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Óskrifaðar tískureglur
eru ófáar. Ein leggur
algert bann við því að hafa
sama naglalakk
á tám og fingrum. Það
verður að vera hvort
Þegar velja
í sínum litnum. Eins mætti
skal gleraugu
hafa annaðhvort
fyrir börnin
fingur eða tær ólakkaðar
er mikilvæ
á móti lit.
að foreldra
gt

Í fatahönnun með
27 stelpum
Davíð Helgi Andrésson hugsar
út fyrir rammann.
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Fjórir skátar reknir fyrir
kynferðisbrot gegn börnum
Fimmtíu ár frá fyrsta
blokkflaututímanum
Gísli Helgason gefur
út afmælisdisk með
Eyjalögum.
tímamót 24

Bandalag íslenskra skáta hefur rekið fjóra menn úr hreyfingunni á síðustu árum eftir að upp komst að þeir
höfðu beitt börn kynferðisofbeldi. Elsta málið er 30 ára gamalt. Forsvarsmenn skáta vilja setja á fót fagráð.
Forsvarsmenn
Bandalags íslenskra skáta (BÍS)
hafa rekið fjóra menn úr hreyfingunni á undanförnum árum
eftir að upp komst að þeir höfðu
beitt unga skáta kynferðisofbeldi.
Elsta málið er um 30 ára og það
nýjasta átti sér stað í fyrra.
Júlíus Aðalsteinsson, félagsmálastjóri BÍS, segir félagið hafa
beitt sér fyrir því að vinna úr
málum sem þessum eftir að mál
kom upp hjá KFUM og KFUK
árið 2003 þar sem starfsmaður
félagsins var handtekinn fyrir
vörslu barnakláms og staðinn að
því að áreita börn kynferðislega
í starfinu.
„Í framhaldinu af því beittum
SAMFÉLAGSMÁL

Furðulega sannspár
Hugleikur Dagsson teiknaði
skopmynd um dauða Amy
Winehouse fyrir tveimur
árum.
fólk 50

Ef einhver grunur um
ofbeldi vaknar, þá er
það okkar hlutverk að halda
hlífiskildi yfir börnunum í
okkar starfi.
JÚLÍUS AÐALSTEINSSON
FÉLAGSMÁLASTJÓRI BÍS

við okkur fyrir því innan æskulýðsráðs ríkisins hvernig taka
ætti á svona málum,“ útskýrir Júlíus og bætir við að umræðan um
kynferðisbrotin innan kirkjunnar
hafi einnig orðið til þess að ákveðið hafi verið að setja á fót fagráð
um meðferð kynferðisbrota innan
skátahreyfingarinnar.

Fagráðið mun starfa óháð skátunum og segir Júlíus það mikilvægt í ljósi smæðar hreyfingarinnar, þar sem flestir annaðhvort
þekkja eða kannast við þolendur
eða gerendur. Með því telur Júlíus
að trúverðugleiki þess aukist og
komið sé í veg fyrir að persónuleg
tengsl eigi sér stað.
Júlíus segir nauðgun ekki hafa
komið við sögu í neinum brotanna,
heldur var um að ræða óviðeigandi ummæli eða kynferðislega
snertingu. Börnin voru oftar en
ekki fleiri en eitt í hverju máli.
Nýjasta tilvikið var í fyrra, þegar
ungur maður var dæmdur fyrir
að misnota tvo sjö ára drengi sem
leiðbeinandi í skátabúðum.

Fulltrúar BÍS hafa átt einn
fund með fulltrúum mennta- og
menningarmálaráðuneytisins um
skipun fagráðs um meðferð kynferðisbrota innan skátahreyfingarinnar. Formleg beiðni frá BÍS
til ráðuneytisins hefur þó enn
ekki verið lögð fram.
Júlíus segir viðbúið að enn
fleiri mál komi upp á yfirborðið
eftir stofnun fagráðsins.
„Auðvitað vona ég ekki, en
það er viðbúið,“ segir hann. „En
við viljum alltaf setja barnið í
fyrsta sæti. Ef einhver grunur um
ofbeldi vaknar, þá er það okkar
hlutverk að halda hlífiskildi yfir
börnunum í okkar starfi.“
- sv

Fékk inngöngu í virt samtök:

Með þekktum
gullsmiðum

Sögleg stund hjá Þór
Þórsarar eru komnir alla
leið í bikarúrslitaleikinn
eftir 2-0 sigur á ÍBV í gær.
sport 44

TÍSKA Gullsmiðurinn Kristján
Eyjólfsson hefur fengið inngöngu
í hin virtu bresku samtök The
Goldsmiths‘ Company Directory,
sem eru lokuð samtök gullsmiða
í Bretlandi. Samtökin eiga rætur
sínar að rekja til þrettándu aldar
og eru meðlimir nú einungis þrjú
hundruð. Kristján er eini Íslendingurinn í samtökunum.
„Stærstu nöfnin í gullsmíði í
Bretlandi eru meðal annarra í
þessum samtökum,“ segir Kristján glaðlega og bætir við að þau
séu gífurlega virt í Bretlandi.
„Þetta þykir mikill heiður og
gæðastimpill.“
- mmf / sjá Allt
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BJART AUSTANTIL en lítilsháttar
skúrir vestanlands. Vindur verður
fremur hægur af suðvestri og hitinn
á bilinu 10-20 stig, hlýjast austanlands.
VEÐUR 4

Makríldeilan í hnút:

VEÐURGUÐIR AFTRA EKKI VEIÐI Menn létu veðrið ekki aftra sér frá því að veiða í soðið

í höfuðborginni í gær. Á Skarfabakka við Sundahöfn var margt um manninn og voru þeir ófáir sem urðu varir.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fólkið í
landinu les
Fréttablaðið
Fréttablað

Að minnsta kosti 110 störf skapast á Reykjanesi ef áform um fiskeldi ganga eftir:

Vilja hefja fiskeldi á Suðurnesjum
SJÁVARÚTVEGUR Ef áform tveggja

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
Meðallestur á tölublað, apr.-jún 2011

fyrirtækja ganga eftir munu að
minnsta kosti 110 störf skapast
við hlývatnseldi á Suðurnesjum á
næstu árum. Fyrirækið Stolt Sea
Farm hefur sótt um öll tilskilin
leyfi til að reisa eldisstöð fyrir
senegalfúru og yrði hún ein sinnar tegundar í heiminum, að sögn
Pablo García, forstjóra fyrirtækisins. Að minnsta kosti fimmtíu
manns munu starfa þar.
Íslensk matorka hefur síðan
uppi áform um að reisa eldisstöð
fyrir norræna tilapíu og bleikju.
Þar munu starfa á bilinu 60 til
80 manns. Margir þekkja tilapíu
undir nafninu beitarfiskur en
þessa norrænu tilapiu kýs fyrir-

Mikilvægur stólpi undir atvinnulífið
Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir þessi verkefni gríðarlega
mikilvæg og að allt stefni í að fiskeldi verði ein af sterkustu stoðum atvinnulífins á Reykjanesi en þar er atvinnuleysi nú um tólf prósent. „Það er ekki nóg
með að þarna skapist bein störf við eldið heldur höfum við einnig rætt við
þessi fyrirtæki um að þau nýti þær fiskvinnslustöðvar sem hér eru til staðar
en hafa staðið höllum fæti frá því að kvótinn fór héðan,“ segir hann. Garcia
segir að um 75 störf muni skapast samhliða stafsemi fyrirtækisins á svæðinu.

tækið að kalla hekluborra. Í næsta
mánuði mun fyrirtækið flytja út
fyrsta farm sinn af þessum fiski.
Um er að ræða tilraun en til mik-

ils er að vinna þar sem þessi fiskur nýtur mun meiri vinsælda en
þorskurinn víðast hvar.
- jse / sjá síðu 6

Íslendingar fá
hótun frá ESB
SJÁVARÚTVEGUR María Damanaki,

sjávarútvegsstjóri ESB, vill að
innflutningsbann verði sett á
íslenskar sjávarafurðir og að
aðildarviðræðum verði frystar verði Íslendingar ekki við
viðvörunum
Evrópusambandsins vegna
makrílveiða.
Sat hún fund
með fulltrúum skoskra og MARIA DAMANAKI
norskra útgerðarmanna og þar
sem þetta bar á góma. Þar var
ákveðið að krefja Norður-Atlantshafs fiskveiðiráðið um að senda
eftirlitsmenn til Íslands og Færeyja en sögusagnir hafa verið á
kreiki um að Færeyingar hafi
fengið erlenda togara til að hjálpa
við að ná að veiða upp í makrílkvóta sinn.
Ekki náðist í Jón Bjarnason
sjávarútvegsráðherra.
- jse
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Stjórnlagaráð var einhuga og samþykkti samhljóða frumvarp að nýrri stjórnarskrá í gær:

Fyrsta íslenska stjórnarskráin að fæðast
STJÓRNLAGARÁÐ Frumvarp að nýrri stjórnarskrá

„Ja, blindur er brókarlaus maður.“
Kristján Viðar Haraldsson er söngvari
Greifanna. Risavöxnum nærbrókum sem
þeir notuðu til að auglýsa útihátíð um
helgina, var stolið á dögunum.

Viðurkenna uppreisnarmenn:

Vísa mönnum
Gaddafís frá
BRETLAND Bretar hafa vísað

starfsmönnum sendiráðs Líbíu
úr landi, þar sem þeir séu ekki
lengur réttmætir valdhafar í
landinu. Starfsmennirnir eru
fulltrúar
stjórnar Gaddafís.
William
Hague, utnaríkisráðherra
Bretlands,
bauð, á miðvikudaginn,
uppreisnarmönnum að tilnefna fulltrúa
sína sem réttMUAMMAR
GADDAFÍ
mæta erindreka Líbíustjórnar. „Sú ákvörðun sýnir
aukið lögmæti uppreisnarráðsins og þann árangur sem það
hefur náð í að sameina Líbíubúa, hvar sem er í landinu,“
sagði í tilkynningu frá breska
utanríkisráðuneytinu.
- kóp

Afleiðingar evrukreppu:

Aukið götuvændi í Ósló
NOREGUR Kreppan í Evrópu hefur

gert það arðvænlegra að stunda
götuvændi í Ósló. Fjöldi þeirra
sem stunda vændi í Ósló hefur
aukist um 23 prósent frá því í
fyrra og er orðinn svipaður og
árið 2007, að því er greint er frá
á fréttavef Aftenposten.
Liv Jessen, sem stýrir Pro
Senteret, miðstöð sem aðstoðar
þá sem stunda vændi, segir að
samband hafi verið haft við
811 manns í ár. Jessen segir
atvinnumarkaðinn sunnar í Evrópu erfiðan og einnig fyrir þá
sem stunda vændi. Þess vegna
hafi þeim fjölgað í Noregi.
Norðmenn hafi ráð á að kaupa
þessa þjónustu.
- ibs

Hann segir að líta megi svo á að fyrsta íslenska
stjórnarskráin sé að líta dagsins ljós þar sem sú
fyrri sé fengin í arf frá Dönum.
Hann segir ennfremur að vinnan hafi verið
erfið. „Á vissum tímapunkti var ég meira að
segja viss um að þetta væri allt fyrir bí,“ segir
hann. „Reyndar tel ég að við höfum öll fengið
þessa tilfinningu en gæfan var sú að við fengum
hana ekki á sama tíma.“
Þegar búið var að kjósa um frumvarpið söng
stjórnlagaráðið „Ísland ögrum skorið“. „Við
vitum vel að Salvör Nordal er formaður stjórnlagaráðs en það er engum blöðum um það að
fletta að Ómar Ragnarsson er formaður þjóðlagaráðs,“ segir Eiríkur kankvís að lokum. - jse

FRÁ FUNDI STJÓRNLAGARÁÐS Frumvarpið
var samþykkt samhljóða en sú var tíðin, segir
Eiríkur Bergmann, að stjórnlagaráð var ekki svo
samhljóða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skiptu bílunum út og
þeysa um á vespum
Systurnar Hanna Margrét og Svala Geirsdætur hafa báðar svo til hætt notkun
einkabíls og fara nú um allt höfuðborgarsvæðið á rafmagnsvespum. Þær segja
ferðamátann ódýran og umhverfisvænan og leiðist neikvæð fréttaumfjöllun.
FÓLK Hanna Margrét Geirsdóttir

sjúkraliði keypti sér rafmagnsvespu í fyrrasumar til að spara
bensínpeninga og fara vel með
umhverfið. Nú getur hún vart
ímyndað sér að nota einkabíl
nema í undantekningartilfellum.
Eiginmaður hennar og systir hafa
síðan fylgt í kjölfarið.
Fjölmiðlar hafa undanfarið fjallað nokkuð um rafmagnsvespur en bent hefur verið á að
óvissa sé um bótaskyldu komi
til þess að gangandi vegfarandi
slasist í rafmagnsvespuslysi.
Litlar rafmagnsvespur eru ekki
skráningarskyldar og því flokkaðar sem reiðhjól.
„Mér hefur fundist leiðinleg
þessi neikvæða umfjöllun um
rafmagnsvespurnar í fjölmiðlun
af því að ég er svo ánægð með
þetta. Ég held að þessi ferðamáti
sé mjög sniðugur fyrir marga þar
sem þetta er ódýrt og umhverfisvænt. Nú get ég varla hugsað mér
að nota bílinn nema í stórinnkaup eða þegar ég er með barnabörnin,“ segir Hanna Margrét
og bætir því við að hún verði vör
við mikinn áhuga á fararskjótanum þar sem fólk stoppi hana hvar
sem hún er til að spyrjast fyrir
um hann.
Hanna Margrét keypti vespu í
ágúst í fyrra og hefur notað hana
óslitið síðan. Spurð hvort hún sé
jafn hentug að vetri til og á sumrin segir Hanna: „Það þarf auðvitað að klæða sig mun betur á
veturna. En ég notaði bara skíðagallann í fyrra þegar kaldast var
úti og þá var það ekkert mál. Það
eina sem maður þarf virkilega að
passa sig á er hálkan og ég mun

Atvinnuflugmenn:

Samþykktu
samninginn
KJARAMÁL Atvinnuflugmenn hjá
Icelandair samþykktu í gær nýjan
kjarasamning sem skrifað var
undir þann 20. júlí síðastliðinn.
224 greiddu atkvæði og sögðu 183
já, sem eru rúmlega 80 prósent
atkvæða, en 41 var mótfallinn
honum. Kjörsókn var 82 prósent.
Þann 11. júlí síðastliðinn höfnuðu atvinnuflugmenn samningi
sem þá lá á borði en aðeins þrjú
atkvæði bar á milli fylkinga þá.
Forsvarsmenn atvinnuflugmanna
hafa sagt menn hafa gert það
vegna ákvæða sem lúta að starfsöryggi en ekki vegna launakjara.
- jse

Reykjavíkurborg fær viðvörun:

Hafa ekki birt
fjárhagsáætlun

ÞRÍR VESPUEIGENDUR Hanna Margrét ásamt Svölu systur sinni og Arnbergi Þorvaldssyni eiginmanni sínum. Þau nota öll litlar rafmagnsvespur.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

skoða það í vetur að setja á nagla.“
Hanna Margrét segir litla
vespu eins og þá sem hún á komast 30 til 40 kílómetra á einni
hleðslu. Passi hún sig á því að
hlaða hana alltaf milli ferða segist
hún komast hvert sem er á höfuðborgarsvæðinu fram og til baka.
Spurð hvernig henni datt þetta
í hug upphaflega svara hún: „Við
erum með einn heimilisbíl en það
er svolítið dýrt fyrir mig að vera
á honum í umferðinni. Þannig
að ég sá fyrir mér að geta sparað nokkra bensíntanka og þannig
fengið upp í verðið. Og það hefur

alveg gengið eftir.“ Hanna segist
að lokum hafa verið smeyk við
vespuna fyrst þegar henni datt
þetta í hug en segist fljótt hafa
komist að því að það væri ástæðulaust.
„Ég er mjög óklár í umferðinni
og ekkert sérstaklega ævintýragjörn þannig að ég skoðaði þetta
vandlega áður en ég keypti hana.
Ég hef hins vegar komist að því
að þetta er ekki mikill vandi og
það má eiginlega segja að fyrst ég
get þetta þá geti þetta allir,“ segir
Hanna.
magnusl@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Reykjavíkurborg
getur verið beitt dagsektum og
greiðslum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga hætt ef þriggja ára fjárhagsáætlun borgarinnar verður
ekki kynnt innan fjögurra vikna.
Innanríkisráðuneytið sendi bréf
þess efnis í vikunni. Frestur til
að skila fjárhagsáætlun rann út
í febrúar. Ögmundur Jónasson
innanríkisráðherra segir að verið
sé að yfirfara stöðu allra sveitarfélaga í landinu og enn sem komið
er hafi einungis Reykjavík fengið
formlega viðvörun.
Ástæða seinkunarinnar er sú
að enn er verið að yfirfara fjármögnun um málefni fatlaðra, samkvæmt Regínu Ástvaldsdóttur,
staðgengli borgarstjóra.
- sv

SAMFÉLAGSMÁL
Yfirlýsing vegna Noregs
Ungir jafnaðarmenn (UJ) sendu frá
sér yfirlýsingu í gær vegna árásanna
í Noregi. Þar segir meðal annars að
nauðsynlegt sé að raddir ungs fólks
heyrist hærra nú en áður. UJ sá sér
ekki fært að mæta á athöfn í Útey.

Veðurhorfur fyrir verslunarmannahelgina eru enn afar óljósar:

Líklegast munu allir vökna

Farðu vel með
húðina þína í sólinni
Sólarsæla er frábær líkamsolía fyrir
útivistafólk og þá sem vilja fallegan
húðlit. Rík af næringarefnum og
vítamínum. Inniheldur náttúrulega
sólarvörn (SPF 4-5).

Nærandi morgunfrúarolía

er einstaklega mild og nærandi
líkamsolía fyrir viðkvæma og þurra
húð. Mjög góð fyrir barnshafandi
konur til varnar sliti.
Þú færð Sólarsæluna og
Nærandi morgunfrúarolíuna
frá Purity Herbs í Lyfjum & heilsu

www.blekhonnun.is

Kristján, eruð þið Greifar með
hjartað í brókinni?

var samþykkt samhljóða á ráðsfundi stjórnlagaráðs í gær. Það verður síðan afhent Ástu
Ragnheiði Jóhannesdóttur, forseta Alþingis á
morgun.
Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur sem sæti á í stjórnlagaráði, segir
mikilvægustu breytingarnar á stjórnskipulaginu vera þær að valdamiðjan verði flutt aftur
til Alþingis frá ríkistjórn og að kveðið sé á um
stóraukna aðkomu almennings að ákvarðanatöku. Þá á hann við að samkvæmt frumvarpinu
geta 10 prósent atkvæðisbærra manna sett löggjöf frá Alþingi í þjóðaratkvæðagreiðslu og eins
getur sami fjöldi komið fram með ný þingmál.

VEÐUR Veðurfræðingar eru ekki öfundsverðir
nú fyrir verslunarmannahelgina þegar öll spjót
standa á þeim en veruleg óvissa ríkir enn um
veðurhorfur næstu fjóra daga, að sögn Þorsteins
V. Jónssonar veðurfræðings á Veðurstofu Íslands.
Því veldur að óvíst er hvort lægð, sem nú er
vestur í hafi, fer með anga sína yfir landið eður ei.
Hann hvetur því fólk til að vera við öllu búið hvar
sem það verður á landinu.
„Það er útlit fyrir að enginn landshluti sleppi við
vætu,“ segir hann enn fremur. „Hún verður líklegast á vestanverðu landinu á föstudag og laugardag
en færist síðan yfir austanvert landið á sunnudag
og mánudag.“ Þó segir hann nokkrar líkur á því að
Vestfirðir vökni ekki um verslunarmannahelgina.
„Það er heldur ekki ljóst hvernig vindurinn
verður en ég myndi búast við því að það verði
austanátt, ekki of sterk þó og þá hvössust hér
sunnanlands en annars er þetta mjög óljóst
ennþá,“ segir hann.
Útlit er fyrir að fólk á Norðausturlandi verði að
bretta niður ermarnar þegar líður á helgina. Þar

FRÁ HÚSAFELLI Í FYRRA Hvar sem frómur flækist um þessa
verslunarmannahelgi er það líklega skynsamlegast að hafa
regngallann með eins og þetta fólk gerði í Húsafelli í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

hefur nú verið bongóblíða síðustu daga og hitinn
farið jafnvel yfir tuttugu stig en gæti orðið um og
undir tíu stigum á sunnudag og mánudag.
- jse

1.990,2.990,Kolagrill
35 cm

1.990,-

2999904

2.990,-

Tjald Riga 2

Kælibox 24 ltr
3899342

1.990,-

1.490,-

Svefnpoki Moscow 10/5/-2°C
Stærð 230x80/50 cm.
Fylling 200 gr/m2
Hollow fiber.

1.990,-

LÆG
S
LÁGA TA
VER
Ð
HÚS

Tveggja manna,
Stærð 200x140x100 cm.
170T Polyester. PA 450 mm.
Fiberstangir 6.9 mm.
Þyngd 1.7 kg.
3000410

3000421

ASM
IÐJU
NNA
R

ÓDÝRT Í

ÚTILEGUNA
30-50%

Tjald Madrid

afsláttur

Þriggja manna.
Ytra tjald: (130+210)x210x130 cm.
Innra tjald: 210x210x130 cm.
Ytra efni: 190T Polyester PU 1500 mm.
Innra efni: Polyamid öndunarefni.
Fiberstangir 8.5/7.9 mm.
Þyngd 3.5 kg.

RAF ÚTIVISTA
I
FATNAÐ

þriðjudag - sunn

udags

Regn/vindjakki
m/öndun
5868031

4.190,-

3000412

5.990,-

2.390,-

6.990,-

2.990,-

8.990,-

Vindsæng

Stærð
99x191x22 cm.
3900932

2.790,Kælibox Shiver 30 ltr
Hægt að tengja í 220 og 12V.
Stærð 50x29,7x39,5 cm.
Pláss fyrir tvær
2ja lítra flöskur.
3899281

3.990,Tjaldborð
og bekkjasett
3899360

Tjaldstóll
3901474

Gönguskór
m/gartex öndun

12.900,-

12.900,15.900,-

1.290,-

9.790,13.990,LÆG
S
LÁGA TA
VER
Ð
HÚS
AS
MIÐ
JUNN
AR

SMIÐ
JUNN
AR

5868031

fellanlegur

14.900,-

LÆG
S
LÁGA TA
VER
Ð
HÚSA

Regn/vindbuxur
m/öndun

*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem
Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma.
Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að
“Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

114,38

114,92

Sterlingspund

187,35

188,27

Evra

165,37

166,29

Dönsk króna

22,187

22,317

Norsk króna

21,324

21,450

Sænsk króna

18,242

18,348

Japanskt jen

1,4702

1,4788

SDR

28. júlí 2011 FIMMTUDAGUR
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GENGIÐ 27.07.2011

183,96

185,06

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
221,6984
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Héraðsdómur riftir ákvörðun Kaupþings um að fella niður persónulegar ábyrgðir:

Kveikt í húsi á Patreksfirði:

Starfsmenn skulda milljónir

Fjórir ungir
menn grunaðir

DÓMSMÁL Tveir fyrrverandi starfs-

menn Kaupþings voru í gær dæmdir í Héraðsdómi Reykjaness til að
endurgreiða kúlulán sem þeir höfðu
fengið fyrir hlutabréfum í Kaupþingi. Hvor um sig þarf að greiða á
sjöundu milljón króna auk dráttarvaxta.
Starfsmenn Kaupþings áttu þess
kost að kaupa hlut í félaginu á árabilinu 2005 til 2008 og var þeim
lánað fyrir þeim kaupum. Stjórn
Kaupþings felldi í september 2008
niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna á lánunum og takmarkaði tjón þeirra af hruni bréfanna

starfsmanna svo hægt verði að innheimta skuldirnar.
Í dómum héraðsdóms frá því í
gær segir að ábyrgð starfsmannanna á því að endurgreiða lánin hafi
ekki verið takmörkuð, þó fullyrt
hafi verið að starfsmenn ættu ekki
að bera skaða af því að taka lánin
þegar þau hafi verið veitt. Þar er
jafnframt bent á að mögulegt hafi
verið að selja bréfin með heimild
stjórnar, en því hafi starfsmennirnir ekki óskað eftir.
Aðrir dómar héraðsdóms í sambærilegum málum hafa fallið á sama
veg.
- bj

SKULDA Tveir fyrrum starfsmenn

Kaupþings þurfa að greiða ríflega sex
milljónir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

við bréfin sjálf, sem urðu verðlaus
nokkrum dögum síðar þegar bankinn féll.
Þrotabú Kaupþings krafðist riftunar á niðurfellingu á ábyrgðum

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu
hefur leitt í ljós að kveikt var í
einbýlishúsi á Patreksfirði sem
skemmdist illa í bruna aðfaranótt
mánudags. Húsið var mannlaust
þegar eldur var borinn að því.
Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni á Vestfjörðum telst
málið upplýst þó rannsókn þess
haldi áfram. Fjórir ungir menn
hafa réttarstöðu sakborninga í
málinu.
Miklar skemmdir urðu á húsinu, og er það talið ónýtt eftir
brunann. Engan sakaði.
- bj

SÞ dreifir matvælum til
hungraðra barna í Sómalíu
Matvælahjálp Sameinuðu þjóðanna hóf í gær loftflutninga með matvæli handa vannærðum börnum í
Sómalíu. Rúmar 11 milljónir manna eru hjálpar þurfi. Þúsundir Íslendinga hafa styrkt hjálparstarfið.
SJÓSUND Sjórinn við strandlengju
Reykjavíkur er nægilega hreinn til að
stunda sjóböð.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sjór við Reykjavík hættulaus:

Engir saurgerlar
í Nauthólsvík
UMHVERFISMÁL Mælingar á saur-

gerlum við strandlengju Reykjavíkur sýna að sjórinn er hreinn
og vel innan þeirra marka sem
sett eru í reglugerðum. Vatnsgæði sjávar eru mæld á ellefu
stöðum frá apríl til október.
Ástandið í ár hefur verið best
í Nauthólsvík og Skerjafirði, þar
sem engir saurgerlar hafa fundist.
Það sem af er sumri hafa mælingar sýnt að magn saurgerla
hefur nær alltaf verið mjög lítið
eða ekkert. Í einstaka tilvikum
hefur mælst lítið magn af saurgerlum, en aldrei verulegt magn.
- bj

LEIÐRÉTT
Myndin sem birtist í blaðinu í gær
með spurningu dagsins var af Bjarteyju Sveinsdóttur en viðmælandinn
var Guðný Gígja Skjaldardóttir sem er
með Bjarteyju í dúettinum Ylja. Beðist
er velvirðingar á mistökunum.
Í Fréttablaðinu á þriðjudag var Andri
M. Ingólfsson ranglega sagður forstjóri Primavera Travel Group. Hið
rétta er að hann er forstjóri Primera
Travel Group.

SÓMALÍA, AP Matvælahjálp Sam-

einuðu þjóðanna (WFP) hóf í gær
dreifingu á matvælum til bágstaddra á þurrkasvæðunum í austanverðri Afríku.
WFP telur að um 11,3 milljónir
manna séu hjálparþurfi á landamærum Sómalíu, Keníu og Eþíópíu,
en þar hefur orðið uppskerubrestur og búfé drepist í verstu þurrkum sem orðið hafa á svæðinu í sextíu ár.
Alls fluttu WFP um tíu tonn af
næringarbættu hnetumauki til
Mogadisjú, höfuðborgar Sómalíu, í
gær, en sá skammtur ætti að nægja
til að hjálpa um 3.500 vannærðum
börnum í einn mánuð.
Ástandið er verst í Sómalíu þar
sem borgarastyrjöld hefur hamlað
hjálparstarfi. Skæruliðahópurinn
al-Shahab hefur til dæmis meinað
WFP að starfa á svæðum sem lúta
þeirra stjórn. Rauði krossinn hefur
þó fengið að athafna sig á öllum
svæðum.
Hundruð þúsunda sem eru
hjálparþurfi í suðurhluta Sómalíu
hafa flúið heimkynni sín og leitað
til höfuðborgarinnar eða suður yfir
landamærin til Keníu þar sem eru
nú fjölmennustu flóttamannabúðir
heims.
Chaliss McDonough, talskona
WFP, segir að fleiri sendingar séu
fyrirhugaðar á næstu vikum þar
sem mikið ríði á. Um átján þúsund sómalísk börn þjást þegar af
vannæringu og er óttast að sú tala
geti hækkað upp í 25 þúsund innan
tíðar.
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
(UNICEF) hefur einnig hafið bólusetningarátak á flóttamannasvæð-

Í SÁRRI NEYÐ Hin fimm ára Farhiya Abdulkadir er meðal þeirra þúsunda barna sem búa nú við mikinn skort á þurrkasvæðunum í

Austur-Afríku. Sameinuðu þjóðirnar hafa nú hafið flutning á matvælum til vannærðra barna í Sómalíu
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þúsund sómalísk börn þjást
af vannæringu
og er óttast að sú tala geti
hækkað upp í 25 þúsund.

og mislingar brjótist út, en börnin
munu einnig fá vítamín og ormalyf.
Sameinuðu þjóðirnar hafa sett
sér það takmark að safna 180 milljörðum króna til hjálparstarfsins á
næstu 12 mánuðum, en söfnunarátak meðal almennings hér á landi
hefur gengið vonum framar.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
í gær hafa tugir milljóna þegar
safnast hjá UNICEF á Íslandi,
Rauða krossinum, Barnaheill og
Hjálparstarfi kirkjunnar.
Í tilkynningu frá UNICEF í gær

MATVÆLAHJÁLP SÞ

unum og vonast til að geta bólusett yfir 300 þúsund börn á næstu
tveimur vikum til að koma í veg
fyrir að smitpestir líkt og bólusótt

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

kom fram að hátt í nítján milljónir hefðu safnast til styrktar málefninu og alls hefðu hátt í sjö þúsund einstaklingar látið fé af hendi
rakna.
Sú upphæð jafngildir nær 300
þúsund skömmtum af næringarbættu hnetumauki fyrir vannærð
börn.
Enn er tekið við framlögum og
má finna upplýsingar um styrktarsímanúmer á heimasíðum ofangreindra samtaka og stofnanna.
thorgils@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Alicante

Ingibjörg
Karlsdóttir
veðurfréttamaður

ÓVISSA er í spám
fyrir Verslunarmannahelgina
enn sem komið er.
Óvissan fellst aðallega í því hversu
mikil úrkoman
verður og hversu
mikið sólskin.
Veður verður milt
og fremur hægur
vindur víðast hvar.
Nú er bara að
fylgjast vel með
spánum.
Á MORGUN
Fremur hægur vindur
víða um land.
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LAUGARDAGUR
Fremur hægur vindur
víða um land.
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28°

Basel

27°

Berlín

23°

Billund

21°

Frankfurt

25°

Friedrichshafen

22°

Gautaborg

17°

Kaupmannahöfn

17°

Las Palmas

25°

London

24°

Mallorca

28°

New York

30°

Orlando

33°

Ósló

26°

París

25°

San Francisco

24°

Stokkhólmur

23°

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

AÐEINS

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

AÐEINS

8.995,- 15.995,- 24.900,- 29.900,-

DAM TASLAN
NÆLONVÖÐLUR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

ÖNDUNARVÖÐLU
PAKKAR

ÖNDUNARVÖÐLU
PAKKAR

- með áföstum
stígvélum.

- Stígvél með ﬁltsóla.

Ron Thompson Hydroforce öndunarvöðlur
og Scierra Contour
vöðluskór með ﬁltsóla.

Scierra CC3 öndunarvöðlur og Scierra
Contour vöðluskór
með ﬁltsóla.

AÐEINS

AÐEINS

19.900,-

AÐEINS

9.995,-

AÐEINS

39.900,AÐEINS

AÐEINS

8.995,- 3.995,-

3.995,-

STERKASTA STÖNG Í
HEIMI?

RON THOMPSON STEELHEAD KASTSTÖNG

OKUMA ELECTRON
VEIÐIHJÓL

SCIERRA EMERGER FLUGUVEIÐIPAKKI

SCEIRRA EMERGER
TVÍHENDUPAKKI

RON THOMPSON
VEIÐIVESTI

Ron Thompson Tyran stöngin
komin aftur. Fáanleg í nokkrum
lengdum.

Vönduð stöng í silung og lax.
Margar lengdir.

Girni og aukaspóla.

- á góðu verði. Fjögurra hluta
stöng, gott hjól með vandaðri
ﬂotlínu og undirlínu. DVD með
kastkennslu.

- á óviðjafnanlegu verði.
Fjögurra hluta stöng, vandað
hjól og góð skotlína. DVD með
kastkennslu.

Gott vesti með mörgum vösum.

AÐEINS

VERÐ FRÁ

RON THOMPSON ENERGIZER FLUGULÍNA

OKUMA SLV FLUGUHJÓL

TILBOÐSVERÐ AÐEINS

AÐEINS

12.995,- 15.995,-

RON THOMPSON ONTARIO
VEIÐIJAKKI

RON THOMPSON VEIÐIJAKKI

Hægt að renna ermum af.

Vatnsheldur jakki með útöndun.
Fullt verð 18.995.-

TILBOÐ AÐEINS

AÐEINS

5.995,-

8.995,- 5.995,-

STÁL OG HNÍFAR

REYKOFNAR Á TILBOÐI

Hnífasett, stál og bretti í handhægri tösku.

Töfraðu fram veislumáltíð heima
eða í veiðiferðinni.

SPÚNAR Á BÆ JARINS BESTA VERÐI?

Flotlína fáanleg í línuþyngdum
#5, #6, #7 og #8.

ÓDÝRU SPÚNARNIR EINNIG Á WWW.

FAXI 395,TOBIE FRÁ 299,- BLEIKJUSPINNER 299,- ESJA 395,-

BAULA 395,- HENGILL 395,-

LAKI 395,-

11.995,-

Af mörgum talin bestu kaupin
í ﬂuguhjólum. Hjólið sem er úr
áli er létt og sterkt með öﬂugum
bremsum.

VEIDIMADURINN.IS

KATLA 395,-

SNÆLDA 595,-

DYNGJA 395,-

SILUNGAFLUGUR Á FÍNU VERÐI
PEACOCK 220,-

MÝSLA 220,-

KRÓKUR 220,-

ALMA RÚN 220,-

NOBBLER 290,-

KILLER 220,-

WATSON FANCY 220,-

FLÆÐARMÚS 290,-

HÓLMFRÍÐUR 290,-

BLACK GHOST 290,-

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA - ORMAR OG MA

KRÍLL

KRÓKHÁLSI 5 - 110 REYKJAVÍK - SÍMI 517 8050
sOHLÒLQQLUEËQXP
MÁN. TIL FÖS.- 9 TIL 18 /// LAU. - 10 TIL 16
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KJÖRKASSINN

Stjórnarandstaðan segir fjárlagahallann vera gríðarlegt vandamál sem verði að vinna á:

Verður að auka verðmætasköpun í landinu
EFNAHAGSMÁL Bjarni Benedikts-

Styður þú þá hugmynd að nýtt
fangelsi verði reist sem einkaframkvæmd?
Já

49%

Nei

51%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú styrkt hjálparstarf á
þessu ári?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

son, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir stöðuna í ríkisfjármálum slæma. Það sé grafalvarlegt að
áætlanir um rekstur ríkisins á síðasta ári skuli ekki hafa náð fram
að ganga, jafnvel þó þar spili innspýtingarútgjöld inn í.
„Staðreynd málsins er sú að um
og yfir 100 milljarða halli er gríðarlegur. Þetta eru um 25 prósent
af öllum tekjum ríkisins,“ segir
Bjarni.
Hann segir Sjálfstæðisflokkinn ætíð hafa talað fyrir þeirri
stefnu að auka þyrfti tekjur ríkis-

CARS VÖRUR FÁST
HJÁ N1

SIGMUNDUR DAVÍÐ BJARNI
GUNNLAUGSSON
BENEDIKTSSON

sjóðs til að loka fjárlagagatinu og
standa undir velferðarkerfinu. Til
þess þurfi að auka framleiðslu og
verðmætasköpun. „Það er í því

verkefni sem ríkistjórnin er að
bregðast. Hún þarf að skapa fleiri
atvinnutækifæri og grípa þau sem
gefast.“
Bjarni segir að rætt hafi verið
aftur og aftur um sömu framkvæmdirnar sem virðist aldrei
komast á koppinn. „Síðan hefur
ríkisstjórnin með áherslum sínum
í skattamálum dregið kjark úr
fjárfestum.“
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, segir að breyta verði lögum
og reglum til að hvetja til fjárfestinga. Þá eigi að einfalda skatt-

kerfið og halda því stöðugu þannig
að menn viti að hverju þeir gangi.
„Skuldir heimila og fyrirtækja eru
svo miklar að stór hluti tekna fer
í að standa undir þeim. Svigrúmið
er því lítið. Svo bætist við að þetta
eykur verðbólguna og verðtryggingin hækkar skuldirnar enn frekar.“
Hann segir hallann áhyggjuefni
sem sýni að skattahækkunarstefna
stjórnarinnar hafi ekki dugað.
Landsframleiðsla hafi verið í sögulegu lágmarki í fyrra, 13%, en hún
þurfi að vera um 20 prósent bara
til að halda í horfinu.
- kóp

Vilja rækta tilapíu og
flúru á Suðurnesjum
Ef áform tveggja fyrirtækja ganga eftir verður komið upp fimm þúsund tonna
fiskeldi á næstu árum, meðal annars á tilapíu og senegalflúru. Framkvæmdirnar kosta nokkra milljarða og gætu hafist í október. Jarðhitinn verður nýttur.
SJÁVARÚTVEGUR Tvö fyrirtæki vinna

N1 þjónustustöðvar
N1 verslanir

Meira í leiðinni
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nú að því að hefja fiskeldi á Suðurnesjum og verður framleiðslan samtals um fimm þúsund tonn
innan fárra ára ef hugmyndirnar
ganga eftir. Einnig munu þá að
minnsta kosti 110 manns vinna við
þessar stöðvar.
Þetta eru fyrirtækin Íslensk
matorka sem
hyggst hefja
eld i á 3.0 0 0
tonnum samtals
af bleikju og
norrænni tilapíu
eða hekluborra.
Að sögn Stefaníu K. KarlsSTEFANÍA K.
KARLSDÓTTI
dóttur, eins af
eigendum fyrirtækisins, munu
á bilinu 60 til 80
vinna við fiskeldið, slátrun,
flökun og pökkun en einnig séu
uppi hugmyndir
hjá fyrirtækinu
um enn frekari
vinnslu á afurðPABLO GARCIA
inni. Hún segist
enn fremur búast við því að framleiðslan hefjist þegar á næsta ári.
Hitt fyrirtækið er Stolt Sea
Farm, sem hyggur á eldi á 2.000
tonnum af senegalflúru. Athafnasvæði fyrirtækisins verður um
600 metra vestan við Reykjanesvirkjun HS Orku. Ráðgert er að
ekki færri en fimmtíu manns
starfi við eldisstöðina en allt að 75
önnur störf gætu fylgt starfseminni að sögn Pablos Garcia, forstjóra Stolt Sea Farm. Hann segir
að fyrirtækið hafi sótt um öll tilskilin leyfi og vonast hann til að
hægt verði að hefja framkvæmdir á þessu ári. Áætlaður kostnaður við þær verður ekki minni en

VINSÆLLI EN ÞORSKURINN Norræn tilapía, eða hekluborri, verður fluttur út í
fyrsta sinn frá Íslandi í næsta mánuði. Fyrirtækið Matorka er með áform um mikið
borraeldi á Reykjanesi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Við erum í þessu af
fullri alvöru og ég get
sagt það að eldisstöð sem
þessi mun ekki eiga sína líka
í heiminum svo þetta mun
heldur betur koma Íslandi á
kortið í þessum geira.
PABLO GARCIA
FOSTJÓRI STOLT SEA FARM.

2,5 milljarður en byggt verður á
um sjö hektara svæði. „Við erum
í þessu af fullri alvöru og ég get
sagt það að eldisstöð sem þessi
mun ekki eiga sinn líka í heiminum

svo þetta mun heldur betur koma
Íslandi á kortið í þessum geira,“
segir hann. Hann vonast til þess
að getað kynnt þessi áform ítarlega á blaðamannafundi á Íslandi
í næsta mánuði.
Hann segir enn fremur margar
ástæður fyrir því að Ísland varð
fyrir valinu. „Til dæmis kemur
jarðhitinn sér vel og svo er Ísland
afar jákvætt fyrir verkefnum
sem þessum og hingað til höfum
við ekkert nema gott um samskipti okkar við íslensk stjórnvöld
að segja,“ segir Pablo. Fyrirtækið
rekur nú þegar níu eldisstöðvar;
þar af sex á Spáni, eina í Noregi,
eina í Portúgal og eina í Frakklandi.
jse@frettabladid.is

Fjármálaráðherra hefur verulegar áhyggjur af alþjóðlegu efnahagsástandi:

Telur ekki útséð um aðra kreppu
EFNAHAGSMÁL Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segist
vera uggandi yfir alþjóðlegu efnahagsástandi. Hann segir að í síðustu viku hafi verið umtalsverð
hætta á nýrri kreppu og ekki sjái
fyrir endann á því máli enn þá.
„Hagvaxtarhorfurnar eru ekki
mjög góðar, til dæmis í þeim hagkerfum sem við erum mjög tengd
og það hefur auðvitað bara áhrif
á okkar útflutnings- og viðskiptahagsmuni.“
Steingrímur segir að ef horft sé
á stóru myndina sé það ekki þannig að hagvöxtur í Kína, Indlandi
og nýmarkaðsríkjum nái að draga
efnahagskerfi heimsins áfram,
á meðan séu vaxandi erfiðleik-

ar í Norður-Ameríku og Evrópu.
„Hagvöxtur sumra þessara ríkja
hefur byggst á útflutningi inn á
þau markaðssvæði og það kemst
sandur í öll hjól ef ekki vinnst einhvern veginn úr þessu.“
Hann segir Íslendinga sérstaklega viðkvæma þar sem hagkerfið sé mjög háð inn- og útflutningi. Steingrímur varar við því
að afstaða til Evrópusambandsins hafi áhrif á skoðanir manna á
alþjóðlegum efnahagsmálum.
„Mér finnst það með endemum að lesa hálfgerða þórðargleði
hjá ýmsum yfir því að það gangi
illa í Evrópu, burtséð frá afstöðu
manna til Evrópusambandsins. Það
er öllum mikilvægt að það vinnist

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Fjármála-

ráðherra segir lítil hagkerfi vera mjög
háð breytingum í alþjóðlegu umhverfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

úr þessum efnahagsvandræðum
og það verði ekki frekari áföll, að
ég tali nú ekki umönnur veruleg
kreppa.“
- kóp
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Gasgrill
-Massífar eldunargrindur úr
pottjárni með tvöfaldri
postulínshúð
-43cm x 44cm eldunarsvæði
-Tveir 3,9kWh Crossray©
infrarauðir brennarar
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Gildir til 2.ágúst á meðan birgðir endast.
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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HRYÐJUVERKAÁRÁS Í NOREGI

FÓRNARLAMBA MINNST Norðmenn hafa undanfarið minnst fórnarlamba hryðjuverkanna í Útey og Ósló. Minningarathafnir hafa verið haldnar og blómum komið fyrir á opinberum stöðum. Mikil sorg ríkir í landinu en
einhugur virðist vera um að láta hörmungarnar ekki buga samfélagið. Jens Stoltenberg forsætisráðherra þykir hafa staðið sig vel í eftirmálum hryðjuverkanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Töldu Breivik vera með sprengjubelti
Lögreglumenn sem handtóku fjöldamorðingjann í Útey töldu hann vera með sprengjubelti. Litlu munaði að hann yrði skotinn.
Sprengjuefni var gert upptækt á býli hans í gær. Ekkert hefur komið fram sem bendir til annars en að hann hafi verið einn að verki.
Litlu munaði að lögreglumenn
hefðu skotið Anders Behring Breivik til bana í stað þess að reyna
að handtaka hann. Yfirmaður sérsveitar lögreglunnar greindi frá
þessu í gær. Hann sagði lögregluna hafa óttast að Breivik hefði
sprengjubelti á sér. Hann gafst
hins vegar strax upp þegar lögregla kallaði á hann, kastaði frá
sér vopnunum og mætti lögreglumönnum með hendur á lofti.
Ekkert hefur enn komið fram
sem bendir til annars en að norski
hryðjuverkamaðurinn hafi verið
einn að verki í árásunum í Noregi.
Lögreglan gerði sprengjuefni
upptækt á býli Breiviks í gær, þar
sem hann gerði sprengjuna sem
sprakk í Ósló.
Ódæðismaðurinn hefur hafist
handa við að semja ræðu í fangelsinu þar sem hann dvelur, að
sögn verjanda hans. Hann fékk
blað og penna í klefa sinn og skrifar aðallega á ensku. Hann vonast

Rósirnar kláruðust
Blómasalar í Ósló hafa orðið
uppiskroppa með rósir eftir minningarathafnir síðustu daga. Heilu
göturnar í borginni eru eitt stórt
blómahaf.

til að geta flutt ræðuna – væntanlega þegar réttarhöldin hefjast.
Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, sagði í gær að eftir
hryðjuverkaárásirnar væri Noregur vissulega breytt land.
Hann vonast til þess að breytingin verði hins vegar sú að Noregur verði enn opnara og umburðarlyndara samfélag en áður. Hann
sagði vel mögulegt að hafa opið
samfélag en jafnframt öruggt.
Gera verði greinarmun á því að
hafa öfgakenndar skoðanir, sem
sé löglegt að hafa, og þess að
reyna að koma þeim skoðunum

á framfæri með ofbeldi, sem sé
ólöglegt. Forsætisráðherrann
fundaði með leiðtogum annarra
flokka í gær og hélt blaðamannafund að því loknu. Þar var tilkynnt að nefnd yrði stofnuð til
að rannsaka árásirnar tvær. Það
væri mikilvægt að fá yfirsýn yfir
það hvað gerðist þennan dag, hvað
var vel gert og hvað ekki.
Einnig var greint frá því að
ríkið muni borga útför þeirra sem
létu lífið í hryðjuverkunum sem
og kostnað við minningarathafnir.
Ekki verður um að ræða jarðarfarir á vegum ríkisins. Þá munu
þeir sem lifðu af hryðjuverkin
geta sótt um bætur og aðstoð.
„Ekkert af því sem við ákváðum í dag mun færa okkur aftur
þá sem létust í Útey og í stjórnarhverfinu, en við vonum að þessar aðgerðir auk annars sem gert
verður seinna, muni hjálpa til við
að gera erfiða tíma aðeins auðveldari,“ sagði Stoltenberg.

Tugþúsundir Norðmanna:

Styðja fjölskyldu Breiviks
Um fimmtíu þúsund manns hafa skráð sig á Facebook-síðu til stuðnings móður og fjölskyldu hryðjuverkamannsins Anders Behring
Breivik. Hópurinn stækkar stöðugt.
Móðir hryðjuverkamannsins og þrjú hálfsystkini hans hafa öll
flúið heimili sín eftir árásirnar.
Upphafsmaðurinn Adam Bjørhovde Manaf segir að til að byrja
með hafi hann ekki haft neina samúð með fjölskyldu Breiviks. Það
hafi svo breyst. „Allt landið var fullt af kærleika, en ég heyrði ekki
um neinn sem sýndi þeim nokkurn kærleika eða samúð.“ Fjölskylda
mannsins eigi auðvitað um mjög sárt að binda, þau séu einnig
fórnarlömb hryðjuverkamannsins.
Þá hefur einnig verið stofnuð stuðningssíða fyrir verjanda
mannsins, Geir Lippestad.
- þeb
Lögreglan hefur haldið áfram
að birta nöfn hinna látnu. Í gær
voru þrettán ný nöfn gefin upp,
en það verður gert á hverjum degi
þar til borin hafa verið kennsl á

alla. Fjölmiðlar hafa greint frá
fleiri nöfnum en lögreglan gerir
það ekki fyrr en búið er að bera
kennsl á líkin og láta alla ættingja
vita.
thorunn@frettabladid.is

Könnun Verdens gang staðfestir almenna ánægju með forsætisráðherra Noregs:

Barnasæti

94% ánægð með Stoltenberg

Fyrir börn frá 6 mánaða - 5 ára
Hægt að leggja saman og taka með
Verð frá
16.900

Fastus ehf. | Síðumúla 16 | 108 Reykjavík | Sími 580 3900 | www.fastus.is

Mikil ánægja ríkir með Jens Stoltenberg forsætisráðherra Noregs. Samkvæmt könnun norska dagblaðsins
Verdens gang telja 94 prósent að Stoltenberg hafi staðið
sig vel eða mjög vel síðan hryðjuverkaárásirnar voru
gerðar síðastliðinn föstudag.
Prófessorinn Anders Todal Jenssen segir í norskum
fjölmiðlum að slíkar vinsældir séu fáheyrðar. 80 prósent aðspurðra sögðust mjög ánægð með forsætisráðherrann, 76 prósent sögðust ánægð með konunginn og
74 prósent með krónprinsinn.
Jenssen segir að Stoltenberg hafi staðið sig almennt
vel í mjög óvenjulegum aðstæðum. Fólki hafi þótt að
hann hafi verið við stjórnvölinn, dregið úr óvissu og
sýnt hluttekningu sem tekið var eftir. Orð hans um
opnara samfélag, meira lýðræði og samstöðu hafi smitað út frá sér og verið rétt orð á réttum tíma.
Aðrir sérfræðingar segja að Stoltenberg muni rata

STOLTENBERG Norðmenn eru ánægðir með það hvernig for-

sætisráðherrann hefur höndlað hörmungarnar.

NORDICPHOTOS/AFP

í sögubækurnar fyrir einstaka framgöngu. Hann sé í
raun orðinn landsfaðir Norðmanna.
- þeb

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • ellingsen.is
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AFSLÁTTUR AF

ÁÐUR 15.990

ÁÐUR 10.636

78%

AFSLÁTTUR AF

VERÐ KR.

2.993

25%

50%

AFSLÁTTUR

ÁÐUR 28.900

AFSLÁTTUR

VERÐ KR.

VERÐ KR.

ÁÐUR 11.900

ÁÐUR 9.990

8.990

5.990

25%

AFSLÁTTUR AF

COLUMBIA
OG DIDRIKSON
ÚTIVISTARFATNAÐI
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VEISTU SVARIÐ?

Fjölskrúðugur rósagarður opnaður í Skrúðgarðinum í Laugardal:

Nýr rósagarður skartar 130 rósaafbrigðum
GARÐYRKJA Nýr rósagarður var vígð-

1. Hvað tefur nýtingu borhola í
Kröfluvikjun II?

2. Hvað heitir bæjarstjórinn í
Garðabæ?

3. Hvaða einkaskóli fær afskrifaðar
76 milljónir af skuldum sínum við
Landsbankann?
SVÖR

ur í Skrúðgarðinum í Laugardal
fyrir skemmstu, en þar má sjá um
130 rósaafbrigði, eða svokölluð yrki.
Garðurinn, sem er samstarfsverkefni Rósaklúbbs Garðyrkjufélags
Íslands, Yndisgróðurs Landbúnaðarháskólans og Reykjavíkurborgar,
er staðsettur milli Grasagarðsins
og félagsheimilis KFUM og KFUK.
Hann er aðgengilegur frá Sunnuvegi og Holtavegi.
Garðurinn var vígður að viðstöddu fjölmenni á 80 ára afmæli
Jóhanns Pálssonar, grasafræðings
og fyrrum garðyrkjustjóra Reykja-

víkurborgar. Þar fræddi Jóhann viðstadda um það sem þar má sjá, en
eitt af séreinkennum garðsins er
einmitt safn rósa sem Jóhann hefur
sjálfur kynbætt. Þær getur almenningur nú séð í fyrsta sinn á einum
stað.
Samson B. Harðarson, landslagsarkitekt og forsvarsmaður Yndisgróðurs, segir í samtali við Fréttablaðið að stefnt sé að því að bæta í
safnið með tíð og tíma.
„Það er eitthvert pláss eftir í
garðinum en við eigum kannski
eftir að setja um 20 yrki til viðbótar.“
- þj

RÓSAHAF Fallegur rósagarður var vígður í Laugardalnum fyrir skemmstu.
MYND/SAMSON HARÐARSON

1. Súr gufa. - 2. Gunnar Einarsson.
- 3. Ísaksskóli.

Herjólfur ferjar 300
þúsund farþega í ár
ÞRIGGJA ÁRA DÓMUR Drengurinn játaði
aðild sína að fjórum morðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Barnungur brotamaður:

Fjórtán ára fjórfaldurFjórtán
morðingi
ára bandaMEXÍKÓ, AP

rískur piltur var í vikunni dæmdur fyrir mexíkóskum dómstól
fyrir morð, mannrán og fyrir að
hafa vopn og eiturlyf undir höndum. Edgar Jimenez Lugo ólst upp
í San Diego í Kaliforníu en starfaði fyrir eiturlyfjaklíku í Mexíkó
áður en hann var tekinn höndum
undir lok síðasta árs.
Hann játaði að hafa átt aðild að
fjórum morðum, en hafi þá verið
undir áhrifum lyfja og undir hótunum samverkamanna sinna.
Hann hlaut hámarksdóm fyrir
börn undir saknæmisaldri, eða
þriggja ára betrunarvist.
- þj

Nýjung fyrir ferðamenn:

Frítt tjaldsvæði
í Mosfellsbæ
MOSFELLSBÆR Nýtt tjaldsvæði
hefur verið opnað fyrir ferðamenn í Mosfellsbæ.
Á svæðinu er ágæt aðstaða
fyrir tjöld, fellihýsi, hjólhýsi og
húsbíla. Hægt er að komast í rafmagn og á svæðinu er vaskur og
skjólaðstaða til að vaska upp og
salernisaðstaða.
Þar sem svæðið er nýtt og til
kynningar í sumar er gisting
ókeypis en greiða þarf fyrir rafmagn, að því er segir á vef Mosfellsbæjar.

Áætlað er að um tvö hundruð þúsund farþegar fari með Herjólfi í ár. Þessi
fjöldi glæðir atvinnulífð í Eyjum og fyrirtækin blómstra sem aldrei fyrr.
SAMGÖNGUR Útlit er fyrir að Herj-

ólfur ferji 300 þúsund farþega til
og frá Vestmannaeyjum í ár en
til samanburðar má geta þess að
þessi fjöldi var einungis 120 þúsund síðasta árið sem Herjólfur tók
höfn í Þorlákshöfn.
Í fyrra fóru 220 þúsund farþegar
með skipinu en það lagði í fyrsta
sinn við Landeyjahöfn þann 20.
júlí það ár. Ferðir þangað voru þó
stopular á tímabili í fyrravetur.
Elliði Vignisson bæjars tj ó r i s e g i r
þessa fjölgun
farþega hafa
haft gífurleg
áhrif á mannlíf, þjónustu
THEODÓRA
og atvinnulífið
ÁGÚSTSDÓTTIR
í Vestmannaeyjum. „Ég hef
búið alla mína tíð hér í Eyjum,
fyrir utan nokkur ár þegar ég
þurfti að sækja mér menntun
annars staðar, og ég hef ekki séð
bæinn minn í öðru eins lífi og
ljóma,“ segir hann. Hann segir að
nokkur ný fyrirtæki hafi sprottið upp í kjölfar þessa þunga sem
kominn er í umferðina út í Eyjar
og eldri fyrirtæki hafi eflst mjög.
Hólmgeir Austfjörð, eigandi
veitingastaðarins Topp pizza, segist finna vel fyrir þessum breytingum á eigin skinni. „Á meðan
Herjólfur fer í Landeyjahöfn er
fullt hérna hjá mér frá ellefu að
morgni og fram á kvöld,“ segir
hann. „Þegar skipið fer til Þorlákshafnar fæ ég nokkra hausa í
hádeginu og svo kemur einstaka
maður eftir það.“ Hann segir að nú

Fiskeldi á Austfjörðum:

HB Grandi fær
leyfi fyrir fiskeldi í Berufirði
SJÁVARÚTVEGSMÁL Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi fyrir
kvíaeldisstöð HB Granda í Berufirði. Leyft er að framleiða allt
að 400 tonn af laxi og 4.000 tonn
af þorski í sjókvíum á ári. Fyrirtækið óskaði eftir breytingum á
starfsleyfi þar sem það hyggst
leggja aukna áherslu á þorskeldi,
að sögn Austurgluggans.
Athugasemd barst frá Skipulagsstofnun sem benti á að ekki
væri kveðið ítarlega á um ráðstafanir vegna fisks sem sleppur úr
kvíum. Umhverfisstofnun breytti
lítillega texta leyfisins með tilliti
til mengunarmála. Nýja starfsleyfið gildir til 1. júlí 2027.
- kh

Kona féll af hestbaki:

Mjaðmarbrotnaði eftir fall

HERJÓLFUR VIÐ LANDEYJAHÖN Það hefur heldur betur glæðst mannlífið í Heimaey
eftir að Landaeyjahöfn var tekin í notkun enda stöðugur straumur af farþegum út í
Eyjar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

fái hann um 2.000 til 2.500 gesti
á viku en þegar Herjólfur komst
ekki til Landeyjahafnar á tímabili
síðastliðinn vetur hafi hann fengið
um 40 gesti á viku.
Eitt af þeim fyrirtækjum sem
skaut upp kollinum eftir að Landeyjahöfn var tekin í notkun er fataverslunin Salka. Hún var opnuð í
nóvember síðastliðnum og segir
Theodóra Ágústsdóttir afgreiðslukona að þá hafi fólk af Suðurlandi
komið til að gera jólainnkaupin í

Eyjum. „Svo finnur maður alveg
hvernig holskeflan skellur hér
á um leið og Herjólfur kemur úr
fyrstu ferðinni klukkan ellefu, þá
byrjar umferðin,“ segir hún.
Þau Theodóra og Hólmgeir taka
undir með bæjarstjóranum og
segja að merkja megi þessa þungu
umferð á mannlífinu í bænum.
„Hér er setið við hvert borð úti við
kaffihúsin, þannig að þetta setur
skemmtilegan svip á bæinn,“ segir
Theodóra.
jse@frettabladid.is

SLYS Kona datt af baki í Stafholtstungum í Borgarfirði þegar
hesturinn sem hún sat prjónaði skyndilega. Hún var flutt á
sjúkrahús en talið var að hún
hefði brotnað á mjöðm.
Í öðru tilviki slasaðist kona
lítillega þegar hún var í reiðtúr
í Norðurárdalnum. Hesturinn
hennar hrasaði út af vegkanti með
þeim afleiðingum að konan féll af
baki og hesturinn féll síðan ofan
á hana, að því er fram kemur á
vefnum Skessuhorn.is.

STJÓRNMÁL
Segir sig úr Borgarhreyfingu
Guðmundur Andri Skúlason sagði
sig úr stjórn Borgarahreyfingarinnar
á þriðjudag. Hann lét bóka að alvarlegur trúnaðarbrestur hefði komið
upp innan stjórnarinnar, en gagnrýni
kom fram á meðferð hans á fjármálum hreyfingarinnar. Hann segir
hana grófa aðför að heiðri sínum.

Bíll á mynd: Spark LT með aukabúnaði.

„…bentu á þann sem að þér þykir bestur !“

SPARK
4QBSL -  kr. 1.790 þús.
4QBSL -4  kr. 1.990 þús.

SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

mánaðargreiðsla*

19.910 kr.

*ERGO Grænn Bílasamningur / 8,8% vextir / Óverðt.
 Ţ,BVQWFS¯kr. 1.790 þús. 4QBSL-4
 ŢUCPSHVOkr. 555 þús. 5µLVNC¬MBVQQ¬
 Ţ. OB¯BSHSFJ¯TMBkr. 19.910 ¬N O .W(VMMWJME
 Ţ"5)&OHJOM OUµLVHKµMEBG(S¥OVN#¬MBM OVN&SHP
 Ţ/ OBSJVQQM¼TJOHBSPHTLJMN MBSIK FSHPJT

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

benni.is

Sérfræðingar í bílum
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Ungur smiður í Borgarfirði:

Negldi sig fastan við húsþak
SLYS Ungur smiður lenti í því

Hæstiréttur staðfestir ákvörðun innanríkisráðherra:

Sakamaður skal framseldur
DÓMSMÁL Sakamaður skal framseldur
til Póllands, samkvæmt dómi Hæstaréttar. Maðurinn sem um ræðir á eftir
að afplána refsingu sem hann var
dæmdur til í heimalandi sínu fyrir líkamsárásir og hylmingu.
Samkvæmt gögnum málsins er um að
ræða þrjá dóma fyrir líkamsárásir, þar
af tvo fyrir meiri háttar líkamsárásir.
Í tveimur tilvikum var dæmt að hann
hefði framið líkamsárásirnar í félagi
við aðra. Í fjórða dómnum var hann
sakfelldur fyrir hylmingu. Samtals var
maðurinn dæmdur í fjögurra og hálfs
árs fangelsi.
Pólsk yfirvöld höfðu krafist þess að

maðurinn yrði framseldur til föðurlandsins, svo að hægt væri að láta hann
afplána refsingu sína. Innanríkisráðherra tók þá ákvörðun í júní síðastliðnum að fallast á kröfuna, en Héraðsdómur Reykjavíkur felldi þá ákvörðun úr
gildi. Dómurinn lagði meðal annars til
grundvallar að langur tími sé liðinn frá
því að maðurinn braut af sér, auk þess
sem hann hafi verið búsettur hér í fimm
ár. Þá sé hann í sambúð og eigi barn
með sambýliskonu sinni, auk þriggja
fósturbarna.
Hæstiréttur felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi og þar með stendur
ákvörðun innanríkisráðherra.
- jss

HÆSTIRÉTTUR Felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi.

ÍSLENSKA SIA.IS ARI 55775 07/11

óhappi að skjóta sjálfan sig í fótinn í orðsins fyllstu merkingu,
að því er fram kemur á Skessuhorni.
Hann var að vinna með naglabyssu á þaki á sveitabæ í Borgarfirði þegar hann skaut sig óvart
í fótinn með þeim afleiðingum
að hann sat fastur við þakið um
tíma.
Þegar búið var að koma honum
til hjálpar var hann fluttur með
sjúkrabíl til Reykjavíkur til
frekari skoðunar.
- kh
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BRYNVARINN Áreynslan á hlaupabrett-

inu er talsvert meiri í fullum herklæðum
en stuttbuxum og bol. MYND/LEEDS HÁSKÓLI

Rannsaka á gamlar verjur:

Bardagarnir
erfiðir í brynju
VÍSINDI Riddarar og hermenn í
þungum herklæðum eins og tíðkuðust á sextándu öld eyddu meira
en tvöfalt meiri orku í að hreyfa
sig en óvarðir menn samkvæmt
nýrri rannsókn sem gerð var í
Leeds-háskóla á Bretlandi.
Vísindamennirnir segja þetta
fyrstu rannsóknina á áhrifum
þess að vera brynvarinn í bardaga. Brynjur sem best brynvörðu hermennirnir klæddust
vógu 30 til 50 kíló og vörðu allan
líkamann.
Brynjur hafa einnig bein áhrif
á öndun. Þeir sem fóru í bardaga
umvafðir málmi önduðu grynnra
og mæddust fyrr í bardaga.
- bj

GAMLA HEILSUVERNDARSTÖÐIN Mun

hýsa embætti landlæknis.

Flytur í heilsuverndarstöðina:

Áttu von á endurgreiðslu
frá skattinum?
Hvað skiptir þig máli?

 Greitt niður yfirdráttinn
 Greitt inn á lán
 Lagt fyrir í varasjóð

Landlæknisembættið flutt
HEILBRIGÐISMÁL Aðsetur Land-

læknisembættisins flyst á Barónsstíg 47, þar sem Heilsuverndarstöðin í Reykjavík var áður til
húsa, þann 2. ágúst næstkomandi.
Með flutningunum sameinast
á einum stað starfsemi Landlæknisembættisins og starfsemi
fyrrum Lýðheilsustöðvar, sem nú
hefur verið sameinuð embættinu.
Um leið og Landlæknisembættið
fær nýtt aðsetur við Barónsstíg
verður einnig breyting á skipulagi starfseminnar sem hefur
verið í undirbúningi frá því í upphafi árs 2010. Fagsvið embættisins verða fjögur ásamt einu
stoðsviði og skrifstofu landlæknis.
- jss

Það skiptir máli að nýta fjármuni sína á sem hagkvæmastan hátt. Þú gætir:

Komdu til okkar í næsta útibú og fáðu góð ráð um hvernig er best að ráðstafa
þeim peningum sem þú færð frá skattinum. Við tökum vel á móti þér.

arionbanki.is – 444 7000
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54.377

AF 753.022 FARÞEGUM sem fóru um

Keflavíkurflugvöll í fyrra voru á leið til Þýskalands.

hagur heimilanna

Um 500 fyrirspurnir
um húsaleigumál

GÓÐ HÚSRÁÐ Edik á neglurnar
Betri ending á naglalakkinu
Til að naglalakk endist betur er
gott að væta neglurnar með ediki
áður þær eru lakkaðar. Setjið edik í
bómullarhnoðra og vætið hverja nögl
fyrir sig. Látið svo neglurnar þorna áður
en naglalakkið er borið á. Þetta ætti að lengja
endingartíma naglalakksins.

Langmest spurt um húsaleigumál af þeim málum sem koma til kasta Neytendasamtakanna. Leigumarkaðurinn illa kortlagður, að sögn lögfræðings samtakanna.

■ Þjónusta

Mismunandi væntingar um þjórfé
Spurning er hvort nóg sé að þakka vikapilti sem ber þungar ferðatöskur upp á
hótelherbergi með vingjarnlegum orðum eða hvort greiða eigi honum þjórfé.
Þetta fer að miklu leyti eftir því í hvaða landi ferðalangurinn er, samkvæmt
upplýsingum fararstjóra ferðaskrifstofunnar Spies.
Á Spáni tíðkast að gefa vikapiltum 1 evru fyrir hverja tösku sem þeir bera.
Herbergisþernum eru gefnar 5 evrur á viku og hárgreiðslukonan fær 1 evru
í þjórfé. Leigubílstjórar fá ekkert þjórfé. Ekki þarf að gefa þjórfé sé aðeins
drukkinn 1 kaffibolli á veitingastað. Annars er þjórféð í hlutfalli við upphæð
reikningsins.
Í Grikklandi er til dæmis miðað við 10 prósent af upphæðinni. Þar er gert ráð
fyrir að herbergisþernur fái 5 til 10 evrur fyrir vikuna og vikapiltar 1 evru á tösku.
Hárgreiðslukonur fá ekkert þjórfé og ekki heldur leigubílstjórar.

■ Samgöngur

Breytingagjald í Herjólf er 500 krónur

LEIGUMARKAÐUR Erfitt er að gera sér fulla grein fyrir hversu
margir eru á leigumarkaði, að því er lögfræðingur Neytendasamtakanna segir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

um þeirra sem sækja um húsaleigubætur en vitaskuld
sækja ekki allir um slíkar bætur.“
Að sögn Hildigunnar er erfitt að gera sér fulla
grein fyrir því hversu margir eru á leigumarkaði.
„Markaðurinn er ekki vel kortlagður en svo virðist
þó sem fleiri leiti nú á leigumarkað en oft áður.“
Hún segir alls ekki alla þinglýsa leigusamningum
auk þess sem jafnvel munnlegir húsaleigusamningar séu gerðir. „Það má þó ef til vill sjá ákveðnar vísbendingar um fjölgun leigjenda af fjölda þinglýstra
samninga sem Þjóðskrá heldur utan um. Árið 2010 var
10.413 húsaleigusamningum þinglýst en árið 2005 var
5.229 samningum þinglýst.“
ibs@frettabladid.is

ENNEMM / SÍA / NM47543

Breytingagjald í Herjólf er 500 krónur. Konu, sem hafði samband við Neytendasamtökin og greint er frá á vef þeirra, þótti undarlegt að þurfa að greiða slíkt
gjald þegar Eimskip breytti sjálft áætlun ferðar hennar. Konan sagðist hafa
heyrt af fleiri dæmum um að viðskiptavinir hefðu verið rukkaðir um breytingagjald í slíkum tilfellum.
Neytendasamtökin höfðu samband við Eimskip og lögðu fram fyrirspurn.
Telja samtökin að breytingagjöld eigi ekki rétt á sér nema viðskiptavinurinn óski
sjálfur eftir að breyta miðanum. Fengust þau svör frá Eimskipi að mistök hefðu
átt sér stað. Neytendasamtökin hvetja fólk til að vera vel vakandi fyrir þessu.

Rúmlega 500 fyrirspurnir um húsaleigumál hafa borist Neytendasamtökunum það sem af eru þessu ári. Í
maí síðastliðnum gerði velferðarráðuneytið sérsakan
þjónustusamning við Neytendasamtökin um að þau
tækju að sér upplýsingagjöf og ráðgjöf fyrir leigjendur íbúðarhúsnæðis. Undanfarna þrjá mánuði hefur
langmest verið spurt um þennan málaflokk af öllum
þeim málaflokkum sem koma til kasta Neytendasamtakanna, að því er Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfræðingur samtakanna, greinir frá.
„Fyrirspurnum um húsaleigumál hefur fjölgað
smátt og smátt frá því að Leigjendasamtökin voru
lögð niður en við fórum ekki að skrá þessar fyrirspurnir fyrr en árið 2009. Þá voru þær um 200. Í fyrra
voru fyrirspurnirnar rúmlega 400 en nú í lok júlí eru
þær orðnar rúmlega 500. Það er ljóst að þörfin er alltaf að aukast.“
Málin sem koma inn á borð samtakanna eru af
öllum toga. „Leigjendur hafa samband bæði fyrir og
eftir samningsgerð. Þeir spyrja hvort leiguverð sé
eðlilegt og hvað beri að varast. Eftir að samningur
er gerður leita þeir til Neytendasamtakanna vegna
deilna út af ástandi íbúðarhúsnæðisins, viðhaldi og
rekstrarkostnaði. Auk þess fáum við fjölda fyrirspurna vegna uppsagna samninga.“
Hildigunnur segir erfitt að svara því hvað sé eðlilegt leiguverð. „Það er erfitt að meta það. Það liggja
ekki fyrir tölur um raunverulegt leiguverð. Þær tölur
sem helst eru til byggja á könnunum sem við höfum
gert og svo neysluviðmiði velferðarráðuneytisins.
Mikill munur er þó á þessum tölum. Sveitarfélögin
vinna væntanlega tölur upp úr þinglýstum samning-

SAMSUNG MINI

SAMSUNG GIO

SAMSUNG ACE

27.900 kr.

39.900 kr.

54.900 kr.

Símalán-afborgun:

INNEIGN

Símalán-afborgun:

INNEIGN

Símalán-afborgun:

INNEIGN

2.620 kr.

1.000 kr.

3.620 kr.

1.000 kr.

4.870 kr.

1.000 kr.

á mánuði dreift á
12 mánuði *

inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.

á mánuði dreift á
12 mánuði *

inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.

siminn.is
*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.

á mánuði dreift á
12 mánuði *

inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.
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13% ERU LÍKURNAR

á því að eitthvert evruríkjanna hætti í myntsamstarfinu á þessu ári samkvæmt spámarkaðinum Intrade.

nánar á visir.is

Umsjón:

Fyrirtækið valið úr hópi rúmlega þrjú þúsund samstarfsaðila:

Microsoft verðlaunar Maritech
Íslenska hugbúnaðarfyrirtækið
Maritech hefur hlotið verðlaunin „Samstarfsaðili ársins 2011“
hjá Microsoft Íslandi. Verðlaunin eru veitt þeim sem taldir eru
hafa skarað fram úr í þróun og
kynningu á Microsoft-tengdum
lausnum á síðasta ári.
Fyrirtækið var heiðrað ásamt
fleiri samstarfsaðilum Microsoft á heimsvísu, fyrir yfirburði í
þróun og útfærslu á þjónustumiðuðum lausnum byggðum á tækni

frá Microsoft. Verðlaun voru veitt
í ýmsum flokkum og sigurvegarar valdir úr hópi fleiri en þrjú
þúsund samstarfsaðila frá öllum
heimshornum.
„Það er mikill heiður að hljóta
þessi verðlaun annað árið í röð.
Ég trúi því að lykillinn að árangri
og vexti Maritech sé sú mikla
áhersla sem lögð hefur verið á
lausnir fyrir sjávarútveginn og
viðskiptagreind, en Maritech
hefur lagt mikla vinnu í þróun á

þessum sviðum,“ segir Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- og
markaðssviðs Maritech.
Maritech er sjálfstæður söluaðili Microsoft Dynamics NAV.
Fyrirtækið var stofnað árið 1995
og þjónustar um 500 viðskiptavini
um allan heim.
Þá hefur Maritech þróað fjölda
sérkerfa sem eru samhæfð lausnum Microsoft Dynamics NAV.
- mþl

SKRIFSTOFUR MARITECH Maritech þjónustar um 500 viðskiptavini um allan heim.

Íslenskt fyrirtæki veitti ráðgjöf við stór alþjóðleg viðskipti sjávarútvegsfyrirtækja:

Annar ársfjórðungur:

Selja þekkingu á sjávarútvegi Góð afkoma hjá Marel
Kanadíska sjávarútvegsfyrirtækið Cooke Aquaculture
festi fyrir helgi kaup á spænska fiskeldis-fyrirtækinu
Culmarex. Íslenska ráðgjafarfyrirtæki Markó Partners
var Cooke til ráðgjafar við kaupin.
Markó Partners er tveggja ára gamalt fyrirtæki sem
sérhæfir sig í ráðgjöf til sjávarútvegsfyrirtækja. Framkvæmdastjóri Markó Partners er Kjartan Ólafsson sem
leiddi áður sjávarútvegsteymi Glitnis.
„Þetta verkefni staðfestir í okkar huga að þessi
íslenska sérfræðiþekking getur verið útflutningsvara.
Við höfum haft trú á því lengi og það hefur skilað sér í
góðri verkefnastöðu hjá okkur,“ segir Kjartan.
Kaup Cooke Aquaculture á Culmarex voru að sögn
Kjartans viðskipti upp á rétt tæpa 10 milljarða króna
en Culmarex er eitt stærsta fiskeldisfyrirtæki Spánar.
Markó Partners hefur haft nóg fyrir stafni undanfarin misseri. Nýverið ráðlagði fyrirtækið bandaríska
fjárfestingarfyrirtækinu Paine & Partners við kaup á

MARKÓ PARTNERS Nafni fyrirtækisins var nýverið breytt en

það hét áður KE-Partners.

norska fyrirtækinu Scanbio Marine Group. Meðal annarra fyrirtækja sem Markó Partners hefur starfað með
má nefna Highliner Fine Foods, Clearwater Seafoods
og Samherja.
- mþl

Síminn er styr
ktaraðili Þjóðhátíða
r
2011

M-ið,
m.siminn.is
Skannaðu hérna

Barcode Scanner

Meira Ísland

til að sækja

Skannaðu kóðann eða
sendu sms-ið M í 1900
og fáðu M-ið beint
í símann þinn

Tekjur Marels á öðrum ársfjórðungi ársins námu 162 milljónum
evra, sem er 19 prósenta aukning
samanborið við sama tímabil fyrir
ári og 5 prósent samanborið við
fyrri ársfjórðung. Tekjurnar jafngilda 26,9 milljörðum króna.
Rekstrarhagnaður var 9,2 prósent af veltu á ársfjórðungnum og
10,2 prósent á fyrri hluta árs sem
er í samræmi við markmið fyrirtækisins um rekstrarhagnað upp á
10-12 prósent af veltu á árinu.
Pantanabók fyrirtækisins heldur
áfram að styrkjast og nema fyrirliggjandi pantanir 176,3 milljónum
evra í lok fjórðungsins samanborið
við 125,3 milljónir í fyrra.
- mþl

THEO HOEN, FORSTJÓRI MAREL

Ertu á leið
til Eyja?
Þessir glæsilegu símar frá Samsung eru frábærir ferðafélagar
hvert sem ferðinni er heitið um helgina. Skoðaðu Þjóðhátíðardagskrána, kíktu á veðurspána, horfðu á fréttirnar eða finndu
nálægasta apótekið.

1.000 króna inneign á mán. í 12 mán.
Notaðu 1.000 króna inneignina sem fylgir með öllum þessum
símum til að fara oftar á Netið í símanum, hringdu oftar og
sendu fleiri SMS. Upplifðu meira Ísland með Símanum!**

SAMSUNG GALAXY S

SAMSUNG GALAXY S II

79.900 kr.

109.900 kr.

Símalán-afborgun:

INNEIGN

Símalán-afborgun:

INNEIGN

6.953 kr.

1.000 kr.

9.453 kr.

1.000 kr.

á mánuði dreift á
12 mánuði *

inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.

á mánuði dreift á
12 mánuði *

inneign á mán.
í 12 mán. fylgir.

Með öllum þessum símum fylgir mánaðaráskrift af Tónlist.is
þannig að þú hefur aðgang að milljónum laga, hvort sem er í
tölvu eða símanum þínum.**
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Fátæku ríkin mega ekki gleymast.

Neyðin í Afríku er
ekki ný af nálinni

A

f þeim hörmungarfréttum sem hafa dunið yfir undanfarna daga hafa hryðjuverkin í Noregi verið mest
áberandi. Það er eðlilegt vegna skyldleika og nálægðar
við Noreg að finna sérstaklega til með þeim, en margir
hafa réttilega bent á að víða annars staðar um heiminn
gerast skelfilegir atburðir á hverjum degi.
Haft var orð á því í fréttum að þegar nöfn og myndir fóru
að birtast af þeim sem létu lífið fyrir hendi hryðjuverkamannsins í Noregi hafi nýtt áfall dunið yfir Norðmenn. Þá hafi ekki
lengur verið um að ræða tölur á blaði heldur hafi missirinn orðið
sýnilegri. Þetta er skiljanlegt en um leið slæmt. Það getur verið
mun auðveldara að útiloka fjöldadauðsföll í öðrum heimshlutum
af því að það er ekki möguleiki að persónugera þau eins mikið.
Við sjáum vissulega hræðilegar
SKOÐUN
myndir af vannærðum börnum,
og þær eru sláandi, en sjaldnast
Þórunn Elísabet
fylgja myndunum nöfn eða uppBogadóttir
lýsingar um afdrif barnanna.
thorunn@frettabladid.is
Ástandið í Austur-Afríku
er grafalvarlegt og nú er svo
komið að rúmlega ellefu milljónir manna eru þar hjálpar
þurfi. 700 þúsund börn þar af eru lífshættulega vannærð í Sómalíu, Eþíópíu, Keníu og Djíbúti. Óstöðugleikinn í Sómalíu hefur gert
það að verkum að hjálparsamtök og stofnanir eiga erfitt með að
sinna störfum sínum. Rauði krossinn og hálfmáninn hafa þó fengið að dreifa matvælum óáreitt í landinu og nú hefur Matvælahjálp
Sameinuðu þjóðanna hafið dreifingu á matvælum til bágstaddra.
Þá hefur UNICEF, Barnahjálp SÞ, hafið bólusetningarátak til að
reyna að koma í veg fyrir smitsjúkdóma sem geta lagst mjög
þungt á veik börnin.
Þrátt fyrir að frændur okkar Norðmenn hafi verið ofarlega
í huga undanfarið hafa Íslendingar sem betur fer ekki gleymt
minni bræðrum og systrum í fjarlægari löndum. Greint var frá
því í Fréttablaðinu í gær að tugir milljóna króna hefðu safnast
vegna neyðarástandsins sem nú er yfirvofandi. Fjórar íslenskar
stofnanir og samtök standa fyrir söfnun fyrir bágstadda á svæðinu og hafa Íslendingar tekið þeim vel, sérstaklega undanfarna
daga. Eins og greint er frá í blaðinu í dag hafa hátt í sjö þúsund
Íslendingar stutt UNICEF um 18,5 milljónir króna. Rúmar níu
milljónir hafa safnast hjá Rauða krossinum auk þess sem 4,3
milljónir verða lagðar til úr neyðarsjóði stofnunarinnar. Barnaheill og Hjálparstarf kirkjunnar standa einnig fyrir söfnunum.
Svæðisstjóri UNICEF í þessum hluta Afríku undirstrikaði í gær
að hvert einasta framlag skipti miklu máli og taka má undir það.
Auðvitað er frábært að Íslendingar geti sýnt samhug í verki
þegar mikið ríður á. Það er þó ekki síður mikilvægt að þeir sem
það geta leggi ekki aðeins sitt af mörkum þegar ástandið er hvað
allra verst, heldur alltaf. Neyðin í Afríku og víðar í heiminum
er ekki ný af nálinni og hún hverfur ekki þó að við sjáum hana
ekki lengur.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871
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Neytendavernd

Stungið á kýlum

Ekki leita langt yfir skammt

Ef marka má viðteknar hagfræðikenningar getur hið opinbera í
ákveðnum tilfellum aukið hagkvæmni markaðarins með lögum
eða reglugerðum sem stuðla eiga
að verndun neytenda. Dæmi um
slíkt eru samkeppniseftirlit, lyfjaeftirlit og matvælaeftirlit. Það gildir
þó um þetta eins og margt annað að
auðvelt er að ganga
of langt en
fregnir bárust
af tveimur
slíkum
dæmum í
vikunni.

Í öðru tilfellinu lýsti Heilbrigðiseftirlitið því yfir að kökubasarar þar sem
þátttakendur baka kökurnar sjálfir
væru ólöglegir og þeim bæri að loka
strax. Kvenfélögum um land allt til
mikillar armæðu. Í hinu tilfellinu
bannaði Neytendastofa Hagkaupum
að auglýsa tax-free daga án þess að
tilgreina sérstaklega afslátt í prósentum. Tilefni úrskurðarins voru
reglulegar kvartanir til stofunnar
frá einstaklingum sem kunna
ekki prósentureikning. Neytendavernd er góðra gjalda
verð en er þetta ekki
fulllangt seilst?

Stundum er óþarfi að leita langt yfir
skammt eins og Kristján Þór Júlíusson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
sýndi og sannaði í fyrradag. Kristján
gagnrýndi ríkisstjórnina fyrir að hafa
mistekist að laga stöðu ríkissjóðs en
fyrr um daginn bárust fregnir af því að
ríkisstjórnin hefði ekki getað komið
sér saman um fjármögnun
framkvæmda við nýtt fangelsi
sem á að reisa. Kristján sagði
því: „Þessi átök um fangelsið
sýna vel í hvaða fangelsi ríkisstjórnin er búin að koma sjálfri
sér.“ Vel að orði komist.
magnusl@frettabladid.is

HALLDÓR

Djáknar!
Trúmál

Nína Björg
Vilhelmsdóttir
djákni

Í

kirkjunni starfar stór og ólíkur hópur
einstaklinga. Þar eru bæði leikmenn og
lærðir. Organistar, sjálfboðaliðar, djáknar, kirkjuverðir, prestar og ræstingafólk
svo eitthvað sé nefnt. Verkefnin eru æði
mörg og misjöfn. Sum hafa verið unnin
í kirkjunni í langan tíma en önnur eru
nýrri, líkt og staða djáknans.
Flestir djáknar á Íslandi starfa ýmist
á stofnun eða í kirkjum landsins. Starf
þeirra er kærleiksþjónusta, diakonia.
Kærleiksþjónustan er eitt af kjarnaatriðum kristindómsins og byggir á helgihaldi kirkjunnar, helgihaldi sem mótast
af orðum og verkum kærleiksþjónustunnar. Með réttu má því segja að kærleiksþjónustan sé framlengdur armur
lofgjörðarinnar inn í hversdaginn. Kærleiksþjónustunni er oft skipt upp í tvennt
til einföldunar, þ.e. líknarþjónusta og
fræðsluþjónusta. Allt starf djáknans
miðar að því að vera með einstaklingnum
í hinu hversdaglega, því sem mætir viðkomandi á hverjum degi, gleði og sorg.
Margir djáknar starfa með börnum í
kirkjunni. Það er mikil blessun að fá að
fylgjast með þeim vexti sem víða hefur
orðið í barnastarfi kirkjunnar og einnig
í trúarþroska barnanna sem mörg hver

hafa sótt starf í kirkjunni í yfir 10 ár.
Biskup Íslands hefur lagt ríka áherslu á
að hlúa vel að ungviði landsins og hann
hefur jafnframt hvatt sóknarnefndir
kirknanna að forðast það í lengstu lög að
skera niður í barna- og æskulýðsstarfi.
Vegna orða biskups sem og þeirrar
staðreyndar að starf djákna er mikilvægt í okkar ágæta samfélagi hryggir
það mig að heyra af uppsögnum djákna
og því að verið sé að leggja niður stöður
djákna. Kærleiksþjónustan er einn af
lykilþáttum kirkjunnar eins og kemur
fram í yfirskrift Þjóðkirkjunnar; biðjandi, boðandi, þjónandi. Hlutverkin
innan kirkjunnar eru ólík og æði misjöfn. Djáknar eru kallaðir til að sinna
ákveðnum verkefnum, organistar öðrum
og prestar enn öðrum. Það mikilvæga
er að allir þekki sitt starfssvið og vinni
saman að því sem skiptir mestu máli, að
boða, biðja og þjóna.
Kærleiksþjónustan er mikilvæg í
dag og djáknar eru kallaðir til að sinna
henni. Ég tel að með því að leggja niður
embætti djákna sem og með uppsögnum
þeirra sé kirkjan að stíga óheillaskref,
ekki síst fyrir þá sem nýta sér þjónustu
djákna.
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Við lýsum eftir stuðningi SPARAÐU MEÐ
EURO SHOPPER
SPARAÐU Í
BÓNUS
S
Í DAG

Þorvaldur Gylfason
prófessor

tjórnlagaráð samþykkti í
gær einum rómi frumvarp
til nýrrar stjórnarskrár og mun
á morgun afhenda það forseta
Alþingis. Stjórnlagaráð gerir
þingi og þjóð tilboð um stjórnskipulegan grundvöll að opnara
og réttlátara þjóðfélagi, um nýja
stjórnarskrá gegn flokksræði,
forréttindum, leynd og spillingu
í samræmi við niðurstöður þjóðfundar 2010. Frumvarpið felur í
sér ýmis merk nýmæli og fyrirheit um gagngerar breytingar á
stjórnskipan landsins, sumar í
samræmi við ábendingar Rannsóknarnefndar Alþingis. Stjórnlagaráð leggur til, að Alþingi
leyfi þjóðinni að greiða atkvæði
um frumvarpið til samþykktar
eða synjunar. Meðal merkustu
nýmæla frumvarpsins eru þessi.

Jafnt vægi atkvæða
„Atkvæði kjósenda alls staðar á
landinu vega jafnt. ... Kjósandi
velur með persónukjöri frambjóðendur af listum í sínu kjördæmi eða af landslistum, eða
hvort tveggja. Honum er og
heimilt að merkja í stað þess við
einn kjördæmislista eða einn
landslista, og hefur hann þá valið
alla frambjóðendur listans jafnt.“
Í þessum orðum felst, að kjósendum er frjálst að kjósa hvort heldur með gamla laginu eða velja
frambjóðendur þvert á lista.
Allir geta kosið Ómar Ragnarsson hvar í flokki sem þeir standa.
Einnig segir: „Heimilt er að
mæla fyrir um í lögum að valið
sé einskorðað við kjördæmislista
eða landslista sömu samtaka.“ Í
þessu felst, að Alþingi er heimilt að skerða rétt kjósenda til að
kjósa þvert á lista.
Auðlindir í þjóðareign
„Auðlindir í náttúru Íslands,
sem ekki eru í einkaeigu, eru
sameiginleg og ævarandi eign

þjóðarinnar. Enginn getur fengið
auðlindirnar, eða réttindi tengd
þeim, til eignar eða varanlegra
afnota og aldrei má selja þær
eða veðsetja. ... Til auðlinda í
þjóðareign teljast náttúrugæði,
svo sem nytjastofnar, aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan
íslenskrar lögsögu, og uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda,
jarðhita- og námaréttinda. Með
lögum má kveða á um þjóðareign
á auðlindum undir tiltekinni dýpt
frá yfirborði jarðar. Við nýtingu
auðlindanna skal hafa sjálfbæra
þróun og almannahag að leiðarljósi. Stjórnvöld bera, ásamt þeim
sem nýta auðlindirnar, ábyrgð
á vernd þeirra. Stjórnvöld geta
á grundvelli laga veitt leyfi til
afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra
almannagæða, gegn fullu gjaldi
og til tiltekins hóflegs tíma í
senn. Slík leyfi skal veita á jafnræðisgrundvelli og þau leiða
aldrei til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.“ Með fullu gjaldi er átt við
fullt markaðsverð fyrir nýtingarréttinn.

undandráttar og skal með lögum
tryggja aðgang almennings að
öllum gögnum sem opinberir
aðilar safna eða standa straum
af.” Leyndinni þarf að linna.

Óspilltar embættaveitingar
„Með lögum skal koma á skipan
sem tryggir að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði við skipun
manna í embætti. Þegar ráðherra skipar í embætti dómara
og ríkissaksóknara skal skipun
borin undir forseta Íslands til
staðfestingar. Synji forseti skipun staðfestingar þarf Alþingi að
samþykkja skipunina með 2/3
atkvæða til að hún taki gildi.
Ráðherra skipar í önnur æðstu
embætti, eins og þau eru skilgreind í lögum, að fenginni tillögu sjálfstæðrar nefndar. Velji
ráðherra ekki í slíkt embætti
einn þeirra sem nefndin telur
hæfasta er skipun háð samþykki
Alþingis með 2/3 atkvæða. Forseti Íslands skipar formann
nefndarinnar.“ Þetta þýðir, að
ráðherrar geta ekki lengur upp
á sitt eindæmi skipað óhæft fólk
í æðstu embætti. Þetta ákvæði

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi.
Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta
auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra.
Náttúruvernd
„Náttúra Íslands er undirstaða
lífs í landinu. Öllum ber að virða
hana og vernda. ... Nýtingu náttúrugæða skal haga þannig að
þau skerðist sem minnst til langframa og réttur náttúrunnar
og komandi kynslóða sé virtur. ... Með lögum skal tryggja
almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif
á umhverfi og náttúru, svo og
heimild til að leita til hlutlausra
úrskurðaraðila.“ Í þessu felst, að
venjulegt fólk getur leitað réttar
síns vegna umhverfisspjalla.
Upplýsingaréttur
„Upplýsingar og gögn í fórum
stjórnvalda skulu vera tiltæk án

VANILLU ÍSTOPPAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML

498 KR. 8 STK.

vísar á skarpari valdmörk og
mótvægi, gagnkvæmt aðhald og
eftirlit.

Við lýsum eftir rökræðum
Nær öll 114 ákvæði frumvarpsins
voru samþykkt án mótatkvæða
í ráðinu. Frumvarpið í heild var
samþykkt við nafnakall með
öllum greiddum atkvæðum, 25
alls. Við höfum ráðfært okkur við
fjölda fólks innan lands og utan,
bæði sérfræðinga og aðra, sem
hafa sent okkur gagnlegar ábendingar og erindi.
Öllu þessu fólki þökkum við
af heilum hug. Við lýsum eftir
rökræðum um þetta framsækna
frumvarp og stuðningi fólksins í
landinu við það.

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 60 ML

398 KR. 12 STK.

PUNKTAR
GILDA

x4

FRÁBÆR POKI FYRIR
VERSLUNARMANNAHELGINA
SJÓPOKI 40 L
Vatnsheldur poki með límdum
saumum sem hentar mjög vel í
ferðalagið. Hliðarhandfang og ól
yﬁr öxlina sem hægt er
að taka af.

FULLT VERÐ
7.990 KR.

3.990 KR.
+1.000 PUNKTAR

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML

298 KR. 3 STK.

N1 þjónustustöðvar
N1 verslanir

Meira í leiðinni

úr
kjötborði

úr
kjötborði

Svínahnakki úrb.

998,kr./kg

Lúxus grísakótilettur

Íslenskt heiðarlamb

1.498,kr./kg

1.498,kr./kg

verð áður 1.398,-/kg

verð áður 1.898,-/kg

Ali Vínarpylsur

Kryddaður grísahnakki

Ali Ostapylsur

Mexikó grísakótilettur

Bláberja lambalærissneiðar

749,kr./kg

1.418,kr./kg

824,kr./kg

1.582,kr./kg

2.494,kr./kg

verð áður 1.098,-/kg

verð áður 1.978,-/kg

verð áður 3.118,-/kg

verð áður 998,-/kg

verð áður 1.576,-/kg

Grillaður kjúklingur
+ 2L coke

1.198,kr.
verð áður 1.565,-

SS Vínarpylsur

598,kr./pk.
verð áður 668,-/pk.

Hamborgarar 2x115g m/brauði

396,kr./pk.
verð áður 480,-/pk.

Lambalærisneiðar grill

1.745,kr./kg
verð áður 2.045,-/kg

www.FJARDARKAUP.is

Svali 3x250ml

Stóri Dímon 250g

Ostakaka með
kaffi/súkkulaði

99,kr./pk.

598,kr.

898,kr.

Kanilsnúðar

Pagen Gifflar
kanil eða vanillu

Pic-Nic 255g

Appelsín 2L

Doritos 165g 3 gerðir

298,kr.

398,kr./pk.

498,kr.

198,kr.

198,kr./pk.

Frón kremkex 2x260g

Coke 2L

230,kr.

198,kr.

Appelsínusafi 1L

Lawry´s Season pepper

198,kr.

348,kr.

Myllu pylsubrauð

98,kr.

MC krydd ýmsar teg.
verð frá

313,kr.

Lawry´s Season salt

Nizza bitar 340g

Homeblest 300g

Appelsínusafi eða
Heilsusafi 330ml

448,kr.

398,kr.

198,kr.

99,kr.

McV.Digest +33%

BKI classic 500g

Corny Musli kex 4 gerðir

Mars 4 í pk. 180g

198,kr./pk.

498,kr.

298,kr./pk.

298,kr.

Tilboð gilda til föstudagsins 29. júlí
Lokað laugardag, sunnudag og mánudag vegna verslunarmannahelgar
Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag - www.fjardarkaup.is
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Prófessor fellur á prófinu - engar
útflutningsbætur og ekkert haugakjöt
Landbúnaður
Haraldur
Benediktsson
formaður
Bændasamtaka Íslands

Þ

órólfur Matthíasson prófessor og deildarforseti hagfræðideildar Háskóla Íslands, ritar
grein í Fréttablaðið 22. júlí sl.
sem hann nefnir „Einkasala
bænda á kjöti skaðar neytendur“.
Þar tíundar hann ýmsar gamalkunnar rangfærslur um landbúnað, svo nauðsynlegt er að skýra
örlítið aðstæður sauðfjárbænda.
Sauðfjárbændur selja sláturfé á
fyrirfram ákveðnu og föstu verði
sem sláturhúsin bjóða, hvort
sem kjötið er selt innanlands eða
erlendis. Allar verðbreytingar
sem verða á kjötmarkaði innanlands eða erlendis fram að næstu
sláturtíð, eða í heilt ár, skila sér
því ekki til bænda, hvorki til
hækkunar eða lækkunar. Viðmiðunarverðskrá Landssamtaka
sauðfjárbænda er því kröfugerð
til sláturhúsa og er ætíð sett fram
einu sinni á ári og gildir til næstu
sláturtíðar eða 12 mánuði. Sláturhúsin bjóða síðan hvert og eitt
eigin verðskrá og á grundvelli
þeirra velur bóndi sitt viðskiptasláturhús. Meðalverð kjötsins
sem bændur fengu árið 2010 var
rúmar 420 krónur fyrir kíló af
lambakjöti og tæpar 120 krónur á
kíló fyrir annað kindakjöt. Bændur fá ekkert greitt fyrir gærur,
innmat eða sviðahausa en greiða

ekki fyrir flutning sláturfjárins
í staðinn.
Sauðfjárbændur telja sig hafa
sett fram málefnalega og sanngjarna kröfu um afurðaverðshækkun til sláturhúsa. Það er
ekki síst vegna þess að vel hefur
gengið á erlendum mörkuðum
og matvöruverð þar hækkar
mikið bæði á kjöti, gærum og
öðrum hliðarafurðum. Deildarforsetinn telur að verðhækkanir erlendis megi rekja til gengis
krónunnar. Staðreyndin er sú að
hækkunin á íslensku lambakjöti
erlendis frá 2008 er 135%. Þar
af er 50% raunhækkun í erlendri

öllum stigum frá framleiðendum
til neytenda. Bændur ráða ekki
smásöluverði og það rennur ekki
nema að hluta til þeirra. Verslunin tekur sinn hlut, kjötvinnsla,
sláturhús og ríkið fá einnig sinn
hluta verðsins. Bóndinn fær, eins
og áður segir, aðeins 420 krónur
fyrir kílóið eða að jafnaði tæpan
helming útsöluverðsins.
Viðmiðunarverðskrá fyrir
nautakjöt er ekki sett fram eins
og prófessorinn heldur fram í
grein sinni. Verðlagning nautakjöts fer eftir sömu lögmálum og
verðlagning á öllu kjöti, framboði
og eftirspurn. Raunveruleikinn

Bændur fá ekkert greitt fyrir gærur, innmat eða sviðahausa en greiða ekki fyrir
flutning sláturfjárins í staðinn.
mynt, en afgangurinn er tilkominn vegna gengisáhrifa. Erlendar
verðhækkanir eru bein afleiðing
af breyttum aðstæðum í matvælaframleiðslu sem rekja má
til minna framboðs á lambakjöti
á heimsvísu, vegna hækkana á
hráefnum og minni matvælaframleiðslu. Þessar breytingar
eru mjög alvarlegar og mikið
umhugsunarefni fyrir allar þjóðir.
Rétt er að ítreka að viðmiðunarverðskrá sauðfjárbænda er
ekki bindandi fyrir afurðastöðvar
og bændur hafa ekki fengið greitt
í samræmi við hana undanfarin
ár. Markaðurinn ræður verðinu á

er einfaldlega sá að lambakjöt á í
harðri samkeppni við annað innlent og erlent kjöt á neytendamarkaði og við önnur samkeppnishæf matvæli sem íslenskum
neytendum bjóðast.
Deildarforsetinn gefur í skyn
að kjöt hafi verið urðað í stórum
stíl til að spilla ekki fyrir verðlagningu á neytendamarkaði.
Sannleikurinn er hins vegar sá
að í eitt skipti, árið 1987, voru
170 tonn af tveggja ára gömlu
annars flokks kjöti (aðallega
hrútakjöti) urðuð. Þetta var gert
í eitt skipti fyrir nærri aldarfjórðungi. Varðandi útflutningsbætur sem prófessorinn nefnir þá

voru þær aflagðar árið 1992 og er
Ísland eitt fárra ríkja í heiminum
þar sem slíkt hefur gerst. Það
væri óskandi að deildarforsetinn
byggði mál sitt á nýrri og réttari
upplýsingum og staðreyndum.
Prófessorinn klykkir svo út
með því að leggja til að bannað
verði að flytja út landbúnaðarafurðir eða ellegar tekin upp há
útflutningsgjöld. Honum er að
sjálfsögðu frjálst að hvetja til
hvaða aðgerða sem er. Slíkt kæmi
e.t.v. til greina ef fæðuöryggi
Íslendinga væri ógnað. Meðan
svo er ekki, þá ætti hagfræðiprófessorinn að reikna út hagkvæmni þess fyrir íslenska þjóðarbúið að hafna þriggja milljarða
króna gjaldeyristekjum af kjötútflutningi og hversu mörgum sú
ráðstöfun myndi bæta á atvinnuleysisskrá sem er löng fyrir. Slík
ráðstöfun gengur í berhögg við
þær framfarir sem orðið hafa
á rekstrarumhverfi sauðfjárbænda á undanförnum árum eftir
að framleiðslan var gefin frjáls.
Frelsi bænda til frjálsar markaðssetningar hefur aukist verulega. Það má nefna að bændur og
neytendur ákveða í ríkara mæli
að eiga bein viðskipti sín á milli.
Sala „beint frá býli“ hefur marfaldast og sífellt fleiri neytendur
nýta sér þessa beinu viðskiptahætti milli framleiðanda og neytanda.
Skoðanir manna eru misjafnar
og það ber að virða ólík sjónarmið. Aftur á móti geta ummæli
sem sannarlega eru byggð á vanþekkingu ekki talist uppbyggileg.

Tillögur stjórnlagaráðs – Spor í rétta átt?
Stjórnlagaráð
Ágúst Þór
Árnason
brautarstjóri
lagadeildar Háskólans
á Akureyri

Kauptúni
GARÐABÆ

Mveirkði-l

lækkun

Höfum opnað
OUTLET í hluta
verslunar okkar
BYKO Kauptúni

Opnunartímar í Kauptúni:
Mán.-Fös.: 08:00 - 18:00
Laugardaga: 10:00 - 17:00
Sunnudaga: 11:00 - 17:00

N

ú sér fyrir endann á starfi
stjórnlagaráðs sem hefur
unnið að endurskoðun á ákvæðum stjórnarskrárinnar frá því
í byrjun apríl. Með þingsályktun 24. apríl 2011 fól Alþingi því
fólki sem landskjörstjórn úthlutaði sæti í kosningu til stjórnlagaþings það verkefni „að taka
við og fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar og gera tillögur um
breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944”.
Samkvæmt þeim tímaramma
sem ráðinu var búinn er þess
að vænta að tillögur ráðsins og
önnur gögn verði afhent Alþingi
til frekari meðferðar fyrir komandi mánaðamót.
Ekki fer á milli mála að stjórnlagaráð hefur unnið verk sitt af
miklum metnaði og hreyft við
flestum steinum í stjórnskipun
landsins þótt tíminn sem ráðinu
var ætlaður til verksins hafi
verið af skornum skammti. Það
vekur því óneitanlega athygli
hversu umfangsmiklar tillögurnar eru sérstaklega í ljósi þess
að stjórnskipun hefur hér óneitanlega verið í föstum skorðum
og lýðveldið Ísland viðurkennt
sem lýðræðis- og réttarríki í
fremstu röð. Hér er ætlunin að
vekja athygli á nokkrum atriðum
sem þarfnast augljóslega frekari
umfjöllunar áður en komist er að
endanlegri niðurstöðu um stjórnskipun lýðveldisins.
Samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs að loknum 18. fundi
ráðsins er gert ráð fyrir að
stjórnarskráin hefjist á aðfaraorðum að því er virðist í anda
þess sem við þekkjum í stjórnarskrám nokkurra annarra ríkja og
hafa tíðkast frá upphafi stjórn-

arskrárfestu nútímans á seinni
hluta 18. aldar. Sú hefð byggist
hins vegar á því að yfirlýsingar
í aðfaraorðum feli í sér lýsingu
á þeim verðmætum og meginreglum sem sjálf stjórnskipunin
er grundvölluð á. Það vekur því
athygli að í aðfaraorðum stjórnlagaráðs er ekki að finna það
hugtak sem telja má forsendu
þess að yfirhöfuð sé haft fyrir
því að hafa sérstakan inngang
að ákvæðum stjórnarskrár. Þetta
hugtak hefur verið nefnt upp á
íslensku mannleg reisn eða helgi
mannsins.
Í annarri málsgrein aðfaraorðanna segir að „Ísland [sé] frjálst
og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti og lýðræði að hornsteinum.”

sem hefur skýra merkingu og vel
þekktar sögulegar rætur fórnað
án þess að annað komi í staðinn
en óvissa.
Í 2. gr. segir svo að „Alþingi
[fari] með löggjafarvaldið í
umboði þjóðarinnar.” Gott væri
að fá nánari skýringu á þessu
ákvæði en líklega hefur hugmyndin verið að segja að „Allt
vald komi frá þjóðinni.” eins og
segir í gr. 20,2 í grundvallarlögum Þýskalands. Þar er auðvitað
átt við hvers kyns ríkisvald en
ekki einungis löggjafarvald. Illa
fer á því að blanda þessu grundvallaratriði (sem t.d. gæti átt
heima í aðfaraorðum) við ákvæði
sem fjalla um skiptingu valdsins. Til viðbótar sýnist ákvæðið

Ekki fer á milli mála að stjórnlagaráð
hefur unnið verk sitt af miklum metnaði
og hreyft við flestum steinum í stjórnskipun landsins þótt tíminn sem ráðinu var ætlaður
til verksins hafi verið af skornum skammti.
Telja verður eðlilegra að þarna
væri talað um frelsi og mannréttindi enda teljast jafnrétti
og lýðræði til mannréttinda
samkvæmt alþjóðlegum hugtakaskilgreiningum. Spyrja má
hvort efnislegt inntak aðfaraorða
stjórnlagaráðs í heild og hugtakanotkun hafi verið gaumgæfð
nægilega.
Samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs segir í 1. gr. að „Ísland [sé]
lýðveldi með þingræðisstjórn.”
Þarna virðist vera um hugtakarugling að ræða en sennilega
hefur það verið ætlun ráðsins
að kveða sterkar að orði en að
Ísland væri lýðveldi með þingbundinni stjórn. Í því felst hins
vegar ekki að „þingið stjórni“
eins og nýyrðið „þingræðisstjórn“ gefur til kynna. Hér sýnist ákvæði núgildandi stjórnarskrár um „þingbundna stjórn“

fela í sér vanhugsaða breytingu
með tilliti til hlutverks forseta
Íslands sem áfram á að taka
þátt í lagasetningarferlinu samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs.
Að lokum skal með nokkrum
orðum vikið að þeirri hugmynd
sem fram kemur í 39. gr. tillögu
stjórnlagaráðs en hún fjallar um
tilhögun alþingiskosninga. Samkvæmt 5. mgr. ákvæðisins geta
kjósendur [annaðhvort] valið
með „persónukjöri hvaða frambjóðendur á landinu sem er óháð
því hvort þeir bjóða sig fram á
kjördæmislistum eða á landslistum …“ án þess að frekari
grein sé gerð fyrir því hvað felist í hugtakinu „persónukjör“.
Í 8. mgr. segir að mæla megi
fyrir í lögum um að tiltekinn
fjöldi þingsæta sé bundinn kjördæmum en þó aldrei fleiri en 30
alls. Fróðlegt væri að sjá hvaða

hugsun liggur að baki þessari
takmörkun á kjördæmabindingu og hvaða hugmyndir liggi
kjördæmatengingu þingsæta til
grundvallar.
Að frátaldri óljósri hugmynd
um persónukjör kemur lítið fram
um hugmyndafræðilegan grundvöll tillögunnar. Í 3. mgr. segir
reyndar að „Kjördæmin skul[i]
vera fæst eitt en flest átta.“
Spyrja má hvort lesa beri úr
þessu ákvæði þá stefnu að gera
skuli landið að einu kjördæmi.
Ef svo er ætti að vera hægt að
kveða skýrar að orði í stjórnarskrártexta. Lestur tillögunnar í
heild veitir í raun mjög takmarkaða hugmynd um megindrætti
fyrirhugaðs kosningakerfis og
af þessum sökum er erfitt að
leggja mat á kosti og galla kerfisins. Markmiðið um „stjórnarskrá
á mannamáli“ er einnig óneitanlega langt undan. Þó er ljóst að
textinn veitir hinum almenna
löggjafa afar mikið svigrúm til
mats sem orkar tvímælis þegar
um er að ræða stjórnarskrárákvæði. Núgildandi fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt fyrir
andlýðræðislegan óskýrleika.
Þessi tillaga virðist ekki fela í
sér framför í því efni. Reglur
um kjördæmi og kosningar hafa
lengst af verið vandræðamál og
breytingar verið illa lukkaðar
að mati flestra. Það er því e.t.v.
ekki nema von að stjórnlagaráði
hafi gengið illa að ráða við þetta
verkefni. Eftir sem áður verður
að hvetja til þess að ekki verði
farið í umfangsmikinn viðsnúning á núverandi fyrirkomulagi
nema að undangenginni viðhlítandi lögfræðilegri, stjórnmálalegri og heimspekilegri úttekt.
Þessar almennu athugasemdir eru settar fram eftir lauslegan
lestur á tillögum stjórnlagaráðs
eins og þær litu út í byrjun vikunnar en að fjölmörgu öðru er
að hyggja, t.d. ákvæðum um forseta, ríkisstjórn, mannréttindi,
stöðu þjóðarréttar, svo aðeins
eitthvað sé nefnt.
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Miðbær Reykjavíkur
Skipulagsmál
Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson
alþingismaður
og formaður
Framsóknarflokksins

Þ

ótt áhrif loftbóluhagkerfisins
sírædda hafi verið mikil voru
þau að mörgu leyti ekki sýnileg
eða áþreifanleg. Öðru mál gegnir
um miðbæ Reykjavíkur. Þar blasa
áhrifin við í niðurníddum og yfirgefnum húsum, auðum lóðum,
gleri, stáli og steinsteypu. Loftbólumyndun í efnahagsmálum
hefur oft skelfilegar afleiðingar fyrir umhverfið og skynsemi
í skipulagsmálum fer oft út um
gluggann. Auk þess getur skipulag verið til þess fallið að blása
lofti í bóluna.

Móðir tækifæra
Á hinn bóginn á frasinn um að
kreppan sé móðir tækifæranna
óvíða jafn vel við og í skipulagsmálum. Eftir að lönd Mið- og
Austur-Evrópu losnuðu undan
oki kommúnismans var fjárhagur þeirra og framleiðslugeta í
rúst, atvinnuleysi var mikið og
fjárráð mjög takmörkuð. Engu
að síður var víða ákveðið að nota
tækifærið til að ráðast í fegrun og
endurbyggingu fjölmargra gamalla bæja og borga. Í Dresden,
sem áður var ein fallegasta borg
heims, hafði miðborginni verið
eytt í seinni heimsstyrjöldinni.
Þar réðust menn í það ótrúlega
verkefni að endurbyggja gömlu
borgina eins og gert hafði verið
í Varsjá og víðar.
Átakið fer ekki framhjá neinum sem ferðast um lönd Mið- og
Austur-Evrópu. Iðnaðarmenn
fengu vinnu, velta jókst og hélst
að mestu leyti innan hagkerfisins og aðdráttarafl borga og bæja
fyrir ferðamenn og fjárfestingu
jókst til muna. Því til viðbótar hafa þessi verkefni hjálpað
til við að styrkja tengsl íbúa við
heimabæi sína, halda uppi verðmæti fasteigna utan miðbæjarins
og draga úr fólksflótta. Bæirnir
urðu í senn meira aðlaðandi staðir til að búa á og til að byggja upp
og fjárfesta.
Reykjavík
Í Reykjavík sköpuðust sambærileg tækifæri eftir að loftbólan
sprakk en þau hafa ekki verið
nýtt. Tapið af því að nýta ekki
þau tækifæri er gríðarlegt, bæði
umhverfislegt og efnahagslegt.
Fyrir nokkrum árum var farið
af stað með svo kallað Völundarverkefni að sænskri fyrirmynd. Þar fengu atvinnulausir
iðnaðarmenn vinnu við að gera
upp gömul hús. Þótt þeir fengju
aðeins lítillega hærri laun en
nam atvinnuleysisbótum var
mikil ánægja með verkefnið af

hálfu þeirra sem tóku þátt í því.
Nokkur mikilvæg fegrunarverkefni voru sett af stað, einkum
við Laugaveg og á horni Lækjargötu og Austurstrætis. Þar sést
vel hvað endurgerð húsa hefur
mikil og góð áhrif á umhverfið. Í
báðum tilvikum var reyndar um
mjög dýr verkefni að ræða, en
sömu áhrifum má ná með mun
minni tilkostnaði.
Við Lækjargötu var vinna mjög
vönduð auk þess sem mikið var
byggt neðanjarðar og byggingarmagn aukið, eflaust vegna þess
að það var talið arðbært. Við
Laugaveg voru gerð upp hús sem
fengust ókeypis en þar lá kostnaðurinn einkum í því að byggingarmagn sem búið var að heimila
var keypt í burtu á háu verði. Þar
birtist eitt skýrasta dæmið um
hversu miklum verðmætum var
úthlutað af stjórnvöldum á meðan
verið var að veita heimildir fyrir
stórbyggingum í gamla miðbænum. Þeir sem lögðu fjármagn og
vinnu í að gera upp gömul hús
og auka verðmæti umhverfisins
fengu ekkert en þeir sem létu hús
drabbast niður juku líkurnar á að

Kostnaður
Ríki og sveitarfélög eiga ekki að
þurfa að leggja mikið fjármagn

Stjórnvöld geta hannað það skipulag og
reglur sem hvetja til viðhalds og fegrunar umhverfisins. Raunin hefur verið
þveröfug. Við þær aðstæður er ekki hagkvæmt fyrir
einstaklinga að gera upp eitt og eitt hús.
fá úthlutað leyfum til að byggja
stórhýsi við hliðina á uppgerðu
húsunum.
Þannig var innbyggður í
skipulagið mjög sterkur öfugur
hvati. Það var ekki nóg með að
fólki væri refsað fyrir fegrun
umhverfisins og það verðlaunað
fyrir að ganga á sameiginleg
verðmæti, það var beinlínis gengið á hlut þeirra sem gerðu upp
hús með því að skerða umhverfi
þeirra. Ég heimsótti t.d. fjölskyldu sem hafði lagt gríðarlega
vinnu og natni í að gera upp eitt
af elstu húsum Reykjavíkur við
eina heillegustu götu miðbæjarins til þess eins að fá risastóran
kassa í bakgarðinn. Húsið varð
óseljanlegt.

Tækifærið
Kreppan veitti einstakt tækifæri
til að hverfa af þessari braut.
Tækifærið hefur ekki verið nýtt,
þvert á móti.
Það eru reyndar mörg ár frá
því farið var að ræða um þörfina
á breytingum. Ég og fleiri reyndum mikið að vekja athygli á vandanum löngu fyrir upphaf kreppunnar.
Þegar ég hvarf úr skipulagsráði borgarinnar hafði þörfin
fyrir aðgerðir verið margítrekuð
og búið var, með aðkomu fjölda
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sérfræðinga, að undirbúa algjöra
stefnubreytingu til að snúa þróuninni við. Á síðasta fundi ráðsins
var fullyrt að aðeins væru nokkrir dagar í að farið yrði að beita
dagsektum til að koma í veg fyrir
að hús væru látin standa undir
skemmdum.
Meira en ári seinna hefur nánast ekkert gerst. Enn standa hús
yfirgefin og enn er reynt að gera
það að réttlætingu fyrir því að
rífa þau og byggja stærra í staðinn. Mörg þessara húsa voru í
ágætu standi þegar farið var að
eyðileggja þau, sum höfðu meira
að segja nýlega verið tekin í gegn
að meira eða minna leyti. Við
Bergstaðastræti er fallegt hús
sem ung hjón vildu kaupa fyrir
mörgum árum til að gera það upp.
Þess í stað var það látið standa
autt árum saman. Nú hefur annað
ungt fólk sem betur fer tekið við
húsinu og hafist handa við lagfæringar. Slíkt þarf að gerast
víðar.

í lagfæringu og endurbyggingu
gamalla húsa. Stjórnvöld geta
hannað það skipulag og reglur
sem hvetja til viðhalds og fegrunar umhverfisins. Raunin hefur
verið þveröfug. Við þær aðstæður
er ekki hagkvæmt fyrir einstaklinga að gera upp eitt og eitt hús.
Best er að byrja á því að skapa
hvata til að hús séu gerð upp að
utan. Við það eykst verðmæti
umhverfisins og þar með húsanna
og hagkvæmara verður að lagfæra þau að innan.
Enn er hins vegar verið að
þrýsta á um niðurrif og áframhaldandi öfugþróun.

Tækifærið er núna
Með skynsamlegu og hvetjandi
skipulagi má snúa þróuninni hratt
við. Vinnan hefur verið unnin.
Allt er til reiðu svo að hefja megi
endurreisn miðbæjar Reykjavíkur, skapa atvinnu, halda í iðnaðarmenn og þekkingu þeirra og auka
verðmæti borgarinnar. Slíkt er
sérstaklega mikilvægt nú þegar
nauðsynlegt er að auka á aðdráttarafl borgarinnar fyrir heils árs
ferðaþjónustu, auka fjárfestingu
og vellíðan íbúanna.
Tækifærið er núna en það er
að hverfa, hús fyrir hús og götu
fyrir götu. Sé tækifærið ekki nýtt
núna getur það horfið að eilífu.

Félagsráðgjafar
krefjast úrbóta
Kjaramál
Edda Lára
Lárusdóttir
félagsráðgjafi

Sigríður Jóhanna
Haraldsdóttir
félagsráðgjafi

Þorbjörg
Róbertsdóttir
félagsráðgjafi
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ýlega birtist í Fréttablaðinu
grein eftir félagsráðgjafa í
Þjónustumiðstöð Laugardals og
Háaleitis, þar sem rakið var hvernig félagsráðgjafar hjá Reykjavíkurborg hafa setið eftir í launum,
miðað við aðrar fagstéttir í þjónustumiðstöðvum borgarinnar og
gerð grein fyrir auknu álagi sem
félagsráðgjafar hafa mætt í störfum sínum í kjölfar efnahagshrunsins. Hér á eftir verður vikið frekar
að samanburði við háskólamenntaðar stéttir hjá Reykjavíkurborg
og þeirri staðreynd að félagsráðgjafar sem starfa í þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar búa
við lakari kjör en kollegar þeirra
hjá öðrum sveitar-félögum.
Samkvæmt kjarakönnun verkfræðinga frá árinu 2010 voru
verkfræðingar hjá Reykjavíkurborg að meðaltali með kr. 499.000
í föst mánaðarlaun og kr. 565.000
í heildarmánaðarlaun í febrúar 2010. Samkvæmt kjarakönnun tæknifræðinga frá sama tíma
höfðu þeir kr. 465.000 í föst laun
og kr. 546.000 í heildarmánaðarlaun á sama tímabili. Sambærilegar upplýsingar um meðallaun
félagsráðgjafa í þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur liggja ekki fyrir,
en til viðmiðunar skal tekið dæmi
af heildarlaunum 55 ára félagsráðgjafa með 20 ára starfsreynslu.
Þau voru í febrúar 2010 kr. 357.010
og eru ennþá óbreytt. Því má ljóst
vera að launakjör félagsráðgjafa
hjá Reykjavíkurborg eru engan
veginn sambærileg við það sem
gerist hjá háskólamenntuðum stéttum í öðrum geirum borgarstarfseminnar. Þegar vel hefur árað
hefur launamunur þessara stétta
oft verið réttlættur með því að
góðærinu fylgi mikið álag á fyrrgreindu stéttirnar. Líkt og fram
kom í fyrri grein okkar „Félagsráðgjafar hjá Reykjavíkurborg
hafa fengið nóg“, þarf vart að fjölyrða um það álag sem félagsráðgjafar í þjónustumiðstöðvum hafa
búið við eftir hrun efnahagskerfisins 2008. Það álag hefur hingað til
ekki verið metið til launa.
Það er einnig staðreynd að þegar
kemur að föstum heildarlaun-

um félagsráðgjafa í þjónustumiðstöðvum er Reykjavíkurborg ekki
samkeppnishæf við önnur sveitarfélög. Á síðastliðnum 12 mánuðum hafa um 20% félagsráðgjafa
hjá borginni látið af störfum eða
farið í launalaust leyfi og illa hefur
gengið að manna stöður með löggiltum félagsráðgjöfum. Atgervisflótti frá Reykjavíkurborg er því
staðreynd og ætti sannarlega að
vera forsvarsmönnum borgarinnar umhugsunarefni. Þeir hafa þó
fram til þessa ekki fengist til að
viðurkenna að markaðsákvæði geti
átt við um launakjör aðila í velferðarþjónustu. Með öðrum orðum
virðist forsvarsmönnum Reykjavíkurborgar ekki vera kappsmál að
tryggja félagsráðgjöfum þar sambærileg laun við það sem býðst í
öðrum sveitarfélögum. Á sama
tíma og velferðarþjónusta borgarinnar virðist hafa verið undanþegin lögmálum um samkeppnishæfi
í kjaramálum hafa leikreglurnar
verið aðrar í öðrum rekstri sem
Reykjavíkurborg hefur aðkomu
að. Þannig hefur í gegnum tíðina
t.d. verið viðurkennt að skuldsettasta fyrirtækið sem borgin kemur
að, Orkuveita Reykjavíkur, þurfi að
gæta að samkeppnishæfi í launum
a.m.k. þeirra tækni- og verkfræðimenntuðu einstaklinga sem þar
starfa. Okkur er því mjög til efs að
þar finnist einstaklingar með 4 -5
ára háskólanám að baki sem hafi
verið ráðnir inn að námi loknu með
heildarlaun upp á 302.042 líkt og
raunin er meðal félagsráðgjafa hjá
Reykjavíkurborg.
Félagsráðgjafar eru í framvarðarsveit Reykjavíkurborgar þegar
kemur að velferðarþjónustu og
hafa jafnan búið við mikið álag í
störfum sínum, en það hefur aukist
verulega á undangengnum árum.
Sú leiðrétting á launum sem vænst
var í kjölfar samninga árið 2006
hefur ekki náð fram að ganga.
Félagsráðgjafar hafa vakið athygli
á hvernig menntun þeirra hefur
verið gjaldfelld og að laun þeirra
séu í engu samræmi við menntun,
ábyrgð og álag.
Forsvarsmenn Reykjavíkurborgar hafa ekki sýnt þeirri umræðu
skilning. Félagsráðgjafar hljóta
því að spyrja sig hvernig forsvarsmenn borgarinnar meti og verðleggi þau störf sem lúta að þjónustu við borgarbúa. Eru störf á
sviði viðskipta og tækni enn sem
fyrr verðmætari en störf sem miða
að því að efla mannauð borgarbúa
og styrkja stöðu þeirra sem standa
höllum fæti í samfélaginu?
Krafa félagsráðgjafa er skýr.
Þeir krefjast jafnréttis til launa,
að teknu tilliti til menntunar, kyns,
ábyrgðar og álags í starfi. Beðið er
raunhæfra tilboða um kjarabætur
og leiðréttingar á áralöngu misræmi.

SÍÐUSTU DAGAR!
einfaldlega betri kostur

kaffi
Smurt brauð
m/hangikjöti

490,Litir:

DURHAM. Sólbekkur.
Polytrefjar/ál. Verð áður 29.900,Nú 19.900,-

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

sendum um allt land

BIRDY ASH. Öskubakki,
ýmsir litir/króm. Ø12, H28 cm.
Verð áður 1.995,- Nú 995-

HONOLULU. Garðhúsgögn,
galvaníserað stál.
Borð, Ø60 cm.
Verð 7.900,- NÚ 4.700,Stóll. Verð 7.500,- NÚ 4.500,-

OUTDOOR. Borðgrill, zink.
Ø28 cm. Verð áður 2.995,Nú 995,- /

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500
laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30
www.ILVA.is
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HUGO CHAVEZ, FORSETI VENESÚELA, er 57 ára í dag.

„Ég er sannfærður um að leiðin að nýjum og betri heimi sé
ekki í átt að kapítalisma heldur sósíalisma.“

Merkisatburðir
1540 Hinrik VIII. Englandskonungur kvænist sinni fimmtu
eiginkonu, Catherine Howard.
1741 Ítalska tónskáldið Antonio Vivaldi deyr (f. 1678).
1750 Tónskáldið Jóhann Sebastian Bach deyr í Leipzig í
Þýskalandi.
1821 Perú lýsir yfir sjálfstæði frá Spáni.
1895 Brú yfir Þjórsá við Þjótanda vígð að viðstöddu fjölmenni. Brúin var notuð í rúmlega hálfa öld.
1943 Bretar sprengja Hamborg í seinni heimsstyrjöldinni
með þeim afleiðingum að eldstormur myndast sem
verður 42 þúsund þýskum borgurum að bana.
1957 Hallgrímskirkja í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd vígð.
1960 Norðurlandaráð heldur þing í fyrsta sinn á Íslandi.
Ráðið var stofnað árið 1952.
1974 Um fjórðungur þjóðarinnar mætti á þjóðhátíð sem
haldin var á Þingvöllum í tilefni 1.100 ára afmælis
Íslandsbyggðar.
2005 Írski lýðveldisherinn bindur enda á þrjátíu ára langa
vopnaða baráttu á Norður-Írlandi.

AFMÆLISDISKUR KEMUR ÚT FYRIR ÞJÓÐHÁTÍÐ Gísli er eina blokkflautuskáld Íslands og gefur út disk með eigin og annarra lögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GÍSLI HELGASON: GEFUR ÚT AFMÆLISDISK MEÐ EYJALÖGUM
Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Baldvin Sigurðsson
frá Eyvindarhólum, A-Eyjafjöllum,

lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Klausturhólum,
9. júlí sl.
Útför hans fór fram í kyrrþey 23. júlí.
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Fimmtíu ár frá fyrsta tímanum
Fimmtíu ár eru um þessar mundir liðin
frá því að Gísli Helgason, blokkflautuskáld og lagahöfundur, fékk sína fyrstu
blokkflautu og hóf að sækja blokkflaututíma hjá Oddgeiri Kristjánssyni í Vestmannaeyjum, þar sem hann er alinn
upp. Þá eru 45 ár frá því að hann fór
í tónleikaferð um landið með tvíburabróður sínum, Arnþóri Helgasyni, sem
spilaði á hljómborð, og héldu þeir 130
tónleika tvö sumur aðeins fjórtán og
fimmtán ára gamlir.
„Af því tilefni ákvað ég að gefa út sérstakan afmælisdisk sem hefur að geyma
eyja- og þjóðhátíðarlög og koma honum

út fyrir Þjóðhátíð,“ segir Gísli. Diskurinn heitir Út við sund og eyjar. Hann
hefur að geyma níu lög og eru þau flest
útsett þannig að blokkflautan nýtur sín
vel í alls kyns stílbrigðum: poppi, rokki,
ballöðum og þjóðlagastíl. Eitt þekktasta
lag Gísla, Kvöldsigling, er í instrumental-útsetningu á disknum auk þess sem
þar er að finna nýja útgáfu lagsins Ég
veit þú kemur, en það var fyrsta lagið
sem Gísli lærði á blokkflautu. Titillagið, Út við sund og eyjar, í flutningi
Ólafs Þórarinssonar (Labba í Mánum)
sem stjórnar flestum upptökum, útsetur
og spilar með í nokkrum lögum, hefur

aldrei verið gefið út frá því að það var
þjóðhátíðarlag Vestmannaeyja árið
1994, en það var að sögn Gísla vinsælt
á sínum tíma. „Það leggst auk þess vel
í þá sem hafa heyrt það á disknum,“
segir Gísli og nefnir fleiri lög á disknum. „Edgar Smári Atlason syngur lagið
Vorið okkar sem var samið fyrir Þjóðhátíðina 1984 og Helgi Hermannson syngur Peyjaminningu, sem var þjóðhátíðarlagið mitt árið 1979.“
Gísli hefur áður gefið út tvær hljómplötur og þrjá diska með eigin lögum og
annarra, með og án söngs.
vera@frettabladid.is

Elísabetar Hildar
Markúsdóttur
Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Hrafnistu
í Kópavogi fyrir yndislega umönnun þann tíma sem
hún bjó þar.
Kristinn Ásbjörnsson
Bjarni Hauksson
Margrét Stefanía Ragnarsdóttir
Jónatan Ragnarsson
Hugrún Ragnarsdóttir
Ingveldur Ragnarsdóttir
Úlfar Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn

Danuta Miekiszewska
Anna Sobolewska
Jónas Jóhannesson

járnsmiður,
Tröllaborgum 13, Reykjavík,

Sævar Marinó Ciesielski

Andrés Erlingsson
Guðbrandur Erlingsson
og barnabörn

Höfða, Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Höfða fyrir góða
umönnun og Rb.st.nr.5, Ásgerðar fyrir ómetanlega
aðstoð vegna útfararinnar.
Guð blessi ykkur öll.

Sigríður Selma Sigurðardóttir
Sigrún Sigurðardóttir
Sesselja Magnúsdóttir
Tómas Friðjónsson
og ömmubörn.

Elsku faðir okkar, tengdafaðir,
afi og bróðir,

Linda Björk Halldórsdóttir

Svövu Símonardóttur

Tómas Ævar Sigurðsson
Viktor Grímar Sigurðsson

Erlingur Kristinn
Stefánsson
lést á Landspítala við Hringbraut sunnudaginn 24. júlí.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju miðvikudaginn
3. ágúst kl. 13.00.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar móður okkar, tengdamóður
og ömmu,

Þórir Sigurðsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

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

Gyða Sigurlaugsdóttir
Jessika Larsson

Ástkæra móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Bjarney Sigríður
Guðmundsdóttir
frá Hælavík,

sem lést á Droplaugarstöðum að kvöldi föstudagsins
15. júlí sl., verður jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju
þriðjudaginn 2. ágúst nk. Athöfnin hefst kl. 13.00.
Kristján Á. Ögmundsson
Lúðvík B. Ögmundsson
Sigurbjörg G. Ögmundsdóttir
Jóhann S. Ögmundsson
Kristinn B. Ögmundsson
Þorteinn H. Ögmundsson
barnabörn og barnabarnabörn

Elín Þórjónsdóttir
Guðrún Sigurðardóttir
Snæbjörn Ó. Ágústsson
Auður Hreinsdóttir
Sigríður E. Hafsteinsdóttir

lést 12. júlí sl. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
í Reykjavík þriðjudaginn 2. ágúst kl. 13.00.
Júlía Marinósdóttir
Hafþór Sævarsson
Sigurþór Sævarsson
Victor Blær Jensen
Lilja Rún Jensen
afabörn og systkini hins látna.

Steinar M. Skúlason

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Haukur Heiðdal
Sigurðsson
frá Hrófá í Steingrímsfirði,
Lækjartúni 16 á Hólmavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu þann 11. júlí sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Bryndís Hauksdóttir
Guðni Örn Hauksson
Hugrún Rós Hauksdóttir
Agnes Ýr Hauksdóttir
barnabörn og langafabörn.

Þorvaldur Garðar Helgason
Hrafnhildur L. Þorleifsdóttir
Ásgeir Gunnarsson
Ágúst Örn Grétarsson

98
KR. 1/2 LTR

189

98

KR. 2 LTR

KR. 1/2 LTR

189 189
KR. 2 LTR

KR. 2 LTR

189

169

KR. 2 LTR

KR. 2 LTR

69
189

189

KR. 165 G

KR.120 G
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CANDYFL O S S
598
KR. 3 PAKKAR

59
KR. 33CL
K

98
KR. DS

98
KR. 150G

479

498

255 GRÖMM

KR.

360 GRÖMM

998
KR. 20 STK

MYLLU MÖNDLUKAKA 420g

259
KR. G STK

298
KR. 420 G

KÆLIBOX
tvær stærðir
2598
KR. 35 LTR.

tvö KÆLIstykki
í kæliboxin

198
KR. 2 STK

einnota plastglös
bjórglas & plastglas

398

198

KR. 50 STK

KR. 50 STK

595
KR. 3.76 KG

1298
KR. 15 LTR.

98

REGNSLÁR tvær gerðir

198 kr & 398 kr.

KR. 25 STK

EURSHOPPER 25 STK. PLASTBURÐARPOKAR 25 ltr.

SVARTIR RUSLAPOKAR: 100 LTR. 298 KR.

glow-vörur
mikið úrval
DUNI EINNOTA DISKAR 18 sm eða 22 sm. 598 kr.
duni einnota djúpir diskar 10 stk. 298 kr.

598

298

KR. 50 STK

KR. 10 STK

998
KR. STK

ferðasólgleraugun sumarið 2011
( karla - kvenna og barna )

299
KR. PARIÐ

BARNASOKKAR: SPIDERMAN OG H
HELLO
LLO KITTY

Óskrifaðar tískureglur eru ófáar. Ein leggur
algert bann við því að hafa sama naglalakk
á tám og fingrum. Það verður að vera hvort
í sínum litnum. Eins mætti hafa annaðhvort
fingur eða tær ólakkaðar á móti lit.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457

STÆKKAR ÞIG UM NÚMER !

Davíð Helgi Andrésson lærði fatahönnun í dönskum lýðháskóla með 27 stelpum og hannaði flík sem minnir á smekkbuxur

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

teg 42026 - frábær og flottur í BC skálum á
kr. 4.600,- buxur í stíl á kr. 1.990,-

Hugsar út fyrir
rammann

Vertu vinur

9HMRUUPY
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hugi Davíðs Helga Andréssonar á fatahönnun kviknaði í
valáfanga í Menntaskólanum
við Sund. Þaðan lá leið hans í
lýðháskólann Den Danske Skandinaviske Design Højskole. „Í danska skólanum lærði ég fatahönnun ásamt 27
stelpum sem höfðu saumað síðan þær
voru litlar,“ segir Davíð sem var eini
strákurinn á brautinni og bætir við:
„Þess vegna hjálpuðu stelpurnar og
kennararnir mér mikið.“
Á sex mánuðum vann Davíð ólík
verkefni sem hvert hafði sérstakt
þema. Síðustu vikuna í skólanum
fengu nemendur þó að hanna eftir
sínu höfði og leit hann þá til hugmyndar sem hann hafði teiknað
upp í menntaskóla. Útkoman var
flík sem samanstendur af jakkafatabuxum og áföstu vesti. „Við
hönnunina fékk ég innblástur frá
smekkbuxum,“ segir Davíð og bætir
við: „Mér finnst karlmannafatahönnuðir hafa þröngan ramma til
að vinna eftir. Það er hægt að hanna
svo margvíslegt fyrir konur en hjá
körlum er oft sami stíllinn og þá sérstaklega þegar kemur að jakkafötum,“
segir Davíð sem vildi fara út fyrir þennan
ramma með hönnun sinni.
„Í framtíðinni stefni ég samt frekar á að
vinna við viðskiptahlið hönnunarinnar,“ segir
hann og byrjar í haust að læra markaðsfræði og
viðskiptafræði utanskóla við Bifröst. Samhliða
því ætlar hann að vinna og leika sér í saumaskapnum. Hann segist ekki enn hafa þorað út á
lífið í flíkinni sem er að hans sögn fyrsta eintakið. „Þegar lokaeintakið verður tilbúið mæti
ég niður í bæ í því, að sjálfsögðu.“
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Nothing er heitið á iPhone tösku kóreska hönnuðarins Jin-woong koo.
Hann heldur vel utan um iPhoninn, kortin og skilríkin en sumir komast
ansi langt með það eitt í farteskinu.

Fékk inngöngu í virt

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR

samtök gullsmiða

Bergþór Bjarnason skrifar frá Nice

Hátíska á lágum nótum

A

ð vanda var hátíska
næsta vetrar kynnt
blaðamönnum og viðskiptavinum í París í
júlí, en viðskiptavinir hátískunnar eru aðeins tvö hundruð
í heiminum. Hver kjóll er enda
framleiddur í einu eintaki og
aðeins er selt eftir pöntunum.
Viðburðaríkar voru sýningarnar í heild sinni ekki. Það hafði
verið beðið með nokkurri eftirvæntingu eftir því hvað tískuhús Dior myndi gera á fyrstu
hátískusýningunni eftir brottrekstur Johns Galliano í mars
síðastliðnum. Minna var um
stórfenglegar flíkur með ótrúlegum fylgihlutum og ekki laust
við að vantaði heildarmynd á
sýninguna. Blandan af munstri
og litum í hverri „silúettu“
var í ójafnvægi og ólíklegt
að stjórn Dior láti tískuhúsið fljóta stjórnlaust
áfram um langa hríð.
Umgjarðir sýninganna voru ansi ólíkar.
Meðan Chanel endurskapar Place Vendôme með súlunni á
miðju torginu, þar
sem Coco Chanel er
komin í stað Napóleons, var engin
tískusýning hjá
Givenchy heldur voru flíkurnar
sýndar á líflausum
fyrirsætum en um
leið var hönnunin í
fyrirrúmi.
Jean Paul Gaultier
vakti, eins og oft,
athygli fyrir sína
hönnun en sjaldan
hafa eins margar
karlfyrirsætur sést á sýningarpallinum á hátísku-

sýningu og að þessu sinni enda
hefur Gaultier oft skemmt sér
við að má út mörkin milli hins
karl- og kvenlega. Þarna sáust
því konur í jakkafötum með
bindi og menn í pilsum og síðum
skikkjum. Svo mikla athygli
vakti að hin ómissandi brúður
í lok sýningarinnar þurfti að
koma tvisvar fram. Þetta var
Mylène Farmer, lifandi goðsögn
í frönsku poppi.
Þrír ungir herrar (eins og
venjulega engir kvenhönnuðir)
áttu ágæta spretti á hátískusýningunum en það er enginn
barnaleikur að tefla við hátískugyðjuna. Alexis Mabille er einn
af áhugaverðari hönnuðunum í
dag. Hjá honum mátti sjá söguhetjur úr sögum La Fontaine
eins og refinn og krákuna,
storkinn og maurinn en spurning hver á að nota flíkurnar.
Giambattista Valli sýndi í
boði hátískusamtakanna en
þrátt fyrir metnað sinn
átti hönnun þessa Ítala
í erfiðleikum með að
sannfæra gesti, þrátt
fyrir umfangsmikla
prinsessukjóla og fóru
sumar fyrirsæturnar
grátandi af sviðinu
svo óþægilegir voru
skórnir. Sá þriðji var
Alexandre Vauthier,
fyrrum aðstoðarmaður Gaultiers. Allir
kjólarnir hans voru
rauðir og eins og
vantaði tilbreytingu
í hönnunina. Nýtt
blóð virðist því
ekki duga til að
lífga upp á hátískuna. Kannski vantar þar kvenlega sýn.
bergb75@free.fr

Sumar útsalan
er hafin

Kristján Eyjólfsson gullsmiður fékk nýlega inngöngu í hin virtu bresku
samtök The Goldsmiths‘ Company Directory. Öll þekktustu nöfnin í breskri
skartgripahönnun eru í samtökunum sem telja bara 300 manns.
Kristján Eyjólfsson gullsmiður
hefur fengið inngöngu í hin virtu
bresku samtök The Goldsmiths‘
Company Directory, sem eru
lokuð samtök gullsmiða í Bretlandi. Kristján er eini Íslendingurinn sem er í samtökunum
en í þeim eru einungis um þrjú
hundruð meðlimir. „Stærstu
nöfnin í gullsmíði í Bretlandi
eru meðal annarra inni í þessum samtökum,“ segir Kristján
og bætir við að þau séu gífurlega
virt í Bretlandi. „Þetta þykir
mikill heiður og gæðastimpill.“
Kristján segir að samtökin
eigi rætur að rekja til þrettándu
aldar. „Hópurinn sem ég er orðinn hluti af var stofnaður árið
2002,“ upplýsir Kristján en eftirsótt er að verða meðlimur í samtökunum. „Ég veit nokkur dæmi
um gull- og silfursmiði sem hafa
reynt margsinnis að komast í
samtökin en fá ekki inngöngu,“
segir Kristján sem fór í gegnum
strangt inntökuferli, sótti viðtöl,
sýndi skartgripi sína og sendi inn
ferilskrá.
Kristján er inntur eftir því
hverju innganga í samtökin
breyti fyrir hann. „Hönnun mín
verður öruggari og ég reikna
með að mínir viðskiptavinir
taki mig alvarlega sem hönnuð
og gullsmið. Þetta skiptir miklu
máli fyrir framtíðina,“ útskýrir
Kristján sem hefur búið í Bretlandi frá árinu 2004. Þá fór hann
í BA-nám í gull- og silfursmíði
í School of Jewellery í Birmingham. „Ég gekk inn í þriðja
árið en ég þurfti að taka á mig
heilmikið nám á þessu eina ári.
Þetta reyndi á en var verulega
skemmtilegt.“
Við útskrift hlaut Kristján
verðlaun fyrir frumlega hönnun
frá breska skartgripasambandinu BJA. Eftir árið í Birmingham
fékk hann ýmis atvinnutilboð og
þáði að lokum eitt þar sem hann
starfaði sem yfirsmiður þar til á
síðasta ári, þegar hann stofnaði
sitt eigið fyrirtæki, Eyjolfsson

Kristján Eyjólfsson segir það gæðastimpil að fá inngöngu í samtökin.

Goldsmiths með eiginkonu sinni
Ivonne Valle. Kristján vinnur nú
að nýrri línu en hann hittir viðskiptavini sína víða um London.
„Þetta er rosalega gaman. Ég
hitti alls konar fólk sem gengið
hefur með þann draum í magan-

MYND/ÚR EINKASAFNI

um að láta smíða skartgripi fyrir
sig,“ segir Kristján en vel hefur
gengið hjá honum undanfarið
og myndir af skartgripum eftir
hann birtust í júlíhefti breska
Vogue fyrir skömmu.
martaf@frettabladid.is
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2ja ára
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl,
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Til sölu FIAT / ADRIA - ADRIATIC húsbíll
árgerð 2006. Eldavél, Sjónvarp, Vaskur
og Salerni. Flottur bíll sem lítur mjög vel
út. Möguleg skipti á sjáfskiptum jeppling.
Verð 4.990 þús. Tilboð 4.590 þús.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2007,
ekinn 45 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.890.000. Tilboð 1.490.000.- áhv.
1.300.000.- Rnr.204232.

BMW 3 318i s/d e90. Árgerð 2007,
ekinn 73 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000. Rnr.102196.

Knaus Eifelland-Holiday 465 TF 2/2007
sólarsella,mjög fallegt og vel með farið
hús ásett verð 2.390.000.-

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

Toyota Yaris Sol 6/2005 ek. 83þús.
flottur og sparneytinn ásett verð
1.290.000.-

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,
Subaru Forester 2.0 Lux 7/2008
ek.49þús. sjálfsk. toððlúga, dráttarbeisli
topp bíll ásett verð 3.690.000.möguleiki á allt að 90% láni.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 2007,
ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.390.000. Rnr.102787

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

VORTEX heithúðun á á allar gerðir
pallbíla og fleira uppl. í síma 587-1390.

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð
omfl, Sumar sprengja verð aðeins
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,

RENAULT Trafic minibus. Árgerð 2007,
ekinn 280 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.350.000. Rnr.101693.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
http://www.isband.is

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

SUZUKI Intruder VL 1500. Árg. ek 11
Þ Flott hjól í Toppstandi og pakkað af
aukahlutum o.fl. o.fl. Skoðar skipti á bíl.
Verð 1.190.000. Rnr.201923.

hjól.is
Sími: 577 4565
www.hjol.is

Toyota Yaris Sol 6/2008 ek. 50þús.
sá besti í dag ásett verð 1.750.000.möguleiki á allt að 90% láni

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

Til sölu

Söluráðgjafar okkar taka glaðir á móti þér

SKEMMTILEG BÍLASALA
Kolbeinn

kblandon@diesel.is

Kamilla

kamilla@diesel.is

Einar

einar@diesel.is

578 5252

KIA Sorento. Árgerð 2008, ekinn 75 Þ.KM, Dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.380.000. Rnr.103305.

SUBARU Impreza STI Árgerð 2003, ekinn 78 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. Rnr.130974.
Frábært verð

ALFA 159 1.9 jtdm progress-ive diesel. Árgerð 2006,
ekinn 118 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.990.000.
Rnr.102386.

HONDA Accord Comfort. Árgerð 2004, ekinn 125
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð TILBOÐ 1.090.000.stgr Rnr.160337. Er á staðnum…

M.BENZ E 500. Árgerð 2003, ekinn 136 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Mjög vel búinn aukabúnaði, panorama
þak, rafm sæti osfrv Verð 3.490.000.- Skoðar skipti á
ódýrari Rnr.132526. Er á staðnum ….

VOLVO XC 90 T5. Árgerð 2004, ekinn 110 Þ.m,
bensín, sjálfskiptur. Verð Tilboð 2.690.000.
áhvílandi ca 1.3m Rnr.130751. Er á staðnum…

NISSAN Patrol GR 35”. Árgerð 2005, ekinn 100
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. Rnr.131076.
Er á staðnum…mjög fallegur bíll

TABBERT DA VINCI 540 DM 2.5. Árgerð 2007,
Fullkomið fyrir verslunarmannahelgina, mjög vel
um gengið í toppstandi Verð tilboð 2.990.000.
Rnr.103076.
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Bílar til sölu

MMC Pajero sport gls 3000. Árgerð
10/2004, ekinn 95 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Rnr.133138.
Uppl síma 517-1111 www.bilaborg.is

HÚSBÍLL M.benz sprinter 416 cdi.
Árg2002, ek 250 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 4.490.000. Rnr.231355.Fortjald Rúm á 2 hæðum - lítill innrétting - stór
converter - 18 fm fortjald - nýlegt lakk
og breyting - 2 olíumiðstöðvar - Nýjir
rafgeymar - er á staðnum
TOYOTA Rav4 VX . Árgerð 2007, ekinn
59 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.090.000. Rnr.103307.

RENAULT Clio rn h/b. Árgerð 2004,
ekinn 94 Þ.KM, bensín, 5 gírar. verð
áður 690 þús tilboðsverð 550 þús. uppl
síma 517-1111 www.bilaborg.is

Ford F 150 Lariat árg. 2005 ekinn
121Þ,km Einn með öllu. Og Starcraft
Pine Mountain Pallhús. árg. 2006 WC
stór hurð. Flott hús. ATH öll skipti. Selst
saman eða sér. S: 898-2811.

AUDI Q7 3.0 TDi S-LINE Árgerð 2011,
ekinn 7þ.km. Einn með ÖLLU! Verð
11.900.000kr. Raðnúmer 131645. Sjá
nánar á www.stora.is

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Ford F350 Crew Árgerð 2008, ekinn
69þ.km, 6.4 dísel, 35” breyttur.
Flottur bíll sem er á staðnum! Verð
4.880.000kr! Raðnúmer 151147. Sjá
nánar á www.stora.is

Nissan Primera ‘01 ek. 148þ. Vél 1,6.
Beinskiptur. V. 550þ. S. 866 5052.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is
Fiat 290 euro mobil. Árg 1993,
ek 151 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
2.390.000. Rnr.230818.gaseldavél,
vifta, gasskynjarar, reykskynjarar o.f.l
nýlegur vatnskassi, nýr vatnslas, nýlega
upptekin kúpling. Nýklæddur að
innan. Nýlegur rafgeymir fyrir húsið.
Sjónvarpsloftnet. er á staðnum

MMC Montero limited. Árgerð 2001,
ekinn 162 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.390.000. Tilboð 1190 þús. Uppl
síma 517-1111 www.bilaborg.is

KIA Sephia sb.. Árgerð 2000, ekinn 155
Þ.KM, bensín, 5 gírar Einn eigandi ný
tímareim . Verð 299.000. möguleiki á
Visaláni Rnr.192080.
M.BENZ E 200 cgi avantgarde 2010 .
Árgerð 2010, ekinn 27 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Tilboðsverð 7.990.000.
Rnr.132898. Uppl síma 517-1111 www.
bilaborg.is

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

TOYOTA Land cruiser 120 vx 33”. nýskr
3/2007, ek 70 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. Rnr.231223. ljóst leður
- mjög góð dekk o.f.l A.t.h er á staðnum

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is
PORSCHE CAYENNE TURBO Árgerð
2004, ekinn 82 Þ.KM, - Nýju Cayenne
Turbo felgurnar! Ný dekk! Sami eigandi
í 4 ár!Verð 5.690.000. #283119 - Þessi
glæsilegi jeppi er í salnum!

Hobby 560 ufe excelsior m/leðri. Árg
2006, fyrst notað 2007 Verð 2.990.000.
Rnr.273692.Einn eigandi - ljóst leður
á sætum - 250 cm á breidd - er á
staðnum

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

BMW X3 árg. ‘07, vel með farinn
umboðsbíll ek. 60þús. Verð 4200þús.
S: 663 0220.

PALOMINIO Bronco 800 pallhýsi
camper. Árgerð 2007 Nyskrað 2009
TILBOÐSVERÐ 990þ. fram að helgi.
Rnr.153281. Er á staðnum

Fleetwood Cheyenne 10 fet árg 06
Sólarsella - Rafgeymir - úvarp cd spilari,
heitt og kallt vatn, Sja myndir www.
bilasalaislands.is raðnumer 201432

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

Kia Sportage, árg. 12/2004, ek:79þ.
km, sjálfskiptur, leður/pluss áklæði,
dráttarkúla, Nýskoðaður og nýtt
í bremsum. Skoða skipti á ódýrari.
Upplýsingar í síma 699-5880.

M.BENZ M ml 320 cdi 4matic. Árgerð
2007, ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 8.450.000. Rnr.130578.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Combi Camp tjaldvagn með fortjaldi
og ábreiðu ný skoðaður 100% visa
eða euro lán Sjá myndir www.
bilasalaislands.is raðnumer 107987.

Til sölu Cadillac Escalade ESV - langur.
Árgerð 2007, ekinn 96.þús, 7.manna,
mjög vel útbúinn. Bíll frá umboði. Uppl.
síma 899-3717.

Mazda MPW 4x4 V6, árg 96, ek. 128
þús. Einnig tjaldvagn Compi Camp.
‘85. skoðaður 2010. Saman á 450. þús.
Uppl. 8200456.

Tec tki 565 tkm. nýskr 3/2007, Verð
3.100.000.
Rnr.115624.Markísa,
sólarsella, grjótgrind, alde gólfhitakerfi,
2 rafgeymar, útvarp með DVD - Kojuhús
- svefnpláss fyrir 6 o.fl. er á staðnum

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

DODGE Grand caravan. Árgerð 2003,
ekinn 163 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð áður 1.390.000. Tilboðsverð kr
1090 þús. Uppl síma 517-1111 www.
bilaborg.is

TOYOTA Land cruiser 90 vx common
rail. nýskr 12/2000, ek 237 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.990.000.
Rnr.273619.33” , drappað leður o.fl.
Nýleg dekk.. FRÁBÆRT EINTAK. A.T.H
er á staðnum

CADILLAC Escalade 4 dr 4wd. Árgerð
2002, ekinn 72 Þ.MÍLUR, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.390. þús GULLMOLI
NÝ DEKK Rnr.127697.

Hobby 540 ul excellent. nýskr 8/2007,
Verð 3.190.000. Rnr.273815.Sólarsella
- fortjald - botn í fortjald - gardínur í
fortjald - markísa - tengi fyrir tv - loftnet
fyrir tv - er á staðnum
KAWASAKI Meanstreake 1600 classic.
Árgerð 2006, ekinn 3 Þ.KM, bensín, 5
gírar. Verð 1.490.000. Rnr.175229.erum
með nokkur hjól í salnum!!

Bíll Til Leigu

DODGE Ram 3500 quad 4x4slt 38”.
Árgerð 2005, ekinn 72 Þ.MÍLUR, dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.490.000. Skoðar
skipti á ódýrari. Rnr.283822.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Viking 1706 epic. Árg 2000 en fór i
notkun 2001,Verð 720.000. Rnr.115544.
Fortjald -markísa, svefntjöld, rafgeymir.
Lítið notað í toppstandi. Er á staðnum

Ford Mondeo árg., 2002 til leigu í
3 mánuði. Verð 42.000 á mánuði.
Upplýsingar í síma 772 6238.
M. Benz E420 1995, ek 246 þ.km.
dökkgrár, ssk, leður og fl. 650 þús stgr.
s. 862-9414

250-499 þús.
Til sölu Nissan Almera Luxury ek.
170þkm. árg. 01’ ssk, 1800, listav. 490þ.
þarf að laga útlit v. tilboð uppl: 899
4614.

1-2 milljónir

AUDI A6 new 2,0 disel. Árgerð 2006,
ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.490.000. Rnr.175497.

PEUGEOT 206. TILBOÐSVERÐ 1.590.
þús Hrikalega gott auglisingareintak,
smekklódaður af græjum, mekabreittur
Rnr.101848.

BMW X5 3.0i 3,0i. Árgerð 2006, ekinn
39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.480.000. Rnr.119194. topp bíll!

STARCRAFT 13 rt 13 fet off road. Árgerð
2006. Verð 1.990.000. Rnr.273811.
fortjald, heitt og kalt vatn, inni og
útisturta, klósett, útdregin hlið,
fjórhjólapallur að framan, ísskápur,
eldavél, útvarp, cd, markísa, svefnpláss
fyrir 7 manns. Er á staðnum

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

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

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.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,

Suzuki Grand Vitara árg. 2003. Skoðaður
2012.Ekinn:123 þús. km. Beinskiptur,
Rafm. í speglum. Rafm. í rúðum. Hiti
í sætum. Góð heilsársdekk. 7manna
dísel sparibaukur. Sími:6902136

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

Toyota Yaris 3 d. árg. 2006 ekinn 70
þús. Einn eigandi. Ásett verð 1.190 þús.
Stgr.afsl. Uppl. 693-5012.
Subaru Legacy sedan 2005 ekinn
98.000 flottar felgur og spoiler. kr.
1.690 þ. s. 896 8959

GLERAUGU
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Kynningarblað
Börn
Heilsa
Tíska
Fréttir
Fróðleikur

HEIMSFRÆG BARNAGLERAUGU

Þegar velja skal gleraugu
fyrir börnin er mikilvægt
að foreldrar séu meðvitaðir
um það sem er nauðsynlegt
við valið. Gleraugun mega
ekki vera of þung og ættu
ekki að móta andlit
barnsins um of.

Einfaldleikinn bestur
„Það sem ég legg áherslu á við
foreldra er að barnagleraugu séu
ekki eingöngu keypt vegna þess
að þau séu merkt sérstöku vörumerki sem er í uppáhaldi hjá
barninu,“ segir Kjartan Kristjánsson, sjónfræðingur og eigandi Optical Studio verslana.
„Frekar eiga þau að vera þægileg fyrir barnið, létt og brotaþolin sem er stór þáttur. Þá mega
gleraugun ekki bera andlitið ofurliði í of þykkum og dökkum
tónum heldur er betra að hafa
einfaldleikann að leiðarljósi. Öllu
máli skiptir að gleraugun trufli
ekki barnið í öllu sínu atgervi til
dæmis við leik, hlaup og snöggar
hreyfingar og þá segir sig sjálft
að þyngdin skiptir gríðarlegu
máli. Þau verða að vera létt en
um leið mjög sterk.“
Kjartan segir að boðið sé upp
á þriggja ára ábyrgð án skilyrða
á umgjörðum. „Sem þýðir að ný
umgjörð er afgreidd ef umgjörðin brotnar eða fer í sundur. Slíkt
skiptir miklu máli fyrir foreldra
sem þurfa að sjá börnum fyrir
gleraugum frá unga aldri og fram
eftir aldri.“

Kjartan Kristjánsson segir að barnagleraugu eigi að vera þægileg fyrir börnin.

Lindberg, skrúfulausar umgjarðir
Paul-Jörn Lindberg er löngu orðinn
heimsfrægur fyrir sína einstöku
hönnun á gleraugnaumgjörðum, en
í meira en 30 ár hefur hann þróað
gleraugnaumgjörð sem gæti verið í
senn léttasta og sterkast gleraugnaumgjörð í heimi. Lindberg Kid/

MYND/ANTON

Teen umgjörðin er sex sinnum
léttari en hefðbundnar umgjarðir og vegur aðeins 0,01% af þyngd
6 ára barns. Umgjörðin er skrúfulaus en gerð úr títanvír sem snúinn er saman og er hún því um leið
sveigjanleg og sterk. Fyrir yngstu
börnin eru gleraugun sérsmíðuð í

þeirri stærð sem hentar barninu.
Lindberg hefur hlotið fjölda alþjóðlegra hönnunarviðurkenninga
fyrir hönnun sína en Kjartan segir
að með framleiðslu sinni vilji Lindberg koma því til skila með jákvæðum formerkjum til foreldra að ekkert sé nógu gott fyrir börnin þeirra.

Nýtt frá

L I ND B ER G
Einstakar
gleraugnaumgjarðir
fyrir börn

– 3 ára ábyrgð –

Optical Studio hefur í meira en
20 ár verið umboðs- og söluaðili
fyrir Lindberg umgjarðir á Íslandi.
Gott orðspor á gleraugnamarkaðinum er ekki síst vegna þessara frábæru gleraugnaumgjarða og starfsfólks Optical Studio sem leggur alúð
sína í að veita sem besta þjónustu.
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Áberandi eða látlaus

ERFÐIR
Eins og aðrir meðfæddir eiginleikar erfist sjón frá foreldrum til
barna. Hún er ekki áunninn
eiginleiki, þótt hana megi þjálfa að
einhverju marki, og hún þroskast
að sjálfsögðu frá því sem hún er
við fæðingu. Spurningin um erfðir
sjóngalla, eins og nær- og fjarsýni,
er öllu flóknara mál og mismunandi
eftir því hvaða galla eða sjúkdóm er
átt við.
Heimild: www.visindavefur.hi.is

GLERAUGNASAFN
Í Amsterdam í Hollandi er að finna ýmis
óvenjuleg söfn og þar á meðal eitt sem
er helgað sjóntækjum. Theunissen-fjölskyldan opnaði Gleraugnasafn Amsterdam fyrir rúmlega 35 árum en í því er
meðal annars fjöldi ólíkra gerða af gleraugum frá
ýmsum tímabilum, þau elstu eru talin vera frá 1620. Safnið
er á fjórum hæðum og á þeirri neðstu er eftirmynd af gleraugnaverslun
frá 4. áratug síðustu aldar. Hún selur bæði nýjar gleraugnaumgjarðir og
eftirlíkingar af gömlum.

Gleraugu hafa yfirleitt ekki
verið áberandi í Hollywood
að frátöldum nokkrum
tískubylgjum. Sífellt fleiri
stjörnur virðast þó vera
ófeimnar við að skarta
gleraugum á
almannafæri og í sumum
tilvikum eru þau
órjúfanlegur
hluti af ímynd
þeirra.
Leikkonan Jennifer
Garner notar gleraugu
og velur sér gjarna
einfaldar gerðir.

FJÓRÐUNGUR MANNKYNS
ÞARF GLERAUGU
Gleraugu eru mjög mikilvægur
þáttur í lífi okkar. Fjórðungur mannkyns þarf á gleraugum að halda.
Meðtalinn er yfir milljarður manna
í þróunarlöndunum sem hefur
ekki efni á þessari nauðsynjavöru.
Hægara er sagt en gert að kaupa
gleraugu í mörgum löndum Afríku,
þar sem verð þeirra samsvarar
yfirleitt þriggja mánaða launum. Á
sama tíma er fjórum milljónum gleraugna fleygt í Norður-Ameríku.


*
)

ferð
alö
g

6?-3:6
6
6

7
1:8 17
@<75 364
9:

.//
1:-0
32:D
->-4
?67
121
:A;;
6:6;-4
4=5

[ SÉRBL

JAN

AÐ

ÚAR

FRÉTT
ABLAÐ

2011

SINS

UM

FERÐA

LÖG

IRIT FRÉT
TABL

AÐSINS

11. mars

6

Gó

ður

sum
ma
fyrir arfríið rkaður
til
tæk
ið Icelaað leigj Íslen
ding
nd a út íbúð
ar geta
Sum
mer ir sína
nú
.
r í geg nýtt
num

2011

Fr íða
M
Harða ar ía 

rdót
eyjarske  ti r
%ggi

er san
nur



 
  
"(*'

'+   
 

% 

$ '#%    '  % 

 


 !%  
 

 #'+   
  
 
%  
 
&



,

(
 * 



 
 



-






 

6XZg6
he^gZ*
,)'<"(
,(<('B
c

 

SÍÐA

[ SÉRBLAÐ

FRÉTTABLAÐS

INS UM

MENNINGU

OG LISTIR

 


Á dj
djúpu

]

m miðum

Ragn
Viðt

ju rl arp
juka
útvarp
ll græinsson útvar
kill
Miki
Kolbe

SÍÐA

4

#

SÍÐA 2

SÍÐA
ÍÐA
ÐA 2

ðir
í
hönnu
Ungir sitt skína
létu ljósólmi. Þeirra
Stokkh var Jaeuk
á meðal
Jung.

Á SÍÐU

 ) 
#


Útsprungna

r rósir
Kjartan
Guðmun
dsson
dustar rykið
af fyrstu
The Pogues. plötu

2

mat

[ SÉRB

LAÐ

mars

r
Ásgei í miðbænum.
g
við sig

6

FRÉT

TABL

2011

AÐSI

Hrei

nn un

Krist
ín
fádæ Eik Gúst
ma
spre
preyytt flotta afsdóttir
tt sig
tertu
býr
á.
til
sem
4
allir
geta
g

aður

ur

NS

UM

MAT

SÍÐA
ÐA

]



Í hundunum

Theodóra
Róbertsdótti
stærstu hundasýning r sýnir á
u heims í
næsta mánuði.

kh

ínavís

firg
og yfir
er stórt r víð
íðs
væðið
rsvæ
rá
Sýninga g eru sýningaalls ráða
viður
ka
en einnig
ni í s
á var
. Í ár
grunnef leg
borgina enda
ega
e
Náttúru eiðs
oft áður ð
iðslu.
ar framleiðst
framlei f
s
rfisvæn skæra og
umhver
and við
sín í bla


 



Á SÍÐU

a^[Z

Gott






C>8C6&+
E6C6HD

Þ



l FRAMHALD

Með

Á SÍÐU
6

sunn

uda
DÆ

MI
gska

Kök
Kö
öku
ur,r, hug
ffinu

hu
ugg


gul
ule
ul

 
eg
egh

ghe


ei
eit

it og
 

  
g sam



amver

vera
ve
  ! 

raaa..


!  


unga foreld




ra


=ddkZgI;'%
&&"'%%%l





KZgÂ{
Âjg&)
#..%



..%
  "
&).#
 

{Âjg


 
G MATTERS.
KZgÂ
 !Alla
     
 
EVERYTHIN
miðvikudaga

 

milli klukkan
"  
geta ungir
14 og 16

foreldrar mætt

órður Hermannsson
sín í Hitt húsið,
með börnin
#
 
sækir Hitt
húsið með
dóttur sína

faglega ráðgjöf rætt málin og fengið
Lóu 6 mánaða.
Karitas
varðandi umönnun

nýútskrifaður Þórður er 23
ungbarna.

Starfið
fólk með ungana ber yfirskriftina Ungt
sína.

2

4

-K<'

Vh[dg
ZV
^YZV

SÍÐA

IRI

ALD

 






að
hit

brag
ðlauk
ana

VARLA FLE
FRAMH





  !
"
$# 
!! 
 


  
 


 ok

kar.is
 
  
 

('" 



 
 
 





 
 
  
  !

  
 ! 

 



zebra

á

SÍÐA 6

í Stokkhaldin
ar
ing er
nýjung þykir
narsýn
in
hönnu Þar eru helstu
r. Sýning sem
r.
 Mikil
um
kynnta
ð
í febrúa
straum
msins
þanga
hólmi
narhei
af þeim hönnun og .
hönnu
a
mynd
inavísk
hornum
gefa góða
heims
na skand
einken fólk frá öllum
t
flykkis

Albe
nútímrt Eiríksson
aleg
ra og færir ljúffe
heils
usam nga döðl
legra
ukök
horf.
uí



%

Nemendur
úr sjöunda
bekk
Grandaskóla
kenna fullorðnum
tölvur.

Skand



    

&


Ungir kenna
fullorðnum

]

DRÖGUM



 





 



S UM FJÖLSKYLDUNA

 

  

febrúar 2011



SÍÐA 2

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSIN

Dekr
að við

 
!



2011



  

febrúar



Klassísk í
hönnun
ljósi
nýju

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi
mismunandi sérblaða kemur út í
hhverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá
ráðgjjöfum okkar um hvar auglýsingin
þín nær best til markhópsins.

INÚ
ÍTA
LÍF

"'#)<=o>ciZ
"(<799G( a8dgZ^("(,%B"9jVaXdgZ
"('%<7H6I &%++B=ob^cc^
"&*!+LM< 6]VgÂY^h`jg
"6I>BdW^a^i 6A:98^cZ8gnhiVah`_{g
"@dgiVaZhVg^ nGVYZdc=9*),%h`_{`d
gi
"9K9d\89 d\kZ[bncYVka
"GLh`g^[Vg^
"L^cYdlh,
=dbZEgZb^
jb
"+)"7>I

15.6”

2

a ná
nánd
ánd
d við
vð
gðir
ná
náttú
ir
pan
an, eru í
runa
þ
þar
.
ar Lapp
err hald
land Vinsælsem
se
haldi
h
i, Sviss
héra
hin
érað ldin
n
öryg
ði
ði í í febrú ægif
rí
norða ar
agra , gegn gi fjö
Yokotenor
Yoko
ölsky
senti
ustu ár hver
te
entim
eldum
in
time
m
metr og ekki r Japa t
á
m. ldunnar,
llas
ast
Ólýs
snjóh Kam
st kama ssnjór óalge n.
aku
velge
i til ka
mak
ríkju úsin kura anleg
l tilbe
akura yfir ngt
til
ti
, en
þega a fagu ngni
n hvar
urr lbeiððsl
elske m á
og
og nótt.
fyri
fyrir slu
r kert rt
vern
nni
nda snjóh
ir góðr
ernd
vatn inni
er
vetn
lilluð
etna taljó
gó
g
góð
lluðu a að húsa
ú
aljó
ák
d
í
sg
a ræðu
i uppssguð
s lýsakvöld
l
m stjör geffast slóðu
um.
sm
keru
r
upp
hvor og
nuhi
vinsæróma
,
himn
t
m
ntík
i og öðru
lt
glitra undi meða
ndi r bleik l
frost
rósFRAM
-þlg
HALD



  
 




' #  &&*'
  
) 



%# '+'
 
 
 
 %

menning
mars 2011

Á6;ÌÁJ
H:CIH
@DHIC6Á
:C9>C<6
JG6Á:
=K:GIÌ
G"
>CH@G
A6C9H:
#,*%
B:GK
7¡?6GA
:GHAJC
>C9&"(
Ï
'%&@ÓE6
HÏB>*+
KD<>
.%,%%
LLL#
6II#>H

 

FARTÖLVU T
TILBOÐ

www.ring

H¡@IJ:

u
hönn

#
FR
ÁBÆR

%#

 .)

1117.95
9500

m.ring.is
.is /






ili &
heim
n



*
+
'
2


(*




% TILBOÐ
  



Kr.
$$$

2' &(*     ((
 *
+
 
2
)$
%


'
(

+






Helicopter

*
 
vekur
Á rúms
athyg
thygllii
tokkn
num
Tíska
um
ná

Árshátíða pöllu
unum
num
rförð
ðunin
unin




Ekki draga gleraugu úr
kynþokka söngvarans
Justin Timberlake.

AUGLÝSINGAR
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Elton John lét einu sinni hafa eftir
sér að án skrautlegra gleraugna og
fatnaðar tæki enginn eftir honum.

Jón nslla
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a
við asdóttir LLilja Björ sum
barn
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ðir
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Söngvarinn Bono hefur um árabil
notað gleraugu, gjarnan með
áberandi umgjörð og skyggðu
gleri.

ta aðra

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
/P

að geta hitt
aðra
líka aðra krakka.“foreldra og þá hittir
hún
„Það er gott
LHÍ. „Karitas
Þórður segir
tónsmiður ára
að hafa stuðning
þá fræðslu
frá upp
Lóa er mitt
ungum foreldrum
en kærastan
á koma
sem boðið
fyrsta barn
af fleiri
mín átti tvö
er ir vinir
en það eru
aða foreldra sér vel fyrir unga
við erum
ekki margbörn fyrir
mínir
nýbakmeð
en annanhvern
svo eru
inn sem hittist komnir með börn.
fæðingarorlofi þrjú börn heima.
faglegir
miðvikudag
HópurÉg er í
núna og finnst
Við erum öll er á aldrinum 18 til
ar. Hann segirfyrirlestrar eða kynning25
mjög gott
með
félagsskapinn
ganga í gegnum okkar fyrsta barn ára.
mikilvægan.
ekki síður
og að
svipaða hluti.
Það er alltaf
FRAMHALD
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AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
Ívar Örn Hansen
S: 5125429 ,
gsm 6154349
i
ivarorn@365.is
@ 6 i

Sigríður Dagný
S: 5125462,
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is
i id d
@ 6 i

Sigríður Hallgríms
S: 5125432,
gsm 6924700
sigridurh@365.is
i id h@ 6 i

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Leikarinn Johnny Depp sést æ
oftar með gleraugu.

Tina Fey skartar
gleraugum jafnt í
einkalífinu sem á
hvíta tjaldinu.

Robert Downey Jr. er alltaf töff, bæði með
og án gleraugna.

SMEKKVÍSIR APAR HERJA Á GESTI Í DÝRAGARÐINUM Í LONDON
Svokallaðir bólivískir höfuðkúpuapar í dýragarðinum í London hafa sankað að sér myndarlegu safni
sólgleraugna, sumum hverjum rándýrum, sem þeir hafa
veitt af nefbroddum gesta.
Starfsfólkið ætlar að grípa til sérstakra aðgerða til að
venja þá af stelsýkinni. Það á að leyfa þeim að stela
gleraugum sem hafa verið smurð með rótsterku og
bitru eplasírópi. Öpunum finnst eplabragðið ógeðslegt
og er það von starfsmannanna að þeir missi áhugann
um leið og þeir fara að tengja óbragðið við sólgleraugun.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem aparnir fara ránshendi
um dýragarðinn í London. Fyrir fjórum árum þurftu
starfsmenn hans að venja þá af því að stela farsímum.
Nokkrir létu sér þá ekki nægja að stela símunum heldur
tóku myndir af sjálfum sér í leiðinni. Óvart að sjálfsögðu.

Höfuðkúpuaparnir með ránsfenginn í öruggu skjóli.

MYND/AFP

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is s. 512 5447.
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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AFLEIT KAUP
AUGU ÚR
KRISTÖLLUM
Nökkvar eru tegund
lindýra sem til eru um
þúsund afbrigði af. Á Íslandi
eru þeir gráir. Þeir eru oft undir
steinum og geta hringað sig
upp til að verjast áreiti.
Vísindamenn hjá Duke-háskóla
í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum hafa komist að því
að þessar pöddur eru með
sérlega merkileg kristalsaugu úr
aragóníti sem gerir þeim kleift
að sjá jafn vel í vatni sem undir
beru lofti. Aragónít hefur tvo
brennipunkta sem nökkvarnir
nýta sér til að sjá og skynja tvær
myndir samtímis.
Vísindamennirnir vona að í
framtíðinni geti þeir hannað
sniðug gleraugu eða linsur úr
aragónít-kristal.

SJÓNTÆKI
Sjóntæki er ljósfræðilegt áhald
eða hlutur sem er notaður til
að bæta sjón þeirra, sem hafa
sjóngalla. Algengir sjóngallar
eru nærsýni, fjarsýni og sjónskekkja. Gleraugu, sem borin
eru á nefi, eru elsta gerð sjóntækja og komu fyrst fram á 14.
öld. Einglyrni er sjóngler, sem
borið er fyrir annað augað, en er
lítið notað nú á dögum. Lúpa er
lítið stækkunargler sem notað
er við vinnu með smáa hluti.
Á seinni hluta 20. aldar komu
fram augnlinsur, sem settar eru
utan á hornhimnu augans. Með
leysiaðgerð á augum má nú
orðið laga margar gerðir sjóngalla, sem gerir sjóntæki yfirleitt
óþörf eftir aðgerðina.
Heimild: www.wikipedia.org

LESGLERAUGU BUNDIN
Á EYRU
Talið er að lesgleraugu hafi
komið til sögunnar á Ítalíu um
árið 1260. Þau voru hönnuð til
að hjálpa öldruðum við lestur.
Lesgleraugun nutu fljótlega
mikilla vinsælla en það var einn
hængur á, umgjörðin hafði
ekkert til að halda glerjunum á
sínum stað svo hún datt alltaf
af nefinu. Áður en nútíma lesgleraugu komu fram reyndu
Spánverjar að bæta úr þessu
vandamáli. Þeir tóku band, festu
það við umgjörðina og vöfðu
því síðan um eyrun á sér. Þessi
lausn fékk misgóð viðbrögð
meðal fólks.

Neytendafrömuðurinn doktor Gunni gerði eitt sinn afleit kaup. Þau
voru í Elvis Presley-sólgleraugum sem hann fann á heimasíðunni Elvis.com.
„Þetta voru vanhugsuð netkaup. Gleraugun kostuðu bara þúsund kall,
en voru send með rándýrri Federal Express-sendingu, sem kostaði svona
5.000 kall. Ofan á það bættist tollur og virðisaukaskattur, þannig að
gleraugun kostuðu svona 10.000 krónur að lokum.
Þetta voru bara plastgleraugu eins og fást í
Kolaportinu og ég hefði getað keypt þau á 500
krónur.
Konan var lengi að tala um þessi gleraugu
og alltaf þegar hún vildi kaupa eitthvað
sem ég vildi ekki, þá sagði hún bara „Elvis
Presley-sólgleraugun“. Þá gat ég lítið sagt.“

FIMMTUDAGUR 28. JÚLÍ 2011

FIMMTUDAGUR 28. júlí 2011
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TOPP YÙRHALNINGU FYRIR ¹RI
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SVÅNVIRKAR 6ERÈ  ÖÒS OG
HJËLAKERRA FYRIR ÖRJÒ HJËL
FYLGIR MEÈ 3  

.ETFANG WWWFJARDARBOLSTRUNIS
3ÅMI  

GSM MAGNARAR
Er GSM sambandið lélegt ?
GSM magnarar virka þannig að
loftnet er sett utan á húsið,
annað loftnet inni í húsið og
allir fá þá notið mögnunarinnar.
Verð frá kr. 38.537
Dalvegur 16b s: 554-2727

VERKTAKAR ATHUGIÐ!

Frábær GSM myndavél
og öryggiskerfi

Vannst þú tilboðverk sem voru vísitölutryggð frá maí 2009?
Eða verk sem fóru í gang eftir febrúar 2010?
"2%-356)¨'%2¨)2
"2%-35+,/33!2
30).$),+²,52
!,,!2 0%252

(*«,"!2¨!¶*«.534!
2!&'%9-!¶*«.534!
/,¥3 3-5234®¨
"«. /' ¶6/4452

Hægt er að tengja 10 skynjara
við myndavélina. Sendir myndir
í símann eða á e-mail.

EF SVO ER – varstu þá búin að fara fram á leiðréttingu hjá verkkaupa?
Tökum að okkur útreikning, undirbúning kröfugerða og innheimtu slíkra mála
Hafðu samband og sjáðu hvort við getum hjálpum þér

SMUR BËN OG DEKKJAÖJËNUSTA
S¾TÒNI  o SÅMI  

Dalvegur 16b s: 554-2727

Metis bókhald & ráðgjöf ehf.
Sími 895-0566 eða metis@metis.is

verð frá kr. 48.346

Tilboð

Glæsilegur undirfatnaður frá

,OKSINS
Vanity
Fair KOMNIR
og Lauma.

á fjarstýrðum
bensín-sportbílum

(ALDARARNIR SEM L¾KNAR M¾LA MEÈ
6ERÈ  KR

Nethyl 2, Sími: 587 0600, www.tomstundahusid.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

!,0!2 42¡3-¥¨)

®,, !,-%.. 42¡3-¥¨!6)..! )..!. 3%- 54!.
 2! 2%9.3,!
4),"/¨4¥-!6)..!
500, (* '5¨-5.$) ¥ 3  
!,0!23,& (/4-!),#/-

Alla fimmtudaga
FORSÍÐA

VIÐSKIPTI

gunny@365.is arnarut@365.is sigurlaug@365.is

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

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

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN
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Bílar óskast

Mótorhjól

Tjaldvagnar
Til sölu vegna flutnings nýr combi camp
valley með eldhúsi árg. 11 frábært verð
aðeins 1490þ. kostar nýr 1970þ. S. 6613131 - Björn.

Bíll óskast
á 25-250þús.

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

Til sölu combi camp venezia árg. ‘04
V.490Þ. S. 897 2000.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á
verðbilinu 30-300þ. Sækjum út á land.
S. 893 5517.
Bíll óskast td. Lancer eða Toyota verð
ca.150þ.þarf að vera skoðaður og í lagi.
Uppl. í síma 824 8411

Walker Esprit 1005

Til sölu Yamaha DragStar árg. 2005 ekið
aðeins 4000km. mjög fallegt hjól, alltaf
geymt inni, verð 1250 þús. Uppl. í síma
895 0003.

Fjórhjól

Óskum eftir lóð undir Hjólhýsi á
Laugarvatni eða Flúðum Vinsamlega
hafið samband í síma:8982716 og
6997558

Camplet Royal 08/02

Camplet Royal nýskoðaður tjaldvagn til
sölu. Kassi, yfirbreiðsla og motta fylgja
með. Verð: 650 þúsund. Upplýsingar í
síma 894 1933

Vinnuvélar

TEC Travel King 540 „04 vel
með
farið.
Kojur,king-size
hjónarúm,loftnet,sólarsella,stór
rafgeymir,markísa,inverter,hleðsta í
beysli, Útvarp/CD spilari,4 hátalarar.
Tilbúið í ferðalagið! Verð 2.650þ áhv.
ca 1.300þ afb. um 35þ á mán. uppl í
síma 8220500 og 8200300 515-7550

Jeppar
Cherokee jeppi Laredo(vél 4000)
svartur. Nýsk, ný dekk og nýyfirfarinn
fyrir 500þ. Góður stgr afsláttur. Uppl.
í s. 892 7993
EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY
MASSAGE! Reykjavik/ downtown
anytime! 8665039
Til sölu 2008 Arctic Cat 650 H1. Ekið
2000km Verð 990þús. Uppl. í síma
848-9277.

Sendibílar

Fortjald fyrir hjólhýsi mjög lítið notað. A
mál 1005 passar á hjólhýsi ca. 5,60m.
Verð kr. 250þús. kostar nýtt 400þús.
Uppl. í síma 893 6994.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

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

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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.
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar.
Opið 09-18 og lau. 10-14.
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.
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.

VW, Skoda, Audi, Pajero varahlutir
S: 534 1045

Fortjald á hjólhýsi til sölu. DWT York
II 245 Gr. 15 (971-1000). Kostar nýtt
365.000. Verð: 250.000. S: 843-0909.

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

Fellihýsi

Reiðhjól
Bátar

ÞJÓNUSTA
Til sölu 9 ft Palomino Colt, árg.2006.
Mjög vel með farið. Fortjald fylgir. Verð
1.390 þús. Nánari uppl í s.8630895
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Pípulagnir

Nýja

Faglærðir Píparar

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

Hópferðabílar

Hreingerningar
Kría Hjól

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól
-Gerum upp hjól. Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.534
9164. kriacycles.com
Til sölu 4 stk Mercedes Benz sprinter.
Árg. 2007-2010. 8-20 farþ. Vel útbúnir
bílar í góðu standi. Uppl. í s. 892 5429.

Vy-þrif ehf.

Hobby 460 ‘09 lítið notað eins og nýtt.
Sólars. grjótgr. gasvörn, útvarp/CD og
bakaraofn, varad. o.fl. v: 2.970þús. s:
895 5796 .

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

Garðyrkja

Hjólhýsi

Er öspin til ama ?

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

Trjáklippingar

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

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

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

Húsbílar
Búslóðaflutningar

FELLIHÝSI TIL SÖLU

Fleetwood Yumba 91/2 fet, Sólarsella,
fortjald, miðstöð o.fl. Nánari uppl. í
síma: 899 6485.
Stórt Knaus hjólhýsi. Sólarsella,
markísa, og fortjald. Ásett 2 m. Engin
skipti! Uppl í s: 895-0123

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Seglbátur MacGregor 26X, 26 fet 70
h vél. Skúta-vélbátur, 70 ha Suzuki
ub4gengisvél m raflyftu, góður
ferðabátur fullur seglbúnaður, 6
svefnpláss, eldun, miðstöð, sjálfstýring
o.m.fl. Vatnsballest, fellikjölur, á trailer.
Verð 4,7 mkr. S. 898-0154.

Benz húsbíll árg’ 88. Ek. 286 þús. Verð.
800 þús. Uppl. í s. 892 3789

Húsaviðhald

Hjólbarðar
TEC 510 TDF hjólhýsi til sölu. Sólarsella,
markhýsa, fortjald, h&k vatn og DVD.
Tilboð óskast. Uppl. í s. 892 5602.

Ferðaþjarkur.
-Vertu frjáls -

Ekki bundinn malbiki og tjald-stæðum.
Farðu hvert sem er-yfir ár og fjöll. 4 x
4. Disel. Ný dekk. Ford 350, 2005. Ekin
rúm 85 þús.km. Innfluttur af umboði.
GPS,bakkmyndavél og sjónvarp í
bílnum. Rafmagnstengi f. spil, loftdælu
ofl. Ál skúffur undir camper fyrir allt
veiði og ferðadót. Palomino Bronco
800 pallhýsi. Fullt af aukaút- búnaði
sólasella, TV,o.fl. Ný dekk o.fl. Verð á
öllu aðeins 5.8 m. Uppl. í síma 8986337. Stendur hjá Víkurverki Víkurhvarfi
1-6 Kóp. s. 557-7720 www.vikurverk.is

Tilkynningar

Rockwood freedom 1980. ‘07 árg. Lítur
vel út. Ásett verð 1590 þús. 1450 þús.
staðgr. Ekkert ákvílandi. Uppl. í síma
777 9200.
Palomino Yerling fellihýsi til sölu.
Fortjald,
geymslukassi,
eldavél,
ísskápur, nýr rafgeymir. Árg. 2006, lítið
notað. Verð: 1.500.000 S: 843 0909.
Til sölu Fleetwood Taos 8 fet. Árg. ‘06.
Truma gasmiðstöð, sólarsella, 220V,
markísa og WC. Mjög vel með farið
létt í drætti er aðeins 600 kg. ásett V.
1.130þ. Tilboð V.990þ. Uppl. 867 4680.

Til sölu mjög lítið notað og mjög
vel með farið hjólhýsi. Nýtt fortjald,
12/230v, gashitari, kojur, kæliskápur
ofl. Verð 990 Þ. Uppl:691-4740.

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

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

Varahlutir

Palomino Colt fellihýsi ‘04. Vel með
farið Palomino Colt (9 fet) fellihýsi til
sölu. Fortjald, ísskápur, tveir rafgeymar,
festing fyrir tvo gaskúta. Ásett verð
1.200.000, ekkert áhvílandi - tilboð
óskast. Upplýsingar í síma 861-0484
(Margrét).

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

Bílapartasala

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is
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Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Verslun

MATCH ATTAX 2010/2011

Verslanir & Fyrirtæki Útsala á Match
Attax fótboltspjöldum Verð 50 kr
pakkinn án vsk 100 pakkar í boxi
Danco 575-0200. www.danco.is

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur
það líka með Herbalife. Reynsla í
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862
5920.

Óskast keypt

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

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

Laga raðbletti á þökum

Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða
manninn@hotmail.com
K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Fæðubótarefni

Útsala!

Bolur á 2.793,- halsmen fylgir, til í
mörgum litum. Allar töskur og fatnaður
með 30-70% afslætti Súpersól
Hólmaseli 2. 567 2077 & 587-0077.
Erum á facebook.

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

Nudd

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

Tölvur

HEILSA
TANTRA MASSAGE

Heilsuvörur

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

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

ÚTSALA, ÚTSALA!! 15-70% afsláttur.
Verslunin Emilía Bláu húsin Faxafeni s:
588-9925 emilia.is

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

Nudd

Fyrir útihátíðina

Nudd

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

Hattar,
regnföt,
blikkgleraugu,
hringir,ferðavörur og margt fl. Domti
Smáratorgi bara ódýrara.

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi
mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum
okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

THE BEST!!!!

Whole Body Massage in Reykjavik Any
Time 7759441
THE BEST!!! LUXURY WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWNTOWN ANY TIME!!
24/7 s 8570740
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Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá.
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og
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Hanna S. 555 2927 13-22

Andleg leiðsögn, draumaráðningar,
tarot.
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[ SÉRBLAÐ FRÉTTABL

febrúar 2011

Hobby 720 UKFE, árgerð 2008 með
alde hitakerfi og gólfhita. Aukahlutir:
Fortjald (DWT,heilsárs), Markísa,
sjónvarp með DVD, Upplýsingar í síma
893-9190
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Nemendur úr sjöunda
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Grandaskóla kenna
fullorðnum á
tölvur.
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Nuddpottar fyrir hitaveitu! Á. Óskarsson
ehf. www.oskarsson.is S. 566-6600.
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geta
foreldrar mætt
með börnin
sín í Hitt húsið,
rætt málin og fengið
faglega ráðgjöf
varðandi umönnu
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ungbarna. Starfið
ber yfirskrif tina
Ungt
fólk með ungana
sína.
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JETUR

órður Hermann
sson sækir Hitt
húsið með dóttur
að geta hitt aðra
sína Karitas
foreldra og þá
Lóu 6 mánaða.
hittir hún
líka aðra krakka.“
Þórður er 23
ára
nýútskri faður
Þórður segir þá
tónsmiðu
fræðslu sem boðið
LHÍ. „Karitas
Lóa er mitt fyrstar frá upp á koma sér vel
er
fyrir unga nýbaken kærastan mín
barn aða foreldra
átti tvö börn fyrir
við erum með
svo eru faglegir en annanhvern miðvikudag
þrjú börn heima.
fyrirlestrar eða
fæðingarorlofi
Ég er í ar. Hann
kynningnúna og finnst
mjög gott mikilvæg segir félagsskapinn ekki
síður
an.

„Það er gott að
hafa stuðning
af fleiri
ungum foreldrum
en það eru ekki
ir vinir mínir
komnir með börn. marginn sem hittist
Hópurer á
Við erum öll með aldrinum 18 til 25 ára.
okkar fyrsta barn
ganga í gegnum
og að
svipaða hluti. Það
er alltaf
FRAMHALD Á

SÍÐU 4

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

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

Ívar Örn Hansen
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

9 hluta myndavél, ca 40-70 ára
safnhlutur. Ekki dýrt og virkar enn. S.
857 5060.
Eldri vagn í mjög góðu standi, fylgir
honum fortjald. Skoðaður til 2014 verð
250þ. S: 891-8087.

Sigríður Dagný
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 6924700
sigridurh@365.is
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Líkamsræktarstöðvar og Íþróttahús.
PRO dúkar fyrir hlaupabretti. GSM 666
1025.
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Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150
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Nudd

Atvinna

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

NUDD - DEKUR ÍÞRÓTTANUDD

Atvinna

einfaldlega betri kostur

ILVA lagerstarf í Ágúst
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til
afgreiðslustarfa á ILVA lager. Leggjum áherslu á
snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila
árangri í starﬁ. Vinnutími mánudaga - föstudaga
11-18.30. Einnig vinna um helgar í vetur (með skóla.)
Viðkomandi þarf að hafa unnið á lyftara.
Við bjóðum uppá glæsilegt vinnuumhverﬁ, góða
starfsþjálfun, fjölbreytt og skemmtilegt starf.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is
eða haft beint samband við Róbert Valtýsson í
síma 842-4930

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

Fyrir veiðimenn

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

geymslur.com

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

ATVINNA

Ódýr gisting

Fallegar hótel íbúðir í Hafnarf. til leigu til
lengri eða styttri tíma. Allur búnaður og
internet. Uppl: 899 7004.

Flug

Atvinna í boði

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Lítið herbergi í miðbæ Hafnarfjarðar
til leigu fyrir nema. Stutt í Iðnskóla
eða Flensborg. Uppl í síma 8682118,
8629787 eða postur@saeluhusin.is

Ökukennsla

Herbergi til leigu

Nokkur herbergi til leigu á 101R.
Romms for rent on 101 R. s: 8621856

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

Fasteignir

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

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.

Flugskóli Íslands býður upp á
kynningarflug alla daga.Upplýsingar í
síma 825 1500

www.ILVA.is

Geymsluhúsnæði

www.leiguherbergi.is

Húsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til
langtímaleigu. Skilvísar greiðslur.
Reglusemi. Upplýsingar í síma 824
2356.

HEIMILIÐ

32 ára fjölskyldumaður óskar eftir 3-4
herb. íbúð í fjölskylduvænu hverfi til
leigu. Reglusamur og ábyrgðarfullur í
traustri og góðri vinnu. Uppl. í s. 770
5355 & bfreyr1@gmail.com

Dýrahald

Veitingastaðurinn
Saffran vantar þjóni
dagvinnu, hlutastarf.
Ca. 100 til 120 tímar á mánuði.
Möguleiki á meiri vinnu á
kvöldin og um helgar. Einnig
vantar okkur okkur starfsmann
í vinnslueldhús okkar og
veisluþjónustu. Um er að ræða
dagvinnu fullt starf.
Umsóknir sendist á haukur@
saffran.is
Okkur vantar til vinnu í Noregi einn
gröfumann og 3 handlagna menn,
gjarnan fagmenn en ekki skilyrði.
Sendið skilaboð á netfang bvvigbjo@
gmail.com eða í síma 0047 97612713
Óskum eftir fólki í vaktavinnu. 20 ára og
eldri og íslenskumælandi. Uppl gefur
Viggó í 553-6688 og viggo@tmi.is
Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun.
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

3 herb. íb. óskast á langtímaleigu á
höfuðbsv. f. 15 ágúst uppl: 8987947.

Sumarbústaðir

Hreinræktaðir Am. Cocker spaniel
hvolpar til sölu, verða afhendir
um miðjan ágúst, með ættbók og
örmerktir. Frekari uppl. í 8923502 Inga.

Atvinna óskast
Vanan sandblásara vantar í tímabundið
verkefni í ágúst. Upplýsingar : Guðni
896-6758 www.bergasandblastur.is

TILKYNNINGAR
Silunganet Silunganet

Sumarhús í landi Vatnsenda í Skorradal til sölu.

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

Húsið er 63 ferm., byggt 1993-94, stofa, borðkrókur í eldhúsi,
sólstofa, tvö svefniherbergi, svefnloft og útigeymsla. Landið er mjög
kjarrivaxið og skjólgott. Draumaútsýni yfir Skorradalsvatn
og Skarðsheiðina. Selst með innbúi. Verð 17,5 m.

HÚSNÆÐI

Upplýsingar í síma 897 7121.

Stórt sumarhús til leigu
í Grímsnesi!

Einkamál

Gistiaðstaða
f.
10-15 manns.
Helgarleiga 75þús. sun-föst 5 nætur
95þús. Heitur pottur og sauna. Uppl.
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á
www.sumarhus.edicypages.com

Atvinnuhúsnæði
Húsnæði í boði

(¹KON 3VAVARSSON LÎGGILTUR FASTEIGNA FYRIRT¾KJA OG SKIPASALI

4IL SÎLU

3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹  H¾È Å +RINGLUNNI  

Sylvía er týnd! Hún er grábröndótt læða
með rauða ól og skekkju á skottinu.
Hún á heima á Bergstaðastræti. Hún
gæti hafa lokast einhvers staðar inni,
ef það er einhver staður í hverfinu
sem köttur gæti hafa lokast inni
vinsamlegast athugið hvort hún
leynist þar. Ef þú hefur séð hana á
ferðinni síðan á föstudaginn 22. júlí
vinsamlegast hringið í síma 848-3190
eða 865-9018. Takk fyrir. Oddur og
Elísabet.

Orlofsíbúðir á Akureyri
2ja og 3ja herbergja íbúðir
til leigu á Akureyri. Helgar og
vikuleiga í boði.
Nánari uppl. á leigdubil.is og
leiga.blogcentral.is eða í
s: 892 5431/892 6121.

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000.
Húsnæðið er laust til afhendingar strax.
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a
13.9 mill. Uppl. síma 517-1111 eða
696-1001.

Tilkynningar

!5',µ3).' 5- 3+)05,!'3-,
¥ 50036%)45- 2.%33µ3,5 /' &,«!(2%00)

,AUST STRAX
(ÒSN¾ÈIÈ ER FALLEGA
INNRÁTTAÈ OG MEÈ
GL¾SILEGU ÒTSÕNI
(ÒSN¾ÈIÈ ER  
FM MEÈ ÖREMUR
RÒMGËÈUM SKRIFSTOFUM AUK HERBERGIS MEÈ LJËSRITUNARAÈSTÎÈU OG
T¾KNIRÕMI !È AUKI ER STËRT FUNDARHERBERGI OG MIÈRÕMI SEM ¹ÈUR VAR
MËTTAKA OG ELDHÒSKRËKUR TIL HLIÈAR 3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈIÈ ER ALLT HIÈ
GL¾SILEGASTA OG INNRÁTTAÈ ¹ VANDAÈAN H¹TT &R¹B¾R STAÈSETNING GËÈ
AÈKOMA OG N¾G BÅLAST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA OG VIÈ +RINGLUNA (ÒSN¾ÈIÈ
G¾TI VERIÈ AFHENT FLJËTLEGA EÈA SKV N¹NARA SAMKOMULAGI
SETT VERÈ  MILLJ 5PPL VEITIR (¹KON Å SÅMA  
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI

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

"L¹SKËGABYGGÈ 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPI (RUNAMANNAHREPPI 3KEIÈA OG 'NÒPVERJAHREPPI OG &LËAHREPPI
3AMKV¾MT  MGR  GR SKIPULAGSLAGA NR  ER
AUGLÕST NIÈURSTAÈA SVEITARSTJËRNAR 'RÅMSNES OG 'RAFNINGS
HREPPS FYRIR EFTIRFARANDI AÈALSKIPULAGSBREYTINGU
 «VERULEG BREYTING ¹ !ÈALSKIPULAGI 'RÅMSNES OG
'RAFNINGSHREPP   FYRIR SV¾ÈI ÒR LANDI
-IÈENGIS VIÈ LFTAVATN
3VEITARSTJËRN 'RÅMSNES OG 'RAFNINGSHREPPS SAMÖYKKTI ¹
FUNDI  MARS  TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ AÈALSKIPULAGI
SVEITARFÁLAGSINS FYRIR SV¾ÈI ÒR LANDI -IÈENGIS VIÈ
LFTAVATN SEM N¾R YFIR TV¾R FRÅSTUNDAHÒSALËÈIR
NR  OG A  ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ UMR¾TT SV¾ÈI
BREYTIST ÒR SV¾ÈI FYRIR FRÅSTUNDABYGGÈ Å ÅBÒÈARSV¾ÈI
ÖAR SEM FYRIRHUGAÈ ER AÈ BREYTA LËÈUNUM TVEIM Å
ÅBÒÈARHÒSALËÈIR 4ILLAGA AÈ BREYTINGU ¹ DEILISKIPULAGI
SV¾ÈISINS ER AUGLÕST HÁR SAMHLIÈA
3AMKV¾MT  GR SKIPULAGSLAGA NR  ER HÁR MEÈ
AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ EFTIRFARANDI DEILISKIPU
LAGSBREYTINGU
 "REYTING ¹ DEILISKIPULAGI FRÅSTUNDABYGGÈAR ÒR LANDI
-IÈENGIS VIÈ  OG  BRAUT OG VIÈ LFTAVATN Å 'RÅMS
NES OG 'RAFNINGSHREPPI

¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ LËÈIR NR  OG A SEM LIGGJA ¹
MILLI ÖJËÈVEGAR 3OGSVEGAR OG LFTAVATNS BREYTAST ÒR
FRÅSTUNDAHÒSALËÈUM Å ÅBÒÈARHÒSALËÈIR %KKI ER GERÈAR
BREYTINGAR ¹ SKILM¹LUM ER VARÈA ST¾RÈIR OG ÒTLIT HÒSA
"REYTINGIN VAR AUGLÕST  JÒLÅ SL EN ER HÁR AUGLÕST TIL
KYNNINGAR AÈ NÕJU SAMHLIÈA BREYTINGU ¹ AÈALSKIPULAGI
SV¾ÈISINS
3KIPULAGSTILLÎGURNAR LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU SKIPULAGSFULLTRÒA
UPPSVEITA RNESSÕSLU $ALBRAUT  ,AUGARVATNI ¹ SKRIFSTOFUTÅMA
FR¹   !È AUKI ER H¾GT AÈ N¹LGAST TILLÎGURNAR ¹ VEFSLËÈINNI
HTTPWWWSVEITIRISSKIPULAGSFULLTRUIAUGLYSINGAR
+YNNINGARTÅMI DEILISKIPULAGSBREYTINGARINNAR ER FR¹  JÒLÅ TIL 
SEPTEMBER  !THUGASEMDIR SKULU BERAST TIL SKIPULAGSFULLTRÒA
UPPSVEITA RNESSÕSLU Å SÅÈASTA LAGI  SEPTEMBER  OG SKULU
Ö¾R VERA SKRIFLEGAR (VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ
TILLÎGUNA INNAN TILSKILINS FRESTS TELST VERA SAMÖYKKUR HENNI
0ÁTUR )NGI (ARALDSSON
3KIPULAGSFULLTRÒI UPPSVEITA RNESSÕSLU OG &LËAHREPPS

PYLSUR Í FERÐLAGIÐ

198

575

KR. 5 STK

KR. 10 STK

RIS
SA HAMB
BORGARI
175 GR
RÖM
MM

;GDHC>GC6JI6=6B7DG<6G6G
100% HREINT NAUTAKJÖT

10 x 100 GRÖMM 1398 KR.
4x 175 GRÖMM 998 KR.

139
KR. 4 STK

98
KR. 5 KÖKUR

198

KR. 400 ML

139
KR. 5 STK

NÝBAKAÐ Í
VERSLUNUM BÓNUS

BAGUETTE BRAUÐ

598
295

395

KR. 250G

KR. PAKKINN

BÚRFELLS HANGIKJÖTSÁLEGG
Á
LEGG 143g

BÚRFELLS
BRAUÐSKINKA 250g
BÓNUS KJALLARABOLLUR
MEÐ OSTI

198
KR. 4 STK,

259
KR. 4 STK,

KR. PAKKINN

129
KR. STK

NAUTAVEISLU : FJÓRIR
80 GRAMMA
NAUTABORGARAR MEÐ BRAUÐI

bónus brauðsalat 198 kr.

TÚNFISKSALAT - LAXA OG RÆKJUSALAT - HANGIKJÖTSSALAT 200G

;g{W¨gc¨g^c\[ng^g
hVcc\_VgcikZgÂÂ

BRAKANDI FERSKT
ICEBERGSALAT FRÁ HOLLANDI
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VATNSMELÓNUR
VA
VATNSMELÓNUR

139
KR. KG

257
KR. KG

187

APPELSÍNUR Í LAUSU
NÝ UPPSKERA

KR. KG

CÂajhejgi^akVaYVgi^aZ\jcV#
6ÂZ^chVÂW¨iVk^Â]Z^ijkVic^#

98

KR. 70G

DÓS

PASCUAL JÓGÚRT 4 X 125 ML
þarf ekki að vera í kæli.
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298

1398

KR. 250 ML

KR. 200G POKI

10.000 PAKKAR

100% hreinn epla og appelsínuávaxtasafi 250 ml. ferna

159

KR. 3 FERNUR

359

98

KR. 1 LTR

KR. 100 G
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579 kr.pk
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&%#%%%pakkar eftir á þessu
frábæra verði.
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krossgáta
6

7

9

3

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

LÁRÉTT
2. vísupartur, 6. öfug röð, 8. kæla,
9. garðshorn, 11. gjaldmiðill, 12.
þreparöð, 14. hrekja, 16. tveir eins,
17. röð, 18. viður, 20. 999, 21. stertur.
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LÓÐRÉTT
1. á endanum, 3. golfáhald, 4.
Grænlendingur, 5. spor, 7. nýta, 10.
að, 13. síðasti dagur, 15. þurrka út,
16. frændbálkur, 19. pfn.
LAUSN

Dagbók frá Eþíópíu
U

m fjögurleytið hélt ég að það myndi
BAKÞANKAR
líða yfir mig af hungri. Klukkan átta
Sigríðar
um kvöldið var mér óglatt, klukkan tíu
Víðis var ég orðin slöpp. Ég var stödd í norðurJónsdóttur hluta Eþíópíu og hafði ekki borðað síðan

ÞEGAR ÉG loks skreiddist á veitingastað stuttu fyrir miðnætti var ég með
hálfgerðu óráði. Ég hafði auk þess
látið rótsterkt kaffi í galtóman magann í óvæntri kaffiserímóníu. Þrjá
bolla, líkt og hefðin kvað á um …

LÁRÉTT: 2. stef, 6. on, 8. ísa, 9. kot,
11. kr, 12. stigi, 14. flæma, 16. ææ,
17. róf, 18. tré, 20. im, 21. tagl.
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FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

er upprunnið í Eþíópíu). Hún átti reyndar
ekki kaffibaunir og ekkert kaffiduft en dró
fram nokkur krumpuð kaffilauf. Sauð vatn
sem virtist ekki alltof hreint og hellti því
yfir laufin. Úr varð ljósbrúnleitur drykkur.
Hún brosti og rétti mér bolla. Ég hef aldrei
drukkið jafnbragðvondan kaffidrykk –
sem þó var hellt upp á af jafnmikilli virðingu og hlýju. Um kvöldið þegar ég keypti
mér kvöldmat á sextíu krónur gat ég ekki
hugsað um neitt annað en þessa konu.
Þrátt fyrir að hafa safnað fyrir förinni
með láglaunavinnu á sambýli í Reykjavík
var ég moldrík í Eþíópíu.

eldsnemma um morguninn. Ekki af því
að nægan mat væri ekki að finna þarna,
heldur vegna þess að ég var sauður sem
hafði skipulega tekist að missa af opnum
veitingastöðum og verslunum. Þetta var
lúxusvandamál.

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. tí, 4. eskimói,
5. far, 7. notfæra, 10. til, 13. gær, 15.
afmá, 16. ætt, 19. ég.

2

1

UMRÆÐAN

MEÐ HVERJUM kaffibolla kom landið
mér meira á óvart. Þarna voru fjallgarðar,
grænir skógar, eyðimerkur og falleg stöðuvötn. Fólkið var gjörólíkt innbyrðis og talaði yfir 80 tungumál. Landið var jafnlangt
frá staðalmyndinni um hungur og almennan ömurleika og hugsast gat. Á sama tíma
skar inn að beini neyð þess hóps sem svo
sannarlega bjó við skelfileg kjör.

ÞAÐ VAR vont að vera svöng þennan dag í Eþíópíu. Verra var að
viðurkenna að margir sem ég
mætti voru jafnsvangir en gátu
ekki keypt sig frá vandamálinu.
Börnin þeirra voru í ofanálag
orðin slöpp af langvarandi vannæringu.

EINN DAGINN hitti ég margra
barna móður á ofurlitlu heimili. Hún var illa haldin, börnin
vannærð. Samt heimtaði hún
að fá að bjóða upp á kaffi (kaffi

UPP Á síðkastið hefur börnum fjölgað
sem eru aðframkomin í Eþíópíu, Keníu og
Sómalíu. Ástandið er skelfilegt. Ástæðan
er meðal annars verstu þurrkar á svæðinu
í yfir hálfa öld. Ég hef oft hugsað um brosandi konuna með kaffilaufin og óskað af
öllu hjarta að hjálparstofnanir nái til hennar. Skyldu hún og börnin enn vera á lífi?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

kynnir:

Af hverju

Tilfinningaleg miðja Þessi græja byrjar að
karlmannsins er varin
vinna þegar karlaf lítilli græju sem
menn reyna að tala
kallast Grátverja!
um tilfinningar sínar!

Í 84% tilvika springur höfuð mannsins
við álagið!

Og það endar með
ógn og skelfingu!

karlmenn

NÚ ER UMRÆÐAN
FJÖLBREYTTARI,
SKEMMTILEGRI
FJÖRLEGRI,
ÍTARLEGRI OG
AÐGENGILEGRI Á
VÍSI

eiga ekki
að tala um

Ég e
els

tilfinningar!

elsk

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvernig var
í skólanum?

Það var
GAMAN!

og
SPENNANDI!

Gæti ég fengið
eitt ókaldhæðið
svar frá þér?

Fyrirgefðu.
Kaldhæðnin
fylgir bara
með.

Skemmtilegra en

HÁRIÐ!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

4mIQ}óH`RR\YTLPYP=xZP&
Allt í lagi!
Við náðum því!
Við erum þakin
berki!
Þegiðu nú!

4LPYHY]HSHMôYL`PUNHYMYt[[HVNT`UKZRLPóHx
[VWW\WWSH\ZUTLóNYLPóHYHVNLPUMHSKHYHHóNLUNP
M`YPYHSSHY[S]\YVNMHYZxTH/VYMó\OS\Z[Hó\VNM`SNZ[\
TLóSS\ô]xZLTNLYPZ[O]HYVNO]LU¤YZLTLYm=xZP
4LPYHZQ}U]HYWTLPYH[]HYWTLPYPMYt[[PYTLPYP
\WWSûZPUNHYTLPYP\TY¤óHTLPYHSxMTLPYPxôY}[[PY
TLPYP]PYRUPTLPYHY]HSîM¤YóTLPYHHMSS\m=xZP

■ Barnalán
Freknur??
Hvað er það?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Og sumum OJJJJJJJJJJ!!!
Þínar eru
stelpum
orðnar dekkri
vegna þess að finnst freknur Ég vissi að
þær væru
sætar.
þú ert búinn
slæmar!
að vera mikið
úti í sólinni.

Þær eru
litlir blettir
sem
litfrumur
í húðinni
búa til.
Allt í lagi

4LPYP=xZPY
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Sláttuvélar
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ÓPERUTÖFRAR Í MIÐGARÐI Efnt verður til óperutónleika í Miðgarði í Skagafirði á laugardaginn klukkan
20.30. Þar munu söngvararnir Helga Rós Indriðadóttir sópran, Sigríður Aðalsteinsdóttir mezzósópran, Gissur Páll
Gissurarson tenór, Ágúst Ólafsson barítón og Karlakórinn Heimir flytja töfrandi tóna úr heimi óperunnar við meðleik
sjö ungra hljóðfæraleikara sem kalla sig Bergmálshópinn 2011. Stjórnandi er Guðmundur Óli Gunnarsson.

menning@frettabladid.is

Alþjóðlegt orgelsumar
Douglas Brotchie orgelleikari og
Einar Clausen tenór koma fram
á hádegistónleikum í Hallgrímskirkju í dag klukkan 12. Á efnisskránni er fjölbreytt tónlist eftir
Saint-Saëns, Jón Leifs, Langlais
og fleiri.
Christoph Schoener, kirkjutónlistarstjóri við Hauptkirche St.
Michaelis í Hamborg, og einn af
fremstu organistum Þýskalands,
skemmtir síðan gestum Hall-

grímskirkju laugardaginn 30.
júlí og sunnudaginn 31. júlí. Hann
hefur um árabil átt góðu gengi að
fagna sem konsertorganisti og
hefur leikið á tónleikum um alla
Evrópu, í Ísrael og í Bandaríkjunum. Á tónleikum helgarinnar
leikur Schoener verk eftir Bach,
Alain, Liszt og Guilmant.
Tónleikar laugardagsins hefjast kl. 12 og tónleikar sunnudagsins kl. 17.

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

20.07.11 - 26.07.11

GLÆSILEGIR TÓNLEIKAR Afmælistónleikar Reykholtshátíðar heppnuðust vel að mati Jónasar Sen.

-Ò/Ë

1

Það sem aldrei gerist - kilja
Anne Holt

2

Íslenskur fuglavísir - nýr
Jóhann Óli Hilmarsson

LIFANDI FORNMINJAR
Tónlist ★★★★
Reykholtshátíð
Blönduð tónlist með ýmsum
flytjendum á Reykholtshátíðinni.

3

Sokkaprjón
Guðrún S. Magnúsdóttir

4

Ég man þig - kilja
Yrsa Sigurðardóttir

5

Grillað
Grillbók Völla og félaga

6

Íslenska vegahandbókin
2010 - Ýmsir höfundar

7

9

Kortabók MM - 2011
Örn Sigurðsson

Rauðbrystingur - kilja
Jo Nesbø

8

10

Nemesis - kilja
Jo Nesbø

Little Big Book About Iceland
Sigurgeir Sigurjónsson

MYND/GUÐLAUGUR ÓSKARSSON

Reykholtshátíðin var um helgina.
Hátíðin er helguð kammertónlist
og er alltaf haldin um þetta leyti
sumars. Hátíðin átti 15 ára afmæli
og ég fór á afmælistónleikana, sem
voru lokatónleikar hátíðarinnar.
Venjulega er gaman að koma á
þangað. Þegar veðrið er gott er
hægt að ganga út á verönd með
kaffibolla í hléinu og svo má líka
bregða sér niður í kjallara í sal
safnaðarheimilisins og skoða sýninguna. Að vísu er ekki mikið um
sýningargripi. En vissulega má
lesa um ritstörf, menntun, eignir og höfuðból, siglingar, notkun
hverahita – og líka heiðna menningu, enda bjó Snorri Sturluson í
Reykholti.
Segja má að það hafi verið hálfgerðar fornminjar á tónleikaskránni. Það voru verk eftir
Brahms og Tsjajkovskí, löngu
horfin tónskáld, sem eru þó alltaf lifandi á meðan verk þeirra eru
flutt. Svo voru líka aðeins yngri
tónskáld, hið fyrsta á dagskránni
hinn norski Geir Tveitt, sem lést
fyrir þrjátíu árum. Og það var
nafni hans og samlandi, Geir Botnen, sem spilaði á píanó.
Verkið heitir Dans sólguðsins,
mjög fjörlegt, nánast manískt og

Botnen lék það með miklum tilþrifum, þótt sjálfur flygillinn hafi
ekki hljómað vel. Ég verð að segja
að ég dáðist að honum bara fyrir
að vera þarna. Hryllilegu atburðirnir í Noregi köstuðu skugga
sínum á flutninginn. Að vera Norðmaður fjarri heimahögum sínum á
slíkri stundu getur ekki verið auðvelt. En Botnen stóð sig með stakri
prýði.
Sömu sögu er að segja um Elegíuna eftir Gabríel Fauré (sem var
sögð eftir Grieg í fréttum Stöðvar 2 um kvöldið). Þar lék Botnen
ásamt Norðmanninum Audun
Sandvik á selló. Hann hafði fallegan tón og ríka tilfinningu fyrir
inntaki tónlistarinnar. Fínleg blæbrigði í leiknum – lítil smáatriði,
sögðu ótal margt í þessari vönduðu
túlkun. Sem maður kemur þó ekki
orðum að.
Á eftir Elegíunni var Serenaða
í C-dúr op. 10 eftir Dohnány. Þar
léku á strengjahljóðfæri Sigrún
Eðvaldsdóttir, Ásdís Valdimarsdóttir og Michael Stirling. Það var
glæsilega mótaður, nákvæmur og
kraftmikill flutningur.
Svipaða sögu er að segja um sónötukafla í c-moll eftir Brahms sem
Auður Hafsteinsdóttir fiðluleikari
og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari spiluðu. Þetta er
ekki með því dýpsta sem Brahms
samdi, en túlkunin var að minnsta
kosti snyrtileg, lifandi og innileg.
Eins og áður segir hljómaði flygillinn þó illa. Bassinn var ósköp
litlaus og grunnur og hljómurinn

almennt hvellur og leiðinlegur.
Ég held að það sé nauðsynlegt að
kaupa nýjan flygil, ef standardinn
á að vera viðunandi á þessari hátíð
í framtíðinni.
Eftir notalegan kaffibolla úti á
verönd í hléinu var komið að seinni
hluta tónleikanna. Aðeins eitt (en
mjög langt) verk var á dagskránni.
Það var Souvenir de Florence eftir
Tsjajkovskí, stórbrotin tónlist.
Hún er að vísu dálítið yfirborðsleg,
en samt glæsileg, með spennandi
framvindu og alls konar tilvísunum í ítalska tónlist. Flutningurinn,
sem var í höndum Auðar, Ásdísar,
Sandvik og Stirlings, auk Pálínu
Árnadóttur og Guðrúnar Árnadóttur, var frábær. Allar nótur
voru á sínum stað, samspilið var
í fullkomnu jafnvægi og túlkunin
þrungin ástríðum. Það gerist ekki
betra!
Steinunn Birna Ragnarsdóttir
hefur stjórnað Reykholtshátíðinni
frá upphafi og henni hefur farist
það vel úr hendi. Auður Hafsteinsdóttur hefur nú tekið við og byrjunin lofar góðu um framhaldið.
Þær tvær léku saman í upphafi
tónleikanna Sicilenne eftir Mariu
Theresiu von Paradis. Það var fallegt augnablik. Megi Reykholtshátíðin vaxa og dafna um ókomna tíð.
Jónas Sen

Niðurstaða: Glæsilegir tónleikar

með fullt af skemmtilegri tónlist.
Flygillinn í Reykholti er þó ekki
nógu góður.

Fígúratíf málverk í Herberginu
Hjördís Frímann myndlistarkona opnar málverkasýningu í Herberginu í Kirsuberjatrénu
í dag klukkan 17. Sýningin ber nafnið Fortíðarþrá – endurunnin verk.
Sýningin samanstendur af fígúratífum
málverkum með fortíðarþrá, en Hjördís er
þekkt fyrir ævintýramyndir sínar sem líkja
eftir raunveruleikanum. Ásamt þeim sýnir
hún vel valin eldri verk, prentuð á striga.
Hjördís lauk myndlistarnámi frá Boston
árið 1986 og hefur starfað sem myndlistarkona allar götur síðan. Hún er fædd og búsett
á Akureyri og var sýningin Fortríðarþrá upphaflega í Listagilinu á Akureyri í maí.
Verslunin Kirsuberjatréð er á Vesturgötu
4 og er rekin af tíu listamönnum. Sýningarrýmið Herbergið er í versluninni og hefur
verið notað fyrir ýmsar sýningar listamanna
og hönnuða.
Sýningin stendur til 15. ágúst og er opin
alla virka daga frá klukkan 10 til 19, á laugardögum frá 10 til 17 og á sunnudögum frá 13
til 17.
- hþt

FORTÍÐARÞRÁ Hjördís sýnir fígúratíf málverk með fortíðarþrá í Herberginu í Kirsuberjatrénu.
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Kryddaður grísahnakki, úrbeinaður.
Þú velur: hvítlauks og rósmarín/
New York/ítölsk marinering
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X-Ray orkudrykkur, 2 teg., 0.25 ml

Krónu sushi, 8 bitar í pk.
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krr
kkr.
kg

Verð áður 1498 kr. kg
Grísahnakki á spjóti. Þú velur:
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Fagna tíu ára afmæli plötunnar Is This It
> Í SPILARANUM
Snorri Helgason - Wintersun
Coral - Leopard Songs
En Garde - Puzzle Muteson
Björgvin og Hjartagosarnir - Leiðin heim

tonlist@frettabladid.is

Sænska hljómsveitin Peter, Bjorn og John er ein
þeirra sem eiga lag á plötu sem gefin hefur verið út
stafrænt í tilefni tíu ára afmælis Is This It með The
Strokes. Platan nefnist Stroked: A Tribute To Is This
It.
Hin áhrifamikla Is This It kom fyrst út í Ástralíu
30. júlí 2001 en í Bretlandi tæpum mánuði síðar. Á
meðal annarra flytjenda á plötunni eru Owen Pallett,
sem hefur unnið með Arcade Fire, og hljómsveitin
Real Estate. „Það sem heillaði mig þegar ég heyrði
fyrst í The Strokes var að ég hafði aldrei áður hlustað
á rokktónlist komast eins nálægt klassíkinni. Tónlist
þeirra er svo ótrúlega skipulögð og yfirveguð,“ sagði
Pallett.
Af The Strokes er það að frétta að sveitin fór í
hljóðver á dögunum til að taka upp sína fimmtu plötu.
Hún mun fylgja eftir Angles, sem kom út fyrr á þessu
ári við mjög góðar undirtektir.

HEIÐRA THE STROKES Peter, Bjorn og John heiðra The Strokes á nýrri plötu.

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Einstaklega hæfileikarík
Þó að Amy Winehouse hafi aðallega komist í fréttirnar undanfarið
vegna ófara sem rekja má til stjórnlausrar fíkniefnaneyslu þá var mér
samt brugðið þegar ég frétti af fráfalli hennar á laugardaginn. Og ég
varð dapur. Amy var einstaklega hæfileikarík tónlistarkona. Platan
hennar, Back to Black, hefur elst mjög vel. Maður sækir hana aftur og
aftur í plötuskápinn, sem er meira en hægt er að segja um sumar af
þeim plötum sem vöktu mesta lukku hjá manni þegar þær komu út.
Amy var frábær söngkona og góður laga- og
textahöfundur. Island gaf út fyrstu plötuna
hennar, Frank, síðla árs 2003 þegar Amy var
bara tvítug. Frank var flott frumsmíð sem
gaf fögur fyrirheit um það sem á eftir kom.
Tónlistin var bland af poppi, r&b og djassi
og söngröddin minnti á Billie Holiday. Á
annarri plötunni, fyrrnefndri Back to Black,
var grunnurinn hinsvegar sígild sálartónlist
frá sjöunda áratugnum. Platan var að stórum
hluta tekin upp undir stjórn Marks Ronson
og án þess að vilja taka nokkuð frá Amy, sem
samdi lögin og textana og söng, þá átti Mark
stóran þátt í velgengni hennar. Það má segja
SÁRT SAKNAÐ Nýjasta
tölublað NME er helgað Amy að Back to Black sé gott dæmi um þá töfra
sem geta orðið til þegar hæfileikaríkur tónWinehouse.
listarmaður hittir rétta upptökustjórann.
Amy nærðist á mótlæti og þjáningu í listsköpun sinni. Hennar
bestu lög voru samin í kjölfar erfiðrar lífsreynslu – sambandsslita og
ofneyslu. Rehab, You Know I‘m No Good og Love Is a Losing Game
eru góð dæmi. En mótlætið braut hana niður að lokum. Amy hafði ekki
sent frá sér nýtt efni í fimm ár þegar hún féll frá. Hún var að vísu búin
að taka upp efni sem nægir á plötu, en það er ekki á hreinu hversu
langt þær upptökur voru komnar eða hversu ánægð hún var með þær.
Sorglegt.
Hvíl í friði Amy. Ég var virkilega að vona að þú mundir ná þér upp úr
ruglinu.

Ein efnilegasta fótboltakona landsins
Thelma Björk Einarsdóttir hefur vakið verðskuldaða
athygli fyrir frammistöðu sína með Val í sumar.

NÝ PLATA Í ÁGÚST Rappararnir Jay-Z og Kanye West gefa út plötuna Watch the Throne í næsta mánuði.

NORDICPHOTOS/GETTY

Rapprisar sameina kraftana
Rappararnir Jay-Z og
Kanye West hafa sameinað krafta sína og gefa út
plötuna Watch the Throne
innan skamms. Tónlistarunnendur bíða spenntir
eftir útkomunni.

RISAVAXIÐ SAMSTARF
Jay-Z:
11 sólóplötur
50 milljónir seldar
13 Grammy-verðlaun

Kanye West:
5 sólóplötur
15 milljónir seldar
14 Grammy-verðlaun

Rappararnir Jay-Z og Kanye West
gefa út plötuna Watch the Throne
á iTunes 8. ágúst. Fjórum dögum
síðar kemur hún í plötubúðir í
föstu formi. Tónlistaráhugamenn
um heim allan hafa beðið spenntir eftir útgáfunni enda Jay-Z og
Kanye sannkallaðir rapprisar sem
standa á hátindi frægðar sinnar
um þessar mundir.
Samstarfið kemur í sjálfu sér
ekki á óvart. Ferill þeirra beggja
hefur alla tíð verið samtvinnaður og til að byrja með var Kanye
hálfgerður lærlingur hjá Jay-Z.
Kanye steig fram á sjónarsviðið
sem upptökustjóri hjá Roc-A-Fella
Records, þar sem Jay-Z er einn
eigenda. Þar vakti hann athygli
fyrir vinnu sína við The Blueprint,
sjöttu hljóðversplötu Jay-Z. Kanye

varð í framhaldinu eftirsóttur
upptökustjóri en hélt þó áfram að
starfa fyrir Jay-Z og tók upp fjögur lög á næstu plötu hans, auk þess
að syngja í einu lagi.
Kanye ákvað að hefja eigin rappferil og gaf út sína fyrstu plötu,
The College Dropout, hjá Roc-AFella Records og síðan þá hafa
allar plötur hans komið þar út.
Jay-Z var einn af gestasöngvurum
á The College Dropout, rétt eins
og á næstu plötu Kanye, Late Registration, og á þeirri nýjustu, My
Beautiful Dark Twisted Fantasy.
Á móti var Kanye gestasöngvari í

LAGALISTINN

Flytjandi

freyr@frettabladid.is

TÓNLISTINN

Vikuna 21. - 27. júlí 2011
Sæti

tveimur lögum á síðustu plötu JayZ, The Blueprint 3, og einn af upptökustjórunum.
Fyrstu fregnir af samstarfi
þeirra félaga bárust í október í
fyrra og mánuði síðar hófust upptökur í borginni Bath á Englandi.
Upphaflega átti Watch the Trone
að vera fimm laga EP-plata en upptökurnar gengu svo vel að ákveðið
var að gera heilt albúm.
Í janúar kom út fyrsta lagið,
H.A.M., sem er eitt af fjórum
aukalögum á viðhafnarútgáfu
plötunnar. Beyoncé, eiginkona
Jay-Z, syngur í laginu Lift Off og
í smáskífulaginu Otis rappa félagarnir ofan í lag hins sáluga Otis
Redding, Try a Little Tenderness.
Fjölmargir lagahöfundar veittu
þeim hjálparhönd á plötunni, þar
á meðal Pharrell Williams, gamli
refurinn Quincy Jones og Justin
Veron, forsprakki Bon Iver, sem
kom einmitt við sögu á My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
Jay-Z og Kanye ætla í stóra tónleikaferð um Norður-Ameríku til
að kynna plötuna og hefst hún 22.
september í Detroit.

Vikuna 21. - 27. júlí 2011
Lag

Sæti

Flytjandi

Plata

1

Coldplay .........................Every Teardrop Is A Waterfall

1

Helgi Björns & reiðmenn .........Ég vil fara uppí sveit

2

Of Monsters And Men ................................. Little Talks

2

Gus Gus......................................................Arabian Horse

3

Páll Óskar ................................................... La Dolce Vita

3

Steindinn okkar.......................... Án djóks ... samt djók

4

Bubbi Morthens............................................Háskaleikur

4

Bubbi ..............................................................Ég trúi á þig
Jón Jónsson................................................. Wait For Fate

5

Steven Tyler ........................................... It Feels So Good

5

6

Adele ................................................ Set Fire To The Rain

6

Björgvin & Hjartagosarnir...........................Leiðin heim

7

Berndsen & Bubbi ...........................................Úlfur Úlfur

7

Ýmsir ................................................................. Pottþétt 55

8

BlazRoca, Friðrik Dór, Páll Óskar ....Reykjavíkurnætur

8

Valdimar ............................................................Undraland

9

Aloe Blacc ................................................I Need A Dollar

9

Björk .....................................................................Gling gló

10

Steindi JR / Bent / Matti Matt .........Gull af mönnum

10

Rökkurró ..................................................... Í annan heim

Skýringar:
Stendur í stað síðan í síðustu viku

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.
Þátttakendur í Lagalistanum: Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum: Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Havarí, Elkó, tonlist.is

JEVADAGAR
DAGANA 23.-28. JÚLÍ

20%
afsláttur af
skólatöskum

Skólataska á að...
liggja þétt að hryggnum.
vera með bólstraðar axlarólar.
vega innan við 10% af líkamsþyngd.
vera með stillanlegar festingar.
vera rétt á hæð og breidd.

Iðjuþjálfar aðstoða við val á skólatöskum
Það er ýmislegt sem þarf að huga að þegar valin er skólataska fyrir barnið.
Iðjuþjálfar verða til aðstoðar í neðantöldum verslunum Eymundsson í dag,
fimmtudaginn 28. júlí. Kringlunni-Norður kl. 16 - 18 og Smáralind kl. 16 - 18.

Eitt
mesta úrvalið
af Jeva töskum
er í Eymundsson
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Stjörnum prýdd mörgæsamynd

>Á HVÍTA TJALDIÐ
Stjarnan úr sjónvarpsþáttunum
vinsælu Glee, Lea Michele, hlýtur
að vera himinlifandi með að hafa
landað hlutverki í jólamyndinni í
ár, New Year´s Eve. Þar leikur hún
við hlið margra af skærustu stjörnum kvikmyndabransans á borð
við Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Katherine Heigl og Josh Duhamel. Leikstjórinn er sá hinn sami
og gerði myndina Pretty Woman,
Garry Marshall. Myndin verður
frumsýnd í desember.

Sæta dansandi mörgæsin sem heillaði
áhorfendur upp úr skónum í teiknimyndinni Happy Feet snýr aftur á
hvíta tjaldið í lok árs.
Í Happy Feet 2 er það enn og aftur
leikarinn Elijah Wood sem raddsetur
aðalhlutverkið, mörgæsina Mumble
sem er orðinn faðir og þarf að takast
á við taktlausa son sinn Eric í þetta
sinn.
Þær eru margar frægu stjörnurnar
sem ljá persónum myndarinnar rödd
sína, en þar má heyra Robin Williams, Brad Pitt, Matt Damon, Hank
Azaria og Sofíu Vergara úr sjónvarpsþáttunum Modern Family.
L eikkona n sá luga, Britta ny

bio@frettabladid.is

Murphy, lék mörgæsastelpuna
Gloriu í fyrstu myndinni og
átti einnig að taka þátt í þessari. Hún féll frá í desember
2009 og söngkonan Pink talar
í hennar stað fyrir Gloriu. Í
myndinni er lag til minningar um Murphy.

GÓÐUR HÓPUR Sofia Vergara er á meðal

þeirra sem ljá kvikmyndinni Happy Feet
2 rödd sína. Þá tekur söngkonan Pink
við hlutverki Gloriu af Brittany Murphy
sem lést árið 2009 og Elijah Wood les
aftur inn á aðalpersónuna.

Leiðinlegir yfirmenn
og ofurhermenn
Tvær kvikmyndir voru frumsýndar hér á landi í gær. Gamanmyndin Horrible Bosses og hasarmyndin Captain America: The
First Avenger.
Það er leikkonan Jennifer
Aniston sem er fremst í flokki
leikarahóps myndarinnar Hrikalegir yfirmenn eða Horrible
Bosses. Hún leikur einn af yfirmönnum þeirra Jasons Bateman,
Jasons Sudeikis og Charlies Day.
Þeir einfaldlega þola hana ekki og
byrja að skipuleggja morð á henni
og tveimur öðrum leiðinlegum
yfirmönnum ásamt glæpamannin-

um Dean, leiknum af Jamie Foxx.
Myndin Captain America: The
First Avenger er hasarmynd
byggð á samnefndum teiknimyndasögum og gerist í seinni
heimsstyrjöldinni.
Ungi hermaðuri n n Steve
Rogers, leikinn af Chris Evans,
býður sig fram til að taka þátt
í tilraunaverkefni gamals hermanns. Hann endar á að verða
eins konar ofurhermaður, Captain America, og á að ráðast gegn
nasistum. Fyrir vikið verður hermaðurinn einnig helsta skotmark
nasista. Myndin er sýnd í þrívídd..

BJARGA MANNKYNINU Þau James Franco og Freida Pinto reyna bjarga málunum eftir að aparnir taka yfir heiminn.

Aparnir snúa aftur
ÞOLA EKKI LEIÐINLEGA YFIRMENN Þeir Nick, Kurt og Dale leggja á ráðin um að losa

sig við yfirmenn sína.
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

-3,0904k926.-(:;(90
:26;Í)63;(=(2;=Ð:0:
Fylgstu með Pepsideildinni í Boltavaktinni á Vísi. Beinar textalýsingar
allra leikja, útvarpslýsing á leik í hverri umferð í Boltavarpinu og
umfjöllun strax að loknum leik. Myndbönd með viðtölum öll
mörkin í sjónvarpi Vísis. Vertu á Boltavaktinni með Vísi í sumar.

Okkur mönnunum hefur
löngum þótt apar forvitnilegar skepnur og þá sérstaklega vegna þess hve
líkir þeir eru okkur í hegðun og útliti. Það er því ekki
skrítið að dýrategundin hafi
verið áberandi í kvikmyndum. Nú er sjöunda myndin
í Apaplánetuseríunni að líta
dagsins ljós þar sem aparnir gera uppreisn.
Myndin Rise of the Planet of the
Apes verður frumsýnd í íslenskum bíóhúsum eftir verslunarmannahelgi og er þetta hasarmynd troðfull af tæknibrellum.
Myndin fjallar um vísindamanninn Will Rodman sem hefur
þróað lyf til að endurræsa heila
mannsins og þannig vinna gegn
sjúkdómum eins og Alzheimer.
Sem tilraunadýr fyrir rannsóknir
á lyfinu notar Rodman simpans-

ann Sesar. Lyfið hefur hins vegar
þannig áhrif á Sesar að heili hans
verður eins og heili mannsins.
Það geta flestir giskað á framhaldið en með sömu vitsmunalegu
burði og mannskepnan nær Sesar
að sleppa úr haldi vísindamannsins, komast yfir birgðir af lyfinu
og búa til kláran apastofn sem á
endanum ræðst gegn mannkyninu. Sá eini sem getur stöðvað
framgöngu apanna á jörðinni er
vísindamaðurinn Rodman.
Það er leikarinn James Franco
sem leikur vísindamanninn ráðagóða og eins og flestum hetjum
hvíta tjaldsins sæmir er hann
með aðstoðarkonu sér við hlið.
Hana leikur indverska leikkonan
Freida Pinto.
Mikið er lagt upp úr tæknibrellum í myndinni en sama teymið og
sá um brellurnar í Avatar-myndinni, Weto Digital, er á bak við
brellurnar í þessari.
Þetta er í fyrsta sinn sem
aparnir eru gerðir af tæknimönnum en í hinum sex myndunum
hefur leikurunum verið breytt í

APAPLÁNETAN
Planet of the Apes 1968
Beneath the Planet of the Apes
1970
Escape from the Planet of the
Apes 1971
Conquest of the Planet of the
Apes 1972
Battle for the Planet of the
Apes 1973
Planet of the Apes 2001
Rise of the Planet of the Apes
2011

apa með hjálp búninga og farða.
Rupert Wyatt, leikstjóri myndarinnar, gefur í skyn að framhald
verði á myndinni því hún ku enda
með ýmsum ósvöruðum spurningum. Við gætum því átt von á
fleiri apamyndum í framtíðinni.
alfrun@frettabladid.is

Segir þrívídd ekki fyrir alla
Leikstjóranum virta Steven Spielberg finnst að
kvikmyndaframleiðendur ættu ekki að láta blindast af þrívíddartækninni sem virðist tröllríða
markaðnum núna. Spielberg er þeirrar skoðunar að þrívídd sé ekki fyrir alla áhorfendur og að
það séu einfaldlega ekki allar myndir sem henta
tækninni.
„Það eru margir kvikmyndaframleiðendur sem
nota þrívíddartæknina bara í auglýsingaskyni og
halda að þá nái þeir betri aðsóknartölum. Það þarf
að fara vel með þrívíddina og úthugsa hvert smáatriði varðandi kvikmyndatöku upp á nýtt þegar
maður tekur upp í þrívídd. Annars verður útkoman
bara misheppnuð.“

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

Meiri Vísir.

VILL SPARA Steven Spielberg vill spara þrívíddartæknina og

segir hana ekki henta öllum myndum. NORDICPHOTO/GETTY
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MILLJÓNIR fengu hundarnir Minter, Juice og Callum í arf frá fyrrum

eiganda þeirra, fatahönnuðinum Alexander McQueen, en erfðaskrá hans
var gerð opinber á þriðjudag.

folk@frettabladid.is

Prikið selur óskilamuni á markaði
FATAMARKAÐUR MEÐ ÓSKILAFÖT

Skemmtistaðurinn Prikið stendur fyrir
öðruvísi fatamarkaði á laugardaginn, en
þá ætlar staðurinn að selja óskilaföt og
mun ágóðinn renna til langveikra barna.

„Fólk kemur nú oftast og leitar að
hlutunum sínum en margir eru
mjög kærulausir og koma ekkert
og leita,“ segir Gísli Freyr Björgvinsson, rekstrarstjóri Priksins,
en skemmtistaðurinn heldur fatamarkað á laugardaginn. Um er að
ræða fatamarkað með óskilafötum sem hafa orðið eftir á staðnum í gegnum tíðina og ekki ratað
í réttar hendur að nýju.

Gísli segir að það séu alls konar
flíkur sem hægt verði að finna á
fatamarkaðnum. „Þetta eru yfirleitt yfirhafnir en það kemur
fyrir að við finnum buxur. Þá fer
maður virkilega að hugsa hvernig fólk hefur komið sér héðan út,“
segir Gísli.
Fatamarkaðurinn byrjar kl. 12
á laugardaginn og stendur til kl.
15, en allur ágóði rennur til lang-

Íslenskir ostar – hreinasta afbragð

veikra barna. „Ég og eigandinn
[Guðfinnur Sölvi Karlsson] erum
miklir barnamenn og eigum samtals sjö börn.
Við teljum okkur afar heppna
að eiga börn sem eru heilbrigð
og við getum ekki ímyndað okkur
hvað það er erfitt að eiga langveik
börn,“ segir Gísli, og hvetur fólk
til þess að kíkja við á Prikinu á
laugardaginn.

TIL ÍSLANDS Bandaríska svartmálm-

ssveitin Negative Plane spilar á Íslandi
6. ágúst.

Bandarískur
svartmálmur
Bandaríska svartmálmshljómsveitin Negative Plane lýkur
sínum fyrsta Evróputúr með
tónleikum á Café Amsterdam
laugardagskvöldið 6. ágúst.
Íslensku sveitirnar Abominor,
Chao og Svartidauði sjá um upphitun. Negative Plane spilar mjög
dimman og drungalegan svartmálm sem vefur saman svartmálm dagsins í dag og gamla
skólans en sækir um leið áhrif
jafnt í klassískt þungarokk,
gotneskt rokk, kirkjutónlist og
hryllingsmyndatónlist. Sveitin er
nýbúin að gefa út sína aðra plötu,
Stained Glass Revelations, sem
hefur hlotið góðar viðtökur.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 0 - 1 3 0 1

VIRÐIR AMY Fyrrverandi eiginmaður
Amy Winehouse vildi ekki mæta handjárnaður í útförina.
NORDICPHOTO/GETTY

Blake vildi
ekki mæta
Fyrrverandi eiginmaður söngkonunnar Amy Winehouse, Blake
Fielder-Civil vildi ekki fara í
jarðarför söngkonunnar sem
gerð var á þriðjudag. FielderCivil situr í fangelsi þessa dagana fyrir þjófnað og fannst ekki
viðeigandi að mæta í járnum.
„Hann vildi ekki mæta af virðingu fyrir fjölskyldu hennar.
Hann ber of mikla virðingu fyrir
henni og Amy til að koma með
fangaverði og handjárnaður,“
sagði núverandi kærasta hans,
Sarah Aspin, við breska fjölmiðla.

Ræðir fíkn
við börnin
Denise Richards er farin
að fræða dætur
sínar um fíkn.
Ástæðan ku
vera sú að
það var orðið
of erfitt að
útskýra fyrir
þeim fáránlega
hegðun föður
þeirra, Charlie Sheen. Eins
og kunnugt er,
var Sheen djúpt
sokkinn í fíkniefnaneyslu og
DENISE RICHARDS
var á endanum
rekinn úr þáttunum Two and a Half Men. „Ég
byrjaði á því að lesa bók fyrir
þær. Ég var farin að ljúga svo
miklu að þeim. Þetta var farið að
verða of ruglingslegt, svo ég varð
að setjast niður með þeim,“ sagði
Denise.
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Fjölskyldudrama hjá
Leighton Meester

LADY GAGA Söngkonan er afar sorg-

mædd yfir dauða Amy Winehouse.

Leighton Meester, sem þekktust er
fyrir hlutverk sitt sem Blair Waldorf í sjónvarpsþáttunum Gossip
Girl, lögsótti móður sína á dögunum fyrir að misnota pening sem
ætlaður var yngri bróður hennar,
Lex Meester. Leikkonan sendi fjölskyldunni mánaðarlega 7.500 dali,
eða sem samsvarar rúmum 860
þúsund krónum, og átti sá peningur meðal annars að vera notaður
í að greiða mikinn lækniskostnað
bróður hennar, en hann þjáist af
margs konar kvillum og fór nýver-

ið í heilaskurðaðgerð. Hins vegar
kom í ljós að móðir systkinanna,
Constance, hafði notað stóran hluta
peninganna í að greiða lýtaaðgerðir
fyrir sjálfa sig og er Gossip Girlstjarnan allt annað en sátt við hana.
„Leighton er brjáluð út í móður sína
og er staðráðin í því að ná bróður sínum úr þessari stöðu,“ sagði
heimildarmaður. Constance Meester sat í fangelsi í Texas þegar hún
eignaðist Leighton fyrir 25 árum,
en hún var fangelsuð fyrir að hafa
tekið þátt í stóru fíkniefnasmygli.

KÆRIR MÓÐUR SÍNA Leighton Meester vill fá forræði yfir bróður sínum, en móðir
systkinanna er í tómu tjóni.

Ekki drepa
ofurstjörnur
Söngkonan Lady Gaga segir
að dauði Amy Winehouse eigi
að sýna fólki að það megi ekki
„drepa ofurstjörnuna“. Gaga vill
að almenningur dragi lærdóm af
dauða Winehouse, sem fór yfir
móðuna miklu á heimili sínu í
London á laugardaginn.
„Þetta er hræðilegt og ég held
að heimurinn eigi að læra þá
lexíu að drepa ekki ofurstjörnuna. Passið upp á hana og sál
hennar,“ sagði Gaga í viðtali við
bandaríska útvarpsstöð. Winehouse var jörðuð í London í gær.
Kelly Osbourne og upptökustjórinn Mark Ronson voru á meðal
viðstaddra.

Biel á sér
ekkert líf
Jessica Biel er í stóru hlutverki
í myndinni Total Recall, sem
krefst þess að hún sé í toppformi.
Á ráðstefnunni Comic Con á dögunum var hún spurð hvernig hún
færi að því að halda sér í formi
og svarið var einfalt: „Ég á mér
ekkert líf,“ sagði hún og bætti við
að hún eyddi gríðarlegum tíma í
jógatímum.
Biel þykir vera
búin að bæta ansi
miklu af kjöti á upphandleggsvöðvana.
Ástæðan ku vera
sú að hún heldur
á mjög stórum
og þungum
byssum í
Total Recall.
„Ég fæ að
skjóta úr
ótrúlegum
byssum, en ég
má ekki segja
meira.“
Í FÍNU FORMI

Jessica Biel ku
vera komin
með svakalegar
byssur.

Óviss um
vinsældir

25% AFSLÁTTUR!

*

Girnilegasti lagermarkaður landsins!
Verið með í leiknum á Facebook, flottir vinningar!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Ráðandi - auglýsingastofa ehf.

Ungstirnið
Rebecca Black
segir það ekkert víst að
nýjasta lagið
hennar, My
Moment, verði
eins vinsælt og
hennar síðasta,
Friday. „Friday
var svo rosalega vinsælt.
Það verður
erfitt að bæta
árangur þess,“
NÝTT LAG Rebecca sagði hin fjórBlack hefur sent
tán ára Black,
frá sér lagið My
sem sló í gegn á
Moment.
Youtube fyrr á
árinu. My Moment verður fyrsta
smáskífulag fimm laga plötu sem
Black gefur út í næsta mánuði.
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Brúðkaup í tveimur heimsálfum
Bítillinn Paul McCartney ætlar að
tjalda öllu til þegar hann gengur
að eiga unnustu sína, Nancy Shevell, síðar á árinu. Parið ætlar að
láta gefa sig saman í lítilli athöfn í
London að viðstöddum fjölskyldumeðlimum. Því næst heldur parið
til New York þar sem þau slá upp
stórri brúðkaupsveislu fyrir vini
og vandamenn.
„Þetta verður lítil athöfn. Ekki
spyrja mig í hverju ég ætla að
vera. Ég veit það ekki og hversu
uppstrílaður þarf maður eigin-

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT

ÞAÐ NEISTAR Á MILLI JUSTIN OG MILU
Í LANGSKEMMTILEGUSTU
GRÍN
Í MYND SUMARSINS.
“KYNLÍF, FALLEGT FÓLK OG MEIRA KYNLÍF” -A.K., DV

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

HÁSKÓLABÍÓ

5%

CAPTAIN AMERICA 3D
KL. 5.25 - 8 - 10.35
CAPTAIN AMERICA 3D Í LÚXUS KL. 5.25 - 8 - 10.35
FRIENDS WITH BENEFITS
KL. 5.40 - 8 - 10.20
ZOOKEEPER
KL. 3.30 - 5.45
TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 3D KL. 10.40
BAD TEACHER
KL. 8 - 10.10
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.40 - 5.50
BRIDESMAIDS
KL. 8
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.30

12
12
12
L
12
14
L
12
L

NÁNAR Á MIÐI.IS

CAPTAIN AMERICA 3D
FRIENDS WITH BENEFITS
HARRY POTTER 3D
BAD TEACHER
ZOOKEEPER

5%

KL. 5.25 - 8 - 10.35
KL. 10.40
KL. 5.20 - 8
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 5.45 - 8 - 10.15

BORGARBÍÓ

12
12
12
14
L
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CAPTAIN AMERICA 3D
KL. 5.40 - 8 - 10.20
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 8 - 10.10
BRIDESMAIDS
KL. 5.40

12
12
12

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

lega að vera þegar maður giftir
sig fyrir dómara og nánustu fjölskyldu?“ spyr Shevell í samtali við
dagblaðið the Daily Telegraph.
Þetta er í þriðja sinn sem
McCartney gengur upp að altarinu
en tónlistarmaðurinn skellti sér á
skeljarnar í vor eftir fjögurra ára
samband.
GANGA Í ÞAÐ HEILAGA Paul McCartney
ætlar ekki að spara neitt þegar hann
gengur að eiga unnustu sína, Nancy
Shevell.
NORDICPHOTO/GETTY

Facebook stöðvar Nirvana
Plötuumslag Nevermind með Nirvana
hefur verið bannað á Facebook. Fréttablaðið tók saman lista yfir fleiri umslög sem fá
líkast til aldrei að líta dagsins ljós á þessari
vinsælu síðu.
Umslagið á plötu Nirvana, Nevermind, hefur verið
bannað á Facebook. Þar sést nakinn drengur á barnsaldri ofan í sundlaug og slík nekt þykir ekki við hæfi
á þessari vinsælu síðu. „Facebook leyfir ekki myndir þar sem ráðist er gegn einstaklingum eða hópum,
eða myndir sem sýna nekt, ofbeldi, eiturlyfjanotkun
eða annað sem þykir ekki við hæfi,“ segir í reglum
Facebook.
Til stóð að kynna endurútgáfu Nevermind í tilefni tutt-

ugu ára afmælis hennar í haust á Facebook en hætt
hefur verið við það. Barnið á myndinni, Spencer Elden,
er tvítugur maður í dag og sér ekkert athugavert við
að allur heimurinn þekki umslagið. „Frekar margir
hafa séð typpið á mér. Það er frekar svalt,“ sagði hann.
Umslag plötunnar vakti mikla athygli á sínum tíma.
Bandarísku verslunarkeðjurnar Wal-Mart og K-Mart
neituðu að selja plötuna en hættu við það vegna vinsælda hennar. Málamiðlun var náð þegar ákveðið var
að setja límmiða yfir kynfæri barnsins.
Nevermind er ekki fyrsta platan sem vekur hörð viðbrögð. John Lennon og Yoko Ono voru nakin á plötu
sem þau gáfu út 1968 og upprunalegt umslag plötu
Jimi Hendrix, Electric Ladyland, var bannað vegna
nektarmyndar. Þessar plötur og fleiri til myndu líkast til aldrei fást birtar á Facebook miðað við reglur
síðunnar.
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POWERSÝNING
KL. 10

LAUGARÁSBÍÓ

T.V. - kvikmyndir.is

CAPTAIN AMERICA

Sýningartímar
5, 7.30 og 10(POWER)

FRIENDS WITH BENEFITS 5.50, 8 og 10.15
BRIDESMAIDS

4, 6.30 og 9

KUNG FU PANDA 2

4 - ISL TAL

FRÖNSK ERÓTÍK Frakkinn Sebastien
Tellier setti mynd af nakinni konu á
umslag sitt.

MÍNUS Umslag síðustu plötu rokksveitarinnar Mínus vakti mikla athygli.

NEVERMIND Umslag þessarar vinsælu
plötu hefur verið bannað á Facebook.

NAUÐGUN Teikning af konu sem hafði
verið nauðgað var á upprunalegri
útgáfu Appetite For Destruction með
Guns N´´Roses.

NAKTAR KONUR Á breskri útgáfu
Electric Ladyland var hópur naktra
kvenna.

NAKIN John Lennon og Yoko Ono voru
kviknakin á plötumslagi sínu.

FRÁÁÁBÆR
GAMANMYND

ÞESSI TÍU KÆMUST EKKI Á FACEBOOK
EINVALALIÐ LEIKARA

STÆRSTA MYND ÁRSINS

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

HSS. -MBL

„KRAFTMIKILL
LOKAHNYKKUR“

앲앲앲앲
KA. -FBL

ÁLFA
ÁL
FABA
FA
BA
B
AKK
AKK
KKA
A

HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 8 - 10.15
HORRIBLE BOSSES LUXUS VIP í 2D kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.15
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3 - 5.30
CARS 2 textalaus
Sýnd í 2D kl. 8 - 10.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 2.45 - 5.20 - 8 - 10.40
HARRY POTTER Sýnd í 2D kl. 2.45 - 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8
THE HANGOVER 2 Sýnd kl. 5.30
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3

12
VIP
L
L
L
12
12
12
12
L

AK
A
KU
UR
RE
EY
YRII

CARS 2 ísl tal 3D
kl. 5:40
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:10
HARRY POTTER kl. 6 - 9

L
12
12

CAPTAIN AMERICA 3D
HORRIBLE BOSSES
HARRY POTTER 3D
BÍLAR 2 ísl tal 3D
TRANSFORMERS 3 3D
KUNG FU PANDA 2 ísl tal 3D

The Strokes - Is This It (2001)

Mínus - The Great Northern
Whalekill (2007)

Nirvana - Nevermind - (1991)

Jimi Hendrix- Electric Ladyland
(1968)

Slayer - Christ Illusion (2006)

Red Hot Chili Peppers - Mother´s
Milk (1989)

Lennon og Yoko - Unfinished
Music No.1: Two Virgins (1968)

Bloodhound Gang - Hefty Fine
(2005)

Guns´N Roses - Appetite For
Destruction (1987)

Líður vel á lausu

„MÖGNUÐ
ENDALOK“

앲앲앲앲

Toy Story stuttmyndin
Hawaiian Vacation
sýnd á undan Cars 2

Sebastien Tellier - Sexuality (2008)

EGIL
ILSH
SH
HÖ
ÖL
LL
kl. 2:30 - 5:30 - 8 - 10:45
kl. 5:30 - 8 - 10:20
kl. 2:30 - 5 - 8 - 10:45
kl. 2:30 - 5
kl. 8 - 11
kl. 2:30

KRIN
KR
INGL
GL
GLUN
LU
UN
NNII
CAPTAIN AMERICA Sýnd í 3D kl. 6 - 9

HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 6 - 8 - 10.20
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 5.30
SUPER 8
Sýnd kl. 8 - 10.20
SELF
SE
LFOS
OS
O
SS
CAPTAIN AMERICA
kl. 8 - 10.30
HORRIBLE BOSSES
kl. 8 - 10.15
KEFL
KE
FLAV
AV
AVÍK
VÍÍK
K
CAPTAIN AMERICA DIGITAL-3D
kl. 8 - 10:40
HORRIBLE BOSSES
kl. 8 - 10:10

12
12
12
L
12
L

12
12
L
12

12
12

L
12

Eftir tveggja ára samband er ástin kulnuð milli
leikaranna Kate Bosworth og Alexanders Skarsgård.
Parið hefur verið eitt það heitasta í Hollywood síðansambandið hófst.
Samkvæmt ónafngreindum heimildarmanni US
Magazine áttu sambandsslitin sér stað fyrir nokkru
síðan og var það Skarsgård sem vildi slíta sambandinu.
Skarsgård, sem er hvað þekktastur fyrir leik sinn
í sjónvarpsþáttunum True Blood, er hæstánægður
með að vera laus og liðugur og hefur þegar sést með
nokkrar nýjar stúlkur upp á arminn. Ekki er vitað
hvernig Bosworth tekur því en hún var áður í sambandi við leikarann Orlando Bloom.

Á LAUSU Alexander Skarsgård sleit sambandi sínu við leikkonuna Kate Bosworth.
NORDICPHOTO/GETTY
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Lily Allen saknar þess að stíga á svið

SAKNAR POPPSINS Lily Allen var ein stærsta poppstjarna heims, en einbeitir sér í dag meðal annars
að því að stofna fjölskyldu.

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

Söngkonan og fyrrverandi vandræðagemlingurinn Lily
Allen saknar þess að stíga á svið og flytja tónlist sína
fyrir æsta aðdáendur.
Allen mætti á dögunum í viðtal í breska ríkisútvarpið BBC og gaf í skyn að kántrítónlist gæti verið næst á
dagskrá. „Ég gæti kallað mig Lily Rose Cooper, kántrítónlistarkonan,“ sagði hún í léttum dúr. „Alltaf þegar ég
fer á tónleika öfunda ég svolítið þá sem eru á sviði, en
ég hef öðrum hnöppum að hneppa þessa dagana.“
Allen segist vera önnur manneskja í dag en þegar hún
var 18 ára poppstjarna. „Ég var mjög barnaleg,“ sagði
hún. „Mér finnst ég ekki geta verið sama manneskja
aftur vegna þess að svo margt hefur gerst í lífi mínu
undanfarin misseri. Ég sem samt ennþá fyrir aðra. Ég
er nýbúin að semja tónlist fyrir Bridget Jones-söngleikinn. Hann fer eflaust á svið á næsta ári.“
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STELPURNAR í 17 ára landsliðinu í fótbolta mæta Spánverjum í undanúrslitum EM í Nyon í Sviss í dag. Íslenska liðið

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT Í GÆR
NM-karla í körfubolta
Ísland-Noregur

80-61 (37-25)

Stig Íslands: Hlynur Bæringsson 22 (13 fráköst),
Logi Gunnarsson 17, Jakob Örn Sigurðarson 16
Pavel Ermolinskij 9 (9 frák. og 6 stoðs.), Hörður
Axel Vilhjálmsson 5, Brynjar Þór Björnsson 3,
Haukur Helgi Pálsson 3, Helgi Már Magnússon 3,
Finnur Atli Magnússon 2.

Valitor-bikar karla
Þór Ak.-ÍBV

2-0

1-0 David Disztl (11.), 2-0 Sveinn Elías Jónss. (54.)

1. deild karla
Leiknir R.-Þróttur R.

5-1

1-0 Fannar Þór Arnarsson (22.), 2-0 Kristján
Páll Jónsson (56.), 3-0 Þórir Guðjónsson (57.),
3-1 Dusan Ivkovic (76.), 4-1 Ólafur Hrannar
Kristjánsson (88.) 5-1 Þórir Guðjónsson (90.)

Haukar-ÍR

3-2

1-0 Úlfar Hrafn Pálsson (12.), 1-1 Jón Gísli Ström
(31.), 2-1 Alieu Jagne (53.), 2-2 Haukur Ólafsson,
víti (60.), 3-2 Hilmar Rafn Emilsson (66.)

Fjölnir-BÍ/Bolungarvík

1-1

0-1 Nicholas Deverdics (81.), 1-1 Marinó Þór
Jakobsson (90.).
Upplýsingar um markaskorarar af fótbolti.net.

STAÐAN Í DEILDINNI:
ÍA
14 13 1 0
41-6 40
Selfoss
14
9 1 4 30-14 28
Haukar
14
7 3 4 20-15 24
BÍ/Bolungarvík 14
6 3 5 18-23 21
Fjölnir
14
5 5 4 23-25 20
Þróttur R.
14
6 2 6 17-26 20
Víkingur Ó.
14
5 4 5 18-17 19
Stig hinna liðanna: ÍR 15 stig (-7), Grótta 14
(-9), KA 14 (-10), Leiknir 13 (0), HK 5 (-15).

HLYNUR BÆRINGSSON Fyrirliðinn var

frábær í gær.

MYND/KRISTINN GEIR PÁLSSON

Ísland í þriðja sæti á NM:

Hlynur og Jakob
í liði mótsins
KÖRFUBOLTI Íslenska
karlalandsliðið í körfubolta
tryggði sér bronsið á Norðurlandamótinu í Sundsvall með
því að vinna 19 stiga sigur á
Norðmönnum, 80-61, í gær.
Hlynur Bæringsson fór á
kostum í leiknum og var með
22 stig og 13 fráköst. Logi
Gunnarsson fylgdi eftir góðum
leik á móti Dönum með því
að skora 17 stig og Jakob Örn
Sigurðarson skoraði 16 stig.
Þetta er í þriðja sinn á síðustu
fjórum Norðurlandamótum
sem íslenska liðið nær þriðja
sætinu. Liðið náði líka bronsinu
2000 og 2002 en hafði endað í
4. sæti á NM 2006. Finnar urðu
Norðurlandameistarar með
miklum yfirburðum en þeir unnu
úrslitaleikinn á móti Svíum með
22 stiga mun.
Jakob Örn og Hlynur voru
báðir valdir í úrvalslið mótsins.
Jakob skoraði 17,8 stig að
meðaltali í fjórum leikjum
íslenska liðsins en Hlynur var
með 15,5 stig og 10,3 fráköst að
meðaltali í leik.
- óój

Fyrsti leikur Eiðs með AEK:

Fékk 45 mínútur
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen spilaði sinn fyrsta leik fyrir
AEK Aþenu í gærkvöldi þegar
liðið gerði markalaust jafntefli
við tyrkneska liðið Karabükspor í
æfingaleik.
Eiður Smári lék aðeins fyrri
hálfleikinn og var einu sinni
nálægt því að skora. Kamerúnmaðurinn Steve Leo Beleck kom
inn á fyrir Eið Smára í hálfleik.
Elfar Freyr Helgason kom inn á
sem varamaður á 58. mínútu. - óój

vann alla sex leiki sína í undankeppninni með markatölunni 37-3. Leikurinn hefst klukkan 12 að íslenskum tíma en
strax á eftir mætast Þýskaland og Frakkland í hinum undanúrslitaleiknum. Leikirnir verða í beinni útsendingu á Eurosport sem er stöð númer 40 á Digital Íslandi.

Er að springa úr stolti
Þórsarar sýndu að þeir eru svo sannarlega tilbúnir að deyja fyrir klúbbinn, eins
og þeir syngja ótt og títt í stúkunni. Barátta þeirra var til fyrirmyndar og eftir
sex töp í undanúrslitum spilar liðið loks um bikarmeistaratitilinn.
FÓTBOLTI „Deyja fyrir klúbbinn”

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON Í leik með A-

er einkennislag og einkennisorð
Þórsara og þeir sýndu í gær að
þeir spila eftir þessum orðum.
Þvílík barátta og kraftur sem
skilaði 2-0 sigri á ÍBV og sæti í
úrslitaleik bikarkeppninnar. Þetta
verður fyrsti bikarúrslitaleikur
Þórs sem hafði sex sinnum leikið
í undanúrslitum áður.
Gegn gangi leiksins er ekki nógu
sterk klysja sem lýsir varla hálfleiksstöðunni í gær. Eyjamenn
sóttu án afláts til að byrja með og
fengu fín færi en skoruðu ekki.
Það gerði hins vegar Þór þegar
Dvid Dizstl potaði boltanum í tómt
markið eftir að Abel Dhaira markmaður hafði misst boltann klaufalega yfir sig eftir innkast.
Taflið snerist við í seinni
hálfleik. Þórsarar byrjuðu mjög
vel, fengu fín færi og uppskáru
annað mark. Sveinn Elías skallaði
þá hornspyrnu Atla í markið en
dekkning Eyjamanna var ömurleg
auk þess sem þeir hindruðu eigin
markmann í að komast í boltann.
ÍBV reyndi hvað það gat en
allt kom fyrir ekki. Þeir sköpuðu
nokkur ágæt færi en þá skorti
greddu í teignum til að koma
tuðrunni í netið. Það var þeim dýrt
í gær.
Þórsarar börðust með hjartanu
og uppskáru vel. Þeir átu alla bolta,
í eigin teig og andstæðinganna.
„Það lá mikið á okkur og fyrri
hálfleikurinn var erfiður,” sagði
Páll Viðar Gíslason, þjálfari Þórs.
„Við vörðumst vel gegn mjög vel
spilandi ÍBV-liði. Við leiðum 1-0
og það er mjög ósanngjörn staða
samkvæmt öllum þeim sem hafa
vit á fótbolta. Við vorum þéttir
í seinni hálfleik og við vorum
brattari í seinni hálfleik en þeim
fyrri. Við féllum of mikið til
baka en það getur vel verið að
strákarnir séu að stríða mér með
þessu og ef þeir eru að gera það
er það í lagi, á meðan við erum að
vinna,” sagði Páll og hló við.
„Ég er auðvitað stoltur af strákunum. Ég er búinn að vera í
klúbbnum frá blautu barnsbeini,

landsliðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ísland upp um sæti hjá FIFA:

Tólf mánaða
fall á enda
FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið
endaði tólf mánaða fall á
Styrkleikalista FIFA í gær þegar
gefinn var út nýr heimslisti.
Ísland hækkaði um eitt sæti á
listanum og er númer 121.
Íslenska landsliðið var búið að
falla niður listann eða standa í
stað samfellt frá júlí 2010 þegar
liðið var í 79. sæti.
Íslenska liðið er samt í sömu
stöðu innan UEFA og verður
því í síðasta styrkleikaflokki
þegar dregið verður í riðla fyrir
undankeppni HM 2014 í Brasilíu
á laugardaginn. Ísland verður
því í sex liða riðli með fimm
„sterkari“ liðum.
- óój

Vísindamenn í Hollandi:

Leyndarmálið
um vítakeppnir
FÓTBOLTI Hópur vísindamanna

DÁVID DISZTL ÖFLUGUR Ungverjinn kom Þórsurum á bragðið í upphafi leiks og hefur

nú skorað 4 mörk í 3 bikarleikjum á þessu tímabili.

hér eru vinirnir og fjölskyldan og
ég get ekki annað en verið stoltur.
Nú er bara golf á morgun og svo
annar úrslitaleikur, á móti Fram á
miðvikudaginn. Menn mega fagna
þessu afreki en það þýðir ekkert
að slaka á,” sagði Páll en Þórsarar eru ekki á leiðinni á Þjóðhátíð í
Eyjum. „Aldeilis ekki, við leyfum
Eyjamönnum að vera þar einir,”
sagði Páll.
„Þetta var návæmlega eins og í

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

deildarleiknum, við vorum betra
knattspyrnulið en okkur skorti
bara áræðni í teignum til að klára
þetta. Ég ber fulla virðingu fyrir
Þórsliðinu, þeir eru rosalega duglegir í báðum teigunum. Þeir fórna
sér fyrir klúbbinn allan leikinn.
Það er hægt að fara ansi langt á
baráttu og vilja og það hafa þeir
sýnt,” sagði Tryggvi Guðmundsson.

í Hollandi hefur sett fram
skemmtilega kenningu. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar
sem sérfræðingarnir gerðu eru
meiri líkur á því að markverðir
skutli sér til hægri í vítaspyrnum sem framkvæmdar eru við
hátt spennustig í úrslitaleikjum
eða vítaspyrnukeppnum.
Hollendingarnir telja sig hafa
sannað að það sé eðlislægt hjá
mönnum að skutla sér til hægri
undir slíkum kringumstæðum.
Hins vegar benda vísindamennirnir einnig á að við „venjulegar“ aðstæður séu meiri líkur á
því að markverðir skutli sér til
vinstri þegar verja þarf vítaspyrnum

- hþh

- seth

KR tekur á móti Dinamo Tbilisi í 3. umferð undankeppni Evrópudeildar á KR-velli í kvöld:

Leikir sem leikmenn dreymir um að spila
FÓTBOLTI KR mætir Dinamo Tbilisi

frá Georgíu í fyrri viðureign
liðanna í 3. umferð undankeppni
Evrópudeildar í Vesturbænum í
kvöld. Fyrir fram er georgíska
liðið talið mun líklegra til afreka
í einvíginu en KR-ingar hafa farið
á kostum í sumar og skyldi ekki
afskrifa þá.
„Þetta lið er mun hærra skrifað en við en Zilina var það reyndar líka. Þeir voru líka mun hærra
skrifaðir en Georgíumennirnir. Möguleikinn er fyrir hendi og
við höfum fulla trú á að við getum
veitt þeim harða keppni,“ segir
Rúnar Kristinsson þjálfari KR.
Tbilisi-menn slógu út andstæðing frá Moldóvu í fyrstu umferð. Í
annarri umferð lágu andstæðingar
frá Wales þrátt fyrir óvænt tap í
fyrri leiknum. Rúnar tekur undir
með blaðamanni að Georgíumennirnir hafi örugglega lært af tapinu
í Wales og séu ólíklegir til þess að
vanmeta KR-inga.
„Ég hugsa það. Tímabilið hjá
þeim er rétt að byrja og þeir
eru með nýjan þjálfara. Það eru
væntanlega nýjar áherslur í leik
liðsins og þeir að komast inn í
það. Þeir ættu að vera búnir að
stilla saman strengina núna og
orðnir betri en í fyrri leiknum í

GAMAN Í KR KR-ingar hafa farið á kostum í öllum keppnum í sumar og reyna í kvöld

að halda Evrópuævintýrinu gangandi.

Wales. Liðið var töluvert breytt
í síðari leiknum sem þeir unnu
5-0. Þeir eru með þrjá Spánverja,
Brasi líuma n n og spænska n
þjálfara sem starfaði í fjögur ár
hjá Barcelona frá 2005-2009. Þeir
vilja spila fótbolta, halda boltanum
á jörðinni en vonandi getum við
strítt þeim eitthvað,“ sagði Rúnar.
Dinamo Tbilisi er reynslumikið
félag í Evrópukeppnum. Félagið
hefur komist í Evrópukeppni
nær óslitið frá árinu 1994 og

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

stóð sig einnig vel á árum áður
meðan Georgía var hluti af
Sovétríkjunum. Hápunkturinn
var vorið 1981 þegar liðið
stóð uppi sem sigurvegari í
Evrópukeppni bikarhafa. Pétur
Pétursson, aðstoðarþjálfari KR,
var leikmaður Feyenoord á þessum
tíma en liðið tapaði gegn Dinamo í
undanúrslitum keppninnar.
Til marks um breytta tíma
þurfti Dinamo-liðið að vinna sigur
á fjórum andstæðingum á leið

sinni í úrslitaleikinn. Í dag þurfa
Dinamo og KR að slá út fjóra
andstæðinga til þess að komast í
sjálfa aðalkeppnina.
„Þeir eru gríðarlega sterkir á
heimavelli með fjöldann allan af
áhorfendum. Svona lið spila alltaf
miklu betur á heimavelli, eru sókndjarfari og þora meira. Við þurfum
virkilega góð úrslit á heimavelli
til þess að eiga möguleika,“ segir
Rúnar um leik kvöldsins.
KR-ingar hafa enn ekki beðið
lægri hlut í leikjum sínum á heimavelli í sumar. Sjö sigrar, tvö jafntefli og markatalan 24-6 er niðurstaðan úr níu leikjum liðsins í
Vesturbænum og ljóst að Georgíumenn fá ekkert gefins í kvöld.
Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR,
segir ekki koma í ljós fyrr en í dag
hvort hann verði leikfær en Bjarni
meiddist á nára í leiknum gegn
Breiðabliki á sunnudag. Hann er
þó bjartsýnn miðað við bata síðustu
daga og segist vilja ná leiknum.
„Strákarnir eru mjög ánægðir
að spila Evrópuleiki. Það lyftir
sumrinu á hærra plan. Þetta eru
leikir sem menn dreymir um að
spila,“ segir Rúnar. Leikurinn í
kvöld hefst á KR-velli klukkan
19.15 en síðari viðureignin fer
fram í Georgíu að viku liðinni. - ktd
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FRÁBÆRT

NÚNA

40%

VERÐ!

AFSLÁTTUR

149.990

3.990

FULLT VERÐ: 179.990

FULLT VERÐ: 6.990
SPIZY skammel. Bleikt,
gult eða orange.

MELBOURNE svefnsóﬁ, svart áklæði. B:242 D:91/168 H:85.
Dýna: 147x200 cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

890

NÚNA

40%

FULLT VERÐ: 1.190

AFSLÁTTUR

KJ skálar, D:13 cm.
Glærar. 4 stk.

69.990

59.990

FULLT VERÐ: 89.990

FULLT VERÐ: 99.980

SVEN hægindastóll með innbyggðum
skemli. Grátt áklæði. B:62 D:70 H:105 cm.

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

17.990
FULLT VERÐ: 29.990

SAMBA sólbekkur, ál/lime eða fjólublár.
NEO sjónvarpsborð, háglans hvítt. B:160 D:60 H:40 cm .

139.990
FULLT VERÐ: 179.990

BOSTON tungusóﬁ, svart áklæði. B:244 D:89/160
H:70 cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

FRÁBÆRT

VERÐ!

109.990
FULLT VERÐ: 139.990

ALICIA svefnsóﬁ, blómaáklæði. B:157 D:85 H:90. Dýna: 130X200 cm.
Fæst einnig einlitur, grænn. 99.990 fullt verð: 119.990

NÚNA

99.990
FULLT VERÐ: 199.990

INDIANA 2 sæta sóﬁ, svart leður. B:167 D:90 H:44/82 cm.

50%
AFSLÁTTUR

87.990
FULLT VERÐ: 109.990

CLEVELAND 3 sæta sóﬁ, svart áklæði. B:210 D:88 H:62/75 cm.
Fæst einnig 2 sæta. B:180 D:88 H:62/75 cm. 79.990 fullt verð 99.990.

HÚSGAGNAHÖLLINǦÃÛĄȝțǦÃǦÃȠȣȠȢȝțț OPIÐ: ȜțǂȜȣǦȜȝǂȜȣǦȜȞǂȜȢ
HÚSGAGNAHÖLLINǦÃÛĄȝțǦÃǦÃȠȣȠȢȝțț
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1.632 LAXAR

LÖXUM hafði verið landað

og áttatíu silungar voru
gengnir um teljarann í Elliðaánum
klukkan hálffimm síðdegis í gær.

úr Breiðdalsá að kvöldi
þriðjudagsins síðasta.

FLUGAN

golfogveidi@frettabladid.is
KRÓKURINN

Góð í silunginn
Krókurinn er ein af fjölmörgum góðum silungaflugum sem
komið hafa fram á sjónarsviðið
á síðustu árum.
Krókurinn hefur gefið vel
hvort heldur sem kastað er fyrir
bleikju eða urriða en einnig
fæst lax á Krókinn í litlu vatni.
Krókurinn er silungafluga
sem ekki má vanta í boxið um
verslunarmannahelgina.

UPPSKRIFT
Öngull - Grubber í stærðum 10
eða 12.
Tvinni - Svartur UNI 8/0.
Stél - Fanir af kalkúna- eða fasanafjöður.
Broddur - Rauður Jan Siman dubbingbursti.
Búkur - Svart Vinyl Rib medium
Haus.
Koparkúla í stærð 3,3 eða eða 3,8
mm.

VÆNN FISKUR Kristján Jóhann Rein-

holdsson með tíu punda flugulax úr
Bæjarhólum.

Þokkalegur gangur nyrðra:

Blanda komin
yfir 1.100 laxa
Þó að laxveiðin í Blöndu hafi ekki
verið eins mikil í sumar og á
tveimur síðustu árum hefur veiðin
verið þokkaleg. Samkvæmt upplýsingum frá Lax-á hafa veiðst um
1.100 laxar. Hlutfall stórlaxa er
sagt vera hátt eins og vanalega. Þá
segir á agn.is að staðan í Blöndulóni sé „betri en menn þorðu að
vona“. Norðurá í Borgarfirði var
hins vegar komin í 1.170 veidda
laxa fyrir viku.
Miðað við heimasíðu Landsvirkjunar er vatnshæðin í lóninu
nú svipuð og verið hefur á þessum
árstíma að meðaltali síðustu fimm
ár. Haldist það má búast við að
Blanda fari ekki á yfirfall fyrr en
eitthvað er liðið af ágúst.
- gar

Lifnar yfir Stóru-Laxá:

Fengu sjö og
misstu sjö
Veiðimenn sem voru á svæðum I
og II í Stóru-Laxá í fyrradag náðu
sjö löxum á land og misstu annað
eins að því er segir á vef Lax-á.
Dauft hefur verið yfir veiðinni
fram til þessa.
- gar

Guð er í nótt á Þingvöllum
Atli Bergmann hefur í vor
og sumar farið sannkölluðum hamförum á veiðislóð.
Bleikja og urriði í hundruða
tali auk vænna sjóbirtinga
og stórlaxa eru á afrekaskránni. Atli fékk lax lífs
síns í Svartá um daginn.
„Ég er ekkert búinn að vera að
veiða í gær eða í dag,“ tekur Atli
Bergmann, auglýsingastjóri hjá
Birtingi, strax fram, spurður
hvort hann sé ef til vill farinn að
veiða úr hófi fram. Af nógu er að
taka alveg frá því í byrjun apríl
þegar kemur að veiðitúrum Atla.
Atli játar að hann hafi verið í
óvenju miklu veiðistuði í sumar.
„Þetta byrjaði bara svo skemmtilega. Ég var svo heppinn að strax
í byrjun apríl fékk ég risa sjóbirtinga í Litluá. Síðan er bara
allt búið að smella,“ segir hann
afsakandi.
Atli fer jöfnum höndum í ár og
vötn. Í sumar hefur hann meðal
annars farið í Þingvallavatn, Elliðavatn, Vífilsstaðavatn, Hraunsfjörð, Laugarvatn, Svartá, Korpu
og Sogið.
„Þetta er eins og maður sé
búinn að vera æfa sig og þjálfa í
mörg ár. Maður skapar sér heppni
með kunnáttu, elju og viðveru,“
segir Atli sem eingöngu hefur
veitt á flugu síðasta áratuginn.
„Veiðin varð skemmtileg fyrir
mér þegar ég ákvað fyrir tíu
árum að snerta aldrei kaststöng
framar. Mistök margra eru að
hafa hana með í för ef það skyldi
vera vont veður. Þeir finna alls
konar afsakanir en stíga fyrir
vikið aldrei skrefið til fulls og
læra ekki á allar aðstæður.“
Ein af uppáhalds veiðiám Atla
er Svartá. Þar fékk hann maríulaxinn sinn á flugu fyrir tæpum
tíu árum. Atli var í Svartá um
miðjan þennan mánuð. „Þar í
Ármótunum fékk ég fisk lífs
míns á Íslandi. Hann var sautján
til átján pund og yndislega fallegur,“ lýsir Atli sem fram að því
að hann setti í stórlaxinn hafði
orðið fyrir góðlegu aðkasti fyrir
að vera sá eini í hollinu sem ekki
hafði sett í lax.
Strax eftir Svartá fór Atli í
Korpu. „Hún er vanmetin fluguveiðiá,“ segir Atli, sem ásamt
félaga sínum náði tólf flugulöxum úr Korpu á einum degi. Fram
að því höfðu aðeins veiðst fimm
laxar þar á flugu. „Við fengum líka tvo stóra sjóbirtinga og
misstum marga laxa. Ég mæli
með því við hæfa fluguveiðimenn
að prófa Korpuna.“
Í vorveiðinni á Þingvöllum fékk
Atli sextán punda urriða. „Þingvellir eru stórkostlegir. Ég er
búinn að ferðast víða um heim;

FRÍ LEGUGREINING

ATLI BERGMANN Sautján til átján punda lax sem Atli fékk í Svartá um miðjan júlí. „Yndislega fallegur,“ segir hann um fiskinn sem

að sjálfsögðu var sleppt.

MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

TÍU PUNDA SJÓBIRTINGUR Grunnurinn að frábæru veiðisumri
Atla Bergmann var lagður í Litluá strax í apríl.

Veiðin varð skemmtileg fyrir mér þegar ég
ákvað fyrir tíu árum að snerta
aldrei kaststöng framar.
farið í svett og hugleitt inni í píramídunum að leita að guði en hann
er bara í íslenskri sumarnótt á
Þingvöllum,” segir hann.
Um síðustu helgi fór Atli í
Alviðru í Soginu. „Fram að þeim
tíma höfðu verið að tínast upp mest
tveir laxar á dag á maðk og spún og

URRIÐI Glæsilegur 73 sentímetra urriði sem Atli fékk í Litluá.

svoleiðis drasl en við vorum bara
með flugu og fengum átta. Það var
æðislegt,“ segir hann.
Aðspurður segist Atli vera búinn
að veiða hundruð silunga í sumar
auk tólf laxa og um tíu stóra sjóbirtinga. Hann var við opnun Veiðivatna.
„Ég fór þaðan beint á ættarmót í
bænum. Í lítillæti mínu og auðmýkt
var ég búinn að bjóðast til að veiða
í matinn. Ég var heppinn og veiddi
25 urriða og kom með meira en nóg
á grillið,“ segir veiðimaðurinn sem
kveðst sleppa miklu af fiski. „En
ég borða líka mikið heima enda er

þetta hollur og góður matur. Svo
gef ég líka stórfjölskyldunni.“
Fram undan hjá Atla er meðal
annars að fara Héðinsfjörð. Síðar
í Gljúfurá í Borgarfirði. Og þaðan
beint í Andakílsá. „Ég elska að fara
svona beint á milli,“ segir Atli sem
gengst við því að vera í sambúð.
„Ha, ha, jú, en ég á yndislega
konu. Hún hefur engan áhuga
á veiði en er að búin að komast
að því að ég er svo góður á milli
veiðiferða. Þegar hún er kannski
að horfa á Desperat Housewives
þá er ég á Þingvöllum að veiða í
matinn.“
gar@frettabladid.is

SUMARDAGAR

O G FA G L E G R Á Ð G J Ö F
Smiðjuvegi 2
Kópavogi
Sími 544 2121
www.rumgott.is
Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga kl. 11-16
Löggiltir dýnuframleiðendur
– Starfandi í 60 ár

Royal bringur
Kjúklingabringurnar frá Holtakjúklingi eru fersk og hrein afurð sem framleidd
er af mikilli fagmennsku. Þær eru fáanlegar með tvennskonar kryddlegi rósmarín og hvítlauk eða Texas - og henta bæði á grillið og í ofninn.
Nú geta matgæðingar haft það ljómandi gott í sumar.

Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is
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> Renée Zellweger

VIÐ TÆKIÐ

„Ég trúi á ástina en bíð ekki eftir henni,
ég kaupi frekar hús.“

Slegið upp í vindinn

Renée Zellweger leikur í Me, Myself and
Irene, sem fjallar um lögreglumanninn og fjölskylduföðurinn Charlie
sem gleymir að taka meðalið sitt
og breytist í sjálfselska ruddann Hank. Þegar Charlie og
Hank falla báðir fyrir sömu
konunni fer allt í háaloft.
Myndin er sýnd á Stöð 2
bíói kl. 20.

FREYR BJARNASON FYLGDIST MEÐ ÍSLANDSMÓTINU Í HÖGGLEIK

Rok er akkilesarhæll íslenskra útiíþróttagreina. Alíslenskt hávaðarok getur gert
íþróttamönnum lífið leitt í greinum eins
og fótbolta, frjálsum íþróttum og golfi.
Það getur haft mikil áhrif á úrslitin og
auðveldlega jafnað leikinn þegar tveir
misgóðir andstæðingar eigast við. Þá
snýst leikurinn oft meira um klókindi og
reynslu í baráttunni við vindinn heldur en
raunverulega getu.
Síðustu daga hefur blásið heldur
hraustlega á suðvesturhorninu og því
kynntust keppendur á Íslandsmótinu
í höggleik í golfi á Suðurnesjum um
síðustu helgi. Eins og sjá mátti í Sjónvarp- AXEL BÓASSON Íslandsmeistarinn Axel Bóasson á mótinu
inu þurftu kylfingarnir ítrekað að reikna
um síðustu helgi.

STÖÐ 2
16.10 Golf á Íslandi (7:14) (e)
16.40 Leiðarljós
17.20 Gurra grís (3:26)
17.25 Sögustund með Mömmu Marsibil (5:52)

17.40 Einmitt þannig sögur (1:10)
17.55 Geymslan
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Skassið og skinkan (16:20) (10

Things I Hate About You)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Grillað (3:8) Matreiðslumennirnir

Völundur Snær Völundarsson, Sigurður Gíslason og Stefán Ingi Svansson töfra fram girnilegar krásir.

20.10 Drottningarfórn (2:3) (Drottnin-

goffret) Elizabeth Meyer og Charlotte Ekeblad
ætla sér að ná völdum aftur fyrir sósíaldemókrata í Svíþjóð, en flokksformaðurinn Meyer
þarf vernd leyniþjónustunnar vegna hótana
nýnasista og glímir þar að auki við alsheimer.

21.10 Sönnunargögn (5:13) (Body of
Proof) Bandarísk sakamálaþáttaröð. Meinafræðingurinn Megan Hunt fer sínar eigin leiðir í starfi og lendir iðulega upp á kant við yfirmenn sína. Aðalhlutverkið leikur Dana Delany.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Glæpahneigð (Criminal Minds IV)
23.10 Þrenna (5:8) (Trekant)
23.40 Fréttir (e)
23.50 Dagskrárlok

08.00 Journey to the Center of the
Earth

10.00 Picture This
12.00 Happily N‘Ever
14.00 Journey to the Center of the
Earth

16.00 Picture This
18.00 Happily N‘Ever After
20.00 Me, Myself and Irene
22.00 Pucked
00.00 Two Weeks
02.00 Comeback Season
04.00 Pucked

með vindinum í höggum sínum og breyta
líkamsstöðu sinni til að koma kúlunni
áleiðis. Það var ekki hægt annað en að
finna til með kylfingunum að berjast áfram
í íslenska rokinu, sérstaklega þegar hugsað
er til þess að á sama tíma spila erlendir
kollegar þeirra golf við bestu aðstæður þar
sem slæmt veður er varla hluti af orðaforða
þeirra.
Svo vont var veðrið á Íslandsmótinu að
fresta þurfti leik fram eftir morgni á lokadeginum. Þrátt fyrir hinar slæmu aðstæður
komust kylfingarnir loksins á leiðarenda og
verðugir sigurvegarar, þau Axel Bóasson og
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, voru krýndir í
mótslok.

SKJÁREINN
07.00 Þór - ÍBV Útsending frá leik Þórs og

06.25 Fréttir og Ísland í dag
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors (79:175)
10.15 Sjálfstætt fólk
11.00 The Mentalist (6:23)
11.45 Gilmore Girls (5:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Friends (17:24)
13.20 More of Me
14.45 The O.C. 2 (20:24)
15.30 Sorry I‘ve Got No Head
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Two and a Half Men (5:24)
19.35 Modern Family (4:24)
20.00 The Amazing Race (11:12)
20.45 The Closer (1:15) Sjötta serían af

ÍBV í undanúrslitum Valitor-bikarsins.

17.40 F1: Við endamarkið Keppni helgarinnar í Formúlu 1 kappakstrinum krufin til
mergjar.
18.10 Þór - ÍBV Útsending frá leik Þórs og
ÍBV í undanúrslitum Valitor-bikarsins.

20.00 Rey Cup mótið Sýnt frá Rey Cup,

alþjóðlegu knattspyrnumóti sem haldið er í
Reykjavík fyrir börn og unglinga. Leikið er í 3.
og 4. flokki karla og kvenna. Umsjónarmaður
þáttarins er Guðjón Guðmundsson.

20.40 Leikur um 3. sætið Útsending frá
leiknum um 3. sætið í Audi Cup í München
í Þýskalandi.
22.25 Úrslit Útsending frá úrslitaleiknum

í Audi Cup í München í Þýskalandi. Það eru
Bayern München, AC Milan, Barcelona og
Internacional sem taka þátt í mótinu.

þessum hörkuspennandi þætti sem er einn
af allra vinsælustu þáttunum á kapalstöðvunum í Bandaríkjunum. Kyra Sedgwick leikur yfirlögreglukonuna Brendu Leigh Johnsons sem
stöðugt þarf að glíma við íhaldssemi og ofríki
karlanna í lögreglunni.

21.30 The Good Guys (1:20) Nýir þættir sem bæði eru hlaðnir spennu og gríni um
löggu af gamla skólanum, Jack, og nútímalega lögreglumanninn, Dan. Jack fer alltaf eftir
bókinni og er af þeim sökum fastur í vonlausri stöðu hjá lögreglunni. Félagi hans, Dan,
er bæði drykkfelldur og slóði en heldur starfi
sínu hjá lögreglunni vegna hetjudáðar sem
hann framdi mörgum árum áður.
22.15 Sons of Anarchy (1:13)
23.10 The Whole Truth (5:13)
23.55 Lie to Me (17:22)
00.40 Damages (10:13)
01.20 Bachelor Party: The Last
Temptation

03.00 More of Me
04.25 The Closer (1:15)
05.10 The Simpsons
05.35 Fréttir og Ísland í dag

18.00 PL Classic Matches: Southampton - Liverpool, 2000

18.30 Premier League World Áhuga-

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.40 Dynasty (14:28)
17.25 Rachael Ray
18.10 My Generation (5:13) (e)
19.00 Real Housewives of Orange County (4:17)

19.45 Whose Line is it Anyway?
20.10 Rules of Engagement (13:26)
20.35 Parks & Recreation (12:22)

Stærðarinnar grindverki er komið fyrir milli
Pawnee og nágrannasveitarfélagsins Eagleton
sem rífur upp gömul sár.
21.00 Running Wilde (8:13) Bandarísk
gamanþáttaröð frá framleiðendum Arrested Development. Steve neyðist til að passa
Puddle á meðan Emmy dembir sér í tilraunamennsku með valdamiklum ritstjóra tímarits.
21.25 Happy Endings (8:13) Bandarískir
gamanþættir. Alex og Dave eru par sem eiga
frábæran vinahóp.
21.50 Law & Order: Los Angeles
(19:22) Bandarískur sakamálaþáttur um störf
rannsóknarlögreglumanna og saksóknara í
borg englanna, Los Angeles. Þegar ung kona
finnst látin í íbúð sinni taka böndin að berast
að kærastanum sem þó neitar sök.
22.35 The Good Wife (4:23) (e) Endursýningar frá byrjun á fyrstu þáttaröðinni
um góðu eiginkonuna Aliciu. Alicia vinnur
við stórmál gegn lyfjafyrirtæki og finnur gögn
sem benda til þess að einhverjum í kviðdóminum hafi verið mútað.
23.20 Californication (4:12) (e)
23.50 In Plain Sight (4:13) (e)
00.35 CSI (13:23) (e)
01.20 Smash Cuts (16:52) (e)
01.45 Law & Order: LA (19:22) (e)
02.30 Pepsi MAX tónlist

verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegu hliðum.

19.00 Season Highlights 2002/2003

Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í
hröðum og skemmtilegum þætti.

20.00 Aston Villa - Blackburn Útsending frá leik Aston Villa og Blackburn Rovers í
Asíukeppni ensku úrvalsdeildarinnar (Barcleys
Asia Trophy).
21.45 Chelsea - Kitchee Útsending frá
leik Chelsea og Kitchee frá Hong Kong í Asíukeppni ensku úrvalsdeildarinnar (Barcleys
Asia Trophy).
23.30 David Beckham Í þessum þætti

verður ferill David Beckham skoðaður og
helstu afrek þessa frábæra leikmanns skoðuð.

06.00 ESPN America
08.10 RBC Canadian Open (3:4)
11.10 Golfing World
12.50 RBC Canadian Open (4:4)
15.50 US Open 2000 - Official Film
16.50 PGA Tour - Highlights (27:45)
17.45 Golfing World
18.35 Inside the PGA Tour (30:42)
19.00 The Greenbrier Classic (1:4)
22.00 Golfing World
22.50 US Open 2002 - Official Film
23.50 ESPN America

19.45 The Doctors
20.30 In Treatment (40:43) Athyglisverð

þáttaröð frá HBO sem fjallar um sálfræðinginn Paul Weston sem sálgreinir skjólstæðinga
sína og hlustar þolinmóður þar sem þeir lýsa
sínum dýpstu tilfinningum, vandamálum og
sláandi leyndarmálum.
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Hot In Cleveland (2:10) Frábærir gamanþættir sem fjalla um þrjár frábærar
vinkonur frá Los Angeles, rithöfundinn Melanie Morretti, augnabrúnasérfræðing stjarnanna, Joy Scroggs, og fyrrverandi sápuóperuleikkonuna Victoriu Chase. Líf þeirra breytist
til frambúðar þegar flugvélin þeirra, sem var á
leið til Parísar, stoppar óvænt í Cleveland og
vinkonurnar ákveða að dvelja þar um tíma og
hefja nýtt líf. Þær leigja sér hús en því fylgir
lífleg og skemmtileg manneskja sem er leikin
af hinni frábæru Betty White.
22.10 Cougar Town (2:22) Önnur þáttaröðin af þessum skemmtilega gamanþætti
með Courtney Cox úr Friends í hlutverki kynþokkafullrar en afar óöruggrar, einstæðrar
móður unglingsdrengs. Hana langar að hitta
draumaprinsinn en á erfitt með að finna
réttu leiðina til þess enda finnst henni hún
engan veginn samkeppnishæf í stóra stefnumótaleiknum.
22.35 Off the Map (8:13)
23.20 Ghost Whisperer (20:22)
00.05 True Blood (2:12)
00.55 In Treatment (40:43)
01.20 The Doctors (158:175)
02.00 Fréttir Stöðvar 2
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um
norðlenskt mannlíf.

20.00 Hrafnaþing Unnur Halldórsdóttir, hótelstýra og Margrét Rósa sem rekur Iðnó
ræða um ferðamál.
21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur
Sjötti þáttur um undirstöðuatvinnuveginn.
Gestur er Sjöfn Sigurgísladóttir.

21.30 Kolgeitin Sigtryggur Baldursson fær
til sín gesti.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

ÞRÍR NÝIR ÞÆTTIR
Á STÖÐ 2 Í KVÖLD!

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

The Closer

Fyrsti þáttur í kvöld kl 20:50
Sjötta serían af einhverjum allra
vinsælustu þáttunum vestanhafs.
Kyra Sedgwick hefur verið tilnefnd
til Golden Globe verðlauna fyrir
aðalhlutverkið 6 ár í röð!

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

FIMMTUDAGUR 28. júlí 2011

Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 21.30
The Good Guys
Fyrsti þáttur í nýrri þáttaröð sem er
bæði spennandi og bráðfyndin. Hún
fjallar um tvo ólíka lögreglumenn í
Dallas. Annar er gamalreyndur og
fer frjálslega með lög og reglur en
hinn er ungur og óreyndur en vill
gera allt samkvæmt bókinni.

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 Litla flugan 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í
nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Landið
sem rís 14.00 Fréttir 14.03 Vögguvísa 15.00 Fréttir
15.03 Útvarpssagan: Og sólin rennur upp 15.25
Skurðgrafan 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 Konur, geðveiki og
sköpunarþráin 19.40 Sumartónleikar evrópskra
útvarpsstöðva 21.28 Kvöldsagan: Ofvitinn 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.20 Útvarpsperla: Landið í þér 23.20 Tropicalia:
Bylting í brasilískri tónlist 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

12.00 Deal or No Deal 12.35 New Tricks 13.25
Top Gear 14.15 Deal or No Deal 14.55 Deal or
No Deal 15.25 Deal or No Deal 16.00 Fawlty
Towers 16.35 ‚Allo ‚Allo! 17.05 ‚Allo ‚Allo! 17.30
Jane Eyre 18.20 Jonathan Creek 19.10 Top Gear
20.00 Live at the Apollo 20.45 QI 21.15 Little
Britain 21.45 My Family 22.15 Top Gear 23.05
Live at the Apollo 23.50 QI 00.20 QI 00.50 Little
Britain 01.20 My Family 01.50 Jane Eyre 02.40
Jonathan Creek 03.30 ‚Allo ‚Allo! 03.55 Fawlty
Towers 04.30 Deal or No Deal

10.15 Dyrehospitalet 10.45 Styr på fællesskabet
11.15 Når gorillaen pakker kufferten 11.45 Et
rigtigt cirkusliv 12.15 Forandring på vej 12.45
Kender du typen 13.15 Aftenshowet Sommer
14.00 Byggemand Bob 14.15 Hyrdehunden Molly
14.30 Fandango med Sine 15.00 Miss Marple
16.30 TV Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet
Sommer 17.45 Sommervejret 18.00 Sporløs
18.30 90‘erne tur retur 19.00 TV Avisen 19.25
SportNyt 19.30 Sommervejret 19.35 Vore
Venners Liv 20.35 Elskerinder 21.25 Trekant

09.00 Kokkekamp 09.30 Berlin, Berlin 09.55 VM
svømming 12.25 Berlin, Berlin 12.50 Filmavisen
13.00 Derrick 14.00 Sommeråpent 14.45
Svenske hemmeligheter 15.00 Krøniken 16.00
Oddasat - nyheter på samisk 16.05 Nyheter
på tegnspråk 16.10 Tilbake til 80-tallet 16.40
Distriktsnyheter 17.30 Mat i Norden 18.00 Store
leker 18.55 Distriktsnyheter 19.30 Sommeråpent
20.15 Verdens varmeste strøk 21.05 Kveldsnytt
21.20 Ein idiot på tur 22.05 John Adams 23.10
Hemmeligheten 23.35 Blues jukeboks

13.10 Gomorron Sverige 14.00 Rapport 14.05
En svensk sommar i Finland 14.45 Livet på landet
15.15 Vid lägerelden 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Spisa
med Price 16.45 Genialt eller galet 17.05 Picknick
17.20 Sverige i dag sommar 17.30 Rapport 17.52
Regionala nyheter 18.00 Svaleskär 18.30 Mitt
i naturen 19.00 Yes men fix the world 20.25
Angels in America 21.30 Allsång på Skansen
22.30 Uppdrag Granskning 23.30 Rapport 23.35
The Tudors 00.30 Rapport

The Good Guys

Sons of Anarchy

Spennan og grínið blandast
skemmtilega saman í
þessum nýju og vinsælu
þáttum um Dan og Jack
sem eru félagar í
löggunni þótt þér séu
ólíkir um næstum allt.

Adrenalínhlaðin dramatísk
þáttaröð um alræmdan
mótorhjólaklúbb sem á í
stöðugri baráttu við
eiturlyfjasala og spillta
lögreglumenn í einu mesta
syndabæli Kaliforníu.

Fyrsti þáttur í kvöld kl 21:35

Fyrsti þáttur í kvöld kl 22:25
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BESTI BITINN Í BÆNUM

Noregstónleikum Sin Fang aflýst
„Þegar þetta gerðist bjóst maður ekkert við
því að fólk væri í einhverri partístemningu,“
segir Sindri Már Sigfússon, forsprakki Sing
Fang.
Hljómsveitin átti að spila á tónlistarhátíðinni Storåsfestivalen í Noregi næsta laugardag en hátíðinni var aflýst vegna voðaverkanna þar í landi. Að sögn Sindra Más var
mikil tilhlökkun hjá meðlimum Sin Fang
að spila á hátíðinni áður en atburðirnir áttu
sér stað. Á meðal annarra banda sem áttu
að spila var The Go! Team frá Englandi. Sin
Fang hefur þó ekki gefið Noreg upp á bátinn
því sveitin spilar þar í september. Tónleikarnir verða hluti af stórri tónleikaferð um
Evrópu sem hefst í lok ágúst.
Í stað þess að spila á Storåsfestivalen

„Þessa dagana er það klárlega
piri piri naanwich á Saffran.“
Sæþór Kristjánsson, úr upptökuteyminu
StopWaitGo.

spilar Sin Fang á Innipúkanum um verslunarmannahelgina. Þar hefur Sindri Már oft
spilað áður, meðal annars á fyrstu hátíðinni
fyrir níu árum með hljómsveitinni Lovers
Without Lovers. „Við fengum þann dóm eftir
þá tónleika að við hlytum að vera skyldir
einhverjum sem skipulagði hátíðina. Þetta
herti mann bara,“ segir Sindri hress.
Hann hefur í sumar verið að taka upp
nýja Sin Fang-plötu sem kemur út á næsta
ári. Í fyrsta sinn var upptökustjóri honum
til aðstoðar og kom það í hlut Alex Somers,
kærasta Jónsa í Sigur Rós. „Hann er mjög
klár. Það er gaman að þurfa ekki að taka
upp og spila líka. Þetta er búið að vera mjög
skemmtilegt.“
- fb

EKKI TIL NOREGS Sindri Már og félagar í Sin Fang spila

ekki á norskri tónlistarhátíð vegna voðaverkanna þar í
landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HUGLEIKUR DAGSSON: EKKI SKYGGN FREKAR EN SIGRÍÐUR KLINGENBERG

Teiknaði útför Amy Winehouse fyrir tveimur árum
VINSÆLDIR Hljómsveitin Gus Gus er á meðal þeirra sem valda því að sala á tónlist
eykst fyrstu mánuði ársins.

Sala á tónlist sækir í
sig veðrið þetta árið
„Hin einfalda staðreynd er sú að
það eru mjög sterkir titlar að koma
út í sumar, sem seljast vel og lyfta
tölunum,“ segir Eiður Arnarsson,
stjórnarmaður í Félagi hljómplötuframleiðenda (FHF).
Sala á tónlist jókst um tæp 12
prósent fyrstu sex mánuði ársins,
miðað við sama tímabil í fyrra,

Rakarastofan
Klapparstíg

S: 551 3010
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

samkvæmt Tónlistanum. Hann er
unninn af FHF og sýnir um það bil
70 prósent af allri smásölu tónlistar á geisladiskum á Íslandi. Eiður
segir söluna á tónlist hér á landi
koma helstu bölsýnismönnunum á
óvart.
Hverjir eru þessir bölsýnismenn?
„Eru það ekki bara realistarnir,
þannig séð? Eða menn sem telja
sig vera realista,“ segir Eiður.
„Ég tek svona til orða vegna þess
að það er búið að tala söluna niður
árum saman. Það er alltaf verið
að tala um endalausu minnkun á
plötusölu og auðvitað er það rétt að
einhverju leyti. Ég held að meira
að segja að innan bransans sé að
finna fólk sem heldur að ástandið
sé verra en það er.“
Salan eykst að miklu leyti fyrir
tilstilli söluhárra platna frá Gus
Gus, Bubba Morthens og Helga
Björns. „Þetta er í rauninni ekkert dýpri sannleikur en það, held
ég. Samt mjög ánægjulegt,“ segir
Eiður.
- afb
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„Það stefndi í þetta,“, segir skop-myndateiknarinn Hugleikur
r
Dagsson, sem fyrir tveimur árum
m
teiknaði mynd eftir texta lags-ins Rehab, sem söngkonan Amy
y
Winehouse gerði frægt, en hún
n
lést á laugardag.
„Það vill til að ég geri eitthvað
ð
sem verður síðan að veruleika,“
“
segir Hugleikur, sem telur sig
g
vinnusaman og að það sé ástæða
a
þess að hann hitti stundum á hlutii
sem rætast.
Ertu þá ekki skyggn?
„Ég er ekki skyggn frekar en
n
Sigríður Klingenberg,“ segir
r
hann. Á myndinni má sjá opna
a
gröf og í íslenskri þýðingu stend-ur: „Þeir reyndu að fá mig í með-ferð en ég sagði nei, nei, nei.“
“
Amy Winehouse barðist sem
m
kunnugt er við eiturlyfjafíkn síð-ustu ár og skipti engu hversu oftt
hún leitaði hjálpar meðferðar-stofnana, alltaf snéri hún aftur
r
til fyrra lífernis sem endaði svo
o
á hræðilegan hátt á laugardag.
Þetta er ekki í eina skiptið
ð
sem Hugleikur reynist sann-spár. Í bókinni „Garðarshólmi“
“
eftir Hugleik má finna teikn-ingu af rauðu skýi sem dreifð-ist yfir Evrópu, en skýið átti að
tákna göldrótt Eurovision-lag frá
Íslandi. Hugleikur segir að um
leið og Eyjafjallajökull hóf að
gjósa, hafi fólk hins vegar bent
á að skýið ætti margt líkt með
öskuskýi eldgossins. „Einhvern
tímann skrifaði ég líka leikrit þar
sem ein persónan þótti sláandi lík
Guðmundi í Byrginu. Við fögnuðum eiginlega hálfpartinn þegar
þessi perri kom upp á yfirborðið, því þá varð leikritið allt í einu
meira viðeigandi,“ segir Hugleikur og bætir við að hann hafi einnig spáð fyrir ísbjarnardrápunum.
Þrátt fyrir þetta segist Hugleikur
þó trúa á tilviljanir.
En hefur Hugleikur í hyggju á

TRÚIR Á TILVILJANIR
Hugleikur Dagsson virðist hafa spádómsgáfu hvað varðar skopmyndir sínar,
en hann teiknaði þessa mynd af útför
Amy Winehouse fyrir tveimur árum.
Hann segist þó ekki vera skyggn heldur
trúi hann á tilviljanir.

að setja þessar „tilviljanir“ sínar
saman í spádómsrit? „Það getur
vel verið að ég geri það einhvern

tímann þegar mér leiðist,“ segir
Hugleikur.
kristjana@frettabladid.is

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT
Snýr
aftur
á
Glaumbar
Í VIÐSKIPTUM Á VÍSI
Meira sjónvarp,
a meira
arp,
útvarp, meiri fréttir,
i
ingar,
meiri upplýsingar,
meiri umræða,
ð
ða,
meira líf, meiri
ri íþróttir,
meiri virkni, meira
m
úrval. Þú færð
r meira
rð
af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

„Þetta er algjör unaður,“ segir
Davíð Kristinsson um endurkomu
sína á bak við barborðið á Glaumbar.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
fyrir stuttu hefur Guðfinnur Karlsson keypt gamla Glaumbar við
Tryggvagötu. Davíð verður rekstrarstjóri staðarins en hann vann þar
í mörg ár á sínum tíma.
„Ég stóð þarna vaktina í ein fimm
ár þegar gamli Glaumbar var upp á
sitt besta. Það má því segja að um
endurkomu mína sé að ræða,“ segir
Davíð. Smiðir hamast nú við að ná
aftur upprunalegu útliti staðarins
og stefnt er að opnun í ágúst.
„Við ætlum okkur að endurvekja
gömlu góðu Glaumbarsstemninguna sem var alveg yndisleg.
Þetta verður aftur íþróttabar með
almennri afþreyingu um helgar,“

segir Davíð en hann hefur marga
fjöruna sopið í skemmtistaðageiranum.
„Eftir að ég hætti hjá Glaumbar á
sínum tíma flutti ég til Danmerkur.
Þar átti ég og rak sex skemmtistaði,
eða klúbba, eins og Danirnir kalla
það. Það var ágætis tímabil,“ segir
Davíð og bætir við að hann sé glaður að vera kominn aftur á Glaumbar. „Það er besti barinn og besta
vinnuaðstaða sem ég hef kynnst.“
Davíð leggur áherslu á þeir ætli
sér að gera þetta almennilega og
vanda til verka í allri vinnu í sambandi við staðinn. „Maður þarf að
muna að þetta er ekkert áhugamál. Það er 120% vinna að reka
skemmtistað. Gamli Glaumbar var
við lýði í 25 ár og ég er viss um að
nýi Glaumbar verður til næstu 25
árin.“
- áp

BAK VIÐ BARINN Davíð Kristinsson segir
að endurkoman á Glaumbar sé algjör
unaður.
FRÉTTABLAÐIÐ/

4ILBOÈSDAGAR Å 'ULA HÒSINU
Þægilegustu vetlingar í heimi.

kr. 499

Húfa og vettlingar
saman á

Allskonar barnabolir

kr. 999

Kr. 999,-

Barna jakkar
Barna náttföt

Kr. 1.999,-

Kr. 999,-

Verð áður 3.999

Verð áður 1.999

Dömuúlpa SAIKO
Stelpu pils

Kr 4.999

Kr. 999,Verð áður 3.999
Boxer nærbuxur

Kr. 1.999,Barna stuttbuxur

Kr. 999,Verð áður 1.999

Herra stuttbuxur

Dömu sumarkjóll

Kr. 999,-

Barna sumarúlpur

Verð áður 4.490

Kr. 1.999,-

Kr. 999,Verð áður 3.999

Verð áður 4.999

Ipod hátalarar

Kr. 699
Verð áður 1.790

Dömu kvartbuxur

Kr. 999,Verð áður 5.990

Viking ullarundirföt barna

Kr. 3.999,Cafe Milano

Hagkaup
Skeifunni

Þykk Viking ullarföt
dömu og herra

Kr. 5.999,Opið 11–19 alla daga vikunnar, nema sunnudaga 12–17 / Sími 534 4451
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Söng dúett með Hansard
Tónleikar Írans Glens Hansard á
Café Rosenberg á þriðjudagskvöld
heppnuðust mjög vel. Tónleikarnir
stóðu yfir í tvær klukkustundir og
bauð Hansard nokkrum íslenskum
tónlistarmönnum að stíga upp
á svið með sér. Svavar Knútur,
sem spilaði á Bræðslunni ásamt
Hansard, söng með honum eitt
lag og trommuleikarinn Þorvaldur
Þór Þorvaldsson, sem spilaði með
Jónsa á tónleikaferð hans um
heiminn, lamdi húðirnar í nokkrum
lögum. Söngkonan Kristjana Stefánsdóttir, sem söng með Jónasi
Sigurðssyni og Ritvélum framtíðarinnar á Bræðslunni,
varð síðan þess
heiðurs
aðnjótandi að
syngja dúett
með Hansard
í laginu Falling Slowly, sem
hann hlaut
Óskarsverðlaun
fyrir árið
2007.

Risaútsala
hefst í dag

Hlaðinn lofi í Politiken
Djassplata saxófónleikarans
Jóels Pálssonar, Horn, fær fimm
stjörnur af sex mögulegum í
danska blaðinu Politiken. Þar segir
gagnrýnandinn að platan sé djöfulli
góð og vísar um leið í hornin sem
Jóel er með á höfðinu á umslaginu.
Hann bætir við að spilamennskan
sé virkilega góð og lifandi og
vonast eftir því að Jóel komi sem
fyrst til Danmerkur og haldi þar
tónleika. Jóel hefur
áður fengið lof
fyrir plötuna. Hann
var tilnefndur til
Tónlistarverðlauna
Norðurlandaráðs
2011, auk þess að
hljóta Íslensku tónlistarverðlaunin
fyrir djassplötu ársins.

allt að

90%

afsláttur
minnst 50%

- fb

Mest lesið
1

Viðbrögð Norðmanna vekja
aðdáun

2

Icelandairmálið afar sérstakt

3

Ögmundur áminnir Jón Gnarr

4

Tax-Free afsláttur verði skýrari

5

Var tvisvar næstum flúinn

FORSÍÐA
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Opið:
virka daga milli kl. 11 og 18
laugardag milli kl. 11 og 16
sunnudag milli kl. 13 og 17

Kringlan - Smáralind

m.visir.is
Fáðu Vís
í símann!i

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ
Í VASANUM
MEÐ VÍSI
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Meiri Vísir.
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