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Þrír fjórtán ára vinir úr Hlíðaskóla bjuggu sér til eigin sumarvinnu við garðslátt

Labba milli garðaÞ orgils Baldursson, Aron Sævarsson og Ýmir Gíslason eru 

14 ára bekkjarfélagar úr Hlíðaskóla. Þá langaði hreint ekki 

til að vera aðgerðarlausir í sumar og tóku til sinna ráða. 

„Mér datt bara í hug að fara að slá garða og þeir voru til 

í að vera með mér í því,“ segir Þorgils. Þeir félagarnir fengu lánaða 

sláttuvél og klippur og voru þá tilbúnir í slaginn.
„Við erum komnir með fjóra garða sem við sláum kannski í 

sumar og vonandi fleiri,“ segja þeir hressir og 
þurfa enga hjálp frá foreldrum til að láta 

skutla sér á milli. „Við löbbum bara á 
milli garða með vélina.“Strákarnir hafa með sér klippur, 
slá blettinn og hreinsa beðin og sjá 
fram á annríki í sumar. „Við höfum 
fengið fínar viðtökur. Við auglýstum 

bara í Sunnubúðinni og hengdum líka 
upp auglýsingar á ljósastaura í Suður-

hlíð. Þetta er mjög skemmtilegt og fínt að 
vera í útivinnu.“Ætla þeir að gera þetta aftur næsta 
sumar? „Já það eru miklar líkur á því, það er fínn vasapeningur í þessu.“

heida@frettabladid.is

Hugmyndir fyrir heimilið  er heiti skemmtilegrar 
hugmynda síðu sem Anna Lísa Rasmussen heldur úti á 
Facebook. Á síðunni er hægt að skoða myndir af snið-
ugum lausnum og leita ráða hjá Önnu Lísu og öðrum 
notendum síðunnar.
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FASTEIGNIR.IS
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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
glæsilegt einbýli með tvöföldum bílskúr í 
Silungakvísl í Ártúnsholti.

Húsið er skráð 288 fm og er á tveimur hæðum. Á neðri hæð er forstofa, forstofuherbergi, hol, arinstofa, bað-herbergi, fimm svefnherbergi, þvottahús, geymsla ogbíl kú Á

legur bogadreginn stigi upp á efri hæðina. Svefnher-bergin fjögur eru parketlögð. Arinstofa er tveimur þrepum neðar, með útgangi á um 100 fm verönd. Baðherbergið er marmaralagt, með flísum á veggj-um. Í tengibyggingu á milli hússins og bílskúrsins er flísalagt þvottahús og geymsla inn af bílskúrnum. Á efri hæðinni t f

Einbýli í Ártúnsholti
FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNIMeira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Inná www.landmark.is er hægt að panta 
verðmat eða selja í sölu. 

...Og við höfum samband um hæl!
Landmark fasteignasala 
- Þú hringir – við seljum!

KÍKTU INNÁ WWW.LANDMARK.IS – ÖFLUGUR HÓPUR SÖLUMANNA!

Fékk vænan lax
Jógvan Hansen féll fyrir 
laxveiði eftir að hann flutti 
til Íslands.
fólk 22

Hvert herbergi einstakt
Bergrún Íris Sævarsdóttir 
málar skemmtilegar 
myndir á veggi 
barnaherbergja.
allt 2

Átta vikna  
heilsuáætlun

www.forlagid.is

„Bókin Léttara og betra líf opnar nýja leið  
til heilsubótar, skref fyrir skref.“

 þ o r g r ím u r þ r á in s s o n ,  r i t h ö f u n d u r

Gleðilegt
          sumar!
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LÖGREGLUMÁL Rúmlega tvítug kona 
hefur verið úrskurðuð í tveggja 
vikna gæsluvarðhald og til að 
sæta geðrannsókn eftir að nýfætt 
barn hennar fannst látið í rusla-
gámi við vinnustað konunnar á 
laugardag.

Lögreglumenn fundu lík full-
burða sveinbarns konunnar eftir 
að hún leitaði sér aðstoðar á spít-
ala eftir fæðinguna. Konan er 21 
árs gömul og ættuð frá Litháen. 
Hún starfaði á Hótel Fróni við 
Laugaveg, og fannst barnið í gámi 
við hótelið.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er talið að konan hafi fætt 
barnið á hótelinu á laugardags-
morgun. Það var búið um barnið 

í gámnum og því komið þannig 
fyrir að það blasti ekki við sjón-
um manna. 

Konan hringdi í kjölfarið í fyrr-
verandi unnusta sinn og sagðist 
vera orðin alvarlega veik. Mað-
urinn og faðir hans, sem einnig 
eru frá Litháen, sóttu hana í vinn-
una. Konan vildi fara heim en þeir 
ákváðu í ljósi ástands hennar að 
fara með hana á bráðamóttöku  
Landspítalans. Hvorugur mann-
anna vissi að konan hafði verið 
með barni. 

Á Landspítalanum töldu læknar 
að konan hefði fætt barn skömmu 
áður eða á síðasta sólarhring, 
þrátt fyrir að hún sagðist ekki 
kannast við að hafa verið ófrísk. 

Lögreglan  var strax látin vita og 
hafin var leit að barni. Skömmu 
síðar fannst drengurinn látinn. 
Talið er að hann hafi fæðst lifandi. 
Krufning mun leiða dánarorsök-
ina í ljós.

Konan var sett undir eftirlit lög-
reglu á Landspítalanum í kjölfar-
ið og unnusti hennar fyrrverandi 
handtekinn. Honum var sleppt 
eftir skýrslutöku um miðjan dag 
í gær. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins flutti konan til Íslands 
í október síðastliðnum. Hún bjó 
með þáverandi unnusta sínum 
á heimili föður hans þar til þau 
slitu samvistum nýverið. Konan 
hefur starfað á Hótel Fróni sem 
herbergisþerna í fjóra mánuði 
og vissi enginn af ástandi henn-
ar þar. 

Gísli Úlfarsson, hótelstjóri á 
Hótel Fróni, segir að stúlkan hafi 
verið mjög duglegur starfskraft-
ur, brosmild og hress. Engan hafi 
grunað að hún bæri barn undir 
belti, hvorki samstarfsmenn 
hennar né ættingja. „Þetta er 
mikill harmleikur og áfall fyrir 
alla,“ segir Gísli.  - sv, jss

Bjó um barnið í ruslagámi
Lögreglan fann lík fullburða sveinbarns í ruslagámi við Hótel Frón í Reykjavík á laugardag. Móðirin hefur 
verið úrskurðuð í gæsluvarðhald og geðrannsókn. Hún fæddi barnið á hótelinu og bjó um það í gámnum.

HVÍL Í FRIÐI Vegfarandi á Laugavegi skildi eftir blóm, bangsa og kort til minningar um ungabarnið sem lést þar á laugardag. Gjafirnar voru lagðar við inngang Hótel Fróns. Í 
kortinu stóð: „Allt betra skilið en þetta. Hvíl í friði.“  Hvorki ættingjar né samstarfsfólk móðurinnar vissu að hún bæri barn undir belti.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jafnar sig eftir aðgerð á hné:

Bon Jovi dvelur 
á Hótel Borg
FÓLK Bandaríski rokksöngvar-
inn Jon Bon Jovi kom til lands-
ins um helgina ásamt fjöl-
skyldu sinni. Hann dvelur nú á 
Hótel Borg og jafnar sig eftir 
hnéaðgerð sem hann gekkst 
undir á dögunum.

Bon Jovi snæddi hádegis-
verð á veitingastaðnum Silfri 
á Hótel Borg í gær, en þegar 
það kvisaðist út pöntuðu 
fjöl margir borð á staðnum, 
eflaust í von um að sjá goðið. 
Þá rölti Bon Jovi um höfuð-
borgina ásamt óþekktum 
manni. Hann kom meðal ann-
ars við á Íslenska barnum við 
Austurvöll, en lét þó lítið fyrir 
sér fara.  - afb / sjá síðu 22

LÍTIÐ UM SÓL   Í dag verður 
rigning eða súld V- og A-til. Einhver 
væta einnig syðst. Víða 5-10 m/s, 
hvassara í Vestmannaeyjum. Hiti 
8-17 stig, hlýjast N-lands. 
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Á leið til Ajax
Kolbeinn Sigþórsson mun 
skrifa undir samning við 
hollenska stórliðið Ajax í dag.
sport 18

VIÐSKIPTI „Þeim átti að vera ljóst 
að fyrirtækið hefði ekki efni á að 
greiða þessa bónusa,“ segir Pétur 
J. Eiríksson, stjórnarformaður 
Existu. 

Samkomulag hefur náðst við þá 
Erlend Hjaltason og Sigurð Valtýs-
son, fyrrverandi forstjóra Existu, 
og aðra fyrrverandi stjórnendur 
fyrirtækisins að þeir greiði að fullu 
til baka bónus sem þeir fengu árið 
2009. 

Ekki er um háar fjárhæðir að 
ræða. Báðir forstjórarnir fengu um 
tíu milljónir króna hvor árið 2009 
og aðrir framkvæmdastjórar lægri 
upphæð. Riftunin nær aðeins til 
þeirra sem  höfðu vitneskju um að 

fyrirtækið væri ógjaldfært þegar 
greiðslurnar áttu sér stað. 

Exista á Skipti, móðurfélag Sím-
ans, tryggingafélagið VÍS, eigna-
leigufyrirtækið Lýsingu og var 
helsti hluthafi Kaupþings fyrir 
bankahrun. Þá var félagið stærri 
hluthafi Bakkavarar. 

Exista tapaði 242 milljörðum 
króna árið 2009 og bættist það við 
206 milljarða tap árið á undan. 
Eigið fé Existu var neikvætt um 
tæpa 210 milljarða króna í lok árs 
2009 þegar bónusar voru greiddir. 

Kröfuhafar Existu sögðu þeim 
Erlendi og Sigurði upp störfum í 
apríl í fyrra og tóku fyrirtækið 
formlega yfir í október.  - jab

Fyrrverandi stjórnendur Existu endurgreiða bónus:

Áttu að vita af slæmri 
stöðu fyrirtækisins

Þetta er mikill 
harmleikur og áfall 

fyrir alla.

 GÍSLI ÚLFARSSON
HÓTELSTJÓRI Á HÓTEL FRÓNI
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HEILBRIGÐISMÁL Fjöldi legudaga hjá 
þeim einstaklingum sem greindir 
eru með athyglisbrest með ofvirkni 
(ADHD) hefur margfaldast á síð-
ustu árum. Fjölgun legudaga er 
mest hjá einstaklingum undir átján 
ára aldri, en árið 2005 voru legu-
dagar hjá þeim tíu einstaklingum 
sem lögðust inn alls 337. Árið 2009 
voru þeir 1.035. Eru þetta upplýs-
ingar frá landlæknisembættinu. 

Sólveig Jónsdóttir, doktor í klín-
ískri taugasálfræði, segir afar óal-
gengt að börn séu lögð inn einungis 
vegna ADHD.

„Börn eru yfirleitt greind með 
ADHD á göngudeild og þurfa ekki 
innlögn,“ segir hún. „Það má held-
ur ekki gleyma því að það eru mjög 
fáir einstaklingar á bak við þessar 
tölur og einn eða tveir geta breytt 
miklu.“ 

Legudögum hjá fullorðnum hefur 
fjölgað töluvert síðustu ár og fleiri 

einstaklingar eru greindir með 
ADHD. 

Páll Matthíasson, framkvæmda-
stjóri geðsviðs Landspítalans, 
segir, líkt og Sólveig, að það sé nær 
útilokað að einstaklingar leggist 
inn vegna ADHD eingöngu. Hins 
vegar hafi röskunin í för með sér 
marga undirliggjandi þætti sem 
geta valdið því að einstaklingur 
þarf á sjúkrahúsvist að halda. 

„Það er alltaf eitthvað um að fólk 
sem liggi inni sé með greininguna 
ADHD, en það er meðfram öðrum 
vandamálum. Það er sérstaklega 

mikil skörun við fíknivanda og geð-
hvörf,“ segir Páll. „Það gerir þetta 
erfitt. Fólk sem hefði mikið gagn 
af því að nota lyf er í mikilli hættu 
á því að misnota þau.“ Hann segist 
þó ekki vita til þess að misnotkun 
rítalíns og skyldra lyfja hjá fólki 
með ADHD sé algengt vandamál.

Varðandi aukinn fjölda greininga 
ADHD hjá fullorðnum segir Páll að 
það sé ólíklegt að tíðni röskunar-
innar sé almennt að aukast, heldur 
hafi greiningarkerfið verið bætt og 
því fleiri greindir ár frá ári. 

Páll segir fjölgun legudaga geta 
skýrst af innlögnum á þær deildir 
sem hafa lengstan legutíma, eins 
og öryggisdeildin á Kleppi. Þar sé 
meðallegutími um það bil eitt ár. 
Þá bendir hann á að um sé að ræða 
afar fáa einstaklinga sem leggj-
ast inn og einn eða tveir geti auð-
veldlega aukið fjölda legudaga um 
helming.  sunna@frettabladid.is

Legudagar sexfaldast 
hjá fólki með ADHD 
Fjöldi legudaga hjá þeim einstaklingum sem hafa fengið greininguna ADHD 
hefur sexfaldast á síðustu árum. Fólk er þó almennt lagt inn vegna annarra 
undirliggjandi geðraskana. Fjöldi greindra einstaklinga fer hækkandi ár frá ári.
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Fólk sem hefði mikið 
gagn af því að nota 

lyf er í mikilli hættu á því að 
misnota þau.

PÁLL MATTHÍASSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI GEÐSVIÐS LSH

Steinþór, eruð þið ekki bara 
með prímadonnu-stæla?

„Jú, þetta er lærð hegðun enda eina 
leiðin til að ná árangri í bransanum.“

Bandalag íslenskra tónleikahaldara, BÍT, 
var stofnað á dögunum til að verja hags-
muni þeirra sem standa í tónleikahaldi. 
Steinþór Helgi Arnsteinsson er einn 
stofnenda bandalagsins. 

TAÍLAND, AP Yingluck Shinawatra 
verður forsætisráðherra Taílands, 
fyrst kvenna, en flokkur hennar, 
Puea Thai, vann stórsigur í þing-
kosningunum í gær. 

Abhisit Vejjajiva, forsætisráð-
herra landsins, viðurkenndi í gær 
ósigur Lýðræðisflokksins og sagð-
ist reiðubúinn að gefa Shinawatra 
tækifæri til að mynda ríkisstjórn. 
Hann sagðist vilja sjá samheldni 
og sættir og að Lýðræðisflokkurinn 
væri tilbúinn til stjórnarandstöðu.

Shinawatra fór sjálf varlega 
í yfirlýsingar en sagðist myndu 
leggja sig fram um að vinna í þágu 

fólksins og að mikið verk væri fyrir 
höndum. Þá sagði hún viðræður 
hafnar við einn af smærri flokk-
unum um samstarf og að rætt yrði 
við fleiri flokka.

Yingluck Shinawatra er nýgræð-
ingur í stjórnmálum og eru vin-
sældir hennar raktar til bróður 
hennar, Thaksins Shinawatra, fyrr-
verandi forsætisráðherra. Ríkis-
stjórn hans var steypt af stóli með 
hervaldi árið 2006. Hann hefur 
verið í útlegð síðan og sagðist í 
gær ekki væntanlegur heim strax, 
hann vildi ekki trufla sáttaferlið 
sem fram undan væri.  - rat

Stjórnarandstaðan vann stórsigur í þingkosningum í Taílandi í gær:

Kona verður forsætisráðherra

YINGLUCK SHINAWATRA fagnar sigri 
Puea Thai flokksins í þingkosningum í 
Taílandi.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA A-nefnd stjórnlagaráðs hefur lagt fram 
þrjár tillögur um náttúru Íslands og umhverfi til 
afgreiðslu í áfangaskjal ráðsins. Hnykkt hefur verið 
á rétti almennings til að njóta náttúrunnar.

Í tillögunum er kveðið á um að auðlindir í nátt-
úru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, skuli vera 
sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn 
geti fengið þær eða réttindi tengd þeim til eignar 
eða varanlegra afnota. Stjórnvöld beri, ásamt þeim 
sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Við 
nýtingu auðlindanna skuli hafa sjálfbærni að leiðar-
ljósi.

Tillögurnar gera ráð fyrir því að stjórnvöld geti á 
grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar 
auðlinda gegn fullu gjaldi og til hóflegs tíma í senn. 
Slík leyfi leiði hins vegar aldrei til eignarréttar eða 
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.

Verði tillögurnar að veruleika verður öllum 
tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, 
ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru. Í því 
felist að fjölbreytni lífs og lands sé viðhaldið og 
náttúruminjar, ósnortin víðerni, gróður og jarð-
vegur njóti verndar.

Í samræmi við Árósasamninginn er jafnframt 
lagt til að tryggja skuli almenningi aðgang að undir-
búningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og 
náttúru og aðild að málum þeim tengdum. - kóp

Stjórnlagaráð gerir tillögur um náttúru Íslands og umhverfi í stjórnarskrá:

Réttur til að njóta náttúrunnar

STJÓRNLAGARÁÐ A-nefnd stjórnlagaráðs leggur til að 
stjórnvöld geti sett á auðlindagjald og að leyfi til nýtingar leiði 
ekki til eignarréttar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

IÐNAÐUR „Það er klúður af hálfu 
stjórnarflokkanna að leggja ekki 
áherslu á að koma þessu máli í 
gegnum þingið,“ segir Gunnar 
Bragi Sveinsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, sem sæti á í 
iðnaðarnefnd Alþingis. 

Hann, Jón Gunnarsson og 
Tryggvi Þór Herbertsson, þing-
menn Sjálfstæðisflokks sem sitja í 
nefndinni, hafa óskað eftir því að 
boðað verði sem fyrst til fundar í 
nefndinni til að ræða stöðu útboðs-
mála vegna olíuleitar á Dreka-
svæðinu. 

Ekki náðist að afgreiða nauðsyn-
legar lagabreytingar frá Alþingi 
fyrir þinglok og verður að fresta 
útboðum um olíuleit á svæðinu um 
þrjá til fjóra mánuði.   - jab

Vill flýta olíuleit á Drekasvæði:

Óska eftir fundi 
í iðnaðarnefnd

SAMGÖNGUR Slæm veðurskilyrði 
urðu til þess að Herjólfur sigldi 
ekki tvær ferðir í Landeyjahöfn í 
gærdag. Varð það til þess að um 
tvö þúsund manns sem voru á 
Goslokahátíð í Vestmannaeyjum 
um helgina komust ekki leiðar 
sinnar, segir á Vísi. 

Í tilkynningu frá Eimskip segir 
að vindur hafi farið allt upp í 22 
metra á sekúndu í hviðum og öldu-
hæð allt upp í 2,6 metra á Bakka-
fjöruduflum. Reynt verður að fara 
tvær ferðir í dag. - sv

Landeyjahöfn lokaðist í gær:

Um tvö þúsund 
manns fastir

HERJÓLFUR Fjöldi fólks festist í Vest-
mannaeyjum í gær eftir að Herjólfur 
hætti við siglingar í Landeyjahöfn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

DANMÖRK Þýsk, 35 ára gömul 
kona lést á Hróarskelduhátíðinni 
í gær. Hún féll 31 metra úr turni 
á tónleikasvæðinu. Danskir fjöl-
miðlar hafa það eftir sjónarvott-
um að konan hafi látist sam-
stundis við fallið. Hún mun hafa 
verið í mjög annarlegu ástandi. 

Önnur stúlka féll einnig niður 
af turninum og slasaðist tölu-
vert, en hún er ekki talin vera 
í lífshættu. Rannsókn lögregl-
unnar á Hróarskeldu beinist 
nú meðal annars að því hvort 
öryggisbúnaði á svæðinu sé 
ábótavant.  - sv

Kona lést á Hróarskeldu:

Féll 31 metra úr 
turni á svæðinu

TURNINN Á HRÓARSKELDU Tvær konur 
hafa fallið úr turninum á hátíðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKOTLAND Háværasta dýr í heimi 
miðað við stærð, er vatnatítan 
Micronecta scholtzi. Hún er ein-
ungis 2 mm að lengd en gefur frá 
sér hljóð upp á 99,2 desibil. Þetta 
hafa vísindamenn við háskólann í 
Glasgow sýnt fram á. 

Hljóð vatnatítunnar er vel 
greinanlegt mannseyranu, þrátt 
fyrir að 99 prósent þess kafni á 
ferð þess gegnum vatnið. Vatna-
títan myndar hljóðið með því að 
nudda saman tveimur líkams-
hlutum. Vísindamönnunum er 
enn hulið hvernig hin örsmáa 
vatnatíta getur framkallað svo 
hátt hljóð með svo litlum líkams-
pörtum. - rat

Gefur frá sér 99,2 desibil:

Títa háværasta 
dýr í heiminum

FÓLK Bændur í Skútustaðahreppi 
hafa mótmælt með undirskriftum 
niðurskurði ríkisins á fjárveiting-
um til refaveiða. Þetta kom fram 
í fréttum RÚV. Ríkið hefur hætt 
niðurgreiðslu fyrir refaveiðar og 
heyra veiðarnar hér eftir undir 
sveitarfélögin. 

Þetta telja íbúar hreppsins að 
muni koma niður á sauðfjárbænd-
um og skaði lífríki Skútustaða-
hrepps. Ingi Þór Yngason, refa-
skytta til 35 ára, segir að refnum 
hafi fjölgað jafnt og þétt á kostn-
að fuglavarps undanfarin ár. - rat

Bændur mótmæla sparnaði:

Ríkið styður 
ekki refaveiðar

Þróun legudaga, greininga og rítalínnotkunar síðustu ár

Heimildir: Landlæknisembættið og Sjúkratryggingar Íslands

SPURNING DAGSINS

Kaffi og ilmandi, nýbakað sætabrauð

Komdu í Sandholt bakarí, 
fáðu þér kaffi og veldu þér 
ilmandi, nýbakað sætabrauð 
með því.

www.sandholt.is

50 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

295 kr. GILDIR Í 24 TÍMA
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Farsímatilboð Nova: Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. Mánaðarleg afborgun 

greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

BrakandiBB
góð tilboð!

3.490 kr. /12 mán.

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus One

Stgr.: 39.990 kr.

4.990 kr. /18 mán.

2.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus Black/White

Stgr.: 79.990 kr.

2.690 kr. /12 mán.

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus Me

Stgr.: 29.990 kr.

2.000 kr.símnotkun ámánuði í12 mánuðifylgir þessumfarsíma!

1.000 kr.
símnotkun á
mánuði í
12 mánuði
fylgir þessum
farsíma!

9.990 kr.
URBANEARS Plattan

URBANEARS Bagis

1.000 kr.símnotkun ámánuði í12 mánuðifylgir þessumfarsíma!
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Mér finnst það 
algjörlega galið að 

leggja til að sveitarfélagið 
greiði reikninga fyrir aðra. 

RÓSA GUÐBJARTSDÓTTIR
BÆJARFULLTRÚI SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS 

GENGIÐ 01.07.2011
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

219,9611
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

113,93  114,47

182,63  183,51

165,33  166,25

22,161  22,291

21,221  21,345

18,108  18,214

1,4108  1,4190

182,40  183,48

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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ÞREP
Laugavegi 49 / sími 561 5813

SAMGÖNGUR „Hafnfirðingar eru 
með milljarðalán í vanskilum, eru 
að skera niður og hagræða á öllum 
sviðum og með mjög erfiða lausa-
fjárstöðu. Mér finnst það algjör-
lega galið að leggja til að sveitar-
félagið greiði reikninga fyrir 
aðra,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, 
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
í Hafnarfjarðar. 

Á fundi bæjarráðsins 23. júní 
síðastliðinn var fjallað um erindi 
frá stjórn Samtaka sveitarfélag-
anna á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 
þar sem farið var á leit að þau auki 
framlög sín í byggðasamlagið 
Strætó bs. í eitt ár vegna breyttrar 
þjónustu við Álftanes. 

Strætó gengur í um tólf klukku-
stundir á virkum dögum á Álfta-
nes, á milli klukkan sjö að morgni 
til sjö að kvöldi. Engar ferðir eru 
á kvöldin og um helgar. 

Erindið barst eftir fund full-
trúa Álftaness og Strætó þar sem 
fjallað var um óskir um tíðari ferð-
ir Strætó á Álftanes. Fram kom á 
fundunum að miðað við núverandi 
fjárhagsstöðu hafi Álftnesingar 
ekki ráð á að leggja meira fé til 
Strætó bs. 

Áætlað er að útgjöld sveitar-
félaganna vegna þessa verði um 
tíu til fjórtán milljónir króna á 
ári. Þar af mundu útgjöld Hafnar-
fjarðarbæjar vegna þessa aukast 
um 1,5 til tvær milljónir króna á 
mánuði til áramóta. 

Guðrún Ágústa Guðmundsdótt-
ir,  formaður bæjarráðsins og for-
maður Strætó bs., segir tillögu 
SSH hafa borist seint daginn fyrir 

fund bæjarráðs. Páll Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri SSH, hafi verið 
gestur á fundinum og því ákveðið 
að hann kynnti málið fyrir bæjar-
ráði Hafnarfjarðar. Ekki hafi átt 
að afgreiða málið á sama tíma 

enda ekki hluti af útsendri dag-
skrá. 

Hún bætir við að of snemmt sé 
að segja til um afdrif málsins enda 
eigi eftir að afgreiða það í öðrum 
sveitarfélögum sem hlutdeild eiga 
í Strætó bs. Málið hefur verið 
afgreitt af hálfu Garðbæinga. Hún 
telur líkur á að tillaga stjórnar 
SSH verði afgreidd í næstu viku. 

Rósa segir Hafnfirðinga eiga  í 
nægu basli með sig. Ekki sé á bæt-
andi að greiða fyrir bætta þjón-
ustu við sveitarfélag sem hafi ekki 
sjálft efni á henni. 

 jonab@frettabladid.is

Hafnfirðingar hafa 
ekki efni á að hjálpa  
Álftnesingar vilja að Strætó fjölgi þar ferðum en hafa ekki efni á að borga. 
Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuborgarsvæðinu leggur til að önnur sveitar-
félög hlaupi undir bagga. Bæjarfulltrúi í Hafnarfirði vill ekki greiða meira.

FÓLK AÐ FARA INN Í STRÆTÓ Enginn strætó fer um Álftanes á kvöldin og um helgar. 
Álftnesingar vilja fjölga ferðum en hafa ekki efni á að greiða reikninginn.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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AÐ STYTTA UPP  
Ágætis veður 
næstu daga. Ein-
hver úrkoma um 
mest allt land í dag 
en styttir að mestu 
upp til morguns. 
Vindur að hægja 
á sér og ágætlega 
hlýtt, yfi rleitt á 
bilinu 8-18 stig.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

HEILBRIGÐISMÁL Um 130 þúsund 
skammtar af bóluefni gegn svína-
inflúensu renna út um næstu ára-
mót. Heildarvirði bóluefnisins er 
um 150 milljónir króna. 300 þús-
und skammtar af inflúensubóluefni 
voru keyptir árin 2009 og 2010 og 
nam kostnaðurinn um 350 milljón-
um króna, samkvæmt upplýsingum 
frá sóttvarnalækni. Þeir 130 þús-
und skammtar sem eru eftir eru 
hugsaðir sem varasjóður. 

„Við erum sem betur fer að 
sleppa við annan faraldur,“ segir 
Haraldur Briem sóttvarnalæknir. 

„Við höfum bólusett á bilinu 150 til 
160 þúsund manns og það sem er 
eftir eru varabirgðir ef eitthvað 
skrýtið kæmi upp á.“

Íslensk yfirvöld áætluðu að bólu-
setja helming þjóðarinnar gegn 
svínaflensu. Í fyrstu var talið nauð-
synlegt að bólusetja hvern einstak-
ling tvisvar, en í ljós kom að bólu-
efnið var öflugra heldur en búist 
var við. Því þurfti bara að bólusetja 
einu sinni.

„Það voru mörg lönd sem keyptu 
tvöfaldan skammt fyrir alla þjóð 
sína. Þeir sitja uppi með virkilegt 

vandamál,“ segir Haraldur. Hann 
segir miklar kröfur hafa verið á 
heilbrigðiskerfið í fyrstu að kaupa 
nægilegt magn af bóluefnum þegar 
faraldurinn stóð sem hæst. „Svo 
komu gagnrýnisraddir þegar við 
vorum búin að kaupa allt bóluefnið 
og faraldurinn fór í rénun.“

Í september ætlar landlæknis-
embættið að hefja bólusetningar 
gegn leghálskrabbameini. Verða 
allar 12 ára stúlkur bólusettar. 
Kostnaðurinn við það, ásamt árs-
tíðabundnum flensusprautum 
nemur 272 milljónum króna.   - sv

Um 130 þúsund skammtar af inflúensubóluefni munu renna út um næstu áramót:

Heildarvirði efnisins um 150 milljónir

HARALDUR BRIEM Sóttvarnalæknir segir 
inflúensubóluefnið öflugra en talið var 
í fyrstu, því voru keyptir 300 þúsund 
skammtar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DANMÖRK Gríðarlegt úrhelli varð 
í Kaupmannahöfn og nágrenni á 
laugardag. Úrkoman mældist á 
milli fimmtíu til hundrað milli-
metrar á nokkrum klukkutímum 
en meðalúrkoma er 68 millimetr-
ar í júlí í Kaupmannahöfn. Rign-
ingin orsakaði flóð og er talið að 
tjón af þeirra völdum geti hlaupið 
á milljörðum danskra króna.

Úrhellið hafði mikil áhrif á 
samgöngur Kaupmannahafnar en 
tvö hundruð ökumenn fengu hjálp 
frá dönsku bifreiðaaðstoðinni 
aðfaranótt sunnudags. Spáð var 
öðru úrhelli í gærkvöld en veður-
fræðingar töldu að það yrði ekki 
eins gríðarlegt. - mmf

Úrhellisrigning í Danmörku:

Milljarða tjón 
vegna flóða

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
Sauðárkróki rannsakar meinta 
nauðgun sem átti sér stað á 
Landsmóti hestamanna á Vind-
heimamelum í Skagafirði nú um 
helgina. 

Ung kona tilkynnti um nauðg-
unina undir morgun á sunnu-
dag. Einn maður er grunaður um 
verknaðinn en lögregla hafði ekki 
náð tali af honum í gærkvöldi.

Mótið fór annars vel fram að 
sögn lögreglu. Talsvert var um 
það í gær að mótsgestir færu 
of snemma af stað akandi eftir 
hátíðahöldin og stöðvaði lögregl-
an hátt í tug mótsgesta sem ekki 
var í ökufæru ástandi.  - rat

Lögregla rannsakar nauðgun:

Maður liggur 
undir grun

VIÐSKIPTI Olíuverzlun Íslands, 
Olís, tapaði tæpum 430 milljón-
um króna árið 2009 samanborið 
við tæplega sex 
milljarða tap 
árið 2008. 

Í ársreikn-
ingum félagsins 
fyrir árin 2008 
og 2009 kemur 
fram að eigend-
ur fyrirtækis-
ins hafi fengið 
625 milljónir 
króna í arð árið 
2008 vegna afkomu ársins á 
undan en þá nam hagnaður Olís 
rúmum 1,1 milljarði. Arður var 
ekki greiddur út árið 2009 enda 
var tap á rekstri Olís árið 2008. 
Þar áður höfðu eigendur Olís 
fengið 750 milljónir greiddar í 
arð árið 2007. 

Til samanburðar er verð-
mæti hlutafjár Olís 670 milljónir 
króna.  - jab

Dregur úr tapi Olís milli ára:

Eigendurnir fá 
milljónir í arð 

EINAR 
BENEDIKTSSON

ENGLAND Yfir 3,5 milljónir miða 
hafa nú verið seldar á Ólympíu-
leikana í London á næsta ári. Búið 
er að selja miðana í skömmtum 
og seldust rúmlega 750 þúsund 
miðar til um 150 þúsund manns í í 
síðasta skammtinum. Þetta kemur 
fram á fréttavef BBC. 

Síðustu sölutörninni lauk klukk-
an sex í gærdag og var opin þeim 
sem náðu ekki í miða fyrr á þessu 
ári. Fleiri miðar verða nú settir á 
sölu og eru um 700 þúsund manns 
komnir á biðlista eftir þeim.  - sv

Ólympíuleikarnir vinsælir:

Yfir 3,5 milljón-
ir miða seldar

FRÁ ÓLYMPÍULEIKUNUM Í PEKING 2008
Talið er að hátt í 200 milljónir manna 
hafi verið viðstaddir Ólympíuleikana í 
Peking árið 2008.   NORDICPHOTOS/AFP
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Gildir til 12 september.

250-3000KR.

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR

það gerist varla betra...



4. júlí 2011  MÁNUDAGUR6

www.ms.is

þér að vinna kalkið úr mjólkinni. 
Meira fjör með Fjörmjólk! 

Nú í nýjum

umbúðum með 

skrúftappa 

Áttu gamalt hús sem þarf að 
gera við en veist ekki hvar á að byrja?

Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa
Endurgjaldslaus ráðgjöf í Árbæjarsafni miðvikudaga 

kl. 16 – 18 og á sama tíma í síma 411 6333

Húsafriðunarnefnd – IÐAN fræðslusetur – Minjasafn  Reykjavíkur

HÚSVERNDARSTOFA

UTANRÍKISMÁL „Íslendingar eru 
dáðir í Litháen,“ segir Ramunas 
Bogdanas sem var nánasti aðstoð-
armaður Landsbergis, fyrsta for-
seta Litháens, eftir að lýst var yfir 
sjálfstæði þar í landi árið 1990. 

Eystrasaltslöndin þrjú halda 
upp á tuttugu ára viðurkenningu 
alþjóðasamfélagsins á sjálfstæði 
þeirra á þessu ári, en Eistland 
og Lettland fengu sjálfstæði árið 
1991. Ísland var fyrsta landið sem 
viðurkenndi sjálfstæði Eystra-
saltslandanna. 

Bogdanas var fyrsti Litháinn 
sem kom til Íslands til að leita 
eftir stuðningi við sjálfstæðis-
baráttu Litháa árið 1990. „Marg-
ir Litháar segjast hafa búist við 
öðruvísi Litháen eftir sjálfstæð-
ið,“ segir Bogdanas en bætir við 
að séu þeir inntir eftir hverju þeir 
bjuggust við verði oft fátt um svör. 
„Kannski var það paradís.“

Litháar hafa að sögn Bogdanas 
fundið fyrir kreppunni á undan-
förnum árum. „Bankarnir voru 
útlánaglaðir. Peningar flæddu 
inn í landið, aðallega frá Skand-
inavíu,“ segir Bogdanas en á sama 
tíma hækkaði fasteignaverð mikið. 
„Jafnvel þótt fólk selji fasteign 
sína dugir það ekki fyrir skuld-
unum. Bólan sprakk og við lentum 
harkalega.“

Bogdanas segir að stærsta 
vandamálið sem Litháen glími við 
í dag sé mikill flutningur fólks úr 
landi. „Þegar við fengum sjálf-
stæði bjuggu 3,8 milljónir í land-
inu en í dag erum við 3,2 milljónir. 
Það er unga fólkið sem fer, vinnu-
aflið.“

Að sögn Bogdanas er kreppan í 
Litháen nú að mestu liðin hjá og er 
hagvöxtur landsins með því mesta 
sem mælist í Evrópusambandinu 
eða 7,5 prósent. „Það þýðir samt að 

fljótlega mun okkur skorta vinnu-
afl,“ upplýsir Bogdanas en flestir 
flytjast til Englands og Írlands. 
Auðveldara varð fyrir Litháa að 
flytjast úr landi eftir inngöngu 

í Evrópusambandið árið 2004, 
vegna frjáls flæðis vinnuafls. 
„Það stuðlar samt að ójafnvægi 
Evrópulanda vegna þess að launin 
eru lægri í Austur-Evrópu heldur 
en í vesturhluta álfunnar.“

Aðspurður segir Bogdanas þó 
að áhrif Evrópusambandsins séu 
mjög jákvæð. „Við fáum stuðning 
á ýmsum sviðum, eins og í land-
búnaði. Við getum ekki hindrað 
fólk í að flytja úr landi en það eru 
til lausnir á því vandamáli. Nú er 
farið að ræða um að þau lönd sem 
taka við vinnuafli úr fátækari 
löndum bæti þeim tjónið sem þau 
verða fyrir vegna þess að menntað 
fólk flytur úr landi.“

martaf@frettabladid.is

Fólksflótti mun valda 
skorti á vinnandi fólki
Staða Litháen er öðruvísi en margir bjuggust við 20 árum eftir að landið fékk 
sjálfstæði, segir Ramunas Bogdanas. Hann kom hingað árið 1990 til að leita 
stuðnings við sjálfstæðisbaráttuna. Vilja bætur frá löndum sem soga til sín fólk.

TÍMAMÓT Ramunas Bogdanas kom hingað til lands fyrir rúmum 20 árum til að leita 
eftir stuðningi Íslendinga við sjálfstæði Litháen.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

HESTAMENNSKA Glæsilegu Landsmóti hestamanna 
lauk á Vindheimamelum í Skagafirði í gær og var 
mál manna að hestakostur þar hafi verið einstak-
lega góður.

Landsmótið átti að halda í fyrra en það var fellt 
niður vegna smitandi hestaflensu. 

Síðasta atriði mótsins var keppni alhliða gæð-
inga. Ómur frá Kvistum var óumdeilanlegur 
sigur vegari A-flokks gæðinga. Það var  hinn kunni 
knapi Hinrik Bragason sem sýndi hestinn og upp-
skáru þeir einkunnina 8,98. Hinrik fékk jafnframt 
Gregersen-styttuna sem veitt er þeim knapa sem 
skarar fram úr í gæðingakeppnum mótsins og 
sýnir prúðmannlega framkomu á afburða vel hirtu 
hrossi.

Þá hlaut Þórður Þorgeirsson verðlaun Félags 
tamningamanna fyrir framúrskarandi árangur í 
sýningu kynbótahrossa og fágaða reiðmennsku. 
Hann sýndi meðal annars Spuna frá Vesturkoti. 
Spuni hlaut einkunnina 9,25 fyrir hæfileika á 
mótinu.  - bja 

Hestakostur sagður einstaklega góður á Landsmóti hestamanna í Skagafirði:

Ómur stóð uppi sem sigurvegari  

DÓMSMÁL Hefði ríkisstjórn Geirs 
H. Haarde reynt að bjarga gömlu 
bönkunum hefði landið getað lent í 
svipuðum hremmingum og Írar og 
Grikkir, jafnvel orðið gjaldþrota. 
Það var því rétt ákvörðun að láta 
gömlu bankana fara í þrot.

Þetta segir Geir H. Haarde, fyrr-
verandi forsætisráðherra, í samtali 
við AFP-fréttastofuna um helgina, 
sem fjallar um málarekstur hans í 
landsdómsmálinu. 

Geir bendir á að fjármálakrepp-
an hafi verið alþjóðleg og fleiri 
bankar lent í vandræðum en hinir 
íslensku. Viðbrögð stjórnvalda hér 

við skellinum hafi skilað því að hag-
kerfið hafi staðið erfiðleikana af sér 
og sé framleiðslugetan óbreytt.  

Geir segir dómsmálið á hend-
ur sér farsa, Það sé runnið undan 
rifjum pólitískra andstæðinga sem 
reyni að gera hrunið að sakamáli. 

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra vísar, í samtali við 
AFP, ummælum Geirs á bug. Hann 
bendir á að þótt enginn hafi kom-
ist hjá því að finna fyrir kreppunni 
þá hefði mátt grípa inn í atburða-
rásina til að draga úr tjóninu þegar 
ljóst var hvert stefndi. „Gögn sýna 
að lítið var gert,“ segir hann. - jab

Geir Haarde segir erlendum fjölmiðlum að landsdómsmálið sé pólitískur farsi:

Bjargaði landinu frá gjaldþroti

GEIR FYRIR LANDSDÓMI Fyrrverandi 
forsætisráðherra segist ánægður yfir 
því að hann hafi einn verið ákærður 
fyrir vanrækslu í aðdraganda hrunsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓMUR Á FLEYGIFERÐ Ómur og Hinrik á glæsilegu tölti í 
lokaatriði Landsmóts hestamanna 2011. FRÉTTABLAÐIÐ/BJARNI

GRÆNLAND Líðan sjö ára gamallar 
grænlenskrar stúlku sem gekkst 
undir kviðarholsaðgerð á Land-
spítalanum á laugardagskvöld er 
stöðug eftir atvikum, samkvæmt 
upplýsingum læknis á gjörgæslu-
deild Landspítalans. 

Stúlkan varð fyrir voðaskoti 
þar sem hún var að leika sér 
með byssu föður síns í heimabæ 
sínum Tasiilaq á Grænlandi á 
laugardag. Faðir hennar fylgdi 
henni til Reykjavíkur.

Stúlkan er laus úr öndunarvél 
en liggur á gjörgæsludeild. - rat

Lék sér að byssu föður síns:

Liggur enn á 
gjörgæsludeild

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

Við getum ekki 
hindrað fólk í að flytja 

úr landi en það eru til lausnir 
á því vandamáli. Nú er farið 
að ræða um að þau lönd 
sem taka við vinnuafli úr 
fátækari löndum bæti þeim 
tjónið.

RAMUNAS BOGDANAS

Finnst þér að sameinaðir skólar 
í Reykjavík eigi að fá ný nöfn?
Já 34,6%
Nei 65,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Hefur þú orðið fyrir umferðar-
óhappi á einbreiðri brú?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

KJÖRKASSINN



Viðurkenndar 
stuðningshlífar
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– Lifið heil

Fyrir þig
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Njóttu flugsins
Margir fá illt í eyrun og þurran 
hósta í flugi. Flugvélaloftið kemur 
varnarkerfi líkamans af stað. 

Með Xlear nefúða heldur þú 
uppi eðlilegum raka í 
nefgöngunum þannig að þau 
haldast heilbrigð og hrein.

Núna fæst Xlear líka fyrir börnin. 

Dregið úr aðgerðum til að 
auka öryggi vegna fjárskorts
Enn eru 42 einbreiðar brýr á hringveginum en stefnt er að fækkun þeirra. Allar eru á austari helmingi 
landsins. Dregið hefur úr framkvæmdum við tvöföldun brúa vegna fjárskorts hjá Vegagerðinni.

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu stöðvaði kannabis-
ræktun í iðnaðarhúsnæði í Kópa-
voginum í síðustu viku.

Við húsleit fundust 155 
kannabisplöntur á misjöfnu stigi 
ræktunar og lítilræði af mari-
júana. Tveir karlmenn á fertugs-
aldri voru handteknir og yfir-
heyrðir vegna málsins. Þeim var 
sleppt að loknum yfirheyrslum og 
telst málið upplýst.  

Lögreglan minnir á fíkniefna-
símann 800-5005 þar sem koma má 
með nafnlausar ábendingar.  - jss

Tveir ræktendur handteknir:

Með 155 kann-
abisplöntur

SJÁVARÚTVEGUR Góður gangur 
hefur verið í vinnslu á síld og 
makríl í frystihúsi HB Granda 
á Vopnafirði í sumar. Búið er að 
taka á móti alls um 4.300 tonn-
um af síld og makríl og þar af er 
síldar aflinn tæplega 2.600 tonn.  

Um 100 til 120 manns vinna að 
jafnaði á vöktum hjá fyrirtækinu 
og þótt kalt vor og sumarbyrjun 
hafi orðið þess valdandi að afla-
brögð hafi verið minni en vonir 
stóðu til, hefur full vinnsla verið 
í frystihúsinu síðastliðinn hálfan 
mánuð.  - shá

Síldar- og makrílvertíðin:

Vinnsla gengur 
vel á Vopnafirði

Á VOPNAFIRÐI Ný tækni gerir kleift að 
auka verðmæti í frystihúsi HB Granda.
 MYND/HB GRANDI

STJÓRNSÝSLA Það ákvæði íslensks 
vinnuréttar sem kveður á um að 
farandlaunþegi þurfi að hafa verið 
í fullu starfi í að minnsta kosti 
einn mánuð áður en hann á rétt á 
atvinnuleysisbótum eru ólögmætar, 
samkvæmt áliti ESA, eftirlitsstofn-
unar EFTA. Ákvæðið brýtur í bága 
við EES-samninginn.

Svipaðar takmarkanir í Noregi 
eru einnig ólögmætar.

Þetta er eitt af þremur nýlegum 
álitum ESA er varða Ísland. Stofn-
unin kvað einnig á um að ekki væri 
hægt að setja takmarkanir á frí-

daga sem flyttust á milli ára, það 
er að segja hvenær ársins þeir væru 
nýttir. Þá gaf ESA íslenskum stjórn-
völdum lokaviðvörun varðandi 
starfsemi erlendra starfsmanna-
leiga hér á landi.

Þær þurfa í dag að tilkynna yfir-
völdum um starfsemina átta dögum 
áður en hún hefst, að hafa fulltrúa á 
Íslandi og afhenda upplýsingar um 
verkamenn sem hingað eru send-
ir. ESA telur að sameiginleg áhrif 
þessara ákvæða séu íþyngjandi og 
brjóti í bága við EES-samninginn. 
 - kóp

Eftirlitsstofnun EFTA gefur út álit um bótagreiðslur, starfsmannaleigur og frítöku:

Takmarkanir á bótum ólögmætar

LAUNÞEGAR Ákvæði í íslenskum lögum 
um starfsmannaleigur þykir íþyngjandi.

1 Hvað hefur rabarbari fylgt ís-
lensku þjóðinni lengi?

2 Hversu mikið af sorpi er urðað í 
urðunarstöðinni Álfsnesi á mánuði?

3 Hver sofnaði yfir Bíódögum í 
Ríkissjónvarpinu?

SVÖR

1. Í 130 ár 2. Á bilinu 5 til 7 þúsund tonn 
3. Sigrún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri 
RÚV.

FJÖLMIÐLAR Haukur Holm, fyrr-
verandi fréttastjóri Útvarps Sögu, 
fékk uppsagnarbréf frá lögmanni 
útvarpsstöðvarinnar stuttu eftir 
að hann fór í sumarfrí. Hann hafði 

verið starfandi 
á stöðinni í ár. 

„Ég fékk 
koss að skilnaði 
þegar ég fór í 
frí í lok júní. 
[Útvarpsstjóri] 
tjáði mér að ég 
ætti það nú skil-
ið þar sem ég 
væri búinn að 

vinna svo mikið,“ segir Haukur. 
„Svo kom uppsagnarbréf nokkr-
um dögum síðar.“ 

Arnþrúður Karlsdóttir útvarps-
stjóri segir að Haukur hafi verið 
látinn fara eftir að skoðanakann-
anir leiddu í ljós að fréttir á stöð-
inni fengu ekki nægilega hlustun.  
 - sv

Fréttastjóra sagt upp störfum:

Fékk koss fyrir 
fríið en síðan 
uppsagnarbréf

HAUKUR HOLM

BANDARÍKIN, AP Áætlað er að um 160 
þúsund lítrar af olíu hafi runnið út í 
Yellowstone-ána í Montana í Banda-
ríkjunum á laugardag. Lekinn varð 
er olíuleiðsla fyrirtækisins Exxon-
Mobil rofnaði seint á föstudags-
kvöld. 

Íbúar á svæðinu voru fluttir burt 
vegna hættu á sprengingum og 
vegna eitraðrar gufu en fengu að 
fara heim aftur í gær þegar talið 
var að hættan væri liðin hjá.

Straumurinn í ánni torveldar 
hreinsun en í gær hafði olíuflekkur-
inn teygt sig rúma fjóra kílómetra 
niður eftir ánni. ExxonMobil sendi 

frá sér yfirlýsingu þar sem fyrir-
tækið harmar lekann og segist 
munu senda aðstoð við að hreinsun.
 - rat

Um 160 þúsund lítrar af olíu í Yellowstone-ána:

Íbúarnir fluttir burt

OLÍUBRÁK Olíuflekkur teygði sig marga 
kílómetra niður eftir Yellowstone-ánni í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Einbreiðar brýr á hringveginum

1 Skjálfandafljót
2 Jökulsá á Fjöllum
3 Ysta-Rjúkandi
4 Gilsá á Völlum
5 Breiðdalsá 
6 Tinnudalsá
7 Krossá á Berufjarðarströnd
8 Berufjarðará
9 Búlandsá
10 Hamarsá
11 Geithellnaá
12 Hofsá í Álftafirði
13 Selá í Álftafirði
14 Hvaldalsá
15 Reyðará
16 Karlsá
17 Jökulsá í Lóni
18 Laxá í Lóni
19 Gjádalsá
20 Hoffellsá
21 Hornafjarðarfljót

22 Holtakíll á Mýrum
23 Kolgríma í Suðursveit
24 Steinavötn
25 Fellsá í Suðursveit
26 Jökulsá á Breiðamerkursandi
27 Kvíá í Öræfum
28 Hólá
29 Stigá
30 Gljúfursá
31 Kotá í Öræfum
32 Virkisá
33 Svínafellsá
34 Skaftafellsá
35 Skeiðará
36 Súla
37 Aurá
38 Brunná
39 Hverfisfljót
40 Þverárvötn
41 Breiðbalakvísl
42 Jökulsá á Sólheimasandi

UMFERÐARMÁL Alls eru 42 einbreið-
ar brýr á hringveginum á svæði 
sem nær frá Jökulsá á Sólheima-
sandi að Tinnudalsá í Breiðdal. 
Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
eru alls 722 einbreiðar brýr í vega-
kerfi landsins, þar af 423 á stofn- 
og tengivegum.

G. Pétur Matthíasson, upplýs-
ingafulltrúi Vegagerðarinnar, 
segir að einbreiðum brúm hafi 
fækkað verulega undanfarin ár. 
Stefnan hafi verið að fækka þeim 
um 30 til 40 á ári, en dregið hafi 
úr framkvæmdum eftir hrun og 
tíu til fimmtán brýr verið tvöfald-
aðar á ári. 

Rögnvaldur Gunnarsson, for-
stöðumaður hjá Vegagerðinni, 
segir að róðurinn hafi þyngst und-
anfarin ár. Það skýrist bæði með 
fjárskorti en einnig vegna þess að 
byrjað hafi verið á smærri brún-
um og framkvæmdirnar verði 
dýrari eftir því sem brýrnar eru 
stærri. „Það er unnið eftir því í 
megin atriðum að reyna að fækka 
þeim þar sem umferðin er meiri, 
en þetta er erfitt, þetta eru dálítið 
margar brýr.“

Einbreiðar brýr skapa slysa-
hættu og svokallaðir svartblettir, 
þar sem fjöldi svipaðra slysa verð-
ur, eru oft og tíðum við þær. Einar 
Magnús Magnússon, upplýsinga-
fulltrúi Umferðarstofu, segir að 
þar á bæ hafi menn miklar áhyggj-
ur af einbreiðum brúm. Umferðar-
stofa hefur unnið kynningarefni 
fyrir erlenda ferðamenn, sem ekki 
eiga að venjast einbreiðum brúm.

„Það er ekkert launungarmál að 
menn hafa haft áhyggjur af þessu, 
enda eru einbreiðar brýr miklir 
slysavaldar,“ segir Einar.

Hann segir svartbletti á vega-
kerfi landsins, þar sem flest slys 
verða, oftar en ekki í námunda við 
einbreiðar brýr.

Rögnvaldur segir að slysum 
við einbreiðar brýr hafi fækkað 
að undanförnu. Hvort það skýrist 
af betri fræðslu eða því að brún-
um hefur fækkað skal hins vegar 
ósagt látið.

Unnið er að tvöföldun brúar-
innar yfir Haffjarðará á Snæfells-
nesi og lýkur því verki í haust. Þá 
fékk Vegagerðin viðbótarfjárveit-
ingu til að tvöfalda fjórar brýr á 
Vestfjörðum og hefjast fram-
kvæmdir við þær í haust.

Rögnvaldur segir slysahættuna 
mikla við einbreiðar brýr og einn-
ig séu þær margar hverjar orðnar 
mjög gamlar og því nauðsynlegt 
að endurnýja þær.

Í umferðaröryggisáætlun til 
ársins 2016 er stefnt að öruggari 
vegum og eyðingu svartbletta. 
Þeir eru skilgreindir sem staðir í 
vegakerfinu þar sem fjöldi slysa 
af líkum toga verður, til dæmis í 
kröppum beygjum, við vegamót 
eða einbreiðar brýr. Áfram verð-
ur unnið að fækkun einbreiðra 
brúa. kolbeinn@frettabladid.is

Einbreiðar brýr á hringveginum
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HALLDÓR

Eitt mikilvægasta verkefnið fram undan 
er að efla rannsóknir og kennslu á 

háskólastigi. Það verður ekki gert nema 
með sameiningu háskóla landsins. Samein-
ing háskólastofnana er það viðkvæmt mál 
að frumkvæðið verður að koma frá Alþingi, 
menntamálaráðherra eða ríkisstjórn. Far-
sælast er að starfræktar verði tvær öflugar 
vísindastofnanir á landinu með nokkrar 
starfsstöðvar sem hafi getu til að vinna að 
rannsóknum og bjóða upp á háskólakennslu 
eins og best gerist í heiminum. Verkefni 
háskólanna er síðan að koma sér saman um 
hvernig sameiningu þeirra er best háttað.

Á undanförnum árum hefur nokkur 
árangur náðst í sameiningu rannsókna-
stofnana á landinu en á sama tíma hefur 
háskólum fjölgað. Á tíu ára tímabili frá 1997 
urðu fimm nýjar stofnanir að háskólum og 
tvær til viðbótar hófu kennslu á háskóla-
stigi. Formlegt samstarf þessara háskóla 
er mjög takmarkað. Þrjár atrennur voru 
gerðar til sameiningar. Einungis ein þeirra 
gekk eftir. 

Þrjár skýrslur voru unnar árið 2009 sem 
allar nefna kosti þess að sameina háskólana, 
þ.e. skýrsla erlendrar sérfræðinefnd-
ar, skýrsla verkefnisstjórnar vísinda- og 
háskólamála og skýrsla rýnihóps mennta-
málaráðherra um aðgerðir í háskóla og vís-
indamálum. Erlenda sérfræðinefndin mælir 

sérstaklega með rekstri tveggja háskóla og 
rekur kosti þess fyrirkomulags. 

Núverandi samstarfsvettvangur opin-
berra háskóla er mikilvægur og skref í rétta 
átt en leggur ekki grunninn að sameiningu 
háskólanna á næstu misserum. Eingöngu er 
þar rætt um samvinnu á afmörkuðum svið-
um. Þar er ekki rætt um sameiningu.  

Í ljósi þessa og til að ýta á eftir endur-
skipulagningu háskólakerfisins hafa sjö 
þingmenn Samfylkingarinnar lagt fram 
þingsályktunartillögu um að fjárlög næsta 
árs taki mið af því að fé verði veitt til rekst-
urs tveggja öflugra háskóla. Samvinna 
háskólanna er mikilvæg en sameining er 
miklu betri kostur hvort sem litið er til vís-
indastarfs eða háskólakennslu. Umtalsverð 
hagræðing getur einnig falist í sameiningu.

Háskólar eiga að vera akademískar stofn-
anir. Akademísk stofnun skapar vettvang 
fyrir samræður vísindamanna hverra við 
aðra og samræður vísindamanna við stúd-
enta. Grunnur öflugs vísindasamstarfs er 
stærri háskólar þar sem akademísk umræða 
að hætti Sókratesar getur farið fram í krafti 
fjölda vísindamanna og getu til að stunda 
umfangsmiklar alþjóðlegar rannsóknir. Við 
verðum að leggja aukna áherslu á öflugar 
háskólastofnanir, því það eru allar þjóðir að 
gera, sem vilja auka þekkingarstig, lífskjör 
og samkeppnishæfni.

Tveir öflugir háskólar
Menntamál

Baldur 
Þórhallsson
prófessor í 
stjórnmálafræði 
við HÍ

gerir grillmat að hreinu lostæti!
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Skókastarinn
Sérkennileg uppákoma varð við 
mótmæli gegn aðstoðarframkvæmda-
stjóra Nató, sem fram fóru á föstudag. 
Samtök hernaðarandstæðinga höfðu 
í frammi táknræn mótmæli, köstuðu 
skóm í myndir af forsvarsmönnum 
hernaðarbandalagsins. Þegar fastafull-
trúi Íslands hjá Nató, Þorsteinn Ing-
ólfsson, gekk hjá kom í ljós að honum 
hugnaðist lítt mótmælin. Þreif hann 
skó af einum mótmælendanna og 
henti inn í þvöguna og hitti þar 
fyrir konu sem var við mótmæl-
in. Það er kannski táknrænt 
að sá eini sem beitti ofbeldi í 
mótmælunum var starfsmaður 
hernaðarbandalagsins.

Endurritun sögunnar
Merkilegt er að fylgjast með því 
hvernig Geir H. Haarde og stuðnings-
menn hans vinna nú hörðum höndum 
að því að endurrita söguna. Nýjasta 
útspilið í þeim efnum er viðtal við Geir 
sem birtist á AFP fréttaveitunni. Þar 

útmálar hann sig sem fórnarlamb 
pólitískra ofsókna og ver gjörðir 
sínar fyrir hrun. Í raun hafi 

hann bjargað Íslandi 
frá gjaldþroti. Sá 
sem slíkt gerir er 

ekkert minna en 
hetja, þó reyndar 

hafi heilt bankakerfi 
farið á hliðina á vakt 
Geirs.

Djúp speki ráðherra
Menn teygja sig mislangt í að finna 
rök fyrir máli sínu. Fá mál sýna það 
betur en umræður um Evrópusam-
bandið, en í þeim er oft ansi miklum 
loftfimleikum beitt. Össur Skarp-
héðinsson utanríkisráðherra færði 
umræðuna á hærra plan þegar hann 
greip til orða Tinu Turner á fundi hjá 
Evrópusambandsmönnum. Ráðherra 

útskýrði íslenskan veruleika með því 
að vísa í texta söngdívunnar, Nice 
and Rough. Nú bíða menn spenntir 

eftir því hvaða texta Evrópusam-
bandsandstæðingar munu 
grípa til þegar þeir veita 
andsvar. 

 kolbeinn@frettabladid.isF
jölmiðlar ræddu við Elliða Vignisson, bæjarstjóra í Vest-
mannaeyjum, af tveimur ólíkum tilefnum fyrir helgi. Ann-
ars vegar ræddi Pressan við hann vegna árlegs golfmóts 
knattspyrnumannsins Hermanns Hreiðarssonar.  „Það 
er gaman að sjá menn sem eru mótaðir af samfélaginu í 

Eyjum koma og gefa til baka,“ sagði bæjarstjórinn stoltur. „Her-
mann er einn af okkar uppáhaldssonum.“ 

Hins vegar spurði Vísir Elliða 
út í mál karlmanns í Vestmanna-
eyjum sem situr í gæsluvarð-
haldi fyrir að misnota stjúpdótt-
ur sína og tvær aðrar stúlkur. 
Bæjarstjórinn vildi síður ræða 
það. „Þetta er mannlegur harm-
leikur en tengist ekki byggðar-
laginu á nokkurn máta.“ 

Manneskjulegra samfélag er gjarnan talið til höfuðkosta þess að 
búa úti á landi; að fámennið hafi í för með sér nánd og samkennd 
sem ekki er að finna í fjölmenninu í höfuðborginni. Orð bæjar-
stjórans um uppáhaldsson Vestmannaeyja eru í þessum anda; sam-
félagið er ein stór fjölskylda og á sem slíkt hlutdeild í afrekum og 
sigrum sona sinna og dætra. Í síðarnefnda dæminu verður hins 
vegar algjör viðsnúningur; ódæði sem saklaust barn verður fyrir 
er afgreitt sem harmleikur sem er byggðarlaginu óviðkomandi. 

Þetta er undarleg afstaða í ljósi þess að síðarnefnda dæmið er 
líklegra til að hafa mun djúpstæðari áhrif á samfélagið en hið fyrr-
nefnda. Vel liðinn heimamaður misnotar traust sitt til að brjóta á 
börnum. Verri glæp er vart hægt að ímynda sér. Ódæðisverk af 
þessum toga hafa meiri áhrif á fámennari samfélög en þau fjöl-
mennari að því leyti að þau grafa undan traustinu og öryggiskennd-
inni, sjálfu samfélagslíminu. 

Vitaskuld ber bæjarfélagið ekki ábyrgð á ódæðinu en málið 
kemur því sannarlega við; þolendur gerandans eru hluti af bæjar-
félaginu og eiga skilið hluttekningu og athygli þeirra sem mæla 
fyrir munn samfélagsins ekki síður en þeir sem gera það gott. 

Viðbrögð bæjarstjórans skýrast sjálfsagt ekki af mannvonsku 
heldur eru þau dæmi um merkilega algenga hugsanavillu manna 
í ábyrgðarstöðu á stöðum þar sem kynferðisbrot koma upp, hvort 
sem það er sveitarfélag, stofnun eða fyrirtæki: að reyna fyrst og 
fremst að afstýra álitshnekki út á við. Þetta er ýmist gert með því 
að reyna að kæfa málið, gera lítið úr því eða búa til fjarlægð við 
það, til dæmis með því að segja að það komi sér ekkert við. Þetta 
er auðvitað ekki bundið við Vestmannaeyjar, þetta er einfaldlega 
nýlegasta og nærtækasta dæmið. 

Hugsanavillan er sú að það eru ekki ódæðisverk einstaklinga 
sem segja til um heilbrigði samfélags heldur hvernig samfélagið 
bregst við þeim. Viðbrögð sem miða að því að lágmarka ímyndaðan 
álitshnekki, í stað þess að sýna þeim sem eiga um sárt að binda 
hluttekningu, eru því líklegri en ekki til að hafa þveröfug áhrif. 

Ef smærri samfélög vilja halda þeirri hugmynd á lofti að þau séu 
eins og ein stór fjölskylda verða þau að vera reiðubúin að taka ekki 
aðeins þátt í sigrum barna sinna heldur líka áföllum. Forystumenn 
þeirra skyldu hafa það í huga þegar þeir mæra uppáhaldssynina.

Tvíbent svör bæjarstjóra: 

Uppáhaldssynir 
og olnbogabörn

SKOÐUN

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is
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AF NETINU

Mig grunaði þetta
Mig hefur um árabil grunað að ekki 
væri allt með felldu varðandi kenn-
inguna um það sykurskertir gos-
drykkir væru grennandi fyrir fólk.

Upphaf þess að mig fór að 
gruna þetta var það, að ég tók eftir 
því að langflestir þeir sem feitastir 
voru drukku Diet Coke eða Pepsi 
Max.

Oft mátti sjá þetta sama fólk 
háma í sig „ruslfæði” með til-
heyrandi sósum og „kransæðakítti” 
(coctail-sósu) og einnig var 
það grunsamlega oft með stóra 
rjómaísa og smurði þykku smjöri 
ofan á brauðin.

Ný rannsókn sýnir að sætuefnin 
í sykurskertu drykkjunum æsa upp 
sult í fólki en mig grunar að fleira 
komi til.
omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson

Minn ruslagámur er 
snyrtilegri en þinn 
„Heimska heimska kerlingarhel-
víti!!!!!” „Geðveika pakk!!” „Þetta 
voru náttúrulega útlendingar.” 
„Viðbjóðslegu kvikindi!” „Hvers-
konar ógeðsfólk gerir svonalagað?”  
„Hvílíkir grimmdarvargar!” 

Svo mælti sú andlega heilbrigða 
þjóð sem hvern virkan dag fleygir 
3 mannsfóstrum í ruslagáma 
sjúkrahúsanna. Í yfirgnæfandi 
meirihluta heilbrigðum fóstrum 
fullorðinna, heilbrigðra mæðra. 
Fóstrum sem voru deydd af 
þægindaástæðum?
norn .is

Eva Hauksdóttir

Skemmt epli 
Sýslumaðurinn á Selfossi, er 
skemmt epli í réttarríkinu Íslandi. 
[...] Í umdeildum embættisfærslum 
hans birtast fá merki þess að 
sýslumaður hafi það sem stundum 
er kallað kommon sens eða jafn-
vel fulde fem. Ég hef hér nefnt 
nokkur dæmi um stórundarlegar 
embættisfærslur hans. Er ekki tími 
til kominn að rannsaka embættis-
færslur þessa tiltekna valdsmanns? 
Er það virkilega svona, sem 
sýslumenn eiga að vera?
pressan .is
Ólafur Arnarsson

Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 10-18
Laug-Sun. kl: 12-16

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

Dethleffs 2011 frá Þýska hjólhýsarisanum

Frá þýska hjólhýsarisanum Dethleffs 
sýnum við hjólhýsi í hæðsta gæðaflokki 
með ríkulegum staðalbúnaði þar sem 
gæði og falleg hönnun fara vel saman

Verð: 5.298.000kr

560 SK Camper Style
Lengd utanmál 8,12 m.
Innanmál 6,10 m.
Breidd 2,50 m.

Verð: 4.248.000kr

510 DB Camper
Lengd utanmál 7,28 m.
Innanmál 5,25 m.
Breidd 2,30 m.

Verð: 5.698.000kr

560 SB Nomad
Lengd utanmál 8,12 m.
Innanmál 6,10 m.
Breidd 2,50 m.

Með Alde hitakerfi

Verð: 4.798.000kr

510 V Nomad
Lengd utanmál 7,28 m.
Innanmál 5,25 m.
Breidd 2,30 m.

Alde hitakerfi 310.000kr

Íþróttasjálfurinn

Gamlar færslur af netsíðu 
halda áfram að elta persón-

una sem kallar sig Gillzenegg-
er. Þær hafa dúkkað upp á ný og 
hneykslað fólk. Hjálmar Sveins-
son hefur til dæmis krafist 
afsökunarbeiðni frá Símanum 
fyrir að hafa slíkan mann sem 
andlit – eða kannski öllu heldur 
brjóstkassa – starfsemi sinnar. 
Síðast þegar ég gáði voru átta-
tíu og eitthvað athugasemdir 
við grein Hjálmars á netinu, 
flestar á þá leið að hann væri 
vinstrisinnaður leiðindapúki og 
ætti því ekki erindi upp á dekk.

 Sjálfur hefur Egill talað 
um að áfengi hafi verið haft 
um hönd þegar ósköpin voru 
skrifuð, þetta hafi verið galsi í 
strákahóp og ýmsir fleiri hafi 
komið að verki. Hann hefur 
beðist einhvers konar velvirð-
ingar og fjarlægði ummælin 
– þó að hann setti þau reyndar 
aftur inn á síðuna sína um hríð 
þegar hann reiddist þeim sem 
ummælin beindust að. 

Hver leikur Gillzenegger?
Hann á sér ákafa formæl-
endur og fylgismenn á netinu 
sem hafa lagt á það áherslu 
að færslurnar hafi verið grín, 
háðsádeila, persóna Gillz sé 
eins og Silvía Nótt, og það vitni 
um húmorsleysi að hneykslast 
á honum. Þeir beinlínis krefj-
ast þess að þetta sé fyndið hjá 
honum.

Nú ruglar að vísu enginn 
saman Silvíu Nótt og Ágústu 
Evu sem hana lék, ekki frekar 
en Árna Tryggvasyni var rugl-
að saman við Lilla klifurmús. 
Mörkin milli Egils Einarsson-
ar vaxtarræktarfrömuðar og 
orðháks og svo aftur Gillzeneg-

gers vaxtarræktarfrömuðar og 
orðháks eru hins vegar miklu 
óljósari. Ágústa Eva mætti ekki 
á samkomur með litlum börnum 
heldur sendi aðra og gjörólíka 
leikkonu í gervi Silvíu Nætur til 
að benda einmitt á þetta leikna 
eðli fígúrunnar um leið og hún 
minnti fólk á að Silvía Nótt væri 
alls ekkert holl börnum – áður 
en yfir lauk var Silvía Nótt líka 
orðin gjörsamlega óþolandi 
fyrir alla og hún dó úr frekju. 
Eins og raunar þjóðin öll. Enn 
hafa íslenskri þjóðarsál á árun-
um kringum 2006 ekki verið 
gerð betri og skarpari skil en 
með sögunni af Silvíu Nótt.

Sum sé: Gillzenegger hót-
aði því að beita nafngreindar 
konur í stjórnmálum hroðalegu 
ofbeldi og svo er sagt: þetta var 
háðsádeila, þetta er bara leikin 
persóna. En af hverju er hann 
þá framan á símaskránni handa 
drengjum að dást að og hugsa: 

„vá svona vill ég verða þegar 
ég er orðinn stór“? Svo er hitt: 
skrifin voru ekkert fyndin hvað 
sem líður kröfugerð stuðnings-
mannaliðsins. Þau sýna manna-
læti í hóp stráka sem draga 
dám hver af öðrum og kepp-
ast við að slá hver annan út í 
ofstopafullu og fantastísku tali.

En jæja, þetta var samt 
kannski ekki alveg þannig 
meint og átti ekkert að fara 
lengra en innan hópsins. Og 
kannski tímabært að hætta 

að velta Agli endalaust upp úr 
þessu máli, taka gilda afsökun-
arbeiðni hans, leyfa lífinu að 
halda áfram. 

Við getum hins vegar dregið 
ýmsa lærdóma af þessu máli. Í 
fyrsta lagi afhjúpa þau raun-
verulegan móral meðal ungra 
karlmanna, talsmáta sem þrífst 
í þeirra hópi samfara íhalds-
sömum viðhorfum til hlutverks 
og eiginleika kvenna sem dafna 
hjá ungum mönnum sem þekkja 
kannski ekki mikið konur af 
öðru en umtali í sínum hópi og 
fatta ekki að mömmur þeirra, 
systur og ömmur tilheyra líka 
þessari ankannalegu dýrateg-
und: konum. Þá er litið á konur 
sem kynverur einvörðungu og 
manngildi þeirra dæmt eftir 
því og þær fyrirlitnar fyrir 
aðra eiginleika en þá sem lúta 
að heimilisstörfum og kynlífi; 
virðing fyrir konum er talin 
felast í því að halda opnum 

hurðum og draga út stóla fyrir 
þær og þess háttar yfirborðs-
mennsku. Sennilega er það bara 
minnihluti stráka sem hugsar 
svona enda endurspeglar þessi 
hugsunarháttur allt annað þjóð-
félag en okkar, en í skemmti-
menningu okkar fá þessi íhalds-
sömu viðhorf til kynjanna ansi 
mikið rúm, svo að jafnvel má 
tala um markvissa innrætingu.

Í öðru lagi ætti Gillzenegger 
að draga þann lærdóm af þessu 
slysalega máli að skrifa ekki 

neitt á netið eða annars staðar 
sem hann getur ekki staðið við. 
Þegar maður segir eitthvað í 
hálfkæringi við félaga sína þá 
fylgir því látbragð og málróm-
ur sem gefur til kynna að þetta 
eigi ekki að taka alvarlega en 
svoleiðis írónía skilar sér síður 
á netið. Netið er jafn opinber 
vettvangur og hver annar og 
hvort sem maður er á facebook 
að bulla eitthvað á vegg vina 
sinna eða á sinni prívatsíðu með 
einhvern prívathúmor þá verð-
ur maður að muna að það gætu 
hundrað manns verið að fylgj-
ast með manni og draga sínar 
ályktanir, réttar eða rangar, um 
mann. 

Rasshausafræði
Því að Gillzenegger gerir til-
kall til þess að mega teljast góð 
fyrirmynd börnunum okkar. Er 
hann það? 

Ég veit það ekki. Í einhverj-
um skilningi er Gillzenegger 
sonur íþróttaálfsins, nema hann 
er svo gagntekinn af sjálfum 
sér að hann er eiginlega íþrótta-
sjálfurinn. Hann er afkvæmi 
þeirrar menningar sem setur 
svonefnt líkamsatgervi ofar 
öllu öðru út af landlægum mis-
skilningi um forvarnargildi 
íþrótta og gerir hinn vöðvas-
tælta mann að mælikvarða allra 
hluta og sérfræðingi í mann-
legri breytni. Allt er þá dæmt 
eftir mælikvörðum líkamsrækt-
arinnar, og maður sem kallar 
annað fólk ‘rasshausa’ í tíma og 
ótíma allt í einu kominn með 
vikulega þætti í sjónvarpinu um 
mannasiði og kurteisi, þar sem 
það kemur einmitt skýrt fram 
að skortur á líkamsatgervi 
sé skortur á mannasiðum og 
feitt fólk sé – jú einmitt – rass-
hausar. Sjálfkrafa er gert ráð 
fyrir því að maður sem stund-
ar lyftingar kvölds og morgna 
sé góð fyrirmynd ungu fólki, 
alveg burtséð frá því hvernig 
hann hegðar sér að öðru leyti. 
En bólginn brjóstkassi er því 
miður ekkert garantí fyrir heil-
brigðum viðhorfum. 

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Í fyrsta lagi afhjúpa þau raunverulegan 
móral meðal ungra karlmanna, tals-
máta sem þrífst í þeirra hópi samfara 

íhaldssömum viðhorfum til hlutverks og eiginleika 
kvenna sem dafna hjá ungum mönnum sem þekkja 
kannski ekki mikið konur af öðru en umtali í 
sínum hópi og fatta ekki að mömmur þeirra, systur 
og ömmur tilheyra líka þessari ankannalegu dýra-
tegund: konum.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og útfarir 
má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

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

timamot@frettabladid.is

Þrumur léku undir og eldingar lýstu 
upp innsiglinguna þegar Herjólfur 
annar kom í fyrsta skipti til hafnar í 
Vestmannaeyjum árið 1976. Stórir skar-
ar heimamanna voru mættir á hafnar-
bakkann til að taka á móti ferjunni enda 
var þar mikil samgöngubót milli lands 
og eyja á leiðinni. Ólíkt fyrirrennara 
sínum, Herjólfi fyrsta, þurfti ekki að 
lyfta bílum upp á dekk með mikilli fyr-
irhöfn, heldur var einfaldlega hægt að 
keyra um borð. Fjörutíu bílar komust 
fyrir á tveimur þilförum og rúmuðust 
einnig 350 farþegar.

„Herjólfarnir þrír hafa fyrir guðs-
mildi aldrei orðið fyrir miklum skakka-
föllum,“ segir Magnús Þór Jónasson 
sem var framkvæmdastjóri  Herjólfs 
hf. frá 1986 til 2000. „Fyrsti Herjólfur 
var í eigu ríkisins, en annar og þriðji 
voru í eigu hlutafélags sem hét Herjólf-
ur hf. Stærstu eigendur voru ríkissjóð-

ur og bæjarsjóður en svo voru tæplega 
þrjú hundruð einstaklingar sem áttu 
hlut í því félagi, nánast eingöngu Vest-
mannaeyingar,“ segir Magnús.

Koma hins nýja Herjólfs fyrir 35 
árum var ekki síður mikilvæg fyrir 
það að Vestmannaeyjar voru heima-
höfn skipsins, en ekki Reykjavík. Gátu 
heimamenn ráðið tíðni ferða og þannig 
jókst sjálfstæði þeirra á vissan hátt.

Herjólfur II var með 2400 hestafla 
aðalvél og var skipið þrjá og hálfan 
tíma á leið til Þorlákshafnar. Það var 
að lokum selt til sænska hersins áður 
en þriðji Herjólfur leysti það af hólmi 
árið 1992. Það skip, sem enn gengur 
milli lands og eyja, er 7300 hestöfl og 
getur flutt allt að 500 farþega og 65 
fólksbíla.  Herjólfur er tvo klukkutíma 
og þrjú korter á leið til Þorlákshafnar, 
en ekki tekur nema hálftíma að sigla í 
Landeyjahöfn. 

Magnúsi, eins og öðrum Eyjamönn-
um, er umhugað um Herjólf. Ferjan er 
líka þeirra tenging við þjóðveginn uppi 
á landi. En hvernig líst honum á fram-
tíðina, hugsanlega úreldingu Herjólfs 
þriðja og Landeyjahöfn? „Mér líst mjög 
vel á Landeyjahöfn. Þetta á eftir að þró-
ast og menn munu læra á allt saman en 
að sjálfsögðu þurfum við að fá nýtt skip. 

Núverandi Herjólfur er orðinn elsti 
Herjólfur af þessum þremur. Hann er 
núna kominn á 20. árið. Hinir urðu 16 
og 17 ára svo þessi er löngu kominn á 
tíma. Hann hefur reyndar reynst mjög 
vel en er ekki lengur hentugur. 

Það þarf skip sem flytur fleiri bíla, er 
ristir grynnra og kemur betur út gagn-
vart eigin þyngd.“ Segir Magnús, auð-
heyranlega ekki búinn að gleyma göml-
um töktum framkvæmdastjórans.

 - nrg

HERJÓLFUR ANNAR:  35 ÁR FRÁ ÞVÍ HANN SIGLDI FYRST Í HEIMAHÖFN

Jók á sjálfstæði Eyjamanna

Á LEIÐ Í HÖFN Herjólfur annar í mynni Vestmannaeyjahafnar, ekki glænýr heldur kominn nokkuð til ára sinna. MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

SIGURÐUR GEIRDAL   bæjarstjóri Kópavogs (1990-2004) fæddist þennan dag.

„Í því gullgrafarasamfélagi sem Siglufjörður var á síldarárunum var 
gaman að lifa, ekki síst fyrir börn.“

Hulda Jakobsdóttir (fædd 21. 
október 1911 í Reykjavík, lést 31. 
október 1998 í Reykjavík) varð 
þennan dag árið 1957 fyrsta konan 
til að gegna embætti bæjarstjóra 
á Íslandi. Hún var bæjarstjóri 
Kópavogs frá 1957 til 1962. Helstu 
áherslur  hennar á bæjarstjórnar-
tímanum voru uppbygging skóla í 
bænum, bygging kirkju, félags-

heimilis og sundlaugar. Eftir að 
Hulda lét af störfum sem bæjar-
stjóri starfaði hún um árabil sem 
umboðsmaður Brunabótafélags 
Íslands í Kópavogi og sat aftur sem 
bæjarfulltrúi í Kópavogi 1970-1974.

Hulda lét sig málefni sveitar-
félagsins varða alla tíð. Hún 
var meðal þeirra sem stofnuðu 
Leikfélag Kópavogs og var einn 

helsti hvatamaður að byggingu 
Kópavogskirkju. Þá var hún for-
maður sóknarnefndar í  tíu ár. 

Hún og eiginmaður hennar, 
Finnbogi Rútur Valdimarsson, 
voru kjörin fyrstu heiðursborgarar 
Kópavogs 8. október 1976. Hulda 
var sæmd riddarakrossi fyrir störf 
sín að sveitarstjórnarmálum árið 
1994.

ÞETTA GERÐIST:  4. JÚLÍ 1957

Fyrsta konan verður bæjarstjóri

MOSAIK  

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma, systir og frænka, 

Antonía Marsibil 
Lýðsdóttir 
Skálateigi 7, Akureyri, 

lést á Lyflækningadeild Sjúkrahúss Akureyrar fimmtu-
daginn 30. júní. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 8. júlí kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Sjúkrahús Akureyrar.

Sigurður Hermannsson
Kristín Sigurðardóttir
Erla G. Sigurðardóttir Jakob Yngvason
Sigurður Yngvi Jakobsson Kristófer Anton Jakobsson 
Elín M. Lýðsdóttir Atli Sturluson 
Steinunn Atladóttir Arndís Atladóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
dóttir mín og systir okkar,

Greta Björg Úlfsdóttir

sem lést þann 27. júní, verður jarðsungin frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 6. júlí kl. 11. 
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ljósið 
– endurhæfingarstöð fyrir krabbameinsgreinda. 

Eysteinn Kristjánsson    Sólveig María Jörgensen
Úlfur Kristjánsson
Ásta Guðvarðardóttir
Aðalheiður Úlfsdóttir
Lilja María Úlfsdóttir
Sigrún Ragna Úlfsdóttir
Eva Sólveig Úlfsdóttir
og aðrir aðstandendur

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Elísabet Hildur 
Markúsdóttir
áður til heimilis að Skólabraut 5, 
Hellissandi,

lést þriðjudaginn 28. júní sl. á hjúkrunarheimili 
Hrafnistu í Kópavogi. Útförin fer fram í 
Ingjaldshólskirkju laugardaginn 9. júlí nk. kl. 13.00.

Kristinn Ásbjörnsson Danuta Miekiszewska
Bjarni Hauksson Anna Sobolewska
Margrét Stefanía Ragnarsdóttir Jónas Jóhannesson
Jónatan Ragnarsson
Hugrún Ragnarsdóttir
Ingveldur Ragnarsdóttir
Úlfar Ragnarsson Linda Björk Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi, 

Torfi Þorkell Torfason 
Þverholti 24, 

sem lést þriðjudaginn 28. júní, verður jarðsunginn frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 6. júlí 
klukkan 15.00.

Guðrún M. Torfadóttir Björn Sævar Einarsson
Ólafur D. S. Torfason Rósa S. Þórhallsdóttir
Ingigerður Torfadóttir Jón Óttarr Karlsson
Kristín Torfadóttir Gísli Sveinsson
Torfi Þ. Torfason María S. Reynisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi, sonur, tengdasonur, 
bróðir og mágur,

Reynir Ómar Guðjónsson
Stekkjarhvammi 70, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í dag, 
mánudaginn 4. júlí kl. 15.00.

Vilborg Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Reynisson Sóley Eiríksdóttir
Helga Reynisdóttir Björn Ingi Vilhjálmsson  
Anna Reynisdóttir Björn Bragi Arnarsson
afastelpur 
Guðjón Frímannsson
Stefán Vilhelmsson
og aðrir aðstandendur.



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
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Þrír fjórtán ára vinir úr Hlíðaskóla bjuggu sér til eigin sumarvinnu við garðslátt

Labba milli garða

Þ
orgils Baldursson, Aron Sævarsson og Ýmir Gíslason eru 
14 ára bekkjarfélagar úr Hlíðaskóla. Þá langaði hreint ekki 
til að vera aðgerðarlausir í sumar og tóku til sinna ráða. 

„Mér datt bara í hug að fara að slá garða og þeir voru til 
í að vera með mér í því,“ segir Þorgils. Þeir félagarnir fengu lánaða 
sláttuvél og klippur og voru þá tilbúnir í slaginn.

„Við erum komnir með fjóra garða sem við sláum kannski í 
sumar og vonandi fleiri,“ segja þeir hressir og 

þurfa enga hjálp frá foreldrum til að láta 
skutla sér á milli. „Við löbbum bara á 

milli garða með vélina.“
Strákarnir hafa með sér klippur, 

slá blettinn og hreinsa beðin og sjá 
fram á annríki í sumar. „Við höfum 
fengið fínar viðtökur. Við auglýstum 

bara í Sunnubúðinni og hengdum líka 
upp auglýsingar á ljósastaura í Suður-

hlíð. Þetta er mjög skemmtilegt og fínt að 
vera í útivinnu.“

Ætla þeir að gera þetta aftur næsta 
sumar? „Já það eru miklar líkur á 
því, það er fínn vasapeningur í 

þessu.“
heida@frettabladid.is

Hugmyndir fyrir heimilið  er heiti skemmtilegrar 
hugmynda síðu sem Anna Lísa Rasmussen heldur úti á 
Facebook. Á síðunni er hægt að skoða myndir af snið-
ugum lausnum og leita ráða hjá Önnu Lísu og öðrum 
notendum síðunnar.

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

Opnunartími:
mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00   lokað á laugardögum

 ÚTSALA
    MIKIÐ ÚRVAL AF
FLOTTUM FATNAÐI

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN
KÍKTU ÞAÐ BORGAR SIG

Listh

SUMARÚTSALA 1.-9. JÚLÍ
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Takmarkaðmagn

RÚMSTÆÐI

TEPPASETT SÆNGURVERASETT

PÍFU
SÝNSHORN OG FLEIRADÝNUR

SÆNGUR

20-70%
AFSLÁTTUR AF 

VÖLDUM VÖRUM

Cobb kolagrillin fengu disa verðlaunin 2007 

 

     Tilvalið kolagrill í ferðalagið, bátinn eða pallinn. Sparneytið á kol, 
aðeins 8-12 kolamolar duga fyrir steikingu. Hægt að staðsetja á borði   
 meðan grillað er þar sem grillið hitnar ekkert að utanverðu. 

Söluaðilar.: Járn og Gler hf  - Garðheimar  - Húsasmiðjan - Everest.                    



„Ég málaði herbergi fyrir son 
minn sem part af hreiðurgerðinni 
þegar ég var ólétt,“ segir Bergr-
ún Íris Sævarsdóttir teiknari og 
annar stjórnanda sjónvarpsþáttar-
ins Innlit/útlit á Skjá einum. Verk-
efnið vatt upp á sig og hún hefur 
gert barnaherbergi víðar. Berg-
rún gefur sér tíma til að líta upp 
úr verkefni dagsins og segja blaða-
manni frá. „Núna er ég að mála 
herbergi barns sem á foreldra sem 
báðir eru tónlistarmenn. Það eru 
þau Gunnar Ben í Skálmöld og Þóra 
Marteinsdóttir tónskáld sem báðu 
mig um að kíkja á herbergið. Það lá 
beinast við að gera líflegt herbergi 
með hljóðfærum.“

Bergrún segir að hún hafi í byrj-

un ákveðið að hafa formin sem hún 
málar einföld. „Það var uppruna-
lega hugmyndin. Mér finnst vegg-
fóður og borðar óþarflega flóknir 
fyrir lítil börn, þessi allra yngstu. 
Ég vil að börnin geti notið mynd-
anna,“ segir Bergrún og bætir við 
að barnaleikföng séu nógu litrík 
til þess að lífga upp á herbergið. 
„Sonur minn er tuttugu mánaða 
núna og elskar dýrin á veggnum. 
Hann vaknar á morgnana og byrj-
ar að gera apahljóð og fílahljóð því 
dýrin eru við rúmið. Það er mjög 
gaman að vakna við það,“ upplýsir 
Bergrún brosandi.

Innt eftir því hvernig Bergrún 
málar herbergin segir hún: „Þegar 
ég málaði vegginn hjá syni mínum 

þá gerði ég það fríhendis. Núna hef 
ég verið að prufa mig áfram með að 
búa til stensla,“ útskýrir Bergrún 
sem segir það spara tíma. „Hvert 
herbergi á að vera einstakt. Ég nýti 
kannski sömu dýr nokkrum sinn-
um, en bæti þá einhverju öðru við.“

En hvað er á döfinni hjá þér 
núna? „Ég er að fara að gera rosa 
flott víkingaherbergi í næstu viku. 
Ég er mjög spennt fyrir því,“ segir 
Bergrún og heldur áfram: „Foreldr-
arnir eru víkingar og sonur þeirra 
tekur þátt í því með þeim. Herberg-
ið hans er samt enn þá á hugmynda-
stigi.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.bergruniris.com

martaf@frettabladid.is

Börnin njóta myndanna
Bergrún Íris Sævarsdóttir málaði herbergi fyrir son sinn þegar hún var ólétt. Málunin hefur undið upp á 
sig og hefur hún síðan gert barnaherbergi víðar. Bergrún segir að hvert herbergi eigi að vera einstakt.

Bergrún reynir að hafa myndirnar 
einfaldar. MYND/ÚR EINKASAFNI

Litir barnaherbergjanna eru valdir í samráði við foreldrana. MYND/ÚR EINKASAFNI

Bergrún segir að heimasíða Innlits/útlits, www.innlitutlit.is, verði virk í sumar. Þar er ýmis ráð að finna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Finnski hönnuðurinn Mikko Laakkon-
en kynnti tvær nýjungar í Kola-stólalín-
unni sinni í Mílanó nú í vor. Nýjungarnar 
eru ruggustóll og litríkar sessur í eldri stóla 
eftir hönnuðinn. Áður hafa komið fram í 
Kola-línunni hægindastóll, borðstofu- og 
fundarstóll sem ber hið skemmtilega heiti 
„Kola light“ og einnig staflanlegur stóll. 
Nýju sessurnar eru í hressilegum litum, 
framleiddar úr endurunnu pólýesterefni 
og fara vel við svarta skelina. Skelin er úr 
stáli, húðuð svört eða krómuð og er auð-
veldlega hægt að endurnýja húðunina, 
gagngert til að lengja líf stólsins. Sjá www.
mikkolakkonen.com

Litríkar sessur og ruggustóll

Þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna  er í dag. 
Af því tilefni væri upplagt að elda eitthvað 
í anda Bandaríkjanna, hvort sem það er 
hamborgari, eplabaka eða kalkúnn.

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími  517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laug. 11-16.

VITRA Slope blöndunartæki 
með botnventli                        

 

    19.900

GÆÐI

VITRA Mod 
blöndunartæki
með botnventli 10.900

Designed by 
Lovegrove

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

ostnaðarverði 
t. Nánari 
fing

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
glæsilegt einbýli með tvöföldum bílskúr í 
Silungakvísl í Ártúnsholti.

Húsið er skráð 288 fm og er á tveimur hæðum. Á neðri 
hæð er forstofa, forstofuherbergi, hol, arinstofa, bað-
herbergi, fimm svefnherbergi, þvottahús, geymsla og 
bílskúr. Á efri hæð eru miklar stofur, eldhús, búr og 
baðherbergi. 

Komið er inn í marmaralagða forstofu. Við hana er 
marmaralagt forstofuherbergi. Frá holi liggur glæsi-

legur bogadreginn stigi upp á efri hæðina. Svefnher-
bergin fjögur eru parketlögð. Arinstofa er tveimur 
þrepum neðar, með útgangi á um 100 fm verönd. 

Baðherbergið er marmaralagt, með flísum á veggj-
um. Í tengibyggingu á milli hússins og bílskúrsins er 
flísalagt þvottahús og geymsla inn af bílskúrnum. 

Á efri hæðinni eru stofur með eikarparketi, inn-
felldri halógenlýsingu og útgangi á svalir með útiarni. 
Í eldhúsi er náttúrusteinn á gólfi og eikarinnrétting. 
Inn af eldhúsinu er búr. Baðherbergi með sturtu, inn-
réttingu og glugga er á hæðinni.

Einbýli í Ártúnsholti
FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Inná www.landmark.is er hægt að panta 
verðmat eða selja í sölu. 

...Og við höfum samband um hæl!
Landmark fasteignasala 
- Þú hringir – við seljum!

KÍKTU INNÁ WWW.LANDMARK.IS – ÖFLUGUR HÓPUR SÖLUMANNA!



Lynghæð 3 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 4. Júlí kl. 18:30-19:00. 
Sérstakt og fallegt einbýlishús á einni hæð í  einu 
vinsælasta hverfi Garðabæjar. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, 
stofa og borðstofa, sjónvarpshol, baðherbergi, 
gestasnyrting og tvöfaldur bílskúr. Húsið er hannað af Jóni 
Kaldal arkitekt. 
Laust fljótlega. Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 62,9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 208 fm.

Sólarsalir 2 – 201 Kóp

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn, 5.júlí  kl. 18:00-18:30
Glæsileg  4ra herbergja íbúð á barnvænum stað. Íbúðin 
er á  efstu hæð í litlu  3  hæða fjölbýli. Ein sú allra besta 
staðsetning í Salahverfinu  þar sem  allt er í göngufæri  2 
leikskólar, Salaskóli, íþróttasvæði, sundlaug, verslun  og 
ýmis konar þjónusta. Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Verð 32.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 136,3 fm.

Drápuhlíð 46 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl 19.30-20.00 
Björt og falleg 2ja herb. íbúð með sérinngangi á besta 
stað í bænum. Íbúðin er skráð sem kjallari en aðeins er 
gengið niður 3 tröppur  að útihurðinni. Húsið var málað og 
múrviðgert árið 2010. Einnig hefur verið skipt um dren og 
skolp í húsinu og járn á þakinu. Baðherbergi er endurnýjað 
og svefnherbergi mjög rúmgott. 
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð 17,7 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 69,5 fm.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Klapparstígur 11 – 101 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl. 17:30-18:00 
Í gullfallegu uppgerðu húsi í miðbæ 
Reykjavíkur: 4ra herbergja ósamþykkt 
íbúð sem einnig hefur nánast öll 
verið endurnýjuð með 3 rúmgóðum 
svefnherbergjum.  2,4 m. lofthæð. Íbúðin 
getur verið laus við kaupsamning. 
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 17,9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 88,4 fm.

OPIÐ HÚS

Marteinslaug 10 – 113 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl 18.30-19.00 
Mjög falleg íbúð með góðri timburverönd, 
frábært útsýni og óbyggt svæði við húsið. 3 
Svefnherbergi og 2 stofur. Gegnheilt parket 
á gólfum. Örstutt út í náttúruna og skóli og 
leikskóli í göngufæri. Skipti á stærri eign 
koma til greina. 
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð 32.4 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 137,4 fm.

Bogahlíð 12 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl 17.30-18.00 
Falleg og björt íbúð á 2.hæð. í góðu fjölbýli 
í Hlíðunum. 2 svefnherbergi eru í íbúðinni 
og herbergi í sameign  fylgir t.d til útleigu. 
Baðherbergi er nýlega endurnýjað og eldhúsið 
rúmgott og stórar og bjartar stofur. 
Uppl. Hafdís  gsm 895-6107

Verð 21.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 98,4 fm.

Mávahlíð 15 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud 5 júlí kl 17.30-18.00 
Mjög falleg og góð 2ja herb íbúð með 
sérinngangi á neðstu hæð í litlu fjölbýli í 
Hlíðunum.  Hagstæð lán með 4,6% vöxtum 
geta fylgt ca 11.000.000. Falleg hvít 
eldhúsinnrétting og parket og flísar á gólfum. 
Stutt í háskóla og fl. 
Uppl.Hafdís gsm 895-6107

Verð 14,4 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 46,1fm.

Hrísmóar 2a – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS  þriðjud. 5. júlí kl. 19:30-20:00
Björt og fallega 4ra herbergja íbúð á tveimur 
hæðum í miðbæ Garðabæjar. Sér inngangur af 
svölum, 2 góð baðherbergi, 3 svefnherbergi, 
eldhús, borðstofa og stofa í aðalrými 
sjónvarps og leikherbergi undir súð. 
Uppl. Sigurður  gsm: 898-6106

Verð 25,9m.
Herbergi: 4– Stærð: 100,2 fm.

Þórsgata 17a – 101 Rvk

OPIÐ HÚS  þriðjud. 5. júlí kl. 18:30-19:00
Góð íbúð á jarðhæð með sér-inngangi úr porti. 
Gott aðalrými, eitt svefnherbergi, lítið eldhús 
með timbur innréttingu. Baðherbergi flísalagt 
í hólf og gólf með sturtu og aðstöðu fyrir 
þvottavél. Mjög góð fyrstu kaup! 
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Verð 13,8 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 41,5 fm.

Hávallagata 17 - 101 Rvk

OPIÐ HÚS  þriðjud. 5. júlí kl. 17:30-18:00
Sérlega skemmtileg íbúð á 3ju og efstu 
hæð í litlu fjölbýlishúsi í miðbæ Rvk. Tvö 
góð svefnherb., baðherbergi, eldhús og 
þvottaherb/búr. Aðalrými með útgengi út á 
góðar svalir. 
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Verð 29.9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 100,7 fm.

Blásalir 22 - 201-Kóp.

OPIÐ HÚS  mánud. 4. júlí kl. 17:30 – 18:00
Efsta (12) hæð í hæststaðsetta íbúðarhúsi 
Höfuðborgarsvæðisins. Lúxusíbúð, LAUS 
STRAX, með sérvöldum harðviðarinnr. 
Stórkostlegt óhindrað útsýni úr stofunni og 
svölum til suðurs og vesturs. Þvottaherb.í 
íbúðinni. Uppl.Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð 21,9 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 79,1 fm.

Þangbakki 8  – 109 Rvk

OPIÐ HÚS  Þriðjud. 5. júlí kl.17:30–18:00
8. hæð merkt G.  Falleg og vel skipulögð 
íbúð í 9 hæða rólegri lyftublokk við hliðina 
á verslunar- og þjónustumiðst. Mjódd,  
Ákaflega þægileg staðsetning fyrir fólk 
sem ekki vill ganga langt til þjónustu. 
LAUS STRAX. Uppl. Sigurbjörn gsm: 
867-3707

Verð 16,5 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 68,2 fm

Bergþórugata 51 – 101 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl. 18.30 – 19.00.
Einstök og eftirsótt staðsetning. Ekkert pláss 
íbúðar fer til spillis. Önnur hæð. Laus til 
afhendingar. Húsið er við hlið Sundhallarinnar. 
Friðsamt umhverfi. Góður bakgarður. 
Uppl. Árni gsm: 893 4416

Verð 16,8 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 55 fm.

Hlynsalir 16 – 201 Kóp

Tröllakór 5-7  – 203 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjudag 5.júlí kl. 17:30-18:00 
Vel skipulagt 5-6 herb. raðhús með innb. 
bílskúr. Einstakt útsýni. Efri hæð: Gestabað, 
eldhús, borðstofa , stofa og svefnherbergi. 
Neðri hæð: Baðherbergi , þvottahús, 2 
rúmgóð herbergi , sjónvarpshol  og auka 
gluggalaust rými. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl. 17:30-18:00 
Glæsilega 3ja herb. íbúð á efstu hæð með 
útsýni og sólarsvölum. Björt og opin íbúð. 
Vönduð gólfefni frá Parka og innréttingar frá 
Axis. Gólfhiti er í allri íbúðinni. Baðherbergi 
með gufusturtuklefa.  Stæði í bílageymslu. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 52,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 200,6 fm.

Verð 26,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 103,7 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laufvangur 1 – 220 Hafn.

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl. 17.30 – 18.00. 
Einkar falleg og aðlaðandi íbúð á fyrstu hæð 
með sérinngangi. Frábær nýting. Íbúin laus 
fljótlega. Íbúð falleg, vel viðhaldin og hús í 
góðu lagi.
Uppl.  Árni s: 893 4416

Verð 17,4 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 86 fm.

Fossahvarf 4 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl. 20.00 – 20.30.
Raðhús með útsýni yfir Elliðaárvatn og víðar. 
Íbúð 188,5fm, bílskúr 28,7fm.  Tilbúið að 
utan, tilbúið til spörslunar og málunar inni. 
Frábær eign. Stutt í alla þjónustu. 
Uppl. Árni gsm: 893 4416  

Verð 39,5 m.
Herbergi: 7 – Stærð: 217,2 fm.

Ásholt 2 við Laugaveg – 105 Rvk

Pantið skoðun í s: 893 4416
Einstaklega fallegt húsnæði, tvær hurðir 
að Laugavegi. Hentugt fyrir margs konar 
starfsemi td túristaverslun. Góð lofthæð, 
léttbyggðir veggir, loftræstikerfi, auðvelt að 
breyta. Mikil umferð ferðamanna. 
Uppl. Árni gsm: 893 4416

Verð 19.9 m.
Herbergi: Salur – Stærð: 107 fm.

OPIÐ HÚS

Hraunbær 12a – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 4.júlí kl. 18:30-19:00 
3ja herbergja íbúð á 3.hæð með 
aukaherbergi í kjallara til útleigu. Íbúðin er 
með rúmgóðum herbergjum og holi ásamt 
bjartri stofu með útgengi út á svalir.  Frábært 
útsýni til vesturs yfir borgina.  
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326.

Verð 17,5 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 92,9 fm.

OPIÐ HÚSOPIÐ 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 

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS





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
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v. 23,9m

v.79,8m

Fornaströnd
Sérlega vandað einbýli

170 Seltj

Frábær staðsetning
Vel skipulagt
Tvöfaldur bílskúr
Stór sólpallur
Heitur pottur

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

102  
8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

v. 11,9m

Iðufell  
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

110 Rvk 101 Rvk

Rúmgóð 2ja herb
68 
3ja hæð
Stutt í alla þjónustu 

v. 41,9m

Hlégerði
Einbýli á einni hæð

200 Kóp

Stærð 173,3  
4 svefnherbergi
Gróinn garður
Bílskúr 52,2  

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi

Vinsæl staðsetning

LÆKKAÐ VERÐ 71,9m

Viðjugerði
Virðulegt einbýlishús

103 Rvk

Stærð 317,5 skv. FMR
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
Gróinn garður

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæð
22,3  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. 18,2m

Gnoðarvogur
3ja herb
104 Rvk

Stærð 74,9 
Önnur hæð
Talsvert endurnýjuð
Góð staðsetning

v. 49,5m

Jórusel
Fallegt einbýlishús

109 Rvk

Reisulegt hús - 300  
Fjögur góð herbergi, 
stofa og borðstofa

Skipti koma til greina

v. 23,7m v. 36,0m

Helgubraut
3. hæða raðús

200 Kóp

Tæplega 300 
Nánast tilbúið til innréttinga
Miklir möguleikar

v. 29,0m

Kirkjubrekka

Eignin er rúmlega fokheld
Gólfhitalagnir komnar
Frábær staður

Gott 2. hæða raðhús
225 Álft

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 57,0m

Grófarsmári 
2ja hæða parhús

201 Kóp

Glæsilegt 237,5 parhús
Þar af 24,4 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð 
Frábært útsýni

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 16,9m

 

v. 10,3m

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 

v. 25,9mm

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúððð

10101088 8 RvRvkk

102 
8. hæð
Falleg íbúð
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v. 36,0m

Miklir möguleikar

v. 29,0m

FráFrábærbær st aður
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Fagrakinn
GóGóGóGGóGóGóóóGóGóóóóóóð efri sérhæð

220 Hfj
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vvvvv. 10,3m

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Skeljanes 4

Sjarmerandi 3ja herbergja 
íbúð í fallegu reisulegu 
timburhúsiEftirsóttur staður - 
Góð bílastæði  

Næfurás 20 

Stór 2ja - 3ja herbergja með
góðu skipulagi
Frábært útsýni - 
Mikið áhvílandi!

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

Askalind

Frábær dótakassi!
54,9 fm auk geymslulofts
Góð bílastæði
Vel umgengin eign

Glæsilegt einbýlishús - Frábær s
Teiknað af Jóhanni Eyfells 
Húsið er mikið listaverk og vel s
Nánari upplýsingar veitir Jason 

Selvogsgrunn



 

Kaldalind 
Stórglæsilegt einbýli

201 Kóp.

203 Kóp.

223 einbýlishús
Frábær staðsetning 
Stórbrotið útsýni
Bókaðu skoðun

 

v. 69,9m

v. 22,9m

Funalind
3ja herb
201 Kóp

Falleg 3ja herbergja íbúð
Snyrtilegt hús
Suðursvalir.

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

Rúmgott eldhús
Góð staðsetning

v. 58,0m

Dalatangi
Stórt og reisulegt einbýli

270 Mos

Tvöfaldur bílskúr
Átta svefnherbergi

v. 34,0m

Aðalland 108 Rvk

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

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

v. 30,0m

v. 64,5m

Akrasel

Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur 
4ra herb/2ja herb

Glæsilegt einbýli
109 Rvk

v. 6,9m

Fitjahlíð
Sumarhús
Skorradal

Bátur með mótor getur fylgt

v. 16,9m

Efstasund
 Fallegt sumarhús

Hraunborgum

Fallegt hús á grónum stað

Nálægt sundlauginni

Bókaðu skoðun

v. 69,9m

vv.. 2224444,,,9999mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

Rúúúmmmmmmúú gotgotttgotgototgottotttttto tt et et et et ett etttttttt ldhldhldhhdhhúúúúúsúsús
GGóGóGóðððGóGóGGóGóGóGóGGGGóGóGóðGGóGóG ððð st st sttaðsaðsaðsaðsðsaðsaðsaðaðsaðsaððððsaððaððaðððaaðððsaðððsðssððsððaðaððððssaðððsðssetnetniing

v. 58,0m

Átta svefnherbergi
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Akrasel

Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur
4ra herb/2ja heeerbbrbrbrbrbrbrbrbrbrbbbbrbbbbbbb

Glæsilegt einbýli
109 Rvk

... sérbýli i Grundunum Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
 í síma 897 4210 eða halldor@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

... 3ja herb. íbúð með sérinngangi í Kópavogi

- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... 300-400 m² einbýli á Seltjarnarnesi

- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... Rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3ja til 5 herbergja íbúð í Linda, Sala, 
Kóra eða Hvarfahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- 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

... eign í 104 - 105 ( nágrenni við Laugardalinn).
4-6 svefnherbergi. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

v. 57,9m

 Glæsilegt 190 fm. 
endaraðhús
5 svefnherbergi og stórar 
stofur
Vandaðar innréttingar
Gott hús innst í botnlagna 

Hamravík 

Glæsilegt 250 fm 
einbýlishús

Frábært útsýni- 
góður staður

Óbyggt svæði 
rétt við húsið.

Garður snýr til 
suðurs.

V. tilboð.

Lómasalir

Sérlega falleg og velskipulögð 
Björt 4ra herbergja endaíbúð
Stórar svalir og sólríkar
Lyfthús. Stæði í bílageymslu.

staður

kipulagt
á Mikluborg

Aflagrandi - endaraðhús
Í dag mánudaginn 4. júlí er opið hús í þessu 
glæsilega raðhúsi við Aflagranda 26. Opið milli 
kl.17.00 og 18.00

Falleg 140 fm íbúð
Þar af bílskúr 30 fm
Sérinngangur
3ja-4ra herbergja

OPIÐ
 H

ÚS
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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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S. 562 1200   862 3311
TRAUST

ÞJÓNUSTA Í 
ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri 
hæð við Háaleitisbraut 58-60. 
Húsgögn ásamt símkerfi fylgja með.
Gott húsnæði, laust nú þegar.

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

KRISTBERG SNJÓLFSSON 
Sími: 892 1931

Hafðu samband
KR
HHaHHa

mi: 892 1931Sí

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
TIL LEIGU

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

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!



VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

AF GÆÐUNUM 
ÞEKKIÐ ÞIÐ PALLAEFNIÐ 
FRÁ VÖLUNDARHÚSUM

VH
/1

1-
05

Pallaefni, panill, girðinga-
efni, undirstöður, skrúfur 
og festingar á frábæru 

vor-tilboðsverði. 

Sjá nánar á heimasíðu 
www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Gestahús 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta
39.0 m² kr. 2.499.000,- án fylgihluta

Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

Garðhús og gestahús 
í úrvali á frábæru verði

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

MINI One R50. Árgerð 2003, ekinn 73 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.650.000. 
TILBOÐ 1.450.000,- stgr Rnr.110097 er 
á staðnum

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

YAMAHA Cygnus 125. Árgerð 2007, 
ekinn 2 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskipt. Verð 
490.000. frábært í borgina. Rnr.203281.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

HARLEY DAVIDSON NIGHT ROD 
SPECIAL Árg 2007, ekinn 1 Þ.MÍLUR 
Tilboðsverð 2.750þ lán 1.800þ afb 50þ 
Rnr.151785. Skoðar að taka bíl uppí

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 2.200.000 með vsk

7 manna á 790.000-
Chrysler Town and Country árg 99 
ekinn 102 þ m sjálfskiptur leður 7 
manna álfelgur skoðaður 2012 verð 
790.000 stgr

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

LEXUS Rx400h Hybrid. Árgerð 2006, 
ekinn 57 Þ.KM, sjálfsk, leður, krókur, 
Mjög flottur og vel búinn bíll. Verð 
5.490.000. Rnr.116299. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Opel Vectra 1600 árg.2000 
Ek. 122.500 km. Sk. 2012. Bíll í góðu 
standi. Uppl. í s. 895 7151 hjá Rafni.

METAN!!!
METAN Ford 150 King Ranch árg. 2005 
til sölu. Ekinn 80 þús. Vel með farin. 
Ásett verð 3650 þús uppl. Í síma 
840-5756

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.

Mercedes Benz 200E árg 90. Mikið 
yfirfarinn og skoðaður, ný heilsársdekk 
+ auka 4 dekk á felgum. Verð 350 þús. 
Meiri upplýsingar í síma 897-4201

Nissan Almera árg.2001 tv.dyra, hvítur 
vel með farinn ekinn 160þ. Verð 
550.000. upplýsingar s.6983540

 250-499 þús.

Til sölu toyota corolla árg 97 ek.177þkm 
S. 865 9637.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Óska eftir bíl frá 20-60 þús. Ástand 
skiptir ekki máli. S. 864 7312.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

 Reiðhjól

 Kerrur

155.000 kr. fyrir Þýska gæðakerru 
frá HUMBAUR, burðargeta 620 kg. 
heildarþyngd 750 kg. 13” dekk, stærð: 
205x110x30 cm. www.topplausnir.is 
Lyngás 8, Garðabæ s. 517 7718.

 Hjólhýsi

Tabbert Davinci 585 2007 kojuhús m/ 
öllu. Skoða skipt á tjaldv. eða fellihýsi. 
S: 771 3131

 Fellihýsi

Viking fellihýsi, vel með farið. 9 fet, 
árg. 8/2001. Fortjald fylgir. Verð 780þ 
S: 898-5830

 Vinnuvélar

 Bátar

Suzuki 25HP 4 gengis mótor árg 2006, 
kerra fylgir með. Vel með farinn Zodiak 
380 bátur með geymslutösku í stefni. 
Upplýsingar í Síma 527 2600

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

 Varahlutir

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

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

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.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

Varahlutavaktin
Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’03, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Opið 09-18 og lau. 
10-14. Uppl. í s. 555 6666

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Varahlutavaktin
er þjónusta með notaða varahluti í bíla. 
Vorum að opna á Eldshöfða 6 (Gamla 
Vaka). Allir velkomnir. Opið 09-18 og 
lau. 10-14. Uppl. í s. 555 6666

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 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 699 6069 & 663 
5315.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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.

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

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

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

einum stað.

Uppl. í síma 899 2420.

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

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

Bílar til sölu

COROLLA SOL VVTI 1.6i
Nýskráður 7/2006, ekinn 70 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.250.000

TOYOTA

ACCORD SPECIAL EDITION
Nýskráður 7/2008, ekinn 52 þ.km, bensín, 

sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

HONDA

GRAND VITARA
Nýskráður 5/2005, ekinn 77 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000

AYGO
Nýskráður 11/2007, ekinn 26 þ.km, 

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.490.000

TOYOTA

CIVIC VTEC  SEDAN
Nýskráður 7/2004, ekinn 132 þ.km, bensín, 

sjálfskiptur.

Verð kr. 1.300.000

HONDA

307 SW 2.0
Nýskráður 9/2005, ekinn 81 þ.km, 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.390.000

PEUGEOT

HONDA CR-V PANORAMA
Nýskráður 3/2007, ekinn 143 þ.km, dísel, 6 gírar.

Verð kr. 3.290.000
Tilboðsverð 2.890.000

FORD MONDEO GHIA 2.0
Nýskráður 7/2005, ekinn 80 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.490.000
Tilboðverð 1.120.000

HONDA CIVIC SPORT
Nýskráður 1/2008, ekinn 10 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 2.750.000
Tilboðsverð 2.400.000

TILBOÐ DAGSINS TILBOÐ DAGSINS TILBOÐ DAGSINS

EXPLORER LIMITED
Nýskráður 2/2006, ekinn 115 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.750.000

FORD

406 COUPE 2.0
Nýskráður 3/2002, ekinn 131 þ.km,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 790.000

PEUGEOT

CIVIC ES
Nýskráður 1/2007, ekinn 65 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.150.000

HONDA

YARIS TERRA
Nýskráður 6/2008, ekinn 65 þ.km,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.690.000

TOYOTA

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.isÓSKUM EFTIR BÍLUM Á SKRÁ, GÓÐUR SÖLUTÍMI FRAMUNDAN

NOTAÐIR BÍLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

SUZUZKI
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 Tölvur

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

 Nudd

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

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:661 8272 eða 693 
0348.

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! S. 
663 0746

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

 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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Jóna armböndin! Orka/Jafnvægi Verð 
aðeins kr. 1,490- Frí heimsending hjá 
www.hebol.is

Öryggis- og peningaskápar, ný sending.

Ísskápar, stálísskápur, þvottavélar, 
Eumenia m. þurrkara á 30þ. Ryksuga 
á 5þ. Örbylgjuofn á 4þ. Stálvaskar á 
5þ, uppþvottavélar. Barnaþríhjól, 
barnahjól, sjónvörp, ferðagasgrill á 8þ. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

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

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.

Óska eftir þurrkara og þvottavél. Má 
þarfnast lagfæringar. S. 864 7312.

Rúm 140x200 óskast 
keypt

óska eftir að kaupa rúm 140 x 200 í 
góðu ástandi á verðbilinu 10-15 þús. 
Uppl. í s. 699 2778

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862 
5920.

 Líkamsrækt

Sniðugar megrunarvörur! Vivamax 
fitness og nuddbelti, mini vöðvaörvandi 
tæki, krem gegn appelsínuhúð og fl. á 
www.eshop.is klikkaðu á Fitocentrum 
merkið 100 % árangur.

 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

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

BODYNUDD! Unaður, slökun og 
vellíðan. Uppl. og tímap. í síma 848 
6255.

 Barnið

Fitocentrum. Sniðugar vörur fyrir 
smábörn, nefryksuga, snuð, hitamælir 
og fleira. www.eshop.is og klikkaðu á 
Fitocentrum merkið. Láttu barnið þitt 
anda léttar...

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - NORSKA I & 
II - ENSKA f FULLORÐNA- 

ENSKA f. BÖRN-STÆ-
aukatímar

ICELANDIC, 3 weeks Md to Fr. Level 
I/Stig I: 9-11: 30, Level II: 19:45-21:30 
starts 11/7, 25/7, 5/9. NORSKA 4 
vikur, stig I: mán-fös 18:45-20:15, stig 
II kl 17-18:30 byrjar 11/7, 5/9. ENSKA 
f. fullorðna kl 15-16:30, mán-fös, 
4vikur, 11/7, 5/9. ENSKA f börn: 
laugardaga; 5-8 ára kl. 10-50, 9-12 
ára kl.11-12:10, byrjar 29/8. IceSchool-
fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881169, 
www.iceschool.is

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

Fiscer Price Ömmustóll
Til sölu vel með farinn ömmustól, m/
titring og tónlist. Hægt að taka áklæði 
af og þvo. Fyrir 0-9 kg. Selst á 5 þús. 
S. 699 2778

 Dýrahald

Hreinræktaðir rottweiler hvolpar til 
sölu! Afhendast heilsufarsskoðaðir, 
örmerktir og með ættbók. S. 662 3860.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

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

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu í 107 rvk, 2 hrb íbúð, 76 fm. 
auk bílastæði í bílageymslu. Einnig 3-4 
h 92 fm í Hf laus 01.08, langtímaleiga, 
ekkert dýrahald leyft. Uppl. í síma 893-
9777

Falleg og björt 3ja herb. íbúð til leigu 
í Grafarvogi. Nánari upplýsingar: 
agustais@internet.is og í síma 820 
7344

VILD IS ÐE HÓL POJNT!

Allt fyrir áskrifendur

Nú geturðu byrjað að nota punktana þína sem þú 
hefur safnað í Stöð 2 Vild.

Kauptu viðbótaráskrift fyrir punkta.

Nýttu punktana þína upp í glæsileg tilboð hjá 
Vildarvinum Stöðvar 2.
Kannaðu punktastöðuna þína á stod2.is og njóttu 
allra þeirra fríðinda sem Stöð 2 Vild býður upp á. 

Nú geturðu byrjað að nota punktana þína sem þú 
hefur safnað í Stöð 2 Vild.

Kauptu viðbótaráskrift fyrir punkta.

Nýttu punktana þína upp í glæsileg tilboð hjá 
Vildarvinum Stöðvar 2.
Kannaðu punktastöðuna þína á stod2.is og njóttu 
allra þeirra fríðinda sem Stöð 2 Vild býður upp á. 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Til sölu



MÁNUDAGUR  4. júlí 2011 13

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og 
internet fylgir. Verð frá 59 þ. S. 824 
6692.

 Húsnæði óskast

Par með 10 ára gamalt barn óskar 
eftir 3ja herb. íbúð til leigu helst á 
Seltjarnarnesi en 107 kemur einnig til 
greina. Skilvísar greiðslur, reglusöm, 
reyklaus. Uppl. S. 860 0262.

Óska eftir einstaklins íbúð í Grafarvogi 
frá 1. ágúst, september eða október 
fram á næsta vor leigugeta 50 þús á 
mánuði hef meðmæli ef óskað. Uppl. í 
síma 772 6658.

 Sumarbústaðir

Til sölu lítið bjálkahús/gestasumarhús 
20fm með 12fm verönd. Húsið er 
staðsett í Reykjavík, klárt til flutnings og 
er fullklára með pípulögnum en með 
tímabundnu rafmagni. Nánari uppl 
Einar 8989665 Húsið er til sölu á 2,3m.

 Atvinnuhúsnæði

Bílaverkst. til sölu. Af sérstökum 
ástæðum er bílaverkstæði Guðjóns á 
Patreksfirði til sölu. Verkstæðið hefur 
verið rekið af sama aðila í 37 ár. Uppl.
gefur Guðni s.893 4535

 Geymsluhúsnæði

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

HÁSETI LAUGARNES
Olíudreifing ehf. óskar eftir 
að ráða háseta í afleysingar 

á olíuskipið Laugarnes. 
Helstu verkefni Laugarnes 
er olíuafgreiðsla til skipa 

á Faxaflóasvæðinu og 
birgðaflutningur frá Reykjavík 
og Akureyri. Starfið stendur 

báðum kynjum til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir: 

Auðunn í síma 550-9900. 
tölvupóstfang audunn@odr.is

BAKARI ÓSKAST!
Óskum eftir að ráða 

hörkuduglegan bakara.
Upplýsingar gefur Jói Fel í s. 
897 9493 og einnig á joifel@

joifel.is

VÉLSTJÓRI
Íslenska Gámafélagið óskar 

eftir að ráða vélstjóra á 
sanddæluskipið Skandia. 

Fyrirspurnir og umsóknir óskast 
á netfangið stefan@igf.is fyrir 

6. júlí.
Fyrirspurnir og umsóknir 

óskast á netfangið stefan@igf.
is fyrir 6. júlí.

Okkur vantar fólk í kvöldstarf. 18 ára og 
eldri. Íslenskumælandi. Góð laun fyrir 
réttan aðila. Uppl gefur Viggó í 553-
6688 eða viggo@tmi.is

Vantar geðgóðan mann í dyravörðslu 
og alhliða hjálp um helgar á á bar í 
miðbænum 25 ára+ uppl s. 7752580 
eftir kl 14

Proline ehf. óskar eftir að ráða 
tæknimenn til starfa við fóðringar á 
skólplögnum. Einungis kemur til 
greina að ráða fólk með sveinspróf 
í pípulögnum eða fólk með mikla 
reynslu af lagnavinnu. Einnig óskum við 
eftir aðstoðarmönnum með einhverju 
reynslu af lagnavinnu. Framtíðarstörf í 
boði fyrir rétta aðila. Umsóknir sendast 
á sigurdur@proline.is. Umsóknarfrestur 
til 15 júlí 2011.

Líflegt fyrirt. í miðbænum sem m.a. 
starfar í ferðaþj. útgáfu og vefmálum 
óskar eftir skipulögðum og jákvæðum 
starfsmanni/nema 14-17 ára í verkefni/
hlutastarf. Fjölbr.störf og góð reynsla. 
Sjá nánar www.netid.is

Málarar óskast
Óska eftir að ráða nokkra vana menn í 
málingavinnu. Löggiltur málarameistari 
með áratuga reynslu. Traust vinna út 
árið. Uppl. í s: 660 0222.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík. 
Staða vinnu og kynningarferli. 

Lýsing skipulagsgerðar og umhverfismats
Nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík sem nær til tímabilsins 2010-2030 hefur verið í vinnslu undanfarin ár. Við 
vinnu þess hefur verið lögð áhersla á vandaðan og ítarlegan undirbúning. Undirbúningurinn hefur falist í 
margvíslegri greiningarvinnu, mati valkosta og samráði við íbúa og hagsmunaðila. Áformað er að hefja nýtt 
kynningar- og samráðsferli næstkomandi haust þar sem drög að nýju aðalskipulagi verða kynnt. 

Lögð hefur verið fram lýsing um stöðu vinnunnar og kynningar- og samráðsferlið sem framundan er, sbr. 1. 
mgr. 30 nýrra skipulagslaga nr. 123/2010  og tilmæli Skipulagsstofnunar um lagaskil. 

Nálgast má lýsinguna, ásamt frekari gögnum, á vefsvæði skipulags- og byggingarsviðs, skipbygg.is og á 
vefnum adalskipulag.is

Skipulagsstjórinn í Reykjavík

          Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins
Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Breytingartillögur vegna endurskoðunar 
aðalskipulags Reykjavíkur.
Tillaga að nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík, sem hefur verið í vinnslu undanfarin ár, mun kalla á nokkrar 
breytingar á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.
Kynna þarf þær breytingar samhliða kynningu á tillögu að nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík. Af því tilefni 
hefur verið lögð fram verkefnislýsing um það hvernig staðið verður að breytingum á svæðisskipulaginu og 
umhverfismati þeirra, sbr. 1. mgr. 23 gr. nýrra skipulagslaga nr. 123/2010 og  2. mgr. 6. gr. laga nr. 105/2006 
um umhverfismat áætlana. 

Nálgast má lýsinguna á vefsvæði Samstaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, ssh.is og á vefsvæði 
skipulags- og byggingarsviðs, skipbygg.is.

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Breyting á aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2001-2024. 

Vísindagarðar við Háskóla Íslands. 
Nemendaíbúðir.

Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt tillögu að 
breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024, 
varðandi uppbyggingu 300 íbúðareininga fyrir nemendur 
á svæði Vísindagarða við Háskóla Íslands (miðsvæði 
M5). 

Tillagan var auglýst og var til sýnis í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar í Borgartúni 12-14 og á vefsvæði 
sviðsins, frá 16. mars  til 2. maí 2011. Athugasemdafrestur 
rann út þann 10.maí 2011.  Athugasemdir bárust frá sex 
aðilum. 

Borgarráð, að undangenginni afgreiðslu skipulagsráðs, 
hefur afgreitt athugasemdirnar og sent þeim aðilum sem 
gerðu athugasemdir umsögn sína. 

Afgreiðsla athugasemda leiðir ekki til breytinga á auglýstri 
aðalskipulagstillögu. 

Aðalskipulagstillagan hefur verið send Skipulagsstofnun 
til lokaafgreiðslu. Þeir sem óska nánari upplýsinga um 
tillöguna og niðurstöðu borgarráðs geta snúið sér til 
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar.

Skipulagsstjórinn í Reykjavík.

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Tilkynningar

Tilkynningar

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Fylgstu með Pepsideildinni í Boltavaktinni á Vísi. Beinar textalýsingar 
allra leikja, útvarpslýsing á leik í hverri umferð í Boltavarpinu og 
umfjöllun strax að loknum leik.  Myndbönd með viðtölum öll
mörkin í sjónvarpi Vísis. Vertu á Boltavaktinni með Vísi í sumar.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 
stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifing

ið 
120 
t. 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þegar ég var blaðamaður á Tímanum 
var ég eitt sinn send í Hafnarfjörðinn 

þar sem því var fagnað að komið væri út 
kort yfir álfana í bænum. Hver einasti 
fjölmiðill sunnan heiða virtist hafa sent 
fulltrúa sinn og því var þarna saman-
komin nokkur hersing. Við vorum leidd 
inn í rútu og svo var farið í ökuferð um 
Hafnarfjörð. Fremst stóð sjáandinn, sem 
fenginn hafði verið til að útbúa kortið, 
með hljóðnema í hönd og sagði setning-
ar á borð við: „Hér til hægri er álfafjöl-
skylda sem veifar okkur“ og „Lítið síðan 

til vinstri. Í þessu hrauni býr gamall 
álfur einn síns liðs“.

ÖLL gerðum við það sem fyrir 
okkur var lagt og það verður að ját-
ast að enginn bjó yfir sömu dirfsk-
unni og barnið sem benti keisaran-
um á að hann væri allsber. Og hvað 

vissum við líka svo sem? Kannski 
er bara allt morandi í álfum hér. Af 

fréttum síðustu viku er það einmitt 
það sem mig grunar. Álfglögg 
kona fyrir vestan, Kristín Stein-
þórsdóttir að nafni, kom á sátta-
fundi manna og álfa eftir að hafa 
„skynjað [...] mikla reiði og sorg 
hjá álfum vegna framkvæmda 
við Bolungarvíkurgöng og snjó-
flóðavarnargarðsins í Bolungar-
vík“ segir frétt inni á DV-vefn-
um. Bæn og tónlist voru síðan 

notuð til að ná sáttum milli manna og 
álfa.

DAPRA álfameyjan í Hringadróttinssögu 
kemur óneitanlega upp í hugann. Hryggð 
hennar snerist samt hvorki um göng né 
snjóflóðavarnargarð, heldur ást hennar 
til manns og hvort hann væri þess virði 
að gefa upp eilífðina sjálfa. Litlu síðar 
birti Morgunblaðið frétt af Ragnhildi 
Jónsdóttur sem „hefur haft góð kynni“ 
af álfum og huldufólki og því var fátt 
því til fyrirstöðu að hún opnaði Álfagarð 
í Hellisgerði í Hafnarfirði. Þar verða 
álfatebollar og álfaskartgripir til sýnis og 
svo verður hægt að súpa á lífrænu huldu-
fólkskaffi og álfatei.

„MAÐUR þarf ekki að hafa fulla trú á 
álfum til að hafa gaman af sögunum. Flest-
ir hafa enn innra barnið í sér sem hefur 
ennþá gaman af ævintýrum. Það er ekkert 
skilyrði að trúa á þá eins og ég geri,“ segir 
Ragnhildur og hefur greinilega áttað sig á 
því að við erum ekki öll jafnheppin og hún 
að geta séð álfa. Það helsta sem ég veit um 
álfa er að álfkonur hafa svo þrönga grind 
að þær þurfa stundum að leita aðstoðar 
manna í barnsnauð. Það er gott að vita að 
enn finnast konur hér á landi sem geta 
brugðist við slíkum neyðaratvikum. Næst 
þegar ég ek um Hafnarfjörðinn ætla ég 
að veifa á báða bóga. Það er aldrei að vita 
nema einhver veifi á móti.

Álfasumarið mikla      LÁRÉTT
2. land í asíu, 6. þys, 8. styrkur, 9. 
athygli, 11. hætta, 12. hestur, 14. 
ástaratlot, 16. kaupstað, 17. sarg, 18. 
umhyggja, 20. stöðug hreyfing, 21. 
láð.

LÓÐRÉTT
1. korntegund, 3. samtök, 4. stormur, 
5. slagbrandur, 7. biðja ákaft, 10. 
blekking, 13. tala, 15. flatormur, 16. 
ófarnaður, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. laos, 6. ys, 8. afl, 9. gát, 
11. vá, 12. gráni, 14. blíða, 16. bæ, 17. 
urg, 18. önn, 20. ið, 21. land. 

LÓÐRÉTT: 1. bygg, 3. aa, 4. ofviðri, 5. 
slá, 7. sárbæna, 10. tál, 13. níu, 15. 
agða, 16. böl, 19. nn. 

Vá kaldhæðnin, það 
er einhver að refsa 
mér fyrir að vera 

skopmyndateiknari.

Stundum 
veit maður 
það bara –

þetta 
verður 
flottur 
dagur!

Hvernig 
tilfinning er 
það að vaxa 
svona hratt 
Stanislaw?

Sárt.
Er það 
ekki. Vaxtar-

verkir, 
ekki 
satt? Ég fæ þá 

líka.

Það fer 
alveg með 
lappirnar 
á manni, 

ha?

Lappirnar?

Ertu viss um að þú getir 
séð um börnin einn?

Algjörlega. Hafðu ekki 
áhyggjur af okkur.

Njóttu 
löngu helg-

arinnar.

Þetta er ekki 
löng helgi, ég 
kem aftur á 

morgun.

Ég meinti að hún 
yrði löng fyrir mig.

Allt sem þú þarft

*Meðan birgðir endast

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

N1 verslun, Akranesi
Bónus, Akranesi
Olís, Akranesi
Krónan, Akranesi
Samkaup Strax, Akranesi
Bónus, Borgarnesi 
Olís, Borgarnesi
Samkaup Úrval, Borgarnesi
Samkaup Hyrnan, Borgarnesi
Verslunin Baulan, Borgarnesi
Háskólinn Bifröst,  Borgarfirði
Samkaup Strax, Bifröst, 
Borgarnesi
Þjónustumiðstöð Vegamót 
Hönnubúð, Reykholti, 

Þú færð Fréttablaðið
á 29 stöðum á Vesturlandi. 

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er 
aðgengilegt um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á 
kjarnadreifingarsvæði okkar. Auk þess er það selt í lausasölu á 
kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna 
eða spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða 
fengið það sent með tölvupósti daglega.

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Jákvæðar
fréttir fyrir 
sumarið

Borgarfirði
Bónus, Stykkishólmi
Olís, Stykkishólmi
Hrannarbúðin, Grundarfirði
Samkaup Úrval, Grundarfirði
N1, Ólafsvík
Olís, Ólafsvík
N1, Hraðbúðin Hellissandi
Samkaup Strax, Búðardal
N1, þjónustustöð, Ísafirði
Hamraborg, Ísafirði
Bónus, Ísafirði
Samkaup Úrval, Ísafirði
Olís, Bolungarvík
Samkaup Úrval, Bolungarvík
N1, Hamona, Þingeyri

Fjöldi lausasölustaða á Vesturlandi



POPULARI AM

www.nikon.is

Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is 
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is 
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is 
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is 
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is 
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

Samkaup – Borgarnesi, Blönduósi, Egilsstöðum, Seyðisfirði, Fáskrúðsfirði, Grundarfirði,
Ísafirði; Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Skipavík – Stykkishólmi; 
Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi;
Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum;
Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík;
Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ.

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNISÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

Nett og meðfærileg myndavél með 14 megapixla upplausn, NIKKOR 
gleiðhornslinsu, 5x aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar umhverfisstillingar, 
stór 2.7“ LCD skjár og HD hreyfimyndataka. Eins fæst hún í 7 líflegum
litum. Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

Verð 29.995.-

Með COOLPIX S3100 tekur þú
skemmtilegri myndir

Innifalið í kaupum á S3100 myndavél fylgir taska 
og 4GB minniskort að verðmæti kr 8.000kr.

KAUPAUKI!
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Dansdúettinn Brak mun 
gleðja gesti og gangandi 
í miðbæ Reykjavíkur 
með dansi í sumar. Dúett-
inn skipa þær Snæfríður 
Ingvarsdóttir og Hildur 
Margrét Jóhannsdóttir. 

„Það er allt annað að dansa fyrir 
óviðbúna áhorfendur úti á götu 
en að standa upp á sviði. Það kom 
okkur á óvart hversu auðvelt 
það er að gleyma sér í dansinum 
og forvitnilegt að taka eftir við-
brögðum vegfarenda,“ segir Snæ-
fríður en hana má sjá dansandi 
um miðbæ Reykjavíkur í sumar 
ásamt Hildi Margréti. Saman 
mynda þær dansdúettinn Brak og 
hafa starfað saman í eitt ár. Í ár, 
rétt eins og í fyrra, fá þær tæki-
færi til að vera hluti af listhópum 
Hins hússins og gleðja miðbæinn 
með dansi.

„Við erum rosalega þakklát-
ar að fá að gera það sem okkur 
finnst skemmtilegast í sumar. Við 
komum fram nokkrum sinnum í 
mánuði og á hátíðardögum eins og 
á menningarnótt,“ segir Snæfríð-
ur en stelpunum er einnig frjálst 

að fara niður í bæ og dansa hve-
nær sem þær eru tilbúnar með 
nýtt atriði.

Snæfríður og Hildur Margrét, 
eða Mæja eins og hún er köll-
uð, eru báðar á lokaári Listdans-
skóla Íslands og stefna á áfram-
haldandi dansnám í framtíðinni. 
Í dansatriðum sínum velta þær 
fyrir sér hvers konar dans vekur 

helst áhuga áhorfenda. „Við erum 
að prófa okkur áfram og reyn-
um að svara spurningum eins og 
til dæmis hversu oft er hægt að 
endurtaka spor án þess að áhugi 
áhorfenda dvíni og hvort fólki 
finnist áhugaverðara að horfa á 
eitt fallegt og þægilegt eða eitt-
hvað sem er ögrandi fyrir augað?“

 alfrun@frettabladid.is

Gleðja fólk með dansi

DANSANDI TVÍEYKI Þær Snæfríður Ingvarsdóttir og Hildur Margrét Jóhannesdóttir 
mynda dansdúettinn Brak og reyna að gleðja miðbæjargesti með dansi í sumar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fótboltahetjan David Beckham 
hefur hlaðið niður vögguvísu-
útgáfum af Bítlalögunum fyrir 
ófædda dóttur sína sem 
kemur í heiminn í 
næsta mánuði. 
„David hefur 
verið að hlaða 
niður vöggu-
vísum fyrir 
barnið okkar. 
Ég elska plöt-
u n a  T h e 
Beatles,“ 

skrifaði Victoria Beckham á 
Twitter. Þessi tíðindi hafa ýtt 
undir orðróm um að dóttirin 
verði skírð Jude, eftir Bítlalaginu 
Hey Jude. Það var tólf ára sonur 
þeirra, Brooklyn, sem stakk upp 
á nafninu. Hinn átta ára Romeo 
stakk upp á nafninu Justine 

Bieber en telja má ólík-
legt að það verði fyrir 

valinu. „Það koma 
þrjú nöfn til greina 
og þau eru algjört 
leyndarmál,“ sagði 
heimildarmaður. 

Spilar Bítlalög fyrir 
ófædda dóttur sína

BECKHAM-HJÓNIN Fót-
boltahetjan hefur hlaðið 

niður Bítlalögum.

Tónlistarmaðurinn John Grant, 
sem spilar á Airwaves-hátíðinni 
í haust, hefur verið tilnefndur 
til þrennra verðlauna hjá breska 
tímarit-
inu Mojo, 
þar á meðal 
fyrir bestu 
plötuna. 
Annar tón-
listarmaður, 
Rumer, fékk 
einnig þrjár 
tilnefningar. 
Rokksveit-
in Arctic 
Monkeys frá 
Sheffield 
fékk tvær, 
rétt eins og 
hljómsveitin 
Arcade Fire 
sem gaf út 
plötuna Suburbs. The Vaccines, 
með Árna Hjörvar á bassanum, 
fékk eina tilnefningu, eða fyrir 
besta nýja flytjandann. Verð-
launahátíðin verður haldin í 
London 21. júlí.

John Grant 
tilnefndur

ÞRJÁR TILNEFNINGAR
Tónlistarmaðurinn 
John Grant hefur verið 
tilnefndur til þrennra 
Mojo-verðlauna.

Við      lífrænt

án rotvarnarefna          enginn viðbættur sykur

TRANSFORMERS 3 4, 7 og 10(POWER)

BAD TEACHER 6 og 8

BRIDES MAIDS 4, 6.30, 9 og 10

KUNG FU PANDA 2 3D 4 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

-BOX OFFICE MAGAZINE

POWERSÝNING

KL. 10.00
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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TRANSFORMERS 3 í 3D kl. 5 - 8 - 10
TRANSFORMERS 3 í 2D kl. 5 - 8
BEASTLY kl. 8
SUPER 8 kl. 5:40 - 8 - 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 6
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 í 2D kl. 5 - 8 - 10:40

TRANSFORMERS 3 kl. 6 - 9
BEASTLY kl. 6
SUPER 8 kl. 8 - 10:20

TRANSFORMERS 3 3D kl. 4.45 - 6.45 - 8 - 10
SUPER 8 kl. 8 - 10.30
MR. POPPER’S PENGUINS kl. 5.30 - 8
HANGOVER PART II kl. 10.20
KUNG FU PANDA 2 3D ísl tal kl. 4.45
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 5

�����
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HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI

FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS
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TRANSFORMERS 3 í 3D kl. 6 - 8 - 9 (Power kl.11:10)

BEASTLY kl. 6 - 10:20
SUPER 8 kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 6

TRANSFORMERS 3  kl. 8 - 11:10 (Power kl.11:10)

BRIDESMAIDS kl. 8
SUPER 8 kl. 10:30

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

-.T.V., SÉÐ & HEYRT

„FRÁBÆR!“
B.G. - MBL.

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG MIÐASALA Á

“ÞÚ MUNT EKKI SJÁ FLOTTARI HASAR Í 
SUMAR, OG ÉG VERÐ MJÖG HISSA 
EF VIÐ SJÁUM BETRI BRELLUSÝNINGU 
ÞAÐ SEM EFTIR ER AF ÁRINU.”
T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

“THE BEST 3D SINCE ‘AVATAR’”
SCOTT MANTZ, ACCESS HOLLYWOOD

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI - FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

BAD TEACHER  KL. 6 - 8 - 10  14
MR. POPPER´S PENGUINS  KL. 6 - 8 L
BRIDESMAIDS KL. 10 12

BAD TEACHER KL. 5.50 - 8 - 10.10 14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 5.50 - 8 - 10.10 L
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.20 - 8 - 10.40 12
WATER FOR ELEPHANTS KL. 5.30 L
PAUL KL. 8 12
FAST FIVE KL. 10.10 12

TRANSFORMERS 3 3D KL. 5 - 8 - 10.10 - 11  12
TRANSFORMERS 3 3D Í LÚXUS KL. 5 - 8 - 11  12
BAD TEACHER  KL. 5.50 - 8 - 10.10  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.40 - 5.50 - 8 L
SUPER 8 KL. 5.40  12
BRIDESMAIDS KL. 8 - 10.40  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 3D KL. 3.40 L
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 2D KL. 3.40 L

5%

„...MIKIL ÁGÆTIS 
SKEMMTUN FYRIR 
FJÖLSKYLDUNA“

B.B. - MBL.



AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Rizzoli & Isles

How I
    Met Your
        Mother      Seven Pounds

    Body of Lies
   When in Rome
  The Last Song
Jumper

Damages

The Closer

  True
Blood

Cougar Town

Sons of Anarchy

Hot in
  Cleveland

The Good Guys

Off the Map
     frá þeim sem færðu
         okkur Grey’s Anatomy

So You Think
   You Can Dance
         Vinsælasti þátturinn
            vestanhafs

Grillskóli Jóa Fel

Þú færð Stöð 2,
Stöð 2 bíó og 
  Stöð 2 extra
   frá aðeins
     229 kr á dag

 allt um grillið í sumar 

...OG HVAR SEM ER!

   HORFÐU 
HVENÆR SEM ER...

færðu áskriftina upp í bústað 
    þér að kostnaðarlausu

Nýttu þér Stöð 2 frelsi
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sport@frettabladid.is

ÍSLENSKA KVENNALANDSLIÐIÐ  í handknattleik lenti á móti Noregi, Svart-
fjallalandi, Angóla, Þýskalandi og Kína þegar dregið var í riðla fyrir HM í Brasilíu. Mótið 
fer fram í desember og ljóst að það verður við ramman reip að draga hjá stelpunum.

Valitor-bikar karla:
KR-Keflavík   3-2
0-1 Magnús Þórir Matthíasson (5.), 1-1 Baldur 
Sigurðsson (8.), 2-1 Bjarni Guðjónsson (41.), 
3-1 Guðjón Baldvinsson (58.), 3-2 Andri Steinn 
Birgisson (65.).
Fjölnir-ÍBV   1-2
0-1 Bryan Hughes, víti (76.), 1-1 Gunnar Valur 
Gunnarsson (80.), 1-2 Brynjar Gauti Guðjónsson 
(85.).
BÍ/Bolungarvík-Þróttur   3-2
0-1 Guðfinnur Þórir Ómarsson (1.), 1-1 Nicholas 
Deverdics (4.), 2-1 Alexander Veigar Þórarinsson 
(9.), 3-1 Nicholas Deverdics (65.), 3-2 Sveinbjörn 
Jónasson (66.)
Þór-Grindavík   2-1
1-0 David Disztl (23.), 1-1 Magnús Björgvinsson 
(45.), 2-1 Ingi Freyr Hilmarsson (120.).

Valitor-bikar kvenna:
ÍBV-Afturelding   5-6 e. vítakeppni
0-1 Marcia Rosa Silva, 1-1 Julie Nelson, 1-2 Kristín 
Tryggvadóttir, 1-3 Lára Kristín Pedersen, 2-3 Elísa 
Viðarsdóttir, 3-3 Birna Berg Haraldsdóttir, 3-4 
Svandís Ösp, 4-4 Kristín Erna Sigurlásdóttir, 4-5 
Sesselja Líf Valgeirsdóttir, 5-5 Sóley Guðmunds-
dóttir, 5-6 Halldóra Þóra Birgisdóttir.
Upplýsingar frá fótbolti.net.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Það var mikil dramatík 
í bikarleik ÍBV og Aftureldingar 
um helgina. Eftir markalausar 
90 mínútur og síðan framleng-
ingu varð að grípa til vítaspyrnu-
keppni.

Ekki fengust fram úrslit eftir 
hefðbundna vítakeppni sem er 
fimm spyrnur á lið. Varð því að 
grípa til bráðabana.

Það var ekki fyrr en í fjórðu 
umferð bráðabanans sem Hall-
dóra Þóra Birgisdóttir tryggði 
Aftureldingu sætan en óvæntan 
sigur.   - hbg

Afturelding áfram í bikarnum:

Sigraði eftir 
bráðabana

ÚR LEIK Eyjastúlkur máttu þola sárt tap 
á heimavelli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Íslenska ungstirnið, Kol-
beinn Sigþórsson, skrifar í dag 
undir í fjögurra ára samning við 
hollensku meistarana í Ajax, en 
Kolbeinn hefur verið á mála hjá 
hollenska félaginu, AZ Alkma-
ar, síðan árið 2007 og staðið sig 
vonum framar.  

Kolbeinn gerði 15 mörk fyrir AZ 
Alkmaar á síðustu leiktíð og hefur 
verið orðaður við Ajax undanfarna 
mánuði. 

Þetta mun vera frábært tæki-
færi fyrir þennan snjalla fram-
herja og varla hægt að ímynda 
sér betri stað til að bæta sig sem 
knattspyrnumann, en Kolbeinn 
verður fyrsti Íslendingurinn sem 
leikur fyrir stórlið Ajax. 

Fréttablaðið náði tali af Andra 
Sigþórssyni, bróður Kolbeins og 
jafnframt umboðsmanni leik-
mannsins, í gær þar sem þeir 
bræður voru í þann mund að taka 
á loft til Amsterdam.

„Við erum rétt í þessu að taka á 
loft til Hollands, en Kolbeinn mun 
fara í læknisskoðun á morgun og 
í framhaldinu af því skrifa undir 
fjögurra ára samning við Ajax,“ 
staðfesti Andri Sigþórsson í sam-
tali við Fréttablaðið í gær.

„Þetta er alveg frábært tæki-
færi fyrir Kolbein og við erum í 
raun í skýjunum. Kaupverðið er 
ekki alveg komið á hreint en liðin 
eiga formlega eftir að gefa út yfir-
lýsingu um verðmiðann,” sagði 
Andri en samkvæmt hollenskum 
fjölmiðlum greiðir Ajax 665 millj-
ónir íslenskra króna fyrir íslenska 
landsliðsmanninn. Kolbeinn átti 
eitt ár eftir af samningi sínum við 
Alkmaar.

„Það er allt til alls hjá þessum 
klúbbi og aðstæður alveg til fyr-
irmyndar, þetta var í raun aldrei 
spurning hjá Kolbeini að fara 
þangað,“ sagði Andri. 

 - sáp

AZ Alkmaar samþykkti að selja Kolbein Sigþórsson til Ajax fyrir tæplega 700 milljónir íslenskra króna:

Kolbeinn skrifar undir hjá stórliði Ajax í dag

FYRSTUR HJÁ AJAX Kolbeinn, sem hér skorar fyrir AZ Alkmaar síðasta vetur, verður 
fyrsti Íslendingurinn sem spilar fyrir stórlið Ajax. NORDIC PHOTOS/AFP

TENNIS Serbinn Novak Djokovic 
og tékkneska stúlkan Petra Kvi-
tova urðu um helgina Wimble-
don-meistarar en mótið er eitt af 
fjóru stóru mótunum í tennisí-
þróttinni. Þetta var fyrsti titill 
beggja á Wimbledon-mótinu.

Djokovic lagði Spánverjann 
Rafael Nadal í úrslitum í fjórum 
settum. Hann vann tvö fyrstu 
settin, Nadal svaraði fyrir sig 
með sigri í næsta setti áður en 
Djokovic kláraði dæmið. Hann er 
nýkominn á topp heimslistans og 
sannaði í gær að þar á hann vel 
heima.

Kvitova kom skemmtilega á 
óvart með því að leggja hina 
reyndu Mariu Sharapovu í tveim-
ur settum.

Kvitova er fyrsta örvhenta 
konan sem vinnur Wimbledon-
mótið síðan 1998. Þá fór Jana 
Novotna með sigur af hólmi og 
hún fylgdist einmitt með úrslita-
leiknum um helgina.   - hbg

Wimbledon-mótið í tennis:

Djokovic og 
Kvitova unnu

FÓTBOLTI KR-ingar verða í pottin-
um þegar dregið verður í undan-
úrslitum Valitor-bikarsins í dag 
eftir sigur, 3-2, á Keflvíkingum í 
8-liða úrslitum í gær í bráðfjörug-
um leik.

Leikurinn hófst með miklum 
látum en gestirnir náðu að komast 
yfir eftir aðeins fimm mínútna 
leik þegar Hilmar Geir Eiðsson, 
leikmaður Keflvíkinga, tók á rás 
upp vinstri kantinn, gaf fína send-
ingu inn í teiginn þar sem Magnús 
Þórir Matthíasson var mættur og 
skoraði með laglegu skoti.

KR-ingar voru ekki lengi að 
jafna metin en það tók aðeins þrjár 
mínútur. Kjartan Henry Finnboga-
son átti frábæra fyrirgjöf inn í 
teig Keflvíkinga sem rataði beint 
á kollinn á Baldri Sigurðssyni sem 
stýrði honum vel í netið.

Nokkrum mínútum fyrir lok 
fyrri hálfleiks náðu KR-ingar að 
komast yfir. Guðjón Baldvinsson, 
leikmaður KR, vann boltann inn 
í vítateig Keflvíkinga og renndi 
honum á fyrirliðann, Bjarna Guð-
jónsson, sem lyfti knettinum yfir 
Ómar Jóhannsson í marki gest-
anna.

Eftir um stundarfjórðung í síð-
ari hálfleik náðu KR-ingar að 
skora sitt þriðja mark, en þar var 
að verki Guðjón Baldvinsson sem 

renndi boltanum í autt markið 
eftir fyrirgjöf frá Kjartani Henry 
Finnbogasyni.

Keflvíkingar minnkuðu muninn 
aðeins fimm mínútum síðar þegar 
Andri Steinn Birgisson þrumaði 
boltanum í netið fyrir utan teig, 
óverjandi fyrir Hannes Þór Hall-
dórsson, markvörð KR og stað-
an 3-2 fyrir heimamenn. Þannig 
lauk leiknum og KR-ingar komnir 
áfram í Valitor-bikarnum eftir frá-
bæran knattspyrnuleik sem bauð 
upp á allt.

„Þetta er frábært og mér líður 
gríðarlega vel,“ sagði Baldur Sig-
urðsson, leikmaður KR, eftir leik-
inn í gær.

„Ég var mjög stressaður fyrir 
þennan leik þar sem KR hefur 
alltaf átt erfitt með Keflavík. Þeir 
koma alltaf vel stemmdir gegn 
okkur og erfitt er að eiga við Kefla-
vík í þeim ham. Þetta var frábær 
leikur í rigningu og vindi sem 

bauð upp á margar tæklingar og 
læti. Það besta sem lið getur gert 
þegar það lendir snemma undir 
er að svara fljótlega og það gerð-
um við í kvöld. Það gerði það að 
verkum að við komumst aftur inn 
í leikinn. Keflvíkingar ná síðan að 
minnka muninn undir lokin og úr 
varð hörku lokakafli, en við náðum 
að halda út,“ sagði Baldur.

„Þetta var frábær leikur og við 
fengum óskabyrjun sem við náum 
ekki að nýta okkur,“ sagði Willum 
Þór Þórsson, þjálfari Keflavíkur, 
í gær.

„Við misstum aðeins tökin á 
leiknum þegar við komumst yfir og 
reyndum strax að halda fengnum 
hlut í staðinn fyrir að vera örlít-
ið meira afslappaðri. Við leyfum 
þeim samt sem áður að skora full 
einföld mörk í leiknum. Þeir skora 
síðan þriðja markið, þá héldu allir 
að leikurinn væri búinn en mitt lið 
neitaði að gefast upp. Strákarn-

ir eiga hrós skilið fyrir að gefast 
ekki upp og ná að minnka muninn 
og með smá heppni hefðum við náð 
að jafna leikinn,“ sagði Willum.

„Þetta var hörkuleikur og senni-
lega frábær skemmtun,“ sagði 
Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR, 
eftir leikinn.

„Við höfðum yfirhöndina nán-
ast allan tímann og gerðum Kefl-
víkingum mjög erfitt fyrir með 
að halda boltanum vel innan liðs-
ins. Í lokin hleypum við þeim allt 
of mikið inn í leikinn með smá 
klaufa mistökum inn í okkar eigin 
vítateig, en samt nokkuð öruggur 
sigur fannst mér. 

Við vildum endilega ná að skora 
þriðja markið í byrjun síðari hálf-
leiks svona til að geta andað örlít-
ið léttar. Þetta er auðvitað bik-
arkeppni og því settu þeir allt í 
sóknina síðasta korterið, en við 
náðum að standast pressuna vel.“ 

 - sáp

KR-ingar hreinlega óstöðvandi
KR-ingar eru enn ósigraðir í sumar. Þeir sitja á toppi Pepsi-deildar karla og eru komnir í undanúrslit Val-
itor-bikarsins eftir sigur á Keflavík í Vesturbænum í gær. Það virðist fátt geta stöðvað KR.

Í BANASTUÐI KR-ingar fara á kostum þessa dagana og ekkert lið á Íslandi stenst Vesturbæingum snúning. KR-ingar fagna hér 
marki Guðjóns Baldvinssonar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FYRIRLIÐINN Á SKOTSKÓNUM Bjarni 
Guðjónsson skoraði smekklegt mark í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FÓTBOLTI Ingi Freyr Hilmarsson 
var hetja Þórsara á laugardag 
er hann skaut norðanmönnum í 
undan úrslit Valitor-bikarkeppn-
innar með marki á síðustu andar-
tökum leiksins gegn Grindavík á 
Þórsvellinum.

Grindvíkingar voru ívið sterk-
ari í fyrri hálfleik en það voru 
samt sem áður heimamenn sem 
komust yfir með marki Davids 
Dizstl eftir hornspyrnu Atla Sig-
urjónssonar. Magnús Björgvins-
son jafnaði metin fyrir gestina 
í blálok fyrri hálfleiks er hann 
skoraði eftir fyrir gjöf Rays Ant-
onys Jónssonar.

Í síðari hálfleik var meira jafn-
ræði með liðunum en gestirnir 
fengu hættulegri færi þar sem 

bæði Magnús Björgvinsson og 
Matthías Örn Friðriksson fóru 
illa að ráði sínu í ágætum færum. 
Þórsarar vildu fá vítaspyrnu er 
skammt var til leiksloka þegar 

augljóslega var brotið á Atla Sig-
urjónssyni innan teigs en Magnús 
Þórisson, dómari leiksins, sá ekki 
ástæðu til að dæma neitt. Fleiri 
urðu mörkin ekki í venjulegum 
leiktíma og því var gripið til fram-
lengingar.

„Ég hefði getað klárað leikinn 
fyrir okkur ef ég hefði nýtt færið 
mitt. Við vorum klaufar að klára 
þetta ekki í venjulegum leiktíma 
en við vorum reyndar heppnir 
líka að fá ekki á okkur víti því 
mér sýndist Þórsararnir eiga að fá 
víti þegar Atli var felldur,“ sagði 
Matthías Örn, núverandi leik-
maður Grindavíkur og fyrrver-
andi leikmaður Þórs, eftir leikinn.

Í framlengingunni voru Þórsar-
ar töluvert sterkari aðilinn en gekk 

illa að skapa sér dauðafæri, en 
bæði lið áttu nokkur langskot sem 
flest hittu ekki markið. En nokkr-
um sekúndum fyrir leikslok fékk 
Ingi Freyr Hilmarsson, vinstri 
bakvörður Þórsara, góða sendingu 
inn á teig og náði að vippa boltan-
um yfir Jack Giddens, markvörð 
Grindvíkinga, sem kom á fullri 
ferð út á móti og í markið fór bolt-
inn. Örstuttu síðar var flautað til 
leiksloka, lokatölur 2-1 fyrir Þór.

„Það er auðvitað svekkjandi 
að tapa með marki á lokasekúnd-
unum en einhverra hluta vegna 
náðum við okkur ekki á strik í 
framlengingunni og því er þetta 
kannski ekkert ósanngjörn niður-
staða,“ sagði Matthías að lokum. 

 - jsj

Mikil dramatík á Akureyri þegar Þórsarar tryggðu sér sæti í undanúrslitum Valitor-bikarsins á elleftu stundu:

Ingi Freyr skaut Þórsurum í undanúrslit

UNDANÚRSLIT Þórsarar sýndu að þeir 
eru ólseigir á heimavelli sínum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI „Þetta var barningsleik-
ur og það var lítið um góðan fót-
bolta í þessum leik,“ sagði Heimir 
Hallgrímsson, þjálfari ÍBV, eftir 
1-2 sigur ÍBV á Fjölni í Grafarvog-
inum í gær. Leikurinn var hreint 
út sagt hrútleiðinlegur og reynd-
ar var nánast ekki neitt um góðan 
fótbolta í leiknum. Þær örfáu sálir 
sem sáu sér fært að mæta fengu 
afar takmarkað fyrir seðilinn að 
þessu sinni.

Reyndar er það með hreinum 
ólíkindum að það mæti ekki nema 
um 200 manns á leik í átta liða 
úrslitum bikarsins. Vissulega var 
veðrið ekki gott en maður hlýtur 
samt að spyrja sig hvar stuðnings-
menn Fjölnis voru á slíkum stór-
leik.

Eyjamenn eiga Evrópuleik síðar 
í vikunni og leikmenn liðsins virt-
ust vera með hugann við þann 
leik. Vinnuframlagið var lítið og 
menn virtust vera að spara sig. 
Það kristallaðist best í því þegar 
Tryggvi Guðmundsson æpti pirr-
aður að félögum sínum undir lok 
fyrri hálfleiks að þetta væri engin 
ganga í garðinum.

„Mínir menn virtust ekki vera 
tilbúnir í þennan leik. Það var 
reynt að halda einbeitingunni á 
þessum leik en ekki Evrópuleikn-
um því hér var verið að spila um 
undanúrslitasæti í bikar,“ sagði 
Heimir en hann gerði tvær breyt-
ingar í hálfleik til þess að fríska 
upp á sitt lið en það skilaði litlu 
framan af.

„Það þurfti að breyta einhverju 
því liðið var ekki að vinna saman. 
Við unnum aldrei saman sem lið í 
þessum leik. Þetta var mjög ólíkt 
því sem við höfum verið að sýna. 
Því er ekki að neita að mér er 
létt eftir þennan leik enda fengu 

Fjölnismenn færi á að jafna.“
Bryan Hughes reyndist Eyja-

mönnum drjúgur í leiknum. Hann 
skoraði úr umdeildri vítaspyrnu og 
lagði síðan upp sigurmarkið fyrir 
Brynjar Gauta Guðjónsson sem 
átti mjög fína innkomu í lið Eyja-
manna í gær. 

Ásmundur Arnarsson, þjálfari 
Fjölnis, var hreint ekki sáttur við 

vítaspyrnudóminn enda féll Eyja-
maðurinn ansi auðveldlega.

„Mér fannst dómarinn falla í 
gryfju í þessu víti. Það var mjög 
ódýrt og opnaði leikinn,“ sagði 
Ásmundur svekktur en hans menn 
nýttu heldur ekki þau tækifæri 
sem þeir fengu í leiknum.

„Við erum ekkert sáttir við að 
tapa. Uppleggið gekk samt þokka-

lega í þessum leik. Við ætluðum að 
verjast vel, loka svæðum og sækja 
hratt sem og að nýta föst leikatriði. 
Það munaði litlu hjá okkur og vant-
aði rétt herslumuninn. Ég var samt 
ánægður með að við skyldum ekki 
gefast upp og selja okkur dýrt allt 
til enda,“ sagði Ásmundur en hann-
hefur tvisvar komið Fjölni í úrslit 
bikarsins. henry@frettabladid.is

Brynjar Gauti bjargaði Eyjamönnum
Eyjamenn virtust ekki vera með hugann við verkið er þeir sóttu Fjölni heim í átta liða úrslitum Valitor-bik-
arsins. Þrátt fyrir takmarkað framlag á vellinum tókst Eyjamönnum að landa sigri undir lok leiksins.

FÓTBOLTI EÐA HANDBOLTI? Marinó Þór Jakobsson, leikmaður Fjölnis, virðist hér vera að skjóta að marki í handboltaleik á meðan 
Ian Jeffs verst.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Bikarævintýri BÍ/Bol-
ungarvíkur hélt áfram í gær 
þegar liðið komst í undanúrslit 
Valitor-bikarkeppni karla eftir 
sigur, 3-2, gegn Þrótti á Torfnes-
velli fyrir vestan.  

„Það er eintóm hamingja hér 
fyrir vestan,“ sagði Guðjón Þórð-
arson, þjálfari BÍ/Bolungarvíkur 
eftir leikinn í gær.

„Við tókum í raun völdin á vell-
inum eftir að þeir komust yfir og 
náðum að skora tvö mörk á stutt-
um tíma, ég beið lengi eftir þriðja 
markinu sem kom loksins. Menn 
voru heldur betur sofandi eftir 
það og við fengum mark í andlitið 
á okkur strax í kjölfarið þegar 
liðið var í raun enn að fagna“.

„Strákarnir hér og bæjarfélag-
ið vita í raun ekkert út í hvað 
liðið í komið og það er í raun allt 
á hvolfi hérna fyrir vestan. Ég 
þekki þessa keppni vel og verð að 
reyna að miðla minni reynslu til 
liðsins“.

„Okkur er alveg sama hvaða 
lið við fáum í undanúrslitum, við 
ætlum okkur alla leið í þessari 
keppni. Við erum búnir að slá 
út Íslandsmeistarana og getum 
hæglega unnið hvaða lið sem 
er. Það vill enginn koma hingað 
vestur og spila á þessum frábæra 
heimavelli,“ sagði Guðjón.

„Þetta er mikið svekkelsi,“ 
sagði Páll Einarsson, þjálfari 
Þróttar, eftir leikinn í gær. 

„Við byrjuðum leikinn vel og 
skoruðum snemma, en síðan 
fengum við tvö mörk strax í 
andlitið. Það tók strákana smá 
stund að jafna sig á því. Heilt yfir 
lékum við virkilega vel í leiknum 
og ég er stoltur af strákunum. Í 
lokin var liðið kannski að flýta 
sér of mikið og þess vegna náðum 
við ekki að jafna leikinn“.  - sáp

Bikarævintýri fyrir vestan:

Djúpmenn í 
undanúrslit

BARÁTTA Það var hart barist og mikið 
fjör í leik BÍ og Þróttar í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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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

> Tom Hanks
„Það er mun þægilegra að nota vefpóst 
en farsíma, að mínu mati. Ég myndi 
henda símanum mínum ef ég gæti 
komist upp með það.“ 
Stórmyndin Green Mile með Tom 
Hanks í aðalhlutverki, segir frá 
John Coffey sem hefur verið 
dæmdur fyrir morð á tveimur 
börnum og er myndin sýnd á 
Stöð 2 bíói kl. 20.

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
gestastjórnandi fær til sín góðan gest.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Frábær-
ir þættir, sem hafa vakið verðskuldaða athygli.

20.30 Golf fyrir alla Erum að klára fyrri 9 
á Hamarsvelli.

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og frum-
kvöðlar Íslands.

21.30 Eldhús meistaranna Magnús Ingi 
og Viðar Freyr í eldhúsum höfuðborgarinnar.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.05 Landinn (e)

16.35 Leiðarljós

17.50 Mærin Mæja (21:52)

17.58 Húrra fyrir Kela (31:52)

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Með okkar augum (1:6)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Gulli byggir (1:6) Gulli Helga húsa-
smiður hefur verið fenginn til þess að koma 
lagi á kjallara í 65 ára gömlu húsi í Reykja-
vík. Óþefur og ýmis konar skordýr hafa hrjáð 
þá sem kjallarinn hefur hýst um nokkurn 
tíma og greinilegt er að húsið er komið á 
tíma. Undir leiðsögn Gulla og fagmanna á 
hverju sviði vinna íbúar og eigendur húsnæð-
isins, ásamt vinum og ættingjum að breyt-
ingunum.

20.15 Horfnir heimar – Borg manns-
ins, Borg guðs (6:6) (Ancient Worlds) 

21.10 Leitandinn (31:44) Bandarísk þátta-
röð um ævintýri kappans Richards Cyphers 
og dísarinnar Kahlan Amnell. Atriði í þáttun-
um eru ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Liðsaukinn (7:32) (Rejseholdet)

23.20 Hálandaleikarnir

23.50 Vestfjarðavíkingur 2010 (e)

00.50 Fréttir (e)

01.00 Dagskrárlok

09.05 First Sunday

10.40 Groundhog Day

12.20 Pétur og kötturinn Brandur

14.00 First Sunday

16.00 Groundhog Day

18.00 Pétur og kötturinn Brandur

20.00 The Green Mile

23.05 Sione‘s Wedding

00.40 Iron Man

02.45 The Last Time

04.20 Sione‘s Wedding

06.00 Hancock

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

17.05 Dynasty (7:28)

17.50 Rachael Ray

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

19.00 High School Reunion (8:8)  

19.45 Whose Line is it Anyway? 
(21:39) Bráðskemmtilegur spunaþáttur þar 
sem allt getur gerst. 

20.10 Survivor (8:16)

21.00 How To Look Good Naked (1:8) 
Stílistinn geðþekki Gok Wan brýtur múra út-
litsdýrkunnar og aðstoðar alls kyns konur við 
að finna ytri sem innri fegurð. 

21.50 In Plain Sight - NÝTT (1:13) 
Spennuþáttaröð sem fjallar um hörkukvendi 
og störf hennar fyrir bandarísku vitnavernd-
ina. Þrátt fyrir að vera lengi að ná sér eftir 
skotárásina er Mary harðákveðinn í að svæla 
út sökudólginn.

22.35 Parenthood (3:13) (e)

23.20 Royal Pains (3:13) (e)

00.05 CSI: New York (3:22) (e)

00.55 Shattered (2:13) (e)

01.45 CSI: Miami (19:24) (e)

02.30 Smash Cuts (9:52) (e)

02.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.30 AT&T National (3:4)

12.00 Open de France (2:2)

16.05 Golfing World

17.00 AT&T National (4:4)

22.30 Golfing World

23.20 The Open Championship Offici-
al Film 2010

00.15 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

10.10 Smallville (7:22)

10.55 Hamingjan sanna (2:8)

11.35 Total Wipeout (5:12)

12.35 Nágrannar

13.00 American Idol (19:43)

13.40 American Idol (20:43)

14.20 American Idol (21:43)

15.05 ET Weekend

15.50 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (14:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.06 Veður 

19.15 Two and a Half Men (20:22)

19.35 Modern Family (13:24)

20.00 Oprah LOKAÞÁTTUR. Í þessum sér-
staka lokaþætti verður farið yfir eftiminnileg-
ustu augnablikin í 25 ára sögu þáttanna og 
Oprah kveður þar sem hún er að hefja nýjan 
kafla í sínu lífi.

20.45 Fairly Legal (5:10) Ný drama-
tísk og hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate 
Reed. Hún starfaði sem lögmaður á virtri lög-
fræðistofu fjölskyldunnar sinnar í San Fran-
cisco en ákvað að gerast sáttamiðlari.
21.30 Nikita (16:22)
22.15 Saving Grace (14:14)
23.00 Office (4:6)
23.30 The Trials of Ted Haggard
00.25 Modern Family (23:24)
00.45 How I Met Your Mother (14:24)
01.10 Bones (14:23)
01.55 Entourage (1:12)
02.25 Bored to death (4:8)
02.50 Human Target (3:12)
03.35 Factotum
05.05 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors

20.15 Ally McBeal (12:22) Fish býður Ally 
að gerast meðeigandi í fyrirtækinu á sama 
tíma og hún reynir að laga sig að ábyrgðinni 
sem fylgir því að vera foreldri.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 The Whole Truth (2:13) Nýtt og 
spennandi lögfræðidrama. Kathryn Peale er 
metnaðarfullur saksóknari í New York. Jimmy 
Brogan er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er virt-
ur verjandi í borginni. Bæði eru þau mikið 
keppnisfólk og áköf í að sinna vinnu sinni vel 
og berjast fyrir skjólstæðinga sína. Í hverjum 
þætti kynnumst við báðum hliðum á málun-
um sem eykur spennu áhorfandans um sekt 
eða sakleysi fram á síðustu mínútu.

22.30 Rizzoli & Isles (8:10) 

23.15 Damages (7:13) Þriðja þáttaröð-
in með Glenn Close og Rose Byrne í aðal-
hlutverki.

00.00 Ally McBeal (12:22)

00.45 The Doctors

01.25 Sjáðu

01.50 Fréttir Stöðvar 2 

02.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Valitor mörkin 2011 Sýnd mörk-
in og öll umdeildu atvikin í leikjunum í Valitor 
bikarkeppni karla í knattspyrnu.

07.40 Valitor mörkin 2011 Sýnd mörk-
in og öll umdeildu atvikin í leikjunum í Valitor 
bikarkeppni karla í knattspyrnu.

08.20 Valitor mörkin 2011 Sýnd mörk-
in og öll umdeildu atvikin í leikjunum í Valitor 
bikarkeppni karla í knattspyrnu.

18.00 Shellmótið Sýndar svipmyndir frá 
Shellmótinu 2011 í Vestmannaeyjum þar 
sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar láta 
ljós sín skína. Það eru strákar í 6. flokki sem 
keppa á Shellmótinu en 104 lið eru skráð til 
leiks í ár.

18.40 Grænland Farið verður á framandi 
slóðir að þessu sinni og Grænland heim-
sótt og skoðað hvernig er að veiða hjá þess-
ari nágrannaþjóð.

19.10 KR - Keflavík Útsending frá leik í 8 
liða úrslitum í Valitor bikarkeppni karla í knatt-
spyrnu.

21.00 Valitor mörkin 2011 Sýnd mörk-
in og öll umdeildu atvikin í leikjunum í Valitor 
bikarkeppni karla í knattspyrnu.

21.40 Barcelona - Real Madrid Útsend-
ing frá leik Barcelona og Real Madrid í úrslita-
leik spænska konungsbikarsins.

07.00 Brasilía - Venesúela Útsending 
frá leik Brasilíu og Venesúela í Copa Amer-
ica 2011.

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

18.35 Brasilía - Venesúela Útsending 
frá leik Brasilíu og Venesúela í Copa Amer-
ica 2011.

20.20 Paragvæ - Ekvador Útsending 
frá leik Paragvæ og Ekvador í Copa Amer-
ica 2011.

22.05 Úrúgvæ - Perú Bein útsending frá 
leik Úrúgvæ og Perú í Copa America 2011. 
Liðin eru í C-riðli ásamt Chile og Mexíkó.

00.35 Síle - Mexikó Bein útsending frá 
leik Síle og Mexíkó í Copa America 2011. 
Liðin eru í C-riðli ásamt Úrúgvæ og Perú.

FRÁ 199 KR. Á DAG
Man Utd TV, Liverpool TV, Chelsea TV

og hliðarrásir fylgja.

FRÁ 199 KR Á DAG
Stöð 2 Sport 2 kostar aðeins 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

STÓRKOSTLEG FÓTBOLTAVEISLA
Á STÖÐ 2 SPORT 2

ÚRÚGVÆ – PERÚ
Í KVÖLD KL. 22:05

CHILE – MEXIKÓ
Í KVÖLD KL. 00:35

Ég á það til að hlusta á hana Sirrý á sunnudagsmorgnum, sem 
Ríkisútvarpið lýsir sem „lifandi útvarp á líðandi stundu“. 
Sirrý var með beina útsendingu frá Akureyri að þessu sinni. 
Hún deildi því með lesendum í byrjun að hún horfði út um 
gluggann á iðagræna velli og hampaði veðrinu, líkt og inn-

fæddur Norðlendingur. Ég ákvað að hella upp á kaffi 
og leiða hugann að mínum heimaslóðum með hjálp 

þulunnar okkar góðu.
Í gærmorgun var Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjar-

stjóri á Akureyri, staddur í stúdíói hjá Sirrý og svaraði fyrir-
spurnum hlustenda. Ég játa það að ég hlustaði ekki á þáttinn 
til enda, en miðað við það sem ég heyrði virðist mér 
vandamál Akureyringa ekki tiltakanlega alvarleg. Atvinnu-
leysi, umhverfisvernd eða skólamál virtust ekki trufla 
hlustendur Rásar tvö, heldur var þeim mikið í mun að 
ræða um fyrirhugaða stækkun ÁTVR við Hólabraut (sem 

ég hélt að bæri að fagna), hlykkjóttar götur og hámarkshraða. Kona 
ein, íbúi í hinu glansandi nýja Naustahverfi, var ekki paránægð 

með skipulagsmálin í bænum. Eiríkur byrjaði samtalið á því 
að tilkynna henni að þau væru nágrannar og hann þekkti 
því umhverfið vel. En konan var ekki að kvarta yfir malar-
hrúgum í hverfinu, graslausum görðum eða hálfbyggðum 
húsalengjum, heldur tiltekinni götu sem henni þótti hlykkjast 
fullmikið fyrir hennar smekk. Hún vildi hafa hana beinni. 
Eiríkur hlustaði af athygli, en gat ekki, eins og gefur að skilja, 

lofað bót og betrun. Svona hefði gatan einfaldlega 
verið lögð til þess að lágmarka hraðakstur.
Ef þetta eru þau vandamál sem eru að trufla íbúa 
Akureyrar hvað mest, vil ég óska heimabænum 

mínum til hamingju. Af Sirrý á sunnudags-
morgnum að dæma virðist Eiríkur vera í kósý 

starfi miðað við kollega hans, Jón Gnarr.

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR HUGSAR HEIM MEÐ SIRRÝ

Vínbúðin og vegir mál málanna norðan heiða
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

10.55 Deal or No Deal 11.30 Deal or No Deal 
12.05 Deal or No Deal 12.40 Fawlty Towers 13.10 
‚Allo ‚Allo! 13.45 ‚Allo ‚Allo! 14.10 Deal or No Deal 
14.45 Deal or No Deal 15.20 Deal or No Deal 
15.55 Fawlty Towers 16.30 ‚Allo ‚Allo! 17.05 ‚Allo 
‚Allo! 17.35 Dalziel and Pascoe 18.25 Dalziel and 
Pascoe 19.10 Top Gear 20.00 Live at the Apollo 
20.45 Rowan Atkinson Live 21.45 My Family 
22.15 Top Gear 23.05 Live at the Apollo 23.50 
Rowan Atkinson Live 00.50 Little Britain 01.20 My 
Family 01.50 Dalziel and Pascoe

11.00 Bag kulisserne i Zoo 11.30 Sommertid 
12.00 Det Søde Sommerliv 12.30 Søren Ryge 
direkte 13.00 Sommersang i Mariehaven 13.55 
Møde i naturen 14.00 Byggemand Bob 14.10 
Hyrdehunden Molly 14.30 Rosa fra Rouladegade 
15.00 Hercule Poirot 16.30 TV Avisen med Sport 
17.05 Aftenshowet Sommer 18.00 Kyst til kyst 
19.00 TV Avisen 19.25 Sommervejret 19.35 
Aftentour 2011 20.00 Horisont Special 20.05 
Horisont Special 20.30 Inspector Rebus 21.40 
Vore Venners Liv 04.00 Rasmus Klump

09.45 Sommertid 10.15 Berlin, Berlin 10.40 
Berlin, Berlin 11.05 Røst 11.35 Karanba! 12.05 
Damenes detektivbyrå nr. 1 13.00 Derrick 14.00 
Filmavisen 14.10 Folk 14.40 Rallycross 15.10 
Poirot 16.00 Oddasat - nyheter på samisk 16.05 
Nyheter på tegnspråk 16.10 Tilbake til 60-tallet 
16.40 Distriktsnyheter 17.30 Australias villmark 
18.00 Tore på sporet 18.55 Distriktsnyheter 19.30 
Sommeråpent 20.15 Boardwalk Empire 21.05 
Kveldsnytt 21.20 Mysterier med George Gently 
22.50 20 sporsmål 23.15 Sport Jukeboks

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 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 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í 
nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Með spjót í 
höfðinu 14.00 Fréttir 14.03 Konungur slaghörpunn-
ar: Franz Liszt 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hin 
hljóðu tár 15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Í lok dags 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Heimsmenning á hjara veraldar 20.00 Leynifélagið 
20.30 Hefðarkettir og ræsisrottur 21.10 Um Njáls 
sögu 21.28 Kvöldsagan: Njáls saga 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 
Girni, grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

14.00 Rapport 14.05 Det goda livet 14.55 Engelska 
Antikrundan 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 
Regionala nyheter 16.15 Konstdeckarna 17.15 
K-märkt form 17.20 Sverige i dag sommar 17.30 
Rapport 17.52 Regionala nyheter 18.00 Cleo 
18.30 Det söta livet 19.00 Vem tror du att du 
är? 19.40 Semester, semester, semester 20.00 
Hotellpraktikanterna 20.30 Hela apparaten - om 
teknikens världar 21.00 Damages 21.50 Engelska 
Antikrundan 22.50 Rapport 22.55 Musikaliska 
underbarn

Það eru tveir 
toppleikir 
á dagskrá í 
Copa America 
í kvöld. Báðir 
leikirnir 
eru í C-riðli 
keppninnar 
en í fyrri leikn-
um mætast 
Úrúgvæ og 
Perú en í 
þeim seinni 
Síle og 
Mexíkó.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 22.05

Copa America

bmvalla.is

BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík 

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

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is
Opið mánud.-föstud. 8-18

Terra
nýr valkostur fyrir veröndina

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft
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„Ég hélt alltaf að hlaup væru það 
leiðinlegasta sem hægt væri að 
gera — af öllu,“ segir Eyvindur 
Karlsson, grínisti og nýútskrif-
aður leikstjóri úr East 15-skólan-
um í Lundúnum.

Eyvindur byrjaði að stunda úti-
hlaup þegar hann bjó þar ytra og 
hélt uppteknum hætti þegar hann 
flutti heim fyrir mánuði. Hann 
segir nýja áhugamálið ekki hluta 
af átaki og kýs frekar að segja 
að um lífsstílsbreytingu sé að 
ræða. „Þegar ég var í skólanum 
í vetur fór ég að finna fyrir því 
hvað ég var kominn í lélegt form. 
Ég ákvað að gera eitthvað,“ segir 
Eyvindur.

Eyvindur byrjaði að skokka þar 
sem það var ódýrasti kosturinn í 
stöðunni. „Ég gat ekki hlaupið í 
eina mínútu þegar ég byrjaði. Ég 
var farinn að hlaupa fimm kíló-
metra, svo hætti ég að hlaupa í 
skóm, þá minnkaði það aftur.“

Ha? Hleypurðu á tánum?
„Ég hleyp berfættur. Það er 

eina vitið. Fæturnir á okkur eru 
hannaðir til að hlaupa, en ekki í 
skóm. Ég fór að fá í hnén og las 
mér til um hvað ég væri að gera 
vitlaust. Ég vildi ekki hætta 
að hlaupa. Þá rakst ég á lærð-
ar greinar sem virtust benda til 
þess að það væri betra, að maður 
fengi minna högg upp í líkamann 
ef maður væri berfættur.“

Eyvindur vigtar sig sjaldan 
en segir að buxnastrengurinn 
hafi aðeins víkkað í kjölfar nýja 
lífsstílsins. Hann hætti líka að 
reykja, beindi mataræðinu í betri 
farveg og segist beita heilbrigðri 
skynsemi þegar hann velur hvað 
hann setur ofan í sig. „Ég veit að 
ég á ekki að borða hamborgara og 
djúpsteiktan kjúkling í öll mál. Ég 
er ekki að drekkja mér í ógeði.“ 

Vinir Eyvindar tóku lífsstíls-
breytingunni misjafnlega, enda 
var hann kannski ekki líkleg-
asti maður heims til að byrja 
að stunda útihlaup. „Það var 
öllum sama þegar ég reykti eins 
og strompur og át ekkert nema 

skyndibita,“ segir hann í létt-
um dúr. „Svo um leið og ég fór 
að sporna aðeins gegn því að ég 
myndi deyja fyrir fimmtugt var 
farið að gera grín að mér.“

Í Lundúnum var þó talsvert auð-
veldara að borða hollan mat, að 

sögn Eyvindar. Hann segir úrval-
ið betra þar og maturinn ódýr-
ari. „Hérna heima þarf maður að 
vera með tvær milljónir á mánuði, 
maður þarf að vera bankastjóri 
til að borða hollan mat! Þetta er 
rugl.“  atlifannar@frettabladid.is 

EYVINDUR KARLSSON: GAT EKKI HLAUPIÐ Í MÍNÚTU ÞEGAR ÉG BYRJAÐI

Skokkar berfættur um bæinn

Á TÁNUM Eyvindur Karlsson hætti að finna til í hnjánum þegar hann kastaði skónum 
og byrjaði að skokka berfættur.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

„Ég ætla að einbeita mér svolítið að þessu núna,“ 
segir ljósmyndarinn og auglýsingaleikstjórinn 
Einar Snorri.

Hann hefur verið tekinn undir væng umboðs-
skrifstofunnar Firsteight í Berlín, sem sérhæfir 
sig í að finna verkefni fyrir auglýsingaklippara. 
Skrifstofan er sú virtasta sinnar tegundar í Þýska-
landi og því um afar gott tækifæri að ræða fyrir 
Einar Snorra á þessari braut. Af þessu tilefni hefur 
Einar Snorri sett upp heimasíðuna Snorricuts.com 
þar sem skoða má verkefnin sem hann hefur unnið 
við í gegnum árin. Þar má nefna auglýsingar fyrir 
Hummer, Nokia, Kenneth Cole og tónlistarmynd-
band fyrir R.E.M. sem þeir Snorra-bræður gerðu 
garðinn frægan með nokkrum árum.

Einar Snorri auglýsti fyrr á árinu eftir íslenskum 
þátttakendum fyrir nýja ljósmyndabók sem hann 
ætlaði að setja saman með portrettmyndum. Hann 
segist ekki vita nákvæmlega hvenær hún kemur út 
en þátttakan var ágæt. Áður gerði hann umtalaða 
Kaffibarsbók í samvinnu við félaga sinn Eið Snorra 
þar sem fastagestir barsins sátu fyrir á fyrri hluta 
tíunda áratugarins. „Það liðu fjórtán ár frá því að 
við skutum myndirnar þar til bókin kom út. Það er 

vonandi að það verði ekki jafn langur tími núna. Ég 
mun halda áfram að safna portrettum, koma aftur 
og gera meira, líka í öðrum borgum,“ segir Einar 
Snorri.  - fb

Einar Snorri til liðs við Firsteight

NÝ UMBOÐSSKRIFSTOFA Einar Snorri hefur ráðið sig til 
umboðsskrifstofunnar Firsteight í Berlín. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þetta tók vel á, ég var orðinn ansi 
þreyttur í upphandleggsvöðvun-
um,“ segir Jógvan Hansen söngv-
ari, sem veiddi fimmtán punda lax 
í Langá á dögunum.

Jógvan er á ferð og flugi um 
landið með Friðriki Ómari um 
þessar mundir og var staddur í 
Neskaupstað þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum. Á dögunum 
gafst honum hins vegar laus stund 
til að skella sér í Langána ásamt 
Arngrími Fannari (Adda Fannari), 
Hans Hjalta Skaale, frænda sínum 
frá Færeyjum, og svila sínum. 

Veiðiferðin var mikil frægðar-
för því Jógvan krækti í vænan lax, 
fimmtán pund og 90 cm. Hann var 
hins vegar ekki rotaður eins og lög 
gera ráð fyrir heldur settur í ker 

því meiningin er að nota hann til 
undaneldis.

Þetta er þriðja árið sem Jógv-
an tekur veiðimennskuna föstum 
tökum. Hann hefur verið fasta-
gestur í Langá en auk þess veitt í 
Selá og Veiðivötnum. „Ég er mjög 
vel giftur, tengdapabbi minn er 
veiðivörður í Langánni, bræður 
hans sjá um ána og þeir kynntu 
mig fyrir þessari íþrótt.“ 

Söngvarinn kveðst hafa fall-
ið fyrir veiðiskapnum, hann hafi 
fundið veiðimanninn innra með 
sér og nú geti hann ekki hugsað 
sér betra frí. „Úti í ánni ríkir bara 
ró og friður, þarna er ekkert net 
og slökkt á öllum símum. Þetta er 
bara ég að hlusta á vatnið, hin full-
komna afslöppun.“  - fgg

Jógvan krækti í 
vænan lax í Langá

KANN VEL VIÐ SIG Í ÁNNI Jógvan Hansen vissi nánast ekkert um laxveiði þegar hann 
kom hingað frá Færeyjum. Hann giftist hins vegar inn í mikla veiðifjölskyldu og getur 
nú ekki hugsað sér betra frí en að standa úti í miðri á, hlusta á vatnið og veiða lax.

„Ég var að klára The Game 
of Thrones. Þeir eru rosalega 
spennandi.“

Þórunn Antonía Magnúsdóttir, söng- og 
sjónvarpskona.

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

Miele þvottavélar og þurrkarar

Bandaríski rokksöngvarinn Jon 
Bon Jovi er staddur á Íslandi. Hann 
dvelur í turnsvítunni á Hótel Borg 
ásamt fjölskyldu sinni, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Bon Jovi kom til landsins um 
helgina, en hann gekkst nýlega 
undir aðgerð á hné og hyggst dvelja 
á landinu í viku á meðan hann jafn-
ar sig. Hann snæddi hádegisverð 
á veitingastaðnum Silfri á Hótel 
Borg í hádeginu í gær og vakti tals-
verða athygli matargesta. Heimild-
ir Fréttablaðsins herma að eftir að 
spurðist út að Bon Jovi hafi borðað 
á Silfri hafi fjölmargir pantað borð. 
Veitingastaðurinn verður því þéttar 

setinn í kvöld og á morgun en ella, 
en fólk vonast eflaust til að geta 
barið goðið augum.

Á fimmta tímanum í gær sást Jon 
Bon Jovi rölta út af íslenska barn-
um í fylgd með óþekktum manni. 
Hann var að sögn viðstaddra 
„klæddur eins og Íslendingur“ — 
í gallabuxum, gráum bol og með 
flennistór sólgleraugu.

Jon Bon Jovi er 49 ára gamall 
og einn allra vinsælasti söngvari 
Bandaríkjanna. Hann er kvæntur 
æskuástinni, Dorotheu Hurley og 
eiga þau saman fjögur börn, þau  
Stephanie Rose, Jesse James Louis, 
Jacob Hurley og Romeo Jon. Hljóm-

sveit hans, Bon Jovi var stofnuð 
árið 1983 og hefur selt meira 
en 130 milljón plötur um allan 
heim. Hljómsveitin er þekkt-
ust fyrir slagarana It‘s My Life 
og Livin‘ on a Prayer og You 
Give Love a Bad Name, en þau 
hafa hljómað á ófáum íslensku 
pöbbunum í flutningi misgóðra 
trúbadora.

- afb

Bon Jovi jafnar sig eftir hnéaðgerð á Íslandi

STRÁKURINN Á BORGINNI 
Jon Bon Jovi hyggst dvelja 
í turnsvítunni á Hótel Borg 

í viku.



Alltaf ódýrast 
á netinu

flugfelag.is

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

REYKJAVÍK

skemmtum okkur innanlands

30. júlí – 1. ágúst   Ein með öllu

8. – 9. júlí   Púkamótið
15. – 17. júlí  Vesturgatan, hlaupahátíð
30. júlí – 1. ágúst   Mýrarbolti

7. – 9. júlí   Eistnaflug

14. – 17. júlí   Bræðslan

22. – 24. júlí  Franskir dagar
30. júlí – 1. ágúst  Neistaflug

30. júlí – 1. ágúst  Unglingamót UMFÍ

16. – 18. júlí  Fjölskyldu- og skeljahátíð

Taktu flugið á skemmtilega 
viðburði um allt land í júlí. 
Hér eru örfá dæmi um það 
sem er að gerast í mánuðinum:

Akureyri

Ísafjörður

Neskaupstaður

Borgarfjörður eystri

Fáskrúðsfjörður

Egilsstaðir

Hrísey

bókaðu flugið tímanlega á flugfelag.is



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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið
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ÞRÝSTI
JÖFNUNAR
HEILSU
RÚM!

VAKNAR ÞÚ ÚTHVÍLDUR? SEFUR ÞÚ EKKI VEL Á NÓTTUNNI?
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• Lagar sig að líkamanum

• Veitir fullkomna slökun

• Einginn hreyfing milli
svefnsvæða

• Hefur óviðjafnanlega 
þyngdardreifingu

• Kemur líkamanum í 
rétta stellingu til hvíldar

• Þarf ekki að snúa

• 10 ára ábyrgð

34%
AFSLÁTTUR

AÐEINS

10
RÚM

Lykillinn að góðu lífi er góður svefn. Góður svefn hjálpar okkur að takast á við eril dagsins. Þar sem við eyðum þriðjung 
ævinar í rúminu er mikilvægt að vanda til valsins. Mjúkt, stíft, stutt, langt eða hart. Rúm er því ekki eitthvað sem maður 
sparar við sig. Er kominn tími til að endurnýja áður en þú ferð að missa svefn eða fá í bakið. Komdu og láttu sérfræðinga 

okkar hjálpa þér við að finna rétta rúmið og kodda. Þú eyðir þriðjung ævinnar í rúminu, ertu í rétta rúminu?

AC-PACIFIC

VIÐ ÆTLUM AÐ SELJA 10 STIKKI AF

AC-PACIFIC
ÞRÝSTIJÖFNUNARHEILSURÚMUM

(Queen size 153X203 cm.)

Fullt verð 227.130 kr. 

NÚ 149.000 kr.

Sveitabrúðkaup
Guðmundur Steingrímsson alþing-
ismaður og Alexía Björg Jóhannes-
dóttir leikkona gengu í hjónaband á 
laugardaginn. Brúðkaupið og veislan 
fóru fram í laut við bústað fjölskyldu 
Guðmundar að Kletti í Borgarfirði 
að viðstöddum hátt í tvö hundruð 
gestum. Brúðhjónin afþökkuðu allar 
gjafir frá gestum 
en óskuðu 
þess í stað 
eftir því að 
fólk gæfi 
andvirði 
gjafanna til 
góðgerðar-
mála.

Æskuvinurinn hélt ræðu
Meðal ræðumanna var Pétur 
Jóhann Sigfússon grínisti, sem er 
æskuvinur Guðmundar úr Garðabæ, 
og þótti hann  fara á kostum. Tón-
listarmaðurinn Björn Jörundur Frið-
björnsson talaði sömuleiðis til brúð-
hjónanna og söng auk þess lagið 

Ég er kominn heim, sem 
hann tók upp með Bubba 
Morthens fyrir nokkrum 
árum. Þá stigu einnig á 
pall vinkonur brúðarinnar 

úr leiklistarheim-
inum, þær Ísgerður 

Elfa, Sólveig Guð-
mundsdóttir og 
Sara Marti.

Gleði fram eftir nóttu
Félagar Guðmundar úr hljóm-
sveitinni Ske, með söngvarann 
Höskuld Ólafsson í fararbroddi, 
léku fyrir dansi í veislunni og tróð 
brúðguminn að sjálfsögðu upp með 
þeim. Björn Jörundur tók einnig 
lagið með bandinu og stórleikarinn 
Jóhann Sigurðarson lét sig ekki 
muna um að renna í gegnum eitt 
Bítlalag. Meðal annarra 
kunnra gesta voru Hilmir 
Snær Guðnason leikari, 
Karl Th. Birgisson blaða-
maður, Benni Hemm 
Hemm tónlistarmaður 
og Dagur B. Eggerts-
son borgarfulltrúi.  
  - hdm

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1  Líkfundur við Hótel Frón: Vissu 
ekki að konan væri ólétt

2  Lík kornabarns finnst í 
ruslagámi í Reykjavík

3  Tilkynnt um nauðgun á 
hestamannamóti

4  Tveir í haldi vegna 
líkamsárásar 

5  Hjónum rænt í Pakistan
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