
Fylkir
Selfoss
Haukar

17 10
17
9
17
9
17
8
17
6
17
6
17
6
17
5
17
5
17
5
17
4
17
1

3 4 27-17
4 4 36-20
4 4 34-22
5 4 33-26
6 5 34-28
6 5 19-21
5 6 26-26
7 5 23-30
4 8 20-24
3 9 30-36
2 11 24-39
7 9 22-39

33
31
31
29
24
24
23
22
19
18
14
10

1. deild karla
Þróttur - ÍA

2-2

0-1 Gary Martin (9.), 1-1 Hörður Bjarnason (47.),
1-2 Arnar Guðjónss. (84.), 2-2 Ingvi Sveinss. (91.).

Evrópudeild UEFA, umspil
Aktobe - AZ Alkmaar

2-1

AZ Alkmaar vann samanlagt, 3-2.

Maritimo - BATE Borisov

1-2

BATE vann samanlagt, 5-1.

Dnepr - Villarreal

1-2

Villarreal vann samanlagt, 7-1.

Trabzonspor - Liverpool

1-2

Liverpool vann samanlagt, 3-1.

AEK - Dundee United

1-1

AEK vann samanlagt, 2-1.

Utrecht - Glasgow Celtic

4-0

Utrecht vann samanlagt, 4-2.

Juventus - Sturm Graz

1-0

Juventus vann samanlagt, 3-1.

Motherwell - OB

0-1

OB vann samalagt, 3-1.

Manchester City - Timisoara
Manchester City vann samanlagt, 3-0.

Þýski handboltinn er byrjaður að rúlla. Einar Hólmgeirsson skipti um
félag í sumar, hann gekk í raðir HSG Ahlen-Hamm frá Grosswallstadt
en félögin mætast einmitt í fyrstu umferðinni í kvöld.
„Ég viðurkenni alveg að ég hefði viljað byrja á einhverjum öðrum
leik, það voru sextán önnur lið sem komu til greina,“ sagði Einar léttur.
Eftir erfiða tíma vegna meiðsla fór hann frá Grosswallstadt en
Einar viðurkennir að viðskilnaðurinn hafi ekki verið ýkja góður.
Einar spilaði ekki í eina tíu mánuði en var að ná sér þegar hann
fór. „Þetta var svolítið endasleppt. Mér var lofað öllu fögru en
svo var ekkert af því efnt og ég var bara kvaddur.“
Einar var í vandræðum með hnéð á sér en fyrir þremur
vikum meiddist hann í hinu hnénu. „Það mátti búast við
þessu,“ sagði Einar glaðbeittur þrátt fyrir allt.
„Góða hnéð laskaðist aðeins, það blæddi aðeins inn á
það,“ segir Einar. „Þetta er ekkert alvarlegt en ég var bara
að byrja að æfa aftur. En það kemur ekkert annað til
greina en að spila á móti Grosswallstadt.“

Skyttan segir einnig viðbrigði að fara frá liði sem var að
berjast fyrir ofan miðja deild til nýliða sem þurfa að berjast
fyrir sæti sínu í deildinni. „Þetta er nokkuð skrítið. Það var
ekki sama pressan hjá Grosswallstadt þar sem við unnum
yfirleitt heimaleikina okkar og sáum svo bara til með útivöllinn. Núna þurfum við að berjast fyrir hverju einasta
stigi og hverju einasta marki liggur við,“ segir hann.
Ahlen-Hamm var stofnaður út frá félögunum
tveimur sem skilja bandstrikið að. „Ahlen var minni
en Hamm frekar stór. Það var mikill rígur á milli þeirra
en það gekk ágætlega að sameina þá. Það er stutt
á milli bæjanna, aðeins tíu kílómetrar. Það verður
mikil stemning á leiknum og það er fínt að byrja á
heimavelli,“ segir Einar sem vonast til að vera lengur
en í eitt ár hjá félaginu. „Það er ekkert eðlilega leiðinlegt
að flytja. Sumarið fór í að taka upp úr kössum og koma
okkur fyrir. En okkur líður mjög vel hérna,“ segir Einar.

Hlógum bara þegar við fögnuðum

1-4
Fylkir

Ég hefði alveg viljað byrja á að mæta öðru liði

2-0

KR er heitasta liðið á Íslandi í dag. Liðið skoraði fjögur frábær mörk gegn Fylki í gær og er aðeins tveimur
stigum frá toppnum. Á meðan er Fylkir í tómu tjóni í botnbaráttunni og virðist rúið öllu sjálfstrausti.
FÓTBOLTI KR er heitasta lið lands-

ins. Liðið hefur unnið sjö deildarleiki í röð undir stjórn Rúnars
Kristinssonar, skorað 21 mark og
fengið á sig þrjú. Það er aðeins
tveimur stigum frá ÍBV og er til
alls líklegt á endasprettinum. Það
vann Fylki 1-4 í gær.
Fyrri hálfleikur var fjörugur
frá upphafi til enda. Fylkismenn
byrjuðu af krafti en þeir fengu
aðstoð KR þegar þeir komust yfir.
Þeir fengu gefins hornspyrnu sem
endaði með því að Valur Fannar
skallaði inn í markteig þar sem
Jóhann Þórhallsson stangaði boltann í netið.
Eftir þetta tóku KR-ingar öll
völd á vellinum og það var eins
og þeir hefðu þurft þessa köldu
vatnsgusu frá Fylki til að vakna.
Þeir hófu stórsókn þar sem Baldur
skaut meðal annars í slána og Fjalar varði tvisvar frábærlega.
Guðjón skoraði svo mark sumarsins. Hann fékk sendingu inn í
teig, tók boltann á kassann og skoraði með stórkostlegri hjólhestaspyrnu. Ævintýralega flott mark
og svo sannarlega af dýrari gerðinni.
Kjartan Henry skoraði annað
glæsimark skömmu seinna, hann
fékk að dansa með boltann fyrir
utan teiginn og þakkaði fyrir sig
með þrumuskoti í bláhornið. Staðan 1-2. KR var svo betra út hálfleikinn, átti alls þrettán skot að
marki og það síðasta var rétt framhjá frá Guðjóni.
Rúm mínúta var búin af seinni
hálfleik þegar Guðmundur Reynir skoraði enn eitt glæsimark KRinga. Þrumuskot af vítateigslínunni í slána og inn.
Fylkismenn virtust missa alla
trú eftir þetta mark. Þeir sóttu
lítið sem ekkert miðja þeirra var
afspyrnu léleg. Flöt vörnin hleypti
Guðjóni einum í gegn og hann fór
framhjá Fjalari áður en hann skoraði síðasta markið.
Tómas Þorsteinsson fékk tvö

Á SKOTSKÓNUM Guðmundur Reynir Gunnarsson þrumar hér knettinum í mark Fylkismanna. Þórir Hannesson kemur engum

vörnum við.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

gul spjöld með tíu sekúndna millibili í seinni hálfleik og ýtti svo við
góðum dómara leiksins. Hann á
skilið langt bann fyrir vikið.
Fylkisliðið virðist vera í tómu
tjóni og ekki einu sinni baráttuhundurinn Ólafur Þórðarson virðist geta blásið lífi í Árbæinga. Liðið
er í bullandi botnbaráttu.
KR er að spila best allra á
Íslandi, skemmtilegan og árangursríkan fótbolta. Titillinn er
þeirra vinni liðið alla fjóra leikina sína. Það er ekki annað hægt
að segja en að KR sé liðið til að
vinna.
„Þetta gekk vel til að byrja með
en það kom svolítið bras á okkur

í fyrri hálfleik. Svo ákváðum við
að hætta þessum stuttu sendingum
og að reyna að vera flottir og settum hörkuna bara í þetta. Þannig
þarf að spila á móti Fylki og láta
þá hlaupa,“ sagði Viktor Bjarki en
hvað segir hann um draumamörk
liðsins þessa dagana?
„Maður hló bara inni á vellinum þegar við fögnuðum mörkunum. Þannig á það að vera, þetta
er skemmtilegt. Það gengur vel
núna en það þýðir ekkert að horfa
lengra fram í tímann en á næsta
leik. Maður er í þessu til að spila
úrslitaleiki og nú eru fjórir úrslitaleikir eftir,“ sagði Viktor.
„Fyrri hálfleikurinn var ágætur

þrátt fyrir að við værum undir,“
sagði Ólafur Þórðarson. „Seinni
hálfleikurinn er skelfing. Menn
bara halda ekki haus. Það er lítið
sjálfstraust og reynsluleysi. Þetta
blandast illa saman og útkoman
er þessi. Við ætluðum að liggja til
baka og verja markið okkar. Það
er algjört grísamark sem Guðjón
skorar og annað markið var lélegt
að okkar hálfu. Sjálfstraustið er
bara brotið og ég veit ekki hvort að
væntingarnar hafi verið of miklar. Það er fullt af leikjum eftir og
við verðum bara að vinna okkur úr
þessu. Ég verð bara að halda áfram
að berja á strákunum,“ sagði Ólafur.
hjalti@frettabladid.is

Forkeppni Evrópudeildar UEFA lauk í gær með síðustu leikjum umspilsins um sæti í riðlakeppninni:

Síðbúin mörk tryggðu Liverpool áfram
FÓTBOLTI Liverpool keppir í riðla-

keppni Evrópudeildar UEFA eftir
3-1 samanlagðan sigur á Trabzonspor. Liðin áttust við í Tyrklandi í
gær og þar vann Liverpool 2-1
sigur eftir að hafa lent snemma
undir í leiknum. En Liverpool
skoraði tvö mörk á síðustu mínútum leiksins. Fyrra markið var
sjálfsmark en Dirk Kuyt skoraði
síðara markið eftir að hafa fylgt
eftir skoti varamannsins Daniel
Pacheco sem var varið.
Markið var kærkomið fyrir Kuyt
sem hefur verið sag
ður
á leið frá Liverpool. En hann sagði
eftir leikinn að hann ætlaði að vera
um kyrrt.
„Eftir því sem ég best veit þá er
framtíð mín hjá Liverpool,“ sagði
hann. „Ég hef notið tíma míns hér
og vona að framtíðin verði einn-

ig góð. Það eina sem ég vil er að
vinna titla með Liverpool.“
Sjálfur var Hogdson hæstánægður með sigurinn. „Ég efaðist aldrei
um að hann vildi vera áfram. Dirk
er mikilvægur hluti af Liverpool
og ég hef áður sagt að hann er ekki
til sölu. Ég ætla mér að byggja upp
liðið í kringum leikmenn eins og
hann, Steven Gerrard, Fernando
Torres og Jose Reina. Við ætlum
ekki að selja þá og byrja upp á
nýtt.“
Íslendingaliðin OB frá Danmörku og AZ Alkmaar frá Hollandi komust einnig í riðlakeppnina. Rúrik Gíslason spilaði allan
Í BARÁTTUNNI

Rúrik Gíslason í leiknum gegn
Motherwell í Skotlandi í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

leikinn er OB vann 1-0 sigur á
Motherwell í Skotlandi og samanlagt, 3-1.
Jóhann Berg Guðmundsson var
í byrjunarliði AZ sem tapaði fyrir
Aktobe í Kasakstan, 2-1, en vann
samalagt, 3-2. Kolbeinn Sigþórsson
kom inn á sem varamaður fyrir
Jóhann Berg í síðari hálfleik.
Manchester City komst einnig áfram eftir 3-0 samanlagðan
sigur á Timisoara frá Rúmeníu.
Aston Villa er hins vegar úr leik
eftir að hafa tapað fyrir Rapíd Vín
frá Austurríki, annað árið í röð.
48 lið verða í hattinum þegar
dregið verður í riðla í dag. Alls
eru riðlarnir tólf talsins og komast efstu tvö liðin úr hverjum riðli
áfram í 32-liða úrslitin, ásamt þeim
átta liðum sem ná bestum árangri í
þriðja sæti.
- esá
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Tel að við getum komið á óvart
Dregið var í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í gær. Sölvi Geir Ottesen og félagar í FC Kaupmannahöfn
fengu verðugt verkefni og drógust í riðil með stórliði Barcelona. AC Milan og Real Madrid drógust saman.
MOURINHO Viðtalið í Daily Mirror var

skáldað, segir hann.

NORDIC PHOTOS/AFP

José Mourinho:

Viðtalið var alger uppspuni
FÓTBOLTI José Mourinho harðneitar því að hafa gagnrýnt Fabio
Capello, landsliðsþjálfara Englands, í viðtali við Daily Mirror
sem birtist fyrr í vikunni.
Í viðtalinu fer Mourinho um
víðan völl og segir til að mynda
að hann muni aldrei taka við
Liverpool og að Steven Gerrard
muni aldrei vinna titil með félaginu. En Mourinho neitar að hafa
rætt nokkru sinni við blaðið.
„Viðtalið sem birtist í Daily
Mirror er alger uppspuni. Mourinho hefur ekki rætt við blaðið og neitar öllu því sem birtist í
viðtalinu,“ sagði í yfirlýsingu frá
talsmanni hans.
- esá

FÓTBOLTI Í gær var dregið í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu.
Eitt Íslendingalið var í pottinum
en Sölvi Geir Ottesen og félagar í
FC Kaupmannahöfn drógust í Driðil ásamt Barcelona, Panathinaikos og Rubin Kazan.
„Mér líst ljómandi vel á riðilinn,“ sagði Sölvi Geir við Fréttablaðið í gær. „Barcelona er eitt af
þeim liðum sem þykja líklegust til
að vinna keppnina og það verður
upplifun að fá að spila gegn slíku
liði. En hin liðin í riðlinum eru líka góð en
við eigum líklega
meiri möguleika að
ná í stig gegn þeim.“
Hann telur það
raunhæft fyrir FC
Kaupmannah öf n a ð
komast
áfram

Sebastian Squillaci:
FÓTBOLTI Arsenal barst í gær
góður liðsstyrkur fyrir átök
vetrarins þegar félagið keypti
franska varnarmanninn Sebastian Squillaci frá Sevilla.
Squillaci er 30 ára gamall og
er ætlað að styrkja vörn Arsenal
eftir að þeir William Gallas,
Mikael Silvestre, Sol Campbell og
Philippe Senderos fóru frá félaginu.
- esá

SÖLVI GEIR

Var hetja
FCK gegn
Rosenborg
í fyrrakvöld
og fær nú
að kljást
við stórstjörnurnar
í Barcelona.

Riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu 2010-11
A-riðill
Internazionale
Werder Bremen
Tottenham
FC Twente

ÍTA
ÞÝS
ENG
HOL

B-riðill
Lyon
Benfica
Schalke 04
Hapoel Tel-Aviv

D-riðill
Barcelona
Panathinaikos
FC Kaupmannahöfn
Rubin Kazan

SPÁ
GRI
DAN
RÚS

G-riðill
AC Milan
Real Madrid
Ajax
Auxerre

ÍTA
SPÁ
HOL
FRA

FRA
POR
ÞÝS
ÍSR

C-riðill
Manchester Utd
Valencia
Rangers
Bursaspor

ENG
SPÁ
SKO
TYR

E-riðill
Bayern München
AS Roma
Basel
CFR Cluj

ÞÝS
ÍTA
SVI
RÚM

F-riðill
Chelsea
Marseille
Spartak Moscow
MSK Zilina

ENG
FRA
RÚS
SVK

H-riðill
Arsenal
Shakhtar Donetsk
Braga
Partizan Belgrad

ENG
ÚKR
POR
SRB

16-liða úrslit
15./16., 22./23. feb., 8/9., 15/16. mars.
Undanúrslit

Leikdagar
14./15. sept,. 28./29. sept.,
19./20. okt., 2./3. nóv.,
23./24. nóv, 7./8. des.

Fjórðungsúrslit
5./6., 12./13. apríl

26./27. apríl, 3./4. maí.

Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu:
28. maí, Wembley-leikvanginum, Lundúnum, Englandi.
Úrslitaleikur Meistaradeildar
Evrópu fer nú fram á
Wembley-leikvanginum í fyrsta sinn síðan
1992. Xavi, David Villa
og félagar frá Barcelona
munu nú reyna að vinna
titilinn í þriðja sinn á sex
árum.
Heimild: UEFA

© GRAPHIC NEWS

Fór til Arsenal

í 16-liða úrslitin. „Já, það er ekki
spurning að við ættum að geta
tekið annað sætið í riðlinum. Við
erum með marga góða leikmenn
og ég tel að við getum komið mörgum á óvart með spilamennsku
okkar. Það verður spennandi að sjá
hvernig okkur gengur gegn þessum stóru liðum.“
Í liði Barcelona er fjöldi stórstjarna, þar á meðal margar úr
heimsmeistaraliði Spánar. „Það
er draumur hvers knattspyrnumanns að fá að spila við sterkustu
knattspyrnumenn heims á borð við
Messi og David Villa. Það verður
einnig mikil upplifun að fá að spila
á Nou Camp í Barcelona.“
Hann segir að hann að á þessar
stórstjörnur dugi engin vettlingatök. „Þeir fá jafn harða meðhöndlun og allir mótherjar mínir. Þeir
fá engan afslátt út á nafnið og það
verður ekkert gefið eftir. En það
er auðvitað frábær prófraun fyrir
mig að sjá hvar ég stend gagnvart
þeim bestu í heiminum.“
Sölvi Geir var hetja sinna manna
í fyrrakvöld er hann trygði FCK 10 sigur á Rosenborg í umspili um
sæti í riðlakeppninni. Danskir
fjölmiðlar fóru mikinn í gær
og hömpuðu sínum mönnum.
„Ég er rosalega stoltur
yfir að hafa náð þessum
árangri en tek þessu öllu
með ró. Eitt af markmiðum mínum
var að spila í Meistaradeildinni og
nú er hægt að strika það af listanum. En það er fullt af markmiðum
eftir á listanum,“ sagði hann.
Líklegt þykir að G-riðill sé

Myndir: Getty Images

sterkasti riðilinn í keppninni þetta
árið en þrjú liðanna í honum – AC
Milan, Real Madrid og Ajax – hafa
unnð Evrópumeistaratitilinn samtals tuttugu sinnum. Auxerre frá

Frakklandi er einnig í riðlinum.
Meistararnir í Inter hefja titilvörnina í sterkum riðli með Werder
Bremen, Tottenham og Twente.
eirikur@frettabladid.is
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EYJÓLFUR Er hér í leik í Meistaradeildinni gegn Chelsea á Stamford Bridge. Í baráttu

við hann er Norðmaðurinn Tore Andre Flo.

Hjóladeildin er í Holtagörðum

Íslendingar í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu:

Sölvi verður fimmti
Íslendingurinn

Láttu allt að 6 mánaða léttgreiðslu létta þér lífið.

Jamis Earth Cruiser 2

Jamis Commuter 1
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Verð nú:

RY

29.994 kr.
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Verð nú:

Hjólaútsalan er aðeins í Holtagörðum!

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

SÍMI 545 1500

RY

43.194 kr.

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 51239 08/10

FÓTBOLTI Fjórir Íslendingar hafa
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spilað í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu. Sá fimmti mun bætast
við fljótlega því Sölvi Geir Ottesen
og félagar hans í FC Kaupmannahöfn taka þátt þetta tímabilið.
Hinir Íslendingarnir eru Árni
Gautur Arason, Eiður Smári Guðjohnsen, Helgi Sigurðsson og Eyjólfur Sverrisson.
Árni lék með Rosenborg á árunum 1998-2003 en félagið var í
Meistaradeildinni öll árin.
Helgi lék með Panathinaikos
í Grikklandi árin 1999 til 2001.
Félagið var í Meistaradeildinni
tímabilið 2000/2001 og komst upp
úr riðlinum ásamt Deportivo La
Coruna frá Spáni. Það skildi Hamburg og Juventus eftir. Það lenti í
milliriðli með Valencia, Manchester United og Sturm Graz en lenti í
neðsta sæti þess riðils.
Eiður Smári spilaði bæði með
Chelsea og Barcelona í Meistaradeildinni. Hann hefur leikið alls

47 leiki í deildinni og skorað átta
mörk. Eiður var í liðinu sem varð
Evrópumeistari 2008/2009. Eiður
byrjaði einn leik það tímabil og
kom þrisvar inn á sem varamaður en skoraði ekki. Hann kom ekki
við sögu í úrslitaleiknum.
Eyjólfur lék með Herthu Berlín frá 1995 til 2003. Félagið
komst í riðlakeppnina tímabilið
1999/2000.
„Við vorum í sterkum riðli með
AC Milan, Chelsea og Galatasaray.
Við komum upp úr riðlinum með
Chelsea og skildum þar af leiðandi
AC Milan eftir. Það vakti töluverða
athygli,“ sagði Eyjólfur sem lék
flesta leikina með liðinu.
„Við komumst svo í milliriðil
þar sem við mættum Barcelona,
Porto og Slavia Prag. Við lentum í
neðsta sæti þess riðils. Við vorum
með gott lið en það átti enginn von
á því að við kæmumst upp úr riðlinum og skildum AC Milan eftir,“
sagði Eyjólfur.
- hþh
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Forráðamenn AC Milan leita logandi ljósi að nýjum framherja þessa dagana:

Robinho varaskeifa fyrir Zlatan
FÓTBOLTI Adriano Galliani, stjórn-

arformaður AC Milan, er á ferð
og flugi þessa dagana enda ætlar
hann sér að landa heimsklassaframherja áður en félagaskiptaglugginn lokar. Um vika er þangað til hann lokar.
Milan vill helst fá Svíann Zlatan Ibrahimovic frá Barcelona en
hann kostar skildinginn og er þess
utan afar dýr á fóðrum. Veskið hjá
Milan er ekki eins þykkt og oft
áður og því er ekki víst að félagið
hafi efni á honum.
Galliani hitti Sandro Rosell, forseta Barcelona, á miðvikudags-

Franska landsliðið valið:

Blanc valdi níu
úr HM-hópnum
FÓTBOLTI Laurent Blanc, nýráðinn
landsliðsþjálfari Frakklands,
valdi í gær landsliðshópinn sem
mætir Hvíta-Rússlandi og Bosníu
í undankeppni EM 2012 í upphafi
næsta mánaðar.
Franska landsliðinu gekk
hræðilega á HM í sumar og ekki
voru vandræðin minni utan vallar. Enginn úr HM-hópnum var
valinn þegar Frakkar mættu
Norðmönnum í æfingaleik fyrr
í mánuðinum en nú hefur Blanc
valið níu þeirra í landsliðið á ný,
þar á meðal Florent Malouda,
Gael Clichy, Bacary Sagna og
Abou Diaby.
Hvorki Eric Abidal né Jeremy
Toulalan voru valdir né heldur
Patrice Evra og Franck Ribery
sem eru enn í banni hjá franska
knattspyrnusambandinu fyrir
að hafa átt hvað stærstan þátt í
vandamálum liðsins utan vallar á HM í sumar. Lengsta bannið hlaut þó Nicolas Anelka fyrir
að úthúða Raymond Domenech,
þáverandi landsliðsþjálfara. Ólíklegt er að hann spili fyrir landsliðið aftur.
- esá

EINHLEYPUR TIGER Spilaði illa á meðan

hann kláraði skilnaðinn.

GETTY

Tiger Woods:

Ég eyðilagði
hjónabandið
GOLF Tiger Woods tekur þessa
dagana þátt í sínu fyrsta golfmóti
síðan skilnaður hans við Elinu
Nordegren gekk í gegn.
Tiger óskar fyrrum eiginkonu
sinni alls hins besta og segir að
börnin þeirra muni hafa forgang
í lífi þeirra.
„Ég fann ekki til neins léttis
þegar skilnaðurinn var frágenginn. Ég var frekar sorgmæddur.
Það gengur enginn í hjónaband
með það að markmiði að skilja.
Þess vegna er þetta sorglegt,”
sagði Tiger á blaðamannafundi.
„Það voru mínar ákvarðanir
sem eyðilögðu þetta hjónaband.
Ég hef gert mörg mistök í mínu
lífi og ég verð að lifa með þeim
mistökum.“
Tiger segir að það hafi ekki
verið auðvelt að spila golf á
meðan verið var að ganga frá
skilnaðinum en hann hefur leikið
mjög illa á köflum.
„Það hefur verið mjög erfitt
fyrir mig að einbeita mér á flestum mótum í sumar.“
- hbg

kvöldið þar sem þeir ræddu um
kaup Milan á Zlatan.
Barca er til í að selja þar sem
samband Svíans við þjálfara Barcelona, Pep Guardiola, er afar stirt
en þeir hafa ekki talað saman í
hálft ár. Guardiola vill ekki ræða
það mál á meðan Ibrahimovic er
enn leikmaður félagsins.
Galliani er klár með varaáætlun
fari svo að hann landi ekki Ibrahimovic. Hann hefur nefnilega
snúið spjótum sínum að Robinho
hjá Man. City en það gæti reynst
auðveldara að fá hann.
Fari svo að Robinho komi til

Milan þá mun liðið stilla upp brasilískri sóknarlínu þar sem fyrir
hjá félaginu eru landar hans Ronaldinho og Pato.
„Robinho er varaskeifa ef við
fáum ekki Zlatan. Við viljum samt
fá sænska framherjann,“ sagði
Galliani við fjölmiðla.
Robinho er dýrasti leikmaður í
sögu Man. City en hann var keyptur á sínum tíma frá Real Madrid
fyrir rúmar 32 milljónir punda.
Hann stóð aldrei undir væntingum
og var að lokum lánaður til Santos
í fyrra þar sem hann blómstraði.
- hbg

ENDAR HANN Á ÍTALÍU? Robinho er víðförull knattspyrnumaður og gæti endað hjá
AC Milan áður en mánuðurinn er liðinn.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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> Colin Firth

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR VILL KOMAST Í NÍUBÍÓ

„Ég myndi frekar vilja að fimm
manns þekktu störf mín og vinnu
og þætti þau vera góð, í stað þess að
fimm milljón manns þekktu
mín verk og væri alveg sama.“

Lúna langar líka í bíó
Að fara í kvikmyndahús finnst mér hin besta
skemmtun og gott að borða popp. Ég fór ekki
oft sem krakki reyndar, þar sem ég átti um
langan veg að fara í bíó. En fór þeim mun
oftar þegar ég komst í þéttbýlið. Um tíma átti
ég líka góða vinkonu að sem vann á útvarpsstöð og lumaði oft á bíómiðum. Við hjónakornin fórum líka oft í bíó áður en við urðum
hjón, það tilheyrir tilhugalífinu. Þá skipti okkur
heldur engu máli hvenær kvölds við fórum,
við gátum alveg farið í ellefubíó á virku kvöldi
þó það væri skóli daginn eftir. Oftast fórum við
samt í níu bíó, það var svo heppilegur tími eftir
síðbúinn kvöldverð og við vorum komin heim á
skikkanlegum tíma. Með árunum hefur bíóferðunum fækkað. Og í dag eru þær sjaldgefinn lúxus

SJÓNVARPIÐ

18.30

20.00

Inter - Atl. Madrid, bein

STÖÐ 2 SPORT

Wedding Daze

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Tommi og

son á Vatni (1:3)

Jenni, Elías, Hvellur keppnisbíll, Kalli litli Kanína og vinir, Lalli

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Fyndin og furðuleg dýr (26:26)
17.35 Fræknir ferðalangar (60:91)
18.00 Leó (22:52)
18.05 Manni meistari (12:13)
18.30 Tómas og Tim
18.40 Sander (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Hér er Henry Poole (Henry
Poole Is Here) Bandarísk bíómynd frá
2008. Lífsþreyttur maður, Henry Poole, flyst
í hús í gamla hverfinu sínu og vill fá að vera
í friði. En þegar grannkona hans sér ásjónu
frelsarans birtast á húsveggnum er friðurinn
úti og Henry öðlast aftur trú á lífið.

21.55 Varg Veum - Grafnir hundar –
Grafnir hundar (Varg Veum: Begravde
hunder) Norsk spennumynd frá 2008 um
einkaspæjarinn Varg Veum í Björgvin og ævintýri hans. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi ungra barna.

20.15

Oprahs‘ Big Give

STÖÐ 2 EXTRA

SKJÁREINN

16.35 Frumkvöðlar - Valgeir Þorvalds17.05 Friðlýst svæði og náttúruminjar
- Lónsfjörður (22:24)

úts.

STÖÐ 2

23.25 Uppgjörið (Führer Ex) Þýsk bíómynd frá 2002 um tvo unga Austur-Þjóðverja og breytingarnar sem urðu á lífi þeirra
þegar múrinn hrundi og Þýskaland sameinaðist í eitt ríki árið 1989. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna. (e)
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Beauty and the Geek (6:10)
11.00 60 mínútur
11.50 Amne$ia (3:8)
12.35 Nágrannar
13.00 Project Runway (12:14)
13.45 La Fea Más Bella (226:300)
14.30 La Fea Más Bella (227:300)
15.25 Wonder Years (9:17)
15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo,
Kalli litli Kanína og vinir, Tommi og Jenni

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (2:25)
18.23 Veður Markaðurinn.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 American Dad (10:20)
19.45 The Simpsons (10:21)
20.10 Ameríski draumurinn (2:6)
Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir
með Audda og Sveppa í æsilegu kapphlaupi
yfir Bandaríkin þver og endilöng. Þeim til aðstoðar í ferðinni eru þeir Egill Gilzenegger og
Villi Naglbítur.

20.55 Þúsund andlit Bubba Einstakir
þættir þar sem fylgst er með Bubba Morthens á tónleikaferð um landið í tilefni af 30
ára starfsafmæli hans.

Á allra vörum SKJÁREINN

▼

21.00

21.25

What a girl wants

STÖÐ 2

21.25 What a Girl Wants
23.10 Cry Wolf Ekta hrollvekja um hóp

▼

06.20 Wedding Daze
08.00 Akeelah and the Bee
10.00 The Groomsmen
12.00 Garfield Gets Real
14.00 Akeelah and the Bee
16.00 The Groomsmen
18.00 Garfield Gets Real
20.00 Wedding Daze
22.00 Wind Chill
00.00 Irresistible
02.00 Lady Vengance
04.00 Wind Chill
06.00 Mr. Wonderful

ungmenna í fínum einkaskóla sem stytta sér
stundir næturlangt við lygar og við að hrekkja
hvert annað.

01.00 Fierce People Ljúfsárt gamandrama sem skartar m.a. Kristen Stewart úr
Twilight-myndunum, Donald Sutherland og
Diane Lane.

02.30 District B13 Frönsk spennumynd.
03.55 10 Things I Hate About You

07.00 UEFA Europa League 2010 Sýnt
frá Evrópudeildinni í knattspyrnu.
17.10 Wyndham Championship
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. Öll mót ársins á PGA mótaröðinni
krufin til mergjar.

18.05 Inside the PGA Tour 2010
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni
í golfi. Árið sem framundan er skoðað gaumgæfilega og komandi mót skoðuð.

18.30 Inter - Atl. Madrid Bein útsend-

ing frá leik Inter og Atletico Madrid í UEFA
Super Cup sem fram fer í Mónakó.

20.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu.

21.00 F1 föstudagur Hitað upp fyrir komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. .
21.30 La Liga Report Leikir helgarinnar
í spænska boltanum skoðaðir og hitað upp
fyrir leikina á Spáni.
22.00 Prague 2 Sýnt frá evrópsku mótaröðinni í póker.

22.50 Prague 3 Sýnt frá evrópsku mótaröðinni í póker.

23.40 Inter - Atl. Madrid

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Dynasty (21:30) (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
16.30 Dynasty (22:30)
17.15 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.00 Three Rivers (12:13) (e)
18.45 How To Look Good Naked Revisited (2:6) (e)

19.35 Biggest Loser (18:18) Bandarísk
raunveruleikasería um baráttuna við mittismálið. Það er komið að úrslitastundinni. Allir
keppendurnir sem hófu leikinn snúa aftur
og stíga á vigtina. Síðan er komið að stóru
stundinni og sigurvegarinn er krýndur.
21.00 Á allra vörum Söfnunar- og
skemmtidagskrá í beinni útsendingu þar
sem landsmönnum gefst kostur á að safna
fyrir Ljósið, endurhæfingar og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem fengið hefur krabbamein eða blóðsjúkdóma. Á meðan á söfnuninni stendur verður fjöldi skemmtiatriða
og landsþekktir einstaklingar svara í símann
og taka á móti styrkjum. Allir sem koma
að útsendingunni leggja átakinu lið í sjálfboðavinnu.

▼
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Colin Firth leikur breskan
stjórnmálamann og áhugalausan föður í rómantísku gamanmyndinni What a Girl Wants,
sem er á dagskrá Stöðvar 2 í
kvöld kl. 21.25.

lúinna foreldra, ef pyngjan er ekki þeim mun léttari
og barnapían er á lausu. Einhvern tímann þarna í
millitíðinni breyttist líka tími bíósýninga. Nú eru
myndirnar sýndar á kvöldin klukkan sjö, átta og
tíu, ekki klukkan níu. Þetta hentar mér engan
veginn þar sem fjölskyldan borðar kvöldmat
klukkan sjö. Eftir það tekur við háttatími
barna klukkan átta. Níu bíó væri því fullkominn sýningartími fyrir mig.
Um daginn datt okkur hjónunum svo skyndilega í hug að demba okkur í bíó og sem betur
fer var barnapían laus med det samme. Við
vorum komin á veitingastað klukkan hálf níu, búin
að borða upp úr níu, sátum geispandi yfir kaffibolla
til kortér í tíu, gáfumst þá upp og vorum komin heim
klukkan tíu! Ef það væri bara enn þá níubíó.

00.00 Parks & Recreation (17:24) (e)
00.25 Law & Order: Special Victims
Unit (3:22) (e)

15.50 Sunnudagsmessan Sunnudagsmessan með þeim Guðmundi Benediktssyni
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn
má láta framhjá sér fara.

16.50 Arsenal - Blackpool / HD
18.40 Stoke - Tottenham
20.30 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. Öll
mörkin, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin krufin til mergjar.

21.00 Premier League Preview
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina
í knattspyrnu. Allar helstu breytingarnar á liðunum skoðaðar, viðtöl tekin við leikmenn og
þjálfara og stuðningsmenn teknir tali.
21.30 Premier League World 2010/11
22.00 Ference Puskas Að þessu sinni
verður fjallað um Ungverjann Ference Puskas.

01.05 Life (19:21) (e)
02.00 Last Comic Standing (9:11) (e)
02.45 Premier League Poker II (4:15)
Skemmtilegt pókermót þar sem 12 af sterkustu pókerspilurum heims reyna með sér.

04.25 Jay Leno (e)
05.10 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin skoðar
nýjustu tíðindi.
21.00 Golf fyrir alla Við spilum áttundu
og níundu braut í Borgarnesi með Bjarka
klúbbmeistara og Júlíönu og Fjólu.
21.30 Eldum íslenskt Það gerist ekki
betra íslenska nýmetið.

Rómantísk gamanmynd með Heath heitnum Ledger í einu af sínu eftirminnilegustu
hlutverkum.

22.30 Premier League Preview
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina
í knattspyrnu. Allar helstu breytingarnar á liðunum skoðaðar, viðtöl tekin við leikmenn og
þjálfara og stuðningsmenn teknir tali.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

05.30 Fréttir og Ísland í dag (e)

23.00 West Ham - Bolton

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA

30%

RúmGott býður öllum
viðskiptavinum upp á fría
legugreiningu með hinum
byltingarkennda Xsensor
Medical Pro búnaði.

AFSLÁTTUR
AF ÍSLENSKUM HEILSURÚMUM ÚT ÁGÚST

Smiðjuvegi 2
Kópavogi
Sími 544 2121
www.rumgott.is
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Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga kl. 11-16

Löggiltir dýnuframleiðendur
– Starfandi í 60 ár
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Ameríski draumurinn

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.10

STÖÐ 2 KL. 20.55
Þúsund andlit Bubba
Einstakir þættir þar
sem fylgst er með
Bubba Morthens
á tónleikaferð um
landið í tilefni af
30 ára starfsafmæli
hans. Hér gefst
fágætt tækifæri til
að skyggnast bak
við tjöldin og fylgjast
með því sem gengur
á bæði fyrir og eftir tónleika, svo ekki sé minnst á allar óborganlegu sögurnar sem Bubbi hefur að segja.

Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir
með Audda og Sveppa í æsilegu kapphlaupi
yfir Bandaríkin þver og endilöng. Þeim til aðstoðar í ferðinni eru þeir Egill Gilzenegger og Villi
Naglbítur.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
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
13.00 Fram á nótt
14.03 Girni, grúsk og gloríur
15.03 Útvarpssagan: Eldfórnin
15.25 Rölt milli grafa
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jazzhátíð Reykjavíkur
2010
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

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

18.22 Syrpan
18.50 Veðurfregnir
19.00 Tónlist fólksins
20.00 Leynifélagið
20.30 Hringsól
21.30 Kvöldsagan: Rómeó og
Júlía í sveitaþorpinu
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
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 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 Oprah‘s Big Give (6:8) Stórmerkileg þáttaröð þar sem sjónvarpsdrottningin Oprah Winfrey skipuleggur heljarinnar
reisu um Bandaríkin og hún lætur tíu ólíka
einstaklinga keppa innbyrgðis í gjafmildi.

STYÐJUM LJÓSIÐ
Í SKEMMTILEGRI
OPINNI DAGSKRÁ
Í KVÖLD

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 NCIS: Los Angeles (3:24) Spennuþættir sem gerast í Los Angeles og fjalla um
starfsmenn systurdeildarinnar í höfuðborginni Washington sem einnig hafa það sérsvið að rannsaka alvarlega glæpi sem tengjast sjóhernum eða strandgæslunni á einn
eða annan hátt.

22.30 The Closer (9:15) Fimmta þáttaröð
þessarar rómantísku og gamansömu spennuþáttaraðar um Brendu Leigh Johnson en
ásamt því að leiða sérstaka morðrannsóknadeild innan hinnar harðsvíruðu lögreglu í Los
Angeles þarf hún að takast á við afar viðkvæmt einkalíf.

23.15 The Forgotten (6:17) Spennuþættir í anda Cold Case með Christian Slater í aðalhlutverki.
00.00 Oprah‘s Big Give (6:8)
00.45 The Doctors
01.25 Ameríski draumurinn (2:6)
Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir
með Audda og Sveppa í æsilegu kapphlaupi
yfir Bandaríkin þver og endilöng. Þeim til aðstoðar í ferðinni eru þeir Egill Gilzenegger og
Villi Naglbítur.

02.10 Fréttir Stöðvar 2
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Bein útsending á
21.00
Skjá einum kl. 2

12.30 My Hero 13.00 My Hero 13.30 My Family
14.00 My Family 14.30 ‚Allo ‚Allo! 15.00 Dalziel
and Pascoe 15.50 The Weakest Link 16.35
Monarch of the Glen 17.25 The Black Adder
18.00 Harry and Paul 18.30 Lead Balloon 19.00
Little Britain 19.30 Hustle 20.25 The Jonathan
Ross Show 21.15 Harry and Paul 21.45 Come
Dine With Me 22.10 The Jonathan Ross Show
23.00 Torchwood 23.50 The Black Adder

Útsending hefst í opinni dagskrá kl. 21
21.00
Þú styrkir átakið um 1.000 kr., 3.000 kr
kr. eða 5.000
kr. með því að hringja í númerin 903 10
1000,
903 3000 og 903 5000
Einnig geturðu hringt í beina símann 59
595 6000
og lagt inn frjáls framlög
Á www.aallravorum.is geturðu lagt o
okkur lið

12.30 Toppform 13.00 Filmavisen 1960 13.10
Millionær i forkledning 14.00 Derrick 15.00
Filmavisen 1960 15.10 Tingenes tilstand 15.40
Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter på
tegnspråk 16.00 Førkveld 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.40 Norge rundt 17.55
Diamond Leaguefinale fra Brussel 20.00 Tause
vitner 21.00 Kveldsnytt 21.15 Tause vitner 22.00
Hotel Babylon 22.50 Pop-revy fra 60-tallet 23.20
Little Britain USA 23.45 Country jukeboks u/chat

SVT 1
12.10 Grävlingens hemlighet 13.00 Engelska
Antikrundan 14.00 Rapport 14.05 Gomorron
Sverige 14.55 Blomsterspråk 15.00 Friidrott:
Finnkampen
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Friidrott:
Finnkampen 17.15 Regionala nyheter 17.30
Rapport med A-ekonomi 18.00 Doobidoo 19.00
Rolling Stones - Exile on Main Street 20.00 Five
Days 21.00 Elvis Costello med gäster 21.45 Val
2010: Tom Alandh i Sverige 22.15 Nightmares
and dreamscapes 23.00 Sommarkväll med Anne
Lundberg 00.00 Larry Sanders show

hvenær sem þér hentar

F í t o n / S Í A

12.00 Rabatten 12.30 Nabokrig 13.00 DR
Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 14.05
Family Guy 14.30 AF1 - alle for 1 14.50 Alfred
15.00 Vinden i piletræerne 15.20 Sallies historier
15.30 Kirsten har virus. 15.40 Alfons Åberg 15.50
Lillefinger 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00
Talent 2010 19.00 TV Avisen 19.30 13 snart 30
21.10 Et år med terror 22.55 Boogie Mix
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Skipuleggja Storm-hátíð á Íslandi
Rithöfundurinn Ólafur Gunnarsson
kemur við sögu í nýrri ljóðabók bandaríska bít-skáldsins Rons Whitehead, The
Storm Generation Manifesto. Þeir eru
skráðir höfundar samnefnds ljóðs sem
birtist í bókinni. Einnig er þar mynd af
þeim saman á góðri stundu á Íslandi.
„Þetta ljóð varð þannig til að ég kom
með nokkur stikkorð og hugmyndir en
það var í raun Ron sem samdi það. Ég
vildi endilega að hann skrifaði sjálfan
sig fyrir því en hann er svo mikill höfðingi og var mér svo þakklátur fyrir að
eiga nokkrar hugmyndir í ljóðinu að hann
gerir mig að meðhöfundi,“ segir Ólafur.
Hann þýddi á sínum tíma skáldsögu bítskáldsins Jacks Kerouac, On the Road, og

„Þessa dagana set ég daglega
á Sombody gonna get pregnant
með Ninjasonik og dilla mér
aðeins, til að fá jafnvægi á móti
því slaka ég á við að hlusta á
Alesund með Sun Kil Moon. Svo
var ég að enduruppgötva hljómsveitina Grizzly Bear.“
Lilja Hrönn Helgadóttir hjúkrunarfræðinemi.
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LÁRÉTT
2. skál, 6. slá, 8. rjúka, 9. kerald, 11.
í röð, 12. mögla, 14. bragsmiður, 16.
kallorð, 17. tala, 18. erlendis, 20. tveir
eins, 21. skref.
LÓÐRÉTT
1. fituskán, 3. fíngerð líkamshár, 4.
ástir, 5. efni, 7. heimakoma, 10. rölt,
13. hafið, 15. ryk, 16. híbýli, 19. tveir
eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. brák, 3. ló, 4. ástalíf, 5.
tau, 7. ámusótt, 10. ark, 13. rán, 15.
duft, 16. hús, 19. ii.
LÁRÉTT: 2. ílát, 6. rá, 8. ósa, 9. áma,
11. tu, 12. kurra, 14. skáld, 16. hó, 17.
níu, 18. úti, 20. ff, 21. stig.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1

Geir Waage.

2

Hjartaáfalls.

3

Barneignir.

Alexander Rybak, norska Eurovision-stjarnan sem sló eftirminnilega í gegn með laginu Fairy Tale
í Mosvku 2008, treður upp á jólatónleikum Björgvins Halldórssonar, Jólagestir 2010. Rybak er önnur
erlenda stjarnan sem kemur fram
á tónleikunum. Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir skömmu
mun breski óperusöngvarinn Paul
Potts einnig syngja á þeim en tónleikarnir verða í Laugardalshöll
þann 4. desember. Því skal haldið til haga að Rybak kemur ekki
fram á tónleikunum á Akureyri
þann 11.desember. Rybak mun
syngja dúett með annarri Eurovision-stjörnu, Jóhönnu Guðrúnu
Jónsdóttur, en hún hreppti einmitt
annað sætið í keppninni í Rússlandi, sællar minningar.
Lítið hefur farið fyrir Jóhönnu
Guðrúnu að undanförnu en hún
neyddist til að taka því rólega eftir
mikla vinnutörn vegna liðagigtar
sem hún þjáist af. Hún hefur því
eytt tímanum í að semja lög en liðagigtinni geta fylgt miklir verkir,
hiti og þreyta. „Það eru allir með
sitt, þetta er bara mitt og ég er
mjög góð þegar ég er á réttum lyfjum.“ Þetta verður í fyrsta skipti
sem Jóhanna og Rybak syngja
saman en eflaust hafa margir beðið
eftir að sjá þennan dúett eftir stórkostlega frammistöðu í Eurovision.
„Þetta stóð alltaf til en það var svo
mikið að gera hjá okkur báðum
strax eftir keppnina að það gafst
aldrei tími til þess,“ segir Jóhanna,
sem mun einnig syngja á jólatónleikum í Svíþjóð á þessu ári.

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
Fíasól (Kúlan)
Lau 4/9 kl. 13:00
Ö Lau 11/9 kl. 15:00
Lau 4/9 kl. 15:00
Ö Sun 12/9 kl. 13:00
Sun 12/9 kl. 15:00
Lau 11/9 kl. 13:00
50 sýningar fyrir fullu húsi á síðasta leikári!

Ö
Ö

Lau 18/9 kl. 13:00
Lau 18/9 kl. 15:00
Sun 19/9 kl. 13:00

U
Ö
Ö

Sun 19/9 kl. 19:00
Fim 23/9 kl. 20:00
Fös 24/9 kl. 20:00

Ö

Hænuungarnir (Kassinn)
Fös 10/9
Lau 11/9
Sun 12/9
***** Fbl

kl. 20:00
kl. 20:00
kl. 20:00
*****Mbl

Ö
Ö

Fim 16/9 kl. 20:00
Fös 17/9 kl. 20:00
Lau 18/9 kl. 20:00

Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Ö Sun 19/9 kl. 19:00
Fim 9/9 kl. 19:00
Fös 1/10 kl. 19:00
Fös 10/9 kl. 19:00
Ö Fös 24/9 kl. 19:00
Lau 2/10 Kl. 19:00
Lau 18/9 kl. 19:00
Ö Lau 25/9 kl. 19:00
Leikhúsveisla sem allir verða að upplifa! Sýningar hefjast kl. 19:00

Hamskiptin (Stóra sviðið)
Fös 27/8 kl. 20:00
Ö Sun 29/8 kl. 20:00
Ö Sun 12/9 kl. 20:00 i
Fös 27/8 kl. 20:00
Ö Fös 3/9 kl. 20:00
Sun 29/8 kl. 20:00
Ö Lau 11/9 kl. 20:00
Rómið sýning Vesturports í Þjóðleikhúsinu á ný eftir sigurgöngu víða um heim. Örfáar sýningar!

Nígeríusvindlið (Kassinn)
Fim 26/8 kl. 20:00
Fös 27/8 kl. 20:00
Aðeins sýnt til 5. september

ÓLAFUR GUNNARSSON Ólafur kemur

við sögu nýrri ljóðabók bandaríska
bít-skáldsins Rons Whitehead.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Jóhanna Guðrún og Alexander Rybak syngja hjá Bó

11

12

á síðasta ári en ekkert varð af henni
vegna kreppunnar. Sigurjón Sighvatsson ætlaði að gera heimildarmynd um hátíðina og gestir á
borð við leikarana Ethan Hawk,
Mickey Rourke og Johnny Depp,
vinir Whiteheads, voru nefndir til
sögunnar. Hvort þeir láti sjá sig
hér á landi næsta sumar á allt saman
eftir að koma í ljós. Engu að síður er
búist við nokkur hundruð gestum frá
Bandaríkjunum á hátíðina.
- fb

JÓHANNA GUÐRÚN: ÞETTA VERÐUR FLUGELDASÝNING

5

8

10

kynntist Whitehead fyrir nokkrum árum
er hann ritstýrði bók í tilefni af fimmtíu
ára afmæli sögunnar. Síðan þá hafa þeir
verið í góðu sambandi.
Whitehead tók þátt í bít-hátíð á heimili
Ólafs fyrir tveimur árum og núna vill bítskáldið endurtaka leikinn með enn stærri,
fjögurra daga hátíð. Hún á að heita The
First Storm Generation og verður haldin
á þremur stöðum hér á landi næsta sumar
á Jónsmessunni. „Þetta sem Ron er að
setja í gang er í raun upphafið að nýrri
bókmenntahreyfingu sem á að skilja sig
frá bít-kynslóðinni á svipaðan máta og
bít-kynslóðin skildi sig frá lost-kynslóðinni,“ útskýrir Ólafur.
Til stóð að halda stóra bít-hátíð á Eiðum

Lau 28/8 kl. 20:00
Lau 4/9 kl. 20:00

kort
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4 miðar

.
9.900 kr
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LANGÞRÁÐ STUND
Íslendingar verða þeir fyrstu sem fá að sjá
Jóhönnu Guðrúnu og Alexander Rybak
á sviði en þau koma fram á jólatónleikum
Björgvins Halldórssonar þann 4.desember í
Laugardalshöll.

Rybak hefur tekið Evrópu með
trompi eftir sigurinn í Eurovision.
Og á stundum hefur álagið orðið
helst til of mikið en fyrr í sumar
gengu þær sögur fjöllum hærra
að Rybak væri að fara yfirum í
norskum og sænskum fjölmiðlum. Þá hafði hann gengið í skrokk
á fiðlu sinni á tónleikum í Gauta-

borg og neyddist til að hætta við
að koma fram á skemmtun fyrir
sænska ríkissjónvarpið. Rybak
hefur hins vegar sagt að hann
hafi það fínt, hann hafi einfaldlega ofkeyrt sig enda verið á nánast stanlausu ferðalagi síðan í
Moskvu.

Ásgeir Þór Davíðsson
hefur um nokkurt
skeið rekið skemmtistaðinn Eighties við
Grensásveg en nú
hefur hann fengið
nóg af þessum
áratug og staðurinn fengið nýtt
nafn. Hann heitir
nú Replay en það er
vísun í nafnið á gamla
staðnum, Steak & Play.
Ásgeir mun ekki sjálfur stjórna
staðnum heldur hefur dóttir hans,
Jakobína, tekið við lyklavöldum.
Eins og Fréttablaðið
greindi frá verður
hápunktur söfnunarinnar Á allra vörum
í beinni útsendingu
Skjás eins í kvöld.
Tilgangurinn að
þessu sinni er að
safna fyrir Ljósið,
endurhæfingar-og
stuðningsmiðstöð
fyrir fólk sem
hefur fengið krabbamein eða blóðsjúkdóma. Fjöldi þekktra andlita
mun svara í söfnunarsíma átaksins
en stjórnendur þáttarins verða þau
Inga Lind og Sölvi Tryggvason.
Meðal þeirra sem sitja við
símtækin í símaveri já.is
verða Dagur B. Eggertsson, Sigfús Sigurðsson
og mamma hans,
Margrét Sigfúsdóttir. Þá
mun Vigdís Finnbogadóttir einnig svara
nokkrum símtölum
sem og Gaui litli,
Ragnhildur Gísladóttir og Randver
Þorláksson en sá
sem verður eflaust
flottastur í tauinu
er Karl Berndsen.
- fgg

freyrgigja@frettabladid.is

Logi á Nordisk Panorma
„Þetta er fyrsta stuttmyndin sem
mér fannst nógu góð til að ég þyrði
að senda hana frá mér,“ segir kvikmyndagerðarmaðurinn Logi Hilmarsson. Stuttmynd hans, Þyngdarafl, keppir í flokki stuttmynda
á kvikmyndahátíðinni Nordisk
Panorama sem fram fer í Bergen í Noregi dagana 24. til 29. september.
Þyngdarafl var frumsýnd á stuttmyndahátíðinni Northern Wave á
Grundarfirði í vetur og voru móttökurnar svo góðar að Logi ákvað
að senda myndina áfram á Nordisk Panorama. „Ég varð svolítið
hissa yfir því hvað hún fékk góðar
móttökur. Ég var búinn að liggja
svo lengi yfir henni að ég var kominn með algjört ógeð, en þegar ég
horfði á hana í bíósalnum og sá
viðbrögð fólks áttaði ég mig á því
að myndin var ekki alslæm,“ segir
Logi. Hann stundaði nám við kvikmyndaskóla í París auk þess sem
hann hefur starfað mikið innan
kvikmyndabransans hér á landi
undanfarin ár.
Að sögn Loga fjallar Þyngdarafl
um ást, vináttu og trú og áhrif trúarinnar á samband manna. Leikararnir Magnea Valdimarsdóttir,

MIKIÐ HRÓS Stuttmynd Loga Hilmarssonar keppir í flokki stuttmynda á Nordisk

Panorama kvikmyndahátíðinni sem fram fer í Noregi í lok september.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Magnús Guðmundsson og Damon
Younger fara með hlutverk í myndinni.
Inntur eftir því hvaða þýðingu
þetta hafi á feril hans segir Logi
þetta fyrst og fremst mikið hrós.
„Þetta er auðvitað mikil viðurkenning fyrir mig sem kvikmyndagerðarmann því það eru fáar
myndir sem komast að á hátíðinni

og vonandi opnar þetta nýjar dyr í
framtíðinni,“ segir hann og bætir
við hlæjandi: „Og nú þarf ég ekki
lengur að skammast mín þegar
ég segist vera kvikmyndagerðarmaður.“
Sjónvarpið hefur þegar keypt
sýningarréttinn að myndinni og
því ættu landsmenn að geta barið
hana augum innan tíðar.
- sm
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Nikótínlaus borgarstjóri
fær stuðning á Facebook
Jón Gnarr borgarstjóri átti sinn
fyrsta nikótínlausa dag í gær.
„Byrjaði að reykja 13 ára og hef
verið nikótínfíkill síðan,“ skrifaði Jón
Gnarr í fyrrakvöld á Dagbók borgarstjóra á Facebook. Hann segist
hafa verið háður nikótíntyggjói í
fimm til sex ár auk þess að reykja
vindla við sérstök tækifæri. „Þessu
lauk í kvöld. Ég er ekki lengur þræll
nikótíns. Þvílíkt frelsi!“ 520 borgarbúar lýstu ánægju með framtakið á
síðunni og sextíu og átta tjáðu sig
um það sérstaklega. Í hádegishléi
sínu í gær gerði borgarstjórinn svo
Facebook-vinum sínum grein fyrir
því hvernig bindindið gengi: „Takk
fyrir stuðninginn með að
hætta nikótíni. Málið er
að ég áttaði mig á því
að ég er ekki að missa
neitt vegna þess að það
var aldrei neitt, nema
mín eigin blekking. Mun
ekki eyða heilsu
minni, tíma,
eða peningum í nikótín
framar.“

Jóel stofnar ofurgrúppu
Saxófónleikarinn Jóel Pálsson
hefur stofnað hljómsveitina Horn
sem ætlar að spila splunkunýja
tónlist á Jazzhátíð Reykjavíkur
í kvöld. Tónleikarnir verða á
skemmtistaðnum Sódómu og með
Jóel á sviði verður einvala lið hljóðfæraleikara, eða þeir Davíð Þór
Jónsson, Eyþór Gunnarsson, Einar
Scheving og Ari Bragi Kárason. Í
kjölfar tónleikanna bregða þeir sér
í hljóðver um helgina
þar sem nýju lögin
verða tekin upp.
Jazzhátíð Reykjavíkur
lýkur á sunnudaginn
á afmælisdegi saxófónleikarans Charlie Parker.
Af því tilefni verður
þessi lokadagur
hátíðarinnar helgaður honum.
-fb
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Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið,
18–49 ára. Könnun Capacent í maí til júlí 2010.
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