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Guðinn sem brást
Nú geisar orrustan um 
söguna. Hvernig hrunið skal 
túlkað, skrifar Guðmundur 
Andri Thorsson.
umræða  13
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Inntökupróf í læknisfræði og sjúkraþjálfun  í 
læknadeild Háskóla Íslands fara fram í dag og á morg-
un. Nærri 400 manns þreyta prófið sem er mesti 
fjöldi frá upphafi en þetta er í níunda sinn sem inn-
tökuprófið er haldið.

V ið viljum fá til okkar sem flesta fót-
boltakrakka, bæði stráka og stelpur, 
á aldrinum 13 til 17 ára,“ segir Mar-
grét Lára Viðarsdóttir, landsliðskona 

í knattspyrnu. Hún, ásamt einkaþjálfaranum 
Silju Úlfarsdóttur, byrjar með afreksskóla í 
Sporthúsinu þann 20. júní. „Mikill hugur er í 
krökkum í dag. Margir vilja ná langt og verða 
jafnvel atvinnumenn. Við viljum hjálpa þeim 
að ná sem lengst,“ segir hún.

Margrét Lára Viðarsdóttir knattspyrnukona og Silja Úlfarsdóttir einkaþjálfari opna afreksskóla

Huga að 
heildinni 

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓTBITAFISKUR-næring fyrir líkama og sál

ðir:

N1

skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 
Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Opnunartími:mánud.-föstud. kl. 11:00 - 18:00   LOKAÐ LAUGAR

 ÚTSALA

   MIKIÐ ÚRVAL AF FLOTTUMFATNAÐI FYRIR 17. JÚNÍ

   VOR OG SUMARLISITI 
2011 

Skemmtilegur ferðafélagi

viðarparket
Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 3.990 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

w w w . f o r l a g i d . i s

NÝ  
KILJA

Skáldverk og  ljóð 01.06.-07.06.11

FÓLK „Ég þurfti að vinna á móti 
ákveðnu hugtaki sem nú er orðið 
þekkt í samfélaginu og kallast 
Gnarrismi. Það fannst mér mjög 
óréttlátt því ekkert sem ég sagði 
eða gerði í kosningabaráttunni var 
tengt því sem hann gerði,“ segir 
Haraldur Freyr Gíslason Polla-
pönkari og nýkjörinn formaður 
Félags leikskólakennara, um við-
brögð við framboði sínu. 

Haraldur tekur starfið með 
trompi og nú fer fram atkvæða-
greiðsla um boðun verkfalls leik-
skólakennara sem kemur til fram-
kvæmda 22. ágúst. „Ég fyrirgerði 
ekki rétti mínum til að berjast 
fyrir bættum kjörum, þótt ég hafi 
ákveðið að mennta mig í þessu 
fagi,“ segir Haraldur. 

  - fsb / sjá síðu 14

Nýr formaður leikskólakennara:

Sakaður um 
Gnarrisma

HARALDUR FREYR GÍSLASON Polla-
pönkarinn er orðinn formaður Félags 
leikskólakennara.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÉTTIR TIL   Í dag verður hæg 
N-læg átt en hvassara á NV-landi. 
Einhver væta NA-lands og á Vest-
fjörðum í dag. Von á skúrum SV-
lands seinni partinn. 

VEÐUR 4

LÉTTIR TIL Í d ð h
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Vinnur með Nilla
Gísli Örn Garðarsson leikur 
í stuttmynd netstjörnunnar 
Nilla.
fólk 26

Verða að ná í stig í dag
Íslenska U21 landsliðið 
spilar annan leikinn sinn á 
EM þegar liðið mætir Sviss.
sport 22

ÁNÆGÐUR MEÐ FENGINN Mikill fjöldi fólks reyndi fyrir sér í veiði við Reynisvatn í gærdag og 
fram á kvöld. Þrátt fyrir góðar aðstæður voru ekki allir eins heppnir og Tindur Ingólfsson, sjö ára veiðimaður, sem 
fékk þennan myndarlega þriggja punda regnbogasilung.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

DANMÖRK Danskir háskólanemar 
eyða einungis um 28,5 klukku-
stundum á viku í nám sitt. Það 
kemur fram í niðurstöðu könnun-
ar við Árósaháskóla.

Alls tóku um 11 þúsund stúd-
entar þátt í könnuninni, en í sam-
anburði við könnun sem gerð var 
árið 2008 virðast ungmennin nú 
eyða hálfri klukkustund minna á 
viku í fyrirlestra og undirbúning.

Þessi niðurstaða er áfall að sögn 
talskonu samtaka atvinnulífsins í 
Danmörku. Afleiðingarnar gætu 
orðið þær að í framtíðinni muni 
dönsk fyrirtæki frekar leita að 
hæfu starfsfólki erlendis.  - þj

Latir stúdentar í Danmörku:

Námið rúm-
lega hálf vinna

VEÐUR Veðurspár gera ráð fyrir 
talsvert hlýrra veðri á Suðvestur-
landi á næstu dögum en annars 
staðar á landinu. Hiti gæti farið 
niður í þrjár gráður á Austur- og 
Norðurlandi í vikunni. 

„Það er gert ráð fyrir því að það 
sé meira eða minna norðaustanátt, 
svo sem ekkert mjög kalt loft, 
en meðan það blæs af svölu haf-

inu fyrir norðan þá verður aldrei 
neitt verulega hlýtt,“ segir Einar 
Sveinbjörnsson veðurfræðingur. 
Hann segir þó ekkert í umhverf-
inu benda til þess að hret sé yfir-
vofandi, þó líkur séu á að norðaust-
anáttin ríki fram að helgi. 

„Þessi norðaustanátt er fremur 
óhagstæð að sumarlagi. Bæði er 
svalt loft oft vætusamt og sólar-

lítið.“ Þetta eigi sérstaklega við á 
Norður- og Norðausturlandi. Þar 
sé hitinn í ökkla eða eyra á þess-
um tíma sumars. Ef vindur sé af 
landi og loft að sunnan sé miklu 
hlýrra. „Hins vegar er þetta hag-
stæð vindátt á höfuðborgarsvæð-
inu, sem gefur bæði að það verði 
léttskýjað og sól og ágætis hiti.“  
 - þeb

Norðaustanátt veldur kulda á Norður- og Norðausturlandi næstu daga: 

Verður hlýjast á Suðvesturlandi

NEYTENDUR Framleiðendur ýmiss 
konar neytendavöru á alþjóða-
markaði hafa undanfarin misseri 
tekið á það ráð að minnka innihald 
neytendapakkninga en halda verði 
óbreyttu. Þetta kemur fram í frétt 
breska ríkisútvarpsins BBC, en 
fjölmargar vörur af þessu tagi eru 
fluttar inn hingað til lands og hafa 
því bein áhrif á íslenska neytendur.

Til dæmis nefnir BBC að sápu-
stykki hafi minnkað sem og sæl-
gætisstykki. Þannig hafi súkku-
laðistykki frá Cadbury‘s minnkað 
um 20 grömm og Toblerone hafi 
minnkað um einn þríhyrning. 

Fyrirtækin bera við stórhækkuðu 
hráefnisverði á heimsmörkuðum 
og þetta sé eina leiðin til að forð-
ast hækkanir, en neytendafrömuðir 
segja þetta fela í sér hækkun og sé 
villandi fyrir almenning.

Þuríður Hjartardóttir, fram-
kvæmdastjóri Neytendasamtak-
anna, segir í samtali við Frétta-
blaðið að þótt þess háttar mál hafi 
ekki komið inn á borð samtakanna 
nýlega, sé ástæða til þess að brýna 
fyrir neytendum að fylgjast með 
magneiningaverði.

„Þegar fólk er að bera saman 
verð almennt, skiptir máli að bera 

saman verð í samræmi við magn, 
til dæmis lítraverð eða kílóverð 
frekar en stykkjaverð.“

Finnur Geirsson, forstjóri sæl-
gætisgerðarinnar Nóa Siríus, segir 
svona nokkuð ekki hafa viðgengist 
hjá sínu fyrirtæki þó vissulega hafi 
hráefni hækkað í verði. Framleið-
endur erlendis séu eflaust að bregð-
ast við þeirri þróun.

„Við höfum verið að samræma 
okkar pakkningastærðir, en það 
hefur verið til að auka hagkvæmni í 
framleiðslu, en ekki verið í þeim til-
gangi að hækka útsöluverð miðað 
við magn.“  - þj

Pakkningar minnka 
en verð helst óbreytt
Víða erlendis hafa framleiðendur neytendavöru mætt hækkandi hráefnisverði 
með því að minnka vöruna en halda verði óbreyttu. Neytendasamtökin hvetja 
íslenska neytendur til að vera á varðbergi og fylgjast vel með magneiningaverði.
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Ólafur Gaukur Þórhallson, gít-
arleikari og tónlistarmaður, lést 
í gærmorgun áttræður að aldri. 
Ólafur fædd-
ist í Reykjavík 
11. ágúst 1930 
og lauk stúd-
entsprófi frá 
Menntaskólan-
um á Akureyri 
árið 1949. 

Ólafur hóf 
ungur að aldri 
að spila með 
mörgum af vinsælustu hljóm-
sveitum landsins, meðal ananrs 
KK-sextett og stýrði svo eigin 
hljómsveit um árabil. Þá rak 
Ólafur gítarskóla Ólafs Gauks 
frá árinu 1975 til dauðadags.

Eftirlifandi eiginkona Ólafs er 
Svanhildur Jakobsdóttir, söng-
kona og dagskrárgerðarmaður.

Ólafur Gaukur 
er látinn

SÝRLAND Rúmlega sex þúsund Sýr-
lendingar hafa flúið yfir til Tyrk-
lands síðustu sólarhringa eftir að 
sýrlenski herinn náði völdum í 
borginni Jisr al-Shughour. Fólkið 
hefst við í flóttamannabúðum sem 
eru óðum að fyllast. 

Herlið fór inn í borgina snemma 
á sunnudagsmorgun að sögn sjón-
arvotta, en þar sem erlendir fjöl-
miðlar fá ekki að koma til Sýr-
lands er erfitt að staðfesta fréttir. 
Þyrlur sáust sveima yfir borginni 
og skriðdrekar keyrðu inn í hana, 
en að sögn mannréttindasamtaka 
var sprengjum einnig varpað. 
Hershöfðingjar hafa neitað því. Þá 
hafa fjölmiðlar í landinu sagt að 
tveir vopnaðir meðlimir í hryðju-
verkasamtökum hafi verið drepn-
ir, en jafnframt hafi einn hermað-
ur látist og fjórir slasast. Talið er 
að hersveitir muni næst gera inn-
rás í bæinn Maarat al-Numan, í 
nágrenni Jisr al-Shughour. 

Fjöldi fólks hefst enn við á 
mörkum landanna tveggja í norðri 
og býr sig undir að fara yfir til 
Tyrklands ef hersveitir nálgast 
svæðið meira. Þó hafa yfir sex 
þúsund manns flúið yfir landa-
mærin á síðustu dögum og skráð 
sig hjá tyrkneskum yfirvöld-
um. Breska ríkisútvarpið segir 
að fimm þúsund til viðbótar séu 
komnir yfir landamærin en hafi 
ekki skráð sig formlega. Rauði 
hálfmáninn hefur sett upp nokkr-
ar flóttamannabúðir við landa-
mærin, sem eru nú fullar eða að 
fyllast. Því er verið að koma upp 
fjórðu búðunum nú. 

Jisr al-Shughour er um 20 kíló-
metra frá landamærunum og 
aðeins um fimmtíu þúsund manns 
búa þar. Flestir flóttamennirnir 

Enn flýja þúsundir 
ofbeldið í Sýrlandi
Hermenn hafa náð borginni Jisr al-Shughour í norðurhluta Sýrlands á sitt vald 
og þúsundir hafa flúið þaðan yfir landamærin til Tyrklands. Utanríkisráðherra 
Bretlands vill að öryggisráð SÞ taki skýra afstöðu og fordæmi ofbeldið. 

FLÓTTAMANNABÚÐIR Flóttafólk frá Sýrlandi fyrir utan búðir sem settar hafa verið 
upp í Boynuyogun í grennd við landamærin. Áfram streymir flóttafólk yfir til Tyrk-
lands.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bandarískur maður sem stundar nám við háskólann í Edinborg hefur 
viðurkennt að hafa skrifað bloggið „hinsegin stelpa í Damaskus,“ sem hefur 
verið mjög vinsælt um allan heim undanfarna mánuði. Bloggið var skrifað 
undir nafninu Amina Arraf, sem samkvæmt því var samkynhneigð ung kona 
í Sýrlandi. Í síðustu viku var greint frá því á síðunni að Amina hefði verið 
handtekin vegna skrifa sinna og tengsla við mótmæli í landinu. Hafin var 
undirskriftasöfnun á netinu og þess krafist að Aminu yrði sleppt. Efasemdir 
höfðu þó vaknað um tilvist hennar og böndin fóru að beinast að Tom Mac-
Master, sem viðurkenndi á sunnudag að hafa búið persónuna og bloggið til. 
Hann baðst afsökunar en hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir athæfið. 

Frægur bloggari var plat 

koma þaðan eða annars staðar úr 
Idlib-héraði. 

William Hague, utanríkis-
ráðherra Bretlands, fordæmdi 
ofbeldisverk stjórnvalda í Sýr-
landi í yfirlýsingu á sunnudag. 
Hann kallaði einnig eftir því að 
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
tæki skýra afstöðu í málinu. Það 
gæti þó reynst erfitt þar sem 
stjórnvöld í Líbanon, sem á sæti 

í ráðinu, eru  nánir bandamenn 
stjórnvalda í Sýrlandi.  

Stjórnvöld í Sýrlandi segja að 
fimm hundruð meðlimir öryggis-
sveita hafi látist síðan mótmæli 
gegn forseta landsins, Bashar 
Assad, hófust um miðjan mars. 
Mannréttindasamtök segja að 1400 
Sýrlendingar hafi verið drepnir og 
yfir tíu þúsund handteknir á sama 
tíma.   thorunn@frettabladid.is

SKIPULAGSMÁL Sif Sigurðardóttir á Laxagötu 10 á 
Akureyri segir bæjaryfirvöld fara með rangt mál 
og hóta íbúum í svari sínu við athugasemdum þeirra 
vegna fyrirhugaðrar heimildar til handar ÁTVR að 
byggja við vínbúð sína á Gránufélagsgötu.

Íbúar í nágrenninu telja að verðmæti eigna þeirra 
muni minnka ef viðbyggingin verður reist. Í opnu 
bréfi til bæjarstjórnarinnar vitnar Sif til umsagnar 
sem skipulagsnefnd Akureyrar samþykkti. „Verð-
mæti eignanna ætti að aukast við breytinguna þar 
sem núgildandi deiliskipulag gerir ráð fyrir algerri 
uppstokkun og niðurrifi reitsins,“ segir í umsögn-
inni.

„Þarna er verið að vísa í gamalt deiluskipulag 
sem löngu er búið að fella úr gildi og þykir mér 
vera dulin hótun í garð okkar eigenda, að sætt-
ast við þessa tillögu annars eigum við hættu á að 
húsin okkar verði rifin,“ skrifar Sif. Sjálf situr hún 
í félagsmálaráði Akureyrar fyrir Bæjarlistann sem 
er í minnihluta í bæjarstjórn, 

Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu sam-
þykkti skipulagsnefndin breytingu á deiliskipulagi 
sem gerir ÁTVR fært að reisa viðbygginguna á 

baklóð vínbúðarinnar. Bæjarstjórnin frestaði hins 
vegar afgreiðslu málsins að tillögu bæjarfulltrúa 
Bæjarlistans sem áður hafði samþykkt breytinguna 
í skipulagsnefndinni.  - gar

Íbúi við Laxagötu á Akureyri telur bæjaryfirvöld fara offari í vínbúðarmáli:

Segir bæinn hóta íbúunum niðurrifi

SIF SIGURÐARDÓTTIR Nágranni vínbúðarinnar á Gránufélags-
götu á Akureyri segir fyrirhugaða viðbyggingu á baklóðinni 
munu skerða útsýni og taka birtu frá næstu íbúðarhúsum auk 
alls þess ónæðis sem aukin umsvif muni valda.

MYND/HÓLMFRÍÐUR BRYNJA HEIMISDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á þrí-
tugsaldri var í tvígang tekinn 
fyrir akstur undir áhrifum fíkni-
efna um helgina. Á laugardags-
kvöld var maðurinn stöðvaður í 
Kópavogi þar sem hann var færð-
ur á lögreglustöð en sleppt stuttu 
síðar.  

Ökumaðurinn lét sér hins 
vegar ekki segjast og settist aftur 
undir stýri nokkrum klukkutím-
um síðar. Lögreglunni tókst aftur 
að stöðva för hans um Kópavog-
inn þar sem hann reyndi svo að 
flýja af vettfangi á hlaupum. Það 
tókst ekki og maðurinn því hand-
tekinn í annað sinn á nokkrum 
klukkutímum og í þetta skiptið 
með fíkniefni í fórum sínum.  - áp

Ökufantur tekinn í tvígang:

Ók undir áhrif-
um fíkniefna

LÍBÍA, AP Ríkisstjórn Þýskalands 
viðurkenndi í gær líbíska bylting-
arráðið sem yfirvald í Líbíu. 

Guido Westerwelle, utanríkis-
ráðherra Þýskalands, fundaði í 
gær með leiðtogum uppreisnar-
mannanna í Benghazi. Hann sagði 
að Líbía án Gaddafís væri sam-
eiginlegt markmið og að bylting-
arráðið væri lögmætur fulltrúi 
líbísku þjóðarinnar. Wester welle 
varði einnig þá ákvörðun Þjóð-
verja að taka ekki þátt í aðgerðum 
Nató í landinu.  - þeb

Þýskir ráðherrar í Líbíu: 

Þjóðarráðið hið 
rétta yfirvald

MENNING Fiðluleikarinn heims-
frægi Maxim Vengerov og píanó-
leikarinn Maria Joao Pires munu 
koma fram saman á tónleikum í 
Hörpu þann 8. júlí næstkomandi 
ásamt St. Christopher hljómsveit-
inni frá Vilníus.

„Þetta verður að teljast mikill 
viðburður því þarna leiða saman 
hesta sína einhverjir tveir virtustu 
tónlistarmenn samtímans,“ segir 
Steinunn Birna Ragnarsdóttir, tón-
listarstjóri Hörpu. Hún segir þetta 
vera menningarviðburð á heims-
mælikvarða og búast megi við því 
að nokkur fjöldi útlendinga komi 
hingað til lands gagngert til að 
fara á tónleikana. - mþl 

Heimsviðburður í Hörpu:

Vengerov og 
Pires í Eldborg

HARPA Vengerov og Pires munu stíga á 
svið í Eldborg í júlí. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NÁTTÚRA Íbúar í Mýrdalshreppi 
hafa síðustu daga ítrekað tekið 
niður og fjarlægt hlið og keðjur 
sem Umhverfisstofnun hefur komið 
fyrir við Dyrhólaey til að vernda 
fuglalíf meðan á varpi stendur. Í 
fyrradag var starfsmanni stofnun-
arinnar meinað að koma enn einu 
sinni fyrir keðjum á svæðinu og 
honum hrint þegar hann reyndi að 
sinna starfi sínu.

„Dyrhólaey er friðlýst svæði og 
Umhverfisstofnun er heimilt að loka 
svæðinu frá 1. maí til 25. júní ár 
hvert til að vernda fuglalíf meðan á 
varpi stendur. Margir íbúar á svæð-

inu hafa hins vegar andmælt þess-
um lokunum,“ segir Ólafur Arnar 
Jónsson, deildarstjóri hjá Umhverf-
isstofnun.

Ólafur segir stofnunina á hverju 
ári fá fuglafræðing til að meta 
aðstæður í Dyrhóley og veita ráð-
leggingar um hvort lokun sé nauð-
synleg. Í ár hafi verið afráðið að 
loka svæðinu frá 5. maí en síðan hafi 
átt að opna hluta svæðisins, Háey, 
í dag. Lágey yrði hins vegar áfram 
lokuð til 25. júní.

„Við höfum viljað reyna að ná 
sátt og ætlað okkur að koma á fót 
nefnd þar sem helstu hagsmunaaðil-

ar kæmu að og gætu rætt þessi mál. 
Þessi læti undanfarna daga hafa 
hins vegar sett þau áform í uppnám 
og málið er í raun í algjörri óvissu 

núna,“ segir Ólafur og bætir við að 
Umhverfisstofnun hyggist kæra þá 
aðila sem hafi ítrekað tekið niður 
lokanirnar og farið inn á svæðið.

Sveitarstjórn Mýrdalshrepps 
sendi frá sér fréttatilkynningu um 
málið á sunnudag þar sem íbúar á 
svæðinu eru sagðir ósáttir við lokun 
svæðisins. „Íbúar í Mýrdalshreppi 
sem í dag hafa verulegan hluta 
tekna sinna af ferðaþjónustu eru 
því skiljanlega mjög ósáttir við að 
sjö æðarkollur eigi að geta komið í 
veg fyrir að ferðamenn fái að njóta 
þessarar einstöku náttúruperlu,“ 
segir í tilkynningunni.  - mþl

Íbúar Mýrdalshrepps ósáttir við lokun Dyrhólaeyjar á meðan á varpi stendur:

Allt í háalofti vegna lokunar Dyrhólaeyjar

DYRHÓLAEY Legið hefur við handalög-
málum vegna tímabundinna lokana á 
Dyrhóley á meðan á varpi fugla stendur.

Herjólfur bilaði
Nokkur fjöldi fólks var fastur í Vest-
mannaeyjum í gær vegna bilunar í 
annarri aðalvél Herjólfs. Unnið var að 
viðgerðum á skipinu í gærkvöldi og 
í nótt. Búist var við því að siglingar 
hæfust aftur samkvæmt áætlun í dag. 

SAMGÖNGUR

Stefán, er farið að glitta í gull-
pottinn við enda regnbogans?

„Ja, það er nú ekki allt gull sem 
glóir.“

Stefán Konráðsson er framkvæmda-
stjóri Íslenskrar getspár sem stendur í 
samningum um þátttöku í sam-evrópsku 
risalottói þar sem potturinn gæti hlaupið 
á milljörðum króna.

SPURNING DAGSINS
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Ekkert okkar þekkir morgundaginn. Enginn á hann vísan. Á augabragði getum við staðið frammi fyrir nýjum 

veruleika, gjörbreyttum fjárhagslegum forsendum og breyttu lífsmynstri í lengri eða skemmri tíma. 

Við getum sjaldnast  fyrirbyggt slys eða alvarleg veikindi. Við getum hins vegar verið viðbúin slíkum áföllum 

og oft komið í veg fyrir að þau reynist okkur rothögg. Sjúkdóma- og starfsörorkutryggingar OKKAR eru 

hornsteinn í slíkum undirbúningi. Þær geta skipt sköpum ef við þurfum að brúa bil vegna tekjuskerðingar, 

breyta um húsnæði, skipta um bíl eða mæta öðrum óvæntum útgjöldum. Þær geta líka verið kærkomið 

haldreipi ef við viljum í ljósi nýrra aðstæðna söðla um, leggjast í ferðalög, hefja langt og kostnaðarfrekt nám 

eða fjárfesta í leiðum til að láta nýja drauma rætast. 

Látum þéttriðið öryggisnet vandaðra persónutrygginga minnka áhyggjur okkar af hinu óþekkta og auðvelda 

okkur sóknarfærin ef þáttaskil verða á lífsleiðinni. 

OKKAR líftryggingar hf. er elsta líftryggingafélagið á Íslandi og rekur sögu sína aftur til ársins 1966. Félagið stendur traustum fjárhagslegum fótum 

og viðskiptavinir þess skipta tugum þúsunda. 

líf - alla ævi
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220,6298
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,43  114,97

186,28  187,18

165,35  166,27

22,168  22,298

21,048  21,172

18,201  18,307

1,4283  1,4367

183,35  184,45

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

26°

23°

24°

18°

23°

21°

19°

19°

23°

21°

27°

20°

36°

17°

23°

19°

18°Á MORGUN 
Fremur hægur vindur  en 

hvassara NV-lands

5

FIMMTUDAGUR
Fremur hægur vindur  
en hvassara NV-lands

10

7

4

7 5

4

4

7

10

9

9

6

4

6

3

2

4
5

5

712 13

7
9

8

10

6 3

7

3
2

STUTT VINNUVIKA    
Fremur hægur 
vindur um mest 
allt land næstu 
daga en 8-13 m/s 
NV-lands. Hiti 4-13 
stig í dag og á 
morgun en ætti að 
þokast örlítið upp 
á við á fi mmtudag. 
Rigning eða súld á 
köfl um víða, helst 
NA-til

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

VÍETNAM, AP Aukinn stirðleiki 
gæti hlaupið í samskipti Kína og 
Víetnams eftir að síðarnefnda 
ríkið stóð fyrir heræfingum á 
umdeildu hafsvæði í Suður-Kína-
hafi í gær. Með æfingunum vöktu 
Víetnamar athygli á meintum 
brotum Kínverja á svæðinu.

Þeir eru sakaðir um skemmd-
arverk í sambandi við olíuleit 
Víetnama á svæðinu. Kínversk 
stjórnvöld hafa ekki tjáð sig um 
málið, en í blaðagrein kínverska 
kommúnistaflokksins er minnt á 
þúsund ára yfiráð Kína yfir Víet-
nam og þeir síðarnefndu beðnir 
að lesa sögubækurnar á ný. - þj

Æfingar Víetnama á Kínahafi:

Kínverjar ósáttir 
við heræfingar

MÓTMÆLI Æfingar hersins koma í kjölfar 
almennra mótmæla gegn meintum yfir-
gangi Kínverja á yfirráðasvæði Víetnama. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRETLAND Hægt verður að bjarga 
meira en fjórum milljónum 
mannslífa á næstu fjórum árum 
með auknum fjárframlögum til 
bólusetninga. 

Tilkynnt var á ráðstefnu í Bret-
landi í gær að 4,3 milljörðum 
Bandaríkjadala, tæplega fimm 
hundruð milljörðum íslenskra 
króna, verði varið í bólusetningar 
gegn sjúkdómum eins og lungna-
bólgu og niðurgangi á næstu 
árum.

Bretar ætla að eyða 1,3 milljarði 
í verkefnið og Bill Gates milljarði. 
Noregur, Bandaríkin, Ástralía 
og fleiri Evrópulönd hafa lofað 
framlögum. Gates sagði í gær að í 
fyrsta skipti í sögunni myndu börn 
í þróunarríkjum fá sömu bólusetn-
ingar gegn þessum sjúkdómum og 
börn í ríkari löndum.  - þeb

Milljarðar í bólusetningar: 

Mun bjarga 
milljónum lífa

SPÁNN Vefur spænsku ríkislög-
reglunnar lá niðri í klukkutíma 
eftir árás tölvuhakkarahópsins 
Anonymous. Árás netþrjótanna 
kom í beinu framhaldi af hand-
töku þriggja manna sem taldir 
eru vera höfuðpaurar hópsins. 

Yfirvöld á Spáni vilja ekki stað-
festa að hópurinn Anonymous 
sé á bak við árásina en hópurinn 
sjálfur hefur hins vegar gefið út 
yfirlýsingu þess efnis. Miklu efni 
var hlaðið niður á vefsíðuna sem 
gerði það að verkum að hún kikn-
aði undir álaginu. 

Í yfirlýsingu frá tölvuhakkara-
hópnum segir að árásin hafi verið 
friðsamleg mótmæli en hópurinn 
hefur áður gert árásir á vefsíður 
tyrkneskra yfirvalda til að mót-
mæla ritskoðun á netinu. - áp

Skipulögð árás netþrjóta:

Vefur spænsku 
lögreglunnar 
hakkaður

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest tveggja ára fangelsisdóm 
yfir rúmlega fertugri konu. Hún 
var einnig svipt ökurétti í tvö og 
hálft ár.

Konan var sakfelld fyrir fjöl-
mörg brot. Hún stal fjármunum, 
skartgripum, snyrtivörum, áfengi 
og matvælum úr verslunum. Hún 
sveik jafnframt út vörur og þjón-
ustu með stolnu greiðslukorti.

Konan játaði brot sín fyrir 
dómi og var það virt henni til 
refsimildunar.  - jss

Stal öllu sem hönd á festi:

Í fangelsi og 
svipt ökuleyfi

ÞJÓÐKIRKJAN Baldur Kristjáns-
son, sóknarprestur í Ölfusi, tekur 
undir gagnrýni rannsóknarnefnd-
ar kirkjuþings á gerðir hans, sem 
koma fram í skýrslunni um bisk-
upsmálið. Þá segist hann sjá eftir 
að hafa ekki sjálfur haft samband 
við konurnar sem sökuðu biskup 
um kynferðisbrot.

Í skýrslunni er meðal annars 
gerð athugasemd við þá ákvörðun 

Baldurs að sitja 
stjórnarfundi 
Prestafélags 
Íslands þegar 
ræddar voru 
ásakanir um 
kynferðisbrot 
Ólafs Skúlason-
ar biskups, en 
Baldur var þá 
biskupsritari. 
Þar segir að „í 

ljósi trúnaðarsambands síns við 
biskup“ sé þess ekki að vænta að 
hann hafi getað litið óhlutdrægt á 
málið.

Í yfirlýsingu frá Baldri í gær, 
gengst hann við mistökunum.

„Þetta er alveg hárrétt athuga-
semd“, segir Baldur þar og játar 
að hafa verið vanhæfur til að fjalla 
um málefni yfirmanns síns. 

„Ég hefði auðvitað átt að segja 
mig frá þessu strax. […] Þegar ég 
lít til baka yfir þetta tímabil sé ég 
eftir að hafa verið þarna og iðr-
ast þess að hafa ekki einfaldlega 
sagt mig úr stjórn Prestafélagsins. 
Þarna var ég, í febrúar og mars 
1996, einfaldlega of nálægur mál-
inu og of háður biskupi og lögfræð-
ingum hans.“

Baldur bætir því við að hann 
hafi sagt sig frá kirkjuþingi, sem 
hefst í dag, og segist telja að við-
brögð þess við skýrslunni verði 
trúverðugri eftir því sem færri 
þátttakendur í atburðunum, sem 
skýrslan tekur til, taki þar þátt. 

Þess má geta að Karl Sigur-
björnsson, biskup Íslands, sem er 
í skýrslunni sagður hafa gert mis-
tök í starfi, á sæti á kirkjuþingi og 
mun væntanlega tjá sig þar um 
niðurstöðu skýrslunnar.

Í niðurlagi yfirlýsingarinnar 
ítrekar Baldur afsökunarbeiðni 
til kvennanna þriggja, sem sök-
uðu Ólaf biskup um kynferðisbrot 
á sínum tíma. 

Í samtali við Fréttablaðið segir 
Baldur að hann hafi fljótlega áttað 

sig á vanhæfi sínu, sem og því að 
ásakanir kvennanna gegn biskupi 
gætu átt við rök að styðjast. 

Hann bætir við, aðspurður, að 
hann vonist til að þátttaka hans í 
stjórnarstörfum Prestafélagsins 
hafi ekki breytt gangi mála.

En telur Baldur að hann hafi 
getað hagað sínum verkum á 
annan hátt en úr varð?

„Ég sé eftir því að hafa ekki 
sjálfur haft samband við konurnar 
og kynnt mér þeirra mál betur, 
heldur látið mér nægja umsagnir 
annarra.“

Baldur segist að lokum ætla að 
bíða niðurstöðu kirkjuþings áður 
en hann tjáir sig frekar, en von-
ast til að þar fari fram hreinskilið 
uppgjör.  thorgils@frettabladid.is

Baldur játar vanhæfi 
sitt í biskupsmálinu
Séra Baldur Kristjánsson segist hafa verið vanhæfur í meðferð Prestafélagsins 
á biskupsmálinu. Iðrast að hafa ekki sagt sig úr stjórn Prestafélagsins. Trúði 
frásögnum kvennanna. Vonast eftir hreinskilnu uppgjöri á kirkjuþingi í dag.

BALDUR 
KRISTJÁNSSON

UPPGJÖR Á KIRKJUÞINGI  Kirkjuþing kemur saman í Grensáskirkju í dag þar sem 
þessi mynd var tekin árið 2008. Á þinginu verður niðurstaða rannsóknarnefndar um 
meint kynferðisbrot Ólafs Skúlasonar til umfjöllunar.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÞJÓÐKIRKJAN Rannsóknarnefnd 
kirkjuþings telur sig ekki geta 
skorið úr um það sem fram fór á 
fundi Sigrúnar Pálínu Ingvars-
dóttur með þeim Karli Sigur-
björnssyni, núverandi biskupi, 
og Hjálmari Jónssyni, núverandi 
dómkirkjupresti, í Hallgríms-
kirkju þann 3. mars 1996 sökum 
þess að orð standi þar gegn orði.

Þegar ásakanirnar gegn Ólafi 
biskupi komust aftur í hámæli á 
síðasta ári var mikið fjallað um 
þennan fund og sáttayfirlýsingu 
sem átti þar að undirrita. 

Bar Sigrún Pálína, að eftir að 

samkomulag hefði tekist um orða-
lag yfirlýsingar, hefði Karl prent-
að textann út, en þá hefði vantað 
setningu inn í, þar sem Sigrún 
Pálína sagðist standa við sína 
frásögn af samskiptunum við 
Ólaf biskup.

Því hafi fundinum lokið án 
þess að nokkur yfirlýsing 
væri undirrituð.

Karl og Hjálmar þver-

tóku fyrir slíkt í svörum 
sínum til rannsóknarnefnd-
arinnar. Þar sem engin 
vitni eru um framvind-
una nema þau sem eiga 
aðkomu að málinu, seg-
ist nefndin ekki hafa for-
sendur til að fjalla frekar 
um þessa hlið málsins. 
Það var þó niðurstaða 
nefndarinnar að þátt-
taka Karls í þessari 
sáttamiðlun hafi verið 
mistök af hans hálfu, 
sökum fyrri aðkomu 
hans að málinu.  - þj

ENGIN VITNI Karli, Hjálmari og 
Sigrúnu Pálínu ber ekki saman 

um hvað fram fór á fund-
inum í Hallgrímskirkju. 

Rannsóknarnefnd um sáttafund presta með Sigrúnu Pálínu í Hallgrímskirkju:

Orð gegn orði um yfirlýsinguna
TYRKLAND, AP Flokkur Receps 
Tayyips Erdogan, forsætisráð-
herra Tyrklands, sigraði í þing-
kosningum í landinu í gær. Flokk-
urinn bætti við sig fylgi og heldur 
völdum þriðja kjörtímabilið í röð. 

Eitt helsta kosningaloforð 
flokks ins var um breytingar á 
stjórnarskrá. Til að ná þeim fram 
þarf Erdogan stuðning annarra 
flokka þar sem hann vantar fjögur 
þingsæti upp á þau 330 sem þarf 
til að koma breytingartillögum 
beint í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá 
jók hreyfing Kúrda fylgi sitt.  - þeb

Þingkosningar í Tyrklandi:

Sigur dugði ekki 
til breytinga
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HÁGÆÐA
FJÖLSTILLANLEGU
HEILSURÚMIN FRÁ 
ERGOMOTION 
Á ÓTRÚLEGU 
TILBOÐI!

FJÖLSTILLANLEG HEILSURÚM

NÝ SENDING!

HJÓNARÚM MEÐ
ÞRÝSTIJÖFNUNARDÝNU

(2X 90X200 cm.)
Ergomotion 100 - Fullt verð 514.800 kr. 

TILBOÐSVERÐ 386.100 kr.
Ergomotion 400 - Fullt verð 641.801 kr. 

TILBOÐSVERÐ 481.351 kr.

= 25% AFSLÁTTUR!

ERGOMOTION 400 LÍNAN

tilfinninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni og minnkar
pressu á mjóbak og axlir.

ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti 

stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt 
er að nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru 
tveir mótorar. Einn fyrir höfuðgafl og annar 
fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni 
svo ekkert ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

ATH! VIÐ EIGUM FLEIRI STÆRÐIR AF ERGOMOTION HEILSU-
RÚMUM OG FLEIRI TEGUNDIR AF HEILSUDÝNUM FYRIR ÞAU.

A
rg

h!

EKKI MISSA  AF ÞESSU

EINSTAKA TÆKIFÆRI Á

AÐ EIGNAST RÚM FRÁ

ERGOMOTION
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Nú eru allar
ryksugur frá 
Siemens og 
Bosch á
tilboðsverði.

Líttu inn og 
gerðu góð kaup!

Umboðsmenn
um land allt.

FRÉTTASKÝRING
Hvernig breyttist litla kvótafrumvarpið 
í meðferð þingsins?

Tillögur ríkisstjórnarinnar um 
breytingar á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu voru lagðar fram á þingi 
í tveimur frumvörpum sem hafa 
verið kölluð litla og stóra frumvarp-
ið. Í stóra frumvarpinu eru lagðar 
til afar umfangsmiklar breytingar 
á stjórn fiskveiða en frumvarpið var 
ekki afgreitt fyrir þinglok. Umræðu 
um það verður því væntanlega fram 
haldið í haust. 

Litla frumvarpið, sem varð að 
lögum á laugardag, er mun minna í 
sniðum en hið stóra og raunar fellur 
það úr gildi ef og þegar stóra frum-
varpið verður að lögum. Þrátt fyrir 
það hefur mikill styr staðið um það 
í þinginu og víðar. Svo mikill að á 
lokastigum þingsins var því breytt 
nokkuð til að um það gæti skapast 
meiri sátt. 

Litla frumvarpið tónað niður
Veigamestu breytingarnar sem 
gerðar eru með litla frumvarpinu 
eru tvær. Í fyrsta lagi eru sjávar-
útvegsráðherra á hverju fiskveiði-
ári falin í kringum 4.500 þorsk-
ígildistonn til ráðstöfunar að vild 
til að mæta áföllum vegna veru-
legra breytinga á magni kvóta eða 
með byggðasjónarmið að leiðarljósi. 
Í upphaflegum frumvarpsdrögum 
stóð til að ráðherra hefði til ráðstöf-
unar 13.000 tonn þegar allt var talið. 
Þessi kvótapottur ráðherra hefur 
hins vegar mætt einna harðastri 
gagnrýni meðan á meðferð frum-
varpsins hefur staðið. 

Í öðru lagi er veiðigjald hækk-
að úr 9,5 prósentum af framlegð 
útgerðarinnar í 13,3 prósent. Rétt 
eins og í tilfelli kvótapottsins hefur 
umfang breytinganna verið minnk-
að frá upphaflegu frumvarpi en þar 
var gert ráð fyrir 16,2 prósentum af 
framlegð. Þá var fallið frá ákvæði 

sem hefði falið í sér að 15 prósent 
veiðigjaldsins rynnu til sveitarfé-
laga en upp höfðu komið efasemd-
ir um að ákvæðið stæðist stjórnar-
skrá.

Veiðigjaldið rennur eftir sem 
áður í ríkissjóð en það er í raun 
umframskattlagning sem útgerðin 
sætir til að koma til móts við sjónar-
mið um að þjóðin njóti hluta af auð-
lindaarði sjávarútvegarins.

Stóra frumvarpið róttækara
Stóra frumvarpið gengur, eins og 
áður sagði, mun lengra í breyting-
um á fiskveiðistjórnunarkerfinu 
en það litla. Raunar er ekki orðum 
aukið að segja að þar séu lagðar til 
grundvallarbreytingar á núverandi 
kerfi.

Í fyrstu grein frumvarpsins er 
tekið fram að nytjastofnar á Íslands-
miðum séu þjóðareign sem óheim-
ilt sé að selja eða láta varanlega af 
hendi. Ráðherra er hins vegar heim-
ilað að veita einstaklingum eða lög-
aðilum tímabundinn afnotarétt gegn 
gjaldi án þess að eignaréttur eða 
óafturkallanlegt forræði myndist 
yfir veiðiheimildunum.

Aflaheimildum er skipt í tvo 
flokka samkvæmt frumvarpinu. 
Annars vegar samningsbundin 
nýtingarleyfi á þeim og hins vegar 
afla sem úthlutað er án samninga 
úr fimm „pottum“. Samnings-
bundnu nýtingarleyfin verða veitt 
núverandi eigendum aflaheimilda 
til fimmtán ára með mögulegri 
framlengingu til átta ára. Pottarnir 
nefnast strandveiðipottur, byggða-
pottur, leigupottur, línuívilnunar-
pottur og bótapottur. Áætlað er að 
allt að 15 prósent þorskígilda verði 
í lok fimmtán ára samningstímans 
í flokki tvö. Þá gilda sérreglur um 
þorsk, ýsu, ufsa og steinbít. Til að 
mynda mun allt að helmingur afla-
heimilda þorsks á hverju fiskveiði-
ári umfram 160 þúsund tonn renna 
í pottakerfið. 

Hafrannsóknastofnun kynnti í 

Minni pottur, lægri skattur
Minna frumvarpið um breytingar á fiskveiðistjórnuninni varð að lögum á laugardag. Gengið er skemmra í 
hækkun veiðileyfagjalds og færslu veiðiheimilda í pott sem ráðherra úthlutar úr en í upphaflegu frumvarpi.

SJÁVARÚTVEGUR Litla kvótafrumvarpið 
svokallaða varð að lögum á laugardag. 
Hið stóra bíður hins vegar haustsins.

Upphaflegar tillögur og endanleg lög
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vikunni spá sína um vöxt þorsk-
stofnsins næstu fimm árin. Þar var 
því spáð að aflamark þorsks árið 
2016 gæti numið allt að 260 þúsund 
tonnum. Verði sú spá að veruleika 
gætu þannig hátt í 50 þúsund tonn 
af þorski bæst við í pottana.

Í stóra frumvarpinu er gert ráð 
fyrir meiri hækkun veiðigjalds en 
í því litla, eða í 19 prósent af fram-
legð. Þá verður veiðigjaldinu skipt 
milli ríkissjóðs, sjávarbyggða og 

þróunar- og markaðsmála í sjáv-
arútvegi. Loks er veðsetning afla-
heimilda bönnuð og framsal á þeim 
verulega takmarkað.

Slagsmál í haust?
Breytingarnar sem ríkisstjórn-
in hyggst gera á stjórn fiskveiða 
með stóra frumvarpinu eru mun 
umfangsmeiri en þær sem fylgja 
litla frumvarpinu. Sé tekið mið 
af því hve hörð umræðan um litla 
frumvarpið hefur verið undanfarn-
ar vikur má því gera ráð fyrir að 
haustið verði síst rólegra í þjóðmála-
umræðunni. Það er þó ólíklegt að 
stóra frumvarpið verði borið undir 
atkvæðagreiðslu í þinginu óbreytt 
þegar þar að kemur. Unnið verður 
að því í sjávarútvegs- og landbún-
aðarnefnd þingsins í sumar auk þess 
sem von er á mati hagfræðinga-
nefndar undir forystu Axels Hall 
á hagrænum áhrifum þess. Líklegt 
má því telja að frumvarpið gangi í 
gegnum talsverðar breytingar áður 
en það verður að lögum, ef það þá 
verður það.  magnusl@fretttabladid.is

Finnst þér að biskup Íslands 
eigi að segja af sér eftir 
niðurstöður rannsóknarnefndar 
kirkjuþings?
JÁ 74,6%
NEI 25,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Horfir þú á leiki íslenska U-21 
árs landsliðsins í knattspyrnu? 

Segðu þína skoðun á vísir.is.

STJÓRNMÁL Alþingi lauk störfum 
fyrir sumarleyfi á laugardag. Nokk-
ur frumvörp urðu að lögum á síð-
ustu klukkustundum þingsins, þar 
á meðal frumvarp um breytingar á 
þingsköpum sem kveður meðal ann-
ars á um fækkun fastanefnda þings-
ins úr tólf í átta.

Breytingunum á þingsköpum er 
ætlað að styrkja eftirlitshlutverk 
Alþingis með framkvæmdarvaldinu. 
Verkefni fastanefnda verða þann-
ig ekki bundin við ráðuneytin eins 
og verið hefur, heldur verður þeim 
skipt niður eftir vinnuálagi.

Fastanefndir þingsins eru því nú 
allsherjar- og menntamálanefnd, 
atvinnuveganefnd, umhverfis- og 
samgöngunefnd, fjárlaganefnd, vel-
ferðarnefnd, efnahags- og viðskipta-
nefnd og loks stjórnskipunar- og eft-
irlitsnefnd.

Breytingunum er einnig ætlað 
að auðvelda stjórnarandstöðunni 

hverju sinni að koma málum á dag-
skrá. 

Meðal annarra frumvarpa sem 
urðu að lögum á laugardag má 
nefna bandorminn svokallaða um 
ráðstafanir í ríkisfjármálum og 
frumvarp um framlengingu gjald-
eyrishafta fram á haust. Þá voru 
Icesave-lögin frá sumri 2009 felld 
úr gildi en þau kváðu á um heim-
ild fjármálaráðherra til að greiða 
Bretum og Hollendingum Icesave-
kröfur sínar.   -  mþl

Ýmis frumvörp að lögum á lokadegi þingsins:

Þingnefndum fækkað

ALÞINGI Þingið lauk störfum að vori á 
laugardag. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

RANNSÓKN Íslenskir framhalds-
skólanemar hreyfa sig meira en 
áður og verja meiri tíma með for-
eldrum sínum. Þá hefur bóklestur 
hópsins dregist verulega saman á 
skömmum tíma. Þetta er meðal þess 
sem kemur fram í nýrri skýrslu 
um hegðun og viðhorf yngri fram-
haldsskólanema sem Rannsóknir og 
greining við Háskólann í Reykjavík 
hefur unnið.

„Þarna koma aðallega fram 
frekar jákvæðir hlutir. Þar má 
nefna fleiri samverustundir með 
foreldrum, meiri þátttaka í íþrótt-
um og tómstundum og fleira,“ segir 

Jón Sigfússon, framkvæmdastjóri 
Rannsókna og greiningar. 

Þá segir Jón það vekja athygli 
hve mjög bóklestur hefur minnk-
að. Hann telur það þó frekar vera 
til marks um breytingar á tækni en 
nokkuð annað. „Við höfum spurt um 
lestur bóka og dagblaða í mörg herr-
ans ár en það vantar kannski núna 
að taka tillit til lestrar á vefnum og 
í nýjum raftækjum eins og iPad. 
Lestur hefur sennilega færst tölu-
vert til slíkra miðla,“ segir Jón.

Í skýrslunni kemur fram að um 
18 prósent stúlkna stundi enga lík-
amsrækt en árið 2004 var hlutfall-

ið 27 prósent. Þá stundar þriðjung-
ur stúlkna oftar en fjórum sinnum 
í viku líkamsrækt og tæpur helm-
ingur stráka.

Rétt tæplega 30 prósent ung-

menna sögðust ekki lesa neinar 
bækur árið 2007 en nú er sú tala 
komin í 40 prósent. Þá hefur dag-
blaðalestur dregist enn meira 
saman.

Meðal annarra athyglisverðra 
tíðinda úr skýrslunni má nefna að 
traust á lögreglunni hefur aukist  
til muna en traust á Alþingi hefur 
minnkað. Þá borða framhalds-
skólanemar meira af ávöxtum og 
drekka minna af gosdrykkjum. 
Loks verja stúlkur töluvert meiri 
tíma í heimanám en strákar. Bæði 
kyn verja þó meiri tíma í heima-
nám en árið 2004.  - mþl

Ný skýrsla frá rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknir og greining við Háskólann í Reykjavík:

Framhaldsskólanemar sífellt heilbrigðari

NEMAR Ungmenni lifa heilbrigðara lífi 
nú en áður. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BANDARÍKIN Barátta yfirvalda við 
skógareldana skæðu í Arizona 
heldur áfram en íbúum bæjanna 
Springerville og Eager var leyft 
að snúa aftur til síns heima í 
fyrradag. 

Yfirvöld vara þó við lélegum 
loftgæðum, menguðu drykkjar-
vatni og menguðum mat á svæð-
inu. Þeim íbúum sem eiga við 
heilsuvandamál að stríða er 
ráðlagt að fara ekki heim að svo 
stöddu. Skógareldarnir kviknuðu 
29. maí. Enginn hefur látist en sjö 
hafa slasast. Alls hafa 29 heimili 
orðið eldinum að bráð.  - áp 

Skógareldar í Arizona:

Íbúum leyft að 
snúa aftur heim

ÍTALÍA, AP Silvio Berlusconi, for-
sætisráðherra Ítalíu, beið enn einn 
pólitískan ósigur þegar í ljós kom 
í gær að ítalska þjóðin hafði hafn-
að þremur lagasetningum hans í 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Þrjú mál voru lögð í dóm kjós-
enda; endurreisn kjarnorkunýt-
ingar, einkavæðing vatnsréttinda 
og löggjöf sem hefði hlíft Berl-
usconi frekar gegn lögsóknum.

Þegar stór hluti atkvæða hafði 
verið talinn í gær var ljóst að lög-
unum hafði verið hafnað og í ljósi 
taps stjórnarflokksins í sveitar-
stjórnarkosningum á dögunum 
þykir ljóst að staða Berlusconis 
veikist sífellt. - þj

Kjósendur felldu lög á Ítalíu:

Enn eitt áfallið 
fyrir Berlusconi

ÁFALL Pólitísk staða Silvio Berlusconi 
veiktist enn með ógildingu laga í þjóðar-
atkvæðagreiðslu um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJÖRKASSINN
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Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi
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Stórstjarna Mercedes-Benz GLK

Kraftmikill sportjeppi gæddur skynvæddu fjöðrunarkerfi 
(Agility Control) og 4MATIC fjórhjóladrifsbúnaði.

Verð frá 8.250.000 kr. í veglegri afmælisútgáfu.

Kraftmikill sportjeppi gæddur skynvæddu fjöðrunarkerfi 
(Agility Control) og 4MATIC fjórhjóladrifsbúnaði.

Verð frá 8.250.000 kr. í veglegri afmælisútgáfu.

1 Hver var formaður rannsóknar-
nefndar þjóðkirkjunnar?

2 Hver er forseti ESA, eftirlitsstofn-
unar EFTA?

3 Hver leikstýrir gamanþættinum 
Tríói sem sýndur er í ríkissjón-
varpinu?

SVÖR

FRÉTTASKÝRING
Hvernig er opinberum forvörnum 
við kynferðisofbeldi gegn börnum 
háttað?

Í nýútkominni skýrslu Unicef um 
stöðu barna á Íslandi var orðum 
vikið að kynferðisofbeldi gegn 
börnum. Í skýrslunni segir meðal 
annars að í þessum málaflokki 
sé ekkert formlegt forvarnastarf 
skipulagt af opinberum aðilum, 
heldur sé það á forræði ýmissa 
félagasamtaka. Blátt áfram og 
Stígamót eru sérstaklega nefnd í 
því tilliti.

Margrét Héðinsdóttir, hjúkr-
unarfræðingur á Þróunarstofu 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis-
ins, segir það hins vegar ekki rétt. 
Öll börn í 6. bekk grunnskóla fái 
kynþroskafræðslu og heilsugæslan 
hafi um árabil staðið fyrir fræðslu 
fyrir foreldra fjögurra ára barna 
um kynferðislegt ofbeldi. 

„Nú erum við einnig að vinna 
að því að efla þessa fræðslu og 
stefnum að því að ljúka því starfi 
næsta vetur,“ bætir Margrét við.

Heilsugæslan hóf í janúar síðast-
liðnum forvarnarverkefnið Líkam-
inn minn, fyrir nemendur í fyrsta 
bekk grunnskóla landsins.

„Tilgangur fræðslunnar er að 
upplýsa börnin um ofbeldi og 
hvetja þau til að segja frá, en það er 

ekki okkar hlutverk að gerast með-
ferðaraðilar eða yfirheyra börnin 
um einstök mál,“ segir Margrét.

Fræðslan fer fram með þeim 
hætti að tveir hjúkrunarfræðing-
ar vinna með fimm til sjö börnum 
í einu. 

„Við skoðum saman bókina Þetta 
er líkaminn minn, sem öll fjögurra 
ára börn fá frá Barnaheillum, og 
lesum svo dæmisögu. Þar nota 
börnin sértilbúna púða til að tjá 
ákveðanar tilfinningar sem koma 
fram í sögunni.“

Lykilmarkmið með verkefninu 
er að gera börnunum ljóst að þau 
eigi sinn líkama sjálf og misnotk-
un sé alltaf röng og ekki þeirra sök. 
Þau megi segja nei og eigi að segja 
frá ef þau verða fyrir óþægilegri 
reynslu. 

Verkefnið á sér átta ára for-
sögu og segir Margrét að það hafi 
mælst afar vel fyrir jafnt hjá fag-
fólki sem foreldrum og börnum. 
Alls hafi nú 120 skólahjúkrunar-
fræðingar frá skólum um allt land 
sótt námskeið hjá heilsugæslunni 
vegna þess.

„Við höfum fengið afar góðar 
móttökur og erum mjög spennt 
fyrir framhaldinu. Ég veit meðal 
annars til þess að í mörgum skól-
um hafa hjúkrunarfræðingar farið 
með efnið í yngstu þrjá bekki 
grunnskóla. Svo hef ég líka fengið 
fyrirspurnir um hvort hægt sé að 

Börnin hvött til að segja frá
Nýtt verkefni heilsugæslunnar upplýsir grunnskólabörn um kynferðislega misnotkun. Áhersla á að börn 
viti að misnotkun sé röng, þau geti sagt nei og eigi að segja frá. Verkefnið hefur fengið jákvæð viðbrögð.

■ Samkvæmt nýjustu 
rannsóknum eiga 
tæplega 13 prósent 
íslenskra stúlkna undir 
18 ára aldri á hættu að 
verða fyrir kynferðislegu 
ofbeldi og 2,8 prósent 
drengja á sama aldri.

■ 430 tilkynningar varð-
andi kynferðisofbeldi 
bárust barnaverndar-
nefndum árið 2010. 
Það er viðlíka fjöldi 
og hefur verið síðustu 
fjögur árin.

■ Síðustu fimm ár lauk 
71 máli sem varðaði 
kynferðisofbeldi gegn 
börnum, með sakfell-
ingu fyrir dómi.

Ofbeldi á Íslandi

TILFINNINGAPÚÐAR Margrét Héðinsdóttir með púðana sem börn nota til að tjá 
tilfinningar í forvarnaverkefninu Líkaminn minn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

nota efnið í leikskólum. Þannig að 
fólk sér tvímælalaust kosti efnis-
ins.“

Margrét segist viss um að verk-

efnið Líkaminn minn verði héðan 
í frá að föstum liði í heilbrigðis-
fræðslu í öllum bekkjum grunn-
skóla.  thorgils@frettabladid.is

1. Róbert R. Spanó 2. Per Sanderud 
3. Gestur Valur Svansson

SAMFÉLAGSMÁL Áfengisneysla 15 
til 16 ára íslenskra unglinga hefur 
minnkað mikið síðustu sextán 
árin. Árið 1995 neytti meirihluti 
nemenda í 10. bekk áfengis en árið 
2011 drakk minnihlutinn áfengi. 

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá Háskólanum á Akureyri um 
niðurstöður evrópsku vímuefna-
rannsóknarinnar ESPAD. Rann-
sóknin náði til rúmlega 80 pró-
senta íslenskra skólanema í ár.

Árið 1995 höfðu 64 prósent ung-
linga á þessum aldri orðið drukk-
in en í ár er hlutfallið komið niður 
í 24 prósent. Árið 1995 höfðu 56 

prósent drukkið áfengi á síðustu 
30 dögum en hlutfallið er komið 
niður í 18 prósent í ár. Aðgengi 
nemenda að áfengi hefur minnkað 
en viðhorfið til daglegrar áfengis-
neyslu mildast. Unglingar virð-
ast hafa mun minna aðgengi að 
áfengi nú en áður, en virðast eiga 
mun auðveldara með að nálgast 
bjór en aðrar áfengistegundir. Á 
þessu sextán ára tímabili hefur 
aðgengi unglinga breyst frá því að 
árið 1995 töldu sex af hverjum tíu 
það mjög auðvelt að verða sér úti 
um bjór, en á þessu ár töldu aðeins 
þrír af hverjum tíu á þessu ári. - sv

Miklar breytingar á unglingadrykkju síðan árið1995 samkvæmt nýrri rannsókn:

Mun færri unglingar drekka áfengi

UNGLINGAR Um 75 prósent unglinga 
í 10. bekk hafa aldrei orðið drukkin. 
Myndin er úr safni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

DANMÖRK Nær allar, eða 94 pró-
sent, kvennanna sem stunda götu-
vændi í Danmörku vilja hætta 
því. Þær sem stunda vændi á sér-
stökum vændisstofum og þær 
sem eru fylgdarkonur vilja flest-
ar halda starfsemi sinni áfram, 
samkvæmt nýlegri könnun. 

Í fyrra var nær helmingur 
þeirra sem stunda götuvændi 
beittur ofbeldi en erlendar konur 
eru í meirihluta götuvændis-
kvennanna. Helmingur vændis-
kvennanna segist þjást af þung-
lyndi og svefntruflunum. - ibs

Vændiskonur eru þunglyndar:

Nær allar vilja 
hætta störfum

DÓMSMÁL Tveir menn  hafa 
verið ákærðir fyrir Héraðsdómi 
Reykjaness fyrir brot á reglu-
gerð um vigtun og skráningu 
sjávarafla.

Annar mannanna er ákærður 
fyrir að hafa farið með rúmlega 
tonn af skötusel í tveimur fiski-
körum fram hjá hafnarvog án 
þess að láta vigta aflann sem var 
úr skipinu Svölu Dís KE29. Í hús-
næði Slægingarþjónustu Suður-
nesja skildi hann 575 kíló eftir en 
lét síðan vigta afganginn.

Skipstjóri skipsins er ákærður 
fyrir að hafa ekki tryggt að ofan-
greindur afli færi á hafnarvogina 
í Sandgerðishöfn.  - jss

Tveir menn ákærðir:

Tonni landað 
fram hjá vigt

ÞORSKUR Úr löndunarbala í Reykjavík, 
en aflinn var þorskur, skötuselur og 
karfi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?



ÞÁTTTÖKU

PRJÓNASAMKEPPNI HAGKAUPS

ÞÖKKUM FRÁBÆRA

Gífurlegur áhugi var fyrir keppninni og bárust ríflega 300 flíkur í hana. 
Margar flíkurnar voru unnar af vandvirkni og metnaði og var því úr vöndu 
að velja. Það var sérstaklega gaman að sjá gróskuna og hugmyndaflugið 
í prjónaskapnum. Vinningshafar:

FATNAÐUR   
1. sæti: Margrét Halldórsdóttir - Þjóðbjörg, hneppt dömupeysa prjónuð úr Einbandi á fína prjóna  
2. sæti: Guðbjörg Níelsdóttir Hansen - Dínó, heil dömupeysa úr Léttlopa   
3. sæti: Bára Hlín Erlingsdóttir - Erika, hneppt barnakápa úr Álafosslopa  
    
FYLGIHLUTIR    
1. sæti: Sandra Jóhannsdóttir - Göngusokkar með tvöföldu stroffi   
2. sæti: Steinvör Bjarnfríður Hlöðversdóttir - Handtaska prjónuð úr Álafosslopa   
3. sæti: Anke Steiniger - Ankerskyr, tvöfaldir vettlingar úr Léttlopa   
    
ÁHUGAVERÐAR FLÍKUR    
FATNAÐUR
Jónína Jóhannsdóttir - Randalín, slá prjónuð úr Léttlopa 
FYLGIHLUTIR
Björk Magnúsdóttir - Rósa risaeðla, barnahúfa sem er eins og risaeðla í laginu

MINNUM ÞÁTTTAKENDUR Á    
að sækja flíkurnar á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum
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EVRÓPUMÁL Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra telur nokkur 
sannindi í því að aðild að Evrópu-
sambandinu sé skárri en EES-sam-
starfið ef einblínt er á þá aðkomu 
að upplýsingum og að ákvarðana-
töku, sem í fyrri kostinum felst.

„En sé litið til grundvallar-
hagsmuna þjóðarinnar, auðlind-
anna og þá sérstaklega sjávarauð-
lindarinnar, og möguleika okkar 
á að skipuleggja landbúnaðinn 
og þjóðfélagið almennt, þá setur 
ESB okkur miklu þrengri skorð-
ur en EES. Ég er mjög andvígur 
aðild Íslands að Evrópusamband-
inu og í vaxandi mæli með efa-
semdir um EES, ekki síst vegna 
þess hve miklar hömlur samning-
urinn setur á lýðræðið og mögu-
leika okkar til að stýra okkar nær-
umhverfi,“ segir hann. Ögmundur 
leggur þó ekki til að Ísland hætti 
í EES.

Össur Skarphéðinsson utanrík-
isráðherra hélt því fram á þingi 
á miðvikudag að Ögmundur teldi 
ESB skárri kost en EES, þegar 
Össur ræddi þessi mál í fram-
haldi af fyrirspurn frá Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur þing-
manni. Þorgerður hafði spurt 
hvort Össur vildi gera ítarlega 
úttekt á EES-samningnum eins 
og Norðmenn.

Össur neitaði því, enda hefðu 
Íslendingar ákveðið að „sneiða 
hjá ágöllum EES-samningsins“ 
með öðrum hætti en Norðmenn, 
nefnilega með því að sækja um 
aðild að ESB. Þá væri ekki langt 
síðan skýrsla hefði verið gerð um 
stöðu Íslands í Evrópu, þar sem 
fjallað var um galla EES.

„Þeir [ágallar] eru enn í fullu 
gildi,“ sagði Össur.

Utanríkisráðherra telur þó að 
þingmenn eigi að styrkja stöðu 
Íslands innan EES eins og hægt 

er, þrátt fyrir aðildarumsóknina, 
og benti á að Evrópuþingið er 
orðið að mun öflugri stofnun en 
það var í árdaga EES.

„Þingflokkarnir [gætu] haft 
ákveðna aðkomu að Evrópuþing-
inu, svipað og Norðmenn, með því 
að hafa þar skrifstofu. Norðmenn 
hafa þar tugi manna í dag en við  
engan,“ segir hann.

Flokkarnir ættu líka að þiggja 
boð evrópskra flokka um seturétt 
í flokkahópunum í Brussel.

„Ég tel að ef það kæmi eitthvert 
mál sem væri andstætt hagsmun-
um Íslands myndu allir íslensku 
flokkarnir hafa sameiginlega 
afstöðu í því máli,“ segir Össur.
 klemens@frettabladid.is

VELKOMIN Á BIFRÖST

 – áhersla á nýsköpun og frumkvöðlastarf

Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa nemendur undir ábyrgðar- og stjórnunarstörf 

í innlendu og alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Boðið er upp á allar helstu greinar 

viðskiptafræðinnar, fjármál, stjórnun og markaðsmál, auk almennra námsgreina.

Á Bifröst gefst nemendum kostur á að ljúka námi á skemmri tíma þar sem sumar-

nám er hluti reglulegs náms. Náminu má því ljúka á tveimur og hálfu ári.

Háskólinn á Bifröst býður einnig tvær námslínur í viðskiptafræði í fjarnámi.

Nánari upplýsingar á bifrost.is.

Nánari upplýsingar á bifrost.is

Viðskiptafræði 
BS-BBA

Opið fyrir umsóknir 
til 15. júní á bifrost.is

ESB er í senn 
betra og mun 
verra en EES
Innanríkisráðherra er mjög andvígur inngöngu í 
ESB en sér ákveðna kosti þar, sem ekki eru í EES. 
Utanríkisráðherra vill að þingmenn taki þátt í starfi 
Evrópuþingsins til að styrkja stöðuna innan EES.

„Í samningaviðræðunum um 
EES náðu Íslendingar nær öllum 
kröfum sínum fram. Það sama 
var uppi á teningnum við gerð 
fríverslunarsamnings við Evrópu-
sambandið 1972 og við aðildina 
að Schengen. Ríkisstjórn Íslands 
náði einnig fram samningsmark-
miðum sínum þegar við gengum 
í EFTA á sínum tíma 1970. Það 
er í rauninni stórmerkilegt hve 
vel til tókst í þessum tilfellum. 
Það sýnir okkur hvers lítil þjóð 
er megnug þegar hún hefur skýr 
samningsmarkmið og heldur fast 
á sínu. Í dag er mikilvægast af öllu 
að stjórnmálamenn […] standi 
í meginatriðum saman um að 
tryggja góðan aðildarsamning við 
Evrópusambandið. Í því eru hags-
munir Íslands fólgnir. Hinn ólýð-
ræðislegi EES-samningur tilheyrir 
fortíðinni.“

Úr þingræðu Baldurs Þórhalls-
sonar um úttekt á EES.

Náðu sínu fram

Á ÞINGI Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lagði fram fyrirspurn um EES og Össur hélt 
því fram að Ögmundur teldi ESB skárri kost en EES. 

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur þyngt 
dóm yfir karlmanni á fertugs-
aldri, sem var dæmdur í sex mán-
aða fangelsi í héraðsdómi fyrir 
manndráp af gáleysi á síðasta ári. 
Hæstiréttur þyngdi dóminn yfir 
honum í níu mánaða fangelsi.

Manninum var gefið að sök 
manndráp af gáleysi og umferðar-
lagabrot. Hann ók bifreið, sviptur 
ökurétti, undir áhrifum áfengis og 
án aðgæslu, yfir á rangan vegar-
helming miðað við akstursstefnu 
með þeim afleiðingum að bifreið-
in lenti þar í árekstri við aðra bif-
reið, sem kom úr gagnstæðri átt, 

og ökumaður þeirrar bifreiðar lést 
við áreksturinn. Maðurinn gekkst 
við sök undanbragðalaust og játaði 
þær sakir sem bornar voru á hann 
í ákæru.

Við ákvörðun refsingar leit 
Hæstiréttur til þess að með stór-
kostlega háskalegri háttsemi sinni 
hefði maðurinn valdið dauða ann-
ars manns, en hinn dæmdi var 
mjög ölvaður þegar áreksturinn 
varð. Þá var einnig litið til saka-
ferils hans en hann hafði áður 
verið dæmdur fyrir að aka ölvaður 
og án ökuréttar. Hann hlaut sjálfur 
töluverða áverka við slysið.  - jss

Ók ölvaður og olli banaslysi í umferðinni:

Hæstiréttur þyngir dóm
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Stephensen
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SKOÐUN

Hafinn er málflutningur í máli fyrrver-
andi forsætisráðherra fyrir landsdómi. 

Forsaga þessa máls nær aftur til haustsins 
2008 er Geir H. Haarde og aðrir fulltrúar 
þingflokka á Alþingi ákváðu að skipa rann-
sóknarnefnd Alþingis en skýrslu hennar 
var ætlað að liggja til grundvallar ályktun 
þingsins um hvort ráðherrar hefðu brotið lög 
um ráðherraábyrgð í aðdraganda hrunsins. 
Þannig var í árdaga málsins lagt af stað eftir 
leiðsögn fyrrverandi forsætisráðherra án 
þess að lagðar væru til breytingar á lögum 
um ráðherraábyrgð eða landsdóm. 

Vorið 2010 ákvað Alþingi að skipa nefnd 
þingmanna til að móta afstöðu þingsins til 
skýrslunnar og taka ákvörðun um hvort vísa 
ætti málum einstakra ráðherra til landsdóms 
vegna hugsanlegra brota á lögum um ráð-
herraábyrgð. Þannig skipaði Alþingi okkur 
þingmennina til verka eftir vinnulagi og við 
lagaumgjörð sem það hafði sjálft ákveðið.

Sérstaklega var leitað eftir því að skipa 
þingmenn sem ekki höfðu starfað á Alþingi 
þegar hrunið átti sér stað enda talið mikil-
vægt að gæta að fjarlægð þingmanna frá 
viðfangsefninu. Sjö af níu nefndarmönnum 
töldu að málum þriggja eða fjögurra ráð-
herra ætti að vísa til landsdóms. Það var svo 
Alþingi sem ákvað hins vegar að einungis 
væri ástæða til að senda mál eins ráðherra 

til landsdóms, þ.e. mál fyrrverandi forsætis-
ráðherra.

Málsvörn ráðherrans byggir mikið á að 
persónugera stöðu hans. Við vinnu þing-
mannanefndar var hins vegar fagleg og mál-
efnaleg nálgun í fyrirrúmi en verkefnið ekki 
persónugert. Þannig tók ég t.d. ekki afstöðu 
til mannsins eða KR-ingsins Geirs H. Haarde 
við umfjöllun málsins, heldur tók ég afstöðu 
til þeirra upplýsinga sem komu fram í viða-
mikilli skýrslu RNA um embættisfærslur 
viðkomandi ráðherra. Því er manni spurn 
– hvers vegna eru lög um ráðherraábyrgð 
ef ekki á að koma til kasta þeirra ef grun-
ur vaknar um embættisglöp? Getur aldrei 
komið til þess að ráðherrar geti átt að bera 
ábyrgð? Að mínu mati voru til staðar nægar 
málsástæður til að vísa ætti málum viðkom-
andi og fleiri til landsdóms þar sem meðal 
annarra, okkar vísustu lögspekingar, gætu 
ákvarðað hvort fyrrverandi forsætisráðherra 
hefði brotið lög um ráðherraábyrgð eða ekki. 
Ég taldi þannig að nægar upplýsingar væru 
fyrir hendi til þess að vísa málinu áfram til 
landsdóms. Með því er ekki sagt fyrir um 
sekt eða sakleysi, enda er það landsdóms að 
komast að efnislegri niðurstöðu og ber ég 
fullt traust til þess að þar njóti Geir sann-
gjarnrar og réttlátrar málsmeðferðar og að 
málinu ljúki með efnislega réttri niðurstöðu.

Landsdómur
Vísun til 
landsdóms

Magnús Orri 
Schram
alþingismaður

TILBOÐ
á 1 lítra 

Kókómjólk

Nýjar 
og betri
umbúðir!

S
kýrsla rannsóknarnefndar kirkjuþings er vandað plagg. 
Hún staðfestir það sem margir töldu í raun liggja fyrir; 
að ýmsir starfsmenn og stofnanir kirkjunnar gerðu 
mistök þegar ásakanir komu fram um kynferðisbrot á 
hendur Ólafi Skúlasyni, þáverandi biskupi Íslands, árið 

1996. Alls eru tilgreindir í skýrslunni 23 núlifandi einstaklingar, 
sem taldir eru hafa gert mistök í málinu. Þeirra á meðal eru 

ýmsir sem enn starfa á vett-
vangi kirkjunnar, þar með tal-
inn biskup Íslands, Karl Sigur-
björnsson.

Í skýrslunni eru hins vegar 
tilgreindar þær málsbætur 
fyrir þessa einstaklinga, að 
vegna deilna innan kirkjunnar 
á þessum tíma hafi gætt til-
hneigingar til að líta á ásakanir 

fórnarlambanna sem lið í viðleitni andstæðinga biskups til að 
koma á hann höggi. Þá er ljóst af lestri skýrslunnar að Ólafur 
biskup beitti stöðu sinni sem yfirmaður kirkjunnar mjög ein-
dregið til að knýja fram stuðningsyfirlýsingar undirmanna sinna, 
sem rannsóknarnefndin gerir alvarlegar athugasemdir við. Á 
það ber jafnframt að líta að margt hefur breytzt í viðhorfi til 
kynferðisbrotamála og meðferðar þeirra á þeim fimmtán árum 
sem liðin eru frá þessum atburðum.

Ekkert af þessu á þó við um óhönduglega meðferð kirkjunnar á 
erindi Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur, dóttur biskupsins fyrrverandi, 
er hún leitaði löngu síðar til kirkjunnar. Rannsóknarnefndin telur 
Karl biskup bera ábyrgð á þeim mistökum.

Kirkjan hefur að mörgu leyti lært sína lexíu af biskupsmál-
inu svokallaða. Miklar breytingar hafa orðið á viðhorfi og máls-
meðferð innan þjóðkirkjunnar, þar sem fagráð um meðferð kyn-
ferðisbrota tekur nú hratt og vel á málum sem upp koma. Þessar 
úrbætur eru raktar í skýrslu rannsóknarnefndarinnar, en jafn-
framt settar fram tillögur um hvernig kirkjan geti gert enn betur.

Biskupsmálið hefur valdið þjóðkirkjunni miklum álitshnekki 
og skaða. Með stofnun rannsóknarnefndarinnar hefur kirkjan út 
af fyrir sig lýst því yfir að hún hyggist aldrei aftur láta ásakanir 
um kynferðisbrot liggja í þagnargildi og þannig stigið skref í átt 
til þess að bæta fyrir þann trúnaðarbrest, sem varð milli hennar 
og almennings í málinu. En viðbrögðin við skýrslu nefndarinnar 
skipta líka miklu máli. Í svarbréfum til nefndarmanna viður-
kenndu fæstir af þjónum kirkjunnar mistök eða vanrækslu. Á 
þinginu í dag hljóta þeir að viðurkenna mistök sín og axla á þeim 
ábyrgð. Auðmýktin er eina leiðin sem er fær í málinu.

Kirkjan hefur þegar beðið konurnar afsökunar, sem ásökuðu 
Ólaf Skúlason, svo og aðra þolendur kynferðisbrota kirkjunnar  
manna. Það væri raunar ekki úr vegi að kirkjuþing þakkaði þeim 
líka fyrir. Hefðu þær ekki sýnt það hugrekki að stíga fram og 
halda málinu til streitu, gæti fólki enn dottið í hug að reyna að 
þagga niður ásakanir um kynferðisbrot í kirkjunni. 

Viðbrögð kirkjunnar við rannsóknarskýrslu 
kirkjuþings skipta miklu máli.

Auðmýkt er 
eina leiðin

Furðufréttir og gúrka
Bergþór Ólason sem um tíma starfaði 
sem aðstoðarmaður Sturlu Böðvarsson-
ar, þá samgönguráðherra, skrifaði pirr-
ingsgrein í Morgunblaðið á laugardag 
þar sem hann furðar sig á fréttaflutningi 
af starfi stjórnlagaráðs. Bergþór segir þá 
sem sitja í stjórnlagaráði ekkert annað 
en fulltrúa í nefnd á vegum 
nokkurra þingmanna og 
engan varði um niðurstöður 
þeirra frekar en niðurstöður 
annarra nefnda á vegum 
stjórnmálaflokka. „Starf 
stjórnlagaráðs á ekkert erindi 
í fréttir, hversu mikil sem 
„gúrkan“ er,“ segir 
Bergþór.

Fréttnæmt?
Þetta er athyglisvert fréttamat hjá 
Bergþóri og kannski ástæða til að 
fréttamenn hugsi málið betur. Ráðið 
vinnur að gerð nýrrar stjórnarskrár fyrir 
Ísland sem það mun leggja fyrir Alþingi. 
Til starfsins og kosninganna til þingsins 
sem nú er orðið ráð hefur Alþingi lagt 

hundruð milljóna króna. Hefur 
starf ráðsins vakið athygli 
erlendis. Það sem skiptir 
kannski mestu er að það 
er alls ekki útilokað að 

stjórnarskrá Íslands verði 
breytt í kjölfarið. Augljós-
lega á það ekki erindi 

við almenn-
ing.

Betur heima setið …
Karl Sigurbjörnsson biskup er í skýrslu 
rannsóknarnefndar kirkjuþings sagður 
hafa gert mistök í starfi. Karl hefur ekki 
viljað tjá sig um niðurstöðuna en mun 
væntanlega rjúfa þögnina í dag á kirkju-
þingi sem kallað hefur verið saman til 

að fjalla um niðurstöður skýrslunnar. 
Forvitnilegt verður að sjá viðbrögð 

Karls en spyrja má hvort hann 
hefði ekki betur fylgt fordæmi 
nokkurra annarra presta sem 
koma við sögu í skýrslunni og 
hafa afboðað komu sína á þingið. 

Umræðurnar á þinginu yrðu án 
efa hreinskiptnari án geranda í 

málinu við borðið.
 magnusl@frettabladid.is
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Við veltum því stundum fyrir 
okkur hvaðan þeir komu 

útrásarvíkingarnir, hvernig þeir 
urðu svona miklir asnar. Hvaðan 
komu þeir? Því er jafn fljótsvar-
að og það er erfitt að horfast í 
augu við það: Útrásarvíkingarnir 
komu úr íslenska þjóðardjúpinu 
en ekki frá tunglinu. Þetta voru 
krakkar aldir upp í Vesturbæn-
um og Breiðholtinu, frá Stykkis-
hólmi, Ísafirði, Garðabæ. Úr 
íslenska skólakerfinu. Þeir koma 
úr alls konar fjölskyldum og upp 
til hópa voru þetta vel menntaðir, 
vel gefnir krakkar.

En með höfuðið fullt af órum 
og ranghugmyndum; grillum um 
eitthvert áskapað ágæti Íslend-
inga, ágæti þess að fylgja ekki 
mannasiðum, ágæti þess að taka 
alltaf lán en greiða aldrei neitt, 
ágæti þess að hugsa ekki áður en 
maður tekur ákvarðanir. Lestir 
voru gerðir að dyggðum í þeirri 
hugmyndafræði sem þeim var 
innrætt.

Bláu varðliðarnir
Afdrifaríkust var sú ranghug-
mynd þessara krakka að alla 
hluti ætti að leysa á forsend-
um markaðskerfisins og engum 
öðrum; annar dóm-
ari væri óhugsandi en 
markaðurinn, aðrar 
lausnir óhugsandi en 
markaðslausnir, annar 
þankagangur óhugs-
andi en markaðs-
hyggjan. Markaðurinn 
væri vegurinn, sann-
leikurinn og lífið. Þau 
streymdu út úr skólun-
um uppfull af þessum 
hugsjónum eins og litlir 
bláir varðliðar. Þessi 
tryllta markaðshyggja 
lá að sumu leyti í loft-
inu en hún átti sér sína 
talsmenn, sína páfa. 

Í bókinni Ævintýra-
eyjan eftir Ármann 
Þorvaldsson – einn 
æðsta mann Kaup-
þings og útrásarfursta í 
Bretlandi – er að finna 
kafla þar sem Ármann 
segir frá mótunarár-
unum fyrir útrásina. 
Meðan Ármann var leitandi sál 
og badmintonstjarna stundaði 
hann nám við Háskóla Íslands í 
sagnfræði – eins og sumir gera til 
að leysa lífsgátuna – og þar segir 
hann frá því að einn kennarinn 
hafi öðrum fremur haft áhrif 
á það í hverja átt hugur hans 
hneigðist: Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson. 

Hannes hefur um árabil verið 
mikill æskulýðsfrömuður innan 
Háskólans – ekki síst í stjórn-
málafræði þar sem margir 
árgangar af ungmennum hafa 
setið við fótskör hans og numið af 
honum fræðin: sem er ofsafengin 
markaðshyggja, reiðareksstefna 
í efnahagsmálum, samkvæmt 
þeirri hugmynd að markaður-
inn leiðrétti sig ævinlega sjálfur 
vegna síns guðlega eðlis; pening-
araflið –  auðvaldið –  skuli ævin-
lega ráða enda leiti peningarnir 
þangað sem þeir nýtast best.

Hannes Hólmsteinn hefur 
þannig innprentað heilu árgöng-
unum af nemendum við Háskóla 
Íslands að þeir geti gert það sem 
þeim sýnist í viðskiptum, svo 
fremi sem þeir gangi á vegum 
hins frjálsa markaðar – enda 
muni hann refsa þeim ef þau víki 
af rétta veginum, vegna síns guð-
lega eðlis. En ekki nóg með það: 
Hannes var líka áhrifamesti ráð-

gjafi ríkisstjórna Íslands um 
efnahagsmál á síðasta áratug 20. 
aldar og fram eftir nýrri öld, var 
sá maður sem að öðrum ólöstuð-
um átti ríkastan þátt í að leggja 
grunninn að því þjóðfélagi sem 
hrundi í október árið 2008 – og 
því andrúmslofti sem var allsráð-
andi fram að falli, sjálfumglaðri, 
hrokafullri og allt að því nautna-
sjúkri auðhyggjunni. Hann var 
páfi auðhyggjunnar.

Eru mannætur í VG?
Frá hruni hefur Hannes verið 
við sama heygarðshornið. Hann 
hefur skrifað reglulega pistla á 
vefsvæði sem heitir pressan.is og 
mun á vegum einhverra útrás-
arvíkinga. Mér telst svo til að 
pistlar Hannesar á þessu tímabili 
séu lauslega talið um það bil þrír 
og er þá ótalið ýmisleg orðarusl 
og smælki – en hann hefur verið 
þeim mun duglegri að birta þá 
aftur og aftur. Fyrsti pistillinn 
fjallar um kaupmann úr Sjálf-
stæðisflokknum á Seltjarnar-
nesi sem stofnaði lágvöruverslun 
sem þróaðist svo samkvæmt lög-
málum hins óhefta markaðskerf-
is á undraskjótum tíma yfir í að 
verða einokunarhringur í nánast 
öllu sem hægt er að versla með á 
Íslandi; grein Hannesar um þenn-
an kaupmann og son hans fjallar 
samt ekki um það hversu dásam-
legur vitnisburður þetta sé um 
skilvirkni markaðarins, heldur að 
téðir kaupmannsfeðgar hafi mis-
notað sér góðar gjafir Davíðs og 
markaðarins, sem í huga Hannes-

ar jafngildir sennilega 
því sama. 

Grein númer tvö 
eftir Hannes á pressan.
is fjallar um að VG sé 
Rússneski kommún-
istaflokkurinn og að 
forráðamenn VG séu 
mannætur og stundi 
hér stalínískar hreins-
anir: hyggist þannig 
skjóta Geir Haarde að 
afloknum sýndarrétt-
arhöldum, rétt eins og 
íslenskir kommúnistar 
hafi gert um árabil líkt 
og Þór Whitehead hafi 
sannað. Þriðja grein-
in fjallar svo um það 
hversu góður rithöf-
undur Einar Már Guð-
mundsson sé – ólíkt 
öðrum höfundum sem 
ekki hafa fallist á að 
Davíð Oddsson sé sólin 
og hugmyndir hans 
jafngildi hinstu rökum 

tilverunnar. Það hlýtur að vera 
gaman fyrir Einar Má að hafa 
slíka loftungu sér við eyra.

Eitt er að Hannes Hólmsteinn 
skuli enn vera svona staffír-
ugur. Að hann skuli enn þver-
skallast við að horfast í augu við 
guðinn sem brást –  markaðinn 
– gjaldþrot þeirrar stefnu sem 
hann átti drýgstan þátt í sjálfur 
að koma hér á. Væri maður jafn 
ófyrirleitinn og hann í að draga 
upp sögulegar hliðstæður mætti 
líkja þessu við að Goebbels hefði 
eftir fall nasismans haldið áfram 
iðju sinni og reynt að sannfæra 
fólk um að allt hefði þetta verið 
Krupp-samsteypunni að kenna. 
Hitt er verra, og satt að segja 
óskiljanlegt, að Háskóli Íslands 
láti sér sæma að veita þessum 
manni óheftan aðgang að æsku-
fólki þessa lands, til að fylla 
höfuð þess af órum og ranghug-
myndum – ekki síst eftir að hann 
varð uppvís að einhverjum stór-
felldasta ritstuldi Íslandssögunn-
ar – en það var víst allt bara frá 
kommúnistum.

Nú geisar orrustan um söguna. 
Hvernig hrunið skal túlkað: brást 
kerfið sem  Hannes og félagar 
komu hér á eða brugðust einstak-
lingar í fullkomnu kerfi? Því er 
auðsvarað. Útrásardólgarnir voru 
ekki óvinir markaðshyggjunnar. 

Hannes 
Hólmsteinn 
hefur þannig 
innprentað 
heilu ár-
göngunum af 
nemendum 
við Háskóla 
Íslands að 
þeir geti 
gert það sem 
þeim sýnist í 
viðskiptum

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Góð aðstaða og veitingar á hátíðarsvæðinu.

Kjörorð sumarsins er  NÚNA FER ÉG VESTUR!

Dagskrá

10:00  Hátíðarsvæðið opnað, sölubásar og veitingatjöld.

11:00  Útskriftarathöfn Háskólaseturs Vestfjarða.

12:30  Hópsigling smábáta frá Bíldudal, lending kl. 12:30.

13:00  Hátíðarmessa í Minningarkapellu Jóns Sigurðssonar að Hrafnseyri. Séra Agnes M.  
   Sigurðardóttir sóknarprestur í Bolungarvík og prófastur í Vestfjarðaprófastsdæmi prédikar. 
   Séra Guðrún Edda Gunnarsdóttir sóknarprestur Hrafnseyrarkirkju þjónar fyrir altari. Kirkjukór 
   Þingeyrar syngur. Organisti: Margrét Gunnarsdóttir. Meðhjálpari: Davíð H. Kristjánsson.

14:00  Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar. 
   Stjórnandi: Dagný Arnalds.

14:30  Hátíðardagskrá á útisviði

-  Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, leggur blómsveig að Minningarsteini 

   Jóns Sigurðssonar.

-  Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, setur hátíðina.

-  Hátíðarræða: Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson.

-  Kveðja frá Vestur-Íslendingum: David Gislason.

-  Fjallkona Vestfjarða.

-  Elfar Logi Hannesson: Brot úr einleik um Jón Sigurðsson.

-  Ávarp: Sólveig Pétursdóttir, formaður afmælisnefndar.

-  Tónlistardagskrá: Sigrún Hjálmtýsdóttir, Björgvin Halldórsson, 

   Karlakórinn Ernir, Karlakórinn Vestri, Eyþór Gunnarsson og Þórir Baldursson. 

   Stjórnandi: Guðni Franzson.

    Brimlending - Lag: Áskell Jónsson, ljóð: Davíð Stefánsson.
   Nú sefur jörðin - Lag: Þorvaldur Blöndal, ljóð: Davíð Stefánsson.
   Sjá dagar koma - Lag: Sigurður Þórðarson, ljóð: Davíð Stefánsson.
   Ég bið að heilsa! - Lag: Ingi T. Lárusson, ljóð: Jónas Hallgrímsson.
   Íslandslag - Lag: Björgvin Guðmundsson, ljóð: Grímur Thomsen.
   Rósin - Lag: Friðrik Jónsson, ljóð: Guðmundur G. Halldórsson. 
   Lofsöngur, Ó guð vors lands, með þátttöku hátíðargesta. 
   Lag: Sveinbjörn Sveinbjörnsson, ljóð: Matthías Jochumsson. 

-  Ávarp: Eiríkur Finnur Greipsson, formaður Hrafnseyrarnefndar.

-  Sýningin “Líf í þágu þjóðar - Jón Sigurðsson 1811-1879” opnuð.

Formlegri hátíðardagskrá lýkur.

Kynnir er Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð.

17:00  Elfar Logi Hannesson frumflytur einleik sinn um Jón Sigurðsson í fullri 
lengd í Minningarkapellunni.

Glímumenn frá Glímufélaginu Herði á Ísafirði sýna íslenska glímu. 

Verðlaunagripurinn Vestfjarðabeltið verður til sýnis.

Í burstabænum verða sýndar teikningar af Jóni Sigurðssyni 

eftir nemendur 6. bekkjar grunnskólanna á Vestfjörðum. 

Hrafnseyrarhátíð 17. júní 2011
Afmælisnefnd Jóns Sigurðssonar og Hrafnseyrarnefnd bjóða til þjóðhátíðar 

á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní n.k. í tilefni af opnun sýningarinnar 

„Líf í þágu þjóðar“ í Safni Jóns Sigurðssonar og þess, að tvöhundruð ár verða 

þá liðin frá fæðingu hans.

Afmælisnefnd Jóns Sigurðssonar og Hrafnseyrarnefnd

Sjá nánar: www.jonsigurdsson.is 

Aðgangur að hinni nýju sýningu á Hrafnseyri er ókeypis í allt sumar!

Guðinn sem 
brást
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timamot@frettabladid.is

Ég var í hljómsveit og mig vantaði pen-
inga á meðan ég biði eftir því að fara til 
útlanda og meika það,“ segir Haraldur 
Freyr Gíslason, nýkjörinn formaður 
Félags leikskólakennara, um tildrög 
þess að hann valdi starf leikskólakenn-
arans. „Það er reyndar fyndið að hugsa 
til þess eftir á að mér skyldi detta í hug 
að peninga væri að finna á leikskólum,“ 
segir hann og skellir upp úr. „Ég ætl-
aði að stoppa í starfinu í heila tvo mán-
uði, en það breyttist aðeins. Ég meik-
aði það aldrei í útlöndum en ég starfaði 
í leikskólum í tólf ár, útskrifaðist sem 
leikskólakennari árið 2006 og er nú 
orðinn formaður þessa félags, þannig 
að það hefur aðeins teygst úr þessum 
tveimur mánuðum.“ Þú hefur sem sagt 
fallið fyrir starfinu? „Já, það er nefni-
lega málið. Ég gerði það. Mér gekk vel 
í starfi, fannst þetta skemmtilegt, náði 
vel til barnanna, sérstaklega ákveðins 
hóps drengja sem mér fannst mjög 
spennandi að vinna með. Þetta voru 
svona óþekkir pésar og mér fannst 
mjög gaman að vinna með þeim, vinna 
traust þeirra og vera vinur þeirra því 
þá var hægt að gera allt.“

Formannstíð Haraldar byrjar með 
hvelli því nú fer fram atkvæðagreiðsla 
um boðun verkfalls leikskólakennara 
sem kemur til framkvæmda 22. ágúst. 
Er það að hans undirlagi? „Ekki frá 
mér persónulega, nei. Það er samn-
inganefnd félagsins sem ákvað að 
efna til þessarar atkvæðagreiðslu. Það 
munar umtalsverðu á launum okkar 
og þeirra stétta sem við miðum okkur 
helst við og við viljum fá viðurkennt 
að sá munur eigi ekki rétt á sér. Við 
förum í sama nám og fjárfestum jafn-
mikið í menntun okkar og aðrar stéttir, 
við vinnum jafnkrefjandi starf, þannig 
að það eru engin rök fyrir því að við 
stöndum höllum fæti gagnvart öðrum 
stéttum,“ segir Haraldur. „Fólk segir 
reyndar gjarnan að ég hafi vitað að 
hverju ég gekk þegar ég fór í þetta nám 
og það þýði ekkert að vera að væla, en 
ég fyrirgerði ekki rétti mínum til að 
berjast fyrir bættum kjörum, þótt ég 
hafi ákveðið að mennta mig í þessu 
fagi. Ég hélt alltaf í einfeldni minni að 
það hlyti að koma að því að samfélagið 
áttaði sig á því hvað við erum mikil-
væg. Hvað það skiptir miklu máli að 
við séum með gott fólk að vinna þetta 
starf og að það fái greidd mannsæm-
andi laun. Þegar ég svo áttaði mig á því 
að launin voru ekki bara ekki að hækka 
heldur beinlínis að lækka þá var mér 
bara nóg boðið.“

Haraldur segir framboð sitt á engan 
hátt hafa verið gagnrýni á störf fyrri 
formanna, sem allir hafi unnið mikið 
og gott starf. „Ég bara bauð fram nýtt 
andlit og taldi að ég gæti staðið mig vel 

í þessu starfi. Svo lagði ég það í hendur 
félagsmanna að meta það.“ Hann segir 
vel geta verið að það að vera þekkt and-
lit hafi hjálpað honum í kosningabar-
áttunni, en það hafi líka unnið á móti 
honum. „Ég þurfti að vinna á móti 
ákveðnu hugtaki sem nú er orðið þekkt 
í samfélaginu og kallast Gnarrismi. 
Það fannst mér mjög óréttlátt því ekk-
ert sem ég sagði eða gerði í kosninga-
baráttunni var eitthvað tengt því sem 
hann gerði. Ég fór fram á allt öðrum 
forsendum, var bara málefnalegur og 

fór ekki sömu leið og hann fór.“ Harald-
ur segist njóta sín í nýja starfinu, það 
sé óendanlega fjölbreytt og skemmti-
legt og aldrei dauður punktur. „En ég 
á eftir að sakna þess að vera ekki innan 
um krakkana og þegar fram líða stund-
ir og ég næ tökum á þessu starfi á ég 
örugglega eftir að fara mikið inn í leik-
skólana, taka aðeins í gítarinn og vera 
innan um börnin. Enda tel ég það mik-
ilvægt fyrir formann að vera í góðum 
tengslum við starfið í skólunum.“ 

 fridrikab@frettabladid.is  

HARALDUR FREYR GÍSLASON:  NÝR FORMAÐUR FÉLAGS LEIKSKÓLAKENNARA

Ætlaði að vinna í leikskóla 
í tvo mánuði fyrir meikið

 „Ég þurfti að vinna á móti ákveðnu hugtaki sem nú er orðið þekkt í samfélaginu og kallast 
Gnarrismi,” segir Haraldur Freyr Gíslason.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Merkisatburðir 

AFMÆLI

DONALD 
TRUMP 
ATHAFNA-
MAÐUR  
er 65 ára.

BOY GEORGE 
TÓNLISTAR-
MAÐUR
er 50 ára.

STEINGRÍMUR 
JÓHANNES-
SON KNATT-
SPYRNU-
MAÐUR
er 38 ára.

MONIKA 
ABENDROTH 
HLJÓÐFÆRA-
LEIKARI er 67 
ára.

ERNESTO „CHE“ GUEVARA (1928-1967) fæddist þennan dag.

„Það er sorglegt að eiga enga vini, en það er enn sorg-
legra að eiga enga óvini.“

Okkar ástkæri

Sigurður Heiðar Jónsson 

lést þriðjudaginn 7. júní á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 
16. júní kl. 13.30. 

Ingibjörg Linda Sigurðardóttir   Stefán Alfreðsson
Einar Sigurðsson   Þóra Soffía Gylfadóttir
Arna Ýrr Sigurðardóttir   Elvar Árni Lund
Bjarni Heiðar Sigurðsson  Malin Waldefeldt
Baldur Heiðar Sigurðsson
Bárður Heiðar Sigurðsson
Börkur Heiðar Sigurðsson  Eva Einarsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Rafn Kristjánsson 

sem lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ sunnudaginn 
5. júní, verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
miðvikudaginn 15. júní, kl. 13.00. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á hjúkrunarheimilið Skógarbæ. 

Ingibjörg Rafnsdóttir
Magnús Rafnsson           Arnlín Óladóttir
Sigríður Rafnsdóttir       Rafn Jónsson
Auður Rafnsdóttir          James Bett
Hjördís Rafnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Áslaug Sigurðardóttir
Lindasmára 39, áður Laufbrekku 27, 
Kópavogi,

andaðist þriðjudaginn 7. júní á hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ. Útför hennar verður gerð frá Kópavogs-
kirkju, miðvikudaginn 15. júní kl. 13.00.

Erlendur Guðjónsson
Sigríður Guðjónsdóttir Ingólfur Arnarsson
Karl Guðjónsson
Bára Guðjónsdóttir
Jóna Guðjónsdóttir Ásgeir Ásgeirsson
Óskar Guðjónsson Ásta S. Guðnadóttir
Sigurður Guðjónsson
Katrín S. Guðjónsdóttir Vilhjálmur Á. Ásgeirsson
Sigrún Guðjónsdóttir Jón Davíð Hreinsson
Guðlaug Guðjónsdóttir Guðni Þór Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ásgeir Axelsson
Litla-Felli, Skagaströnd,

lést miðvikudaginn 8. júní.
Útförin fer fram frá Hólaneskirkju 
laugardaginn 18. júní kl. 14.00.

Sigrún Guðmundsdóttir
Axel Gígjar Ásgeirsson  Bryndís Þorbjörg 
 Heiðarsdóttir
Hrönn Ásgeirsdóttir Sigurjón Ragnarsson
Einar Þór Ásgeirsson Monika Jónasdóttir
Ólafur Sveinn Ásgeirsson  Elva Þórisdóttir
Sigríður Ólína Ásgeirsdóttir  Ágúst Óðinn Ómarsson
Jóhann Ingi Ásgeirsson Erla Jónsdóttir
Gunnar Þröstur Ásgeirsson
Anna Guðrún Ásgeirsdóttir
Ása Ósk Ásgeirsdóttir    Jóhann Guðbjartur 
 Sigurjónsson
Hafdís Hrund Ásgeirsdóttir   Stefán Sveinsson
Þóra Dögg Ásgeirsdóttir   Birgir Þór Ingason
Ásta Ýr Ásgeirsdóttir    Gunnar Tryggvi Ómarsson

barnabörn og systkini þess látna.

1777 Bandaríkjaþing sam-
þykkir að fáninn, sem 
kallaður er Stars and 
Stripes, verði alríkis-
fáni.

1789 Viský er í fyrsta sinn 
bruggað úr maís af 
séra Elijah Craig. Nafn 
sitt fær drykkurinn af 
heimili hans, Bour-
bon.

1942 Anna Frank byrjar að 
halda dagbók.

1949 Fyrsta þyrluflug fer 
fram á Íslandi til 
reynslu. Vélin er 

tveggja sæta Bell-
þyrla.

1975 Ferjan Smyrill hefur 
siglingar til Seyðis-
fjarðar og hefjast með 
því ferjusiglingar milli 
Færeyja og Íslands. 

1982 Falklandseyjastríð-
inu lýkur með uppgjöf 
Argentínu.

1985 Schengen-sáttmál-
inn er undirritaður um 
borð í skipinu Prin-
cesse Marie-Astrid á 
ánni Mósel við Schen-
gen í Lúxemborg.



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
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Inntökupróf í læknisfræði og sjúkraþjálfun  í 
læknadeild Háskóla Íslands fara fram í dag og á morg-
un. Nærri 400 manns þreyta prófið sem er mesti 
fjöldi frá upphafi en þetta er í níunda sinn sem inn-
tökuprófið er haldið.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

V
ið viljum fá til okkar sem flesta fót-
boltakrakka, bæði stráka og stelpur, 
á aldrinum 13 til 17 ára,“ segir Mar-
grét Lára Viðarsdóttir, landsliðskona 

í knattspyrnu. Hún, ásamt einkaþjálfaranum 
Silju Úlfarsdóttur, byrjar með afreksskóla í 
Sporthúsinu þann 20. júní. „Mikill hugur er í 
krökkum í dag. Margir vilja ná langt og verða 
jafnvel atvinnumenn. Við viljum hjálpa þeim 
að ná sem lengst,“ segir hún.

Margrét Lára Viðarsdóttir knattspyrnukona og Silja Úlfarsdóttir einkaþjálfari opna afreksskóla

Huga að 
heildinni 

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

ðir:
N1skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Listh

Nýir svefnsófar - margar gerðir
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

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

Opnunartími:
mánud.-föstud. kl. 11:00 - 18:00   LOKAÐ LAUGARDAGA

 ÚTSALA

 
  MIKIÐ ÚRVAL AF FLOTTUM

FATNAÐI FYRIR 17. JÚNÍ

   VOR OG SUMARLISITI 

2011 
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Margrét og Silja hafa unnið 
náið saman í vetur meðan Mar-
grét hefur verið í fríi frá deild-
inni sinni vegna meiðsla. „Við 
náðum vel saman á æfingum 
og þá kviknaði hugmyndin um 
að kenna öðrum það sem við 
vitum,“ segir Silja og áréttar að 
það að vera íþróttamaður snú-
ist um svo margt, ekki aðeins 
fótbolta. „Allt of oft kenna fót-
boltaþjálfarar bara knattspyrnu 
og ég fæ til mín fólk jafnvel úr 
meistaradeild sem kann ekki að 
gera armbeygjur og hnébeygjur 
rétt,“ segir Silja og segir skorta 
að hugað sé að heildinni í þjálf-
un. „Okkar markmið er að kenna 

krökkunum lyftingar, hlaup og 
um næringu og hugarfar fyrir 
utan auðvitað tækniæfingar,“ 
segir Silja. Þær stöllur telja 
enda nauðsynlegt að íþrótta-
menn læri að gera hlutina rétt 
nógu snemma til að lenda ekki í 
meiðslum síðar.

Afreksskóli Margrétar og Silju 
verður byggður upp sem tveggja 
vikna námskeið þar sem hver 
þátttakandi fær fjórar æfingar. 
„Við verðum með fáa krakka í 
einu svo hver og einn fær rosa-
lega góða athygli,“ segir Margrét 
Lára. Kennslan fer fram í Sport-
húsinu í Kópavogi en frekari 
upplýsinga er að leita þar eða á 
Facebook undir afreksskóli Mar-
grétar og Silju.

solveig@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Margrét Lára og Silja verða með afreksskóla fyrir stráka og stelpur í Sporthúsinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÍSLENSKTÍSLENSKT

HUNDANAMMIHUNDANAMMI

Fæst í Bónus, Samkaup,
10-11, Fjarðarkaup og Inspired

Keflavíkurflugvelli

ÍSLENSKT

HUNDANAMMI
gott í þjálfun og í leik

VINSÆLVARA

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366 
Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is
Vertu vinur

2 klassískir

teg. 81207 - létt fylltur í BC 
skálum á kr. 4.600,- buxur í 

stíl á kr. 1.990,-

teg. 104899 - vel fylltur í BC 
skálum á kr. 4.600,- buxur í 

stíl á kr. 1.990,-

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING

Norska fyrirtækið Oil4Life sem 
selur lýsisafurðir um allan heim 
hefur gert samning við Lýsi hf. 
um framleiðslu á vöru fyrir fyrir-
tækið. „Við völdum Lýsi vegna 
gæðaframleiðslu þeirra. Við erum 
mjög ánægðir með þá,“ segir Ola 
Eide, framkvæmda- og rannsókn-
arstjóri Oil4Life. „Lýsi er að mínu 
mati líklega besti framleiðandi á 
lýsisvörum, gæðalega séð.“

Adolf Ólason, markaðsstjóri 
Lýsis, segir að samvinnan sé á 
byrjunarstigi og gangi mjög vel. 
„Við erum að blanda vöru fyrir 
Oil4Life sem mun verða seld út 
um allan heim,“ segir Adolf og 
bætir við að lítil skref séu tekin í 
byrjun. „Þetta er jákvætt að öllu 

leyti. Við erum að berjast fyrir 
auknum útflutningi.“

Varan sem Lýsi framleiðir fyrir 
Oil4Life er blanda af ólívuolíu 
og íslensku lýsi. „Ástæðan fyrir 
notkun ólívuolíu með lýsinu er til 
að verja lýsið fyrir þráa sem oft 
vill verða. Þetta virkar líka innan 
líkamans og kemur í veg fyrir 
oxun omega 3 fitusýra. Við fáum 
góðu áhrif omega 3 fitusýranna 
en höldum neikvæðu áhrifunum 
í burtu,“ segir Eide og bætir við 
að varan sé nokkurs konar næsta 
kynslóð omega 3 vara.

Að sögn Eide hefur fyrirtækið 
einnig þróað lýsi í duftformi sem 
hugsað er fyrir fólk sem finnst 
lýsisbragð vont. „Sumum finnst 

lýsi í fljótandi formi gott og það er 
allt í lagi. Öðrum finnst það ekki 
og taka þess í stað lýsishylki,“ 
útskýrir Eide. „Þess vegna þróuð-
um við lýsi í duftformi sem hægt 
verður að bæta við mat.“

Oil4Life á í viðræðum við Matís 
um að prófa lýsi í duftformi í 
mismunandi mat. „Við ætlum að 
kanna virkni vörunnar. Við vitum 
að hún inniheldur jafnmikið af 
Omega 3 og lýsi í vökvaformi. Við 
vitum líka að líkaminn tekur það 
upp. Núna langar okkur að kanna 
framleiðslumöguleika,“ upplýsir 
Eide sem segir næstu skref verða 
að ræða við Lýsi um framleiðslu 
vörunnar.  martaf@frettabladid.is

Vara Lýsis um allan heim
Lýsisbragð gæti heyrt sögunni til, verði niðurstöður úr prófunum Matís á lýsi í duftformi, sem norska 
fyrirtækið Oil4Life hefur framleitt, jákvæðar. Í framhaldinu gæti fyrirtækið samið við Lýsi um framleiðslu.

Adolf Ólason segir samstarfið jákvætt að 
öllu leyti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Oil4Life vörurnar fást í völdum heilsubúðum og apótekum á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Apótek Garðabæjar  er ný lyfjabúð sem hóf starf-
semi 10. júní að Litlatúni 3 í Garðabæ.
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Þessi risavaxni færanlegi krani hefur lengstu sundurdraganlegu bómu veraldar.

Vinnuvélum er stundum líkt við skrímsli. Það á 
vel við þegar um er að ræða stærsta og sterkasta 
sundurdraganlega krana í heimi.

Liebherr LTM 11200-9.1 er smíðaður af þýska Liebherr Group fyrirtæk-
inu. Þessi risavaxni færanlegi krani hefur lengstu sundurdraganlegu 
bómu veraldar og nær hún allt að hundrað metrum.

Þessi konungur krananna kom fyrst fyrir augu fólks árið 2007. Hann 
samanstendur af færanlegum krana, risavaxinni sundurdraganlegri 
bómu, rafal og getur lyft allt að 1200 tonnum. Hann er langt í frá ódýr 
og kostar stykkið um 12,5 milljónir dollara. - sg

Stór og sterkur

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal jonl@365.is s. 512 5449 

Umsjónarmaður auglýsinga: Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700   |   www.volvopenta.is

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500 • leiga@kraftvelaleigan.is • www.kraftvelaleigan.is

Kraftvélaleigan býður úrval
vinnuvéla til leigu:
vélaleigan 
vinnuvéla til leig
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Fasteignasalan Torg er með glæsilegt og 
fjölskylduvænt einbýlishús til sölu í einu 
vinsælasta hverfi Garðabæjar.

Húsið stendur við Lynghæð í Garðabæ. Komið er inn 
í forstofu með steinskífum á gólfi og fataskáp. Inn af 
forstofu er herbergi, þvottahús og gestasnyrting. Úr 
forstofunni er komið inn í fyrsta svefnherbergið af 
fjórum. Beint af augum úr forstofunni er haldið áfram 
inn í húsið.

Þegar komið er inn í aðalrýmið tekur við eldhús á 
vinstri hönd. Þar er sérhönnuð og sérsmíðuð viðarinn-
rétting með innbyggðu eldhúsborði og skápa í enda-
skápum. Borðhæðir eru misháar til að auðvelda alla 

þá fjölbreyttu vinnu sem þar fer fram. Tvöfaldur am-
erískur ísskápur fylgir. 

Stofa og borðstofa taka við af eldhúsinu. Innbyggð-
ur, steyptur arinn skilur þær að. Úr stofu er útgengt á 
stóran sólpall til suðurs. 

Yfir í svefnherbergisálmuna er farið í gegnum sjón-
varpsrými. Þá er komið að rúmgóðu baðherbergi, flísa-
lögðu í hólf og gólf með baðkeri, sturtu og góðri inn-
réttingu. Herbergin eru þrjú í þessari álmu, tvö barna-
herbergi með fataskápum í báðum. Síðan tekur við 
rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum og útgengt 
á sólpall til vesturs. Parket er á herbergjum og stofu. 

Bílskúrinn er stór, rúmir 42 fermetrar með tveim-
ur rafstýrðum hurðum. Garður er í góðri rækt og tveir 
sólpallar eru við húsið.

Fjölskylduvænt einbýli
Við húsið eru tveir sólpallar og garður í góðri rækt.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.
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 Flókagata 43 – 105 Rvk

Glæsileg sérhæð og ris með sameiginlegum bílskúr
Glæsileg sérhæð, í þríbýli á 2 hæðum með suðvestu 
svölum, sameiginlegum stórum bílskúr. Um er ræða 
frábærlega vel staðsetta sérhæð, á 2 hæðum sem er 
búið að endurnýja að mjög stórum hluta. Er með 3 
svefnherbergum í dag en auðveldlega haft að hafa þau 4. 
Glæsileg 2 baðherbergi. Þetta er einstök eign.  
Uppl. Sigríður Rut gsm: 699–4610

Verð 42 m.
Herbergi: 4–5 – Stærð: 136 

Trönuhólar 8 – 111 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud 14.júní kl 18.30–19.00
Mjög fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús með útsýni 
yfir Elliðaárdalinn. 4 svefnherb., sjónvarpsherb., stofa með 
kamínu og borðstofa. Tvö baðherb. Sánu–herb. Stór timbur–
verönd m. heitapotti. Stór bílskúr og fallegur garður í góðri 
rækt. Uppl. Sigurður gsm: 898–6106

Verð 74.9 m.
Herbergi: 6 – Stærð: 288,7 fm.

Þrastargata 9 – 107 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.júní kl.18:30–19:00 
Einstakt hús – mikið endurnýjað. Húsið er á tveimur 
hæðum. Á jarðhæð er eldhús, stofur og baðherbergi. Á 
efri hæð er sjónvarpshol, rúmgott svefnherbergi og annað 
fata/gestaherbergi. Algjör gullmoli í Vesturbænum.  
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 31.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 88,4 fm.

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Hofslundur 17 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.júní kl.18:00–18:30
Stórglæsilegt og mjög vel skipulagt raðhús 
með bílskúr á eini hæð í Garðabæ. Frábærlega 
vel staðsett. Það þarf ekkert að gera nema 
flytja inn. Uppl. Sigríður Rut gsm: 699–4610

Verð 42.9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 158 fm.

OPIÐ HÚS

Gaukshólar 2 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 14. júní kl. 17:30–18:00
LAUS STRAX – Lyklar á skrifstofunni – 6–7 
herb. “PENT–HOUSE” í Gaukshólum 2, 
ENDAÍBÚÐ á tveim hæðum, 4 svefnherbergi 
+ 3 stofur, samtals 150,2ferm + bílskúr 
25,5ferm = samtals 175,6fm. Hagstæð 
veðlán áhvílandi.  
Uppl. Sigurbjörn gsm: 867–3707

Verð 32.9 m.
Herbergi: 6–7 – Stærð: 175,6 fm.

Hraunbær 188 – 110 Rvk

Björt og fallega 4ra herbergja nýlega 
uppgerða íbúð 96,4fm á jarðhæð, gengið 
beint inn. Áhvílandi kr.20.050.000 óverðtryggt 
lán með 5,25% vöxtum.  
Uppl. Sigurbjörn gsm: 867–3707

Verð 21.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 96,4 fm.

Lynghæð 3 – 210 Gbæ

HRINGDU Í SÍMA 698 7695 OG BÓKAÐU SKOÐUN. 
Glæsilegt og fjölskylduvænt einbýlishús 
– arkitektahannað að utan sem innan. 
4 svefnherbergi, stofa og borðstofa, 
sjónvarpshol, baðherbergi, gestasnyrting 
og tvöfaldur bílskúr. Einstaklega sérstakt og 
fallegt hús. Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 
698 7695

Verð 64.7 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 208 fm.

 Prestbakki 1 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 14. Júní kl.17:30–18:00 
Mikið endurnýjað og einstaklega 
fjölskylduvænt, fallegt og vel staðsett 
endaraðhús með bílskúr. Eldhús, stofa/
borðstofa í stóru aðalrými með útgengi á 
stórar vestursvalir, 4 svefnherb. Baðherbergi 
og gestasnyrting. Uppl. Jóhanna kristín 
gsm: 698 7695

Verð 52 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 211 fm.

Holtagerði 6 – 200 Kóp

HRINGDU Í SÍMA 698 7695 OG BÓKAÐU 
SKOÐUN. 
Gullfalleg og vel skipulögð 5 herbergja 129,9 
fm. efri sérhæð á Kársnesinu í Kópavogi með 
fallegu sjávarútsýni í norður: 3 svefnherbergi, 
2 samliggjandi stofur, auk 34 fm. bílskúrs. 
Eldhús endurnýjað 2004. Uppl. Jóhanna 
Kristín gsm: 698 7695

Verð 31.9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 164 fm.

Lautasmári 6 – 200 Kóp

HRINGDU Í SÍMA 698 7695 OG BÓKAÐU 
SKOÐUN. 
Falleg og vel skipulögð íbúð á tveimur hæðum 
með 4 rúmgóðum svefnherbergjum – flott 
fyrir stórfjölskylduna – í litlu fjölbýli mitt í hinu 
þjónustu- og barnvæna Smárahverfi. Bílskýli 
í sérstæðum bílskúr fylgir. Uppl. Jóhanna 
Kristín gsm: 698 7695

Verð 33.9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 162,1 fm.

Stóriteigur 26 – 270 Mosó

HRINGDU Í SÍMA 698 7695 OG BÓKAÐU 
SKOÐUN. 
Fjölskylduvænt raðhús á 3 hæðum í 
Mosfellsbæ. 4 svefnherb. á efri hæð, sem og 
auðvelt að setja upp 2 svefnherb. í kjallara, 
auk leiktækjarýmis og geymslu. Fín eign fyrir 
stórfjölskylduna og þá sem þurfa mikið rými. 
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 39,2 m.
Herbergi: 6 – Stærð: 261,4 fm.

Sjávargata 1 – 225 Áltnesi

OPIÐ HÚS þriðjud. 14 júní kl.17.30–18.00 
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
einni hæð með bílskúr á stórri eignarlóð. 
Fimm svefnherbergi, rúmgott eldhús með 
þvottahúsi innaf, bjartar stofur með útgengi 
á timburverönd . Skipti á minni eign koma til 
greina. Uppl. Hafdís gsm 895–6107

Verð 38.4 m.
Herbergi: 6 – Stærð: 178,4 fm

Hraunbær 36 – 110 RvkSkógarás 4 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.júní kl. 17:00–17:30 
 Vel skipulögð 102,3 fm íbúð á 2 hæð. Íbúðin 
er opin og björt með stórri stofu og góðum 
herbergjum. Húsið er að hluta klætt að utan 
og sameign snyrtileg. Stutt í alla þjónustu. 
Uppl. Þóra gsm: 822–2225

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.júní kl. 18:00–18:30
Útsýnisíbúð laus við kaupsamning, 3ja 
herbergja íbúð 2 hæð í 6 íbúða fjölbýli. Húsið 
er klætt að utan og snyrtileg sameign. Stutt í 
leikskóla, skóla og alla þjónustu.  
Uppl. Þóra gsm: 822–2225

Verð 18.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 102,3 fm.

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 85,4 fm.

Rauðalækur 19 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS Þriðjud. 14.júní kl.17.30–18.00
Mjög falleg 4–5 herb. íbúð á 2.hæð í 3ja 
hæða húsi (3 svefnherb). Íbúðin er sú eina á 
hæðinni. Skolp og dren var endurnýjað 2005. 
Árið 2009 var húsið múrviðgert og málað og 
2011 var stigagangur málaður og sett nýtt 
teppi. Uppl. Berglind gsm: 694–4000

Verð 31.5 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 120 fm.

OPIÐ HÚS

Þorláksgeisli 5 – 113 Rvk

Hringdu og bókaðu skoðun í síma 895–6107
Glæsileg íbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar 
innréttingar og gegnheilt parket Tvennar 
svalir. Húsið er staðsett á góðum stað stutt frá 
fallegu útivistarsvæði þar sem örstutt er útí 
náttúruna. Uppl. Hafdís gsm 895–6107

Verð 27.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 116,7 fm.

Hraunbær 198 – 110 Rvk

Opið hús þriðjudaginn 14. Júní kl.  
19:00 – 19:30
2ja herbergja 72,0 fm mjög snyrtileg enda 
íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli efst í Hraunbænum, 
húsið er klætt að utan. Stutt í leikskóla, skóla 
og alla þjónustu. Uppl. Þóra gsm: 822–2225

Verð 14.9 m.
Herbergi: 2–3 – Stærð: 72,0 fm.

Langalína 2 – 210 Gbæ

Hringdu og pantaðu skoðun í síma 822–2225
4ra herbergja, 151,7 fm íbúð með tvennum 
svölum á 3 hæð auk tveggja sérmerktra 
bílastæða í bílageymslu. Íbúðin er með 
vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnas , gólf 
lögð eikarparketi og flísalagt baðherbergi . 
Uppl. Þóra gsm: 822–2225

Verð 39.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 151,7 fm.

OPIÐ HÚS

Dalsbyggð 11 – 210 Gbæ

Hringdu og bókaðu skoðun í síma 895–6107 
Mjög fallegt og vel skipulagt hús, innst í 
botnlanga. Aukaíbúð er í húsinu tilvalin til 
útleigu. Garður er fallegur með garðhúsi og 
heitum potti. Bílskúr er tvöfaldur , 52fm að 
stærð. Skipti á minni eign koma til greina . 
Uppl. Hafdís gsm 895–6107

Verð 78.9 m.
Herbergi: 7 – Stærð: 307 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

SELD

SELD

OPIÐ HÚS
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 25,5m

Bakkastaðir
4ra herb
112 Rvk

Vel skipulögð
Falleg eign í vinsælu hverfi
Skipti möguleg á stærri
eign í Grafarvogi

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

83,5 m2
Í fallegu reisulegu timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 12,9m

Leifsgata 
Góð 2ja herb

101 Rvk

44,1 m2 
Ósamþ. 2ja herbergja 
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Mjög góð áhvílandi lán

v. 24,9m

Álfatún
Mjög góð 4ra herb

200 Kóp

102,5 m2
Gott skipulag
Mikið útsýni
Stutt í alla þjónustu
Sér stæði

v. 19,2m

Kóngsbakki
Björt 4ra herb

109 Rvk

Stutt í alla þjónustu
Falleg íbúð
Gott verð
Húsið nýlega lagfært að utan

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2  hæð
Rúmgott eldhús
Góð staðsetning

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2 
3. hæð
Stutt í alla þjónustu

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 48,9m

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Rvk

212 m2 
4 góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Laust strax

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2 
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

102,1 m2 
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Laus fljótlega

v. 22,9m

Funalind
Falleg 2-3ja herb

201 Kóp

Á þriðju hæð í snyrtilegu húsi 
Rúmgóðar suðursvalir
Snyrtileg sameign

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 19,4m

Laugavegur

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

Falleg 3ja herb
105 Rvk

v. 35,9m

Skólavörðustígur
Verslunarhúsnæði 

87 m2 (53 + 34)
Neðarlega í götunni 
Á besta svæði borgarinnar
Góðir verslunargluggar

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

4ra herb
169 m2 með aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Kíktu við á m
Innlit

Opin hús

Við leitum að ...

og fjöldi eigna á skrá
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Grandavegur 47 107 Reykjavík

Björt og mikið endurnýjuð 4ra-5 herbergja, 

115 m2 endaíbúð á 3.hæð ásamt 23 m2 stæði 

í lokaðri bílageymslu í þessu vinsæla húsi

 

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason
Sölufulltrúi

olafur@miklaborg.is  
sími 822 2307

17:00 - 18:00

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 34,0m

 

Grófarsmári 26
Frábært útsýni

201 Kópavogur

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð 

 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasali

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

17:00 - 17:30

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 57,0m

 

Hljóðalind 3
Mjög gott raðhús

201 Kópavogur

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasali

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

17:45 - 18:15

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 39,9m

 

Espigerði 2
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Reykjavík

102 m2  8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

 

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur Þórhallsson
Löggiltur fasteignasali

throstur@miklaborg.is  
sími 897 0634

17:00 - 17:30

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 25,9m

v. 57,0m

Reykjafold
Fallegt einbýlishús

112Rvk

Skráð stærð 242,7m2  
Innbyggður bílskúr
Suðurverönd
Fallegt útsýni 

v. 24,7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfi
Laus fljótlega

v. 15,9m

Suðurhólar
3ja herb
111 Rvk

Góð 74 m2 2-3ja herbergja
Glæsilegt útsýni
Sérinngangur af svölum
Rólegt umhverfi

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

v. 27,9m

Naustabryggja
 Glæsileg 4ra herb

110 Rvk

135 m2 endaíbúð
Í góðu lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu

TILBOÐ

Vetrarríki
Einbýli / Stúdíó

Ís-land

Rúmgóð og fersk
Gott verð
Laus strax
Engin ábyrgð tekin á byggingaefnum

... hæð í vesturbæ Kópavogs eða Digraneshverfi.
Lágmark 3 svefnh. Fyrir aðila sem er búinn að selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... að rað/par húsi við Frostaskjól á Seltjarnarnesi.
Fyrir ákveðna kaupendur.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson
 í síma 695 9500 eða hilmar@miklaborg.is

... rað-, par- eða einbýli í Kópavogi.
Er með kaupanda sem er búinn að selja sína eign. 
Verðhugmynd allt að 48 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... eign í Fossvoginum 200-300 m² 
Verðhugmynd 40-55 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 2-3ja herb eign í 108 Rvk 
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut. 
Verðhugmynd 17-20 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is
 

... einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

... raðhúsi, parhúsi eða einbýli í 104,105 og 108. 
Verðhugmynd um 50 milljónir. Ákveðinn kaupandi. 
Bein kaup eða hugsanlega skipti á 5 herb. íbúð í Álfheimum.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

  

... einbýli-raðhúsi í Gvendargeisla.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

 

... 3ja herbergja þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri. 
Sólríkar svalir og austan megin í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

iklaborg.is
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Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 808

Viltu selja – Viltu kaupa – Viltu leigja
LAUSNIN ER fasteign.is

Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 
Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla5 900 800

Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 8085 900 800
Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 

Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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Skemmtistaðurinn Bakkus er í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. 
Við bjóðum m.a. húsnæði sem hentar vel til góðra vina funda. Einnig er í boði húsnæði fyrir verkstæði, verslanir, lagerhald, 
skrifstofur og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er 
Eik með rétta kostinn fyrir þig.
 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

Í góðum félagsskap
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði
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ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET - Sími 510-3800

Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali
elias@husavik.net

✔ Afhending í nóvember 2011.

✔ Íbúðir með sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 52-170 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.

✔ Verð frá kr. 16,9 millj.

Þjónustumiðstöðin við Boðaþing

NÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKI

Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagningar fyrir almennar 
íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega skipulagt 
svæði sem myndar kjarna almennra íbúða í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

Boðaþing 10-12Boðaþing 10-12 55+55+Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri
Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri

S
K

IS
S

A

NÝTT HÚS VIÐ BOÐAÞING
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Skúlagata. Penthouse íbúð.
Flott 67 fm. íbúð á 10. og efstu hæð auk stæðis í 
bílageymsluhúsi. samt. 82 fm. Íbúðin er laus strax. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð og 
stórir  gluggar. Útgegnt á tvennar svalir. Glæsilegt 
útsýni yfir Sundin. Hagstætt verð. Íbúðin er laus strax. 
Starfsmenn fasteignasölunnar sýna eignina. 8180

Goðatún.
Vel staðsett. 210 fm. einbýli með bílskúr við Goðatún 
í Garðabæ.  Mikið endurnýjað. Nýtt baðherbergi og 
eldhús. Nýtt gler og þak. Fallegur garður og góð 
staðsetning. V. 37,5 8195

Álfkonuhvar
Mjög falleg og vel innréttur 88,2 fm. íbúð á jarðhæð auk 
20 fm. stæðis í bílageymsluhúsi. Flottur timbur sólpallur 
með góðum skjólveggjum. Parket á gólfum. Getur 
losnað fljótlega. V. 23,5 m. 8314

Hjallasel.
Fallegt 70 fm. parhús fyrir aldraða á besta stað í Selja-
hverfi. Flott umhverfi og þjónusta frá Seljahlíð við 
hliðina. Fallegur garður.  Stofa, eldhús,baðh. og 
ríumgott herbergi auk geymslu. Eign fyrir þá sem vilja 
búa í tryggu og öruggu umhverfi. Laust strax.  
V. 18,5 m. 8373

Víðiteigur - Mosfellsbæ.
Flott 90 fm. endaraðhús með fallegum garði . 2 
svefnherbergi. goð stofa með útgengi í nýlegan sólskála. 
Laus fljótlega.  V. 23,4 m. 8389

Safamýri.
Falleg 44,8 fm. 2ja. herb. íbúð með sér inngangi við 
Safamýri. Laus strax.  V. 11,9 m. 8382

Grettisgata.
Mjög góð 133 fm. íbúð á 4. og efstu hæð í góðu fjölbýli 
við Grettisgötu. 4 svefnherb. 2 baðherbgi. Nýtt og glæsi-
legt eldhús. Auðvelt að leigja út hluta íbúðar sem er á 
efri hæð undir risi með sér inngangi. V. 27,8 8387

Hagaland.
Glæslileg efri sérhæð auk bílskúrs. Samtals 183 fm.  
4 svefnherbergi. Arin í stofu. Falleg lóð , hellulögð 
bílastæði. Hús í topp viðhaldi. V. 37,2 m. 8384

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

FRIÐBERT BRAGASON Viðskiptafræðingur
Sími: 820 6022 – fb@landmark.is

ERTU Í SÖLU HUGLEIÐINGUM?

Hafðu samband

· Vönduð og fagmannleg vinnubrögð
· Eftirfylgni alla leið
· Seldu hratt og örugglega

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Auglýsingasími

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



vinnuvélar ● kynning ●ÞRIÐJUDAGUR  14. JÚNÍ 2011 3

Fyrsta skóflustungan að nýrri 
fjögur þúsund fermetra verk-
smiðju Lýsis var tekin á föstudag. 
Nýja verksmiðjan mun standa við 
hlið núverandi verksmiðju á Fiski-
slóð og í henni verður búnaður sem 
mun tvöfalda núverandi afkasta-
getu fyrirtækisins.

Ástæða stækkunarinnar er 
aukin eftirspurn á vörum Lýsis 
um allan heim en um níutíu pró-
sent afurða fyrirtækisins eru seld 
til annarra landa. Núverandi verk-
smiðja var byggð árið 2005 en er 
nú að mestu fullnýtt.

Héðinn annast hönnun og upp-
setningu verksmiðjunnar, Ark-
þing hannar bygginguna og aðal-
verktaki er J.E.Skjanni. Auk nýju 
verksmiðjunnar verður skrif-
stofurými tvöfaldað og rými fyrir 
tanka og vörugeymslur. Búnaður-
inn kemur til landsins 
í nóvember og hefja 
tæknimenn þá upp-
setningu, samhliða 
byggingu hússins. 
Áformað er 
að þessi nýja 
viðbót verði 
tekin í notk-
u n næsta 
vor. - mmf

Getur náð 100 metra upp í loftið.

Gert er ráð fyrir að varnarvirkin verji 28 íbúðarhús. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stækkun verk-
smiðjunnar 
mun tvöfalda 
núverandi 
afkastagetu 
fyrirtækisins.

Framkvæmdir við síðari hluta snjó-
flóðavarna undir Traðarhyrnu við 
Bolungarvík eru að hefjast. Bygg-
ingarfulltrúinn í Bolungarvík hefur 
gefið út leyfi fyrir verkið. 

Snjóflóðavarnargarðurinn mun 
liggja austan við þann sem nú er 
í byggingu og stendur norðan við 
götuna Stigahlíð í Bolungarvík. Nýi 
garðurinn mun liggja sunnan Stiga-
hlíðar og því verður gatan á milli 
garðanna þegar þeir verða tilbúnir. 

Gert er ráð fyrir að varnarvirkin 
verji um 28 íbúðarhús á svæðinu. 
Deiliskipulagsbreyting vegna 
framkvæmdanna var samþykkt á 
fundi bæjarstjórnar 29. mars og 
hún síðan auglýst. Athugasemda-
frestur rann út þann 25. maí en 
engar athugasemdir bárust. Fram-
kvæmdin telst því samþykkt.

Gert er ráð fyrir að framkvæmd-
um verið lokið í ágúst 2012.

 - mmf

Snjóflóðavarnir í Bolungarvík

Ný verksmiðja 
eykur afköst 
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Hafðu samband við okkur í síma 444 7000, á arionbanki.is 
eða komdu í næsta útibú. Við tökum vel á móti þér.

Torfi  G Yngvason
Arctic Adventures

Það skiptir máli fyrir ævintýrafyrirtæki 
eins og Arctic Adventures að geta 
millifært erlendar greiðslur án milligöngu 
á þægilegan, öruggan og hagkvæman hátt. 
Þess vegna bjóðum við hjá Arion banka 
upp á sérstakt gjaldeyrisviðskiptakerfi  
í netbankanum auk fj ölda annarra lausna 
sem einfalda starfsemi fyrirtækja. 
Það skiptir máli.

Komdu í næsta útibú og ræddu við 
fyrirtækjaráðgjafa, hringdu í síma 
444 7000 eða kynntu þér rafræna 
þjónustu fyrir fyrirtæki á arionbanki.is

„ Að hafa góða yfi rsýn 
 yfi r erlendar greiðslur 
 í netbankanum.“

Gjaldeyrisviðskiptakerfi 
– Rafræn þjónusta  fyrir fyrirtæki

Hvað skiptir þig máli?

„ Að bankinn 
 skilji mikilvægi 
 þess að skapa 
 gjaldeyristekjur.“

„ Að allar aðgerðir 
 séu á rauntíma í 
 gjaldeyrisviðskipta-
 kerfi  netbankans 
 og að bókhaldið 
 uppfærist 
 samdægurs. “

„ Að fá tilkynningu 
 í tölvupósti þegar 
 erlendar greiðslur
 berast.“

„ Að geta sent 
 kvittanir á 14  
 tungumálum í 
 gegnum gjaldeyris-  
 viðskiptakerfi .“



4 ● vinnuvélar

Aflmiklar vélar þarf í 
námugreftri enda verið að 
flytja mikið magn þungra 
efna. Því er ekki að undra 
að í námuvinnu sé að finna 
stærstu og afkastamestu 
vinnuvélarnar.

Evrópska flutningabílaverksmiðj-
an (European Truck Factory, 
ETF) hefur fundið frumlega leið 
til að auka afköst í efnaflutning-
um. Það er ný gerð af svokölluð-
um trukkalestum en svo kallast 
það þegar nokkrir vöruflutninga-
bílar eru tengdir saman til að auka 
afköst. ETF-trukkana er hægt að 
tengja saman með stálarmi en inni 
í honum eru gagnatengi sem miðla 
gögnum milli bílanna. Þannig getur 
stjórnandi fyrsta bílsins stjórnað 
bílunum á eftir sér. Því þarf að-
eins einn bílstjóra á alla bílana sem 
minnkar verulega launakostnað. 

Einnig hægt að aftengja hvern bíl 
og nota einan sér. 

Nokkrar gerðir af trukkum 
verða í boði. Áhersla fyrirtækisins 
verður á MT-240 módel en frum-
gerð þess var tilbúin í janúar og 
prófuð í Þýskalandi en þar er verk-
smiðjan starfrækt.
ETF-trukkurinn verður búinn fjór-
um MTU/Mercedes OM 502 V8 
vélum (480kW). Til að minnka álag 
á dekk og koma í veg fyrir slit og 
bilanir hefur verið útbúið sérstakt 

kerfi sem heldur sama þrýstingi á 
öllum dekkjum. Þegar dekk spring-
ur fær stjórnandi tilkynningu og 
öxullinn lyftist sjálfkrafa. 
Bílarnir verða með eins íhluti sem 
auðvelt er að skipta um. Því þarf 
ekki að setja bílinn á verkstæði 
heldur er hægt að setja annan hlut 
í bílinn á meðan gert er við þann 
bilaða. 

Nánari upplýsingar um fyrir-
tækið ETF er hægt að nálgast á 
www.etftrucks.eu/

Aflmikil trukkalest
Hægt verður að tengja nokkra trukka saman og einn ökumaður getur stjórnað þeim.

Bílarnir geta sturtað í nokkrar áttir.

Hrauntak ehf. sérhæfir sig í  sölu 
á tækjum, vinnuvélum og at-
vinnubílum bæði á innanlands-
markaði og til útlanda. Fyrir 
rúmu ári hóf fyrirtækið innflutn-
ing og sölu á vinnuvéla-, landbún-
aðar- og atvinnubílahjólbörðum  
sem hefur mælst vel fyrir meðal 
viðskiptavina, segir sölustjórinn 
Sigurjón Gylfason.

 „Við ákváðum að stækka sjón-
deildarhringinn með því að bæta 
við dekkjum og dekkjavélum 
sem eru frá  Cormach. Það hefur 
heldur betur borgað sig, þar sem 
viðbrögðin eru jákvæð og salan 
góð.“ Fyrirtækið er með samn-
inga við stóra erlenda byrgja og 
selur hjólbarða frá öllum helstu 
framleiðendum. „Við bjóðum 
dekk af öllum stærðum og gerð-
um og biðtíminn eftir sérpönt-
unum er stuttur. Megináhersla 
er hins vegar lögð á stóru dekk-
in enda erum við fyrst og fremst 
að bæta þjónustuna við landbún-
aðargeirann, vinnuvélar,  og at-

vinnubifreiðar,“ tekur Sigurjón 
fram.

 Hann segir allt kapp lagt á 
að bjóða eingöngu upp á hágæða 
vöru á góðu verði og ætti að vita 
hvað hann syngur enda með ára-
tuga reynslu af sölu á hjólbörðum. 
„Ég hef verið viðloðandi þenn-
an geira frá árinu 1984 og tók til 
starfa hjá Hrauntaki í fyrra. Ég 
get því ábyrgst að þetta eru góð 
dekk,“ segir hann og getur þess að 
ekki vanti upp á reynslu og kunn-
áttu annarra starfsmanna. „Hér 
vinna eingöngu reynsluboltar sem 
eru boðnir og búnir til að aðstoða 
viðskiptavinina eftir fremsta 
megni.“

Hrauntak er að Skútuhrauni 
11 í Hafnafirði og er með ýmis 
umboð, svo sem Fliegl sem fram-
leiðir meðal annars gámagrind-
ur, malarvagna og ýmsar gerð-
ir af véla- og flatvögnum ásamt 
vögnum til notkunar í landbúnaði 
og til ýmissa sérverkefna. Nánar 
á www.hrauntak.is.

Dekk í dótakassann
Sigurjón Gylfason tekur vel á móti viðskiptavinum Hrauntaks. MYND/GVA

… að fyrsti vörubíllinn  kom til 
Íslands 21. júlí 1914 og hóf þegar 
ferðir austur fyrir fjall. Þetta 
virðist hafa verið fólksbílsgrind 
með flutningskassa í stað far-
þegarýmis.

… að eftir að traktorar  fóru 
að berast til landsins á árunum 
1929-1931 var ákveðið að halda 
námskeið fyrir ökumenn þeirra í 
Reykjavík og austur á Reykjum í 
Ölfusi. Námskeiðið vakti athygli 
utan landsteinanna og í mánað-
arriti IHC í Chicago var því gerð 
sérstök skil í grein undir fyrir-
sögninni Iceland´s  First Tractor 
School eða Fyrsti traktorskólinn 
á Íslandi.

… að stærðarinnar  vinnu-
vélasafn, Konnasafn, er á Akur-
eyri. Konráð Vilhjálmsson og af-
komendur hans stofnuðu safn-
ið árið 1984 þegar Konráð festi 
kaup á fyrsta safngripnum, Bor-
geit jarðbor. Tilgangur safnsins 
er að varðveita sögu vinnuvéla á 

Íslandi. Þar eru nú í kringum 70 
vélar og sífellt bætist við.

… að fleiri spennandi  vinnu-
vélasöfn er að finna á Íslandi. 
Landbúnaðarsafn Íslands á 
Hvanneyri byggir á grunni Bú-
vélasafnsins sem var þar starf-
rækt um árabil. Safnið varðveit-
ir ýmis gögn, gripi og aðrar minj-
ar um sögu og þróun landbúnaðar 
á Íslandi.

… að dráttarvélum  var fyrst 
ekið yfir Skeiðarársand og aust-
ur í Öræfi í apríl 1958. Viðtal við 
ferðalangana tvo, þá Guðjón Jóns-
son frá Fagurhólsmýri og Grím 
Brandsson úr Reykjavík, birtist 
í Tímanum skömmu fyrir brott-
för þeirra. 

… að á heimasíðu  Fornvéla-
félags Íslands  er að finna marg-
víslegan fróðleik um gamlar 
dráttarvélar og vélar sem tengd-
ar voru þeim.
 Heimild: landbunadarsafn.is.

VISSIR ÞÚ...

Þessi jarðýta vakti athygli þegar hún var flutt til landsins árið 1974. Hún var af 
gerðinni Caterpillar og sú stærsta sem hér hafði sést. Barnið við hlið hennar undir-
strikar vel stærðina. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Varahluta og viðgerðaþjónusta

Íspartar - Vélavit
Skeiðarási 3 - garðabær - Sími 527 2600

Varahluta 
og viðgerðaþjónusta

fyrir utanborðsmótóra,
vinnuvélar

rafstöðvar, sláttuvélar,
fjórhjól, sexhjól

og allar aðrar vélar



Rafmagnað andrúmsloft
Fyrirtækið HBT var stofnað í frumkvöðlasetrinu á Ásbrú árið 2008. Fyrirtækið framleiðir 
rafbjögunarsíu sem uppfinningamaðurinn Árni Bergmann Pétursson var 10 ár að þróa. 
Búnaðurinn eyðir rafmagnstruflunum sem eru algengar í verksmiðjum, frystihúsum og 
frystitogurum. Hann dregur úr orkunotkun, minnkar mengun og eykur verulega líftíma 
rafmagnsbúnaðar. HBT hefur selt búnaðinn innanlands og hefur einnig náð góðri fótfestu á 
alþjóðlegum mörkuðum. Rafbjögunarsían er gott dæmi um útflutning á íslensku hugviti.

HBT er eitt fjölmargra fyrirtækja sem 
kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða 
og atvinnulífs, sem sína bækistöð. 

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp þar sem 
alþjóð legt gagna ver er að rísa og fjöldi áhuga verðra sprotafyrirtækja. 
Mikil upp bygging er á svæðinu og má 
þar nú meðal annars finna leikskóla, 
grunn skóla, verslun og veitinga stað.

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

www.hbtinternational.com
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Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Hobby 720 prestige árg 08 Þetta er 
sérpantað hús UMl týpa enn í UKF 
útgáfu með 2 kojum við hliðina á 
hjónarúmmi - Stór ísskápur - Bakarofn 
- Alde miðstöðvarkerfi - hleðslu 12 
og 220 v 12 v kveikjarainnstungu - 
Stór sólarsella - Stór Omnistor markísa 
og fortjald á hana Mjög litið notað 
Verð 3.980.000.- uppl 896-1337 eða 
8969693

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Húsbíll með öllu
CHEVROLET K3500 SILVERADO 4WD 
35”. Árgerð 2008, ekinn aðeins 8.þ 
km, bensín, sjálfskiptur,svefnpláss 
fyrir 4,wc,sturta,heitt og kalt 
va tn ,s jónvarp,e ldavé l , lo f tpúðar 
og margt fleira. Verð 15.400.000. 
Rnr.244154.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Skoda Octavia TDi Árgerð 04/2007, 
ekinn 140þ.km, dísel, bsk. Góður bíll 
sem eyðir ca 5-6l innanbæjar. Verð 
1.390.000kr. Raðnúmer 131488. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

ÚTSALA , ÚTSALA
LAND ROVER Discovery ii hse, 
gullfallegur Árg. 2003, ekinn 89 Þ.KM, 
sjálfskiptur. Verðtilboð 2.290. þús. 
Rnr.152360.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir ferðavögnum á 
söluskrá okkar og á staðinn.

www.hofdabilar.is

HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna 
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum 
okkur í ferðavögnum allt seldist upp 
síðasta sumar, Frábært 5000m2 
plan með góðri nágrannavörslu og 
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin 
standa uppsett, Við erum ekki staddir 
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á 
staðnum, Sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Dodge Caravan árg’00, ek. 142 
þús. 7.manna, nýtt í bremsum. Sk’12. V. 
700 þús. Uppl. í s. 844 0952

 Til sölu Honda Shadow spirit. Árg.’01, 
ek.16þ.mílur. Lítur mjög vel út. Verð 
590þ. Uppl. s: 820 9706.

Huyndai Santa Fe árg’07 ek. 103 þús, 
disel, ssk. Vel með farinn. Gott viðhald. 
V. 3.350 þús, engin skipti. Uppl. í s. 
896 6706

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

Til sölu Mustang GT, blæjubíll, árg. ‘02. 
Ek. 55þ. V8, 4.6. Verð 1.900þ. Uppl: 
894 0103.

Toyota RAV 4 1800, framhjóladrifinn 
árg’04, ek.39 þús. Í góðu standi, 
silfurgrár að lit, vel með farinn. V. 1,3 
m. Uppl. í s. 8576595/6900752

 0-250 þús.

Xmotor Torfæruhjól 250cc(24hö) 2010 
árgerð flottu ástandi 180þ upplýsingar i 
síma 8232283

 250-499 þús.

ÁRG 2000 ofurtilboð
Rúmgóður fjölskyldubíll Renoult Megan 
senic árg 2000, fimm gíra, fimm dyra, 
fjarlæsingar, skoðaður 2012, ek. 190 
þús. Eyðslugrannur bíll á tilboði 290 
þús. Sími: 891-9847

 Bílar óskast

Subaru Legacy óskast!
99-2003 sjálfskiptann station, ekinn 
undir 170 þús, má þarfnast smá 
lagfæringa,200-700 þús staðgreitt í 
boði fyrir rettan bíl s.691 9374

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Jeppar

SSangyong Musso ‘01, diesel 2,9 turbo, 
ek 240 þús, nýskoðaður án ath, nýtt 
púst, góð toyo sumardekk, snyrtilegur 
bíll og gott viðhald. Verð 690 þús. S. 
896-1231

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

 Fjórhjól

Eigum til úrval nýrra og notaðra 
fjórhjóla. VDO Verkstæðið Borgartún 
36 S: 588 9747 www.vdo.is

Polaris Sportman 800 07’ ek.1130km 
spil + hiti í handföngum 1.330þ. 
uppl:894 0103.

 Reiðhjól

Kría Hjól
Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól 
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534 
9164. kriacycles.com

 Kerrur

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar 
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð. 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

 Tjaldvagnar

Viltu leigja tjaldvagninn þinn í júní? 
Óskum eftir að taka tjaldvagna á leigu 
frá 15 júni til 7 júlí. Sendið upplýsingar 
á icetrail@mi.is fyrir 15 júní.

 Vinnuvélar

 Bátar

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Bílaþjónusta

PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA 
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG 
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI 
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. 
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is

METAN, METAN! Nokkur pláss laus í 
metanbreytingar fyrir sumarið. Uppl. 
í síma 587-5058, Bílahlutir ehf., 
Eldshöfða 4
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MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Varahlutir

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

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. 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.

Erum að rífa!
Musso, Terrano, Nubiru, Lanos, 
Galloper, H1, Santa Fe, Nissan DC 97, 
Trooper, Ford 250, Clio 00, Megan 
98, Freelander, Impreza 97, Baleno 
96, VW Polo 99, Ford Escape 01, Opel 
Corsa 98, Peugot 306. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla til niðurrifs.   
sími 661 5270.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.
is 565-6020.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

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

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn. Flutningsþrif, gólfbónun, 
teppahreinsun gluggaþvottur & Alhliða 
garðaþjónusta. www.hreingerningar.is 
S. 772 1450 

 Garðyrkja

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara.

 Öll almenn garðvinna á einum stað 
fyrir garðinn þinn. Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
garðaúðanir, þökulagnir,sláttur, 
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og 
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775. 
Þórhallur S. 772 0864.

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum 
holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

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

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Er mosinn að eyðileggja 
grasflötinn!

 Erum með góðar lausnir við því. 
Garðaþjónusta Reykjavíkur S. 774 
5775. G

Garðsláttur
Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög. 
Vönduð vinna, gott verð! Sími 618 
3469.

GARÐSLÁTTUR,MOSATÆTING Við 
sláum ekki bara gras, við gerum það 
flott líka. S. 896 19 33

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

 Bókhald

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

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 611 7737.

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

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum inni og úti, 
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Múrarar, flísarar, rafvirkjar, 
smiðir, píparar og málarar, allt á 

einum stað.
Uppl. í síma 899 2420.

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3570 / www.kraftvelaleigan.is

Bjóðum úrval tækja til leigu

WWW.MYNSTRUN.COM

Við sérhæfum okkur í vinnu 
við skrautsteypu, sem er 
falleg, endingargóð og hag-
kvæm lausn fyrir sólpalla, 
innkeyrslur og gangstéttir.
 Skrautsteypa kemur í fjöl-
mörgum litum og mögulegt 
er að leggja margskonar 
mynstur á hana.

Komum á staðinn og 
gerum verðtilboð ef 
óskað er. Sími: 898 7436

mynstrun@internet.is
www.mynstrun.com

Til sölu

Til leigu
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Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Flísalagnir - Múrverk
Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Parket og smíðar, Uppl. í 
s. 896 9819.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.   
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.   S. 899 4254.

 Tölvur

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

 Nudd

THE WONDERFULL! and 
NEW!!!!

Whole Body Massage in Reykjavik... 
Any Time..8236377

THE BEST!!WHOLE BODY MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME; FOR THE BEST 
MAN!! 857 0740

NEW NEW NEW !!!TOP LUX MASSAGE 
IN DOWN TOWN ANY TIME !s.899 5836 
ALISIA

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

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:6618272 eða 
6930348

NUDD. NUDD. NUDD. Fantastic Whole 
Body Massage in DownTown. S. 692 
2126, ALENA

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Múrarar

Múrarar geta bætt við sig verkefnum. 
Góð verð í boði. S. 777 6311

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! S. 
663 0746

 Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

 Trésmíði

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Sólpallar, skjólgirðingar, drenlaggnir 
hellulaggnir og fl.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

ÚTSALA ÚTSALA
30-60% afsláttur af vor-og 
sumarvörunni frá Green-house. Einnig 
slár með vörum á 1000, 3000 kr. Opið 
13-19. Green-house Rauðagerði 26.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Nýl. þvottavél fullkomin, nýr þurrkari 
6kg saman á 80þús Lítill ísskápur 85sm 
á 17þús, allt góð tæki S 773-4800.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.

www.kaupumalltgull.is

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og 
illa farið. Leitið til fagmanns og 

fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun

SUMARKJÓLAR!! Verð frá kr. 5.900. 
Verslunin Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 
588-9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100% 
árangur á nokkrum mínútum. Sími: 
564 5959

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreifingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500.   JB 
Heilsulind. S. 823 8280.

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Yndislegir Labradorhvolpar, 
hreinræktaðir án ættbókar, sérstaklega 
flottir enda mikið dekraðir. tilbúnir til 
afhentingar 20.júní upp.l í síma 864 
0972.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Þjórsá - Hvítá
Veiðinet fyrir veiðirétthafa. Heimavík 
ehf. 892 8655. heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 

þvottavél. 824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

3. herbergi í sameiginlegu 
skifstofuhúsnæði á góðum stað á 
hálsinum 110 RVK, um er að ræða 
3 herbergi með sameiginlegri 
kaffiaðstöðu og setustofu. Uppl. gefur 
HALLDÓR S. 899 7230.

180 fm einbýlishús til leigu í borgahverfi 
í Grafarvogi. Verð 200 þús á mán. Uppl. 
í s. 616 9124

 Húsnæði óskast

3 reglusamar og reyklausar stelpur utan 
að landi á leið í háskóla óska eftir íbúð 
til leigu í Reykjavík. Verður að hafa 3 
svefnherbergi. Áhugasamir hringi í 661-
5012 (Ásta Sóllilja) eða sendi póst á 
astas28@gmail.com.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuhúsnæði til leigu að Súðarvogi 
7 2.h. er 18fm skrifstofa m. tölvu- og 
síma tengingu í sameign er aðgangur 
að fundarherb. uppl. í s: 824 3040 / 
862 6679.

 Geymsluhúsnæði

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

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

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

 UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR

 30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 
7285

 Gisting

Íbúðargisting við Nyhavn í 
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook: 
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir úthringjara til starfa. Föst 
laun + árangurstengt. Uppl. s. 777 5777 
eða 774 1020.

Vantar þig vinnu í sumar, erum að 
leita eftir hressu sölufólki sem talar 
góða ensku og helst annað tungumál. 
Góð laun í boði fyrir rétta aðila. Uppl. 
sendast á hlynur.asgeirsson@gmail.
com

Málari eða vanur málningarvinnu? 
Vantar til vinnu í Reykjavík. Umsókn 
sendist á malning.vinna@gmail.com

Vilt þú fara nýjar leiðir til efna. Við erum 
eitt besta fyrirtæki veraldar á okkar 
sviði. Lrisland.is/einar s. 773 2100.

Vana nuddara vantar til starfa strax hjá 
nuddstofunni Heaven. Uppl. í s. 777 
5557 & 690 0062

Vel launuð aukavinna á 
kvöldin

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í 
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-
22 Góð laun í boði. Aldur 22+++ Uppl. 
í síma 699-0005 milli kl.15-19 virka 
daga. daga.

 Atvinna óskast

Halló! Er hárgreiðslumeistari þarna 
úti,sem getur bætt við sig nema.Búinn 
með tvær annir og sárvantar að komast 
á samning.Er mjög áhugasamur strákur 
á tvítugsaldri.Nánari uppl. í s:866-4029 
eða einar369@hotmail.com

Menntaskólanemi óskar eftir 
sumarvinnu. Allt kemur til greina. Uppl. 
í s. 659 1188 eða 897 4720.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Huggulegur góður maður
 sem á eignir erlendis óskar 

eftir að kynnast konu ca. 20-40 
ára sem vin og félaga. 100% 

trúnaður.
Svar með helstu uppl. sendist 
á netfang: „ betra123@visir.is” 

merkt: „Jákvæður”.

27 ára kona, afar vel vaxin, vill kynnast 
karlmanni til að skemmta sér með. 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000, 
535-9920, augl.nr. 8931.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.



Við Fellsmúla - ReykjavíkÚRVAL LAMPA & ÚTILJÓSA

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

ÚTILJÓS

10W

15W

18W

30W

36W

14W

21W

28W

Verð frá

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt

Litir: króm og hvítt

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt

1 x 36W

2 x 36W

4 x 14W 4 x 18W

á 2.5952.5952.595 Verð frá

Verð frá

á 2.9952.9952.995

1 x 36W

2.9952.9952.995

8W

13W

8W

3.9953.9953.995

3.9953.9953.995

3.9953.9953.995 3.9953.9953.995

1.9951.9951.995

1.9951.9951.995 1.9951.9951.995

1.9951.9951.995

með sparperu 28W8Wparperu 28með sparp
4.4954.4954.495 með sparperu 16Wmeð sparperu 16Wðmeð sparperu 16W

3.7953.7953.795

með sparperu 16Wmeð sparperu 16Wð 16W
3.3953.3953.395

3.2953.2953.295

3.2953.2953.295
með sparperu 28Wmeð sparperu 28Wð
4.2954.2954.295

3.9953.9953.995 3.9953.9953.995

3.5953.5953.5953.5953.5953.595 3.5953.5953.5953.5953.5953.595

3.9953.9953.995

2 x 36W

4.9954.9954.995

4 x 14W4 x 14W

6.9956.9956.995
4 x 18W

5.9955.9955.995

4.7954.7954.795 4.9954.9954.995 4.9954.9954.995 5.9955.9955.995

4 x 18W4 x 18W

5.9955.9955.995

2 x 36W2 x 36W

5.9955.9955.995

2 x 36W2 x 36W

4.9594.9594.959

á 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995

Verð frá

Verð frá

5.5955.5955.595

13W

4.5954.5954.595

995995995

995995995

995995995

995995995

Með tenglum

Með tengli

FLÚRLAMPAR

INNF. FLÚRLAMPAR Í LOFT

FLÚRLAMPAR 
Á LOFT

FLÚRLAMPI Á LOFT ÚTI OG INNILJÓS

G9 25W

LÝSA UPP OG NIÐUR

FLÚRLAMPAR IÐNAÐARLAMPAR M/ SKERM SPEGLALAMPAR

INNRÉTTINGALAMPAR

ÚTILJÓS

ÚTILJÓSÚTILJÓS

ÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓS
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BAKÞANKAR 
sr. Sigurðar 

Árna 
Þórðarsonar

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Úps!

Hmm!

Nei, burtu 
með 
þetta 
ljós! Prófaðu 

að loka 
aug-

unum.

Þau eru 
lokuð!

  BANK 

BANK! Palli, hurðin 
var lokuð hjá 

þér.

Og? Ég er 
ekki að gera 
neitt af mér?

Af hverju viltu 
þá hafa lokað?

Þannig að það sjái 
enginn að ég sé ekki 
að gera neitt af mér.

Fjanda-
kornið! 

Þetta eru 
nágrannar 
frá helvíti!

Flytjum allan 
fjandann

Ertu viss um þetta 
sjónaukadæmi?

Algjörlega!

Trúið mér, þið eigið eftir 
að vera gagntekin!

NOKKRUM 
TÍMUM 
SÍÐAR...

Við erum 
algjörlega 
gagntekin, 

já...

Er hann í 
alvörunni 
ekki enn 
búinn 

að finna 
plánetu sem 
við getum 
skoðað?

LÁRÉTT
2. mælieining, 6. fyrirtæki, 8. viðmót, 
9. keyra, 11. skóli, 12. ná, 14. bátur, 
16. karlkyn, 17. fornafn, 18. í viðbót, 
20. þessi, 21. fimur.

LÓÐRÉTT
1. fyrirhöfn, 3. hvort, 4. alls, 5. kæla, 
7. flík, 10. angra, 13. tala, 15. skarpur, 
16. kóf, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. desí, 6. ms, 8. fas, 9. aka, 
11. ma, 12. komst, 14. kajak, 16. kk, 
17. öll, 18. auk, 20. sá, 21. frár. 

LÓÐRÉTT: 1. ómak, 3. ef, 4. samtals, 
5. ísa, 7. skokkur, 10. ama, 13. sjö, 15. 
klár, 16. kaf, 19. ká. 

 

Auglýsing um skipulag 
– Hafnarfjarðarbær

Tillaga að  breyttu deiliskipulagi Víðistaðasvæðis, 
á lóð við Hjallabraut 55  í Hafnarfirði.

Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 7. júní 2011 að senda tillöguna með áorðnum 
breytingum í auglýsingu skv. 41. grein skipulagslaga nr. 
123/2010.

Breytingin fellst í að lausar kennslustofur verði fjarlægðar og  
nýr byggingarreitur fyrir skólabyggingu verður á norður hluta 
lóðar. Lóð stækkar til norðurs. Byggingarreitur fyrir leikskóla 
verður staðsettur á suðurhluta lóðar þar sem fyrir er bygging. 
Byggingar verði ein hæð og ris með mestu mænishæð 6,5m.
 
Deiliskipulagið verður til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, frá 14.júní til 26. júlí 
2011. Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs 
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  Nánari upplýsingar 
eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað 
skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, 
eigi síðar en 26. júlí 2011. Þeir sem eigi gera athugasemdir við 
breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Skipulags-og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

TÍMAMÓTATÓNLEIKAR

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR GUSGUS VERÐA Á 
LAUGARDAGSKVÖLDIÐ 18. júní. 

NÝJA PLATAN ARABIAN HORSE HEFUR 
FENGIÐ TOPPDÓMA Á ÍSLANDI OG 
ERLENDIS OG ÞETTA ER ÞVÍ EINN AF 
TÓNLISTARVIÐBURÐUM ÁRSINS.

STÓRVIÐBURÐUR Í ÍSLENSKRI TÓNLIST  
Í BEINNI ÚTSENDINGU Á LÍFINU Á VÍSI. 

Í BEINNI Á LÍFINU Á VÍSI 

Það er nógu þungbært að gera mistök 
en herfilegt að þurfa líka að biðj-

ast fyrirgefningar. Ég átti mömmu, sem 
gaf engan afslátt á beiðni um fyrirgefn-
ingu. Mér varð eitt sinn á að henda snjó-
bolta í höfuð á stelpu úr húsinu hinum 
megin götunnar. Hún veinaði og beygði 
af og rauk inn. Mamma tók á móti mér 
þegar ég kom heim. Hún var alvarleg í 
bragði og sagði: „Sestu niður, vinur.“ Ég 
setti mig í stellingar og bjóst við hinu 
versta. „Konan á miðhæðinni á nítján 
hringdi. Hún sagði að þú hefðir kastað 
bolta í höfuð dóttur hennar. Stúlkan er í 
rúminu.“ Ég reyndi ekki að þræta fyrir, 

mamma undi undanbrögðum afar illa. 
„Jæja vinur. Þakka þér fyrir að 

segja satt. Vertu nú maður, farðu 
og biddu stúlkuna að fyrirgefa 
þér.“

ÞAÐ VAR verst að verða að 
gera eitthvað í málinu sjálfur. 
Orðaskammir er hægt að 
afbera en erfiðara að ganga 
veg iðrunar. Ég velti vöngum 
yfir hvort ég ætti að leggja á 

flótta. Nei, það var víst óger-
legt því mamma var þarna í 
glugganum eins og alsjáandi 

Guðsauga og fylgdist með hverju 
skrefi. Undankomuleiðir voru 

engar. 

MAMMAN á nítján virtist hissa þegar 
ég kynnti mig, en sagði: „Þú mátt koma 
upp.“ Fórnarlambið var í rúminu og ég 
sá ekki betur en stúlkan væri að deyja. 
Ég hvíslaði stamandi afsökunarbeiðni. 
„Hvað segir þú,“ var spurt. Ræsking: 
„Fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að meiða þig 
svona mikið.“ „Já, allt í lagi, ég skal fyr-
irgefa þér.“ Þessi ferð varð mér til visku. 
Snjóboltinn kom til baka með þroska. 
Iðrun fellur aldrei úr gildi og er forsenda 
þess að okkur sé fyrirgefið sem einstak-
lingum og full sátt náist.

SKÝRSLA rannsóknarnefndar kirkju-
þings sýnir að nokkrir aðilar gerðu mis-
tök í meðferð kynferðisbrotamála. For-
dómar, brengluð dómgreind og skortur á 
fagmennsku byrgðu mönnum sýn. Hópur 
af fólki var meðvirkur og skýrslan hefur 
sýnt hvernig hjarðhegðun getur orðið 
skelfileg. Hvað ættu mistaka-aðilar að 
gera? Reyna að skýra út mál sín? Nei, 
þeir hafa haft til þess tækifæri í samtöl-
um og svörum til nefndarinnar. Nefndin 
hefur úrskurðað um mistök. Það er niður-
staðan. Maður ætlar ekki að meiða fólk 
hvorki með snjóboltum né með valdi eða 
tækjum stofnana. Kattaþvottar duga ekki 
heldur aðeins iðrunarganga, sem er alltaf 
erfið en þá verða menn að mönnum. Guð 
stendur í glugganum og blessar iðrunar-
göngur!

Fyrirgefðu
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BRIDES MAIDS 4, 6.30 og 9

X-MEN: FIRST CLASS 7 og 10.10

KUNG FU PANDA 2 3D - ISL TAL 4 og 6

KUNG FU PANDA 2 2D - D ISL TAL 4

PAUL 8

FAST & FURIOUS 5 10

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarÞriðjudagur er tilboðsdagur.

700 kr.700 kr.700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

-BOX OFFICE MAGAZINE

T.V. -KVIKMYNDIR.ISÞ.Þ. Fréttatíminn

SÝND Í 2D OG 3D

T.V. - kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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-BoxofficeMagazine
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FRAMHALD AF VINSÆLUSTU GRÍNMYND 
SEM SÝND HEFUR VERIÐ Á ÍSLANDI.
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HANGOVER PART II  kl. 5.30 - 8 - 8.20 -10.25 - 11
X-MEN: FIRST CLASS kl. 5 - 8 -10.45
KUNG FU PANDA 2 3D ísl tal kl. 4 - 6
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 5 - 8 - 10.40

THE HANGOVER 2 kl. 6 - 8 - 9 - 10:20 - 11:10
THE HANGOVER 2 kl. 5:40 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali 3D  kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali 2D  kl. 6
KUNG FU PANDA 2 3D M/ ensku. Tali kl. 10:50 Ótextuð 

KUNG FU PANDA 2 2D ensku. Tali kl. 6 - 10:20 Með Texta

PIRATES 4    kl. 6(2D) - 8(3D) - 10(2D) 
SOMETHING BORROWED kl. 8

KUNG FU PANDA 2 3D M/ ísl. Tali kl. 6
KUNG FU PANDA 2 3D ensku. Tali kl. 8:10 - 10:20 Ótextuð

THE HANGOVER 2 kl. 6 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 6(2D) - 9(2D)

KUNG FU PANDA 2 3D M/ ísl. Tali kl. 6
HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.  6 - 9

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU

FRÁBÆR 
FJÖLSKYLDU
SKEMMTUN

Jack Sparrow er mættur í stærstu mynd sumarsins! 
Stórkostleg þrívíddarævintýramynd með Johnny Depp, 
Penélope Cruz,  Ian McShane og Geoffry Rush. Sýnd í 

Disney Digital 3D í völdum kvikmyndahúsum

issoiobbMMAMSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAASSSASA ooooooooooooooooooooooooooobbbbbMbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSASSSAAAAAAAAAAAAAAA obbSSAAMSS oo ioASA bbbiiMMMS iiiSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbibbbMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbbbbbiiiiibbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiibbbbbbbiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiobbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiooooooooooooooo....iiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo isssiiiisssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiii...............isssssiiooooooooooooooo...............iooooooo....................iiiiiiiiiiiiiiisssssssiiiiiiiiiiiiiiisssiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssiiiiiiiiiiisssssssssssssss
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X-MEN : FIRST CLASS kl. 8 - 10:40
THE HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 5:20

����
þ.þ fréttatíminn

FRÁBÆR ÞRÍVÍDD MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

GLERAUGU SELD SÉR

- FRÉTTATÍMINN

“BESTA ‘PIRATES’ MYNDIN” 
- M.P FOX TV P.H. BOXOFFICE MAGAZINE

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

BRIDESMAIDS  KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
X-MEN: FIRST CLASS  KL. 5.40 - 8 - 10.30 12

STÓRKOSTLEG ÞRÍVÍDDARÆVINTÝRAMYND

UPPLIFÐU STUNDINA SEM Á EFTIR AÐ BREYTA HEIMINUM!
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BRIDESMAIDS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
X-MEN: FIRST CLASS  KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
WATER FOR ELEPHANTS KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
HÆVNEN  KL. 5.40  12
FAST FIVE KL. 8 - 10.30  12

- MBL

BRIDESMAIDS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
BRIDESMAIDS Í LÚXUS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.15 - 8 - 10.45  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.40 - 5.50 L
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 2D KL. 3.40 - 5.50 L
KUNG FU PANDA 2 ENSKT TAL 3D KL. 8 L
PIRATES 4 3D KL. 8 - 10  10

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MARY AND MAX 

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

ROUTE IRISH

MÁVAHLÁTUR (MEÐ ENSKUM TEXTA)

BRIM (MEÐ ENSKUM TEXTA)( )

THE GOOD HEART ((MEÐ ENSKUM TEXTA))((

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00

22:00

18:00

20:00

22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR
&
CAFÉ

Sólstöðuhátíð víkingaSólstöðuhátíð víkingaSólstöðuhátíð víkinga
í Hafnarfirði  16.- 20. júní 2011í Hafnarfirði  16.- 20. júní 2011

Víkingamarkaður  - Leikhópur 
Bardagavíkingar  - Erlendir víkingar 

Víkingaveitingastaðir í tjöldum
Kraftajötnar - Handverksvíkingar 

Dansleikir  - Víkingasveitin
Glímumenn - Eldsteikt lamb

Víkingaveislur  öll kvöld, o.fl.o.fl.

Fjölskylduhátíð

HOTEL
& Restaurants

Þökkum eftirtöldum aðilum fyrir stuðninginn
GARÐABÆR / ÁLFTANES

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

LÉTTÖL

Tónleikar  ★★★★

Cyndi Lauper
Harpa 12. júní 2011

„Ég er nú bara hérna með konunni 
minni, sko,“ muldraði kunningi 
undirritaðs í röðinni við barinn á 
sunnudagskvöldið, en viðurkenndi 
svo eftir stutt spjall að hann hafði 
sjálfur heimtað að keyptir yrðu 
miðar á tónleikana. 

Líklegt er að svipað hafi verið 
uppi á teningnum hjá fleirum 
af þeim hátt í tvö þúsund ný-sól-
brenndu andlitum sem lögðu leið 
sína í Hörpu til fundar við Cyndi 
Lauper, poppdrottninguna sem ber 
ábyrgð á nokkrum af varanleg-
ustu afurðum níunda áratugarins. 
Væntanlega hafa fáir orðið fyrir 
vonbrigðum. Flestir voru mættir 
til að heyra eitís-hittara og fengu 
þá í röðum, en líka ýmislegt fleira 
góðgæti í kaupbæti.

Með nýrómantíkur-ímyndina 
af Lauper pikkfasta í höfðinu 
var dálítið undarlegt að sjá söng-
konuna frá New York brölta inn 
á sviðið (hugsanlega hefur hún 
hresst sig við með nokkrum áfeng-
um blöndum á undan), dansa eins 
og Janis Joplin og syngja hrein-
ræktaða blús-standarda af nýjustu 

plötu sinni, Memphis Blues, sem 
voru meginuppistaða prógramms-
ins. En röddin (og hvílík rödd!) 
hefur ekkert látið á sjá, frekar 
þroskast og eflst ef eitthvað er, og 
gæðir formúluna lífi. 

Inn á milli skellti Lauper 
„krádplíserum“ af mikilli kunn-
áttusemi. Hún brast í langar, 
skrítnar en sniðugar sögur (um 
engisprettur, Fisherman’s Friend 
hálstöflur og fleira), spjallaði við 
áhorfendur milli laga, hljóp um 
allan Eldborgarsal í smellunum 

Girls Just Want To Have Fun, She 
Bop og Change of Heart, klöngr-
aðist upp á stóla og kom mörgum 
gestum í svo gott stuð að á einum 
tímapunkti neyddist hún nánast til 
að berja af sér æstan aðdáanda. 

Þá sýndi Lauper góða takta á 
kjöltugítarinn í hinum gullfal-
legu All Through The Night, Time 
After Time (því stórkostlega lagi 
sem var hápunktur kvöldsins, 
jafnvel þótt röddunina frægu í 
viðlaginu hafi vantað) og lokalag-
inu True Colors. Öll hefðu þessi 
lög ein og sér gert tónleikana vel 
þess virði að sækja. 

Einhverjir áhorfenda kvörtuðu 
yfir slæmu sándi, sérstaklega í 
upphafi, en það virtist ekki koma 
um of niður á heildarupplifuninni 
í Hörpu á sunnudagskvöldið. Þess-
ir tónleikar voru í það heila fyrir-
taks skemmtun. Þétt bandið studdi 
dyggilega við bakið á Lauper, án 
þess þó að trana sér fram, og 
alltaf er jafn ánægjulegt að sjá 
skemmtilega listamenn sem bera 
virðingu fyrir áhorfendum sínum 
og gefa sig alla í verkefnið. Vel 
gert.

Kjartan Guðmundsson

Niðurstaða: Cyndi Lauper bauð upp 
á frábæra skemmtun í Hörpu og gaf 
sig alla í verkefnið.

Endingargóð Eitís-drottning



Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   www.ford.is 
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Venjulegt íslenskt 
fjölskyldufyrirtæki í 47 árj y y

Nýtt - spyrðu um framlengda 

verksmiðjuábyrgð í allt að 5 ár

Nýr Ford FiestaNýr Ford Kuga AWD

Nýr Ford Focus

Kauptu bíl sem notar
aðeins 3,2 lítra á

hundraðið frá Selfossi

Kauptu bíl sem notar
aðeins 3,7 lítra á 
hundraðið frá Akureyri

Kauptu bíl sem notar aðeins 
5,1 lítra á hundraðið til Ísafjarðar

Verð frá 3.350.000 kr.

Verð frá 2.350.000 kr.
Verð frá 5.690.000 kr.

Tíminn líður hratt. Hagkvæmir eiginleikar 
Ford mæta þörfum nútímans. Ford leggur í 
stæði sjálfur. Ford fær frítt í stæði. Ford verndar 
þig og þína. Ford passar budduna þína. Ford bílar létta 
þér lífið. Kveiktu á hagkvæmum eiginleikum Ford. Fáðu að 
vita meira um gegnheila og einlæga hönnun Ford.

Gerðu samanburð

milli kl. 9 og 17
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Vertu í hópi þeirra bestu.
Veldu Ford.

Kveiktu á sparneytni

Nýr Ford Mondeo 
Kauptu bíl sem notar aðeins
3,9 lítra á hundraðið til Hafnar

Verð frá 4.340.000 kr. Komdu í 

Brimborg í dag 

milli kl. 9 og 17

sjáðu nýja bíla frá Ford
Bíldshöfða 6

Opið í dag
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sport@frettabladid.is

Árósir, áhorfendur: 2817

Ísland H-Rússl.

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–8 (2–5)
Varin skot Haraldur 3 – Gutor 2
Horn 6–2
Aukaspyrnur fengnar 15–15
Rangstöður 3–1

ÍSLAND 4–3–3  
Haraldur Björnsson  6
Eggert Gunnþór Jónsson  7
Hólmar Örn Eyjólfsson  6
Jón Guðni Fjóluson  7
Hjörtur Logi Valgarðsson  6
*Aron Einar Gunnarsson  8
Bjarni Þór Viðarsson  6
Gylfi Þór Sigurðsson  6
Arnór Smárason  5
(62. Rúrik Gíslason  6)
Jóhann Berg Guðmundsson  6
(32. Alfreð Finnbogason  5)
Kolbeinn Sigþórsson  6

0-1 Andrei Voronkov, víti (77.) 
0-2 Maksim Skavysh (87.)

0-2
Stavrev, Makedóníu (4) 

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
og Anton Brink
fjalla um EM U21 í 
Danmörku
eirikur@frettabladid.is  -  anton@frettabladid

FÁÐU GÓÐAN 
SVEFN Í SUMAR
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TILBOÐ 14.990 KR. 
TNF ALEUTIAN
Hlýr og góður trefja svefnpoki  
fyrir sumarið. 
Þolmörk: -5°C. 
Þyngd: 1.545 g.
Almennt verð: 19.990 kr.

TILBOÐ 12.990 KR.
HIGH PEAK TATT KOMA
Hentugur til notkunar sumar, 
vor og haust.
Þyngd 1,6 kg
Þolmörk -4°c
Almennt verð: 14.990 kr.

SUMARIÐ ER TÍMI ÚTIVISTATT R:  SVEFNPOKAR FRÁ 7.990 KR.

VERÐ: 24.990 KR. 
TNF ELKHORN
Súperhlýr trefjasvefnpoki.
Þolmörk: -10°C.
Þyngd: 2.085 g.

TILBOÐ 38.990 KR. 
TNF HOTLUM
Vandaður léttur dúnsvefnpoki.
Þolmörk: -10°C.
Þyngd: 1311 g.
Almennt verð: 44.990 kr.

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

FÓTBOLTI Íslenska U-21 landsliðið 
tapaði sínum fyrsta leik á EM, 2-0 
gegn Hvíta-Rússlandi í Árósum á 
laugardagskvöldið. 

Ísland var sterkari aðilinn lengst 
af en eftir daufan fyrri hálfleik 
fékk Kolbeinn Sigþórsson þrjú góð 
færi til að koma sínum mönnum 
yfir. Allt kom fyrir ekki.

Þegar stundarfjórðungur var 
til leiksloka komust Hvít-Rússar í 
sókn sem endaði með því að Aron 
Einar Gunnarsson braut á Stan-
islav Dragun í teignum. Víti var 
dæmt og Aron Einar rekinn af velli 
með rautt spjald. Harður dómur, 
sérstaklega í ljósi þess að dóm-
ari leiksins hafði í tvígang sleppt 
leikmönnum með gult spjald fyrir 
tveggja fóta tæklingu á Aroni. 
Rúrik fékk þó einnig gult seinna í 
leiknum fyrir álíka tæklingu.

Hvít-Rússar skoruðu úr vítinu 
og gengu á lagið eftir það. Eftir að 
Aron fór af velli missti Ísland tök 
á miðjunni og náði aldrei að koma 
sér inn í leikinn aftur. - esá

Fyrsti leikur U21 landsliðsins á EM í Danmörku:

Ótrúlega svekkjandi 
gegn Hvít-Rúsum

RAUTT Á LOFT Aron Einar Gunnarsson var rekinn út af í fyrsta leik. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson 
segir að séu gerðar væntingar til 
hans í U-21 liði Íslands sé það af 
hinu góða.

„Ég hef ekki fundið mikið 
fyrir því en ef svo er fagna ég 
því. Það er gott að það séu gerðar 
væntingar til manns,“ sagði Gylfi 
á blaðamannafundi íslenska 
landsliðsins í gær. „En hvort 
ég skora eða ekki skiptir engu. 
Aðalmálið er að liðið skori mörk.“

Ísland mætir Sviss í dag og 
á Gylfi jafnvel von á opnari 
leik en gegn Hvíta-Rússlandi 
um helgina. „Það gæti verið en 
það fer bara eftir því hvernig 
leikurinn þróast. Við ætlum 
okkur sigur í leiknum eins og í 
öllum öðrum – það breytist ekki.“ 
 - esá

Gylfi Þór Sigurðsson:

Væntingar af 
hinu góða

SVEKKJANDI TAP Gylfi Þór leyndi ekki 
vonbrigðum sínum eftir Hvít-Rússa 
leikinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Íslenska U-21 landsliðið 
þarf að ná minnst einu stigi úr leik 
sínum gegn Sviss á Evrópumeist-
aramótinu í Danmörku í dag til að 
eiga enn möguleika á að ná mark-
miðum sínum. Eftir tapleikinn 
gegn Hvíta-Rússlandi um helgina 
er ljóst að liðið hefur ekki efni á að 
misstíga sig aftur.

Vendipunktur leiksins um 
helgina var rauða spjaldið og víta-
spyrnan sem Aron Einar Gunnars-
son fékk dæmda á sig. Aron hafði 
verið langbesti maður Íslands í 
leiknum og Eyjólfur segir að dóm-
urinn hafi verið ósanngjarn.

„Ég er ósáttur við rauða spjald-
ið. Það voru tveir varnarmenn og 
markvörður fyrir aftan boltann. 
Svo var seinna markið rangstaða,“ 
sagði Eyjólfur. „En við höfum 
séð í öðrum leikjum keppninnar 
að dómararnir gera mistök sem 
er bara hluti af leiknum. En við 
vorum svekktir yfir því að þetta 
bitnaði á okkur.“

Eyjólfi leggur ítrekað áherslu á 
hversu sterkt mótið er. Þarna eru 
samankomin átta bestu lið álfunn-
ar sem eru öll jöfn að styrkleika. 
Mikið ráðist því af dagsformi leik-
manna og „hvernig þeir koma inn 
í leikinn“. Eyjólfur segir að órétt-
lætið og mótlætið muni ekki hafa 
slæm áhrif á leikmenn. „Við ætlum 
ekki að láta þetta ná til okkar þrátt 
fyrir rautt spjald og óréttlæti. 

Núna snýst þetta um að einbeita 
sér að næsta leik. Það er það sem 
við erum að gera núna.“

Hann var ánægður með margt í 
leik sinna manna um helgina. „Við 
verðum að gera okkur grein fyrir 
því að Hvít-Rússar vörðust mjög 
vel. Við reyndum að sækja sigur-
inn en þurftum að vera þolinmóð-
ir. Það tókst vel enda fengum við 
þrjú góð færi sem hefði mögu-

lega dugað til að klára leikinn. Ég 
er því ánægður með hvernig við 
fórum inn í leikinn.“

Íslenska U-21 landsliðið er að 
keppa á sínu fyrsta stórmóti og 
reynslan því dýrmæt. Eyjólfur 
segir að strákarnir læri mikið með 
hverju skrefi sem þeir taka í Dan-
mörku.

„Það er einmitt svona mótlæti 
sem á að styrkja mann og strák-
arnir eiga að gera sér grein fyrir 
hversu sterkir leikmenn þeir 
eru fyrst þeir komu liðinu í 
þetta mót. Ég hef engar áhyggj-

ur af öðru. Við gerum eins og áður 
– förum í alla leiki til að vinna. 
Það er það sem hefur komið okkur 
í lokakeppnina. Við höfum spilað 
skemmtilegan fótbolta og við vilj-
um halda því áfram.“

Aron Einar Gunnarsson þarf 
að sitja uppi í stúku í dag og þá er 
enn óvíst hvort Jóhann Berg Guð-
mundsson verði orðinn góður af 
axlarmeiðslunum í dag.

Líklegt er að Alfreð Finnboga-
son muni leysa hann af hólmi í 
dag og þá gæti Guðmundur Krist-
jánsson og Eggert Gunnþór Jóns-
son leyst stöðu Arons á miðjunni. 
Ef Eggert Gunnþór þarf að fara 
úr hægri bakverðinum er líklegt 
að Skúli Jón Friðgeirsson leysi þá 
stöðu í dag.

Ísland er langt því frá búið að 
kasta inn hvíta handklæðinu og 
ætlar að sækja til sigurs í dag. 
Leikmenn vita líka vel að það 
kemur ekki til greina að tapa leikn-
um í dag enda væri baráttunni þá 
nánast lokið. Lið Sviss er þó afar 
sterkt eins og það sýndi með 1-0 
sigri á Dönum um helgina. Dreng-
irnir okkar eiga þó mikið inni og 
ætla sér að sýna sparihliðarnar í 
dag.

Látum ekki mótlætið stöðva okkur
Ísland mætir í dag Sviss á Evrópumeistaramóti U-21 landsliða í Danmörku. Drengirnir töpuðu fyrir Hvíta-
Rússlandi í sínum fyrsta leik um helgina en ætla að nota leikinn í dag til að koma sér aftur á rétta braut. 

MIKILVÆGUR LEIKUR Í DAG Strákarnir verða að fá eitthvað út úr leiknum á móti Sviss 
í Álaborg í dag. Hér eru þeir á æfingu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BRYNJAR ÞÓR BJÖRNSSON OG BJÖRGVN ÞÓR HÓLMGEIRSSON  hafa báðið samið við erlend félög. 
Körfuboltamaðurinn Brynjar Þór samdi við sænska liðið Jämtland og verður fimmti íslenski leikmaðurinn í sænsku deildinni 
en handboltamaðurinn Björgvin Þór samdi við þýska B-deildarliðið Rheinland. Báðir hafa þessi strákar verið í stórum 
hlutverkum hér heima og unnið marga titla með félögum sínum, Brynjar með KR og Björgvin með Haukum.
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Þórsvöllur, áhorf.: 910

Þór Ak. FH

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–18 (4–4)
Varin skot Srdjan 2 – Gunnleifur 2
Horn 3–9
Aukaspyrnur fengnar 14–17
Rangstöður 3–2

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnleifs. 5 
Guðmundur Sævars. 6
Freyr Bjarnason 6
(55., Ásgeir Gunnar  5)
Pétur Viðarsson  6
Viktor Örn Guðm. 6 
Björn Daníel Sverris. 5
(87., Einar Karl Ingv.  -)
Matthías Vilhjálmss. 6 
Hólmar Örn Rúnarss. 4 
Atli Guðnason -
(9., Ólafur Páll Snor. 6) 
Hannes Þ. Sigurðsson 6 
Atli Viðar Björnsson 4 
*Maður leiksins

ÞÓR AK. 4–3–3  
Srdjan Rajkovic 6
Gísli Páll Helgason  6
Þorsteinn Ingason 6 
Janez Vrenko  6
Ingi Freyr Hilmarss. 5
Ármann Pétur Ævars. 4
Aleksandar Linta  5
(79., Atli Jens Alberts. -)
*Atli Sigurjónsson  7
Sveinn Elías Jónsson  6
(70., Baldvin Ólafss.  6)
David Disztl  5
(46.,  Jóhann Helgi 6)
Sigurður Marinó Krist. 6

0-1 Hannes Þ. Sigurðsson (53.)
1-1 Þorsteinn Ingason (61.)
2-1 Jóhann Helgi Hannesson (66.)
2-2 Guðmundur Sævarsson (90.)

2-2
Örvar Sær Gíslason (5)

’Coca-Cola’,’Coke’ and the ‘Coca-Cola’ contour bottle are trademarks of The Coca-Cola Company. © 2011 The Coca-Cola Company.

Alfreð Finnbogason
Framherji

Coca-Cola® er stoltur stuðningsaðili 
íslenska U-21 árs landsliðsins.

HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-
son, Aron Pálmarsson og Björg-
vin Páll Gústavsson hafa átt 
frábæra leiki í síðustu tveimur 
leikjum sínum í Laugardalshöll-
inni. 

Íslenska landsliðið tryggði 
sér sæti á EM með því að vinna 
flotta sigra í tveimur síðustu 
heimaleikjum sínum, fyrst fimm 
marka sigur á Þjóðverjum í mars 
og svo fimmtán marka sigur á 
Austurríki um helgina. 

Guðjón Valur og Aron nýttu 
saman 36 af 43 skotum í þessum 
tveimur síðustu leikjum sínum í 
Höllinni (Guðjón 20 af 23, Aron 
16 af 20) en það eru 18 mörk að 
meðaltali og nýting upp á 84 
prósent. 

Björgvin Páll Gústavsson 
varði líka yfir 22 skot í báðum 
þessum leikjum, 23 í sigrinum 
á Þjóðverjum og 22 gegn 
Austurríki.  - óój

Aron, Guðjón og Björgvin:

Þrír sjóðheitir í 
Höllinni

GUÐJÓN VALUR Finnur sig alltaf vel í 
Laugardalshöllinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STAÐAN Í DEILDINNI
KR  7  5  2  0  14-6  17
ÍBV  7  4  1  2    9-5  13
Fylkir  7  4  1  2  12-10  13
Valur  6  4  0  2    7-3  12
Stjarnan  7  3  2  2  11-11  11
FH  7  2  3  2    10-7  9
Keflavík  6  2  2  2    9-8  8
Breiðablik  7  2  2  3  10-13  8
Grindavík  7  2  1  4    9-11  7
Þór  7  2  1  4    6-12  7
Víkingur R.  7  1  3  3    4-8  6
Fram  7  0  2  5    4-11  2
MARKAHÆSTIR Í DEILDINNI
6 mörk Kristinn Steindórsson, Breiðabliki
4 mörk Arnar Gunnlaugsson, Fram  
 Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni
 Kjartan Henry Finnbogason, KR 
 Albert Brynjar Ingason, Fylki
 Ingimundur Níels Óskarsson, Fylk

PEPSI-DEILDIN

Undankeppni EM karla
Ísland-Austurríki  44-29 (21-14)
Mörk Íslands (Skot): Aron Pálmarsson 8 
(9), Guðjón Valur Sigurðsson 8 (10), Ólafur 
Stefánsson 7/2 (10/2), Róbert Gunnarsson 5 (5), 
Alexander Petersson 5 (7), Arnór Atlason 4 (6), 
Ingimundur Ingimundarson 2 (2), Snorri Steinn 
Guðjónsson 2 (3), Vignir Svavarsson 1 (1), Sverre 
Jakobsson 1 (1), Arnór Þór Gunnarsson 1 (1), 
Ásgeir Örn Hallgrímsson 0 (1).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 22 (49/3, 
45%), Hreiðar Levy Guðmundsson 6 (8, 75%).
Hraðaupphlaupsmörk: 13 (Ingimundur 2, Arnór 
2, Guðjón Valur 2, Alexander 2, Róbert 2, Vignir 1,
Ólafur 1, Sverre 1)
Fiskuð víti: 2 (Róbert, Alexander).
Ísland verður með á EM í Serbíu 2012 og verður 
í þriðja styrkleikaflokki þegar dregið verður í riðla 
á morgun. 

Undankeppni HM kvenna
Úkraína-Ísland 24-24 (12-13)
Mörk Íslands: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 7/6, 
Hrafnhildur Skúladóttir 4, Karen Knútsdóttir 
3, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 3, Ásta Birna 
Gunnarsdóttir 2, Stella Sigurðardóttir 1, Arna Sif 
Pálsdóttir 1, Rakel Dögg Bragadóttir 1, Þórey Rósa 
Stefánsdóttir 1, Brynja Magnúsdóttir 1.
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 6, 
Guðrún Maríasdóttir 5.
Ísland verður með á HM í Brasilíu þar sem liðið 
vann 61-42 samanlagt. Þetta er annað stórmótið 
í röð hjá stelpunum en jafnframt í fyrsta sinn 
sem kennalandsliðið kemst á heimsmeistaramót. 
Það verður dregið í riðla 2. júlí næstkomandi.

ÍSLAND Á STÓRMÓT

FÓTBOLTI Þórsarar syngja um að þeir bjóði alla vel-
komna í Þorpið en þeir sýndu FH aðeins of mikla 
gestrisni í gær. 

Slök dekkning í báðum mörkum FH varð liðinu að 
falli en það sýndi gríðarlegan karakter við að kom-
ast 2-1 yfir eftir að Ármann Pétur Ævars-
son fékk rautt spjald í lok fyrri hálfleiks. 
Liðið hafði heppnina með sér og FH 
skoraði ekki meira þrátt fyrir fjölda 
dauðafæra. Klaufaskapur FH skil-
aði Þór stigi en þeir áttu svo sann-
arlega innistæðu fyrir því fyrir 
baráttuna.

„Vinnuframlagið var frá-
bært og hugarfarið er súr-

sætt núna. Þessir tíu sem spiluðu seinni 
hálfleikinn unnu mannamissinn upp. 
Ég er ánægður með leikinn, sérstaklega 
seinni hálfleikinn og það eina sem ég er 

ósáttur með er að fá ekki þrjú stig,“ sagði 
Páll Viðar Gíslason, þjálfari Þórs.

Kollegi hans, Heimir Guðjónsson, segir 
að sínir menn hafi hætt að spila og haldið 

að sigurinn yrði auðveldur eftir að liðið 
komst yfir. 

„Það varð okkur að falli og 
sprækir Þórsarar refsuðu okkur 
bara. Við erum að berjast á 
röngum enda en stigataflan 
lýgur ekki,“ sagði Heimir.  - hþh

Baráttuglaðir Þórsarar misstu niður forystu einum færri á móti FH-ingum í gær:

Þórsarar of gestristnir í Þorpinu

GUÐMUNDUR 
SÆVARSSON
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

21.00 Bæjarstjórnarfundur Útsending 
frá bæjarstjórnarfundi frá því fyrr um daginn. 
Fundirnir eru tvisvar í mánuði.

15.30 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Sviss - Ísland) Bein útsending frá leik 
Svisslendinga og Íslendinga.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Tóti og Patti (10:52)

18.11 Þakbúarnir (9:52)

18.23 Skúli skelfir (44:52)

18.34 Jimmy Tvískór (3:13)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Danmörk - Hvíta-Rússland) Bein 
útsending frá seinni hálfleik í leik Dana og 
Hvítrússa.

20.45 Evrópumót landsliða - saman-
tekt Fjallað um leiki dagsins á EM landsliða 
undir 21 árs.

21.25 Heilabrot (Hjärnstorm II) Í þessum 
sænsku þáttum eru teknir fyrir ýmsir þættir í 
hugsun og hegðun manna svo sem minni, 
eftirtekt, ákvarðanataka og líkamstjáning.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Þögnin (1:4) (The Silence) Bresk 
sakamálaþáttaröð. Heyrnarlaus stúlka verð-
ur vitni að morði á lögreglukonu í Bristol og 
í ljós kemur að fíkniefnalögreglan er viðrið-
in málið.

23.20 Aðþrengdar eiginkonur (e)

00.05 Evrópumót landsliða undir 21 
árs (Sviss - Ísland) (e)

01.50 Fréttir (e)

02.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

17.05 Dynasty (1:28)

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

18.35 America‘s Funniest Home Vid-
eos (47:50) (e)

19.00 High School Reunion (5:8)  

19.45 Whose Line is it Anyway? 
(15.39)  

20.10 Survivor (5:16)

21.00 How To Look Good Naked - Re-
visit (1:3) Lögulegar línur fá að njóta sín í 
þessum vinsælu þáttum í umsjá hins geð-
þekka Gok Wan. Að þessu sinni eru ólík-
ar konur sóttar heim til að athuga hvernig 
það að koma fram í þáttunum hefur breytt 
lífi þeirra.

21.50 The Good Wife (21:23) Þáttarröð 
með stórleikkonunni Julianna Margulies sem 
slegið hefur rækilega í gegn. 

22.40 Penn & Teller (7:10) 

23.10 CSI (22:22) (e)

00.00 CSI. Miami (3:24) (e)

00.45 Smash Cuts (3:52) (e)

01.10 The Good Wife (21:23) (e)

01.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

08.10 Fedex St. Jude Classic (1:4)

11.10 Golfing World

12.00 Golfing World

12.50 Ryder Cup Official Film 1999

14.25 Fedex St. Jude Classic (1:4)

17.15 US Open 2000 -  Official Film

18.15 Golfing World

19.05 PGA Tour - Highlights (22:45)

20.00 US Open 2002 - Official Film

21.00 US Open 2009 - Official Film

22.00 Golfing World

22.50 US Open 2008 - Official Film

23.50 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.15 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (7:25)

11.00 Wonder Years (15:17)

11.25 The New Adventures of Old 
Christine (22:22)

11.50 Burn Notice (11:16)

12.35 Nágrannar

13.00 American Idol (11:43)

14.20 American Idol (12:43)

15.00 Sjáðu

15.30 Barnatími Stöðvar

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.58 The Simpsons (11:25)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (14:24)

19.45 Modern Family (2:24)

20.10 Modern Family (21:24) Önnur 
þáttaröðin um líf þriggja tengdra en ólíkra 
nútímafjölskyldna, 5 manna fjölskyldu sam-
kynhneigðra manna sem eru nýbúnir að ætt-
leiða dóttur og svo pars af ólíkum uppruna.  

20.30 The Big Bang Theory (11:23)

20.55 How I Met Your Mother (12:24)

21.20 Bones (12:23)

22.05 Hung (9:10)

22.35 Bored to death (2:8)

23.00 Daily Show: Global Edition

23.25 Gossip Girl (17:22)

00.10 Off the Map (1:13)

00.55 Ghost Whisperer (13:22)

01.40 The Ex List (8:13)

02.25 Lonely Hearts

04.10 NCIS: Los Angeles (7:24)

04.55 Eleventh Hour (7:18)

05.35 Fréttir og Ísland í dag

08.15 School of Life

10.05 Prince and Me II

12.00 Kirikou and the Wild Beasts

14.00 School of Life

16.00 Prince and Me II

18.00 Kirikou and the Wild Beasts

20.00 Little Children

22.15 The Hitcher

00.00 Cemetery Gates

02.00 Cake. A Wedding Story

04.00 The Hitcher

06.00 Bourne Identity

19.30 The Doctors

20.15 Grey‘s Anatomy (7:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Glee (22:22) Önnur gamanþátta-
röðin um metnaðarfullu menntaskólanem-
ana sem halda áfram að keppast við að 
vinna söngkeppnir á landsvísu þrátt fyrir 
mikið mótlæti frá klappstýrukennaranum Sue 
sem nýtir hvert tækifæri til þess að koma 
höggi á söngkennarann Will og hæfileikahóp-
inn hans. Fjölmargar gestastjörnur bregða á 
leik í þáttunum og má þar m.a. nefna Oliviu 
Newton John og Britney Spears.

22.35 Fairly Legal (2:10) Ný drama-
tísk og hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate 
Reed. Hún starfaði sem lögmaður á virtri lög-
fræðistofu fjölskyldunnar sinnar í San Franc-
isco en ákvað að gerast sáttamiðlari þar sem 
henni fannst réttarkerfið ekki vera nógu skil-
virkt.

23.15 Nikita (13:22)

00.00 Saving Grace (11:14)

00.45 Grey‘s Anatomy (7:24)

01.30 The Doctors

02.10 Sjáðu

02.35 Fréttir Stöðvar 2 

03.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.10 Arnold Classic Sýnt frá Arnold 
Classic-mótinu en á þetta magnaða mót 
mæta flestir af bestu og sterkustu líkams-
ræktarköppum veraldar enda Arnold Classic 
eitt stærsta mót sinnar tegundar i heimin-
um í dag.

18.55 Meistaradeild Evrópu: Arsenal - 
Braga Útsending frá leik Arsenal og Braga í 
Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.

20.40 Veiðiperlur Flottur þáttur þar sem 
farið er ofan í allt milli himins og jarðar sem 
tengist stangveiði. Farið verður í veiði í öllum 
landshornum og landsþekktir gestir verða í 
sviðsljósinu. Einnig verður farið ofan í saum-
ana á lífsstíl og matarmennsku í veiði.

21.10 European Poker Tour 6 Sýnt frá 
European Poker Tour þar sem allir bestu spil-
arar heims mætast.

22.00 Meistaradeild Evrópu. Inter - 
Tottenham Útsending frá leik Internazionale 
og Tottenham í Meistaradeild Evrópu.

01.00 Miami - Dallas Bein útsending 
frá oddaleik Miami Heat og Dallas Maver-
icks ef til þarf.

18.00 Man. City - WBA Útsending frá 
leik Manchester City og West Bromwich 
Albion í ensku úrvalsdeildinni.

19.45 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeild-
in er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegum hliðum.

20.15 Liverpool - Man. Utd. Útsend-
ing frá leik Liverpool og Manchester United í 
ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Tottenham - Arsenal Útsend-
ing frá leilk Tottenham og Arsenal í ensku úr-
valsdeildinni.

23.45 PL Classic Matches: Arsenal - 
Leeds 

Stundum er maður svo heppinn að detta 
óvænt inn á athyglisvert sjónvarpsefni. Ég 
lenti í því um daginn þegar DR1 sýndi sænska 
heimildarþáttinn Regretters: Jeg vil have min 
penis tilbage, sem þýða mætti sem Ég vil 
typpið mitt aftur. Þar ræddust opinskátt við 
þeir Orlando og Mikael sem eiga það sam-
eiginlegt að hafa gengist undir kynskiptiað-
gerð seint á sjöunda áratugnum en sjá nú 
báðir eftir því.

Orlando og Mikael hittast í fyrsta sinn í 
myrkum sjónvarpssal þar sem þeir ræða 
málin sín á milli á mjög einlægan hátt. 
Orlando fæddist sem drengur en breytti um 
kyn og var giftur manni í tíu ár án þess að 

gera eiginmanninum nokkru sinni grein fyrir 

fortíð sinni. Þegar sannleikurinn kom í ljós 
skildu hjónin og í sorg sinni sneri Orlando 
aftur til þess að lifa lífinu sem karlmaður, 
nema nú í kvenmannslíkama. Þess má 
geta að Orlando þessum bregður fyrir í 
myndbandi söngkonunnar Lykke Li við 
lagið Sadness is a Blessing.

Mikael var hlédrægur ungur piltur sem 
gafst upp í leit sinni að hinni einu réttu 
og gekkst undir kynskiptiaðgerð. Ástina 
fann hann ekki heldur sem kona, og líkt 
og Orlando, lifir hann nú lífinu aftur sem 
karlmaðurinn Mikael.

Myndin er í senn sorgleg og fyndin, því 
þrátt fyrir erfiðleikana hafa Orlando og 
Mikael ekki misst skopskynið. 

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON LÆTUR KOMA SÉR Á ÓVART

Karlar sem urðu konur og aftur karlar

20.00 Hrafnaþing Nýsköpunarsjóður. 
Hvar eru tækifærin?

21.00 Græðlingur Gróðurhús keypt í 
Húsasmiðjunni, seinni þáttur.

21.30 Svartar tungur Sigmundur, Birkir 
Jóns og Tryggvi Þór.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

> Sean Bean
„Ég ætlaði mér aldrei að gerast 
leikari en var góður að leika. Ég 
var nokkuð fær í öðrum greinum 
en aldrei góður í neinu.“
Sean Bean leikur í spennumyndinni 
The Hitcher sem fjallar um 
ungan mann sem sleppur 
undan morðóðum puttalingi 
en er síðan sakaður um morð 
og líf hans lagt í rúst. Myndin 
er sýnd á Stöð 2 bíói kl. 22.15 
í kvöld.

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

með Miele

kr.:  25.900
Verðlistaverð kr.: 34.530

Tango Plus er vinsælasta ryksugan frá Miele
Miele ryksugurnar eru traustar
og kraftmiklar, með stillanlegu
röri og úrvali fylgihluta. Þær 
hafa hlotið hæstu einkunn hjá
neytendasamtökum í Þýskalandi.

AFSLÁTTUR

Care Collection ryksugupokar 
og ofnæmissíur eru sérstaklega
framleidd fyrir Miele ryksugur

Farðu alla leið með Miele
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

09.35 EastEnders 10.05 Fawlty Towers 10.40 
The Weakest Link 11.30 Keeping Up Appearances 
12.00 Fawlty Towers 12.40 ‚Allo ‚Allo! 13.10 ‚Allo 
‚Allo! 13.40 ‚Allo ‚Allo! 14.10 The Weakest Link 
15.05 The Weakest Link 15.55 Fawlty Towers 
16.25 ‚Allo ‚Allo! 17.00 ‚Allo ‚Allo! 17.30 Inspector 
Lynley Mysteries 18.20 The Inspector Lynley 
Mysteries 19.10 Top Gear 20.00 The Graham 
Norton Show 20.45 The Office 21.15 Little Britain 
21.45 Coupling 22.15 Jack Dee. Live at the Apollo 
22.55 Inspector Lynley Mysteries 

11.00 Liv på landet 11.30 Ud i det blå 12.00 
Solens mad 12.30 Ulandsamatøren 13.00 DR 
Update - nyheder og vejr 14.00 Byggemand Bob 
14.10 Chiro 14.15 Peddersen og Findus 14.30 Lille 
Nørd 15.00 De uheldige helte 15.50 DR Update - 
nyheder og vejr 16.00 Hvad er det værd? 16.30 
TV Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 
Hammerslag Sommermix 18.30 Mission. Baby 
19.00 TV Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 
20.00 Wallander. Pyramiden 21.30 OBS 21.35 
Teatertrup på farten

12.05 Bondeknolen 12.35 Norge rundt 13.00 
NRK nyheter 13.10 Genial design 14.00 NRK 
nyheter 14.10 Filmavisen 14.20 Det søte liv 14.30 
Hvilket liv! 15.00 NRK nyheter 15.10 Sommerhuset 
15.40 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter 
på tegnspråk 16.00 Billedbrev fra Norge 16.40 
Distriktsnyheter 17.45 Grønn glede 18.15 Ut i 
naturen 18.45 Extra-trekning 18.55 Distriktsnyheter 
19.30 Elvis i glada Hudik 20.30 Nurse Jackie 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Holby Blue 22.10 Louis Theroux 
hos en hatet familie

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 07.30 
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 
Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Tropicalia: Bylting í brasil-
ískri tónlist 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nær-
mynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Beint frá býli 
14.00 Fréttir 14.03 Söngleikir 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Þriðja ástin 15.25 Málstofan 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Amma mín og ég 20.00 Leynifélagið 20.30 
Sjö dagar sælir 21.30 Kvöldsagan: Njáls saga 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.15 Fimm fjórðu 23.05 Útvarpsleikhúsið: 
Skapalón 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

14.00 Rapport 14.05 Vem tror du att du är? 14.50 
K-märkt form 14.55 tba 15.55 Sportnytt 16.00 
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Genom 
Ryssland på 30 dagar 17.00 Från Nepal till norska 
fjällen 17.10 Kulturnyheterna 17.20 Sverige i dag 
sommar 17.30 Rapport 17.52 Regionala nyheter 
18.00 Bilar, 50-tal & rock‘n‘roll 18.55 En man 
och hans bil 19.00 Kvinnor som älskar 20.30 
Ouppklarat 21.00 Svaleskär 21.30 Från Lark Rise 
till Candleford 22.30 I Spy 00.05 Rapport 00.10 
Engelska Antikrundan 01.10 Rapport

Það er mæðradagurinn og Claire 
og Gloria fara með börnin í ævin-
týraferð sem endar með ósköpum. 
Phil og Jay eru eftir heima og 
undirbúa kvöldverð fyrir stórfjöl-
skylduna í tilefni dagsins.

STÖÐ 2 KL. 20.10

Modern Family

bmvalla.is

BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík 

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. 
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!

Sími: 412 5050
Fax: 412 5001
sala@bmvalla.is
Opið mánud.-föstud. 8-17

Terra
nýr valkostur fyrir veröndina
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

Gísla leist vel á þetta 
allt saman, enda 

algjör toppnáungi.

NÍELS THIBAUD GIRERD

„Japanski þátturinn One Piece 
eða Ástríkur og þrautirnar 12, ef 
ég fer langt til baka.“

Heimir Héðinsson, tónlistarmaður og 
grafískur hönnuður.

Nýtt!

Hvað ætlar þú 
að hafa í matinn?

„Myndin fjallar um fíkniefna-
neytanda og hugarheim hans,“ 
segir Níels Thibaud Girerd, betur 
þekktur sem Nilli, en hann leik-
stýrir sinni fyrstu stuttmynd í 
sumar. 

Nilla ættu einhverjir að kann-
ast við, en hann er maðurinn á 
bak við frasann: „Sælir, Nilli, og 
ég var að banga chicks.“ Frasann 
rappaði hann óvænt fyrir töku-
vélar mbl-sjónvarpsins í fyrra, 
þegar Iceland Airwaves-hátíðin 
stóð sem hæst. Í kjölfarið fékk 
hann sinn eigin þátt á mbl.is sem 
notið hefur mikilla vinsælda, en 

þar tekur hann einlæg viðtöl við 
marga þjóðþekkta Íslendinga.

Með aðalhlutverk stuttmyndar-
innar fer enginn annar en stórleik-
arinn Gísli Örn Garðarsson sem 
nýlega lék í Hollywood-myndinni 
Prince of Persia. Nilli segir að 
hann hafi tekið vel í hugmyndina. 
„Gísla leist vel á þetta allt saman, 

enda algjör topp náungi.“ 
Nilli er bæði leikstjóri og höf-

undur myndarinnar, en vinur hans, 
Daníel Gylfason, aðstoðaði við 
handritsgerð og verður aðstoðar-
leikstjóri. „Hugmyndin að mynd-
inni er búin að blunda í mér síðan í 
janúar. Þetta er kannski ófrumlegt 
efni, en ég ætla að gera mitt besta 
til þess að gera myndina skemmti-
lega og góða,“ segir Nilli, sem er 
nýkominn í sumarfrí og getur því 
farið að huga að tökum með Gísla. 
„Ég ákvað að klára önnina mína í 
MH og kýla svo á þetta.“

 kristjana@frettabladid.is

NÍELS THIBAUD GIRERD: SEST Í LEIKSTJÓRASTÓLINN

Nilli leikstýrir Gísla Erni í 
stuttmynd um fíkniefni 

„Það var kominn tími á að gera eitt-
hvað almennilegt fyrir Hafnfirð-
inga,“ segir Arnar Þór Gíslason, 
eigandi English Pub í Austurstræti. 

Um miðjan júlí opnar hann sama 
pöbb í Flatahrauninu í Hafnarfirði. 
Hann segir útlit og stærð staðarins 
vera svipað þeim stöðum sem finna 
má í miðbæ Reykjavíkur. „Okkur 
finnst að þeir sem búa í Hafnar-
firði og nágrenni megi njóta þess 
að spara sér tíu þúsund krónur í 
leigubíl fram og til baka og koma 
frekar á pöbbinn til okkar.“

Arnar Þór rekur þrjá skemmti-
staði í miðbæ Reykjavíkur, English 
Pub, Dönsku krána og Café Oliver, 
en hann hlakkar mikið til þess að 

fá alvöru pöbb í heimabæinn sinn. 
„Það hefur nokkrum sinnum verið 
reynt að opna pöbb hér í Hafnar-
firði en ekki alltaf gert með heil-
um hug. Það eru komin rúm þrjú 
ár síðan ég opnaði English Pub í 
bænum og kúnnarnir eru duglegir 
að láta mann vita ef þeir vilja sjá 
breytingar eða nýjungar. Maður 
reynir þá að koma til móts við þær,“ 
segir Arnar Þór, en fleiri ástæður 
liggja þó að baki opnunarinnar. 
„Konan mín er að fara að fæða 
hérna í heita pottinum í þessum töl-
uðu orðum svo það er nýr Gaflari á 
leiðinni. Við erum harðir Hafnfirð-
ingar,“ segir Arnar Þór, verðandi 
faðir og bareigandi.   - ka

Opnar English Pub í Hafnarfirði

LÍKA Í HAFNARFIRÐI Arnar Þór Gíslason, eigandi English Pub í Austurstræti, stendur 
í framkvæmdum en hann ætlar að opna sama pöbb í Flatahrauni í Hafnarfirði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Danshljómsveitin Steed Lord var 
aðalnúmer raftónlistarhátíðarinn-
ar Electronica Festival sem fram 
fór í Istanbúl um síðustu helgi. Að 
auki var tónlistarmyndband sveit-
arinnar notað til að auglýsa hátíð-
ina á sjónvarpsstöðinni MTV. 

Electronica Festival er haldin 
á þriggja ára fresti og fer fram á 
fallegri strönd skammt fyrir utan 
Istanbúl. Hljómsveitin Daft Punk 
var aðalnúmer hátíðarinnar árið 
2008 og því þurfti Steed Lord að 
fylla í stór spor. Að sögn Svölu 
Björgvinsdóttur, söngkonu sveit-
arinnar, höfðu meðlimir hljóm-
sveitarinnar aldrei komið til Tyrk-
lands áður og því þáðu þau boðið á 
hátíðina með þökkum. „Við erum 
með góðan aðdáendahóp hérna en 
vissum ekkert af því. Við spiluð-
um á besta tíma og fannst ótrúlega 
gaman enda er mikið lagt í hátíð-
ina,“ segir Svala.

Meðlimir Steed Lord lögðu á 
sig þrettán klukkustunda flug-
ferð frá Los Angeles, þar sem þau 
eru búsett, til Istanbúl og viður-
kennir Svala að tímaskyn þeirra 
hafi ruglast talsvert við ferða-
lagið. Sveitin flaug svo aftur til 
Bandaríkjanna daginn eftir tón-
leikana þar sem þeirra beið vinna 
í tengslum við sjónvarpsþáttinn So 
You Think You Can Dance. „Við 
þurftum að mæta í upptöku í sjón-
varpssal fyrir So You Think You 
Can Dance því lagið Vanguardian 
verður notað í atriði sem Sonya 
Tayeh semur. Atriðið er sýnt í 

fyrsta þætti og við erum mjög 
spennt að sjá útkomuna. Annað 
lag eftir okkur verður svo notað í 
einum lokaþættinum,“ segir Svala 
og bætir við: „Þetta er mikill heið-
ur fyrir okkur því það horfa marg-
ar milljónir á þættina og lögin sem 
hljóma undir dansatriðunum fá 
mikla athygli.“  - sm

Í fótspor Daft Punk

Á FERÐINNI Steed Lord var aðalnúmerið 
á tyrkneskri raftónlistarhátíð og fetaði 
þar með í fótspor Daft Punk. 

„Það kemur mér alltaf jafn mikið á 
óvart hversu mikið vesen það er að 
gera eina bíómynd,“ segir Sverr-
ir Þór Sverrisson. Hann er byrj-
aður á þriðju Sveppa-myndinni en 
hinar tvær hafa slegið rækilega í 
gegn hjá yngstu kynslóðinni. Í síð-
ustu mynd prófaði Sverrir að gera 
myndina með hinni vinsælu þrí-
víddar-tækni en mynd númer þrjú 
verður unnin á hefðbundinn hátt. 
„Við erum búnir með þrívíddina.“

Sverrir var nýkominn niður af 
Langjökli þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum. Þar var hann ásamt 
leikurum og leikstjóranum Braga 
Hinrikssyni í nánast heilan sólar-
hring að taka upp eina senu. „Það 
svífur svolítill James Bond-andi 
yfir vötnum í því atriði, við Bragi 
höfum heldur aldrei verið feimnir 
við að vísa í aðra myndir.“ Sverr-
ir segir tökurnar hafa verið hreint 
ævintýri þótt þær hafi vissulega 
tekið á enda voru þeir uppi á jökli 
í tæpa tuttugu klukkutíma með 
snjótroðara og snjósleða í fullri 
vinnu.

Dularfullur og fljúgandi töfra-
skápur leikur lykilhlutverk í 
myndinni en vondi karlinn, leikinn 
af Halli Ingólfssyni, ásælist hann 
mjög og vill selja hann til útlanda. 
„Vondi karlinn er ekkert það 

vondur ef maður les milli línanna, 
hann er góður að upplagi en hefur 
bara villst af braut,“ segir Sverr-
ir sem lofar mikilli og spennu og 
miklu fjöri. „Þetta er mikið ævin-
týri.“ - fgg

Sveppi í sólarhring uppi á jökli

TÖKUR UPPI Á JÖKLI Bragi Þór Hinriksson, leikstjóri Sveppa-myndanna, leiðbeinir 
þeim Guðjóni Davíð, Sveppa og Vilhelm Antoni fyrir tökur.  MYNDIR/ÆGIR J. GUÐMUNDSSON

LEIKSTJÓRINN 
NILLI
Níels Thibaud 
Girerd, eða Nilli, 
leikstýrir sinni fyrstu 
stuttmynd í sumar. 
Með aðalhlut-
verkið fer Gísli Örn 
Garðarsson.
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Meiri Vísir.

Dilluðu sér á Lauper
Það voru ánægðir tónleikagestir 
sem yfirgáfu Hörpuna á sunnudags-
kvöld eftir vel heppnaða tónleika 
söngdívunnar Cindy Lauper. Lauper 
var í góðu stuði og söng meðal 
annars gamla góða slagara á borð 
við True Colors og Girls Just Want to 
Have Fun. Meðal þeirra sem dilluðu 
sér í sætum Eldborgarsalsins var 
útvarpsfólk Rásar tvö, þau Lísa Páls-
dóttir, Andrea Jónsdóttir og Guðni 
Már Henningson með yfirmanninn 
Ólaf Pál Gunnarsson í broddi 
fylkingar. Arngrímur Fannar Haralds-

son, verkefnastjóri 
tónlistarviðburða 
Hörpunnar, lét sig 
heldur ekki vanta 
og mætti með konu 

sína Yesmine Olsson. 
Ívar Guðmundsson, 

sem eflaust hefur 
spilað lög Cyndi 
Lauper í ófá skipti 
á Bylgjunni, 
kom til að berja 
dívuna augum. 

Á uppleið í Hollywood
Leikarinn Darri Ingólfsson, sem 
búsettur er í Los Angeles, og hefur 
verið að reyna fyrir sér í Borg 
englanna, landaði nýverið hlutverki 
í stuttmynd. Mótleikkona hans er 
engin önnur en Mickey Sumner, 
dóttir tónlistarmannsins þekkta, 
Sting. Sumner þessi lauk nýverið 
tökum á kvikmyndinni The Bourges 
með Jeremy Irons í aðalhlutverki 
og flaug alla leið frá 
New York til að leika 
á móti Darra. Þetta 
er annað bitastætt 
hlutverk leikarans á 
skömmum tíma en 
Fréttablaðið 
greindi frá 
því fyrir 
þegar hann 
lék aðal-
hlutverkið 
í Samsung-
farsímaaug-
lýsingu.
  - áp, sm

1 Ólafur Gaukur er látinn

2 Sýrlensk stúlka reyndist vera 
bandarískur karlmaður

3 Segir breytingar ógna 
fjárhagslegri stöðu 
Sjálfstæðisflokksins

4 Handteknir á Reykjanesbraut 
eftir að hafa kveikt í bíl
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