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Betr‘á Metro
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Jake Gyllenhaalklæddist fatnaði frá
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þættinum Man vs. Wild sem sýndur
var á Discovery á
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Scott vill
frið við
Dettifoss

Þrastaskógur 100 ára
UMFÍ stendur fyrir vikulegum
göngum um Þrastaskóg í
tilefni afmælisins.
tímamót 16

Aðgangur að náttúruperlu verður takmarkaður
á meðan tökur á bandarískri stórmynd fara fram.

Í partíi með Kate Moss

FÓLK Aðgangur almennings að
Dettifossi verður takmarkaður í tvo
daga á meðan tökur á geimverumyndinni Prometheus, í leikstjórn
Ridley Scott, fara fram síðar í mánuðinum. Tökur á myndinni hófust
á mánudag við
rætur Heklu.
Hundruð ferðamanna koma að
fossinum dag
hvern. Tvær
leiðir eru þeim
venjulega opnar,
vesturleiðin sem
heyrir undir
RIDLEY SCOTT
Vatnajökulsþjóðgarð og austurleiðin sem heyrir
undir Umhverfisstofnun (UST).
UST hefur gefið grænt ljós á
tökur austan megin við fossinn
og verður lokað fyrir aðgang þar.
Umsókn um tökur vestan megin
er enn á borði þjóðgarðsvarðar en
verður afgreidd síðar í vikunni.
Verði hún samþykkt verður aðgengi
takmarkað og gömul leið opnuð.
„Takmarkanir munu ekki hafa nein
afgerandi áhrif á ferðamennsku á
svæðinu,“ segir Hjörleifur Finnsson þjóðgarðsvörður.
Tökuliðið hefur gengist undir
skilyrði sem UST setur, meðal annars að skila þurfi svæðinu jafngóðu
ef ekki betra en það var áður en
tökur hófust.
Þór Kjartansson, starfsmaður
íslenska fyrirtækisins True North
sem vinnur að myndinni, segir að
lítið sem ekkert verði raskað við
náttúrunni við Dettifoss enda tökustaðurinn náttúruvætti.
Hann segir fyrirtækið hafa átt
gott samstarf við UST, starfsmenn
þjóðgarðsins, sveitarfélög, sýslumenn og ferðaþjónustuaðila. Um
360 manns koma að verkefninu, þar
af 160 Íslendingar.
- kh, jab

Ljósmyndarinn Hörður
Ellert Ólafsson lenti í ýmsum
ævintýrum á Glastonburyhátíðinni í júní.
fólk 26

Guðjón er stórhuga
Guðjón Baldvinsson ætlar
að skrá sig í sögubækurnar
hjá KR.
sport 22
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BONGÓBLÍÐA A-LANDS Í dag
verða suðaustan 8-13 m/s og væta
S- og V-lands. Annars hægari og
bjart, einkum A-til. Hiti 10-20 stig,
hlýjast NA-lands.
VEÐUR 4

100%

HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN

VÍTISLOGAR Slökkviliðið barðist við eldinn í dekkjahaugi Hringrásar með því að sprauta á hann vatni og froðu. Stór krabbakló frá

fyrirtækinu var notuð til að dreifa úr haugnum. Reynslan frá stórbruna á sama stað fyrir sjö árum nýttist vel við slökkvistarfið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nágrannar fyrirtækisins Hringrásar geta þakkað vindáttinni órofinn nætursvefn:

Stórbruni af mannavöldum
BRUNI Talið er að mikill eldsvoði
í dekkjahaug á lóð fyrirtækisins
Hringrásar við Sundahöfn í fyrrinótt hafi verið mannanna verk. Á
upptöku úr öryggismyndavél má
sjá hóp manna koma aðvífandi
á bílum og kasta einhverju sem
virðist vera bensínsprengja að
haugnum. Mennirnir eru ófundnir.

NÚ EINNIG MEÐ
KÓKOS OG SÚKKULAÐI
WWW.MS.IS

Engan sakaði í eldsvoðanum
en hagstæð vindátt varnaði því
að rýma þyrfti nálæg íbúðarhús,
þeirra á meðal dvalarheimilið
Hrafnistu.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
mikill eldur kemur upp í dekkjum
á lóð fyrirtækisins. Það sama gerðist árið 2004, en þá tók tvo daga

að slökkva eldinn og flytja þurfti á
sjötta hundrað manns af heimilum
sínum tímabundið.
Af þessum sökum efast formaður borgarráðs og slökkviliðsstjóri
höfuðborgarsvæðisins nú um að
Hringrás geti verið áfram á sama
stað. Framkvæmdastjórinn kveðst
þó ekki á förum. - sh / sjá síður 4 og 6
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Rúmlega 61 prósent landsmanna les Fréttablaðið hvern útgáfudag, samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent:

Lestur Fréttablaðsins eykst milli kannana
FJÖLMIÐLAR Fleiri lesa nú Frétta-

Magnús, eru þetta nokkuð
óhrein dýr?
„Nei, þetta verða rándýr hreindýr.“
Magnús Ólafs Hansson fer fyrir hópi
manna sem vilja flytja hreindýr til
Vestfjarða. Yfirdýralæknir og Búnaðarsamband Strandamanna leggjast gegn
hugmyndinni vegna smithættu.

Þingmaður óskar skýringa:

Vill sjónvarpsfund um ESB
ALÞINGI Sigurður Ingi Jóhanns-

son, þingmaður Framsóknarflokksins, hefur
óskað eftir
fundi í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd
til að ræða
ýmislegt er
varðar aðildarumsókn Íslands
að EvrópusamSIGURÐUR INGI
bandinu. Hann
JÓHANNSSON
vill að fundurinn verði opinn og að honum
verði sjónvarpað.
Sigurður óskar eftir því að
Bændasamtökin verði boðuð á
fundinn og kynni nýframsettar
varnarlínur sínar og nýja bók um
landbúnaðarkerfi ESB. Þá telur
Sigurður ýmsar yfirlýsingar
utanríkisráðherra gefa tilefni til
fundar. Eins vill hann fá ástæður
fyrir meintum skorti á samráði
og því að samningahópar fundi
ekki reglulega.
- kóp

Bifhjólaslys á Norðurlandi:

Sækja þurfti
neyðarblóð
SLYS Alvarlegt bifhjólaslys varð

nyrst á Skaga á milli Skagafjarðar og Húnaflóa undir kvöld
í gær. Landhelgisgæslunni barst
tilkynning um slysið um tíu
mínútur í sjö.
Þyrla Landhelgisgæslunnar
TF-LIF var nýfarin í loftið til
æfingar þegar hún var kölluð til
Reykjavíkurflugvallar. Þar bættist þyrlulæknir við áhöfnina auk
þess sem ákveðið var að fá neyðarblóð hjá Blóðbankanum, að því
er fram kemur í tilkynningu.
Þyrlan lenti á vettvangi slyssins klukkan rétt rúmlega átta
og kom með bifhjólamanninn að
Landspítalanum í Fossvoginum
rétt fyrir klukkan tíu.
- jab

blaðið en í byrjun árs, samkvæmt
nýrri prentmiðlakönnun Capacent.
Um 61,3 prósent landsmanna á
aldrinum 12 til 80 ára lesa Fréttablaðið að meðaltali. Það er 1,3 prósentustiga aukning frá síðustu
könnun sem náði frá janúar og
fram í mars. Nýja könnunin nær
yfir apríl og fram til loka júní.
Meðallestur á Morgunblaðinu
mælist 31,7 prósent og dregst
saman um 1,5 prósentustig. DV
rekur lestina í hópi dagblaða með
13 prósenta meðallestur. Það er 0,5
prósenta aukning.

Mæling Capacent leiðir í ljós að
Fréttatíminn er mest lesna vikublaðið. Það lesa alls 40,4 prósent
landsmanna. Lestur blaðsins dalaði um 1,4 prósent á milli mælinga.
Lestur þriggja annarra vikublaða
var nú mældur í fyrsta sinn.
Finnur.is er með 26,6 prósenta
lestur, fjórðungur les Monitor og
10,2 prósent Viðskiptablaðið.
Ef horft er á aldurshópinn 18-49
ára á höfuðborgarsvæðinu eru yfirburðir Fréttablaðsins enn meiri;
71,8% meðallestur á móti 28,6%
hjá Morgunblaðinu, 10,7% hjá DV
og 48,6% hjá Fréttatímanum. - jab

Meðallestur á hvert tölublað
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40,4%
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Gagnrýna að ríki
styðji Sea Shepherd
Fulltrúar nokkurra ríkja í Vestur-Afríku fengu ekki vegabréfsáritun til Bretlands til að sækja fund Alþjóðahvalveiðiráðsins. Íslensk stjórnvöld gagnrýna
Holland og Ástralíu fyrir að veita skipum Sea Shepherd skráningu og þjónustu.
UTANRÍKISMÁL Bretar hafa legið

undir ámæli frá fulltrúum ýmissa
þróunarríkja á fundi Alþjóðahvalveiðiráðsins þar sem bresk stjórnvöld létu undir höfuð leggjast að
gefa út vegabréfsáritun til fulltrúa nokkurra aðildarríkja í Vestur-Afríku. Gagnrýnt er að fulltrúarnir hafi þannig verið hindraðir
í að taka þátt í fundinum, koma
sjónarmiðum sínum á framfæri og taka
þátt í atkvæðagreiðslu.
Tómas
H.
Hei ð a r, fo r maður íslensku
sendinefndarinnar, segir að
Íslendingar hafi
lýst fullri samúð
TÓMAS H. HEIÐAR
með umræddum
þróunarríkjum og lagt áherslu á að
vegna þessa óheppilega máls bæri
ekki að greiða atkvæði um neinar
tillögur á fundinum. Málið er enn
óútkljáð.
Tómas segir andrúmsloftið í
ráðinu hafa batnað mjög frá fundinum í Agadir í fyrra, en þar mistókst að ná málamiðlun milli fylgjenda og andstæðinga hvalveiða.
„Undir niðri kraumar hins vegar
og lítið má út af bera til að úfar
rísi. Á ársfundinum hafa komið
upp nokkur mál sem vakið hafa
sterkar tilfinningar,“ segir Tómas.
Hann vísar þar meðal annars
til þess, auk málsins með áritanirnar, að Japan vakti í gær máls
á því sem fulltrúi landsins kallaði
ofbeldisfullar og lífshættulegar
aðgerðir Sea Shepherd-samtakanna gegn japönskum hvalveiðiskipum í Suðurhöfum. Fjölmörg

Könnun janúar til mars 2011
Könnun apríl til júní 2011
Heimild: Capacent
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UMFERÐ Líklegt má telja að enn hafi

dregið úr notkun einkabílsins í sumar
þar sem bensínverð er nokkuð hærra nú
en á sama tíma í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rannsókn Vegagerðarinnar:

Notkun einkabílsins minni
SAMGÖNGUMÁL Notkun einkabíls-

ins dróst nokkuð saman síðasta
sumar borið saman við sumarið
2008. Þetta kemur fram í nýlegri
skýrslu Vegagerðarinnar sem
fjallað er um í nýjasta tölublaði
Framkvæmdafrétta.
Í skýrslunni kemur fram að
32 prósent einstaklinga notuðu
einkabílinn minna sumarið 2010
en sumarið 2008. Hins vegar notuðu 11 prósent einkabílinn meira.
Þá hefur orðið breyting á viðhorfum höfuðborgarbúa til samgönguframkvæmda en bættar
almenningssamgöngur og betri
göngu- og hjólastígar eru nú taldar mikilvægustu framkvæmdirnar. Áður voru það Sundabraut og
bæting stofnbrautakerfisins. - mþl

Arctic Trucks til Afríku:
SEA SHEPHERD Fulltrúi Íslands lagði áherslu á að beina ætti sjónum að aðildar-

ríkjum sem styðja aðgerðir Sea Shepherd.

aðildarríki, bæði úr hópi fylgjenda og andstæðinga hvalveiða,
fordæmdu aðgerðirnar.
„Ísland lagði áherslu á að ekki
ætti að beina sjónum að hryðjuverkasamtökunum Sea Shepherd,
heldur fremur þeim aðildarríkjum ráðsins sem styddu aðgerðir
þeirra beint og óbeint. Gagnrýndi
Ísland sérstaklega Holland, þar
sem skip samtakanna eru skráð,
og Ástralíu, sem veitir skipunum
þjónustu í höfnum sínum, fyrir að
fullnægja ekki alþjóðlegum skuldbindingum sínum sem fánaríki og
hafnríki og styðja með aðgerðar-

leysi sínu hinar hættulegu aðgerðir umræddra samtaka,“ segir
Tómas.
Hann segir það hafa vakið
athygli hve dregið hafi úr mótmælum gegn hvalveiðum. „Þegar
íslenska sendinefndin kom til ársfundarins á mánudag voru aðeins
örfáir mótmælendur fyrir utan
fundarstaðinn. Við finnum fyrir
auknum skilningi á þeim málstað
sem við höfum haldið á lofti um
réttinn til sjálfbærrar nýtingar lifandi auðlinda hafsins, þar á meðal
sjávarspendýra.“
kolbeinn@frettabladid.is

Íslenskt hugvit
er gæðastimpill
VIÐSKIPTI Arctic Trucks hefur land-

að fimm ára samningi við franska
bíladreifingaraðilann CFAO
automotive. Samningurinn felur
í sér notkun á vörumerki Arctic
Trucks meðal annars við breytingar, sölu og þjónustu við Toyotajeppa í fjórtán Afríkulöndum.
„Í farvatninu eru fleiri samningar sem tengjast Afríku þar sem
fjöldi bifreiða verður væntanlega
enn meiri,“ segir Emil Grímsson,
stjórnarformaður Arctic Trucks.
- rve / allt í miðju blaðsins

Stjórn og stjórnarandstaða hvetja Murdoch til að hætta við BSkyB-kaup:

Smurostar

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 11-0509

við öll tækifæri

...tvær nýjar
bragðtegundir

ms.is

Murdoch komi fyrir þingnefnd
BRETLAND, AP Breska stjórnin
tók í gær undir kröfur stjórnarandstöðunnar um að fjölmiðlajöfurinn Rupert Murdoch
hætti við að kaupa meirihluta í
sjónvarpsstöðinni BSkyB.
Gordon Brown, fyrrverandi
forsætisráðherra og fyrrverandi
leiðtogi Verkamannaflokksins,
gagnýnir dagblöð Murdochs harðlega fyrir hleranir á farsímum,
sem nú er komið í ljós að blaðamenn á News of the World hafa
stundað.
Hann segir ljóst að þeir hafi
með ólöglegum hætti komist
að því árið 2006 að sonur hans
nýfæddur væri með hrörnunarsjúkdóm.
Gagnrýni hefur einnig beinst
að bresku lögreglunni fyrir að
hafa ekki þá strax rannsakað af
fullri alvöru ásakanir á hendur

RUPERT MURDOCH Kallaður fyrir breska þingnefnd í næstu viku ásamt syni sínum,

James.

News of the World um hleranir.
Þáverandi yfirmenn lögreglunnar segja yfirmenn blaðsins ekki hafa sýnt samvinnu við
rannsóknina, en lögreglan hafi
haft í nógu öðru að snúast við
rannsókn hryðjuverkamála.

NORDICPHOTOS/AFP

Bæði Murdoch og sonur hans,
James Murdoch, hafa nú verið
beðnir um að mæta til fundar hjá
breskri þingnefnd í næstu viku
til að fara yfir þessi mál. Ekki er
vitað hvort þeir ætla að mæta.
- gb
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Stærsta
3G net
landsins

Meira Ísland
með Símanum
Ef þú átt snjallsíma getur þú
skannað kóðann, opnað slóðina
og sett símann hér
Skannaðu hérna

Barcode Scanner

Meira Ísland

Ómissandi ferðafélagi

Meira Ísland

SAMSUNG ACE
54.900 kr.

Dverghamrar

Símalán-afborgun:

INNEIGN

4.870 kr.

1.000 kr.

á mánuði dreift á
12 mánuði *

inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.

Notaðu 1.000 króna inneignina til að
fara oftar á netið í símanum, hringdu
oftar og sendu fleiri SMS. Upplifðu
meira Ísland með Símanum!**

Við erum með réttu leiðina fyrir þig
Komdu til okkar eða hafðu samband og við aðstoðum þig við að finna hagstæðustu leiðina.

*Ef greitt er með kreditkorti er hægt að dreifa eftirstöðvunum vaxtalaust á allt að 12 mánuði. Greiðslugjald er 295 kr./mán.

**Gildir meðan birgðir endast.

siminn.is

til að sækja
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STÓRBRUNI VIÐ SUNDAHÖFN

MÖKKURINN Þykkan og eitraðan reykjarmökk lagði til norðvesturs frá endurvinnslustöð Hringrásar í Klettagörðum í fyrrinótt. Mökkinn lagði yfir nálæg fyrirtæki en mest af reyknum blés út á Faxaflóann. Hefði vindátt verið

norðanstæð hefði hann lagt yfir íbúðahverfin í Kleppsholti, þar með talin dvalarheimili aldraðra og hjúkrunarheimili. Þeir sem voru á vettvangi með óvarin öndunarfæri fundu fljótt fyrir óþægindum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Efins um staðsetningu Hringrásar
Formaður borgarráðs og slökkviliðsstjóri spyrja sig hvort flytja þurfi fyrirtækið Hringrás fjarri íbúðabyggð eftir annan stórbrunann
þar á nokkrum árum. Framkvæmdastjórinn segir fyrirtækið hafa fullnægt öllum skilyrðum sem því voru sett og ætli hvergi að fara.
„Af því að þetta er ekki í fyrsta
skiptið þá hlýtur sú spurning að
vakna hvort þessi starfsemi geti
yfirhöfuð verið þarna og hvort
starfsleyfið sé
of rúmt,“ segir
Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs,
um brunann í
dekkjahaug á
lóð Hringrásar í
fyrrinótt.
„Ég er mjög
DAGUR B.
hugsi yfir þessu
EGGERTSSON
og því að við
eigum það að hluta til undir hagstæðri vindátt að ekki hafi skapast
vandræði fyrir íbúa í nágrenninu,“
bætir hann við.
Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri er sammála Degi og segir
að athuga þurfi alvarlega hvort
starfsemi af þessu tagi eigi nokkurt
erindi jafn nálægt íbúðabyggð. „Ég
væri afskaplega feginn ef ég myndi
ekki þurfa að koma hingað aftur,“

sagði hann á vettvangi í fyrrinótt.
Dagur bendir þó á að slökkvistarf hafi gengið mun betur núna
en í brunanum fyrir sjö árum.
„Ég held að við
verðum að leyfa
öllum kurlum að
koma til grafar áður en við
drögum ályktanir því að það
varð
niðurstaða n síðast
eftir allítarlega
EINAR ÁSGEIRSSON
skoðun að gefa
starfsleyfi á nýjum grunni.“
Einar Ásgeirsson, framkvæmdastjóri Hringrásar, er hins vegar
ekki á sama máli og tvímenningarnir. Hann segir fyrirtækið ekki
á förum úr Klettagörðum. Það hafi
brugðist við öllum athugasemdum
sem gerðar voru eftir brunann árið
2004 og í þetta sinn hafi það fullnægt öllum skilyrðum sem því hafa
verið sett.
„Við erum búnir að leggja út í
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Það er erfitt að
tryggja sig fyrir mannlegum breyskleika.
EINAR ÁSGEIRSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI HRINGRÁSAR

alla þessa hluti af miklum metnaði
og þess vegna eru þetta mikil vonbrigði,“ segir Einar.
Hann segir það sérstaklega hafa
fengið á menn að heyra af grunsemdum um íkveikju. „Það er erfitt að tryggja sig fyrir mannlegum
breyskleika,“ segir Einar. „Ef einhver ætlar sér að kveikja í húsinu
sínu þá gerir hann það væntanlega
sama hvaða ráðstafanir þú gerir.
Það er erfitt að eiga við ásetning.“
Spurður um efasemdirnar sem
vaknað hafa um staðsetninguna og
að hún bjóði hættunni heim segir
Einar að eftir breytingarnar sem
gerðar hafi verið eigi svona ekki

Íbúasamtök Laugardals ósátt
„Við erum ekki fylgjandi því að svona starfsemi sé inni í borginni,“ segir
Sigurður Þ. Þórðarson, formaður íbúasamtaka Laugardals.
Almenn óánægja sé með að stórbruni hafi orðið hjá sama fyrirtækinu
með ekki lengra millibili, óháð því því hvort það beri nokkra ábyrgð á
brunanum núna. Vera fyrirtækisins á staðnum bjóði hættunni heim.

að geta gerst nema með utanaðkomandi aðstoð.
„Ef við förum út í það, þá er
mikið meiri hætta af öðrum hlutum, ef brennuvargar láta sig til
dæmis bera niður á bílaplaninu
við Kringluna eða við olíutankana
í Örfirisey. Hvar á að draga mörkin
í þessu?“ spyr Einar.
Hann segir fyrirtækið vera að
innleiða öryggisstaðal og í neyslusamfélagi eins og við lifum í sé
mikið hagræði fólgið í því að hafa
endurvinnslustöð innan seilingar.
Enda hafi starfsmenn þess fundið
fyrir miklum stuðningi í nágrenninu undanfarin ár.

hópkaup.is

stigur@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

HEIMURINN
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16

veðurfréttamaður
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16
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DÁLÍTIL VÆTA og
stífari vindur um
sunnan- og vestanvert landið í dag.
Dregur úr vindi og
vætu á morgun og
léttir til, fyrst V-til.
Á föstudag verður
ríkjandi vindátt
orðin norðaustlæg
en þá léttir til og
hlýnar syðra en
það kólnar smám 13
saman norðan til.

14

17

5

5

12

10

5

Á MORGUN
Hægur vindur, skúrir síðdegis inn til landsins.

5

5

15
11

5

12

12

10

14

5

5

11

14

í krafti fjöldans

Dagur fundaði um málið í gærmorgun með slökkviliðsstjóranum
á höfuðborgarsvæðinu, Heilbrigðiseftirlitinu, fulltrúum af umhverfissviði borgarinnar og fleirum.
Hann segir málið mjög alvarlegt. Fyrsta skoðun bendi til þess
að Hringrás hafi verið innan allra
heimilda en engu að síður hafi verið
óskað eftir því að farið yrði yfir öll
þessi mál, ákvæði starfsleyfisins,
hvernig því hefði verið framfylgt
og sömuleiðis þeim skilyrðum sem
sett voru eftir síðasta bruna. Þær
upplýsingar eiga að liggja fyrir í
næstu viku.

12
FÖSTUDAGUR
5-10 m/s.

15
14

Alicante

30°

Basel

23°

Berlín

26°

Billund

17°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

21°

Gautaborg

21°

Kaupmannahöfn

21°

Las Palmas

26°

London

18°

Mallorca

30°

New York

31°

Orlando

31°

Ósló

20°

París

21°

San Francisco

18°

Stokkhólmur

18°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403:
Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is
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STÓRBRUNI VIÐ SUNDAHÖFN

Lögregla leitar að brennuvörgum
Lögregla rannsakar nú hvort hópur manna hafi tekið sig saman um að kveikja í dekkjahaug Hringrásar með bensínsprengju eins og
ráða má af upptöku úr öryggismyndavél. Hagstæð vindátt varð íbúum í nágrenni Sundahafnar til happs því að reykinn lagði á haf út.
Upptaka úr öryggismyndavél við
fyrirtækið Hringrás við Klettagarða virðist sýna að hópur manna
hafi í sameiningu kveikt í stórum
dekkjahaug á lóð fyrirtækisins á
þriðja tímanum aðfaranótt þriðjudags. Engan sakaði í eldsvoðanum.
Allt tiltækt slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu og aukamannskapur var kallaður út til að berjast við eldinn og tókst loksins að
ráða niðurlögum hans um klukkan
átta í morgun.
Lögreglan fór yfir upptökur úr
öryggismyndavélum í kjölfarið
ásamt forsvarsmönnum Hringrásar. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins sést á þeim hvar bílar
koma akandi upp að girðingunni
umhverfis lóðina og nokkrir menn
stíga út. Þeir aðhafast þar eitthvað
í nokkra stund áður en einhverju
sést kastað yfir girðinguna og í
dekkjahauginn. Talið er að þar
hafi verið um bensínsprengju að
ræða. Mennirnir aka svo á brott í
snatri og skömmu síðar er tilkynnt
um eldinn.
Það sem þykir renna stoðum
undir að mennirnir hafi verið
með eldfiman vökva meðferðis er
að á grasbletti utan við girðinguna
er sviðin jörð. Þar hefur einnig
kviknað í, að því er talið er vegna
þess að eldfimi vökvinn helltist
niður.
Mennirnir voru ófundnir í gærkvöldi.
Stórbruni varð í dekkjahrúgu á
sömu lóð árið 2004. Slökkvistarfið nú gekk talsvert betur. „Því
miður fór reynslan frá því síðast í bankann, það hefði nú verið
ágætt að vera laus við hana. En
hún nýtist okkur núna,“ sagði Jón
Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri þegar Fréttablaðið náði tali
af honum á vettvangi í fyrrinótt.
„Svo er líka búið að gera
ákveðnar lagfæringar á svæðinu, steypa veggi sem hólfa þetta
aðeins og það hjálpar til,“ segir
Jón Viðar. Skilyrði fyrir því
hversu mikið magn dekkja mátti
geyma á lóðinni hafi alltaf verið
fyrir hendi og nú hafi þau verið
virt, en það sama var ekki uppi á
teningnum 2004.
Það varð íbúum í hverfinu til
happs að vindáttin í fyrrinótt var
hagstæð. Vindur úr suð-suðaustri
gerði það að verkum að reykinn
lagði á haf út, ólíkt því sem var
árið 2004 þegar reykinn lagði að
hluta yfir íbúðabyggð og rýma
þurfti fjölda húsa.
„Það væri skelfilegt ef mökkurinn færi yfir íbúðahverfi, að ég
tali nú ekki um yfir á dvalarheimilið [Hrafnistu],“ sagði Jón Viðar
á vettvangi. Reykurinn hafi að

LAGT Á ELDHAFIÐ Stórvirkar vinnuvélar voru notaðar til að dreifa dekkjunum í haugnum svo auðveldara væri að slökkva eldinn. Fjöldi fólks kom að slökkvistarfinu, þótt það

hafi ekki verið eins torsótt og í brunanum árið 2004.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gríðarlegur bruni árið 2004 leiddi til lagabreytinga

MÆDDUR SLÖKKVILIÐSSTJÓRI Jón Viðar
Matthíasson vill helst ekki þurfa að
mæta nokkru sinni aftur í Hringrás.

geyma eiturgufur sem fari mjög
illa í fólk. „Það er hrikalega mikill skítur sem kemur úr þessum
reyk. 2004 voru menn lengi að ná
sér, voru að hósta þessu úr sér og
voru veikir, bæði hjá okkur og lög-

Bruninn mikli í Hringrás í nóvember 2004 var gríðarlegur. Tvo daga tók að slökkva eldinn, sem kviknaði í
dekkjahaug sem var miklum mun stærri en sá sem nú
varð eldi að bráð.
Á þriðja hundrað manns komu að slökkvi- og björgunarstarfinu og á sjötta hundrað íbúum í nágrenninu
var gert að yfirgefa heimili sín tímabundið, enda lagði
eitraðan reykinn yfir hverfið og barst inn um allar
glufur.
Athuganir leiddu fljótlega í ljós að kviknað hefði í út
frá hleðslutæki fyrir lyftara, sem geymt var í ósam-

reglunni, og voru frá í töluverðan
tíma.“
Hann sagði jafnframt að á tímabili hefði verið hætta á að eldurinn
bærist í nærliggjandi skemmur.
Þótt eldurinn hafi verið slökktur

þykktu húsnæði á lóðinni. Þá kom líka í ljós að eftirlitsaðilar höfðu varað forsvarsmenn Hringrásar sterklega
við hættunni af of stórum dekkjahaugnum á lóðinni án
þess að brugðist hefði verið við. Þrátt fyrir það endurnýjaði Heilbrigðiseftirlitið starfsleyfi fyrirtækisins eftir
brunann að þröngum skilyrðum uppfylltum.
Umhverfisráðherra kallaði í kjölfarið eftir sérstakri
úttekt Brunamálastofnunar á málinu og tillögum til
úrbóta til að tryggja að eitthvað þvílíkt endurtæki sig
ekki. Þetta leiddi til þess að lögum um brunavarnir var
breytt og heimildir eftirlitsaðila auknar.

í gærmorgun var slökkvilið þar að
störfum í allan gærdag og var með
vakt fram eftir gærkvöldinu enda
þarf ekki miklar glæður til að eldur
komi upp að nýju í erfiðum eldsmat
eins og dekkjum og dekkjakurli.

Við þetta má bæta að eldsvoðinn
raskaði starfsemi nokkurra fyrirtækja við Sundahöfn í gær, meðal
annars Eimskips, vegna mengunar.
stigur@frettabladid.is
thorunn@frettabladid.is

kynning Austurbæjarapóteki
Ögurhvarfi
fimmtudaginn 14. júlí milli kl. 14 og 17

20% afsláttur af vítamínunum.
Mest seldu vítamínin í Bretlandi

LANGÞRÁÐ HVÍLD Það getur tekið sinn toll að sinna slökkvistörfum klukkustundum saman. Þessir slökkviliðsmenn voru því
hvíldinni fegnir þegar þeir tylltu sér í nálæga brekku og fengu sér nesti. Það á svo eftir að koma í ljós hvort eiturgufurnar frá
eldinum valda þeim beinlínis veikindum, eins og raunin varð eftir eldsvoðann 2004.
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HLAUP Í MÚLAKVÍSL
Áfram unnið á sólarhringsvöktum við brúarsmíð:

Umferð gæti komist
á eftir rúma viku
Vegagerðin vonast til þess að hægt
verði að hleypa umferð á bráðabirgðabrú yfir Múlakvísl um miðja
næstu viku. Þó er ekki hægt að slá
því föstu því sjá verður hvernig vinnu miðar áfram og hvernig
vatnsmagnið í ánni verður.
„Það gengur bara mjög vel.
Við erum hálfnaðir að reka niður
staurana, og það er komið upp eitt
fimmtán metra sett af stálbitum
og fleiri verða hífð upp í nótt,“

sagði Sveinn Þórðarson, brúarsmiður hjá Vegagerðinni, þegar
Fréttablaðið náði tali af honum í
gærkvöldi. „Við erum að byrja að
setja brúargólfið á stálbitana. Það
er búið að smíða helminginn af
því.“
Samhliða brúarsmíðinni er
unnið að því að gera vegi að nýju
brúnni sem og varnargarð sem
mun verja bæði veginn og brúna
austan frá.
- þeb

HORFT YFIR MÚLAKVÍSL Rétt áður en rútan festist í ánni fóru vörubílar með fólksbíla bæði til austurs og vesturs yfir hana. Fólks-

flutningar höfðu gengið mjög vel fram að því að rútan festist, en áin breytist mjög fljótt þessa dagana.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Flutningum haldið
áfram eftir óhapp
BRÚARSMÍÐ Búið var að smíða helming brúargólfsins í gærkvöldi og höfðu starfs-

menn hafist handa við að setja það á stálbita.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Flutningar á fólki og bílum yfir Múlakvísl halda áfram í dag. Sautján ferðamenn og tveir bílstjórar sluppu ómeiddir eftir að rúta festist og sökk í gær.
Annar bíll hefur nú verið fenginn í flutningana. Tjón metið á 500 milljónir.
Fólks- og bílaflutningar yfir Múlakvísl stöðvuðust um tvöleytið í
gær þegar rúta með sautján ferðamönnum, bílstjóra og aðstoðarmanni hans festist og sökk í miðri
ánni. Allir sluppu ómeiddir en farþegar og bílstjórar þurftu að bíða
eftir björgun á þaki rútunnar eftir
að hafa brotið rúðu til þess að komast þangað.
Björgunarsveitin Víkverji ásamt
vakt björgunarsveitar á staðnum
kom ferðamönnum á land austanmegin árinnar, samkvæmt upplýsingum frá Almannavarnadeild
ríkislögreglustjóra. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út til
að aðstoða lögreglu og björgunarsveitir, en hlutverk hennar var að
flytja þá farþega sem vildu komast vestur fyrir Múlakvísl þangað.
Opnaðar voru fjöldahjálparstöðvar bæði í Vík og á Kirkjubæjarklaustri og var farþegum í rútunni
boðin áfallahjálp eftir að atvikið
varð. Rútunni hefur verið komið
úr ánni og er sem stendur á verkstæði.
Margir þættir eru taldir hafa

Kostnaður 500 milljónir
Tjónið vegna hlaupsins í Múlakvísl er metið á um 500 milljónir króna. Í
þeirri tölu felst kostnaður við bráðabirgðabrú og endurbyggingu varanlegrar
brúar, viðgerð á vegi og varnargörðum og kostnaður við aukinn viðbúnað
lögreglu og björgunarsveita. Ríkisstjórn Íslands hefur ákveðið að gefa þeim
sem sinna viðgerðum og björgunarstörfum heimild til að gera allt sem hægt
er til að opna hringveginn sem fyrst og grípa til tímabundinna ráðstafana
við flutninga og lagfæringa á Fjallabaksleið þar til vegurinn opnar á ný.

valdið slysinu, að sögn yfirlögreglumannsins á Hvolsvelli. Vaðið
breytist á mjög skömmum tíma,
dýpt árinnar er breytileg og mikill
aur í henni. Bílstjórinn Björn Sigurðsson tók undir það og segir ána
ekki síst breytast vegna vinnunnar við bráðabirgðabrúna nokkrum
metrum fyrir ofan vaðið.
Flutningunum verður haldið áfram í dag en annar trukkur
hefur verið fenginn til að flytja
fólk yfir Múlakvísl. Samkvæmt
upplýsingum frá Vegagerð inni mun jarðýta fara yfir vaðið
reglulega til að tryggja öryggi
ferðalanga auk þess sem fylgst

verður stöðugt með vatnshæðinni. Almannavarnir og lögreglan
á Hvolsvelli tóku þessa ákvörðun í
samstarfi við Vegagerðina á fundi
í gær. Stefnt er að því að hafa vaðið
opið og flytja fólk frá klukkan sjö
á morgnana til klukkan ellefu á
kvöldin eftir því sem aðstæður
leyfa.
Ríkisstjórnin fjallaði um afleiðingar hlaupsins á fundi í gærmorgun og ræddi þar við Jón Bjartmarz
yfirlögregluþjón, Hrein Haraldsson vegamálastjóra og Árna Gunnarsson formann Samtaka ferðaþjónustunnar.
thorunn@frettabladid.is

Dregið hefur úr afbókunum ferðalanga á gistiplássum beggja vegna Múlakvíslar:

Minni skellur en búist var við

Ávaxta smoothie

Hver ferna inniheldur allt að þrjá heila ávexti. Allar vörur frá
Nestlé barnamat eru án viðbætts sykurs, rotvarnarefna eða
annarra aukaefna.

100% náttúrulegt
100% ávextir
C vítamín
Holl og góð millimáltíð hvar og hvenær sem er!

„Flumbrugangurinn fyrstu dagana eftir flóðið hefur kostað
okkur gríðarlega mikið,“ segir
Jón Grétar Ingvason. Hann
rekur gistiheimilið Klausturhof
og Kaffi Munka á Kirkjubæjarklaustri. Þar hafa á bilinu sextíu til hundrað manns afpantað
gistipláss eftir að hlaup í Múlakvísl tók þjóðveginn í sundur á
laugardag.
Flestir þeir sem drógu bókanir til baka voru í hópum sem
ferðast hafa um landið í rútum
sem hvorki komust með selflutningunum yfir Múlakvísl né réðu
við slæma vegi á Fjallabaksleið.
Hljóðið er betra á stærri hótelum og gistiheimilum beggja
vegna Múlakvíslar. Starfsfólk þar
segir aðstæður breytast fljótt og
það verði að vinna eftir tiktúrum
náttúrunnar.
Á Hótel Klaustri á Kirkjubæjarklaustri voru öll herbergi
bókuð í gær. Þar hafa viðgengist
gestaskipti, það er að ferðalangar
sem ætluðu að gista í Vík í Mýrdal, en komust ekki yfir Múlakvísl eftir að hætt var að selflytja
fólk yfir hana í gær, höfðu næturdvöl á Kirkjubæjarklaustri. Þeir

HORFT YFIR VÍK Hótelhaldarar beggja vegna Múlakvíslar taka við strandaglópum og

haga afgreiðslutímanum eftir tiktúrum náttúrunnar.

sem ætluðu austur yfir en komust
hvergi gistu í Vík.
„Hóparnir skila sér betur en
aðrir. Þeir skila sér síðar í hús
enda tekur ferðin yfir Fjallabak sex klukkutíma í stað eins
yfir Múlakvíslina,“ segir Steinþór Vigfússon, hótelstjóri á Hótel
Dyrhólaey.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Afgreiðslutíma á hótelinu hefur
verið breytt í takt við aðstæður,
morgunverður er klukkan sex á
morgnana í stað sjö og kvöldverður reiddur fram allt fram undir
miðnætti. „Í gær [fyrrakvöld] kom
hingað hópur Spánverja. Þeir voru
sáttir enda vanir því að borða seint
á kvöldin,“ segir Steinþór.
- jab
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Hlýrabolur úr bómull. Litir: Hvítur,
svartur, rauður, turkisblár.
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Stuttermabolur úr bómull. Svartur, rauður,
turkisblár. Dömustærðir.

Kvartbuxur úr léttu og teygjanlegu bómullarefni.
Litur: Gráar, svartar. Dömustærðir.
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Leðurskór með loftpúðum undir
hæl og tábergi. Dömustærðir.

Buxur úr léttu og teygjanlegu bómullarefni.
Dömustærðir.
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Rennd peysa úr teygjanlegri bómull.
Litir: Svört, rauð, hvít. Dömustærðir.
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Valdamikill hálfbróðir Karzais myrtur af fyrrverandi lífverði elsta bróður þeirra:

Gríðarlegt áfall fyrir forseta Afganistans

Á HVOLFI NIÐUR RÚSSÍBANANN Þetta

mun vera brattasti rússíbani heims,
43 metra hár og hallinn er sagður
121 gráða. Hann er í skemmtigarði í
bænum Fujiyoshida í Japan.
NORDICPHOTOS/AFP

AFGANISTAN, AP Ahmed Wali Karzai, hálfbróðir
Hamids Karzai Afganistansforseta, var myrtur
á heimili sínu í Kandahar, höfuðstað samnefnds
héraðs í Afganistan.
Ahmed Wali Karzai var valdamikill í héraðinu og hefur lengi verið sakaður um djúpstæða spillingu, sem nái til forsetans sjálfs og
dregur meðal annars úr trausti Vesturlanda til
hans.
Talibanahreyfingin segist bera ábyrgð á
morðinu, en hún varð til í Kandahar-héraði og
þar voru jafnan höfuðstöðvar hennar meðan
talibanar réðu í Afganistan.
Yfirvöld í Afganistan segja banamann Karzais vera Sardar Mohammed, sem naut fyllsta

trausts hans og var fyrrverandi lífvörður elsta
Karzai-bróðurins.
Mohammed er sagður hafa farið heim til
Karzais til að biðja hann að undirrita pappíra. Meðan hann var að undirrita skjölin tók
Mohammed upp byssu og skaut hann.
Fréttirnar af láti Ahmeds Walis bárust þegar
Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti var í heimsókn hjá Karzai forseta.
„Svona er lífið í Afganistan,“ sagði Karzai
þegar hann skýrði frá þessu á blaðamannafundi með Sarkozy. „Í húsum Afganistans búum
við öll við þjáningar og von okkar er sú, ef Guð
lofar, að afganska þjóðin losni við þessar þjáningar og á komist friður og stöðugleiki.“
- gb

AHMED WAL KARZAI Hálfbróðir forsetans á fundi

með stuðningsmönnum sínum í Kandahar fyrir
tveimur árum.
NORDICPHOTOS/AFP

Fékk ekki bætur vegna slyss:

Evrópusambandið glímir við skuldavanda Ítalíu og Spánar ofan á vanda Grikklands, Írlands og Portúgals:

Verkalýðsfélag
styður áfrýjun

Eftirgjöf skulda Grikklands ekki útilokuð

DÓMSMÁL Verkalýðsfélag Akraness hefur ákveðið að styrkja
Þórarinn Björn Steinsson til
að áfrýja dómi Héraðsdóms
Reykjavíkur.
Dómurinn sýknaði Sjóvá og
Norðurál af bótaskyldu vegna
vinnuslyss sem Þórarinn
varð fyrir sem starfsmaður
Norðuráls.
Slysið vildi þannig til að
stálbiti féll ofan á vinnufélaga
Þórarins, sem lyfti honum, við
annan mann, af viðkomandi.
Við það átak varð hann fyrir
meiðslum og er eftir það 75 prósent öryrki. Dómurinn dæmdi að
Þórarinn hefði ekki farið eftir
öryggisreglum við björgunina
og sýknaði tryggingarfélagið
og fyrirtækið. Verkalýðsfélagið
hefur nú samþykkt að greiða
kostnað við áfrýjun.
- kóp

ÍTALÍA Hálfgert óðagot varð á mörk-

uðum í gær vegna verðfalls ítalskra
verðbréfa, sem rakið er til erfiðrar
skuldastöðu ítalska ríkisins.
Ástandið skánaði þegar leið
á daginn, en hafði þá ýtt undir
ótta við að bæði Ítalía og Spánn
myndu þurfa á fjárhagsaðstoð að
halda eins og Grikkland, Írland og
Portúgal.
Fjármálaráðherrar evruríkjanna
sautján hittust í Brussel bæði í gær
og í fyrradag til að ræða vandann,
en ræddu að vísu meira um Grikkland en Ítalíu.
„Við höfum ekki talað jafn mikið
um Ítalíu og búist var við vegna
þess að okkar mat er að kjarni
vandans og kreppunnar sé Grikkland og að lausn kreppunnar sé
spurning um að bæta skuldastöðuna í Grikklandi,“ hefur fréttastofan Bloomberg eftir Wolfgang

Schäuble, fjármálaráðherra Þýskalands. Fjármálaráðherrarnir eru
að setja saman breytingar á þeirri
fjárhagsaðstoð sem Grikkir hafa
fengið, og velta meðal annars fyrir
sér að bjóða Grikkjum lægri vexti
og lengri lánstíma.
Evrópusambandið útilokar auk
þess ekki lengur að Grikkland fái
einhverja eftirgjöf af skuldum
sínum, en það þýðir að bankar og
aðrir fjárfestar verði að taka á sig
hluta af tjóninu.
„Ráðherrarnir 17 útiloka það
ekki lengur, til þess að við höfum
fleiri möguleika, víðara svið að
vinna með,“ sagði Jan Kees de
Jager, fjármálaráðherra Hollands.
Hann sagði ekki við öðru að
búast en að fjárfestar muni þá
tapa peningum. „Annað væri þversögn. Við erum búin að höggva á
hnútinn.“
- gb

SKAMM Jean-Claude Juncker, fjármálaráðherra Lúxemborgar, slær blaðabunka í

hausinn á Evangelos Venizelos, fjármálaráðherra Grikklands. Allt í gamni, væntanlega.
NORDICPHOTOS/AFP

Sumarsprengja

á nýjum Coleman fellihýsum!

Nú er tækifæri til að stökkva á nýtt Coleman fellihýsi á einstöku tilboði

Sedona
Verð áður: 2.190.000 kr.
Sumarsprengja: 1.590.000

Cheyenne
kr.

Verð áður: 2.690.000 kr.
Sumarsprengja: 1.990.000

E1 Off Road
kr.

Coleman fellihýsin eru öll mjög vel útbúin með Truma miðstöð,
ísskáp, 220V rafmagni, gashelluborði og 2ja ára ábyrgð.
70% fjármögnun í allt að 7 ár.
Veldu fyrsta flokks fellihýsi - Coleman er þekkt fyrir frábær gæði!
Opið fimmtudaginn 14. júlí til kl. 20

Verð áður: 2.960.000 kr.
Sumarsprengja: 2.290.000

kr.

Sérstaða Coleman fellihýsanna er:
Coleman hefur einstakan öndunardúk í öllu húsinu sem
bindur ekki inni hita og raka
Coleman hefur upplyftibúnað sem er úr ryðfríu stáli sem
ekki þarf að hylja, vernda eða setja stoðstöng við
Gæði Coleman fellihýsanna endurspeglast í langri endingu
sem hefur gert Coleman fellihýsin einstök í endursölu

Íslensk-Bandaríska ehf - Þverholt 6, 270 Mosfellbæ - S. 534-4433 - Opið virka daga 10-18.00 - Lokað um helgar - www.isband.is
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Árás í Búðardal:

Bæta þarf öryggi á ferðamannastöðum og gera hættumat samkvæmt nýrri skýrslu fyrir ráðherra:

Enn leitað að
árásarmanni

Hverasvæðin fái sérstakan forgang

LÖGREGLUMÁL Lögreglan leitar enn

FERÐAMÁL Gera þarf átak í öryggismálum ferðamannastaða hér á landi og setja
hverasvæði í sérstakan forgang. Þetta er
niðurstaða starfshóps sem nýverið skilaði
skýrslu til Katrínar Júlíusdóttur iðnaðarráðherra um málefnið.
Meðal tillagna sem settar eru fram í
skýrslunni má nefna að útbúa þurfi leiðbeiningar um öryggismál ferðamannastaða og gerð öryggisáætlana. Sums staðar þurfi að bæta mannvirki og merkingar.
Einnig er lagt til að öryggismál vinsælustu ferðamannastaða landsins verði
rannsökuð nánar af sérfræðingum og í
kjölfarið lagðar fram tillögur til úrbóta.

Kona í vandræðum:

Bankinn segir
hana vera látna
BANDARÍKIN, AP Wrenella Pierre,

sprelllifandi kona í Flórída, segist
hafa lent í margvíslegum fjárhagsvandræðum vegna þess að
viðskiptabanki hennar tilkynnti
öðrum fjármálafyrirtækjum að
hún væri látin.
Þetta gerðist í nóvember. Bankinn, sem er Chase Bank USA,
sendi einnig samúðarbréf til fjölskyldu hennar og sagði að einhver
frá bankanum myndi hafa samband vegna veðláns, sem hún og
eiginmaður hennar tóku þegar
þau byggðu sér hús árið 2007.
Konan hefur nú kært bankann,
en starfsmenn hans eru að reyna
að finna út úr því hvernig þeim
gátu orðið á þessi mistök.
- gb

Skuldalækkun Landsbankans er í boði til
15. júlí. Sæktu strax um að lækka skuldir
þínar áður en frestur rennur út.

15. júlí

Lækkun annarra skulda
ÞTLJSVNÓOFUCBOLBOVN

Skilmála og nánari upplýsingar um skuldalækkun Landsbankans
NÈmOOBÈIFJNBTÓ§VPLLBS MBOETCBOLJOOJT F§BÓOTUBÞUJCÞJ

SÍA

LÖGREGLUMÁL Tvær breytingar
urðu í starfsemi fíkniefnahóps
rannsóknardeildar lögreglunnar
á Suðurnesjum á síðasta ári.
Nú eru meint burðardýr fíkniefna einungis sett í sneiðmyndatöku á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í stað röntgenmynda áður.
Þetta þýðir mun betri myndgæði
og að niðurstöður berast oftast í
beinu framhaldi af myndatöku.
Þá hefur það þrívegis komið fyrir
að greinst hafa innanmein hjá
þeim sem leitað hefur verið á.
Hin breytingin felst í nýrri
salernisaðstöðu sem útbúin var á
lögreglustöðinni í Keflavík.
- jss

•

Burðardýrin
send í sneiðmyndatöku

jl.is

Breytingar á Suðurnesjum:

Sæktu um
skuldalækkun
strax í dag

•

SALERNI BURÐARDÝRA Þannig lítur hin

nýlega aðstaða út.

Starfshópurinn birtir lista yfir um 30
svæði, sem þurfi að vera í forgangi þegar
ráðist verður í aðgerðir. Gert verði hættumat á fjölförnustu svæðunum og viðhlítandi ráðstafanir gerðar í kjölfarið.
Lagt er til að hverasvæði fái sérstakan
forgang. Þar á meðal eru Geysissvæðið,
Deildartunguhver, hverir við Námafjall,
Hveragerði, Krýsuvíkursvæðið og Hveravellir. Meðal annarra fjölfarinna ferðamannastaða sem taldir eru upp eru Látrabjarg, Dettifoss, Dyrhólaey, Víkurfjara,
Reynisfjara, Gullfoss, Esjan, Glymur,
FALLEGT EN HÆTTULEGT Hveravellir eru á meðal háhitasvæða
gönguleiðin um Laugaveg, Fimmvörðuháls, þar sem gera þarf frekari öryggisráðstafanir að mati höfunda
Seljalandsfoss og Helgustaðanáma.
- mþl skýrslunnar.

JÓNSSON & LE’MACKS

manns sem réðst á starfsmann
Samkaupa í Búðardal að kvöldi
5. júlí síðastliðins. Greint er frá
þessu á vef Skessuhorns.
Maðurinn réðst á starfsstúlku
skömmu eftir lokun verslunarinnar og veitti henni áverka með gosdós, en höggin ollu því að stúlkan
fór úr kjálkalið. Þá reif hann föt
hennar áður en hann lagði á flótta.
Þeir sem einhverjar upplýsingar
gætu gefið um málið eru beðnir
að hafa samband við lögregluna í
Borgarfirði og Dölum.
- kh

SJÁVARÚTVEGUR
Svæði A lokað fyrir veiðar
Svæði A er lokað fyrir strandveiðum
frá og með deginum í dag fram í
byrjun ágúst. Þetta kemur fram í
tilkynningu frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Svæðið nær
yfir Snæfellsnes og stærstan hluta
Vestfjarða.

HEILBRIGÐISMÁL
Of mikið af joði
Matvælastofnun hefur fengið upplýsingar frá matvælaeftirliti Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um stöðvun
sölu og innköllun á fæðubótarefninu
Sunny Green Kelp Nutrient Dense
Algae þar sem í ráðlögðum daglegum
neysluskammti er of mikið af steinefninu joði.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

13. júlí 2011 MIÐVIKUDAGUR

12

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Þurfa fjárfestingar útlendinga í sjávarútvegi að
vera vandamál í aðildarviðræðum við ESB?

Ástæðulaus ótti

A

f orðum Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra eftir fund
hennar með Angelu Merkel, kanzlara Þýzkalands, má ráða
að Merkel hafi tekið vel í að Ísland fengi sérlausnir á sviði
landbúnaðar- og sjávarútvegsmála í aðildarsamningi við Evrópusambandið. Hún hafi þó ekki verið hrifin af hugmyndum
Íslendinga um að viðhalda takmörkunum á fjárfestingum útlendinga í
sjávarútvegi, sem koma fram í áliti meirihluta utanríkismálanefndar
Alþingis um aðildarviðræðurnar. „Ég geri mér grein fyrir því eftir þetta
samtal að fjárfestingar í sjávarútvegi verða erfiðasti þátturinn,“ sagði
Jóhanna við Fréttablaðið í gær.
Þarf þetta að verða erfitt mál?
SKOÐUN
Margir, þar á meðal ýmsir forystumenn í sjávarútvegi, hafa fært
Ólafur Þ.
rök fyrir því á undanförnum árum,
Stephensen
alveg óháð umræðunni um ESB, að
olafur@frettabladid.is
bannið við beinni erlendri fjárfestingu í sjávarútvegi sé tímaskekkja
og til óþurftar.
Bannið torveldar þannig sjávarútvegsfyrirtækjum að sækja sér áhættufé á hlutabréfamarkaði til frekari
vaxtar. Á sínum tíma fékk Ísland undanþágu á sviði sjávarútvegs frá
ákvæðum EES-samningsins um fjárfestingafrelsi. Þá ríkti talsverður
ótti um að útlendir fjárfestar gleyptu hér heilu atvinnugreinarnar. Hann
reyndist ástæðulaus; þvert á móti voru það íslenzku fyrirtækin sem nýttu
sér fjárfestingafrelsið til að vaxa erlendis.
Þar létu sjávarútvegsfyrirtækin ekki sitt eftir liggja. Fyrirtæki á
borð við Samherja hafa verið umsvifamikil í sjávarútvegi innan Evrópusambandsins. Fyrirtæki í eigu Íslendinga ráða til dæmis drjúgum hluta
úthafsveiðikvóta Þýzkalands og Bretlands.
Ísland getur að sjálfsögðu ekki haldið því fram til langframa að það
sé allt í lagi að Íslendingar fjárfesti í sjávarútvegi í ESB, en fyrirtæki
frá öðrum Evrópuríkjum megi ekki fjárfesta hér. Óttinn er ástæðulaus.
Íslenzkur sjávarútvegur er öflugri en sjávarútvegur flestra ríkja ESB og
líklegt að áfram verði það fremur Íslendingar sem fjárfesta ytra en öfugt.
Ekki hafa heldur heyrzt neinar fregnir af því að heimamenn á stöðum
þar sem Íslendingar hafa fjárfest hafi verið ósáttir við samstarfið – frekar
að það sé sameiginlegur skilningur að að það stuðli að verðmætasköpun
í byggðunum sem um ræðir. Yrði það eitthvað öðruvísi ef útlendingar
fjárfestu hér?
Þau rök hafa verið notuð til að réttlæta fjárfestingabannið að nauðsynlegt sé að tengja auðlindina við þjóðina, þannig að hún njóti afraksturs
hennar. Vænlegri leið til slíks er sú sem felst í skynsamlegri hluta áforma
ríkisstjórnarinnar um breytingar á fiskveiðistjórnuninni; að skilgreina
veiðiréttinn skýrt sem afnotarétt, sem hæfilegt gjald komi fyrir, en ekki
eignarrétt. Erlendir ríkisborgarar eignast þá ekki auðlindina þótt þeir
kaupi í sjávarútvegsfyrirtækjum, heldur borga þeir fyrir afnot af henni
rétt eins og aðrir.
Hafi menn hins vegar áhyggjur af því að verðmæti fari úr landi er
hægt að fara þá leið sem meirihluti utanríkismálanefndar bendir á; að
setja ákvæði í lög um efnahagsleg tengsl útgerðar og vinnslu við heimahöfn skips. Þá leið hafa til dæmis Bretar farið til að sporna við svokölluðu
kvótahoppi.
Það er að minnsta kosti ástæða til að velta rækilega fyrir sér hvort
gera eigi fjárfestingar útlendinga í sjávarútvegi að vandamáli í aðildarviðræðunum við ESB.
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Höggvið í sama knérunn

Ég vil fá hana strax!

Seint verður sagt um Þráin Bertelsson, þingmann Vinstri grænna, að
hann tali ekki tæpitungulaust og sést
það vel á Facebook-færslu hans um
þá hugmynd samflokksmanns hans,
Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra, að setja framtíð flugvallar
í Vatnsmýri í þjóðaratkvæði. Gefum
Þráni orðið: „Ótrúlegt lýðskrum. Við
sama tækifæri væri upplagt að
þjóðin kysi um hvort ekki sé best
að flytja innanríkisráðuneytið til
Trékyllisvíkur, Húsdýragarðinn
til Vestmannaeyja, Alþingishúsið til Akureyrar og
Ögmund til Bessastaða.“

Ferðaþjónustuaðilar fóru mikinn
eftir að brúnni yfir Múlakvísl skolaði
í burtu í hlaupi. Þeir töluðu fjálglega
um að ekki væri eftir neinu að bíða,
drífa þyrfti í að hrófla upp brú en, to,
tre. Menn hafa kannski gleymt því
að Múlakvísl er jökulá svo réttara er
að vanda til verksins, líkt og
sást þegar ferðamenn
lentu þar í kröppum
dansi í gær.
Stundum er betra
að flýta sér hægt
en að heimta
hratt.

Kæra til mannréttindadómstóls?
Bjarni Karlsson, varaborgarfulltrúi
Samfylkingarinnar, fer mikinn í grein í
Fréttablaðinu í gær. Hann hakkar þar
tillögur félaga sinna í mannréttindaráði,
sem mæla gegn trúboði í skólum, í sig.
Bjarni gengur þar ansi langt og segir
upplýsta jafnaðarmenn aldrei munu
sætta sig við að stjórnmálaflokkur mismuni íbúum, líkt og hann vill meina
að mannréttindaráð sé að leggja til.
Ef tillögurnar verða að veruleika má
væntanlega reikna með að klerkurinn
grípi til sinna ráða og kæri það til
mannréttindadómstóla að trúfélög
skuli sitja við sama borð í skólum
kolbeinn@frettabladid.is
landsins.

HALLDÓR

Trúverðugleiki
á kostnað endurreisnar?
Efnahagsmál

Finnur
Oddsson
framkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs
Íslands

N

ýlega gaf peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands það út að hugsanlega
yrðu vextir hækkaðir á næstunni. Umrædd
yfirlýsing kemur að mörgu leyti spánskt
fyrir sjónir miðað við núverandi árferði í
efnahagslífinu. Framleiðsluslaki hefur nær
aldrei mælst meiri, atvinnuleysi er langt
umfram það sem eðlilegt getur talist, fjárfesting er sú lægsta í Íslandssögunni og
verðbólgan er að stærstum hluta innflutt og
utan seilingar Seðlabankans. Raunar bendir Seðlabankinn á þetta sjálfur í nýlegri
greinargerð þar segir m.a. að: „Seðlabankinn [hefur] talið meginorsakir vaxandi
verðbólgu vera þætti sem eru ýmist tímabundnir eða utan áhrifasviðs peningastefnunnar.“ Þrátt fyrir það hefur peninganefndin breytt tóni yfirlýsinga sinna frá því að
telja líklegra að vaxtalækkanir muni fylgja
í að hækkanir gætu verið í kortunum. Þetta
er mikið áhyggjuefni, eins og fram hefur
komið bæði hjá fulltrúum atvinnulífs og
meðlimum peningastefnunefndar.
En verðbólga er farin að láta á sér kræla
og ekki ósennilegt að hún muni aukast
þegar líður á árið. Vandi Seðlabankans felst

í því að takmörkuð tiltrú á bankanum gerir
honum (a.m.k. út frá hefðbundnum sjónarmiðum) erfiðara um vik að beita sér gegn
verðbólgu með aðferðum sem henta í núverandi ástandi efnahagslegrar stöðnunar.
Engu að síður er augljóst að veruleg þversögn felst í því að líta svo á að vaxtahækkun við núverandi aðstæður yrði til að auka
trúverðugleika Seðlabankans. Með öðrum
orðum, þá getur það ekki verið trúverðugleika seðlabanka nokkurs lands til framdráttar ef aðgerðir hans veikja og seinka
efnahagsbata úr kreppuástandi.
Íslensk fyrirtæki glíma nú við margvíslegar og þungar byrðar sem rekja má t.a.m.
til nýlegra kjarasamninga, yfirdrifinna
skattahækkana, hruns í eftirspurn og tafa
á endurskipulagningu skulda. Allt hefur
þetta hamlað bata hagkerfisins og stjórnendur eru almennt svartsýnir á rekstrarhorfur næstu mánaða. Vaxtahækkun við
þessar aðstæður, sem litlar eða engar líkur
eru á að muni slá á verðbólgu, mun aðeins
auka byrðar atvinnulífsins og heimila og
trúverðugleiki Seðlabanka Íslands myndi
rýrna að sama skapi.
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Innanlandsflugvöllur
í Reykjavík
Samgöngur
Ögmundur
Jónasson
innanríkisráðherra

N

okkrar umræður hafa spunnist í fjölmiðlum um framtíð
Reykjavíkurflugvallar. Tilefnið er að í burðarliðnum er samkomulag innanríkisráðuneytis
og Reykjavíkurborgar sem felur
í sér að ráðist yrði í löngu tímabærar endurbætur á aðstöðu
fyrir farþega og starfsfólk innanlandsflugsins á Reykjavíkurflugvelli. Um þetta eru ríki og
borg sammála. Komast þurfi út
úr því öngstræti aðgerðarleysis
sem þessi mál hafa verið í.

Kyrrstaða ekki boðleg
Á þenslutímanum var hafist
handa með metnaðarfull áform
um hönnun og byggingu samgöngumiðstöðvar á norðausturhluta flugvallarsvæðisins.
Forsvarsfólk Reykjavíkurborgar var hins vegar aldrei sátt
við þessi áform og heyrðust þau
sjónarmið að þar með yrði framtíð flugvallarins niðurnjörvuð
um ókominn tíma. Á undanförnum árum hafa hvorki ríki né borg
viljað hnika til í afstöðu til samgöngumiðstöðvarinnar og við
það hefur setið. Á meðan hefur
aðstaðan drabbast niður og er
engan veginn sæmandi.
Þau áform sem nú eru uppi
byggjast á því að báðir aðilar taka
tillit til sjónarmiða hins. Þannig
segjast talsmenn borgarinnar enn
stefna á flutning flugvallarins í
framtíðinni en ég sem ráðherra
samgöngumála hef marglýst því
yfir að ég vilji hafa flugvöllinn
þar sem hann nú er og að ég muni
beita mér fyrir því að svo verði.
Ríkið á flugvallarlandið að mestu
Enda þótt Reykjavíkurborg hafi
skipulagsvald innan borgarmarkanna verður ekki fram hjá því

horft að landið undir flugvellinum er að mestu leyti í eign ríkisins. Allt eru þetta staðreyndir máls og þóttu fleirum en mér
undarlegar yfirlýsingar Páls
Hjaltasonar, formanns skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, að hugmyndir um að flugvöllurinn yrði
áfram í borginni væru byggðar á
misskilningi. Svo er ekki.
Um framtíðina í þessu efni
er hins vegar ekki samkomulag. Þess vegna er niðurstaðan nú vonandi sú að reist verði
ný flugstöð Skerjafjarðarmegin
flugvallar sem yrði hönnuð með
þeim hætti að hún gæti átt eftir
að víkja. Þetta er leiðin út úr
öngstræti kyrrstöðunnar.

koma á strandflutningum og efla
flugsamgöngur.

Annar veruleiki í dag en í gær
Staðsetning Reykjavíkurflugvallar er umdeild og ekki síður
í mínum flokki. Oddvitar VG
í borgarstjórn hafa teflt fram
umhverfisrökum fyrir flutningi
flugvallarins og nefndu á sínum
tíma Hólmsheiði sem valkost til
að skoða sem raunhæft flugvallarsvæði. Önnur rök hafa verið
sett fram sem snúa að skipulagi
og vexti borgarinnar. Þarna hafa
staðið framarlega samtökin Betri
byggð og einnig stjórnmálamenn
úr öllum flokkum. Allt eru þetta
virðingarverð viðhorf. Öðru máli

Á undanförnum árum hafa hvorki ríki né
borg viljað hnika til í afstöðu til samgöngumiðstöðvarinnar og við það hefur setið.
Þótt sjálfur hafi ég á sínum tíma
verið hlynntur samgöngumiðstöð í norðausturgeira flugvallarins horfist ég í augu við þá staðreynd að fyrir henni er ekki vilji
hjá borginni. Annað hefur breyst
frá því þessi áform voru uppi: Peningaleysi. Það eitt að byggja flughlöð í norðausturgeira flugvallar
myndi samkvæmt áætlunum kosta
tæpan milljarð. Flughlöð er hins
vegar fyrir hendi vestan megin á
vellinum að mestu leyti og sparar
það stórfé að nýta það.

Jafnvægi í flutningum
Fram kemur í Fréttablaðinu 8.
júlí að Páli Hjaltasyni þykir ágæt
hugmynd að flytja flugvöllinn
til Keflavíkur eða með öðrum
orðum leggja Reykjavíkurflugvöll niður. Ekki þætti mér ótrúlegt að einmitt þetta gerðist ef
vellinum yrði lokað í Reykjavík. Þætti mér það afleitt. Ég er
þeirrar skoðunar að við eigum að
dreifa flutningum um landið betur
en nú er gert á milli sjávar, lofts
og láðs. Til að þetta takist þarf að

gegnir um þrýsting ágengra fjárfesta sem var mjög áberandi á
þenslutímanum, en þeir vildu
ólmir komast í þetta verðmæta
svæði og fara þar líkt að og þeir
gerðu af miklum ákafa en lítilli
fyrirhyggju annars staðar þar
sem mannlausar blokkir segja nú
allt sem segja þarf. Annað er að
hugmyndir um flutning flugvallar sem þóttu raunhæfar þegar
fjárráðin voru rýmri eru nánast
galnar í dag.

Hvað með lýðræðið?
En hvað með lýðræðið? Flugvallarmálið fór vissulega í almenna
atkvæðagreiðslu. Þar fékkst niðurstaða þótt þátttaka væri mjög
dræm. Ég er hins vegar sammála
þeim sem halda því fram að þetta
mál komi landsmönnum öllum
við, ekki Reykvíkingum einum og
eigi þess vegna að bera það upp
við þjóðina alla. Afstaðan í flugvallarmálinu gengur þvert á alla
flokka. Það höfum við rækilega
verið minnt á í viðbrögðum við
þessari umræðu nú síðustu daga.

Strandveiðar – gott
hráefni sem heldur
vinnslunum opnum
Sjávarút vegur
Elín Björg
Ragnarsdóttir
framkvæmdastjóri
SFÚ

N

ú undanfarið hefur talsvert
verið skrifað um það að hráefni strandveiðibáta sé lélegt,
strandveiðar skapi ekki atvinnu
í landinu og aflinn sé jafnvel
fluttur óunninn úr landi.
Félagar innan Samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda
– SFÚ hafa keypt stóran hluta
af afla strandveiðibátanna og
eru félagsmenn almennt mjög
ánægðir með hráefnisgæðin sem hafa aukist ár frá ári.
Ganga sumir félagsmenn svo
langt að segja að strandveiðarnar séu lykillinn að því að vinnslurnar starfi yfir höfuð yfir
sumarið. Strandveiðarnar hafi
að auki fært líf í hafnir landsins. Það er því ekki hægt að
segja að strandveiðarnar skapi
ekki atvinnu í landinu heldur
hafa þær þvert á móti haldið
uppi atvinnu. SFÚ telur jafnframt að nánast allt það hráefni
sem strandveiðibátar afla skili
sér til vinnslu hér innanlands.
Það að menn telji að afli strandveiðibáta sé fluttur úr landi
óunninn bendir þó til þess að
gagnrýni um lítil hráefnisgæði
eigi ekki við rök að styðjast þar
sem þeir hinir sömu telji að hráefnisgæðin séu það mikil að
hráefnið þoli flutning í gámum
milli landa. Það eitt og sér
styður því það sem SFÚ hefur
haldið fram, að hráefnisgæðin
séu almennt mikil frá þessum
bátum og hráefnið í langflestum tilfellum vinnanlegt á bestu
markaðina.
Vissulega má líta til baka
og segja að einhver misbrestur hafi verið á því í upphafi
að hráefnisgæði hafi undantekningarlaust verið ásættanleg, en með aukinni reynslu

strandveiðisjómanna og þekkingaröflun hafa hráefnisgæðin
tekið stórstígum framförum og
eru þau í dag síst síðri en annarra útgerðarflokka.
SFÚ fagna þeirri aukningu
strandveiða sem orðin er og
telja að hún muni tryggja betri
aðgang að fiski yfir sumarmánuðina fyrir allar þær vinnslur
sem nú eru starfandi og gæti
komið í veg fyrir lokun margra
fiskvinnslustöðva yfir sumarmánuðina. Slíkt er mikilvægt
í núverandi atvinnuástandi
þjóðarinnar.
SFÚ áréttar þó þá skoðun
sína, sem fram kom í greinargerð samtakanna við minna
kvótafrumvarpið, að allan
strandveiðiafla skuli skylda
til sölu á opnum fiskmarkaði.
Eðlilegt samkeppnisumhverfi
í greininni verði ekki fengið
nema að markaðsverð ráði í
öllum viðskiptum með afla.
Samtök fiskframleiðenda og
útflytjenda – SFÚ voru stofnuð
1994 en hétu í upphafi Samtök
fiskvinnslu án útgerðar. Félagar
í SFÚ eru stærstu samtök landsins í fiskvinnslu sem kaupa
hráefni sitt í umhverfi frjálsrar
verðmyndunar. Innan vébanda
samtakanna starfa stór og meðalstór fiskvinnslufyrirtæki sem
hafa verið leiðandi í framleiðslu
og markaðssetningu fiskafurða
um árabil eða frá því fiskmörkuðum á Íslandi var hleypt af
stokkunum árið 1987. Elstu
fyrirtækin innan samtakanna
eru þó nokkru eldri eða yfir 30
ára gömul.
Samtökin hafa um árabil beitt
sér fyrir frelsi í viðskiptum með
fisk, að allur fiskur fari á innlendan markað eða sé seldur
á markaðsverði í beinum viðskiptum og að fjárhagslegum
aðskilnaði veiða og vinnslu
verði komið á. Hafa fyrirtæki
innan SFÚ löngum greitt hæsta
meðalverð fyrir hráefni sem í
boði hefur verið, útgerðum og
sjómönnum til hagsbótar.
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Skýrsla Ríkisendurskoðunar
og starfsemi FSA
Heilbrigðismál
Sigríður Sía
Jónsdóttir
ljósmóðir og formaður
hjúkrunarráðs FSA

F

ólk er í dag lagt inn á sjúkrahús vegna þess að auk læknismeðferðar þarfnast það hjúkrunarmeðferðar allan sólahringinn.
Því er eðlilegt að skýrsla Ríkisendurskoðunar sé rædd frá sjónarhóli hjúkrunar á FSA. Margt
athyglisvert kemur fram í skýrslunni og hvet ég alla áhugasama að
lesa hana: www.rikisendurskodun.is. Skýrslan byggir á netkönnun meðal 40% starfsmanna og viðtölum við 30 starfsmenn af þeim
600 sem hér starfa. Í niðurstöðunum vekur það athygli að svarið „hvorki/né“ er ekki túlkað og
sleppa hefði átt þeim möguleika,
starfsfólkið hefði þá ekki getað
sýnt hlutleysi.

Vangaveltur Ríkisendurskoðunar
I fjölmiðlum hefur aðallega borið
á fyrirsögnum um öryggi sjúklinga. Í skýrslunni segir um skort
á læknum. „Að sögn viðmælenda
Ríkisendurskoðunar eykur það
mjög álag á starfandi lækna sem
og hjúkrunarfræðinga sem verða
jafnvel að ganga í störf þeirra. Á
sumum deildum starfa svo fáir
læknar að öryggi sjúklinga kann
að vera ógnað.“ (bls. 4)
Leyfi ég mér kalla þetta vangaveltur Ríkisendurskoðunar þar
sem nánari rökstuðning vantar.
Landlæknisembættið fær lögboðnar skýrslur um atvik á FSA og
hefði Ríkisendurskoðun verið í lófa
lagið að bera atvik á FSA saman
við aðrar heilbrigðisstofnanir. En
nú mun Landlæknisembættið gera
sérstaka úttekt á öryggi sjúklinga
á FSA og ber að fagna því. Augljóst
er að álag hefur aukist á hjúkrunarfræðinga FSA, einkum vegna
niðurskurðar á fjárframlögum og
læknaskortur getur enn frekar
valdið álagi, t.d. með lengri biðtíma eftir læknisþjónustu á legudeildum, bráðamóttöku og á innritunardeild. Þekkt staðreynd
er að samhengi er á milli álags á

fólk og fjölda mistaka. Þetta á við
alls staðar og hefur t.d. stuðlað að
miklu öryggi í flugsamgöngum.
Skráning í sjúkraskrá sjúklings
er lögbundin eins og fram kemur
í skýrslunni en þar segir: „Öllum
læknum ber að færa sjúkraskrá
og margoft hafi það verið áréttað
að þeir geri það jafnóðum.“ Fram
kemur að því sé ábótavant vegna
álags og það ógni öryggi. Í hjúkrun
á FSA er sú regla virt að hjúkrunarfræðingur eða ljósmóðir fer ekki
af vakt fyrr en skráningu er lokið.

Fjöldi starfseininga
og tvöföld yfirstjórn lækna
Starfseiningar FSA eru í heild 38
og millistjórnendur 50 talsins. Af
þeim eru 11 hjúkrunardeildastjórar en yfir- og forstöðulæknar eru
21. Í skýrslunni kemur fram að auk
hjúkrunardeildarstjóra séu jafnvel
bæði forstöðu- og yfirlæknar yfir
deildum. Hér er 24 rúma deild sem

sínum yfirmanni. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru einnig sá
hópur sem þekkir verksvið sitt
best (87%). Einnig er það ánægjulegt að starfsfólk hefur almennt
greiðan aðgang að yfirmanni
sínum og starfsandi á einingum
er góður. Allar leyfðar stöður eru
fullsetnar og hjúkrunarfræðinga–
og ljósmæðrahópurinn með mikla
starfsreynslu og víðtæka þekkingu. Hins vegar er vert að geta
þess að hjúkrunarfræðingum og
ljósmæðrum eru settir mjög takmarkaðir möguleikar á öðru starfi,
vilji þeir búa á Akureyri og einnig
er hollusta mikil við sjúkrahúsið.

Sérstaða FSA
FSA er deildaskipt kennslusjúkrahús og varasjúkrahús LSH, sem
gerir kröfur um mjög víðtæka
ábyrgð og þekkingu starfsfólks. Á
sömu deildinni hér liggja sjúklingar
með mismunandi vandamál. Hjúkr-

Þekkt staðreynd er að samhengi er á milli
álags á fólk og fjölda mistaka. Þetta á við
alls staðar og hefur t.d. stuðlað að miklu
öryggi í flugsamgöngum.
í daglegu tali er nefnd HO- deildin
en samkvæmt skipuriti FSA telst
hún fimm deildir: Einn hjúkrunardeildarstjóri stjórnar hjúkruninni
en fimm læknar, tveir forstöðulæknar og þrír yfirlæknar sjá um
að stjórna lækningum á deildinni.
Í skýrslunni segir „svo virðist því
sem læknar sækist eftir að vera í
stjórnunarstöðum en séu engu að
síður tregir til að takast á við þá
stjórnunarlegu ábyrgð“. Ríkisendurskoðun bendir á að þessu verði
framkvæmdastjórn FSA að breyta
og einnig að leggja af tvöfalda
stjórnun lækna og fækka starfseiningum.

Hjúkrun á FSA fær góða dóma
Í skýrslunni kemur fram að hjúkrunardeildarstjórar standa sig mjög
vel því 83% hjúkrunarfræðinga og
ljósmæðra telja sig fá nægar upplýsingar til að geta sinnt starfi
sínu vel og hafa greiðan aðgang að

unarfræðingur á lyflækningadeildinni þarf t.d. á sömu vakt að vera
viðbúinn að hjúkra sjúklingum
með hjartasjúkdóma/krabbamein/
lungnasjúkdóma/sykursýki/nýrnasjúkdóma/smitsjúkdóma auk sjúklinga í líknarmeðferð.
Af skýrslunni lærum við að alltaf má gera betur og er m.a. hafið
starf við nýja stefnu sjúkrahússins. Í nýrri stefnu FSA er mikilvægt að efla hlut hjúkrunar innan
sjúkrahússins. Hjúkrunarfræðingar á Íslandi hafa menntun sem
þeir hafa ekki að fullu nýtt einkum
vegna hefða í heilbrigðiskerfinu og
mjög margir hjúkrunarfræðingar
hafa sérfræðimenntun sem nýta má
mun frekar til að styrkja þjónusta
við sjúklinga. Með nýrri stefnu og
auknum samskiptum framkvæmdastjórnar við starfsfólk sjúkrahússins byggjum við saman enn þá öflugra sjúkrahús, sem er og verður
eina varasjúkrahús LSH.
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Auðlind í örum vexti
meðal heimamanna og gesta.
Það njóta því allir góðs af aukinni umhirðu skóganna og betri
Einar Örn
aðstöðu.
Jónsson
Annar ávinningur af verkverkefnisstjóri
efninu er einmitt sá að fyrir
tilstilli þess uppgötva margir skemmtilega skógarreiti í
ndanfarin ár hefur Skógnágrenni við heimabyggð sína.
ræktarfélag Íslands staðÞeir sem ráðast til starfa kynnið fyrir atvinnuátaksverkefni
ast ekki aðeins hefðbundnum
í samstarfi við samgönguráðuskógræktarstörfum heldur læra
neytið (nú innanríkisráðuneytþeir að meta skóginn sem útiið), staðbundin skógræktarvistarsvæði og náttúruvin. Þetta
félög og sveitarfélög. Ráðist
fólk sem er upp til hópa ungt að
var í verkefnið í kjölárum binst þannig
far efnahagshrunsskógarreitunum sterkins 2008 þegar ljóst
um böndum og kemur
v a r a ð s t ó r fe l lt
til með að njóta þeirra
atvinnuleysi blasti
um ókomna framtíð
Skógar
gegna
við íslensku þjóðinni.
ásamt börnum sínum
Með því vildu skóg- mikilvægu
og barnabörnum. Það
ræktarfélögin leggja
er mikils virði fyrir
sitt af mörkum til hlutverki í
alla sem vinna að því
atvinnusköpunar jafn- vistkerfinu,
að efla og bæta skógframt því að stuðla að
armenningu á Íslandi.
umhirðu og ræktun hamla gegn
Átak sem borgar sig
útivistarsvæða fyrir
gróðureyðalmenning.
Síðast en ekki síst er
með átakinu lögð rækt
ingu,
stuðla
Ávinningur fyrir alla
við þá miklu og margAtvinnuátakið hefur að bættum
þættu auðlind sem
gefið góða raun og í
felst í skógum landsvatnsbúskap
ins. Skógar gegna
krafti þess hefur tekmikilvægu hlutverki
ist að skapa fjölda og binda kolí vistkerfinu, hamla
at v i n nu l au s r a o g
gegn gróðureyð námsmanna vel þegna tvísýring úr
ingu, stuðla að bættvinnu á einhverjum andrúmslofti
um vatnsbúskap og
mestu atvinnuleysistímum sem þjóðin svo fátt eitt sé binda koltvísýring úr
andrúmslofti svo fátt
hefur upplifað. Um
eitt sé nefnt. Af þeim
leið hefur verið unnið nefnt.
má jafnframt hafa
að mörgum brýnum
umtalsverðar nytjar
verkefnum á skógí formi matsveppa, berja, jólaræktarsvæðum víða um land,
allt frá gróðursetningu til grisjtrjáa, viðar og viðarafurða. Það
unar. Skógarnir liggja flestmargborgar sig því að hugsa vel
ir í nágrenni byggðar og eru
um þessa auðlind okkar. Hún á
vinsæl útivistarsvæði, bæði
aðeins eftir að vaxa.
At vinnumál
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Þegar tilgangurinn
helgar meðalið
Fangelsismál
Árni Hrafn
Ásbjörnsson
formaður Afstöðu –
félags fanga

M

jög er þrýst á byggingu nýs
fangelsis þessi misserin. Svo
virðist sem nota eigi hræðsluáróður til að ná því fram. Ekki efast nú
pistlahöfundur um þörfina á nýju
fangelsi en finnst aðferðin að nota
hræðsluáróður til þess óréttlát
gagnvart almenningi. Martin Luther King Jr. ritaði eitt sinn: „Óréttlæti hvar sem er er ógn við réttlæti alls staðar.“
Sagt er að hættulegar klíkumyndanir séu í fangelsum landsins „eins og gerist í fangelsum
erlendis“, hending sé ef fangar séu
ekki sprautufíklar og starfsfólk
fangelsa ítrekað í lífshættu. Sorglegt ef satt væri en svo er nú bara
einfaldlega ekki, allavega ekki á
Litla-Hrauni.
Framsetning þessi er þó fyrst og
fremst til þess fallin að vekja upp
ranghugmyndir hjá almenningi og
ótta hjá aðstandendum þeirra sem
í fangelsum eru. Menn sem vinna
innan fangelsisgeirans ættu nú
að hugsa sig um áður en þeir láta
svona út úr sér.

Ódýr lausn bíður Alþingis
Í dag eru fá úrræði í vistun þeirra
sem dæmdir hafa verið til fangelsisvistar. Í umræðunni hefur verið
lögð áhersla á eina byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Virðist reyndar
sem sú bygging eigi að hýsa margs
konar starfsemi; vera í senn gæsluvarðhalds-, móttöku- og kvennafangelsi.
Er í því efni rétt að benda á orð
Eiríks Tómassonar, nýskipaðs
hæstaréttardómara, sem telur
íslenska ríkið brjóta gegn sáttmála Sameinuðu þjóðanna um

borgaraleg réttindi með því að
vista dæmda menn og gæsluvarðhaldsfanga á sama stað, líkt og
gert er í dag. Hvers vegna þá að
halda áfram á sömu braut?
Fyrir Alþingi liggur frumvarp
um rafrænt eftirlit sem samstaða
hefur verið um á þingi og brýnt
er að verði að veruleika. Þá væri
eðlilegt að kvennafangelsi yrði
fundinn nýr staður því aðbúnaði
í Kópavogsfangelsinu er klárlega
ábótavant. Sömuleiðis þyrfti að
huga að stað fyrir ungmenni.
Vonandi að ráðamenn þjóðarinnar taki á þessu máli með það
að leiðarljósi að fangelsiskerfið
eigi að stuðla að betrun og fækkun endurkomu fanga í fangelsin.

Menn sem vinna
innan fangelsisgeirans ættu nú að hugsa
sig um áður en þeir láta
svona út úr sér.
Einnig væri ekki úr vegi að skoða
hvernig koma megi á einhvers
konar áfangaheimili fyrir fanga
sem eiga erfitt með að fóta sig í
samfélaginu að lokinni afplánun.
Það er ekki óeðlilegt miðað við
framsetningu málsins undanfarna
daga að vera fylgjandi víggirtri
byggingu með vopnaðan vörð í
varðturni, sama hvað það kostar.
Hræðsluáróðurinn er hrópandi, en
reyndin er önnur.
Í dag eru fjölmargir sem nýta
sér það meðferðarstarf sem í boði
er. Þá eru margir sem stunda nám
og aldrei hafa til að mynda eins
margir skráð sig í háskólanám.
Lausnin er enda ekki sú að loka
sem flesta, sem lengst inni á einhvers konar biðstofu. Fyrst þá yrði
hræðsluáróðurinn að veruleika.

Jake Gyllenhaalklæddist fatnaði frá 66° Norður í
þættinum Man vs. Wild sem sýndur var á Discovery á
mánudag. Þátturinn var tekinn upp á Eyjafjallajökli og
þykir mikil landkynning fyrir Ísland. Jake hefur auk þess
verið myndaður í klæðnaði frá 66° Norður við ýmis
önnur tækifæri.

Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
Arctic Trucks landar risasamningi við franska bíladreifingaraðilann CFAO automotive.
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Arctic Trucks hefur breytt bílum fyrir leiðangra á Suðurskautslandinu. Hér stendur Emil við einn slíkan.
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rctic Trucks hefur gert
fimm ára samning við
franska dreifingarrisann CFAO automotive
um notkun á vörumerki sínu við
breytingar, sölu og þjónustu við
Toyota jeppa í fjórtán Afríkulöndum.
CFAO selur nú um þrettán
þúsund Toyota bíla til þessara
landa á hverju ári og gera menn
sér væntingar um væna hlutdeild Arctic Trucks í breytingum
á þeim, enda víða þörf fyrir öfluga bíla í Afríku. Forsvarsmenn
Arctic Trucks reikna með að
innan þriggja ára verði árleg sala
komin yfir 500 breytingar sem
mun skila auknu hagræði í fram-

leiðslu íhluta ásamt tekjum af
leyfisgjöldum til móðurfélagsins
á Íslandi.
„Í farvatninu eru fleiri samningar sem tengjast Afríku þar
sem fjöldi bifreiða verður væntanlega enn meiri. Þetta er því
mjög spennandi fyrir okkur,“
segir Emil Grímsson stjórnarformaður Arctic Trucks. „Við
höfum þjálfað starfsmenn CFAO
í ákveðnum jeppabreytingum og
fyrirtækið fær á móti leyfi til að
selja bifreiðarnar undir okkar
merkjum í gegnum sín Toyotasöluumboð í þessum löndum.“
Í hverju felast breytingarnar?
„Í Afríku eru vegir sums staðar harðir og grýttir og annars

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

staðar er sandur og drulla.
Endurbæturnar auka ökuhæfni
bílanna við þessar aðstæður;
fjöðrunin er uppfærð og líka
dekkin sem eru stækkuð úr 29 í
35 tommur og meira pláss búið
til fyrir þau í „boddíinu“ þannig að bílarnir breikka. Við þetta
minnka líkur á að dekkin springi,
aksturinn verður allur mýkri,
stöðugleiki eykst og líftími
bifreiðanna lengist.“
Arctic Trucks er þegar með
starfsemi í Noregi, Finnlandi,
Litháen, Rússlandi, Sameinuðu
arabísku furstadæmunum og
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VILD IS ÐE HÓL POJNT!
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.
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Borgarbókasafn Reykjavíkur stendur fyrir fjölskyldugöngu á
fimmtudagskvöld klukkan 20. Kynntar verða nýlegar barnabækur á söguslóðum þeirra víðs vegar um bæinn. Rithöfundarnir
Þórarinn Leifsson og Margrét Örnólfsdóttir hitta göngugesti.

Einfaldur matseðill
í ósnortinni náttúru
Svellandi súpa með heimabökuðu brauði og salati, ásamt kaffi og kökum, er í boði á Geitafelli, nýjum
veitingastað á samnefndum bæ á Vatnsnesi í Vestur-Húnavatnssýslu. Svo er vísir að safni við hliðina.
Ferðamenn á Vatnsnesi sækjast eftir að sjá seli í sínum náttúrulegu heimkynnum, fuglalíf,
kletta og fallegar víkur. Nú hefur
aðdráttarafl svæðisins aukist enn
frekar því veglegur veitingastaður var opnaður í síðasta mánuði
að Geitafelli, utarlega á vestanverðu nesinu. Þar ræður Sigrún
J. Baldursdóttir ríkjum.
„Matseðillinn er einfaldur,“
segir Sigrún. „Við erum með
sjávarréttasúpu og grænmetissúpu úr eðalhráefni, salat úr
heimaræktuðu grænmeti og
heimabakað brauð. Auk þess eru
kaffi og kökur.
Gestirnir okkar hafa verið afar
ánægðir með þessar veitingar,
skyrkakan nýtur til dæmis mikilla vinsælda hjá útlendingum.

En þú mátt geta þess í blaðinu að
það er vissara fyrir stóra hópa að
panta fyrirfram því súpan stendur ekki í pottunum allan daginn
heldur er löguð eftir pöntun.“
Sigrún keypti jörðina Geitafell, ásamt manni sínum Róbert
Jóni Jack, árið 2002. Þar eru þau
með hrossarækt í smáum stíl.
Þau hafa endurnýjað girðingar
og rifið öll hús nema hlöðuna og
súrheysturninn, byggt nýtt íbúðarhús og breytt hlöðunni í 80
manna veitingastað. Efri hluti
súrheysturnsins er tileinkaður
tengdaföður Sigrúnar, sr. Róbert
Jack, sem var prestur á Tjörn á
Vatnsnesi og bjó á Geitafelli um
tíma.
Munirnir í turninum endurspegla skoskan uppruna hans

og aðdáun á Manchester United.
Á neðri hæð turnsins eru hlutir
sem tilheyrðu Guðrúnu Brynjólfsdóttur klæðskera sem var
vinnukona hjá prestinum, þar eru
handsaumaðir búningar, bróderí
og fleira.
Umferð er jafnan mikil um
Vatnsnesið á sumrin að sögn Sigrúnar. Gisting er á bænum Ósum,
rétt við hinn einstaka klett Hvítserk og á Illugastöðum er boðið
upp á selaskoðun sem Sigrún
segir geysivinsæla.
„Útlendingar eru alveg heillaðir af selunum og allri þeirri
ósnortnu náttúru sem nesið býr
yfir,“ segir hún og bendir í lokin
á heimasíðu staðarins, www.
geitafell.is.
gun@frettabladid.is

Hús sem áður hýsti hey er orðið að smekklegum 80 manna veitingastað og
súrheysturninn geymir muni sem tengjast sögu staðarins.
MYND/SIGRÚN

„Vissara er fyrir stóra hópa að panta veitingar fyrirfram því súpan stendur ekki í pottunum allan daginn heldur er löguð eftir pöntun,“ segir Sigrún.
MYND/GUN.

Framhald af forsíðu

'ÎNGUFERÈIN ÖÅN ER ¹ UTIVISTIS

3KOÈAÈU FERÈIR
¹ UTIVISTIS

Brasilíu. Emil segir að með tilkomu Afríku bindi forsvarsmenn
fyrirtækisins vonir við að auka
hlutdeild sína frekar í bílabreytingum á heimsvísu.
„Nú er áherslan lögð á að koma
breytingum af stað og byggja upp
þjónustu kerfisbundið í þessum
Afríkuríkjum með okkar samstarfsaðilum. Þegar fótfestu
verður náð á þessum mörkuðum
stefnum við á að bjóða aukna
þjónustu, vörur og aukahluti
undir okkar merkjum,“ útskýrir
Emil.
Hann telur að reynsla Arctic
Trucks af breytingum á Hilux
pallbílum geti þar líka komið að
góðum notum. „Í Suður-Afríku
einni eru árlega seldir 32 þúsund
slíkir bílar. Næðum við fimm prósenta hlutdeild í Hilux-breytingum á þeim markaði einum værum
við að tala um einhverja 1.500
breytta Hiluxa á ári hverju. Með
meiri fjölda eykst enn hagkvæmni
og sömuleiðis samkeppnishæfni.“

Emil við breytta Toyotu svipaðri þeirri sem Top Gear-menn fengu að spreyta sig á.

roald@frettabladid.is

ER VAGNINN RAFMAGNSLAUS ?

Bíldshöfða 12 · 110 RVK · 577 1515 · skorri.is · Opið frá kl. 8:15 - 17:30
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Betr‘á Metro
Ásgerður Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri Metro,
er stolt af nýjum og
endurbættum matseðli.

M

iklar breytingar hafa átt
sér stað hjá Metro að undanförnu. Markviss vöruþróun hefur skilað sér í fjölbreyttari
matseðli. Nýir hollusturéttir hafa
slegið í gegn og klassísku hamborgararnir hafa gengið í endurnýjun lífdaga með breyttu og bættu hráefni.

BESTU FRÖNSKURNAR Í
BÆNUM?
Sumir segja að bestu
frönskurnar séu á Metro, enda
leggja viðskiptavinir á sig langferðalög til að komast í þær.

Nýtt og betra
„Frá því að við opnuðum Metro
höfum við verið að þróa matseðilinn, styrkja hann og þétta. Við gerðum miklar kröfur um gæði og þess
vegna höfum við verið í agaðri vöruþróun með matreiðslumeistaranum
okkar,“ segir Ásgerður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Metro.
Hún segir að núna sé búið að finna
réttu formúluna. „Við erum stolt
af að kynna þennan nýja og fjölbreytta matseðil fyrir viðskiptavinum okkar. Allir geta fundið eitthvað
við sitt hæfi. Þeir sem vilja góðan
hamborgara með frönskum geta
valið um margar stærðir og gerðir. Hinir sem vilja frekar hollustufæði finna líka marga skemmtilega
og nýstárlega rétti,“ segir Ásgerður

Gæði og hollusta
Ásgerður segir að þótt þau kjósi íslensk gæði þá hafi þau ákveðið að
flytja inn brauð og ost frá viðurkenndum framleiðendum erlendis. „Við fengum ekki þau brauð sem
við vorum að sækjast eftir hér á
landi né heldur rétta ostinn. Hins
vegar er allt grænmeti ferskt og
nýtt, íslenskt ef það fæst, og skorið niður hér á staðnum. Þá gerum
við allar sósur frá grunni og kjötið er 100 prósent íslenskt nautakjöt.
Vöruþróunin hefur skilað okkur
mjög góðum hamborgurum sem
við erum virkilega ánægð með.“

Ásgerður segir að þótt ýmsum hollusturéttum hafi verið bætt við matseðilinn á Metro þá séu klassísku borgararnir alltaf á sínum stað.

Beint úr ræktinni í Metro
Þeir sem hugsa um línurnar hljóta
að fagna því að allir léttir réttir hjá
Metro hafa verið mældir og þess
vegna er viðskiptavinurinn upplýstur um það nákvæmlega hversu
margar hitaeiningar eru í hverjum
rétti. „Við erum með þrjár gerðir af salati og tvær gerðir af kjúklingaborgurum og vefjur. Þetta
hefur mælst sérstaklega vel fyrir
og við erum með marga fastagesti
úr líkamsræktarstöðvunum hér í
kring.“

Meðal nýjunga á Metro eru
þrjár gerðir af naanlokum.
Undirstaðan er innflutt, mjúkt
og gott naanbrauð sem er fyllt
með kjúklingi eða steik og ýmsu
grænmeti.

SALÖT FYRIR SÆLKERA

Bragðgóðar og hollar naanlokur
Ein af nýjungum í Metro eru sérlega
góðar naanlokur. Hægt er að velja
um þrjár gerðir af þeim. Undirstaðan er innflutt, mjúkt og gott naanbrauð sem er fyllt með kjúklingi eða
steik og ýmsu grænmeti. Hægt er
að fá franskar kartöflur, ferskt salat
eða baunasalat með naanlokunum,
eftir smekk.

NAANLOKUR SLÁ Í GEGN

HEIMSBORGARI Í HEIMSKLASSA
Heimsborgarinn er einn af klassísku réttunum hjá Metro og sem
smakkast betur en nokkru sinni fyrr.

Þrjár gerðir af salati standa
til boða á nýja matseðlinum,
heystack-salat, salatvefja og
sesarsalat. Allt hráefni er skorið
niður ferskt á staðnum og með
salatinu eru fitulitlar gæðasósur
sem Metro hefur þróað sérstaklega fyrir grænu línuna.
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Tilbrigði við hrásalat
Sumum þykir
hamborgaramáltíð ekki
standa undir nafni án sósu
og salats. Hér eru þrjár
útfærslur af hrásalati með
borgaranum.

1. Klassískt hrásalat
Fyrir fjóra
½ haus hvítkál, skorið í þunnar
ræmur
½ haus rauðkál, skorið í þunnar
ræmur
½ gulrót, rifin
1 msk. púrrulaukur, skorinn í þunna
hringi
nokkrir bitar af ananas (má sleppa)
½ dós sýrður rjómi, 18%
3 msk. majónes
½ msk. ananassafi
salt og pipar eftir smekk
Blandið grænmetinu og ananasinum
saman í skál ásamt sýrðum rjóma,
majónesi og ananassafa. Kryddið eftir
smekk.

2. Matarmikið með hráskinku
Fyrir fjóra
¼ haus hvítkál, skorið í þunnar
ræmur
¼ haus rauðkál, skorið í þunnar

ræmur
¼ rifin gulrót
¼ bolli rúsínur
1 appelsína, skorin í litla bita
4 sneiðar beikon, vel steikt og skorið í litla bita
2-3 sneiðar hráskinka, skorin í stóra
bita
1 tsk. límónusafi
1 tsk. hlynsíróp
1 tsk. dijonsinnep með hunangi
salt og pipar

1

Blandið grænmeti og ávöxtum saman í
skál ásamt beikoni. Blandið límónusafa,
hlynsírópi og dijonsinnepi saman, kryddið og blandið varlega saman við salatblönduna. Leggið hráskinkuna ofan á
salatið.

2

3

3. Ferskt hrásalat með valhnetum og myntu
½ haus kínakál, skorið í þunnar
ræmur
¼ rófa, skorin í þunnar ræmur
½ bolli valhnetur, gróft malaðar
½ bolli fersk myntulauf
½ pera, sneidd í mjög þunnar sneiðar (gott að nota ostaskera)
1 tsk. hvítvínsedik
1 msk. hlynsíróp
Blandið grænmetinu saman í skál og
hellið hvítvínsediki og hlynsírópi yfir.

WELLINGTON
WIMPY

Þættirnir um Stjána bláa áttu
stóran þátt í frægð hamborgarans. Sögupersónan Wellington
Wimpy mætti til leiks í þáttunum
árið 1931 en sá karakter var alltaf að
borða hamborgara. Hann elskaði þennan
rétt en var of nískur til að borga sjálfur.
Hann reyndi því að plata fólk til að kaupa
hamborgara fyrir sig og sagði þá jafnan:
„glaður vildi ég á þriðjudag greiða þér fyrir
borgara í dag.“
Heimild: Whatscookingamerica.net

GENGIS KHAN

Uppruna hamborgaranna má rekja
allt til Ghengis Khan sem var uppi frá
1167-1227. Khan og hermenn hans,
sem riðu um á litlum hestum ekki
ólíkum þeim íslenska og herjuðu á
þjóðir, höfðu oft lítinn tíma til að elda
mat. Því komu þeir kjötstykki fyrir á
milli hests og hnakks og mörðu kjötið
á reiðinni svo það yrði meyrt og mjúkt
undir tönn. Stór landsvæði hins forna
Rússlands féllu í hendur Ghengis Khan
og urðu Slavar fyrir áhrifum af matseld
Mongóla. Kjötið undir hnakknum
kölluðu þeir „Tartar“ í höfuðið á þjóðflokknum, sem þeir kölluðu Tatara.
Með tíð og tíma bættu rússneskir
kokkar lauk og hráum eggjum við uppskriftina. Tartar-buff barst með
þýskum sjómönnum til Hamborgar í byrjun 17. aldar og þaðan til New
York. Í New York reyndu mötuneyti að höfða til þýskra sjómanna með því
að kalla buffið „hamborgarsteik“. Þannig blandaðist orðið „hamburger“
við norður-ameríska matarhefð. En hvernig rétturinn þróaðist svo út í
hamborgarann eins og við þekkjum hann í dag, kjötbuff á milli tveggja
brauðsneiða, er önnur saga.
Heimild: Whatscookingamerica.net

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Ívar Örn Hansen ivarorn@frettabladid.is
s. 512 5429.
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Hamborgarar og pitsur eru aðalsmerki veitingastaðarins Burger-inn sem var nýverið opnaður í Flatahrauni 5a.

MYND/STEFÁN

Amerískur sælkeramatur
Burger-inn er fjölskylduvænn veitingastaður sem
var opnaður í Hafnarfirði
á dögunum.
Nýverið opnaði veitingastaðurinn Burger-inn að Flatahrauni 5a
í Hafnarfirði. Útlit staðarins er
undir sterkum áhrifum frá amerískum veitingavögnum á sjötta
áratugnum og maturinn allur
eftir því, lýsir Örn Arnarsson
matreiðslumeistari sem á staðinn ásamt syni sínum, Brynjari
Arnarsyni.
„Hamborgarar og pitsur af
öllum gerðum og stærðum eru
okkar aðalsmerki, mínútusteikur, kjúklingaborgarar og bbq-

svínarif,“ segir Örn glaðbeittur
og lætur þess getið að salat hússins og ýmsir smáréttir bjóðist
þeim sem kjósa léttari mat eða
vilja huga að heilsunni. „Innan
skamms verða síðan í boði dísætar súkkulaðikökur og fleira gotterí þannig að sælkerar munu ekki
koma að tómum kofanum.“
Hans Unnþór Ólason veitti ráðgjöf og hannaði að hluta til staðinn ásamt Spes Art auglýsingastofu, en hann er eins og áður
sagði í stíl við ameríska veitingavagna fyrri tíðar. Rennilegir kaggar og fönguleg fljóð blasa við á
veggmynd þegar gengið er inn
og þægilegir básar og laus borð
sem taka alls sjötíu manns í sæti,
en auk þess er hægt að taka mat

með sér heim eða sækja beint í
bílalúgu. Glymskrattinn er hið
eina sem vantar til að fullkoma
ímyndina en Örn segir það gera
lítið til þar sem staðurinn sé
búinn góðu hljóðkerfi.
Hvernig hafa svo viðtökurnar verið? „Þær fóru langt fram
úr væntingum,“ svarar Örn.
„Burger-inn höfðar til breiðs hóps
viðskiptavina og hefur til dæmis
hitt beint í mark hjá fjölskyldufólki,“ tekur hann svo fram og
þakkar það afslöppuðu andrúmslofti ekki síður en fjölbreyttum og
góðum matseðli. „Svo skemmir
verðið ekki fyrir en við reynum að
stilla því í hóf og erum líka alltaf
með alls konar freistandi tilboð í
gangi.“
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Laugavegi 164 - 105 Reykjavík

Hlynur Elvar Þrastarson og Pétur Smárason sjá um allan daglegan rekstur Snælandvideos.
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Snælandvideo, saddur
fyrir 690 krónur
Hamborgarar eru sérgrein
Snælandvideos á grillinu,
en auk þess er boðið upp á
pítur, báta, samlokur og
ýmsa smárétti.

S

nælandvideo er 27 ára
rótgróið fyrirtæki sem
hefur alla tíð verið í eigu
sama aðila. Fyrsta verslunin var opnuð í Furugrund 3 í Kópavogi. „Við leggjum mikla áherslu
á ferskt og gott hráefni,“ segir
rekstrarstjórinn Pétur Smárason.
„Sömuleiðis leggjum við mikið upp
úr því að nota íslenskt hráefni. Kjötið, osturinn, brauðið og sósan hjá
okkur er allt saman rammíslenskt.“
Á grillinu eru hamborga ra r n i r sérg rei n Snæ landvideos og hægt er að
fá margar útfærslur af
þeim. „Ostborgarinn er
alltaf vinsælastur en lúxusborgarinn með eggi og beikoni
hefur komið sterkur inn undanfarið ásamt tvöfalda ostborgaranum,“ segir
Pétur og bætir við
að hann og hans
fólk hafi frá byrjun gert sitt besta
til að halda vöruverði niðri. „Við
mu nu m h a ld a

þeirri baráttu áfram um ókomna
tíð. „Saddur fyrir 690 krónur“ er til
dæmis slagorð sem við höfum notast við í markaðssetningu undanfarið. Fyrir aðeins 690 krónur fæst
hamborgari, franskar og ísköld kók
eða drykkir að eigin vali frá Vífilfelli,“ segir Pétur. Hamborgarar eru
þó ekki það eina sem Snælandvideo
býður uppá á grillinu, þar er líka
hægt að fá pítur, báta, samlokur
og ýmsa smárétti. Að auki er fyrirtækið leiðandi í útleigu á kvikmyndum ásamt því að bjóða upp á mikið
úrval ísrétta frá Kjörís og sælgæti

Gott er að fá sér
ískalda kók með.

með áherslu á íslenska framleiðslu.
En hverjir eru nú helstu kúnnarnir sem koma? „Allir,“ segir Pétur.
„Ég hef spjallað við níræða konu
sem sagði mér að hún kæmi reglulega úr Hátúninu og fengi sér hamborgara á Laugaveginum. Og það
eru að koma krakkar alveg niður
í fimm ára að kaupa sér hamborgara, franskar og gos,“ segir Pétur,
sem vill vera í góðu sambandi við
kúnnann þó að rekstrarhliðin krefjist þess að hann sinni öðru en bara
afgreiðslu.
Á 27 árum hefur Snælandvideo
opnað staði víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Nú má nálgast þjónustu
þeirra á sex stöðum: Furugrund
og Núpalind í Kópavogi, Reykjavíkurvegi
og Staðarbergi í Hafnarfirði og á Laugavegi
í Reykjavík. Svo er einnig Snælandvideo í Mosfellsbæ sem er á höndum sjálfstæðs rekstraraðila. Á þessum stöðum
vinna hátt í hundrað
manns sem leggja upp
úr þjónustu og gæðum
í þeim tilgangi að
stuðla að ánægju
viðskiptavina, í
takt við markmið Snælandvideos.

Furugrund 3 - 200 Kópavogur

Núpalind 1 - 201 Kópavogur

Staðarbergi 2 - 4 - 221 Hafnarfjörður

Reykjavíkurvegi 72 - 220 Hafnarfjörður
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Forboðnar freistingar
Fátt bragðast jafn vel með
safaríkum hamborgara og
dýrindis mjólkurhristingur.
Hér eru tillögur að
mismunandi útfærslum
sem tilvalið er að prófa
heima.

Mjólkurhristingur með jarðarberjum
Fyrir tvo
1 bolli af ferskum jarðarberjum
4 bollar af mjólk
Sykur, eftir smekk
Ísmolar
Blandið jarðarberjunum og einum bolla
af mjólk saman í rafmagnskvörn í um
það bil hálfa mínútu, þar til blandan
verður froðukennd. Bætið þá restinni af
mjólkinni út í ásamt sykri og ísmolum.
Blandið í hálfa mínútu. Hellið blöndu í
löng og mjó glös. Þeytið rjóma og setjið
ofan á.

Mjólkurhristingur með súkkulaðibragði
Fyrir einn
¾ bolli af mjólk
½ tsk. af vanilludropum
3 msk. af súkkulaðisírópi
½ bolli af ís, annaðhvort vanillu- eða
súkkulaðiís
1 tsk. af sykri

Blandið öllu saman í rafmagnskvörn
í um það bil eina mínútu eða þar til
blandan verður froðukennd. Hellið
blöndunni í stórt glas. Þeytið rjóma og
setjið ofan á og skreytið með (sykruðum)
kirsuberjum.

Banana

Jarðarberja

Hollur mjólkurhristingur með
banönum
Fyrir einn
200 ml undanrenna
½ banani, niðurskorinn
1 tsk. vanilludropar
1 tsk. kanill
1/3 bolli af muldum ísmolum
Skerið banana í sneiðar, setjið í poka og
frystið. Blandið helmingnum saman
við muldu ísmolana, undanrennuna
og vanilludropana í rafmagnskvörn,
eða þar til blandan verður froðukennd.
Hellið í langt og mjótt glass. Stráið kanil
ofan á og berið fram.

Hollur mjólkurhristingur með
hindberjum
115 g hindber
250 ml sojamjólk með vanillubragði
375 ml frosin jógúrt
Blandið öllu saman í rafmagnskvörn í
um það bil mínútu, þar til blandan verður froðukennd. Hellið í stórt glas. Þeir sem láta sig
hollustu litlu varða geta bætt
þeyttum rjóma út á og skreytt
með hindberjum.

Hindberja

Súkkulaði

3KALLI ®GURHVARFI
¶RÅR ËVENJULEGIR
4EXAS BORGARI

!KUREYRINGUR

)NDVERJINN

6ERÈALAUNA
BORGARI FR¹ 4EXAS
MEÈ OSTI STERKRI
JALAPENOSËSU OG
LAUKHRINGJUM

(AMBORGARI MEÈ
FRÎNSKUM ¹ MILLI
¹ NORÈLENSKA
VÅSU

(AMBOGARI
Å BRAKANDI
NAAN BRAUÈI
MEÈ GRILLAÈRI
PAPRIKU OG
RAUÈLAUK

STÓRI BÓ

MBORGARINN
MORTHENS

HAMBORGARAFABRIKKAN ER Í HAGKAUP

LAMBORGARI
FABRIKKUNNAR

FABRIKKUSÓSAN

HUNANGSSÓSA
FABRIKKUNNAR

GRILLBORGARI
FABRIKKUNNAR

SINNEPSSÓSA
FABRIKKUNNAR

BARNABORGARI
FABRIKKUNNAR

KOKTEILSÓSA
FABRIKKUNNAR

GRÍSARIF
FABRIKKUNNAR

BERNAISESÓSA
FABRIKKUNNAR
NÁÐU ÞÉR Í EINTAK
NTTAK
A
BÓK
ÓK
K
GRILLHANDBÓK
NAR
A
FABRIKKUNNAR

GULRÓTARKAKA
FABRIKKUNNAR

FABRIKKUÍSINN

SKYRTERTA
FABRIKKUNNAR

BARBÍKJÚSÓSA
FABRIKKUNNAR

6

Hamborgarar

KYNNING − AUGLÝSING

Tilraunir með álegg
Margir bregða aldrei út af vananum í hamborgaramatreiðslu og velja alltaf sama áleggið. Gaman
getur verið að flippa örlítið og prófa að breyta til, þótt ekki sé nema að bæta beikoni eða nýrri
grænmetistegund á borgarann.

Avókadóást

Nachos-flögur og
laukhringir
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Nachos-flögur og laukhringir
Fyrir einn
1 hamborgari, brauð og kjöt
djúpsteiktir laukhringir
kálblöð að eigin vali
1/2 tómatur, þunnt skorinn
1/5 rauðlaukur, þunnt skorinn
4-5 nachos-flögur
1 msk. salsasósa
1 msk. majónes

Ástralskur hamborgari
Fyrir einn
1 hamborgari, brauð og
kjöt
1 egg
2 beikonsneiðar
2-3 sneiðar af osti
1 stór tómatsneið, þykkt
eftir smekk
1 stór rauðrófusneið, þykkt
eftir smekk
1 ananashringur
kálblöð að eigin vali
tómatsósa
1 msk. smjör

Avókadóást

Ástralskur hamborgari

Fyrir einn
1 hamborgari, brauð og
kjöt
1/2 avókadó, skorið langsum í þykkar sneiðar
kálblöð
2 msk. rautt mauk að eigin
vali, til dæmis rautt pestó
eða salsasósa
1 stór ostsneið, ekki brædd

Smyrjið sundurskorið hamborgarabrauð með majónesi.
Raðið djúpsteiktum laukhringjum, tveimur til þremur, á hvert
brauð. Þar ofan á fara kálblöð,
tómatur og rauðlaukur. Komið
steiktu kjötinu fyrir á þessari
breiðu og stráið nachos-flögum
ofan á. Gott er að setja salsasósu á topp alls þessa áður en
brauðinu er lokað.

Smyrjið sundurskorið hamborgarabrauð með tómatsósu. Steikið beikonið um leið
og kjötið og bræðið ostinn
á kjötinu. Mýkið laukinn og
rauðrófuna á pönnu við vægari hita. Spælið egg. Raðið káli
og tómatsneið neðst ofan á
brauðið og setjið kjötið þar
ofan á. Þar næst kemur ananasinn, rauðrófan, beikonið og laukurinn. Eggið setur
lokapunktinn og er komið fyrir
ofan á þessu öllu saman.

Smyrjið sundurskorið hamborgarabrauð með salsasósu eða rauðu pestói.
Raðið kálblöðum á brauðið og setjið kjötið þar ofan
á. Setjið ostinn ofan á kjötið
þegar það er komið í brauðið því hann á ekki að vera
bræddur. Ofan á ostinn fara
avókadósneiðarnar.
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Ingibjörn Sigurbergsson er framleiðslustjóri í fyrirtækinu Ferskar kjötvörur.

Mýktin og góða bragðið
Vörumerkið Íslandsnaut er
vel þekkt á íslenskum
markaði. Það er í eigu
fyrirtækisins Ferskar
kjötvörur sem er eitt af
stærstu fyrirtækjum
landsins í vinnslu og sölu á
fersku kjöti.

rekur fyrirtækið tvö kjötborð í
Hagkaupum, annað í Kringlunni
og hitt í Garðabæ.
Leifur segir nautakjöt vera í
meirihluta þess köts sem Ferskar kjötvörur vinni og versli með
og segir fyrirtækið meðal annars
kaupa það beint frá bændum. „Við
höfum gert samning við nokkra vel

A

ðalsmerki okkar er ferskt
kjöt undir vörumerkinu Íslandsnaut, Íslandsgrís, Íslandslamb og Íslandsálegg,“ segir
Leifur Þórsson, framkvæmdastjóri Ferskra kjötvara. „Eins og
merkið gefur til kynna höfum við
byggt það upp með því að vera
eingöngu með íslenskt kjöt og
erum að framleiða hakk og margar stærðir af hamborgurum með
þessu merki. Við leggjum metnað
okkar í að vinna hvort tveggja úr
eins fersku hráefni og mögulegt
er. Svo mælum við fituinnihaldið
með ákveðnum tækjum og getum
þess á umbúðunum.“
Ferskar kjötvörur eru með tæplega 60 manns í vinnu, þar af eru
um 45 í kjötvinnslu og auk þess

Í fitunni felast
gæðin. Það á við
bæði í steikunum og
hamborgurum.

valda bændur sem eru að ala sérstaklega fyrir okkur gripi og borgum þeim aukalega fyrir það. Það
kjöt verður einkum notað í fínar
steikur, lundir, rib eye, entrecote,
prime, mínútusteik og þar fram
eftir götunum. Allt undir Íslandskjötsmerkinu,“ lýsir hann og segir
samninginn nýtilkominn. „Við
byrjuðum bara á þessu ári að leita
þessara leiða og það tekur tvö ár

að ala upp nautgrip. Þetta er ekki
spretthlaup, heldur langhlaup, þó
er þetta skref strax farið að skila
okkur árangri.“
Þá kemur Leifur að öðrum hlut
í sambandi við nautasteikurnar og
það er meirnunartíminn. „Öfugt
við hakkið, sem við viljum selja
sem ferskast, verður að láta kjötið meirna í kæli í þrjár til fjórar
vikur áður en það er skorið í steikur og sett á markað,“ útskýrir
hann.
Að lokum berst talið að kjötfitunni sem Leifur segir verða
að vera til staðar. „Í fitunni felast gæðin. Það á við bæði í steikunum og hamborgurum,“ segir
hann ákveðinn. „Þó flestir velji
10-14% fitu í hakki þá er betra
að hafa hamborgara feitari því
úr fitunni kemur mýktin og svo
þetta góða bragð. Þar með er ekki
sagt að fólk neyti allrar fitunnar
því þegar kjöt er steikt eða grillað
þá flæðir mikið af henni í burtu. Í
nautasteikum er auðvelt að skera
fitu frá áður en byrjað er að borða.
Hún er bara þarna í elduninni til
að gefa mýkt og bragð.“

GOTT TIL AÐ GRÍPA MEÐ SÉR
Frosnir nautaveisluhamborgarar eru meðal þess
sem Ferskar kjötvörur hafa
upp á að bjóða. Leifur Þórsson framkvæmdastjóri hefur
þetta um þá að segja: „Þarna
erum við með 100 gramma
hamborgara sem við seljum
tíu saman í pakka og 175
gramma hamborgara sem eru
seldir fjórir saman. Allir eru
þeir framleiddir sem frystivara
svo fólk geti gripið þá með
sér, til þægindaauka, hvert
sem er, til dæmis í tjaldferðalagið eða bústaðinn. Þeir geta
þess vegna þiðnað á leiðinni
og verið akkúrat tilbúnir
þegar komið er á áfangastað.
Svo getur líka verið gott að
eiga þá í frystinum heima.“

Frosnir nautaveisluhamborgarar henta vel í ferðalagið eða í frystinn heima.
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ULTIMATE DOUBLE

JACK DANIEL’S® BURGER
MEÐ FRÖNSKUM OG VISKÍGLJÁA

2.190

Starfsfólk T.G.I. Friday´s tekur ávallt vel á móti gestum.

MYND/VILHELM

Alltaf fullt út úr dyrum
Ferskleiki og fjölbreyttur matseðill er aðalsmerki T.G.I. Friday´s sem hefur í áratug rekið
vinsælan veitingastað hérlendis.

T

.G.I. Friday´s í Vetrargarðinum í Smáralind fagnar 10 ára
afmæli í ár. Að sögn framkvæmdastjórans, Ævars Olsen,
tóku landsmenn samstundis vel í
afslappað andrúmsloftið og þann
góða og fjölbreytta matseðil sem
staðurinn státar af. Þótt nú sé liðinn áratugur virðist ekkert lát ætla
að verða á góðri aðsókn.
„Satt best að segja stefnir nú í
metár þar sem tíu þúsund manns
hafa verið í mat í hverjum mánuði síðan við ákváðum að lækka
öll verð á matseðli í janúar á þessu
ári. Gestum hefur því fjölgað um
einhver 29 prósent frá því í fyrra,“
segir Ævar léttur í lund og þakkar
ekki síður framúrskarandi matseld
en breyttu verðlagi góðar viðtökur.
„Enda alkunn staðreynd að amerísk matargerð er landsmönnum að

skapi.“ Ævar vísar þar í matseðilinn sem samanstendur af rjómanum í bandarískri matseld, steikum,
hamborgurum og sívinsælum rifjum þar á meðal. „Hráefnið er aftur
allt íslenskt enda höfum við verið
hörð á því að leggja okkar af mörkum til að styðja íslenskan iðnað,“
segir hann og útilokar ekki að sú
ákvörðun hafi átt sinn þátt í því að
T.G.I. Friday´s hélt velli á Íslandi á
meðan keppinautarnir lögðu niður
laupana hver á fætur á öðrum.
„Enda rándýrt að flytja inn allt hráefni og í raun sérkennilegt þar sem
hér er úr miklu og góðu að moða.“
Ævar segir stöðuga endurnýjun
á matseðli T.G.I Friday´s sömuleiðis hafa tryggt staðnum viðvarandi
vinsældir. „Við endurskoðum hann
reglulega og skiptum út réttum
sem hafa lítið hreyfst síðustu fjóra

mánuði. Þannig reynum við stöðugt að greina og koma til móts við
þarfir gesta okkar,“ útskýrir hann
og getur þess að á næstu dögum
verði einmitt nýr og spennandi
matseðill tekinn í notkun. „Ljúffengar kökur, dísæt súkkulaðikaka
og ostakaka sem bráðnar í munni,
eru aðeins brotabrot af því lostæti
sem verður boðið upp á.“
Spurður hvort eitthvað sérstakt
standi svo til í tilefni af afmælinu,
segir Ævar stefnt að því að slá upp
heljarinnar veislu á daginn sjálfan,
tíunda október.
„Afmælið ber upp á tíu ára afmæli Smáralindar og við ætlum að
vera með veislu fyrir öll skilningarvitin, sælkeramat, feikinóg af tilboðum sem ekki hafa sést hérlendis, tónleika og óvæntan glaðning,“
segir hann.

PARTÝMATUR
VIÐ ÖLL TÆKIFÆRI

Alltaf föstudagur
- alltaf fjör!
T.G.I. Friday’s Smáralind
TÓNJtXXXGSJEBZTJT

GUÐI SÉ LOF FYRIR FÖSTUDAGA

Saga T.G.I. Friday´s hefst árið 1965 þegar ungur og ókvæntur ilmvatnssali ákvað að kaupa niðurníddan bar í New York, flikka upp á hann og
selja veitingar. Hann réð unga og hressa þjóna og nefndi staðinn því
skemmtilega nafni Thank God It´s Friday, eða Guði sé lof fyrir föstudaga.
T.G.I. Friday´s varð samstundis vinsælt veitingahús og upp frá því fjölgaði
eigandinn stöðum. Nú rekur veitingahúsakeðjan 930 staði í 61 landi.

Samhliða veitingarekstri
hefur T.G.I. Friday´s haldið úti
veisluþjónustu sem hefur notið
fádæma vinsælda hérlendis.
„Við bjóðum partýbakka sem
eru settir saman úr réttum af
matseðli fyrir veislur og partý
af öllu tagi,“ segir Ævar Olsen,
hjá T.G.I. Friday´s og tekur fram
að auðvitað sé hægt að semja
um breytingar. „Það samræmist
einkunnarorðum T.G.I. Friday´s
„óskum gestanna er aldrei
neitað“ útskýrir hann og bætir
við að lítið mál sé að skutla
matnum á staðinn þegar um
stærri veislur er að ræða.
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BÍLAR &
FARATÆKI

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð
omfl, Sumar sprengja verð aðeins
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,
LINCOLN Mkx awd. Árgerð 2008, ekinn
29 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.990.000. Rnr.220780.

Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára
ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl,
Sumar sprengja verð aðeins 2290þús.
kr, Húsin eru á staðnum,
Suzuki Grand Vitara Lux, 09/2005
Ekinn 68þús. Ssk, Leður, Álfelgur ofl.
Ásett Verð 2.390.000.- Skipti möguleg
á ódýrari

Citroen C3 SX Árgerð 9/2005, ekinn
48þ.km, ssk. Flottur bíll sem er á
staðnum! Verð 1.190.000kr. Raðnúmer
131519. Sjá nánar á www.stora.is

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

M.BENZ C200 kompressor. Árgerð 2007,
ekinn 77 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.500.000. Rnr.119656.

VOLVO S40 2,0 td DISEL Árgerð 2007,
ekinn 74 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.950.000. Rnr.111512.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð
2006, ekinn 99 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð stg 2.090.000. áhvl
1.840.000 Rnr.102655.
JEEP Grand cherokee limited DISEL.
Árgerð 2006, ekinn 68 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.760.000. Rnr.216817.
Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2 ára
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl,
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Saab 9-3 Linear I, 01/2006 Ekinn 63þús.
Bsk 5gíra, Ný tímareim, strekkjari ofl.
Sumar+vetrardekk. Einn eigandi. Gott
eintak. Ásett Verð 1.890.000.- Skipti
möguleg á ódýrari

JEEP Grand cherokee laredo 4x4 .
Árgerð 2004, ekinn 122 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.190.000. möguleiki
á láni uppá 835 þús ca Rnr.250188.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
http://www.isband.is
AUDI A3 sportback. Árgerð 2006, ekinn
36 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.850.000. Rnr.280168.

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2005,
ekinn 91 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.090.000. möguleiki á 70 % Láni
Rnr.101766.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

TOYOTA Land Cruiser 200 v8 5,7 380hö,
35”. Árgerð 2008, ekinn 34 Þ.KM,
sjálfskiptur. Verð 11.950þ Rnr.174962.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

VORTEX Heithúðun á allar gerðir
pallbíla og fleira. Upplýsingar hjá
Bílaryðvörn í síma : 587-1390

Toyota Land Cruiser 100 VX 4.7,
11/2005 Ekinn 70þús. Ssk, 7manna,
Leður, Loftpúðafjöðrun, Dráttarkrókur
ofl. Einn eigandi. Ásett Verð 5.590.000.TILBOÐ 4.850.000.-

Til Sölu Holiday Camp Ægir tjaldvagn.
890.þús. Upphækkaður, fortjald, Weber
gasgrill, box á beisli. Nýlegur og vel
með farinn. Á staðnum. Mikið úrval af
ferðavögnum til sölu og góð eftirspurn.
Uppl í síma 445-3367

Almera 1,8, 5gíra, ‘01, sportkitt. Nýsk.
Verð 590þús. Uppl. í s. 893 2284.

Chevrolet Silverado 2500 ‘05. ek. 79þ.
km. Bensín. TILBOÐ 1.690þ. s.698
6021.

M.BENZ ML320 cdi Dísel ! Árgerð 2006,
ekinn aðeins 78 Þ.KM. Sjálfskiptur.
Verð 6.190þ. Rnr.139919. Einnig 2007
á staðnum.

TOYOTA Land Cruiser 200 Vx Dísel.
Árgerð 2008, ekinn 62 Þ.KM,
sjálfskiptur. Svartur. Verð 11.900þ
Rnr.119149.

Honda CR-V EXE 2.0, 07/2005 Ekinn
27þús !! Ssk, Leður, Sóllúga ofl.
Toppeintak, Eins og nýr. Ásett Verð
2.390.000.-

Dekk á álfelgum 285/75/R16.
Microskorin passar á ýmsa jeppa. Verð
180.þús. 861-1090 Árni.

SKODA Octavia ambiente combi.
Árgerð 2007, ekinn 88 Þ.KM, DISEL, 5
gírar. Verð 2.190.000. Rnr.216919.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Hundai Getz árg 2006, beinskiptur.
Ekinn aðeins 50 þús km Mjög vel með
farin, nýskoðaður og í toppstandi. Ásett
verð 1.090.000, tilboðsverð 970.000
staðgr Engin skipti. Uppl í síma 8957055

Hundai Getz árg 2006, beinskiptur.
Ekinn aðeins 57 þús km Mjög vel með
farin, nýskoðaður og í toppstandi. Ásett
verð 1.090.000, tilboðsverð 950.000
staðgr Engin skipti. Uppl í síma 8957055

Bílar til sölu
MMC Pajero DID 3.2 disel. Árgerð
2006, ekinn 95 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð
3.950þ Rnr.118863 Toppeintak !

Land Cruiser 120GX ‘07 ek. 27þ. 46”
dekk. Dana 60 hásingar ofl. Uppl. í s.
898 4988. Til sýnis á Bílasölu Íslands,
Skógarhlíð.

Suzuki Boulevard M109R 1800 2007
árgerð ekið 3.000 km Flott hjól ath
skipti verð 1.880.000

KRÓKUR

Til sölu Grand Cherokee, sjálfskiptur í
góðu standi. Árg ‘99, ekinn 158.þús.Öll
tilboð og skipti á dýrari bíl skoðuð Uppl.
í s. 699-3641.
Subaru Legacy 97 Station 5 gíra ekinn
236þ cd fallegur og góður, verð 290þ
S: 896-8568

AUDI Q7 4wd Dísel. S line. Árgerð
2008, ekinn 42 Þ.KM, sjálfskiptur.ofl,ofl.
Verð 9.450þ Rnr.146949.

Til sölu

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með
möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

BMW X5 3.0i Árgerð 2006, ekinn
aðeins 39 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð
5.480þ Rnr.119194. Toppeintak !

Victory Vegas Jackpot Arlen Ness
2008 árgerð ekið 4.000 km Mikið af
aukahlutum ath skipti verð 2.480.000

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Fleetwood Cheyenne 10 fet 2006
árgerð sólarsella Heitt og kalt vatn
mjög vel með farið hús verð 1.780.000

Sérpöntum
varahluti frá USA
Auka- og varahlutir frá USA

Fáðu tilboð hjá okkur í þá vara- og aukahluti sem þig
vantar. Hröð þjónusta og einstök fagþekking. Getum
pantað bæði “original” og “aftermarket” varahluti.

CADILLAC Escalade 4 dr 4wd. ekinn
72 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. Nýleg
dekk. 8 MANNA Tilboðsverð 2.320. þús
Rnr.127697.

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 1990 þús.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Can Am Outlander 800 max 2008
árgerð mikið breytt hjól skoða skipti á
snjósleða verð 2.480.000

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

MAZDA 3 turbo. GLÆSILEGT EINTAK
, ekinn 58 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Tilboðsverð 2.490. þús Rnr.129314.

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

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00,
Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

Opnunartími verslunar:
Virka daga frá kl. 8-18.
Lokað um helgar.
Vagnhöfði 23 - S: 590 2000
benni.is - verslun@benni.is

Sérfræðingar í bílum

4

0-250 þús.

MIÐVIKUDAGUR 13. júlí 2011

Sendibílar

Vinnuvélar

Til sölu Mitsubishi Galant ES árg’ 95
ek.150þ m. uppl: 867 4791
Peugot 407 Comfortárg, ‘05 ek, 82 þkm.
Verð 1,5 mil, Sk, á ódýrari S 6901353

Varahlutir í primera ‘98. Baleno Wagon
‘97. MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia
‘99, Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord
‘98. Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97
& ‘99. Legacy ‘96. Almera ‘98. Carina
‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon
‘97 og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94.
Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

250-499 þús.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Varahlutavaktin

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00,
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival
‘01, Accent ‘98. Grand vitara LX7 ‘03.
Opið 09-18 og lau. 10-14. Uppl. í s.
555 6666.

Nýja

Hópferðabílar
Bátar
Toyota Corolla árgerð 1994 ekinn
aðeins 126.000 km til sölu. Nýskoðaður
og vetrardekk fylgja. Topp eintak og
mjög vel með farinn. Ásett verð kr.
350.000 Upplýsingar í síma: 894 8110
Sigurður.

500-999 þús.

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

Til sölu góður M.B. 54 sæta. Verð 3,5
millj. Sími 893 4246

Kerrur

Faglærðir Píparar

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

Hjólhýsi

Pípulagnir

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

VW Golf árg.’99, ekinn 120 þ.km. Ný
skoðaður og sjálfskiptur. Verð 620 þ.kr.
Upplýsingar í síma 894 3332

Bílar óskast
BÍLL ÓSKAST. Corolla,
Yaris, Avensis, Micra,
Almera, Golf, Polo, Focus,
Peugeot 206 eða Lancer

155.000 kr. fyrir frábæra Þýska
gæðakerru frá HUMBAUR, 13” dekk,
burðargeta 620 kr. heildarþyngd 750 kg.
Innanmál 205x110x30 cm. HUMBAUR
umboðið á Íslandi, www.topplausnir.is
Lyngás 18, Garðabæ, s:517 7718

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Mótorhjól

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Þessi bátur er til sölu. Upplýsingar í
síma 691 2459 - 467 1239.
LMC Dominant 560 árg. 2006 Vel
búið. Aldi hitakerfi gólfhiti ofn útvarp
sjónavarpslögn, sólarsella grjótgrind.
Verð 3,2 mil Uppl. 695 1854.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

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

Vy-þrif ehf.

öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is

Til sölu fólksbíla-kerra kostar ný 100
þús. V. 65 þús. Uppl. í s. 774 4021.

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

Bíll óskast
á 25-250þús.

Hreingerningar
Til sölu T@b dropalagað hjólhýsi árg.
‘06. Þýsk gæðavara. Verð 1.800þús.
Nánari upplýsingar í 863 2175.

yamaha yz250f 2008 árg ek 74tíma, ný
dekk,plöst. vel með farið hjól. skoða
skipti á fólksbíl. S:7717517

Kaupi bilaða bíla

Mjög lítið notað fortjald fyrir hjólhýsi,
Walker Esprit 1005, til sölu. Verð kr.
180.000. Kostar nýtt 300.000 Uppl. í
s. 893 6994.

Fellihýsi

Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca.
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Jeppar

Hjólbarðar
Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Garðyrkja
Trjáklippingar

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

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
Fullkomin
smurstöð,
fullkomið
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.
4 vetrardekk fyrir Ford Escape. Lítið
notuð. Continental. M+S, P235/70 R
16, 104 T. Tilboð óskast uppl: 894 5484.

Varahlutir

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

CAMP-LET APOLLO 5-2007 MEÐ
ELHÚSI OG KASSA Á BEYSLI ER Á13”
DEKKJUM V/790 RAÐNÚMER.193144
Til sölu Colman Fleedwood Cheyenne
10 feta fellihýsi árg’03 á loftpúðum.
Glæsilegt hús með fortjaldi. Sjálfstæð
loftdæla í geymslukassa, sólarsella og
margt fl. Verð 1490þús.

Til Sölu M. Benz ML 350 Árg. 2006
ekinn aðeins 42 þús. Bíllinn er hlaðinn
aukabúnaði, Sumar/ Vetrardekk á
felgum. einn eigandi frá upphafi, topp
eintak. Skipti á Ódýrari koma til greina.
Nánari upplýsingar í S. 822-4960.
M.Benz ML350 ekinn 130 þús. Innfl.
Usa. Ásett verð 4,9 mill. Uppl. í síma
665-9806.

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

Suzuki Intruder 1800 109-R Árg.07.Ekið
7000 km.Óaðfinnanlegt hjól verð 1800
þús.S-8938985

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

Atvinna
A-Liner Columbia Northwest ‘2009 til
sölu. Sólarsella, WC, loftnet.. S:6119553

Bókhald

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
Clipper 106 ST árg. ‘08. 9 1/2 ft +
geymslukassi. Sólarsella, grjótgrind,
markísa, heitt og kalt vatn. V. 1650
þús., áhvílandi ca. 700 þús. Uppl. í s
865 1811.
Utah, árg. ‘00 12ft. m. fortjaldi og
sólarsellu V: 1350þ. uppl: h.geirs@
gmail.com / 895 2490.

Tjaldvagnar

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18.
S. 587 0626 & 696 3522. www.ke.is

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

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

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

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

Húsaviðhald
Flísalagnir - Múrverk
Getum bætt við okkur verkum í
flísalögnum, múrverki og
múrviðgerðum.
Áratuga reynsla og vönduð
vinnubrögð
Tímavinna og tilboð
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994
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Ísskápar, þvottavélar, á 30þ. Ryksuga á
5þ. Örbylgjuofn á 4þ. Stálvaskar á 5þ,
uppþvottavélar. Barnaþríhjól, barnahjól,
sjónvörp, ferðagasgrill á 8þ. Eldavél á
15þ, frystiskápur á 20þ Subaru Legacy
97” station S. 896 8568.

Leigjendur, takið eftir!

Verslun

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.
Ódýr gisting í júlí og ágúst S: 821 4848
og 578 4848.

Sólarrafhl. f. sumarh.

Sella - stjórnstöð - snúrur spennubreytir og 10 ljós selst á hálfvirði
uppl: 8949390

Til leigu fallegt 183fm parhús á
Álftanesi. Laust frá 1. sept. Uppl. í s.
899 1793 & 892 4806.
Ódýr gisting á Akureyri lítil stúdíó íb .m.
sér inng. eldhúskrókur, WC + sturta,
tvíbreytt rúm og koja uppl: 8682381
Geymið Augl.

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

Húsnæði óskast
Heilsuvörur
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

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

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

Óskum eftir góðri 3-4 herb. íbúð
til lengri tíma. Helst í Hfj. eða Gbr.
annað kemur til greina. Erum reyklaus
reglusöm og skilvís. Uppl. í s. 893 6994.

Atvinna í boði

Gisting

Fæðubótarefni
Leikskólinn 101.

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

Tölvur

6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

Leikskólakennari/leiðbeinandi
óskast á sjálfstætt
rekinn tveggja deilda
ungbarnaleikskóla
í 100% stöðu.
Æskilegt er að viðkomandi
geti starfað með ungum
börnum sé áreiðanlegur, ekki
yngri en 25 ára og hafi góða
íslenskukunnáttu.

Eldri vagn í mjög góðu standi, fylgir
honum fortjald. Skoðaður til 2014 verð
250þ. S: 891-8087.

Umsóknir sendist á
leikskolinn101@simnet.is

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

Nudd

Nudd
Gott nudd - good massage. S. 857
4850 & 844 0329.
Líkamsnudd!
Frábær
þjónusta,
tilboðsverð í dag! S:661 8272 eða 693
0348.

Nudd

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

THE NEW LUXURY!!!!

Whole Body Massage in Reykjavik. Very
Discret and Private. Any time 7759441

Spádómar

Gróðurhús TILBOÐ !!!

Austurl. veitingarst.

Austurlenskur veitingastaður til sölu.
Um er að ræða rótgróinn og vinsælan
stað sem verið hefur á sama stað í tæp
10 ár á höfuðborgarsvæðinu. Bæði er
borðað á staðnum (sæti fyrir um 42)
og matur tekinn með. Öll leyfi (ásamt
vínveitingaleyfi) tilstaðar, öll áhöld og
tæki ásamt innréttingum. Staðurinn
hefur eingöngu verið opin í hádeginu
en hægt er að stórauka veltuna með
breyttum opnunartíma ofl. Hagstæður
leigusamningur. Ásett verð: 12,5
milljónir. Frábært tækifæri fyrir þá
sem vilja vinna sjálfstætt. Fyrir frekari
upplýsingar hafið samband í gegnum
netfangið: messages@workmail.com

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

Rafvirkjun

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

NUDD - DEKUR ÍÞRÓTTANUDD

Íþróttanudd, Gigtarnudd (krepptir
fingur), Svæðanudd, Dekur f. pör,
vini og hópa, skrúbb, pottur, nudd og
máltíð. Góð tilboð. JB Heilsulind. S.
823 8280.

Sumarbústaðir

TILKYNNINGAR

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.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Reyklaus, 73 ára, blíður maður, kynnast
konu. Merkt ferðalög.

Tilkynningar

Skipulags- og byggingarsvið

Til sölu borðstofuborð og 6 stólar.
Borð 115 cm,stækkanlegt í 190cm.
Verðtilboð. Uppl. í síma 8475639,
Kristín.
Spænsk borðstofuhúsgögn (fura). Hátt
stólbak, leðursæti. kr. 80.000. Sími 893
9340.

Fyrir veiðimenn
Mikil úrval. Heimavík, S. 892 8655
www.heimavik.is

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
www.leiguherbergi.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.

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.

Opið allan sólarhringin.

Reykjavíkurborg

Til bygginga

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

Spjalldömur 908 5500

Húsgögn

Hljóðfæri
Fender Telecaster USA standard, nýr
sunder. Uppl. 821 9809.

Einkamál

Ökukennsla

Silunganet Silunganet

Óska eftir að kaupa DVD diska og vínyl
hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

Bátavél til sölu Deutz vetus 140 hö.
þarfnast gagngerðar yfirferðar.Verð í
kringum 800 þ. Nánari uppl. í s: 861
4664 Valgarður.

Need driver with bus license. Must
speak some spanish. wanted for
transfers to and from the airport. Please
call 8955316, ask for Alfonso.

Kínverskur læknir/nuddari í Hamraborg
20A. Nálastunga sem er gott fyrir
heilsuna. Sími 564-6969

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

Til sölu

Varahlutaverslun.

Starfsmaður óskast til afleysinga í
varahlutaverslun. Vinnutími 8-18.
Upplýsingar í síma 866-9965.

Faglærður nuddari. Bíð upp á gott
slökunar og djúp nudd. Kem einnig í
heimahús. S. 894 4817.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Önnur þjónusta

ATVINNA

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

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Fossvogsdalur
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Fossvogsdals. Í
breytingunni felst að bætt er við 2,5 metra breiðum
stíg sem verður í framhaldi af gangstétt við Árland.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 13. júlí 2011 til og með 24. ágúst
2011. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is,
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 24.
ágúst 2011. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir
sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkja tillöguna.
Reykjavík, 13. júlí 2011
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411
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HÁKON AÐALSTEINSSON, bóndi og hagyrðingur
(1935-2009) fæddist þennan dag.

timamot@frettabladid.is
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Elísabet
Halldórsdóttir
andaðist á Hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum
laugardaginn 9. júlí. Útför hennar fer fram frá
Fossvogskirkju föstudaginn 15. júlí kl. 15.00.
Ingibjörg Kolbeinsdóttir
Margrét Kolbeinsdóttir
Elísabet Kolbeinsdóttir
Halldóra Kolbeinsdóttir French
Kolbeinn Kolbeinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Snorri Þórólfsson
Guðmundur Ingvason
Roy French
Þórdís K. Ágústsdóttir

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður Viggó J.
Nordquist
verkstjóri,
Hraunvangi 3, Hafnarfirði,

áður til heimilis að Skipagötu 15, Ísafirði, andaðist á
Hrafnistu í Hafnarfirði sunnudaginn 10. júlí.
Útförin fer fram frá Garðakirkju föstudaginn
15. júlí kl. 13.00.
Kristjana Valgerður Jónsdóttir
Sigrún Viggósdóttir
Kristján Viggósson
Vilberg Viggósson
barnabörn og barnabarnabörn.

Páll Gunnar Loftsson
Erna Guðmundsdóttir
Ágota Joó

„Áfram líður ævin ströng, alltaf vantar tíma.“

ÞRASTASKÓGUR: HALDIÐ ER UPP Á HUNDRAÐ ÁRA AFMÆLI

Vildu vera nálægt járnbraut
Ungmennafélag Íslands heldur upp
á hundrað ára afmæli Þrastaskógar
í Grímsnesi um þessar mundir. „Það
eru hundrað ár síðan Tryggvi Gunnarsson athafnamaður gaf Ungmennafélagi Íslands spildu við Sogið sem er
45 hektarar að stærð,“ segir Björn B.
Jónsson, formaður afmælisnefndar
Þrastaskógar.
Björn segir að skógurinn hafi ekki
borið heitið Þrastaskógur þegar
UMFÍ eignaðist hann. „Norðlendingurinn Guðmundur Davíðsson nefndi
svæðið Þrastaskóg árið 1913,“ segir
Björn og er í framhaldi spurður hver
sé sagan að baki nafngiftinni. Hann
segir: „Þegar Guðmundur kom suður
og heyrði í þröstunum í skóginum sá
hann að ekkert annað kæmi til greina
en að nefna svæðið Þrastaskóg.“ Að
sögn Björns var fljótlega farið að
ræða um að svæðið væri kjörið skógræktarland. „Fyrst var farið að planta
í skóginn árið 1927 og það hefur verið
plantað jafnt og þétt til dagsins í dag,“
útskýrir Björn en á tímabili komu
ungmennafélög, plöntuðu og áttu sín
svæði í skóginum.
Björn segir að fljótlega eftir að
UMFÍ tók við Þrastaskógi hafi
verið reist þar veitingahús. „Ungmennafélagar vildu koma upp
veitingaaðstöðu. Þeir voru að horfa til
þess að hafa aðstöðu sem yrði nálægt
járnbrautinni sem myndi liggja frá
Reykjavík,“ upplýsir Björn sem segir
að fallegt hús hafi verið vígt 1928.
„Elín Egilsdóttir veitingakona lét
byggja reisulegt hús.“
Elín seldi húsið breska setuliðinu
á Íslandi. „Það brann í höndunum á
þeim,“ segir Björn en fljótlega var
farið að ræða byggingu nýs húss. „Það
var þó ekki fyrr en 1965 sem veitingahús var byggt aftur. Það var reyndar

ÞRESTIR Í SKÓGI Í tilefni hundrað ára afmælisins verða göngur öll þriðjudagskvöld í júlí.
MYNDIR /ÚR EINKASAFNI

byggt til bráðabirgða og rifið 2003. Þá
var það veitingahús sem stendur í dag
reist.“
Inntur eftir því hvernig Þrastaskógur tengist UMFÍ í dag segir Björn:
„Þangað koma ungmennafélagar og
njóta útiverunnar í skóginum.“
Haldið verður upp á hundrað ára
afmæli Þrastaskógar í júlí. „Við erum
með göngur öll þriðjudagskvöld
í júlí sem eru tileinkaðar afmæli
skógarins.“
martaf@frettabladid.is

ÞRASTASKÓGUR 100 ÁRA Björn B. Jónsson

segir að snemma hafi verið rætt um að
svæðið væri kjörið skógræktarland.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður Úlfarsson
Teigagerði 16,

lést 7. júlí. Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju
föstudaginn 15.júlí kl. 13. 00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Neistann, styrktarfélag hjartveikra barna.
Margrét Kristín Björnsdóttir
Björn Úlfar Sigurðsson
Sigríður Margrét Sigurðardóttir
barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Unnur Hjartardóttir

Ósk Halldórsdóttir
Ágúst Benediktsson

Breiðuvík 18, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans þann 10. júlí.
Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 20. júlí kl. 15.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir. Þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélagið.
Börn, tengdabörn og barnabörn.

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

Anna Kristjana
Bjarnadóttir
Suðurgötu 30, Keflavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Hlévangi mánudaginn
4. júlí. Útförin verður í Keflavíkurkirkju fimmtudaginn
14. júlí kl. 13.00.
Ásdís Þorsteinsdóttir
Ragnar Eðvaldsson
Anna Steina Þorsteinsdóttir
Stefán Björnsson
Rut Þorsteinsdóttir
Sæmundur Alexandersson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Yndislegur eiginmaður minn, faðir,
fósturfaðir, sonur og bróðir,

Einar Skagfjörð
Sigurðsson
húsasmíðameistari,
Fögruhlíð 3, Hafnarfirði,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans laugardaginn
2. júlí. Jarðsungið verður frá Garðakirkju fimmtudaginn 14. júlí. kl. 15.00. Jarðsett verður í kirkjugarði
Hafnarfjarðar.
Erla Sveinsdóttir
Telma Rut Einarsdóttir
Linda Björg Reynisdóttir
Einar Örn Reynisson
Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Birna Baldursdóttir
Eyjólfur Guðni Björnsson
Jóna Björk Sigurðardóttir
Bogi Sigurðsson
Auður Bryndís Sigurðardóttir
G. Brynja Sigurðardóttir
Anna Sólveig Sigurðardóttir
Aðalheiður Drífa Sigurðardóttir
Guðmundur Björn Sigurðsson

Þórir Gunnarsson
Kolbrún Ósk Elíasdóttir
Sigurður Skagfjörð

Steindór Árnason
Borga Harðardóttir

Þórður Úlfar Ragnarsson
Natalia Vico

Svava Símonardóttir,
Höfða, Akranesi,

andaðist föstudaginn 8. júlí. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju föstudaginn 15. júlí kl. 14.00. Blóm
og kransar vinsamlega afþakkað, en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á líknarstofnanir.
Þórir Sigurðsson
Tómas Ævar Sigurðsson
Viktor Grímar Sigurðsson
Sigríður Selma Sigurðardóttir
Sigrún Sigurðardóttir
Sesselja Magnúsdóttir
Tómas Friðjónsson
og ömmubörn.

Ingibjörg Elísabet
Þóroddsdóttir
Kristjana Ragnarsdóttir
Anna Steingerður
Björnsdóttir
Ólafur Ágúst Símonarson
Hinrik Helgi Hallgrímsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma, systir og mágkona,

Oddný Sigríður
Davíðsdóttir Suarez
frá Þórshöfn á Langanesi,

andaðist á St. Barts Hospital London þriðjudaginn
7. júní. Jarðarförin hefur farið fram.
William Suarez
Ruby Suarez
Nancy Suarez
Oskar, Indiana og Orson
Guðjón Davíðsson
Þórdís Davíðsdóttir
Jón Davíðsson
Sigurjón Davíðsson
Jónína M. Davíðsdóttir
Steinunn B. Björnsdóttir
og fjölskyldur.

Simon Sutherland
Ian King
Anna M. Eymundsdóttir
Hafsteinn Steinsson
Sigríður Bjarnadóttir
Erla Jóhannesdóttir
Einar Ólafsson
Halldór K. Jakobsson
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krossgáta
2

1

7

9

4

8

10

12

11

13

14

15

16

21

17

19

20

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. vefnaðarvara, 9.
þjófnaður, 11. kringum, 12. laust bit,
14. enn lengur, 16. berist til, 17. iðka,
18. drulla, 20. persónufornafn, 21.
slabb.

Í túninu heima
BAKÞANKAR
Jóns
Sigurðar
Eyjólfssonar

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. pot, 4. reiðufé, 5. fát, 7.
fáskiptinn, 10. gogg, 13. útsæði, 15.
kviður, 16. hryggur, 19. guð.
LAUSN

U

ndanfarnar tvær vikur hef ég fylgst
með íslenskri æsku og hefur það fyllt
mig síðbúnum áhyggjum.

HUGURINN hverfur nefnilega til æsku-

bregða þótt Logi hlypi um túnið með
hendur upp í loft og hrópaði „jeh“ en
það átti hann til að gera þegar hann
skoraði mikilvægt mark. Fór ég þá fyrst
með hlutverk vonsvikins markvarðar
sem skammaðist yfir slökum varnarleik sinna manna en síðan brá ég mér
í hlutverk samherja Loga og fagnaði honum með því að keyra hann
niður í grasið, setjast klofvega
yfir hann og hrópa fagnaðaróp
svo undir tók í dalnum. Eitt
sinn sá Öddi okkur í þessum aðförum og klóraði
sér í hausnum.

4),+9..).' 5- &2!-+6-$!,%9&)

TIL allrar hamingju var
þetta fyrir þá tíð er leik-

3VEITARSTJËRN ¶INGEYJARSVEITAR SAMÖYKKTI ¹ FUNDI SÅNUM
ÖANN  JÒNÅ  UMSËKN ¶EISTAREYKJA EHF UM
FRAMKV¾MDALEYFI TIL BORUNAR RANNSËKNARHOLU ¶'  ¹
BORPLANI . ¹ ¶EISTAREYKJUM
3AMÖYKKTIR ERU UPPDR¾TTIR FRAMKV¾MDALÕSING OG
¹¾TLUN Å FRAMLÎGÈUM ÒTBOÈSGÎGNUM &RAMKV¾MDA
LEYFIÈ ¹SAMT FRAMLÎGÈUM GÎGNUM ER AÈGENGILEGT ¹
HEIMASÅÈU ¶INGEYJARSVEITAR WWWTHINGEYJARSVEITIS
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR YFIRFARIÈ FRAMLÎGÈ GÎNG OG GERIR
EKKI ATHUGASEMDIR VIÈ ÒTG¹FU LEYFISINS

LEIKMENN sem okkur þóttu leiðinlegir

EFTIR úrslitaleikinn var síðan farið upp á

ÞEIR sem leið áttu hjá létu sér ekki

S

menn fóru að tína af sér spjarirnar um
leið og þeir skora mikilvægt mark.
stóðu sig venjulega ekki vel á þessum
mótum. Til dæmis var Ian Rush oftast
rekinn út af með skömm eða var hreinlega ekki á skotskónum.

daga á Bíldudal þegar við Logi héldum
Evrópukeppni meistaraliða í túninu
heima. Þó við værum aðeins tveir varð
okkur ekki skotaskuld úr því að fara með
hlutverk tuttugu og tveggja leikmanna,
dómara og síðan tókum við okkur í munn
alla frasana hans Bjarna Fel til að lýsa
gangi leiksins.

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. tau, 9. rán,
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. bt,
17. æfa, 18. aur, 20. ég, 21. krap.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. ot, 4. lausafé, 5.
fum, 7. fálátur, 10. nef, 13. fræ, 15.
magi, 16. bak, 19. ra.

6

3

svalir en þar afhenti ég Loga forlátan útiblómapott sem hann hampaði með miklum fögnuði enda vel að honum kominn.
Eitt sinn varð Jón á Hóli vitni að slíkri
verðlaunaafhendingu. Hann sagði: „jah,
strákarnir“ og þá var málið útrætt.

NÚ hef ég séð að svo kexruglaðir krakkar
eru vandfundnir. Kannski er samfélagið
orðið svo móðins að passað er upp á að
þeir séu ekki á víðavangi.

EN þá vaknar sú spurning, hvernig svona
rugludallar fengu að fljóta í gegnum
Grunnskóla Bíldudals svo til óáreittir.
Því er til að svara að á níunda áratugnum
voru sálfræðingar jafn sjaldséðir á Bíldudal og rostungar. Nei, ég lýg því, það kom
einn rostungur og lagðist á hafnargarðinn
árið 1984.

ÁRIÐ sem Ipswich Town vann Evrópukeppni meistaraliða í túninu heima.

■ Pondus

Eftir Frode Overli

Bara mættur,
Zlobrokk!

En þú hreyfir
ennþá
munninn of
mikið.

3VEITARSTJËRN ¶INGEYJARSVEITAR HEFUR KYNNT SÁR ¹LIT 3KIPU
LAGSSTOFNUNAR UM MAT ¹ UMHVERFIS¹HRIFUM FRAMKV¾M
DARINNAR OG VEITIR FRAMKV¾MDALEYFI MEÈ SKILYRÈUM SEM
TILGREIND ERU Å ÒTGEFNUM LEYFISGÎGNUM
3AMIÈ HEFUR VERIÈ UM GREIÈSLU FRAMKV¾MDAGJALDS
&RAMKV¾MDA LEYFIÈ FELLUR ÒR GILDI EF FRAMKV¾MDIR HAFA
EKKI HAFIST INNAN  M¹NAÈA FR¹ DAGSETNINGU ÖESS ¥
SAMR¾MI VIÈ  GR LAGA UM MAT ¹ UMHVERFIS¹HRIFUM
NR  ER ¹KVÎRÈUN FRAMKV¾MDALEYFIS K¾RANLEG
TIL ÒRSKURÈARNEFNDAR SKIPULAGS OG BYGGINGARM¹LA INNAN
M¹NAÈAR FR¹ ÒTG¹FUDAGSETNINGU ÖE TIL  ¹GÒST 

Ohh!

■ Gelgjan
Pabbi
minn,

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jæja...

segðu mér
hvað þú
gerðir í dag.

Og hann
sagði mér
allt!

Hefur fólk
aldrei heyrt um
kaldhæðni??

¶INGEYJARSVEIT  JÒLÅ 
4RYGGVI (ARÈARSON 3VEITARSTJËRI ¶INGEYJARSVEITAR

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

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Uppruni
kókosmjólkurinnar

■ Barnalán
Jæja. Við erum komin með
hráefni í vöfflur og sultu.

Eftir Kirkman/Scott

Vantar okkur eitthvað annað
úr búðinni?
Neibb.

Allt sem þú þarft

...Nema að þú
teljir mjólkina
með.

skilið
legast
Vinsam m hingað
u
kerr

Áræðni  ³w Xw ~R        ~~ ~ 
Öryggi  ¦§¸ª§«©ª§¦ª¸µ¦¸·¨§¨  @  R @  R ~

NÝR PEUGEOT
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- L.S - ENTERTAINMENT
WEEKLY

STÆRSTA MYND ÁRSINS !

- T.M - THE HOLLYWOOD
REPORTER

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN.

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D
T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

AATTACK THE BLOCK
ZOOKEEPER
TRANSFORMERS 3 3D
TRANSFORMERS 3 3D Í LÚXUS
BAD TEACHER
MR. POPPER´S PENGUINS
BRIDESMAIDS
KUNG FU PANDA 2 ÍSL TAL 3D

5%

KL. 8 - 10
KL. 3.30 - 5.45 - 8
KL. 5 - 10.15
KL. 5 - 8
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 3.40 - 5.50
KL. 8 - 10.40
KL. 3.40

16
L
12
12
14
L
12
L

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

HARRY POTTER 3D
ZOOKEEPER
BAD TEACHER

5%

KL. 5.20 - 7 - 8 - 10 - 10.40 12
KL. 5.45 - 8 - 10.15
L
KL. 5.50 - 8 - 10.10
14

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

ZOOKEEPER
BRIDESMAIDS

KL. 6 - 8
KL. 5.50 - 8 - 10
KL. 10

A CK THE BLOCK
ATTA

L
12

16

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG MIÐASALA Á

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

SAMAN Í SÍÐASTA SKIPTI Harry, Ron og Hermione sameina krafta sína í síðasta skipti gegn hinum máttuga Voldemort.

MÖGNUÐ ENDALOK

POWERSÝNING
KL. 10

Bíó: ★★★★
LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

HARRY POTTER

5, 7.30 og 10(POWER)

ZOOKEEPER

4, 6 og 8

TRANSFORMERS - 3D 10.10
BRIDESMAIDS

Harry Potter og dauðadjásnin
Seinni hluti

4, 6.30 og 9

Leikstjóri: David Yates. Aðalhlutverk: Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint o.fl.

Það var skrítin tilfinning að
keyra upp í Egilshallarbíó vitandi að eftir aðeins nokkra tíma
væri Harry Potter-ævintýrið á
enda. Seinni hluti Harry Potter og
dauðadjásnanna var fram undan.
Þeim fyrri, sem frumsýndur var
í nóvember, lauk þar sem Voldemort hafði komist yfir yllisprotann úr grafhýsi Dumbledores
og þar með eignast kröftugasta
sprota galdraheimanna.
Í upphafi myndarinnar, sem
sýnd er í þrívídd, er stutt upprifjun á fyrri hlutanum. Þau Harry,
Ron og Hermione verða að halda

BARÁTTAN UM HOGWARTS ER HAFIN
STÆRSTA MYND ÁRSINS

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

HOLLYWOOD REPORTER

E.T WEEKLY

áfram að eyða helkrossunum ef
þau ætla sér að sigra Voldemort.
Eftir að hafa þurft að brjótast inn
í Gringotts-bankann í leit að helkrossi, snúa Harry, Ron og Hermione aftur í Hogwarts og hefst
þá hin mikla barátta við Voldemort. Tríóið finnur helkrossana
og tortímir þeim, en sá síðasti
og mikilvægasti ætlar að reynast þeim erfiður. Magnþrunginn
drungi hvíldi yfir allri myndinni
og það var augljóst alveg frá upphafi að endalokin voru í nánd.
Seinni hlutinn var töluvert þéttari en sá fyrri, og mun meira
spennandi.
Ólíklegar söguhetjur eins og
prófessor McGonagall (Maggie
Smith) og Neville Longbottom
(Matthew Lewis) sýna stórleik
í myndinni og koma til bjargar
á ögurstundu. Alan Rickman, í
hlutverki Severusar Snape, hefur
aldrei verið jafn sannfærandi
og eru endurminningar Snapes

(The Prince‘s Tale) eitt magnaðasta atriði myndarinnar, en þar
uppljóstrar prófessorinn ótrúlegu leyndarmáli sínu. Daniel
Radcliffe, Rupert Grint og Emma
Watson stóðu sig einnig afar vel í
sínum hlutverkum, sem og Ralph
Fiennes í hlutverki Voldemorts.
Þrátt fyrir að Harry Potter og
dauðadjásnin sé að mínu mati
besta myndin úr myndaflokknum, fannst mér endirinn ekki
alveg nógu sannfærandi. Þá var
farið nítján ár fram í tímann, þar
sem söguhetjurnar fylgdu börnum
sínum á King‘s Cross lestarstöðina
en þeirra beið fyrsti dagurinn í
Hogwarts. Endirinn er hins vegar
smávægilegur galli á annars frábærum endalokum Harry Potter.
Kristjana Arnarsdóttir

Niðurstaða: Harry Potter og
dauðadjásnin er magnaður endir á
frábærum myndaflokki.

Fagna dýrslegu eðli mannsins
앲앲앲앲앲

SJÁÐU LOKAKAFLAN Í 3D

TIME

앲앲앲앲앲
E.T WEEKLY

EGIL
EG
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL

ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BAKK
BA
BAKK
KKA
A

HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 5.20 - 8 - 10.40
HARRY POTTER Sýnd í 2D kl. 5.20 - 8 - 10.40
HARRY POTTER LUXUS VIP Sýnd í 2D kl. 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 6 - 9.10
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8 - 11:10
SUPER 8
kl. 10:20
THE HANGOVER 2 kl. 8
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali
Sýnd í 2D kl. 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 Sýnd í 2D kl. 5.10
AK
A
KU
UR
RE
EY
YRII
HARRY POTTER (3D)
kl. 5:20 - 8 - 10:40
KUNG FU PANDA 3 kl. 5:20
TRANSFORMERS 3: DARK OF THE MOON kl. 8 - 11:20
KE
K
EFL
FLAV
AV
A
VÍÍK
K
HARRY POTTER DIGITAL-3DD kl. 8 - 10:40
TRANSFORMERS kl. 9

12
12
VIP
12
VIP

HARRY POTTER 3D kl. 2.20 -5.10 - 6.30 - 8 - 9.15 - 10.45
TRANSFORMERS 3 3D kl. 2.20 - 4.25 - 8 -10.30
SUPER 8
kl. 8
MR. POPPER’S PENGUINS
kl. 2.20 - 5.45
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D
kl. 2.20 - 4.25

L
10

HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 3D kl. 6 - 9
BEASTLY
kl. 6 - 10:20
SUPER 8
kl. 8

12
L
12

12
12

12
12
L
L

KRIN
KR
NGLUN
GL
LUNNI
UN
NNII

12
12

12

HARRY POTTER
MR POPPER’S PENGUINS
SOMETHING BORROWED

SE
S
ELF
LFOS
OS
O
SS
kl. 5.10 - 8 - 10.40
kl. 5.40 - 8
kl. 10.20

trygg
t
try
tr
rygg
ryg
r
ry
y
ygg
ggð
ggð
gg
gð
ðu
u þ
þé
ér mi
ér
mið
mið
ið
ða
a á

SA
S
AM
A
Mbi
io
o.
.i
is
i
s

12
12
10
12

12
L
L

Önnur breiðskífa íslensku rokksveitarinnar Coral,
Leopard Songs, er komin út. Fjögur ár eru liðin frá
síðustu plötu, The Perpetual Motion Picture.
„Við erum að fara aftur í ræturnar. Við vildum
fanga þennan „live“ kraft sem býr í okkur,“ segir
gítarleikarinn Steinar Guðjónsson. „Við misstum
okkur í stúdíóvinnu á síðustu plötu. Vorum með
kóra, kirkjuorgel, flygla og ég veit ekki hvað og
hvað. Núna er þetta meira fjögur hljóðfæri og meira
rokk.“ Platan hefur að geyma níu lög, eða fjörutíu
og tvær mínútur af hráu rokki og textum sem fagna
hinu dýrslega eðli mannsins. Hægt er að hlusta á
fyrsta smáskífulagið, The Underwhelmer, á síðunni
Facebook.com/coralmusic.
Vinnan við plötuna hófst í ágúst 2008 og var hún
að mestu tekin upp á sumrin enda hafa Steinar
og söngvarinn Gunnar Jónsson stundað nám við
Háskóla Íslands á veturna. Steinar er að klára BS í
rafmagnsverkfræði og Gunnar er kominn með tvær
BA-gráður í ensku og ritlist. Aðrir meðlimir Coral
eru Andrés Hlynsson og Þorvaldur Kári Ingveldarson. Þeir félagar byrjuðu að spila saman árið 2000
þegar þeir hittust, óharðnaðir unglingar, í Hljómskálanum og spiluðu lög með Weezer. Tveimur árum

NÝ PLATA Rokkararnir í Coral hafa gefið út plötuna Leopard

Songs.

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

síðan gáfu þeir út EP-plötu sem innihélt útvarpssmellinn Arthur.
Hlustunarpartí vegna nýju plötunnar verður á
skemmtistað Hemma og Valda í kvöld. Útgáfutónleikar verða 5. ágúst á Faktorý.
- fb
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50" LG Plasma HDR DivxHD sjónvarp

42" LG LED Full HD 100Hz sjónvarp
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ELEMENTS
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Salora CRL630CD
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32" LCD-3231DVX-II sjónvarp
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Nokia C3-01
Silfur
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TDK USB
4GB
minnislykill
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MP4 spilari
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afsláttur af öðrum aukahlutum fyrir farsíma

Mikið úrval af farsímum á allt að
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ÚTSÖLUVERÐ

60%

afslætti

afsláttur af nýjum símum

Rýmum til fyrir
nýjum vörum!

Opið: Virka daga 9.30 – 18 UÊ lokað á laugardögum í sumar
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ÓLAFUR GUÐMUNDSSON mun leika með danska handboltaliðinu Nordsjælland á næstu leiktíð. Hann kemur þangað að láni frá stórliðinu AGK sem keypti Ólaf
fyrir ári og lánaði hann til FH. Hjá AGK er keppnin um sæti hörð og því fannst forráðamönnum félagsins skynsamlegt að lána Ólaf til liðs þar sem hann fær að spila.

sport@frettabladid.is

Ætlar að komast í sögubækur KR
Guðjón Baldvinsson skoraði þrjú mörk á fjórtán mínútum í 3-0 sigri KR á Fylki. Hann hefur beðið lengi
eftir þrennunni hjá KR. Guðjón er besti leikmaður 10. umferðar Pepsi-deildar karla að mati Fréttablaðsins.
FÓTBOLTI „Mér leið mjög vel fyrir

EIÐUR SMÁRI Er líklega búinn að finna

sér félag.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Eiður Smári Guðjohnsen:

Líklega á leið til
West Ham
FÓTBOLTI Samkvæmt heimildum
Sky Sports er Eiður Smári Guðjohnsen á leið til enska 1. deildarliðsins West Ham.
Samkvæmt Sky fer Eiður í
læknisskoðun hjá félaginu á
fimmtudag.
Eiður Smári virtist vera á leið
til West Ham í janúar 2010 en
ákvað þá frekar að fara til Tottenham við litla hrifningu stuðningsmanna West Ham.
- hbg

ÚRSLIT
1. deild karla:
Fjölnir-Þróttur

3-2

1-0 Ómar Hákonarson (10.), 2-0 Ómar Hákonars.
(43.), 2-1 Guðfinnur Ómarsson (49.), 2-2 Sveinbjörn Jónasson. (67.), 3-2 Illugi Gunnarson (70.).

ÍR-Víkingur Ó.

1-0

1-0 Guðjón Gunnarsson (43.).

Grótta-HK
Haukar-Selfoss

0-0
2-1

0-1 Jón Daði Böðvarsson (8.), 1-1 Björgvin
Stefánsson (13.), 2-1 Ásgeir Ingólfsson (89.)

ÍA-Leiknir R.

2-0

1-0 Mark Doninger (42.), 2-0 M. Doninger (47.)

BÍ/Bolungarvík-KA

2-1

0-1 Elvar Páll Sigurðsson (19.), 1-1 Matthías
Jóhannsson (73.), 2-1 Tomi Ameobi (79.)

Lið 10. umferðar 4-3-3

STAÐAN:
ÍA
Selfoss
Fjölnir
Haukar
Þróttur
BÍ/Bolungarvík
Víkingur Ó.
Grótta
ÍR
KA
Leiknir
HK

11 10
11
7
11
5
11
5
11
5
11
5
11
4
11
3
11
4
11
3
11
0
11
0

1
1
3
2
2
1
3
5
2
1
4
5

0
3
3
4
4
5
4
3
5
7
7
6

31-4 31
24-11 22
20-21 18
16-13 17
15-15 17
14-20 16
14-13 15
8-11 14
13-18 14
12-21 10
10-19
4
10-17
5

Pepsi-deild kvenna:
ÍBV-Valur

1-0

1-0 Danka Podovac (61.).

Breiðablik-Stjarnan

Markvörður
Haraldur Björnsson

Valur

Varnarmenn
Guðjón Árni Antoníusson
Keflavík
Kelvin Mellor
ÍBV
Grétar Sigfinnur Sigurðsson
KR
Guðmundur Reynir Gunnarsson
KR
Miðjumenn
Finnur Ólafsson
ÍBV
Halldór Orri Björnsson
Stjarnan
Jóhann Birnir Guðmundsson
Keflavík
Sóknarmenn
Tryggvi Guðmundsson
Kristinn Steindórsson
Guðjón Baldvinsson

ÍBV
Breiðablik
KR

0-4

0-1 Ashley Bares (52.), 0-2 Ashley Bares (57.),
0-3 Ashley Bares (59.), 0-4 Ásgerður Stefanía
Baldursdóttir, víti (80.)

Grindavík-Fylkir

SKIPTIR MÁLI AÐ SKORA Guðjón segir ekkert skemmtilegra fyrir framherja en að skora. Það hafi áhrif á hans daglega líf utan

fótboltans.

ég er mjög skemmtilegur þessa
dagana,“ segir Guðjón og hlær.
Guðjón er annálaður fyrir mikla
fullkomnunaráráttu. Hann segist
alltaf hafa verið þannig. Hann vilji
hafa allt í röð og reglu í kringum
fótboltann.
„Foreldrar mínir gagnrýndu mig
í byrjun móts fyrir að ég tæki þetta
allt of alvarlega. Ég yrði að vera
afslappaðri og fá mér eitthvað að
borða og einhvern tímann að sofa.
En ég get ekki verið sá karakter. Ég
vil hafa allt á hreinu. Fara að sofa
á réttum tíma fyrir leik og borða
réttan mat. Hafa allt þannig að ég
fari með góða samvisku inn í leikinn og léttur á mér,“ segir Guðjón.
Guðjón er annálaður hrekkja-
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lómur. Félagar hans í yngri landsliðum urðu reglulega fyrir barðinu
á honum en hann hefur hegðað sér
vel síðan hann kom til KR.
„Ég hef kannski ekki fengið
tækifæri til þess að hrekkja einhvern í KR. Ég mæti bara á æfingar og fer svo heim. Í landsliðsferðalögunum var mikið verið að
gista og hanga á hótelherbergjunum. En það er aldrei að vita nema
það detti inn hrekkur í Evrópukeppninni. Menn ættu að vera á
tánum,“ segir Guðjón.
KR-ingar mæta MSK Zilina
frá Slóvakíu í Evrópudeildinni á
fimmtudag. Félagið komst í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu á
síðustu leiktíð.

STAÐAN:
8
7
6
6
5
3
1
1
1
0

0
1
1
0
1
1
4
2
1
1

1
1
2
3
3
5
4
5
6
8

25-6
23-8
18-5
20-21
14-12
15-18
7-11
10-19
6-22
8-24

kolbeinntd@365.is

Strákurinn var settur í mjög erfiða stöðu
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar Breiða-

9
9
9
9
9
9
9
8
8
9

„Það eru miklir peningar í húfi
fyrir félagið. Við vitum allir hvað
þetta skiptir miklu máli og við
munum leggja okkur alla fram.
Það sem við búum að er að þeir
eru á undirbúningstímabilinu en
við á miðju tímabili. Við ættum
kannski að vera lið sem er vanmetið,“ segir Guðjón.
Spurður hvort leikmannanna
bíði væn bónusgreiðsla standi
þeir sig vel gegn Zilina segir
Guðjón:
„Nei, ég held að bónusinn fyrir
okkur sé sá að lið eins og Atletico
Madrid, Stoke og Fulham bíða í
næstu umferð. Það væri draumur
að mæta svoleiðis liði.“

Elfar Freyr Helgason spilar ekki með Breiðabliki gegn Rosenborg þar sem AEK Aþena setti honum afarkosti:
1-3

1-0 Dernelle Mascall (17.), 1-1 Laufey Björnsdóttir
(27.), 1-2 Anna Björg Björnsdóttir (30.), 1-3
Laufey Björnsdóttir (71.)
Upplýsingar fengnar frá fótbolti.net

Stjarnan
Valur
ÍBV
Þór/KA
Fylkir
Breiðablik
KR
Þróttur R.
Afturelding
Grindavík

leikinn. Hafði verið að skora og að
komast í gang. Ég ætlaði mér að
fara að skora í deildinni líka og svo
fengum við draumabyrjun þegar
ég skoraði eftir nokkrar mínútur.
Þetta gekk allt upp. Við spiluðum
vel og gekk vel hjá mér,“ sagði
Guðjón.
„Ég hefði auðveldlega getað sett
fimm mörk. Maður getur samt
ekki verið ósáttur við þrennuna.
Það hefur verið markmið lengi að
skora þrennu fyrir KR. Ég skoraði
nokkrar þrennur með Stjörnunni
en mér hafði ekki einu sinni tekist að skora þrennu í æfingaleik
fyrir KR. Alltaf skorað tvö en það
þriðja kom aldrei. Þetta var eitt af
mínum stærstu markmiðum fyrir
sumarið að ná fyrstu þrennunni
því það opnar ákveðnar flóðgáttir.
Þá kemur sjálfstraust og það var
frábært að ná því.“
Guðjón segist halda utan um
markafjölda sinn hjá KR enda
stefni hann á ákveðinn fjölda.
„Ég skoraði níu 2008, tíu í fyrra
enda mikið meiddur. Ég stefni á
að skora enn fleiri í ár. En heildarmarkmið mitt hjá KR er að verða
einn af markahæstu mönnum sem
hafa spilað fyrir félagið og komast í einhverjar sögubækur,“ segir
Guðjón.
Guðjón segir að kona hans og
vinir sjái mikinn mun á geðheilsu
hans þegar hann er að skora.
„Þótt maður segi í viðtölum
þegar maður er ekki að skora að
það skipti ekki máli, þá skiptir það
máli. Sem framherji er þetta það
skemmtilegasta sem maður gerir.
Maður reynir að láta það ekki hafa
áhrif á sig utan fótboltans en það
gerir það ósjálfrátt. Þannig að

24
22
19
18
16
10
7
5
4
1

BARÁTTA Það var ekkert gefið eftir í leik
Fjölnis og Þróttar í gær sem var stórskemmtilegur.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

bliks mæta norska liðinu Rosenborg í meistaradeildinni í kvöld.
Leikið er á Lerkendal-vellinum
í Þrándheimi. Það hefur varpað
nokkrum skugga á undirbúning
leiksins að varnarmaðurinn sterki,
Elfar Freyr Helgason, verður ekki
með í leiknum eins og samið var
um.
„Það var tuska í andlitið en það
verður að taka tuskuna þaðan
og vinna út frá því,“ sagði Ólafur Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks, um stöðuna. Elfar Freyr fór
til Grikklands síðasta sunnudag
til þess að gangast undir læknisskoðun hjá AEK Aþenu. Hann fékk
leyfi til þess með þeim formerkjum að hann kæmi til móts við
Breiðablik í Þrándheimi á mánudag. Þangað kom hann aldrei.
Ef Elfar spilar með Blikum í
kvöld þá verður hann ólöglegur
með AEK Aþenu í Evrópukeppninni í vetur. Eftir því sem Ólafur
segir var Elfari stillt upp við vegg.

ELFAR FREYR Kom ekki til móts við Blika á mánudag líkt og talað var um að hann

ætti að gera.

Ef hann spilaði með Blikum þá
yrði hann ekki keyptur.
„Stráknum var stillt þannig
upp við vegg að hann kemur ekki
til okkar. Það er AEK Aþena sem
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stillir honum upp við vegg og setur
hann í mjög erfiða stöðu. Gríska
liðið gekk lengra en því var leyfilegt. Það er ósanngjarnt að skella
skuldinni á gríska þjóð yfirhöfuð

þar sem yfirmaður íþróttamála
hjá félaginu er Íslendingur,“ sagði
Ólafur.
Ljóst má vera að Blikar eru ekki
par sáttir við sinn gamla leikmann, Arnar Grétarsson, sem er
áðurnefndur yfirmaður íþróttamála hjá AEK og því ábyrgur fyrir
þessum gjörningi.
„Við erum engan veginn sáttir.
Elfar er leikmaður Breiðabliks og
það er ekki búið að skrifa undir
samning við AEK sem gerir málið
enn grófara. Þeir voru í raun og
veru að ráðskast með leikmenn
annars liðs. Það er erfitt að sætta
sig við það.“
Fjarvera Elfars mun eðlilega
veikja Blikana mikið en Ólafur
mætir samt brattur til leiks.
„Við teljum okkur vel geta náð í
hagstæð úrslit og það er stefnan.
Við munum eðlilega vera varnarsinnaðri en oft áður og stefnan er
að loka á sóknarleik norska liðsins,“ sagði Ólafur Kristjánsson.
- hbg

Fullkomnar
grillveisluna
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VIÐ TÆKIÐ: KOLBEINN TUMI DAÐASON HLÓ SIG MÁTTLAUSAN YFIR GÖMLUM OFFICE-ÞÆTTI

> Julianne Moore
„Á ákveðnu tímabili í Bandaríkjunum
leituðu auglýsingastofur til húsmæðra
og fengu þær til að skrifa slagorð sem
höfðuðu til þeirra. Það var í alvöru
frábær markaðssetning.“

Að venjast gamanþáttum
Að lokinni mánudagsvaktinni hlammaði ég mér í sófann og
kveikti á kassanum. Mér til mikillar ánægju var í þann mund að
hefjast endursýning á gömlum Office-þætti, bresku þáttunum.
Þættirnir eru í miklu uppáhaldi hjá mér og ég skemmti mér vel
yfir kjánaskapnum í skrifstofustjóranum David Brent.
Að þættinum loknum rifjaðist upp fyrir mér hvað það hefði í
raun tekið mig langan tíma að samþykkja þáttaröðina á sínum
tíma. Ég hristi höfuðið þar sem faðir minn sat í stólnum
sínum og hló yfir enn einum breskum þættinum á Rúv.
Þetta var líklega í þriðja skiptið sem ég sá umræddan
þátt og aldrei hafa David Brent og félagar verið jafn
fyndnir. En þetta er langt í frá eini þátturinn sem
það hefur tekið mig langan tíma að taka ástfóstri
við.
Seinfeld og félagar í samnefndum þáttum voru
mjög lengi að vinna mig á sitt band en vinátta

Julianne Moore leikur í spennumyndinni
Next, sem fjallar um töframann sem
telur sig sjá inn í framtíðina og hjálpar
alríkislögreglunni að koma í veg fyrir
yfirvofandi kjarnorkuárás hryðjuverkamanna og er myndin sýnd á Stöð 2 Bíói
kl. 20.

STÖÐ 2
13.50 Opna breska meistaramótið

(3:5) Þáttur um Opna breska meistaramótið í golfi.

14.45 Leiðarljós
15.30 HM kvenna í fótbolta
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.25 Veðurfréttir
18.30 HM kvenna í fótbolta Bein út-

sending frá seinni undanúrslitaleiknum.

20.55 Víkingalottó
21.00 Hringiða (2:8) (Engrenages II)

Franskur sakamálamyndaflokkur. Aðalhlutverk
leika Grégory Fitoussi, Caroline Proust og
Philippe Duclos.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kviksjá Sigríður Pétursdóttir kynnir

Djöflaeyjuna, mynd Friðriks Þórs Friðrikssonar- og að sýningu hennar lokinni ræðir hún
stuttlega um hana við Ólaf H. Torfason.

22.25 Djöflaeyjan Bíómynd eftir Friðrik

Þór Friðriksson frá 1996 um skrautlegar persónur í braggahverfi í Reykjavík upp úr miðri
síðustu öld. Meðal leikenda eru Baltasar Kormákur, Gísli Halldórsson, Sveinn Geirsson,
Sigurveig Jónsdóttir og Pálína Jónsdóttir. Textað á síðu 888 í Textavarpi. (e)

00.05 Kviksjá
00.15 Landinn (e)
00.45 Opna breska meistaramótið
(3:5) (e)

01.40 Fréttir (e)

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Cold Case (3:22)
11.00 Glee (2:22)
11.50 Grey‘s Anatomy (13:24)
12.35 Nágrannar
13.00 In Treatment (38:43)
13.25 Chuck (15:19)
14.10 Gossip Girl (11:22)
14.55 iCarly (21:45)
15.25 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (15:21)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Modern Family (19:24)
19.35 Two and a Half Men (17:24)
20.00 Gossip Girl (22:22)
20.45 Off the Map (6:13) Framleiðend-

ur Grey‘s Anatomy færa okkur nýjan hörpuspennandi og dramatískan þátt um lækna
sem starfa í litlum bæ í frumskógum SuðurAmeríku.

21.30 Ghost Whisperer (18:22) Spennu08.00 Waynes‘ World 2
10.00 12 Men Of Christmas
12.00 Artúr og Mínímóarnir
14.00 Waynes‘ World 2
16.00 12 Men Of Christmas
18.00 Artúr og Mínímóarnir
20.00 Next
22.00 Fargo
00.00 Shooting Gallery
02.00 Rails & Ties
04.00 Fargo
06.00 The Ugly Truth

okkar er sterk í dag. Arrested Development og Flight of
the Conchords eru dæmi um fleiri stórkostlega gamanþætti sem tók sinn tíma að fá mig til þess að hlæja að.
En vá hvað ég hef hlegið.
Ég velti því fyrir mér hvort þetta sé bundið við
gamanþætti. Þessu hefur nefnilega verið öðruvísi háttað
með dramaþætti á borð við The Sopranos og
uppáhaldsþáttaröð borgarstjórans, The Wire. Ég
steig um borð eftir fyrsta þátt og til að mynda
var ég aðeins örfáar vikur að horfa á fimm
þáttaraðir af Vírnum.
Þið sem eigið eftir að leggjast yfir
einhverja af þessum sjónvarpsþáttum,
ég öfunda ykkur. Þarna er á ferðinni
stórkostlegt sjónvarpsefni sem enginn
má láta framhjá sér fara.

þáttur með Jennifer Love Hewitt í hlutverki
sjáandans Melindu Gordon sem rekur antikbúð í smábænum Grandview. Hún á erfitt
með að lifa venjulegu lífi.

22.15 The Ex List (13:13)
23.00 Sex and the City (12:20)
23.30 NCIS (22:24)
00.15 Fringe (20:22)
01.00 Medium (9:22)
01.40 Texas Chainsaw Massacre: The
Beginning

03.10 Wilderness
04.45 Gossip Girl (22:22)
05.25 Fréttir og Ísland í dag

17.35 N1 mótið Sýnt frá N1 mótinu á Akureyri þar sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar eru í aðalhlutverki. Það eru strákar í 5.
flokki sem keppa á N1 mótinu.
18.15 Meistaradeild Evrópu: Real Madrid - Barcelona Útsending frá leik Real
Madrid og Barcelona í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu. Þetta er fyrri viðureign liðanna.
20.00 Sterkasti maður Íslands Sýnt frá
keppni um nafnbótina Sterkasti maður Íslands þar sem allir helstu kraftajötnar landsins mæta til leiks og taka á öllu sem þeir
eiga.
20.30 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Umsjónarmaður er Hörður Magnússon.

21.40 Eiður Smári Guðjohnsen Að

þessu sinni er það Eiður Smári Guðjohnsen,
leikmaður Barcelona á Spáni. Eiður sýnir
áhorfendum á sér nýjar hliðar og fylgst verður meðal annars með undirbúningi fyrir leik
Barcelona og Real Madrid.

22.20 Meistaradeild Evrópu: Barce-

lona - Man. Utd. Útsending frá úrslitaleiknum í Meistaradeild Evrópu 2011. Það eru
Barcelona og Manchester United sem leika
til úrslita.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Dynasty (9:28) (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
17.10 Rachael Ray
17.55 How To Look Good Naked (2:8)

19.40 The Doctors
20.25 Grillskóli Jóa Fel (4:6)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 The Middle (20:24)
22.15 Bones (16:23) Sjötta serían af

18.45 The Marriage Ref (8:12) (e)
19.30 Will & Grace (9:27)
20.10 Top Chef (8:15)
21.00 My Generation (3:13)
21.50 The Bridge (2:13)
22.40 The Real L Word: Los Ange-

23.00 Entourage (3:12) Sjötta þáttaröð

23.25 Parenthood (8:13) (e)
00.10 Royal Pains (8:13) (e)
00.55 Hawaii Five-0 (19:24) (e)
01.40 Law & Order: Los Angeles

23.30 Bored to death (6:8)
00.00 Talk Show With Spike Feres-

(e)

les (8:9)

(16:22) (e)

02.25 CSI (1:23) (e)
03.10 Will & Grace (9:27) (e)
03.50 Pepsi MAX tónlist

spennuþættinum Bones þar sem fylgst er
með störfum Dr. Temperance Bones Brennan réttarmeinafræðings sem kölluð er til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum.

einnar mest verðlaunuðu þáttaraðar sem
framleidd er um þessar mundir. Þáttaröðin
er lauslega byggð á reynslu framleiðandans
Marks Wahlberg í Hollywood og fjallar um
Vincent og félaga hans sem reyna að hasla
sér völl í bíóborginni.

ten (10:22)

00.25 Grillskóli Jóa Fel (4:6)
01.00 The Doctors
01.40 Fréttir Stöðvar 2
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um
norðlenskt mannlíf.

07.00 Chile - Perú Útsending frá leik
Chile og Perú í Copa America 2011.
17.10 Laudrup Í þessum magnaða þætti

verður ferill Laudrups skoðaður ofan i kjölinn.

17.40 Season Highlights 2000/2001

Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í
hröðum og skemmtilegum þætti.

18.35 Úrugvæ - Mexikó
20.20 Úrugvæ - Mexikó
22.05 Paragvæ - Venesúela Bein út-

sending frá leik Paragvæ og Venesúela í
Copa America 2011. Liðin eru í B-riðli ásamt
Brasilíu og Ekvador.

00.35 Brasilía - Ekvador Bein útsend-

ing frá leik Brasilíu og Ekvador í Copa America 2011. Liðin eru í B riðli ásamt Paragvæ og
Venesúela.

06.00 ESPN America
08.10 John Deere Classic (4:4)
11.10 Opna breska meistaramótið

2010 (4:4)

18.00 Golfing World
18.50 Inside the PGA Tour (27:42)
19.15 The Open Championship Offici-

20.00 Björn Bjarnason Andri Árnason,
verjandi Geirs Haarde.

20.10 Opna breska 2011 - upphit-

21.00 Fiskikóngurinn Kristján Berg eldar

al Film 2010
un (1:1)

20.40 Champions Tour - Highlights
(14:25)

21.35 Inside the PGA Tour (28:42)
22.00 Golfing World
22.50 Opna breska 2011 - upphit-

20.30 Veiðisumarið Hann er bara á alls
staðar, líka í Ölfusá.

það sem hann selur.

21.30 Bubbi og Lobbi Stjórnmálaskýrendurnir Sigurður G. og Guðmundur Ólafsson.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

un (1:1)

23.20 PGA Tour - Highlights (25:45)
00.15 ESPN America

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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TEMPUR® CLOUD

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

– heilsudýnan sem hefur slegið öll met hjá Tempur –
®

Heilsudýnan sem styður svo vel við þig að þér finnst þú

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
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STÖÐ 2 KL. 20.00
Gossip Girl
Dramatískur lokaþáttur fjórðu
þáttaraðar. Blair þarf að taka
erfiða ákvörðun, Serena leitar að
Charlie og Vanessa finnur handrit
eftir Dan.

FM 92,4/93,5
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 Tríó 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Í boði náttúrunnar 14.00 Fréttir 14.03 Tónleikur 15.00 Fréttir
15.03 Útvarpssagan: Og sólin rennur upp 15.25
Skorningar 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 Stefnumót 20.00
Leynifélagið 20.30 Út um græna grundu 21.30
Kvöldsagan: Njáls saga 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Konungur
slaghörpunnar: Franz Liszt 23.05 Um hella og
huldufólkstrú undir Eyjafjöllum 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

Jón Björnsson
málarameistari
Erlendur Eiríksson
málarameistari

12.10 Deal or No Deal 12.45 The Inspector Lynley
Mysteries 13.30 The Inspector Lynley Mysteries
14.15 Deal or No Deal 14.50 Deal or No Deal
15.25 Deal or No Deal 16.00 Fawlty Towers
16.35 ‚Allo ‚Allo! 17.00 ‚Allo ‚Allo! 17.30 New
Tricks 18.20 New Tricks 19.10 Top Gear 20.00
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow 20.45 QI
21.15 Little Britain 21.45 My Family 22.15 Top
Gear 23.05 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow
23.50 QI 00.20 QI 00.50 Little Britain 01.20 My
Family 01.50 New Tricks

11.15 Når løveungen skruer bissen på 11.45
Sommertid 12.15 Forandring på vej 12.45
Hammerslag Sommermix 13.15 Aftenshowet
Sommer 14.00 Byggemand Bob 14.15
Hyrdehunden Molly 14.30 Linus i Svinget 15.00
Miss Marple 16.30 TV Avisen med Sport 17.05
Aftenshowet Sommer 17.45 Sommervejret
18.00 Søren Ryge præsenterer 18.30 Det Søde
Sommerliv 19.00 TV Avisen 19.25 Sommervejret
19.35 Aftentour 2011 20.00 Vi mødes i retten
20.50 Ved du hvem du er? 21.50 Onsdags Lotto

11.35 Karanba! 12.05 Grønn glede 12.35
Fotoskolen Singapore 13.00 Derrick 14.00
Sommeråpent 14.45 Ut i naturen 15.10 Poirot
16.00 Oddasat - nyheter på samisk 16.05
Nyheter på tegnspråk 16.10 Tilbake til 70-tallet
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Herskapelig redningsaksjon 18.20 Luftens helter.
18.45 Vikinglotto 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15 Lov og
orden: London 21.00 Kveldsnytt 21.15 På kanten
av stupet 22.00 Blod, svette og luksus

14.05 Musikaliska underbarn 14.55 Allsång på
Skansen 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.05
Regionala nyheter 16.10 Regionala nyheter 16.15
En svensk sommar i Finland 16.55 Via Sverige
17.10 Radiohjälpen - Kronprinsessan Victorias fond
17.20 Sverige i dag sommar 17.30 Rapport 17.50
Regionala nyheter 17.52 Regionala nyheter 18.00
Uppdrag Granskning 19.00 Sommarmord 19.30
The Tudors 20.25 Undercover Boss 21.10 Jämna
plågor 21.40 Damages 22.40 Vem tror du att du
är? 23.25 Rapport 23.30 Försvunna

Kjörvari pallaolía
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss.
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd
einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari er íslensk framleiðsla
fyrir íslenskar aðstæður.
Hvaða viðarvörn notar þú?
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VIÐ VERÐUM
Á FLÚÐUM
UM HELGINA
á útihátíð Bylgjunnar

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður Ævintýraeyjan með Hemma Gunn og
Svansí á Bylgjunni. Boðið verður upp á frábær tónlistaratriði
og uppákomur fyrir alla fjölskylduna.
Vertu með Bylgjunni og Olís um helgina.
BYLGJULESTIN ÞAKKAR Borgfirðingum frábærar móttökur
um síðustu helgi. Nú um helgina verður Bylgjulestin á Flúðum
á útihátíð Bylgjunnar.

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

BYLGJULESTIN Í SUMAR
3.-5. JÚNÍ
10.-11. JÚNÍ
17.-18. JÚNÍ
24.-25. JÚNÍ
1.-2. JÚLÍ
8.-9. JÚLÍ
15.-16. JÚLÍ
22.-23. JÚLÍ
5.-6. ÁGÚST
12.-13. ÁGÚST
20. ÁGÚST
26.-28. ÁGÚST

Grindavík
Selfoss
Hrafnseyri
Garður
Sauðárkrókur
Borgarnes
Flúðir
Fáskrúðsfjörður
Dalvík
Hveragerði
Reykjavík
Skaftahlíð
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Sönghópur í franskri bílaauglýsingu
„Laugardalslaugin. Ég bjó
í Laugardalnum þegar ég
var yngri og ég fæ ákveðna
nostalgíutilfinningu þegar
ég fer þangað.“
Jóhanna Björg Christensen, þáttastjórnandi Nýs útlits á Skjá 1.

Sönghópurinn Þrjár raddir & Beatur leikur og syngur í auglýsingu
franska bílaframleiðandans Peugeot
sem verður tekin upp hér á landi í
þessari viku.
„Það var franskur leikstjóri sem sá
okkur á Youtube og bara varð að fá
okkur í auglýsinguna. Hann lét það
ekki standa í vegi fyrir sér að við
ættum ekki heima á Íslandi lengur
og sendi okkur heim með næstu vél,“
segir Bjartur „Beatur“ Guðjónsson
taktkjaftur, en hópurinn er búsettur
í Ósló.
Auglýsingin verður sýnd á bílasýningu í Frankfurt í september þar
sem þau troða einnig upp og sömu-

leiðis taka Bjartur og vinkonur hans,
þær Inga Þyrí Þórðardóttir, Sandra
Þórðardóttir og Kenya Emil, þátt í
stórum blaðamannafundi Peugeot á
bílaráðstefnu í París. „Þetta er rosalega fín auglýsing fyrir okkur líka,“
segir Bjartur hæstánægður með
verkefnið.
Hljómsveitin fór í hljóðver í fyrradag til að taka upp lagið sem verður
notað í auglýsingunni, en það kemur
úr herbúðum Frakkanna. Á morgun
leikur hún síðan í sjálfri auglýsingunni. Launin sem sönghópurinn fær
fyrir vinnu sína eru góð: „Við erum
að fá herramannslega borgað fyrir
þetta.“
- fb

LEIKA Í AUGLÝSINGU Þrjár raddir & Beatur leika í franskri bílaauglýsingu. Frá
vinstri: Sandra, Bjartur, Inga og Kenya.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Tískumyndir um
borð í Herjólfi
Tökulið frá bandaríska fyrirtækinu Garnet
Hill myndaði um borð í Herjólfi á mánudaginn fyrir tískubækling sinn sem kemur út
fyrir næstu jól. „Þau vildu sjá eyjarnar í
bakgrunni. Herjólfur sjálfur var ekki
myndefnið,“ segir Hjörtur Grétarsson, framleiðandi hjá True
North, aðstoðarmaður hópsins
hér á landi.
Tískubæklingurinn er gefinn út
fjórum sinnum á ári í Bandaríkjunum
og þetta var sömuleiðis í fjórða sinn sem
tökuliðið kemur hingað til lands. Í fyrra
fóru myndatökur fram á Akureyri og við
Mývatn en núna urðu Langjökull og Hvalfjörður fyrir valinu, auk Vestmannaeyja.
Fimmtán manns eru í tökuliðinu, þar á
meðal fyrirsætan Edda Pétursdóttir og
ljósmyndarinn Anna Pálmadóttir sem eru
báðar búsettar í New York.
Einhverjar myndatökur fóru fram á
Bestu útihátíðinni um síðustu helgi en
ólíklegt er að þær verði notaðar í jólaÍSLENSK FYRIRSÆTA bæklinginn. „Þetta eru okkar vinsælFyrirsætan Edda
ustu kúnnar,“ segir Hjörtur og býst við
Pétursdóttir tók
því að sýna Bandaríkjamönnunum Austþátt í myndatökog Vestfirði næst þegar þeir koma til
unum í Herjólfi.
landsins.
- fb

UM BORÐ Í HERJÓLFI Tökuliðið myndaði um borð í Herjólfi

síðastliðinn mánudag fyrir tískubækling sinn.
MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

ÞYRLUFLUG Nick Knowles, Mick Hutson og Hörður Ellert Ólafsson við þyrluna sem flaug með félagana yfir Glastonbury.

HÖRÐUR ELLERT ÓLAFSSON: ÓTRÚLEGT ÆVINTÝRI Á GLASTONBURY

SKÁLAÐI MEÐ KATE MOSS
„Það var ótrúlegt ævintýri að
skála með Kate Moss og ferðast
með þyrlu um tónleikasvæðið rúmlega hálftíma seinna,“ segir ljósmyndarinn Hörður Ellert Ólafsson, um einstaka upplifun sína af
tónlistarhátíðinni Glastonbury í
júní.
Nick Knowles, fyrrverandi
markaðsstjóri tónlistartímaritsins Q, var fenginn til að sjá um
skrifstofu tímaritsins á hátíðinni
og fékk ýmis fríðindi, til dæmis
boðsmiða handa einum besta vini
sínum Herði, en þeir kynntust
þegar Nick bjó á Íslandi.
Á hátíðinni gistu félagarnir í
hjólhýsi líkt og allt fræga fólkið.
Barinn Lulu’s var nálægt svæðinu
sem þeir gistu á, en Hörður mætti
þar Bono, söngvara U2, einn daginn þar sem hann var að fá sér
morgunmat.
Fyrrnefnd Kate Moss gisti þó
ekki í hjólhýsi heldur á óðalssetri
fyrir utan tónleikasvæðið. Hörður
keyrði þangað einn daginn ásamt

Nick og einum áhrifamesta ljósmyndara heims á sviði tónlistar, Mick Hutson. Forríkir gestir
hátíðarinnar gista á óðalssetrinu
og borga rúmlega milljón krónur
fyrir þrjár nætur. Hörður segir að
þarna hafi hann séð hversu mikil
stéttaskipting er í Englandi —
hún ríki meira að segja á tónlistarhátíð.
Á óðalssetrinu skáluðu
félagarnir í hvítvíni með
fólki á borð við Wayne Rooney og Kate Moss en fyrirsætan kom upp að
Herði og spurði hvaðan hann væri, eflaust
eftir að hafa heyrt
hann tala íslensku í
gríni. Á óðalssetrinu var þyrlupallur
með fimm þyrlum og
skömmu síðar voru
þeir komnir í yfirlitsferð um svæðið.
Hátíðin var mikil
upplifun fyrir Hörð

sem ljósmyndara en hann fékk að
vera meðal þrjátíu ljósmyndara af
þrjú hundruð til að taka myndir
fremst á tónleikum Queens of the
Stone Age, með hundrað þúsund
æsta áhorfendur á bak við sig.
„Gestir Glastonbury voru um
220 þúsund í ár svo þetta er
eins og rúmlega allt StórReykjavíkursvæðið fari
saman í útilegu í Galtalæk yfir eina helgi,“
segir Hörður og bætir
við að Glastonbury
verði ekki á næsta
ári því grasið og
gróðurinn fái að
jafna sig fimmta
hvert ár.
hallfridur@frettabladid.is

SKÁL! Kate Moss gisti á

glæsilegu óðalssetri á
meðan Glastonburyhátíðinni stóð yfir.

Stoltur yfir Sutcliffe-sýningu

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

„Það er rosalegur heiður fyrir
okkur að fá að vera með þetta. Ég
HELDUR SÝNINGU Sýning
er eins og stoltur pabbi þessa dagum Stuart Sutcliffe
verður haldin í Novas
ana,“ segir Ingi Þór Jónsson.
CUS í Liverpool þar sem
Stór sýning til minningar um
Ingi Þór er listrænn
„fimmta Bítilinn“ Stuart
stjórnandi.
Sutcliffe verður haldin í
Englandi á næsta ári. Ingi
Þór starfar sem listrænn
stjórnandi hjá Novas CUS
í Liverpool, þekktustu listaog ráðstefnumiðstöð NorðurEnglands, þar sem sýningin
verður haldin í júní 2012. Þá
verða fimmtíu ár liðin
síðan Sutcliffe lést,
aðeins 22 ára.
sem þar verða
haldnir. „FimmSý n i ng i n hefu r
tán til tuttugu
göngu sína í apríl í
listamenn eru nú
Hamborg, þar sem
FIMMTI BÍTILLINN
þegar byrjaðir að
Sutcliffe spilaði
Stuart Sutcliffe
vinna við þetta
með Bítlunum, fer
hefur stundum
mikla verkefni,“
síðan til Liverpool
verið kallaður
segir Ingi Þór og
og endar í Londfimmti Bítillinn.
býst við skemmtion í samstarfi við
NORDICPHOTOS/GETTY
Ólympíuleikana
legri sýningu.

Stuart Sutcliffe var upprunalegur
bassaleikari Bítlanna en hætti áður
en hljómsveitin varð heimsfræg til
að að einbeita sér að listinni. Hann
lést af völdum slagæðagúlps árið
1962. Kvikmyndin Backbeat, sem
kom út árið 1994, fjallaði um ævi
Sutcliffes og fór bandaríski leikarinn Stephen Dorff með hlutverk
hans.
- fb

BELID ljós í úrvali
Sænsk gæðahönnun á góðu verði

POLAR

PRIMUS II

SPIDER

PICASSO

CASANOVA

HARLEY

DA VINCI

APOLLO

Opið í dag laugardag frá kl. 11 - 16
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10 - 18
Lokað á laugardögum í júni og júli

www.rafkaup.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Stödd úti í geimnum
Ágústhefti bandaríska tískutímaritsins W er komið út. Þar er að finna
myndaþátt með bresku Óskarsverðlaunaleikkonunni Tildu Swinton sem var tekinn
hér á landi í byrjun
apríl. Myndirnar hafa
vakið mikla athygli í
erlendum tískumiðlum á borð
við Fashionista,
Huffington Post
og Dlisted og
þykja mjög vel
heppnaðar.
Segja miðlarnir að það
sé engu líkara
en Swinton
sé stödd úti í
geimnum og ekki
skemmi fyrir að
hún líti sjálf út
eins og vera úr
öðrum heimi.

VITA - ferðaskrifstofa á traustum grunni

De la Hoya á Íslandi
Hnefaleikagoðsögnin Oscar
de la Hoya kom til Íslands
á mánudag og ferðast þessa
dagana um óbyggðir landsins.
De la Hoya greindi frá þessu á
Twitter-síðu sinni og birti myndir
frá þeim stöðum sem hann
var að heimsækja. Hnefaleikakappinn íðilfagri, sem hefur lengi
verið talinn á meðal kynþokkafyllstu manna
heims, sagði
Ísland vera
einstaklega
fallegt land.

Flugáætlun
Tenerife
20. des.
3. jan.
17. jan.
31. jan.
7. feb. – 20. mars vikulegt flug
1. apríl

Kanarí

-fb, hbg

31. okt.
29. nóv.
20. des.
3. jan.
17. jan.
31. jan.
7. feb. – 20. mars vikulegt flug
1. apríl

Las Camelias - Kanarí
Mest lesið

Snyrtilegt og vistlegt íbúðahótel á góðum stað á Ensku ströndinni.

1

Þakklæti til slökkviliðs og
lögreglu efst í huga

7. feb. - 14. feb.

2

Selflutningum hætt –
ferðamenn komnir á land

Verð frá 119.620 kr.*

3

Gleymdu að sinna fatlaðri
konu í tvo daga

4

Stórir fjórhjóladrifsbílar fari
Fjallabaksleið nyrðri

5

Salka kvartaði ekki undan
Sokkabandinu

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

og 15.000 Vildarpunktar

Beint morgunflug,
glæsilegur farkostur.
Vinsamlegast athugið: Einstaka sinnum kemur fyrir að farþegar VITA fljúga
með Icelandair vél sem ekki er búið að setja í ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi.

UMRÆÐAN

M.v. 2 fullorðna í íbúð.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 129.620 kr.

Las Dalias - Tenerife
Huggulegt 4 stjörnu hótel á mörkum
Costa Adeje og Las Americas.

7. feb. - 14. feb.

Verð frá 133.500 kr.*

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI
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og 15.000 Vildarpunktar
M.v. 2 fullorðna í herbergi m/hálfu fæði.

Suðurlandsbraut 2 (Hilton Nordica)

Innifalið: Flug, flugvallaskattar, gisting m/hálfu fæði
og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 143.500 kr.

9,7$HUOt¾ö
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 | VITA.is

Meiri Vísir.

