
veðrið í dag

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011

FÓLK Skagapilturinn Helgi Rúnar 
Bjarnason, sem er aðeins sjö 
ára, þykir hafa stolið senunni 
í myndbandi 
indírokk-
sveitarinnar 
Bon Iver sem 
frumsýnt var á 
vefsíðu Nation-
al Geographic 
á fimmtudag. 
Þar sést Helgi 
rölta um valdar 
náttúruperlur 
Íslands undir 
laginu Holocene.

Myndbandið hefur vakið 
mikla athygli á helstu tónlistar-
síðum heims, meðal annars á 
heimasíðu Billboard-listans, 
Entertainment Weekly og Spin 
Magazine. Í gær höfðu 117 þús-
und manns horft á myndbandið. 
„Þetta var bara mjög gaman og 
ekkert svo erfitt,“ segir Helgi 
Rúnar. - fgg / sjá síðu 34

ORKUMÁL Fullyrt er að lax- og 
sjóbirtingsstofnar Þjórsár muni 
hrynja verði fyrirætlanir Lands-
virkjunar um virkjanir í ánni að 
veruleika. Landsvirkjun hyggur á 
umfangsmiklar mótvægis aðgerðir 
til verndar stofnunum með fisk-
vegum og seiðaveitum. Gagnrýn-
endur segja ekkert benda til þess 
að slíkar aðgerðir muni bera til-
ætlaðan árangur. 

Þingsályktunartillaga ramma-
áætlunar um nýtingu vatnsafls og 
jarðvarma var kynnt á föstudag og 
falla 22 kostir í orkunýtingarflokk. 
Þar ber hæst að fallist er á þrjár 
virkjanir í neðri hluta Þjórsár, 
Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og 
Urriðafossvirkjun. Virkjanirnar 
hafa lengi verið umdeildar vegna 
áhrifa á umhverfi og lífríki.

Orri Vigfússon, formaður NASF, 

verndarsjóðs villtra laxastofna, 
segir mikið áhyggjuefni að grænt 
ljós hafi verið gefið á virkjanirn-
ar þrjár. „Aldrei í Íslandssögunni 
hefur verið ráðist inn á viðkvæm 
göngusvæði villtra laxa með þess-
um hætti. Það má gera ráð fyrir 
að allar hrygningar- og uppeldis-
stöðvar fyrir lax séu ofan Urriða-
foss. Mitt mat er einfaldlega að 
verði þessi áform að veruleika séu 

laxa- og sjóbirtingsstofnarnir lík-
legir til að deyja út.“ 

Í skýrslu Veiðimálastofnunar 
frá 2002 um lífríki Þjórsár segir 
í stuttu máli að virkjanirnar muni 
hafa umtalsverð áhrif á lífríki. 
Mótvægisaðgerðir geti hins vegar 
breytt þeirri mynd. Hvort fisk-
vegir og seiðaveitur duga til er hins 
vegar óljóst og skýrist ekki fyrr en 
virkjanirnar hafa verið reistar.  

Laxastofninn í Þjórsá er líklega 
stærsti villti laxastofn á Íslandi og 
meðal þeirra stærstu í Atlantshafi. 

Hörður Arnarson, forstjóri 
Landsvirkjunar, vísar til mats á 
umhverfisáhrifum frá 2003 og 
þeirra mótvægisaðgerða sem 
fyrirhugaðar eru, spurður um þá 
skoðun að lax og sjóbirtingur muni 
ekki þola virkjun árinnar. 

„Það er búið að gera ráðstafanir 

við hönnun virkjananna til að 
tryggja uppgöngu fisks og að koma 
seiðunum til sjávar. Þetta byggir 
að hluta á reynslu annars staðar 
frá þó í eðli sínu sé erfitt að vita 
þetta fyrr en eftir á.“ Hann segir 
að hönnun virkjana í Þjórsá hafi 
breyst mikið á undanförnum árum  
og taki tillit til umhverfismatsins.

Ragnhildur Sigurðardóttir, vist-
fræðingur hjá Umhverfisrann-
sóknum ehf., segir í skýrslu um 
umhverfisáhrif Urriðafossvirkj-
unar frá 2007 að erlendar rann-
sóknir bendi ekki til að seiðaveita 
sé líkleg til að „bjarga laxastofn-
inum frá hruni“ í á sem beri fram 
um eina milljón tonn af framburði 
á ári og sé „vatnsmikil og stríð“. 
Ragnhildur bendir líka á að fisk-
vegir fyrir niðurgöngufisk séu 
stutt á veg komnir. - shá
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Mitt mat er einfald-
lega að verði þessi 

áform að veruleika séu laxa- 
og sjóbirtingsstofnarnir líklegir 
til að deyja út.

ORRI VIGFÚSSON
FORMAÐUR NASF

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512-5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 

Þ etta er svona heima-hússýning í stofunni hjá mömmu og pabba sem eru erlendis. Þau gáfu samt góðfúslegt leyfi,“ segir Hulda Hlín Magnúsdóttir listmálari sem

sem um tíma bjó einnig í húsinu. Hulda Hlín er með málverk og krítarteikngar og segir þar bregða fyrir ýmsum ættarsvip-um, enda tengist hú

að koma inn í kirkju eða leik-hús. Svolítið dramatísk stemn-ing,“ segir listakonanmeð h

Hulda Hlín Magnúsdóttir heiðrar æskuheimilið sitt á Tjarnargötu 40 með því að halda þar sýningu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Afskorin blóm  eru hin mesta prýði en þó fljót að láta á 
sjá. Til að lengja lífdaga þeirra má skera bestu toppana af 
og setja í lítið glas eða fallega skál. Þannig má njóta feg-
urðarinnar og anganinnar örlítið lengur.

Ættarsvipum bregður fyrir á æskuheimilinu
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Fasteignasalan Torg hefur til sölu einbýlishús í 
Smárarima.

H úsið er fimm herbergja einbýlishús með inn-byggðum tvöföldum bílskúr og garðskála. Garðurinn er sérhannaður og húsið stendur innst í botnlanga.
Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, tvö rúmgóð barna-herbergi með mikilli lofthæð og hjónaherbergi, en inni af því er fatah b i

Þvottahús er með nýlegri innréttingu og bað-herbergi er flísalagt í hólf og gólf.
Eldhús er rúmgott með fallegri kirsuberja-innréttingu, borðplata úr svörtum steini. Eyja með eldunar aðstöðu, tvær gashellur og tvær keramik hellur, borðplata úr svörtum steini. Stálháfur er yfir eyju. Stofan er björt og rúmgóð með fallegum steyptum arni með kopar og gráum steini hönnuðum af Loga Eldon.

Bílskúr er með tveimur hurðum hiti er í bíl l i

Tvöfaldur bílskúr og garðskáli

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Þú hringir – við seljum
512 4900 

Kíktu inn á www.landmark.is! 20% afsláttur af söluþóknun ef þú skráir eignina þína í sölu hjá okkur fyrir 31. ágúst 2011.

Magnús Einarsson                    
löggiltur fasteignasali
sími 897 8266

             
ali

Þórarinn Thorarensen               
sölufulltrúi
sími 770 0309

en               Sigurður Samúelsson             
löggiltur fasteignasali
sími 896 2312

on 
ali

Gunnar Valsson                     
sölustjóri
sími 699 3702

Kristberg Snjólfsson                      
sölufulltrúi
sími 892 1931

      Kris
sölu

Sveinn Eyland                 
löggiltur fasteignasali                  
sími 690 0820

n                     Friðbert Bragason
sölufulltrúi
sími 820 6022

Eggert Maríuson            
sölufulltrúi
sími 690 1472

    Sigrún Hákonardóttir                               
ritari
sími 512 4900

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

gott betra og 

ómissandi með 

súkkulaðiköku.

betri hugmynd!Nýr smellur frá hö
ókarinnar Barnið í ferðatöskunni

Sterkar tennur og fallegt bros.
Flux flúormunnskol fyrir alla 
fjölskylduna.
Fæst í næsta 
apóteki.
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Hefur þú
skolað
í dag?

Segja virkjanir útrýma laxi
Stofnar laxfiska í Þjórsá eru sagðir í útrýmingarhættu verði af virkjanaframkvæmdum. Rammaáætlun 
gefur grænt ljós á þrjár virkjanir. Landsvirkjun telur að mótvægisaðgerðir muni viðhalda stofnum.

VÆTA   sunnan- og vestanlands en 
þurrt að mestu norðaustan til fram 
eftir degi. Fremur hægur vindur og 
hiti á bilinu 7 til 14 stig.
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skoðun  14

Viggo í Drekanum
Danska stjarnan var 
óvæntur afmælisgestur.
fólk 34

Klettaskóli settur í dag
Nýr sérskóli fyrir nemendur 
með þroskahömlun verður 
settur í Perlunni í dag.
tímamót 18

LÍBÍA Uppreisnarmenn í Líbíu 
segjast hafa handtekið þrjá syni 
Múammars Gaddafí Líbíuleiðtoga. 
Uppreisnarmennirnir höfðu náð 
stórum hluta af höfuðborginni Trí-
pólí á sitt vald þegar Fréttablaðið 
fór í prentun í gærkvöldi. 

Íbúar í Trípólí fögnuðu upp-
reisnarmönnunum eins og þjóð-
hetjum víða um borgina. Þeir 
mættu lítilli mótspyrnu þótt Gad-
dafí hefði í sjónvarpsávarpi sagt 

að herlið hans myndi hafa sigur. 
Seint í gærkvöldi biðlaði hann til 
þjóðarinnar að „bjarga Trípólí“ 
frá uppreisnarmönnum. Hann 
sagði það skyldu allra Líbíumanna. 
Talsmaður stjórnarinnar sagði að 
1.300 manns hefðu látist og fimm 
þúsund særst í höfuðborginni. 

Uppreisnarmenn sögðust í gær-
kvöldi myndu stöðva árásir sínar 
ef Gaddafí færi frá völdum og lof-
uðu að honum yrði hleypt úr landi. 

NATÓ sendi í gærkvöldi frá sér 
yfirlýsingu þar sem sagt var að 
best væri Gaddafí gerði sér grein 
fyrir því sem fyrst að hann gæti 
ekki unnið baráttuna gegn sinni 
eigin þjóð, svo að ekki kæmi til 
meiri blóðsúthellinga og þjáning-
ar. „Líbíska þjóðin hefur þjáðst 
gríðarlega undir stjórn Gaddafís 
í meira en fjóra áratugi. Nú eygir 
hún von um nýtt upphaf.“

 - þeb / sjá síðu 6

Uppreisnarmenn sóttu hratt fram í Líbíu í gærkvöldi og var fagnað víða: 

Trípólí á valdi uppreisnarmanna

Bikardrottningin í Val
Embla Grétarsdóttir varð 
bikarmeistari fimmta árið í 
röð um helgina.
Sport 30

HELGI RÚNAR
BJARNASON

FÓRNARLAMBANNA MINNST Minningarathöfn um fórnarlömb hryðjuverkanna í Noregi 
fór fram í Viðey í gærkvöldi. Meðal annars var kveikt á friðarsúlunni til minningar um þá 77 sem létust og fjöldi 
rósa var lagður við súluna. Gærdagurinn var opinber sorgardagur í Noregi.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sjö ára Skagastrákur:

Stelur senunni í 
rokkmyndbandi
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FÓLK Söfnun til stuðnings tónlistar-
manninum Kristjáni Eldjárn 
Hjartar syni á Tjörn í Svarfaðardal 
lýkur á næstu dögum. Hann er nú 
á batavegi eftir alvarlegt bílslys.

Kristján hryggbrotnaði í slys-
inu sem varð á Árskógsströnd í 
júní síðastliðnum en slapp þó við 
mænuskaða. Nú er aðalverkefni 
hans að ná heilsu og þreki með 
endurhæfingu en það tekur tíma 
og hann er frá vinnu á meðan, eins 
og gefur að skilja. 

Kristján er fjallaleiðsögu-
maður og hugðist fara á fjöll með 
hópa göngufólks í sumar. Hann er 
samt trúlega þekktari fyrir tón-
listarsköpun. Þau Tjarnarhjón, 
Kristjana Arngrímsdóttir og 
Kristján, voru helmingur Tjarnar-
kvartettsins á sínum tíma og hafa 
síðan komið fram saman við ýmis 
tækifæri hérlendis og erlendis og 
gefið út diska með tónlist sinni.

„Sjálfgefið er að reyna að 
aðstoða Kristján og fjölskylduna 

þegar svona 
stendur á. Það 
er nú þannig 
að tekju brestur 
bætist þarna 
við heilsu tjónið 
en útgjöld og 
afborganir gufa 
hins vegar ekki 
upp,“ segir Atli 
Rúnar Halldórs-
son í samtali 
við Fréttablað-

ið, en hann hóf söfnunina ásamt 
syst kinum sínum frá Jarðbrú í 
Svarfaðar dal.

„Kristjana og Kristján hafa glatt 
okkur og aðra landsmenn um ára-
bil og nú fáum við tækifæri til að 
sýna þeim þakklætisvott í verki. 
Svarfdælingum hefur alltaf þótt 
sjálfsagt að deila bæði gleði og 
mótlæti og veita grönnum sínum 
hjálp óumbeðnir en nú leituðum við 
líka út fyrir héraðið, enda Tjarnar-
hjónin landsþekkt fólk. Við höfum 

kynnt söfnunina að mestu leyti á 
Face book og í gegnum tölvupóst og 
erum afar þakklát fyrir viðbrögð-
in.“ 

Atli segir að Kristján sé fædd-
ur fjallamaður og fari á hverja þá 
tinda sem hann ætli sér. 

„Sjálfsagt lítur hann á það sem 
hverja aðra áskorun í fjallaklifri 
að ná fullri heilsu. Honum mun tak-
ast það þrátt fyrir að hann geti sem 
stendur bara legið eða staðið upp-
réttur með gjarðir um sig miðjan. 
Ég hitti hann nú síðast á Fiskideg-
inum mikla á Dalvík, standandi úti 
í horni í menningarhúsinu Bergi 
að hlusta á eiginkonuna Kristjönu 
syngja tangó og það var mikill 
hugur í karli!“

Söfnunin er undir heitinu 
„Kveðja til Kristjáns“. Þeir sem 
vilja leggja henni lið geta lagt inn 
á söfnunarreikning í Sparisjóði 
Svarfdæla, 1177-26-2900, kennitala 
270161-3759. 

 thorgils@frettabladid.is

Vinir styrkja Kristján 
á erfiðum tímum
Tónlistarmaðurinn Kristján Eldjárn Hjartarson úr Svarfaðardal er á batavegi 
eftir bílslys. Verður þó frá vinnu enn um hríð. Vinir og nágrannar Kristjáns 
hafa staðið fyrir söfnun til styrktar honum sem lýkur á næstu dögum.

BARÁTTA FRAM UNDAN Vinir og nágrannar Kristjáns frá Tjörn standa fyrir söfnun til styrktar Kristjáni. Hann sést hér með eigin-
konu sinni, börnum þeirra Ösp og Erni og loks Soffíu Björgu Óðinsdóttur á Fiskideginum mikla á Dalvík fyrir skemmstu. 
 MYND/ATLI RÚNAR HALLDÓRSSON

ATLI RÚNAR 
HALLDÓRSSON

UMFERÐ „Nú þegar skólarnir eru 
að byrja þurfa foreldrar að hafa 
í huga að mikil umferð í kringum 
skólana skapar ekki bara hættu 
fyrir þau börn sem koma gang-
andi í skólann, heldur einnig 
fyrir börnin sem fara út úr bíl-
unum. Þau þurfa kannski að 
ganga yfir bílastæði,“ segir Þóra 
Magnea Magnúsdóttir, fræðslu-
fulltrúi hjá Umferðarstofu.

Við suma skóla hefur verið 
útbúin sérstök aðkeyrsla, nánast 
hringtorg, og segir Þóra mikil-
vægt að sleppa börnunum út þar. 
„Þar stöðva bílarnir hver á eftir 
öðrum og börnin fara út á sama 
stað.“

Hún segir Umferðarstofu 
leggja ríka áherslu á að fundin 
sé örugg gönguleið fyrir börn-
in sem séu að hefja skólagöngu 
í fyrsta sinn. „Öruggasta leiðin 

er ekki endilega sú stysta. Það 
er nauðsynlegt að æfa sig í þessu 
nokkrum sinnum ef börnin eiga 
að ganga í skólann. Aðalatriðið er 
að kenna börnunum einfaldar og 
fáar reglur.“

Þóra segir ekki nóg að vera 
bara með endurskinsmerki á 
skólatösku eða fatnaði þega 
skyggja tekur. „Endurskins-
merkin þurfa að hanga til beggja 
hliða, á handleggjum eða stígvél-
um. Þau þurfa að vera á hreyf-
ingu.“

Þóra Magnea bendir einnig á 
að börn yngri en sjö ára megi 
ekki hjóla í umferðinni. - ibs

Mikil bílaumferð í kringum skóla skapar hættu fyrir nemendur:

Foreldrar hugi að öruggri leið

Á LEIÐ Í SKÓLANN  „Brýna þarf fyrir 
börnum að nota gangbrautir og hand-

stýrð umferðarljós,“ segir fræðslufulltrúi 
Umferðarstofu. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Gunnar, er þetta nokkuð 
kattarþvottur af þinni hálfu?

„Nei, það þýðir ekkert að fara í 
kringum svona vandamál eins og 
köttur í kringum heitan graut.“

Gunnar Theodór Eggertsson rithöfundur 
lenti í rifrildi á Facebook um hvort ketti 
skuli hafa í bandi utandyra. Í kjölfarið gaf 
hann út bókina „Köttum til varnar“ og 
ánafnaði Kattavinafélaginu ágóðann af 
sölunni.

FÓLK Vestmannaeyingar minntust 
fyrsta flugsins til Vestmanna-
eyja, sem átti sér stað hinn 14. 
ágúst árið 1946. Halldór Bech og 
Hjalti Tómasson fóru það flug á 
vél af gerðinni Piper Cub.

Upphaflega stóð til að fljúga 
sömu vél til Vestmannaeyja 14. 
ágúst en hætta varð við þau 
áform vegna veðurs. Þess í stað 
var flogið síðastliðinn á laugar-
dag, og flugu 20 vélar með Piper 
Cub vélinni frá  Bakkaflugvelli. 
Flugmenn fengu sér kaffi og 
vöfflur í tilefni dagsins og héldu 
svo aftur til síns heima. - sm

Piper Cub-flugvél sneri aftur til Vestmannaeyja 65 árum eftir fyrsta flugið til Eyja:

Flugmennirnir fengu kaffi og vöfflur

FLUGFÉLAGAR Ottó Tynes (til hægri) og Ingvar Valdimarsson flugu til Vestmannaeyja 
á Piper Cub-vélinni TF-KAK á laugardag í tilefni þess að sextíu og fimm ár voru liðin 
frá fyrsta fluginu til Eyja, sem farið var á sömu vél. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

GAZA Hamas-samtökin og ísraelsk 
stjórnvöld hafa samþykkt vopna-
hlé eftir þriggja daga stöðuga 
bardaga. Upphaf átakanna má 
rekja til þess er þrjár bifreiðar 
ísraelska hersins urðu skotmörk 
Hamas-samtakanna. Ísraelar 
svöruðu með loftárásum og á 
móti skutu Hamas-samtökin eld-
flaugum. 

Átökin komu samskiptum 
Egyptalands og Ísraels í uppnám 
eftir að þrír egypskir lögreglu-
menn létu lífið í einni loftárás-
inni. Að sögn Hamas-liða munu 
þeir sjá til þess að vopnahlénu, 
sem tók gildi í gær, verði fram-
fylgt.  - sm

Vopnahlé á Gaza-svæðinu:

Hætta árásum 
eftir hörð átök

RÚSTIR Hamas-liði skoðar húsarústir í 
Palestínu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Hátt í hundrað þús-
und manns voru í miðborginni á 
laugardag, Menningarnótt, sam-
kvæmt upplýsingum frá lögreglu. 
Nokkrar líkamsárásir voru til-
kynntar til lögreglu en engin 
þeirra var talin alvarleg. Þá gistu 
nokkrir fangageymslur.

Karl um þrítugt var handtekinn 
við danska sendiráðið á Hverfis-
götu. Hann hafði flaggað flík á 
fánastöng sendiráðsins en var 
sleppt eftir stutta dvöl á lögreglu-
stöð.

Umferð gekk að mestu áfalla-
laust. Nokkur umferðaróhöpp voru 
tilkynnt til lögreglu og má rekja 
tvö þeirra til ölvunaraksturs.  - kg

Fjölmenni á Menningarnótt:

Flaggaði flík 
við sendiráð

DÓMSMÁL Rúmlega fertugur 
karlmaður hefur verið ákærður 
fyrir að hafa í október 2010 haft 
í vörslum sínum rúmlega sjö 
grömm af amfetamíni, kannabis-
lauf og 59 kannabisplöntur. 
Manninum er einnig gefið að sök 
að hafa ræktað plönturnar.

Þá hefur karlmaður á þrítugs-
aldri verið ákærður fyrir að 
hafa haft í vörslu sinni tæp 180 
grömm af maríjúana, fjörutíu 
grömm af kannabislaufum og 
smáræði af tóbaksblönduðu 
kannabisefni. - jss

Tveir karlmenn ákærðir:

Með amfetamín 
og kannabsiefni

DANMÖRK Héraðsstjórnirnar 
fimm í Danmörku, sem hafa 
meðal annars haft umsjón 
með sjúkrahúsum hvert í sínu 
umdæmi, verða lagðar niður frá 
ársbyrjun 2013. Löggjöf þess efn-
is var samþykkt á danska Þjóðar-
þinginu nýverið, með minnsta 
mögulega mun.

Helsti tilgangurinn á bak við 
þessar breytingar er að koma 
sjúkrastofnunum undir lands-
stjórnina til að tryggja vandaða 
og samhæfða stjórnsýslu og 
spara þar með fé sem væri betur 
borgið í þjónustu við sjúklinga. - þj

Umdeildar breytingar:

Héraðsstjórnir 
verða lagðar af

IÐNAÐUR Eftirspurn eftir þorska-
lýsi um allan heim hefur aukist 
svo mikið að Lýsi hf. vantar nú 
meiri lifur til að anna eftirspurn. 
Þetta þakka Lýsismenn mark-
vissu markaðsstarfi síðustu ára 
sem hefur skilað sterkri stöðu 
fyrirtækisins á erlendum mörk-
uðum.

Aukin eftirspurn veldur því 
að nýleg verksmiðja fyrirtækis-
ins sem byggð var árið 2005 er 
nú að mestu fullnýtt. Því verður 
mætt með byggingu nýrrar verk-
smiðju á Fiskislóð sem verður 
tæpir 4.000 fermetrar að stærð 
og í henni búnaður sem tvöfaldar 
núverandi afkastagetu.  - shá

Byggja nýja verksmiðju:

Anna ekki eftir-
spurn eftir lýsi

Varar við afskiptum 
Bashar Assad Sýrlandsforseti kom 
fram opinberlega í gær. Hann varaði 
önnur ríki við afskiptum af ástandinu 
í landinu og sagði að stjórn hans væri 
ekki í neinni hættu. Mannréttinda-
hópar segja að herlið Assads skjóti 
reglulega á óvopnaða mótmælendur 
og að nú séu um tvö þúsund manns 
látnir. 

SÝRLAND 

SPURNING DAGSINS

ms.is
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Þó að leikskólagjöld 
séu há standa þau 

ekki undir nema um 16 til 24 
prósentum af heildar rekstrar-
kostnaði leikskólanna í dag.

 HALLDÓR HALLDÓRSSON
 FORMAÐUR SÍS

KJARAMÁL Samningar Félags 
leikskólakennara við Samband 
íslenskra sveitarfélaga verða 
kynntir félagsmönnum í dag og 
næstu daga. Leikskólakennarar 
munu fá um sjö prósenta hækkun 
strax, verði samningurinn sam-
þykktur.

Samninganefnd leikskóla kennara 
og sveitarfélaganna skrifuðu undir 
kjarasamninginn á laugardag, með 
fyrirvara um samþykki félags-
manna.

Ekki hefur fengist upp gefið um 
hvað var samið í smáatriðum, en 
leikskólakennarar kröfðust þess 
að laun þeirra hækkuðu nægilega 
mikið til að þau yrðu sambæri-
leg við laun grunnskólakennara. 
Samningurinn mun fela í sér launa-
hækkun til samræmis við laun við-
miðunarstétta, en launin munu 
hækka í þrepum.

Ekki er hægt að segja nákvæm-
lega til um hversu mikið launin 
munu hækka umfram grunn-
hækkunina fyrr en unnin hefur 
verið ákveðin greining á launum 
viðmiðunarstétta, segir Inga Rún 
Ólafsdóttir, formaður samninga-
nefndar sveitarfélaganna.

Haraldur F. Gíslason, for maður 
Félags leikskólakennara, segist 
ánægður með að samningar hafi 
náðst og að hægt hafi verið að 
afstýra verkfalli sem boðað hafði 
verið í dag. 

„Við náðum markmiðum okkar og 
erum því mjög sátt við samninginn. 
Við munum síðan nota vikuna til að 
kynna samningana vel fyrir félags-
mönnum. Ég er líka afskaplega 
þakklátur fyrir það að ekki komi til 

verkfalls og finnst ofsalega gott að 
geta þakkað þeim sem sýndu okkur 
stuðning með því að afstýra þessu 
verkfalli,“ segir Haraldur.

Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga 
(SÍS), segir það sama gilda um þess-
ar launahækkanir og aðrar sem 

samið hafi verið um. Sveitarfélögin 
verði að hækka skatta eða þjónustu-
gjöld til að mæta hækkuninni eða 
segja upp starfsfólki. 

„Í upphafi var lagt upp með það 
að tekjuaukning myndi standa 
undir þessum hækkunum en það 
hefur ekki gengið eftir. Þá verð-
um við annað hvort að auka tekjur 
sveitarfélaganna með skattahækk-
unum eða hærri þjónustugjöldum 
og svo áframhaldandi niðurskurði 
og hagræðingu,“ segir Halldór.

„Þó að leikskólagjöld séu há 
standa þau ekki undir nema um 
16 til 24 prósentum af heildar 
rekstrar kostnaði leikskólanna í 
dag.“   sara@frettabladid.is
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Með árskorti í Veggsport 
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59.000 kr.
Verð

40%
Afsláttur

23.060 kr.
Afsláttur í kr.

Leikskólakennarar 
hækka strax um 7%
Nýgerðir kjarasamningar leikskólakennara við sveitarfélögin verða kynntir 
félagsmönnum í vikunni. Leynd hvílir yfir ákvæðum í samningnum í bili. 
Sveitarfélögin verða að hækka skatta eða þjónustugjöld segir formaður SÍS.

VERKFALLI AFSTÝRT Samningar milli leikskólakennara og sveitarfélaganna hafa náðst 
og verkfalli hefur því verið afstýrt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEILBRIGÐISMÁL Björn Zoëga, for-
stjóri Landspítalans, treystir sér 
ekki til að tiltaka hvaða þjónustu 
gæti reynst nauðsynlegt að fella 
niður komi til frekari niður skurðar 
á spítalanum. 

„Við erum að skoða þessi mál og 
það er ekki tímabært að segja hvað 
það verður sem víkur. Um sumt 
þarf að hafa samráð við ráðuneytið 
sem skipuleggur heildarþjónustuna 
og hvort það séu einhver sérstök 
atriði sem það leggur áherslu á að 
við leggjum niður frekar en eitt-
hvað annað. Þessi umræða er ekki 
komin svo langt.“

Í síðustu viku sagði Guðbjartur 
Hannesson velferðarráðherra að 
erfitt væri að sneiða framhjá LSH 
við niðurskurð í ríkisfjármálum, 
enda tæki spítalinn það stóra sneið 
af framlögum til heilbrigðismála. 
Björn sagði fréttirnar vera áfall og 
að ekki yrði hagrætt lengur held-
ur yrði einhver þjónusta að leggj-
ast af.

Í viðtali við Fréttablaðið í nóvem-
ber í fyrra sagði Björn að kæmi til 
frekar niðurskurðar, sem nú er 
boðaður, yrði reynt að viðhalda 
bráðastarfsemi en minnka annað. 
„Birtingarmynd þess yrði óendan-

legir biðlistar og fólk fengi ekki 
þjónustu svo mánuðum skiptir,“ 
sagði Björn í nóvember.

Nú er krafa á velferðar-
ráðuneytið um 1,5 prósenta niður-
skurð. Frá hruni hefur þegar verið 
skorið niður um 23 prósent á LSH. 
Starfsmenn spítalans voru 5.218 í 
janúarlok 2009. Í lok maí í ár voru 
þeir 4.627. - shá

Forstjóri Landspítalans segir óábyrgt að nefna á þessari stundu þjónustu sem gæti vikið vegna niðurskurðar:

Segir það stjórnvalda að leggja línuna

NIÐURSKURÐUR Björn Zoëga, forstjóri 
Landspítalans, segir það vinnu næstu 
mánuða að skilgreina hvaða þjónusta 

verði að víkja.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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VÆTA                 
Það verður væta 
um landið sunnan- 
og vestanvert í dag 
og áfram sunnan til 
á morgun en eftir 
það léttir þar til. 
Norðanlands verð-
ur minni úrkoma 
næstu daga en að 
mestu leyti skýjað. 
Um miðja viku fer 
heldur kólnandi og 
þá fyrst um landið 
norðanvert.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

ÍRAN Tveir Bandaríkjamenn 
voru á laugardag dæmdir í átta 
ára fangelsi fyrir njósnir í Íran. 
Mennirnir voru handteknir fyrir 
tveimur árum ásamt kvenkyns 
samlanda sínum nærri landa-
mærum Íran og Írak. 

Dómurinn kom mönnunum og 
fjölskyldum þeirra mjög í opna 
skjöldu enda segjast þeir saklaus-
ir. Talsmaður mannanna sagði þá 
aðeins hafa verið á göngu í Írak 
nærri landamærum Írans. 

Konan sem handtekin var með 
þeim var látin laus gegn trygg-
ingu í september á síðasta ári. - sm

Bandaríkjamenn dæmdir:

Átta ára fang-
elsi fyrir njósnir

DÆMDIR Dómurinn kom Bandaríkja-
mönnunum Shane Bauer (til vinstri) og 
Josh Fattal í opna skjöldu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍRAK Sjö létu lífið í loftárásum 
Tyrkja í Norður-Írak í gær, þar 
á meðal fimm börn. Tyrkir hafa 
staðið fyrir loftárásum gegn upp-
reisnarmönnum í landinu síðan á 
miðvikudag.

Árásirnar beinast gegn Verka-
mannaflokki Kúrda, sem er skil-
greindur sem hryðjuverkasamtök 
af evrópskum og bandarískum 
yfirvöldum. Flokkurinn hefur í 
fullveldisbaráttu sinni fellt um 40 
hermenn frá því í júlí, auk þess 
sem tugir þúsunda hafa látist í 
deilunum, sem staðið hafa allt frá 
árinu 1984. - sm

Tyrkir gera loftárásir í Írak:

Sjö létu lífið

TÆKNI Þýski persónuverndar-
fulltrúinn í Slésvík-Holstein 
hefur lagt fyrir að allar opin-
berar stofnanir loki aðdáendasíð-
um sínum á Facebook og fjarlægi 
„líkar við“-hnappa af heima-
síðum sínum. Frá þessu segir á 
heimasíðu Persónuverndar.

Þessi niðurstaða kemur í kjöl-
far rannsóknar sem gerð var á 
Facebook af hálfu embættisins í 
Slésvík-Holstein. Komst fulltrú-
inn að þeirri niðurstöðu að slík 
framkvæmd gengi gegn ákvæð-
um þýskra fjarskiptalaga og 
persónuverndarlaga.

Nokkrar opinberar stofnanir á 
Íslandi, meðal annars utanríkis-
ráðuneytið, halda úti síðum á 
Facebook.  - kg

Rannsókn á Facebook:

Stofnanir loki 
aðdáendasíðum

BANDARÍKIN Vísindamenn við Yale-
háskólann óttast að ör uppbygging 
muni hafa skæð áhrif á náttúruna í 
nánustu framtíð. 

Nýleg rannsókn sem gerð var 
við háskólann spáir því að árið 
2030 muni ört stækkandi borgir 
hafa lagt undir sig um 1,5 milljón 
ferkílómetra landsvæði, eða sem 
samsvarar stærð Mongólíu, til að 
mæta húsnæðisþörf jarðarbúa.

Borgirnar munu leggja undir sig 
fjölbreytt landslag og hafa sérstak-
lega slæm áhrif á umhverfið, segja 
vísindamenn við Yale-háskóla.  - sm

Stórt landsvæði undir borgir:

Slæm áhrif á 
umhverfið

84 samningar í síðustu viku
Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á 
höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku var 
84. Þar af voru 69 samningar um eignir 
í fjölbýli, 13 samningar um sérbýli. 
Heildarveltan var 2.048 milljónir króna 
og meðalupphæð 24,4 milljónir.

FASTEIGNAMARKAÐUR
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LÍBÍA Uppreisnarmenn komu inn 
í miðborg Trípólí, höfuðborgar 
Líbíu, í gærkvöldi. Þeir mættu 
ekki mikilli mótstöðu en þó voru 
blóðugir bardagar sagðir fara 
fram á götum borgarinnar þegar 
Fréttablaðið fór í prentun. Upp-
reisnarmönnum var fagnað mikið 
þegar þeir nálguðust miðborgina. 

Óstaðfestar fregnir hermdu í 
gærkvöldi að synir Gaddafís hefðu 
verið teknir höndum. Uppreisnar-
menn hafa undanfarið nálgast 
borgina bæði úr vestri og austri, 
með hjálp frá NATO, sem seg-
ist aðeins gegna því hlutverki að 
vernda óbreytta borgara. Óstað-
festar fregnir herma að hópur 
uppreisnarmanna hafi komist inn 
í Trípólí af sjó á laugardag og lent 
í átökum við stuðningsmenn Gadd-
afís. Í gærkvöldi sögðu stjórnvöld 
að 1.300 manns hið minnsta hefðu 
látist frá því á laugardagskvöld og 
meira en fimm þúsund hefðu særst. 
Fréttir bárust af skot bardögum 
austan, sunnan og vestan við mið-
borgina auk sprenginga. Skotbar-
dagar áttu sér meðal annars stað 
við hótel þar sem erlendir frétta-
menn dveljast.  Starfsfólk hótelsins 
er sagt hafa lagt á flótta og eru um 
tuttugu fréttamenn þar einir. 

Ástandið breyttist á nokkrum 
klukkustundum í gærkvöldi, en 
fyrr um daginn höfðu uppreisnar-
menn þurft að hörfa til baka undan 
árásum herliðs Gaddafís. Þeir 
höfðu náð hverjum bænum á fætur 
öðrum á sitt vald fram að því. 

Talsmaður Líbíustjórnar ósk-
aði í gær eftir tafarlausu vopna-
hléi. Hann sagði fólk tekið af lífi 
í mörgum borgum af uppreisnar-
mönnunum og NATO. Múammar 
Gaddafí hélt síðan sjónvarpsávarp 

í ríkissjónvarpi Líbíu nokkru síðar 
og kvaðst þá ekki ætla að yfirgefa 
borgina. Hann hvatti fjölskyldur í 
Trípólí til að grípa til vopna. „Nú 
er tímabært að berjast fyrir stjórn-
málaskoðanir ykkar, fyrir olíuna 
ykkar og fyrir landið ykkar,“ sagði 
hann. Stuðningsmenn hans segja 
að í borginni séu tugir þúsunda til-
búnir að verja einræðisherrann. 

Komið er að lokum einræðis-

stjórnarinnar, sagði Oana Lung-
escu, talskona NATO, í gær. Hún 
sagði þrjá háttsetta embættis-
menn hafa snúið baki við Gaddafí 
á síðustu dögum og það svæði sem 
hann stjórnaði minnkaði sífellt. 
„Því fyrr sem Gaddafí gerir sér 
grein fyrir því að hann getur ekki 
sigrað, þeim mun betra verður 
þetta fyrir alla.“   
 thorunn@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL „Það er grafalvarlegt 
mál þegar hagfræðiprófessor sem 
ætlar sér að gagnrýna útreikninga 
biður ekki um útreikninga og skýr-
ingar frá samtökunum sjálfum,“ 
segir Andrea Ólafsdóttir, formaður 
Hagsmunasamtaka heimilanna. 

Þórólfur Matthíasson, deildar-
forseti hagfræðideildar Háskóla 
Íslands, gerði í laugardagsblaði 
Fréttablaðsins athugasemdir við 
útreikninga samtakanna á verð-
tryggingu lána.

Hagsmunasamtökin bíða nú nið-
urstöðu umboðsmanns Alþingis 
vegna kvörtunar samtakanna. Þau 
vilja meina að reglur Seðlabanka 
Íslands um að leggja skuli verð-
tryggingu ofan á höfuðstól lána 
standist ekki lög.

Andrea segir Þórólf ekki vera 
í aðstöðu til að gagnrýna tölurn-
ar, þar sem hann styðjist ekki við 
tölur sem samtökin hafi lagt fram. 

Þórólfur hafi 
skoðað útreikn-
inga sem lög-
fræðingurinn, 
sem skrifaði 
greinargerðina 
sem um er rætt, 
hafi verið að 
leika sér með í 
vinnuskjali. 

„Við teljum 
því að Þórólfur 

sé ekki að bera saman raunveruleg 
lán, sem við höfum verið að bera 
saman, og mismuninn á heildar-
kostnaði lána,“ segir Andrea.

Hún bætir við að samtökin telji 
vilja löggjafans með upphaflegu 
löggjöfinni teikna upp mynd af 
útreikningum sem séu eins og þeir 
sem í dag eru notaðir til að reikna 
óverðtryggð lán. 

„Óverðtryggð lán er í raun rang-
nefni því með þeim er verðbólgan 

tekin inn í vextina og staðgreidd. 
Þetta eru í raun verðtryggð lán 
þannig að upphaflegt lán er verð-
bætt í þeirri mynd sem löggjaf-
inn ætlar með verðtryggingu, með 
breytilegum vöxtum sem eru stað-
greiddir. Framkvæmdin eins og 
hún er í dag á verðtryggðum lánum 
er óheimil að okkar mati, og um 
það snýst kæran til Umboðsmanns 
Alþingis,“ segir Andrea. - kg

Því fyrr sem Gaddafí 
gerir sér grein fyrir 

því að hann getur ekki sigrað, 
þeim mun betra verður þetta 
fyrir alla. 

OANA LUNGESCU 
TALSKONA NATO

Við teljum því að 
Þórólfur sé ekki að 

bera saman raunveruleg lán, 
sem við höfum verið að bera 
saman, og mismuninn á 
heildarkostnaði lána.

ANDREA ÓLAFSDÓTTIR
FORMAÐUR HAGSMUNASAMTAKA 
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KARRÍ

Eiga kröfur leikskólakennara 
rétt á sér?
Já  83,7%
Nei 16,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á Landspítalinn að verða 
undanþeginn niðurskurði á 
næstu fjárlögum?

Segðu skoðun þína á visir.is

Formaður Hagsmunasamtaka heimilanna vísar gagnrýni prófessors á bug:

Ekki í aðstöðu til að gagnrýna

ANDREA 
ÓLAFSDÓTTIR

NOREGUR „Við höfum misst 77 mann-
eskjur sem vildu eyða lífi sínu í að 
bæta samfélagið sem við erum 
öll hluti af.“ Þetta sagði Haraldur 
Noregs konungur í gær á minningar-
athöfn um fórnarlömb hryðjuverk-
anna í Noregi fyrir mánuði. 

Tæplega sjö þúsund manns voru 
viðstaddir minningarathöfnina, þar 
á meðal þjóðhöfðingjar og forsætis-
ráðherrar Norðurlandaríkjanna. 
Dagurinn var opinber sorgardagur 
í landinu. 

Konungurinn komst við í ræðu 
sinni á athöfninni. Hann sagðist 
meðal annars vilja þakka öllum 

sem komið hefðu nálægt hjálpar-
starfi í kjölfar árásanna, og þakk-
aði forsætisráðherranum Jens 

Stoltenberg sérstaklega fyrir. „Ég 
held fast í trúna á að frelsi sé sterk-
ara en ótti. Ég held fast í trúna á 
opið norskt lýðræði og samfélag.“ 

„Saman sigruðum við hatrið,“ 
sagði forsætisráðherrann í ræðu 
sinni. Hann hvatti Norðmenn til 
að líta til hver með öðrum og vera 
á varðbergi gagnvart fordómum. 
Að ræðunni lokinni stóðu við-
staddir upp fyrir honum. Á staðn-
um voru þeir sem lifðu árásirnar 
af, aðstandendur fórnarlambanna, 
fólk sem vann að björgunar störfum 
og embættis- og stjórnmálamenn. 
 - þeb

Jens Stoltenberg var meðal ræðumanna á minningarathöfn um fórnarlömb: 

Sigruðu hatrið í sameiningu

ATHÖFNIN Jens Stoltenberg hélt ræðu 
ásamt nokkrum öðrum. Þá voru nöfn 
hinna látnu lesin upp og fjölmörg 
tónlistar atriði hljómuðu. NORDICPHOTOS/AFP

DANMÖRK Lars Barfoed, dóms-
málaráðherra Danmerkur, 
segir ekki tilefni til sérstaks 
átaks gegn ölvun við hjólreiðar, 
þar sem ekki sé um að ræða 
„sannkallað umferðaröryggis-
vandamál“. 

Nýleg könnun sýnir að 40 
prósent Dana hafa hjólað undir 
áhrifum áfengis síðasta árið.

Barfoed sagði að í þeim til-
fellum sem hjólreiðafólk væri 
gripið ölvað væri því yfirleitt ráð-
lagt að teyma hjólið í stað þess að 
sektum væri beitt. - þj

Dómsmálaráðherra Dana:

Ekki alvarlegt 
að hjóla fullur 

HEIM Nemendur í Irene-Wakonda 
skólanum mæta ekki lengur í skólann á 
föstudögum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN Irene-Wakonda 
grunnskólinn í Suður-Dakota er 
einn af mörgum skólum í Banda-
ríkjunum sem hafa stytt skóla-
vikuna um einn dag. Þetta er 
liður í aðgerðum skólayfirvalda 
til að mæta niðurskurði.

Í haust er talið að um fjórð-
ungur allra grunnskóla í Suður-
Dakota munu aðeins starfa fjóra 
daga í viku. Yfirvöld telja þessa 
leið vænlegasta í niðurskurðinum 
en foreldrar skólabarna óttast að 
þetta muni bitna á börnunum. 

„Auðvitað mun þetta bitna 
á börnunum. Þau missa heilan 
skóladag,“ var haft eftir einu for-
eldri.  - sm

Skera niður í Bandaríkjunum:

Stytta skólavik-
una um dag

VÍSINDI Hinar hættulegu E-töfl-
ur geta nýst í baráttunni gegn 
sumum tegundum krabbameins í 
blóði, ef vísindamönnum tekst að 
gera þær öflugri.

Árið 2006 var sýnt fram á að E-
töflur og sum þunglyndislyf gætu 
drepið krabbameinsfrumur en 
gallinn var sá að nota þurfti þær 
í svo stórum skömmtum að með-
ferðin yrði jafnframt banvæn.

Vísindamenn við háskóla í Eng-
landi og Ástralíu sjá nú fram á 
að geta gert töflurnar öflugri, 
svo ekki þurfi að nota jafn stóra 
skammta. - gb

Nýtt vopn gegn krabbameini:

E-töflur gætu 
læknað krabba

Uppreisnarmönnum fagn-
að við komuna til Trípólí 
Uppreisnarmenn höfðu náð hlutum Trípólí, höfuðborgar Líbíu, á sitt vald í gærkvöldi. Stjórnvöld segja að 
1.300 hafi látist í átökum í borginni frá því á laugardagskvöld. Synir Gaddafís sagðir handteknir.  

UPPREISNARMENN Sprengingar og skothríðir heyrðust víða um Trípólí í gærkvöldi. Þessir uppreisnarmenn voru á leið til Gada-
yem, vestan við borgina, í gærdag.   NORDICPHOTOS/AFP

KJÖRKASSINN
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Það er fólkið á 
Norður-Jótlandi sem 

ákveður hvernig á að eyða 
peningunum í því héraði. 

SUSANNE KIRKEGAARD
SÉRFRÆÐINGUR DANSKA 

EFNAHAGSRÁÐUNEYTISINS

Golfmót Félags skipstjórnarmanna 2011.
Mótið verður haldið mánudaginn 29. ágúst á Keilisvellinum í 
Hafnarfirði og hefst kl. 10.00. Allir núverandi og fyrrverandi 
skipstjórnarmenn velkomnir ásamt fjölskyldumeðlimum 
og gestum. Keppt verður um titilinn GOLFKAPTEINN ársins. 
Nándarverðlaun á par 3 brautum. Um er að ræða punktakeppni 
með forgjöf. 
Léttar veitingar í mótslok.
Skráning á ab@skipstjorn.is eða í síma 5201280. 

Mótsgjald kr.  2000

Hittumst hress og eigum góða stund saman.

    M.b.kv. Golfdeild FS

EVRÓPUMÁL Danir hafa í rúman 
áratug unnið skipulega að því að 
bæta nýtingu styrkja Evrópu-
sambandsins, sem merktir eru 
atvinnumálum eða ætlaðir hinum 
dreifðari byggðum.

Þeir hafa fækkað milliliðum 
og lágmarkað það fé sem fer í 
stjórnsýsluna sjálfa. Ákvarðanir 
um fjárveitingar eru teknar úti 
á landi en ekki í höfuðborginni. 
Gangi Ísland í ESB mætti gera 
svipaða hluti þar, að mati Susanne 
Kirkegaard, sem er sérfræðingur 
danska efnahagsráðuneytisins í 
atvinnu- og byggðastefnu ESB.

„Við höfum leitað leiða til að 
laga þessar fjárveitingar að þörf-
um landsins sjálfs,“ segir Susanne, 
sem heimsótti íslensk stjórnvöld á 
dögunum og lagði til ráð í aðildar-
viðræðunum. Hún segir að stund-
um miðist styrktarsjóðir ESB helst 
við aðstæður stórra ríkja. Ísland 
sé hins vegar ekki stórt ríki.

„Þá þarf að spyrja hvort þetta 
borgi sig. Hvort peningarnir 
fari ekki bara allir í breytingar í 
stjórnsýslu frekar en verkefnin,“ 
segir Kirkegaard. Hún hefur því 
skoðað hvernig megi stýra þessum 
fjárveitingum landinu til hagsbóta 
og innan ramma ESB.

„Atvinnu- og byggðastefnan er 
ekki eins og ein flík sem á að passa 
öllum. Fjárfesting sem gengur vel 
í Rúmeníu gengur ekki endilega 
vel á Jótlandi,“ segir hún.

„Þess vegna höfum við sett 
ákvarðanatökuna í hendurnar á 
byggðunum. Það er til dæmis fólk-
ið á Norður-Jótlandi sem ákveður 
hvernig á að eyða peningunum í 
því héraði. Við skiptum Danmörku 
í héruð og settum upp vaxtarráð í 

hverju og einu. Vaxtarráðin útdeila 
síðan fénu. Þannig mætti tryggja á 
Íslandi að peningunum yrði ekki 
öllum eytt í Reykjavík,“ segir hún.

Kirkegaard segir að í slíkum 

ráðum sitji fólk sem búi á svæð-
inu, fulltrúar úr ýmsum geirum 
samfélagsins, t.d. fulltrúar bænda, 
menntastofnana, úr bæjarráði og 
svo framvegis.

„Þetta fólk þekkir best styrk 
og veikleika síns heimasvæðis og 
getur ákveðið hvaða áherslur það 
vill hafa hverju sinni í vaxtaráætl-
un. Það veit hvað er sérstakt við 
svæðið og úr hverju þarf að bæta 
og ef t.d. þarf að gera átak í heilsu-
gæslu er það bara auglýst og svo er 
öllum opið að sækja um verkefnið.“ 
 klemens@frettabladid.is

Fénu verði ekki ráð-
stafað fyrir sunnan
Sérfræðingur danska efnahagsráðuneytisins leggur til að á Íslandi verði sett á 
fót ráð á hverju svæði til að ákveða hvernig eigi að eyða peningum úr byggða- og 
atvinnusjóðum ESB. Heimafólk sé hæfara til þess en stjórnsýslan fyrir sunnan.

MIÐLAR REYNSLU Susanne Kirkegaard Brodersen hefur skoðað síðustu ár hvernig 
best megi nýta ýmsa uppbyggingarstyrki ESB í Danmörku og nú miðlar hún reynslu 
sinni til Íslendinga. Þessir sjóðir eiga að draga úr efnahagslegri misskiptingu og auka 
samkeppnishæfni og atvinnu á einstökum svæðum innan ESB. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKIPULAGSMÁL Gistiheimili verður opnað í húsinu við 
Hafnarstræti 98 á Akureyri á næsta ári. Húsið hefur 
staðið autt lengi. 

„Við ætlum að opna næsta sumar,“ segir Geir Gísla-
son, framkvæmdastjóri Akureyri Backpackers, sem er 
systurheimili Reykjavík Backpackers á Laugavegi. Nú 
er unnið að því að fá öll tilskilin leyfi og að því loknu 
verður hafist handa við endurbætur. 

Húsið við Hafnarstræti var friðað í nóvember 2007. 
Þá hafði staðið til að rífa það. Árið 2008 keyptu KEA 
og Saga fjárfestingarbanki húsið með það að mark-
miði að gera það upp. Í fyrra var greint frá áhuga Foss-
hótela á því að starfrækja hótel í húsinu. Fosshótel 
ætluðu að nýta byggingarétt fyrir aftan húsið en það 
hyggst Akureyri Backpackers ekki gera. 

„Við ætlum að nota húsið eins og það er,“ segir Geir. 
Á gistiheimilinu verður pláss fyrir 102 gesti í tveggja 
til átta manna herbergjum. Þá verður rekin upplýs-
ingamiðstöð fyrir ferðamenn á jarðhæð og þar verður 
einnig kaffihús. 

Geir segir gistimöguleika af þessu tagi lengi hafa 
vantað á Akureyri. Gistiheimili og upplýsingamiðstöð 
muni bæta fjölbreytileika bæjarins sem ferðamanna-
staðar. - þeb

Hús sem staðið hefur autt lengi á Akureyri fær nýjan tilgang á næsta ári: 

Gistiheimili við Hafnarstræti

HAFNARSTRÆTI 98 Húsið leit illa út þegar ákveðið var að 
friða ytra byrði þess árið 2007. Nú verður það gert upp og 
tekið í notkun sem gistiheimili.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRUNN

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært þrjá karlmenn fyrir sér-
staklega grófa líkamsárás sem 
átti sér stað við veitingastaðinn 
Boston á Laugavegi í október 
2010.

Mennirnir þrír, sem allir eru 
á þrítugsaldri, eru sakaðir um 
að hafa slegið fórnarlambið með 
glasi í andlitið, slegið mann-
inn ítrekað í höfuð og líkama 
og sparkað nokkrum sinnum í 
hann þar sem hann lá á götunni 
eftir að hann hafði fallið á flótta 
undan ákærðu.

Við árás mannanna hlaut 

fórnar lambið djúpan skurð fyrir 
ofan hægri augabrún, djúpan 
skurð á nefi sem náði að auga-
brún, litla skurði á enni hægra 
megin, sem saumaðir voru með 
alls 25 sporum, svo og eymsli 
víða í líkama. 

Ríkissaksóknari krefst þess að 
þremenningarnir verði dæmdir 
til refsingar og til greiðslu alls 
sakarkostnaðar. 

Þá gerir maðurinn sem 
ráðist var kröfu um að árásar-
mennirnir greiði honum nær 
eina milljón króna í skaðabætur.
 - jss

Fórnarlamb krefur þrjá menn um nær eina milljón króna í skaðabætur:

Þrír réðust á einn og stórslösuðu

FYRIR DÓM Málið er höfðað fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur.

VÍSINDI Grænlandsjökull hefur 
bráðnað hraðar í ár en vísinda-
menn höfðu reiknað með. Talið 
er að bráðnunin árið 2011 verði 
meiri en áður hefur þekkst.

Þetta sýna mælingar á Mittiva-
kat-jökli, sem fylgst hefur verið 
með lengur en nokkrum öðrum 
jökli á Grænlandi. Sambærilegar 
mælingar hafa fengist frá öðrum 
jöklum landsins.

Alls hefur Mittivakat-jökull 
hörfað 1,3 kílómetra frá því 
fyrsta ljósmyndin af honum var 
tekin árið 1931. - gb

Grænlandsjökull minnkar:

Bráðnun aldrei 
verið meiri

LANDBÚNAÐUR Matvælastofnun 
greinir frá því að í júlí var tíðni 
kamfýlóbaktersmits í kjúklingum 
í sögulegu lágmarki. Reynslan 
sýnir að á sumrin er smithættan 
mest en með auknum smitvörnum 
á alifuglabúum, til dæmis flugna-
neti á loftinntökum fuglahúsa, 
tókst alifuglaframleiðendum að 
halda smithættu í lágmarki.

Eftir nokkuð háan topp í 
maí á þessu ári datt tíðni smits 
snöggt niður aftur. Í júlí var tíðni 
kamfýló bakters í heilum kjúk-
lingum á markaði einungis þrjú 
prósent og hefur hún ekki verið 
lægri síðan skráningar á slíkri 
tíðni hófust árið 2007.   - shá

Kamfýlóbakter í lágmarki:

Smit í kjúklingi 
lítið í júlí

Á LEIÐ Í VERSLUN Góður árangur hefur 
náðst í baráttunni við vágest.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á 
höruðborgarsvæðinu hefur ákært 
þrjá karlmenn á milli tvítugs og 
þrítugs fyrir fíkniefnalagabrot.

Mönnunum er gefið að sök að 
hafa í desember á síðasta ári haft 
í vörslum sínum tíu kannabis-
plöntur, 113 grömm af kanna-
bislaufum, rúm 700 grömm af 
kannabisstönglum og rúm 350 
grömm af maríjúana. Mennirnir 
eru ákærðir fyrir að hafa ræktað 
plönturnar og ætlað fíkniefnin til 
dreifingar og sölu. - jss

Þrír karlmenn fyrir dóm:

Ákærðir fyrir 
kannabisrækt 

EFNAHAGSMÁL Verðbólga fer 
hækkandi næstu mánuði og verð-
ur orðin sex prósent í október, 
gangi spá greiningar Íslands-
banka eftir. Verðbólgan stendur 
nú í fimm prósentum.

Spáin var kynnt í Morgun-
korni Íslandsbanka nýverið. Sam-
kvæmt henni fer verðbólga úr 
5,0 prósentum í 5,4 í ágúst og svo 
yfir sex prósent í október. Þá er 
búist við því að hún haldist yfir 
sex prósentum fram yfir áramót 
en fari svo að lækka.

Helstu ástæður hærri verð-
bólgu á næstunni eru taldar vera 
hækkunaráhrif vegna sumar-
útsöluloka og verðhækkanir á 
íbúðamarkaði. - mþl

Spá greiningar Íslandsbanka:

Verðbólgan 
stefnir yfir 6%

TÆKNI Viðskiptavinum Arion 
banka býðst nú aðgangur að 
Meniga heimilisbókhaldi í gegn-
um netbanka.

Meniga er vefur sem er sér-
hannaður til að aðstoða notendur 
við að stjórna heimilisfjármál-
unum, setja sér markmið og nýta 
peningana sína sem best.

Meniga flokkar sjálfkrafa 
færslur af reikningum og kredit-
kortum. Þá geta notendur borið 
útgjöld sín í hverjum útgjalda-
flokki saman við útgjöld annarra. 
Loks setur vefurinn upp fjár-
hagsáætlun fyrir notendur byggt 
á útgjöldum hvers og eins.  - mþl

Ný kynslóð heimilisbókhalds:

Meniga nú í 
Arion banka

1 Hvaða lið mættust í bikarkeppni 
kvenna í knattspyrnu um helgina?

2 Hver sigraði í fatahönnunar-
keppninni Reykjavík Runway á 
fimmtudag?

3 Hvað létust margir í ofsaroki í 
Belgíu fyrir helgi? 

SVÖR:

1. Valur og KR. 2. Harpa Einarsdóttir. 
3. Fimm.

Fá gömlu nöfnin
Útgerðarfélag Akureyringa hefur nú 
tekið við þeim tveim togurum sem 
fylgdu með í kaupum Samherja hf. 
á eignum Brims. Sólbakur EA 1 fær 
aftur sitt gamla nafn Kaldbakur EA 1. 
Mars RE 305 fær einnig sitt fyrra nafn, 
Árbakur EA 5.

SJÁVARÚTVEGUR 

VEISTU SVARIÐ?
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FJARKENNSLA

Í BEINNI
GEYMIÐ

AUGLÝSINGUNA

Almennt tölvunám
Windows – Word – Excel  - Internet – Outlook
Lengd 60 std. Verð kr. 49.000,- Hefst  7. sept morgun- og kvöldhópar

Almenn tölvunámskeið

Vefur, grafík og myndvinnsla

Stök námskeið

Photoshop 
Dreamweaver grunnur
Dreamweaver frh.
Flash
Illustrator 
InDesign 
WordPress – Vefurinn minn
Stafrænar myndavélar & Picasa

  Hefst

7. sep
21. sep
24. okt
10. okt
24. sep
13. sep
13. sep
20. sep

Lengd

21 std
26 std
21 std
21 std
31 std
31 std
26 std
16 std

Verð

27.000,-
29.000,-
27.000,-
27.000,-
44.000,-
44.000,-
29.000,-
18.000,-

Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími  519 7550
promennt@promennt.is • www.promennt.is

Skráðu þig á póstlistann á 

www.promennt.is og þú 

gætir unnið 100.000 kr.

námskeið að eigin vali

Nýtt nafn á gömlum og traustum grunni. Þó ennþá sama kenni-
talan, sama frábæra fólkið, á sama staðnum og hér eru auðvitað 

áfram sömu flottu nemendurnir! Nánar á promennt.is“

Tölvuskólinn Isoft- Þekking verður

Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk.   Kennt er á mest notuðu 
hönnunarforritin í dag: Photoshop,  Illustrator og InDesign.
Lengd 105 std. Verð kr. 129.000,-  Hefst 6. sept.

Myndbanda- og tæknibrellugerð
Skemmtilegt og  gagnlegt nám fyrir þá sem vilja læra eftirvinnslu og 
klippingar myndbanda  ásamt hönnun og gerð tæknibrella. Einnig eru 
tekin fyrir grunn atriði hreyfimyndagerðar.  Unnið verður í Photoshop, 
Premiere Pro og After Effects.
Lengd:  100 std.  Verð kr. 119.000,- Hefst 10. okt

Vefsíðugerð 1
Photoshop og Dreamweaver.
Lengd 47 std. Verð kr. 54.000,- Hefst 7. sept.

Vefsíðugerð 2
Dreamweaver - Flash frh. - HTML og CSS
Lengd 42 std. Verð kr. 49.000,- Hefst 10. okt.

Stök námskeið

Word 2010 
Excel 2010 
Excel  frh. Stjórn & skipulag
Outlook 2010
PowerPoint 2010

  Hefst

9. sept
21. sept
19. sept
30. sept

5. okt

Lengd

21 std
21 std
14 std
10 std
10 std

Verð

27.000,-
27.000,-
27.000,-
15.000,-
15.000,-

Skrifstofunám

Sérlega gagnleg og hnitmiðuð námsbraut sem skilar strax árangri. 
Námsbrautin skiptist í tölvugreinar og viðskiptagreinar.  
Hægt er að taka þátt í fjarkennslu.  Sjá nánari lýsingu á heimasíðu.

Hefst 7. sept. Morgun- og kvöldhópar með möguleikanum 
að skipta milli eftir því sem hentar hverjum og einum.
Lengd: 200 std. (10 einingar) Verð kr. 153.000,-  

Bókhald 1  Lengd 115 std.  Verð kr. 109.000,-  Hefst 12. okt.

Bókhald 2  Lengd 90 std.   Verð kr. 98.000,-  Hefst 8. sept.

Navision – fjárhagsbókhald (Microsoft Dynamics NAV)
Lengd 42 std.  Verð kr. 54.000,-  Hefst 14. nóv.

Tollskýrslugerð  Lengd 21 std.  Verð kr. 28.000,- Hefst 5. des.

Bókhalds- og Skrifstofunám

Tölvu og bókhaldsnám

Stök námskeið 

Viðamikið og hagnýtt nám fyrir fólk á öllum aldri. Styrktu stöðu þína á 
vinnumarkaði með eftirsóttri menntun og færni. Að loknu náminu eiga 
þátttakendur að vera færir um að vinna sjálfstætt við öll almenn skrif-
stofustörf sem öflugir tölvunotendur, ritarar og við bókhald. Kennd er 
ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni. 

Tölvugreinar: Windows, ritvinnsla í Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook tölvupóstur, skipulag og dagbók. Stafrænar myndir og 
myndvinnsla.

Viðskiptagreinar: Verslunarreikningur, VSK, bókhaldsgrunnur 
og tölvubókhald, tollskýrslugerð. 

Persónuleg færni: Tjáning og framkoma, atvinnuumsóknir, 
atvinnuviðtöl og ferilskrár. Verslunarbréf , íslensk og ensk. Sölutækni og 
markaðsmál.

Hefst 7. sept. Morgun- og kvöldhópar með möguleikanum 
á að skipta á milli eftir því sem hentar hverjum og einum.
Lengd: 260 std. (13 einingar)  Verð kr. 199.000,-
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STÓR-ÚTSALA

ALLT Í FERÐALAGIÐ WWW.VIKURVERK.IS

Fortjöld           -30%
Tjöld            -60%
Kælibox           -50%
Stólar            -35%
Borð            -40%
Dúkur í fortjald           -20%
Svuntur á vagna           -20%
Matarsett           -50%
Hnífapör           -50%
Glös og bollar           -50%
Eldhúsáhöld           -60%
Sólarsellur           -20%
Skyggni            -20%
Leikföng           -50%
Sóltjald DWT           -20%
WC efni            -20%
Hliðarspeglar           -30%
Fánahöldur           -20%
TV loftnet           -30%
Pottasett           -40%
Gasvarðeldur           -30%
o.fl o.fl o.fl

VÍKURHVARF 6 - 203 KÓPAVOGUR - SÍMI 557 7720

REYKJAVÍK Hátt í 100 þúsund manns 
voru í miðborg Reykjavíkur á 
Menningarnótt á laugardag. Aldrei 
hafa fleiri tekið þátt í dagskrá 
Menningarnætur, samkvæmt upp-
lýsingum frá lögreglu. Veðrið var 
með allra besta móti og nutu gest-
ir veðurblíðunnar samhliða því að 
berja augum fjölmarga viðburði 
sem fram fóru í tilefni dagsins.

Fyrri part dags voru lit-
skrúðugir hlauparar áberandi í 
borginni, enda var þátttökumet 
slegið í Reykjavíkur maraþoninu. 
Alls var 12.481 þátttakandi skráð-
ur til leiks í öllum sex vega-
lengdunum sem boðið var upp á. 
Á Ingólfs torgi safnaðist saman 
mikill fjöldi á 25 ára afmælis-
tónleikum Bylgjunnar og að sama 
skapi var Arnarhóll þétt setinn 
þegar tónleikar Rásar 2 hófust þar. 

Laust fyrir klukkan 23 urðu 

Reykvíkingar vitni að því þegar 
ljósin í glerhjúpi Hörpu, tónlistar- 
og ráðstefnuhússins sem einnig 
var vígt á laugardag, voru tendr-
uð í fyrsta sinn. Mikil eftirvænt-
ing hafði skapast í aðdraganda við-
burðarins en sitt sýndist hverjum 
um útkomuna. 

Í yfirlýsingu segist höfundur 
verksins, listamaðurinn Ólafur 
Elíasson, afar stoltur af því að hafa 
fengið að taka virkan þátt í upp-
byggingu þeirrar menningarlegu 
stofnunar sem Harpa sé. Hann 
segir þróun hússins hafa boðið 
upp á einstakt samspil milli lista 
og arkitektúrs sem hafi reynst 
honum mikill innblástur.

Formlegri dagskrá lauk síðan að 
ljósasýningunni lokinni með flug-
eldasýningu við Hafnarbakkann, 
eins og tíðkast hefur lengi á Menn-
ingarnótt. kjartan@frettabladid.is

100 þúsund í 
miðbænum 
Menningarnótt var haldin hátíðleg á laugardag og 
hafa aldrei fleiri tekið þátt í dagskránni. Þátttökumet 
var slegið í Reykjavíkurmaraþoninu og fjöldi fólks 
fylgdist með tendrun ljósanna í glerhjúpi Hörpu.

STUÐ Fyrir enda 
Austurstrætis fóru fram 
kraftmiklir Bylgjutónleikar 
og fjörið náði yfir á 
Lækjartorg.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TVÆR LJÓSASÝNINGAR Flugeldasýning á ytri höfninni tók við af tendrun ljósanna í glerhjúpi Hörpu. Mikill mannfjöldi fylgdist með. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



GLEÐILEGA 
SKÓLA-
BYRJUN!
STARFSFÓLK EYMUNDSSON 
HLAKKAR TIL AÐ NÝTA ÞEKKINGU 
SÍNA TIL AÐ AÐSTOÐA NÁMSMENN 
MEÐ SKÓLALISTANA Í DAG! 

ÞAÐ ER GAMAN 
AÐ VERSLA FYRIR 

SKÓLANN Í 
EYMUNDSSON

TAKTU ÞÁTT 
Í SKÓLALEIK!

S

Gegn framvísun þessarar ávísunar fær handhafi 1.000 kr. afslátt hjá Eymundsson ef keypt er fyrir meira en 5.000 kr. Gildir til 15. september 2011.

1.000 kr.
eitt þúsund krónur

skólastyrkur eymundsson 2011 

Allir sem versla fyrir 5.000 kr. 
eða meira geta tekið þátt 
í skólaleik Eymundsson. 
Margir flottir vinningar fyrir
heppna viðskiptavini.

MUNIÐ ÁVÍSUN 

SEM SEND VAR FORRÁÐA-

MÖNNUM 6 ÁRA BARNA. 

HÚN VEITIR 1.000 KRÓNA 

AFSLÁTT EF KEYPT ER

FYRIR 5.000 KRÓNUR 

EÐA MEIRA

Endast miklu betur

149
139

Söluhæsta strokleðrið í Evrópu. Línu- og rúðustrikaðar

219

30%
AFSLÁTTUR

1999

ATH!
VARIST EFTIR-

LÍKINGAR

20%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM

PENNAVESKJUM 
AÐEINS Í DAG!
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Girðingarkostnaður 
yrði klárlega gífurlegur 

fyrir sauðfjárbændur.

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR
UMHVERFISRÁÐHERRA

Allar gerðir
gólfþvottavéla
skoðaðar og
verðmetnar

Verðmat fæst
sem greiðsla
upp í nýja vél

A
T

A
R

N
A

Skiptu út         
               gólfþvottavélinni
                   fyrir

gömlu

nýja

Sími 510 1200 / www.tandur.is

• Úrval hágæða gólfþvottavéla
• Öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta

Umhverfisráðherra reikn-
ar með að nefndir á henn-
ar vegum skili tillögum 
um að beit sauðfjár verði 
stýrt betur. Sú stefnumót-
un stendur yfir. Hún talar 
um samningaviðræður við 
bændur en vill ekki segja 
að stefnt sé að því að halda 
öllum skepnum innan girð-
ingar. Sauðfjárbændur efast 
um að það sé gerlegt.

Svandís Svavarsdóttir umhverfis-
ráðherra býst við því að út úr 
margvíslegu nefndarstarfi á 
vegum ráðuneytis síns komi fyrir 
áramót tillögur um „leiðir til að 
koma á beitarstýringu og væntan-
lega einhverjar samninga viðræður 
við sauðfjárbændur“. Nefndir 
þessar vinna að endurskoðun laga 
um skógrækt og landgræðslu. Þá 
er unnið að áætlun um útbreiðslu 
birkiskóga.

Ráðherrann segir sambúð skóg-
ræktar á Íslandi og sauðfjárbænda 
flókið mál; lausagangan hafi haft 
veruleg áhrif á skógræktina.

„Lausaganga búfjár á Íslandi 
felur í sér ýmiss konar álag, ekki 
bara fyrir skógræktarbændur 
heldur þurfa fleiri að huga að því 
að girða, svo sem Vegagerðin,“ 
segir Svandís. Hún vill leysa málið 
í sátt við bændur.

Spurð hvort stefnan sé sú að 
halda öllu sauðfé innan girðing-
ar svarar Svandís því fyrst til að 
hefð sé fyrir lausagöngu sauðfjár 
á Íslandi.

„Stefnan er sú að það þarf að 
leysa þann núning sem hefur 
myndast milli skógræktar og 
saufjárræktar og ég heyri það 
almennt á bændum að þeir eru til 
í að ræða ýmsar hliðar á því. En 
það þarf að ræða þetta í tengslum 
við lagasetninguna og betri beitar-
stýringu. Stefnumótunarvinnan 
stendur yfir,“ segir hún.

Spurð enn um girðinguna segist 
ráðherra ekki vilja taka fram fyrir 
hendur nefndanna sem að störfum 
eru. „En það er alveg ljóst að þetta 
er eitt af því sem þarf að tala um.“

Um hvor t 
þetta þýði að 
r í k ið  b org i 
bændum fyrir 
að setja upp 
girðingar segir 
Svandís að hún 
myndi ekki orða 
það þannig.

„Hins vegar 
yrði girðingar-
kostnaður klár-
lega gífurlegur 
fyrir sauðfjár-
bændur og þetta 
er spurning um 
vörsluskyldu 
búfjár, reglu-
setningu sem er 
á valdi sveitar-
félaganna. Mörg 
sveitarfélög 
hafa sett reglur 
um að stórgrip-
ir þurfi að vera 
innan girðingar 
en ekki sauðfé. 
Sveitarfélögin 
gætu í sjálfu sér 
gert það en það 
yrði ekki einfalt 
mál. Það þyrfti 
að ná lendingu í 
þessu máli með 
samtali milli 

sauðfjárbænda, sveitarfélaga og 
þeirra sem eru að endurskoða 
meðal annars skógræktarlögin,“ 
segir hún.

Deiluefni til áratuga
Lausaganga sauðfjár er sígilt 
deiluefni á Íslandi. Sauðkindinni 
er kennt um að á Íslandi er lítill 
trjágróður en mikill uppblástur.

Sauðfjárbændur hafa verið sak-
aðir um rányrkju í það minnsta 
síðan 1923. Á þessum tíma hefur 
þó margur bóndinn girt sauðfé sitt 
af og sveitarfélög mörg bannað 
lausagöngu sauðfjár. Önnur ekki, 
með tilheyrandi raski á landi ann-
arra og slysahættu á vegum úti.

Margrét Guðmundsdóttir 
skógar bóndi skrifaði nýlega grein 
í Fréttablaðið sem hún kallaði 
„Þöggun í sauðfjárrækt“ og sagði 
löggjöf um sauðfjárrækt úrelta.

„Eignarrétturinn er fótum troð-
inn með lausagöngu búfjár,“ sagði 

Margrét þar og vísaði til þess 
sem kallað er rányrkja: „margir 
sauðfjárbændur nota jarðir [land-
græðslu- og skógarbænda] undir 
eigin atvinnustarfsemi.“ Hún 
hnýtir því við að þessi kostnaður 
annarra sé aldrei tekinn inn í 
útreikning um framleiðslukostn-
að lambakjöts.

„Það er siðlaust og brot á jafn-
ræðisreglu að ein atvinnustarf-
semi geti með þessum hætti þving-
að rekstrarkostnað sinn á aðrar 
atvinnugreinar,“ segir Margrét.

Hún nefnir mikilvægi skóg-
ræktar í baráttu gegn loftslags-
breytingum og að þessir hlutir geti 
haft vægi í alþjóðlegum viðskiptum 
með losunarkvóta. Mál sé til komið 
að Íslendingar hætti að flytja út 
„yfir 100.000 tonn af gróðri, m.a. 
af gróðursnauðum heiðum, í formi 
lambakjöts“.

Forsaga og dáðir Svandísar
Þorvaldur Gylfason prófessor 
reifaði fyrir ári í Fréttablaðinu 
að umhverfisflokkurinn VG 
hefði stýrt bæði landbúnaðar- og 
umhverfisráðuneytum um nokkurt 
skeið, án þess að stugga við sauð-
kindinni. Hreyfingin „lyftir ekki 
litlafingri gegn gróður eyðingunni“. 
Það hefði raunar enginn umhverfis-
ráðherra Íslands gert.

„Stjórnmálaflokkarnir fást ekki 
enn til að ráðast að rótum vand-
ans með því að skylda bændur að 
lögum til að loka sauðfé og hross 
inni í beitarhólfum,“ sagði Þor-
valdur.

S v a n d í s  S v a v a r s d ó t t i r 
umhverfis ráðherra sagði þá á 
þessum síðum að Þorvaldur væri 
að „egna sig til dáða“.

Í maí á þessu ári skipaði 
umhverfisráðherra síðan nefnd til 
að endurskoða lög um skógrækt, 
með það í huga að „skýra betur 
ákvæði um verndun skóga, leið-
ir til nýræktunar skóga og með-
ferð og sjálfbæra nýtingu skógar-
auðlinda landsins“.

Nefndin á að skila niðurstöðum 
í desember og markmiðið er að 
efla og styrkja stöðu skógræktar 
í landinu. Í sama mánuði skipaði 
Svandís nefnd um endurskoðun 
laga um landgræðslu. Sú hefur það 
„meginmarkmið að byggja upp og 

endurheimta gróður- og jarðvegs-
auðlindir landsins og stuðla að því 
að nýting þeirra verði sjálfbær“.

Þá má þess geta að í yfirstand-
andi verkefni ráðuneytisins um 
útbreiðslu birkiskóga „verður 
lögð áhersla á samstarf við land-
eigendur um friðun lands frá beit 
í nágrenni birkiskóga/skógarleifa“.

Öll ráð í höndum Vinstri grænna
Nema stefnan sé sú að takmarka 
skógrækt og landgræðslu við 
afmörkuð vernduð svæði á Íslandi 
þarf að girða sauðfé inni. VG fer 

með þau ráðuneyti sem gætu 
komið að því. Svandís fer með 
umhverfismálin. Sauðfjárrækt 
á heima í landbúnaðarráðuneyti 
Jóns Bjarnasonar. Sveitarstjórnar-
mál (og umferðaröryggismál 
reyndar líka) falla undir Ögmund 
Jónasson. Umhverfisflokkurinn 
VG hefur því öll ráð í hendi sér til 
að leysa þennan aldargamla vanda. 
Áhuginn er fyrir hendi, í það 
minnsta í umhverfisráðuneytinu.

En VG er bændaflokkur líka 
og áhugi bænda á því að girða af 
landið sitt, umfram það sem þegar 
hefur verið gert, er öllu minni.

Ráðherra vill stýringu í sátt við bændur

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

MARGRÉT 
GUÐMUNDSDÓTTIR

ÞORVALDUR 
GYLFASON

SAUÐFÉ Á BEIT Lausaganga sauðfjár hefur verið deiluefni til áratuga á Íslandi. Flestir 
virðast sammála um að vel færi á því að skepnurnar væru innan girðinga eigenda 
sinna en sauðfjárbændur segja að það kunni að vera ógerlegt.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Til að bæta stöðu skógræktarinnar hefur ríkissjóður 
styrkt skógræktarbændur til að girða af hjá sér. For-
maður sauðfjárbænda, Sindri Sigurgeirsson, segist 
hlynntur því að svo verði áfram.

„Það er alveg klárt að það er mjög til hagsbóta fyrir 
umferðaröryggi að girða sauðfé af frá þjóðvegum. En 
varðandi afrétt og annað er það í sumum tilfellum 
nánast ógerlegt að girða vegna þess hve land getur 
verið erfitt yfirferðar. Miðað við hvað það kostar að 
girða verður skoða það mjög vel hvort það sé á bændur 
bætandi,“ segir hann.

En getur Sindri haldið því fram að sauðfjárrækt sé 
sjálfbær ef hún fer ekki fram á landssvæði sauðfjárbóndans?

„Víðast hvar er þetta í góðu lagi. Hefðbundna formið er að bændur eru 
með sitt fé innan girðingar þangað til þeir fara með það á afrétt, sem er í 
flestum tilfellum afgirt. Það eru einstaka dæmi um að fé fari á land annarra 
og það er spurning um girðingar milli einstakra jarða,“ segir Sindri. Hann 
telur ekki að neinn bóndi beiti fé sínu af ásetningi á land annarra.  

„Og Náttúrufræðistofnun tilkynnti síðasta vor að samkvæmt gervi-
hnattamyndum væri gróður í framför. Við lítum svo á að á meðan svo sé, 
og meðan sýnt sé fram á að eftirlit sé með beit og öðru, sé þetta sjálfbært,“ 
segir Sindri.

Gæti verið ógerlegt segir formaður

SINDRI 
SIGURGEIRSSON

Í stefnu VG, sem birt er á netinu, er minnst 
á skógrækt því þar segir að stefna hreyf-
ingarinnar sé að „stuðla að aukinni þátttöku 
bænda í landgræðslu, skjólbeltarækt og 
skógrækt“.

Þar segir og að náttúruauðlindir eigi að 
nýta „í þágu almannahagsmuna án þess að 
gengið sé á umhverfið“. Að lífríki landsins 
skuli vernda með löggjöf og skipulagi: 
„Móta þarf heildstæða stefnu um gróður-
vernd, samþætta lagaákvæði um verndun 
jarðvegs og gróðurs og gera vistfræðileg og 
siðræn gildi að undirstöðu í verndun og nýtingu.“

Síðast en ekki síst talar VG um sjálfbærni og fjölbreytni í framleiðslu-
háttum: „Brýnt er að Ísland og önnur ríki leitist við að innleiða hugmynda-
fræði sjálfbærrar þróunar og tryggja þannig efnahagslega, félagslega og 
vistfræðilega velferð.“

Hver er samþykkt stefna VG?

FRÉTTASKÝRING: Stefna umhverfisráðherra í  skógræktarmálum og lausagöngu sauðfjár

Klemens Ólafur 
Þrastarson
klemens@frettabladid.is



Námskeið

Viðburðir
Ljósadagar

25. til 29. ágúst

26. til 29. ágúst

Uppskerumarkaður 
hefst

Töfrar haustsins
2. til 4. september

Jólalandið opnar!
28. október

Ljósaseríur og
jólatrén sem endast

21. til 23. október

Dýradagar: kettir
29. til 30. október

Kósí konukvöld
3. nóvember

Jólagleði
4. desember

Aðventuhelgin
26. til 27. nóvember

Grillskóli Garðheima og Weber

Öðruvísi sultur 
og pestó
31. ágúst
kl. 17:30

Haustkransagerð 
og skreytingar
21. september
kl. 17:30

Skartgripagerð
5. október
kl. 17:30

Grillskólinn
hvítt
25. ágúst
kl. 18:00

Aðventukransa- og 
hurðakransagerð
15. eða 16. nóvember
kl. 17:30

Grillskólinn
rautt
15. september
kl. 18:00

Grillskólinn
villibráð
20. október
kl. 18:00

Sveppatínsla 
og matseld
7. september
kl. 17:30

Haustlaukar og 
haustverkin
14. september
kl. 17:30

g 

Grillskólinn
jólakalkúnn
17.nóvember
kl. 18:00

Lærið og gerið sjálf

Dýradagar:
smáhundar

17. til 18. september

Gjafadagar
10. til 12. september

Fróðleikur og skemmtunfyrir föndrara, sælkera, grillara, garðálfa...

fjölskyldufyrirtæki
í 19ár
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Ólafur Þ. 
Stephensen
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SKOÐUN

Evrusamstarfið mun að öllum líkindum 
dýpka og breytast töluvert á næstu 

árum. Til að bregðast við skuldavanda-
málum einstakra ríkja er stefnt að nánara 
samstarfi svo taka megi á ríkisútgjöldum og 
skuldastöðu. Við þessar jákvæðu breytingar 
mun samstarf innan evru styrkjast og vænt-
anlegur ávinningur Íslendinga af upptöku 
evru verður enn til staðar.

Þess vegna er afstaða formanns Sjálf-
stæðisflokksins til aðildarumsóknar mikil 
vonbrigði. Það er með hreinum ólíkindum 
að formaðurinn vilji taka af þjóðinni mögu-
leikann til upplýstrar ákvörðunar um aðild 
að ESB, án þess að vita hvernig tekst með 
t.d. sjávarútvegs- og landbúnaðarmál. 
Atvinnulífið í landinu hefur lengi kallað 
eftir aðild, enda öruggt rekstrarumhverfi 
mikilvægt fyrir öflugt atvinnulíf, þá sér-
staklega þau fyrirtæki sem búa við mikla 
vaxtarmöguleika. Afstaða formannsins er 
líka mikil vonbrigði fyrir heimilin, sem 
hafa vænst lægri vaxta, afnáms verðtrygg-
ingar og lægra matarverðs með aðild að 
ESB. 

Þessi afstaða er einnig vonbrigði fyrir 
miðju og hægri kjósendur sem telja að 
alþjóðaviðskipti, lægri viðskipta kostnaður 
og öryggi í rekstrarumhverfi fyrirtækja 

gegni lykilhlutverki við uppbyggingu 
atvinnulífs á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur nú snúið bakinu við þessum kjós-
endum og gefið yfirlýsingu um íhalds- og 
einangrunarstefnu. 

Um leið og Sjálfstæðisflokkurinn kveður 
nú hófsama kjósendur sína er mikilvægt að 
Samfylkingin stigi ákveðnar fram í anda 
frjálslyndrar jafnaðarstefnu. Mikinn afslátt 
af þeirri stefnu hefur þurft að gera í sam-
starfinu við VG. Mikilvægt er að ríkis-
stjórnin undir forsæti Samfylkingar leggi 
nú megináherslu á verðmætasköpun og 
markvissa atvinnusókn. Um leið og gætt er 
að þeim sem verst standa í samfélaginu á að 
stefna að nauðsynlegu aðhaldi í ríkisútgjöld-
um, hófsemi í skattlagningu, ábyrgri sókn 
í orkumálum í anda verndaráætlunar, rétt-
látri skiptingu arðs af auðlindum og endur-
skoðun landbúnaðarkerfisins svo auka megi 
nýsköpun og arðsemi til hagsbóta fyrir 
bændur og neytendur. Samfylkingin er í 
raun eini valkostur þeirra sem hafna stefnu 
einangrunar en vilja byggja upp fjölbreytt 
atvinnulíf í alþjóðlegum tengslum, og losa 
heimilin undan oki verðtryggingar og hárra 
vaxta. Samfylkingin ber því ríka ábyrgð 
sem valkostur frjálslyndra kjósenda á miðju 
íslenskra stjórnmála. 

Einangrunarstefna

Guðlaugur og heimildirnar
Guðlaugur Þór Þórðarson alþingis-
maður tileinkaði höfundi þessa 
dálks heila grein í laugardagsblaði 
Fréttablaðsins vegna skrifa um 
rekstur Landspítalans. Rétt er hjá 
þingmanninum að vel er í lagt að 
tala um þriggja ára ráðherratíð Guð-
laugs, því hann sat aðeins í embætti 
í 20 mánuði. Einmitt af þeim sökum 
var eina heila ár hans í embætti 
sérstaklega tekið út. Guðlaugur kýs 
að nota gamla forsíðufrétt Frétta-
blaðsins frá því í ágúst 2008 sem 
heimild um rekstrarárangur þess 
árs. Þó að Fréttablaðið sé vissulega 
ívitnunarvert er eðlilegra að notast 
við fjárlög og ríkisreikning.

Guðlaugur og sannleikurinn
Til að gæta allrar sanngirni skal aðeins 
einblínt á árið 2008, því Guðlaugur sat 
á ráðherrastóli allt það ár. Í fjárlögum 
þess árs er Landspítalanum úthlutað 
35.565.500.000 króna. Endanleg 
útgjöld spítalans námu 40.626.114.000 
krónum, eða 5.060.614.000 krónum 
meira en ráð var fyrir gert. 
Munurinn er meiri þegar þær 
tekjur sem gert var ráð fyrir 
eru teknar með í reikning-
inn, en þær áttu að nema 
2.356.000.000, þannig að 
gjöld umfram tekjur áttu 
að vera 32.209.500.000 
krónur, en urðu 
40.626.114.000 kr.

Heilbrigðismálin öll
Þegar útgjöld til heilbrigðismála 
eru skoðuð árið 2008 kemur í ljós 
að þau voru um 10,3 milljörðum 
umfram fjárlög. Fjárheimild ráðherra 
til málaflokksins hafði þó hækkað 
umtalsvert á milli ára, eða um 14,7 
milljarða króna. Það gerir 15,1 pró-
sents hækkun. Í skýringum í ríkis-

reikningi árið 2008 segir: „Helstu 
breytingar á milli ára eru hækkun 
á gjöldum Landspítala um 4.592 
millj. kr.“ Guðlaugur fékk því rýmri 

fjárheimildir en forveri hans, en 
engu að síður fór spítalinn 

rúma 5 milljarða fram úr 
heimildum.

 kolbeinn@frettabladid.is

ESB-aðild

Magnús Orri 
Schram
þingmaður 
Samfylkingar

E
kki er ofmælt hjá Árna Finnssyni, formanni Náttúru-
verndarsamtaka Íslands, að þingsályktunartillagan um 
rammaáætlun um verndun og nýtingu náttúrusvæða sé 
sigur fyrir náttúruvernd í landinu. Tuttugu svæði þar sem 
orkufyrirtækin hafa haft fullan hug á að virkja og varið 

hundruðum milljóna eða milljörðum króna til rannsókna og undir-
búnings eru samkvæmt tillögunni 
sett í verndarflokk. Þau verða 
ósnortin af virkjanaframkvæmd-
um og nýtast með öðrum hætti, til 
dæmis útivistar og ferðaþjónustu.

Á verndarlistanum eru til 
dæmis Norðlingaölduveita (sem 
hefði haft áhrif á Þjórsárver), 
Torfajökulssvæðið, Langisjór, 
Kerlingarfjöll, Ölkelduháls 

(Bitruvirkjun), Gjástykki, Brennisteinsfjöll og Grændalur.
Það sem almenningur á kannski ekki að venjast er að þessi þings-

ályktunartillaga er ekki niðurstaðan af einhverjum pólitískum 
hráskinna leik og hrossakaupum. Tillagan er byggð á grundvelli 
gífurlega mikillar vinnu og upplýsingaöflunar fjölda færustu sér-
fræðinga, hvers á sínu sviði. Horft var á virkjanakostina út frá mis-
munandi sjónarhornum orkunýtingar, náttúruverndar, efnahags- 
og samfélagslegra áhrifa, ferðamennsku og verndunar fornleifa 
og menningarminja. Hvorki þrýstingur orkufyrirtækja né ýtrustu 
kröfur verndarsinna réðu niðurstöðunni, heldur byggist hún á köldu 
og yfirveguðu faglegu mati. Útkoman varð sú forgangsröðun sem 
þingsályktunartillagan er byggð á.

Á næstu vikum gefst almenningi, félagasamtökum og hagsmuna-
aðilum kostur á að segja sitt álit á þingsályktunartillögunni. Alþingi 
tekur hana síðan til meðferðar og er markmiðið að afgreiða hana 
fyrir 1. febrúar á næsta ári. Miklu skiptir að sú tímaáætlun haldi, 
meðal annars til að orkufyrirtækin geti sett á fullt framkvæmdir 
við virkjanakosti sem ákveðið verður að ráðast í.

Að sjálfsögðu verða ekki allir sammála forgangsröðun sérfræð-
inganna og flokkuninni sem nú er gert ráð fyrir. Í Fréttablaðinu á 
laugardag kom fram að líkast til yrðu virkjanir í neðri hluta Þjórsár, 
sem gert er ráð fyrir að verði ráðizt í samkvæmt tillögunni, erfiðasta 
úrlausnarefnið á Alþingi. Innan þingflokks Vinstri grænna mun ríkja 
talsverð andstaða við þær virkjanir.

Á því máli eru margar hliðar. Í Fréttablaðinu í dag kemur til 
dæmis fram að talsmenn verndunar villtra fiskstofna hafa miklar 
áhyggjur af áhrifum Þjórsárvirkjana á einn stærsta laxastofn lands-
ins og sjóbirting í fljótinu. Aðalatriðið er að þegar tekin verður 
afstaða til virkjana í Þjórsá verði það á sömu faglegu forsendum 
og gerð rammaáætlunarinnar byggðist á, þar sem mismunandi 
sjónarmið eru vandlega vegin og metin, en umræðan fari ekki aftur 
í far pólitískra upphrópana.

Orð Guðfríðar Lilju Grétarsdóttur, þingmanns VG, frá því í van-
traustsumræðum í vor, um að forða yrði Þjórsá frá „stóriðjuöflum“, 
„braski“ og „einkavinavæðingu“ gefa reyndar ekki allt of góða von 
um þau vönduðu vinnubrögð.

Þingsályktunartillagan um rammaáætlun er 
mikill sigur fyrir náttúruvernd á Íslandi.

Vönduð 
vinnubrögð
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Eins og meðalmennskan er 
nú útbreidd hér á landi og 

sýnist stundum allsráðandi þá 
má það merkilegt heita að það 
er stundum eins og vanti alveg 
meðalhóf í íslenskt samfélag, 
eitthvert milliregistur sem er að 
finna meðal fjölmennari þjóða 
en á erfitt uppdráttar hér: ein-
hverja skynsemi. Íslendingum 
er stjórnað af fólki sem bannar 
kökubasara.

Það gerðist í sumar að nokkr-
ar konur á Akureyri hugðust 
efna til samkeppni um það hver 
bakaði bestu möffins-kökurnar. 
Voru konur hvattar til að senda 
inn muffur til að velja úr og átti 
síðan að setja þær á basar þar 
sem þær skyldu seldar við vægu 
verði. Allt átti þetta skemmti-
lega framtak að verða til þess 
að styrkja eitthvert gott málefni 
þar nyrðra. 

Ónei! Engan svona möffins-
ósóma – hér var ógn sem þurfti 
snarlega að bægja frá ef ekki 
átti illa að fara. Heilbrigðisyfir-
völd bönnuðu stranglega að seld 
væru matvæli sem ekki væru 
framleidd í sérstökum og vott-
uðum eldhúsum með sérstökum 
og vottuðum búnaði og þegar 
reynt var að tala við talsmann 
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands 
svaraði hann fimlega með laga-
speki og tilvísunum í paragröf, 
og gott ef hann vísaði ekki til 
jafnræðisreglu stjórnarskrár-
innar sem jafnan reynist óbrigð-
ult ráð fyrir lögfræðinga í vand-
ræðum. 

Heimabökuð vandræði
Nú er það kunnara en frá þurfi 
að segja að þótt svo ólíklega 
kunni að fara að Íslendingar 
gangi einhvern tímann í Evrópu-
sambandið þá mun að minnsta 
kosti Jón Bjarnason ekki fylgja 
með í þann félagsskap – né hans 
ráðuneyti heldur munu þeir 
eflaust flýja til fjalla og stunda 

þaðan skæruhernað. Óneitan-
lega hvarflar að manni að þessi 
ósveigjanlega og fáránlega 
regla um kökubasara í höfuð-
stað Norður lands kunni að vera 
runnin undan rifjum manna í 
landbúnaðarráðuneyti til þess að 
telja þjóðinni trú um að svona sé 
nú einu sinni reglufarganið sem 
fylgi Evrópusambandinu. 

En það er sem sé ekki svo. 
G. Pétur Matthíasson, fyrrum 
fréttamaður á sjónvarpinu, tók 
sig til og grennslaðist einfald-
lega fyrir um þetta og þá kom 
hið rétta á daginn, í ESB eru 
engar slíkar reglur – það eru 
íslenskir reglumenn sem banna 
kökukeppni, muffusölu á vegum 
góðgerðarfélaga, vöffluát utan 
heimilis, basara þar sem boðið er 
upp á eitthvað að snæða. 

Fólk sem hefur komið til Evr-
ópu þekkir líka þá miklu hefð 
sem þar er fyrir ómiðstýrðri 
framleiðslu á mat þar sem alda-
gamlar staðbundnar hefðir í 
matargerð fá að njóta sín.

Því er ekki að heilsa hér á 
landi. Hér má ekki framleiða 
ost nema samkvæmt réttilega 
útfylltum og „vottuðum“ aðferð-
um. Ekki má prófa sig áfram 
með og framleiða til sölu mat 
nema að undangenginni smá-
smugulegri rannsókn þar sem 
gengið er út frá því sem gefnu 
að viðkomandi hyggist byrla 
almenningi ólyfjan.

Á meðan förum við um landið 
og snæðum smurolíuborgara og 
kjúklingabita sem bragðast eins 
og djúpsteiktur pappi.

Það er gott að banna
Íslendingum er stjórnað af fólki 
sem bannar kökubasara. Hvers 
vegna? Það er náttúrlega hugsan-
legt að það sé af ótta við sjúk-

dóma og sýkla því að sóða skapur 
sé hér landlægur í eldhúsum 
landsmanna og almennt miklu 
meiri en tíðkast meðal þjóða á 
meginlandi Evrópu.  

Það kann að vera runnið undan 
rifjum þeirra sem vilja telja 
okkur trú um að við fáum öll gin- 
og klaufaveiki ef leyft verður að 
flytja inn kjöt frá útlöndum.

Það kann líka að hugsast að 
bannið sé til komið vegna ótta-
blandinnar virðingar embættis-
manna í Gin- og Klaufaráðuneyt-
inu fyrir þeim lagabókstaf sem 
þeim er gert að starfa eftir og 
daglegs ótta við að aðhafast eitt-
hvað sem kunni að fara í bága 
við jafnræðisreglu stjórnar-
skrárinnar. 

Svo má líka vera að það sé 
hreinlega gaman að banna, sé 
maður á annað borð í aðstöðu til 
þess. Þá finnur maður vald sitt. 
Þá ræður maður.

Ekki er gott að segja. Hitt 
stendur eftir, að þetta bann við 
möffinsbakstri til að selja á 

basar er eitt af þessum íslensk-
um skringibönnum sem heims-
fræg hafa orðið: í flokki með 
bjórbanninu og hundabanninu 
sem heimurinn er enn að tala 
um. Hingað mun þyrpast fólk til 
að sjá með eigin augum þjóðina 
sem bannar kökubasara, hunda 
og bjór.

Það er sem sé stundum eins 
og vanti hér eitthvert meðal-
hóf. Það skal ýmist alfrjálst 
eða alkúgað. Við bjuggum hér 
við heimsmet í bankafrelsi um 
hríð, sem fólst í því að banka-
stjórar máttu búa til peninga að 
vild – og greiða sér í laun meiri-
partinn af því – en á meðan er 
fólki bannað að selja vöfflur 
til styrktar fyrir sjötta flokk í 
blaki. 

AF NETINU

Ef nauðsyn ber til
Gef ekki túskilding fyrir uppkast stjórnlagaráðs að nýrri 
stjórnarskrá. Þar sjást fingraför lagatækna. Orðalagið „ef 
nauðsyn ber til” gefur valdhöfum umboð til að víkja frá 
grunngildum stjórnarskrár. Tjáningarfrelsi má hefta, „ef nauð-
syn ber til”, sömuleiðis upplýsingafrelsi og fundafrelsi. Skráin 
heftir ekki grunnmúraða leyndarhyggju. Kosningareglur eru 

flóknar að hætti Þorkels Helgasonar, svo sem „kjördæmavarið landskjör”. 
Atkvæði greitt Katrínu í Reykjavík lendir hjá Ásmundi Einari í Dölunum. Þjóð-
kirkjan hefur óbreytta stöðu. Ekki tekur því að skipta um stjórnarskrá upp á 
þessi býti.
jonas.is 
Jónas Kristjánsson 

Hitt stendur eftir, að þetta bann við 
möffinsbakstri til að selja á basar er eitt 
af þessum íslensku skringibönnum sem 

heimsfræg hafa orðið: í flokki með bjórbanninu og 
hundabanninu sem heimurinn er enn að tala um. 

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Möffins-ógnin

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir vinsældir Fréttablaðsins. 
Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - nær þrefalt fleiri 
en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Fólkið í 
landinu les 
Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 
Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.
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Íþróttir spila mikilvægt hlut-
verk í heilsu og velferð sam-

félagins og unga fólksins okkar 
sem tekur þátt í daglegu starfi 
íþróttafélaganna. Það að íþrótta-
félög setji sér stefnu um að vera 
tóbakslaus styrkir enn frekar 
þau jákvæðu áhrif sem starf 
íþróttafélaganna hefur á heilsu 
iðkenda sinna og samfélagsins. 

Tóbakslausar íþróttir fela í sér 
að allir sem taka þátt í íþrótta-
starfi eða koma að því með einum 
eða öðrum hætti noti ekki tóbak, 
mæli gegn notkun þess og komi 
í veg fyrir hvers konar tóbaks-
notkun. Það þýðir að hvorki leik-
menn, þjálfarar né fyrirliðar noti 
tóbak í vörina, í nös, eða reyki á 

meðan þeir sinna starfi félags 
síns.

Neysla munntóbaks hefur farið 
vaxandi síðustu ár, einkum meðal 
ungra karlmanna, og er ungt 
íþróttafólk alls ekki undanskilið. 
Munntóbak og íþróttir eiga hins-
vegar enga samleið, ekki frek-
ar en reykingar og íþróttir. Allt 
tóbak skaðar heilsu neytandans. 
Engu máli skiptir hvaða tóbaks-
tegund er notuð, hvort tóbakið 
er tekið í vörina, reykt eða tekið 
í nefið, allar gerðir tóbaks hafa 
heilsuspillandi áhrif. 

Skaðsemi munntóbaks
Talsvert er um að því sé haldið 
fram að munntóbak skaði heilsuna 
minna en reykingar. Slíkur sam-
anburður er ákaflega villandi því 
fátt er jafn heilsuspillandi og reyk-
ingar. Að halda því fram að reyk-
laust tóbak (munntóbak, neftóbak) 
sé hættulaust efni sem nota má í 
staðinn fyrir sígarettur, stenst 
ekki skoðun.

Rannsóknir hafa sýnt að neysla 
reyklauss tóbaks getur leitt til 
ýmissa sjúkdóma, þá einkum þess 
sem tekið er í munn sem getur haft 
áhrif á tannholdssjúkdóma, valdið 
tannmissi og tannholdsrýrnun. Að 
auki má geta þess að í sumum teg-
undum reyklauss tóbaks eru efni 
sem geta leitt til krabbameins, þá 
aðallega í munnholi, vélinda og í 
briskirtli. Í ofanálag er munntób-
aksneysla mjög ávanabindandi og 
veldur jafnvel meiri fíkn en reyk-
ingar.

Hvaða áhrif hefur munntóbak á 
árangur íþróttamanna?
Minni líkur á hámarksárangri og 
aukin hætta á meiðslum.

Nikótínið í tóbaki dregur saman 
æðar þannig að flutningur nær-
ingar, þ.e. blóðs og súrefnis, til 
vöðva minnkar. Minna blóðflæði 
til vöðva veldur því að lengri tíma 
tekur að byggja þá upp og eins að 
ná bata ef slys eða meiðsli eiga sér 
stað. Tóbaksnotkun dregur þann-
ig úr árangri þeirra sem stunda 
íþróttir og þjálfunin skilar ekki 
þeim árangri sem annars gæti 
náðst. Það íþróttafólk sem vill 
ná betri árangri ætti því að láta 
munntóbakið eiga sig. 

Norsk rannsókn bendir til þess 
að munntóbaksneytendum sé 
hættara við meiðslum en þeim 
tóbakslausu. Meiðsli í vöðvum, 
liðum, hnjám, liðböndum, sinum 
og bakeymsli ýmiss konar voru 
algengari meðal munntóbaksneyt-
enda. Nikótín hækkar einnig blóð-
þrýsting og púls sem veldur auka-
álagi á hjartað.

Munnur og Húð
■ Tóbaksneysla dregur úr súrefn-
ismagninu sem berst til húðarinn-
ar og þess vegna tekur lengri tíma 
að losna við unglingabólur en ella, 
ef þær eru til staðar.

■ Tóbaksneysla getur valdið 
hrukkumyndun langt um aldur 
fram.

■ Tóbakstuggur (baggar) geta 
valdið því að varirnar springa og 
að hvítir blettir, sár og blæðingar 
koma í munninn eftir stutta notk-
un.

Hvað þurfa foreldrar að vita um 
munntóbaksnotkun?
Ungt fólk byrjar oftast að nota 
munntóbak fyrir tilstuðlan hóp-
þrýstings eða fyrirmynda. Börn 
og unglingar líta upp til þeirra 
sem eldri eru og taka upp óæski-
lega hegðun eins og tóbaksnotk-
un ef fyrirmyndirnar nota munn-
tóbak. Ungmenni verða mun fyrr 
háð nikótíni en fullorðnir og geta 

átt erfiðara með að hætta tóbaks-
notkuninni. Því er um að gera að 
reyna að grípa sem fyrst inn í ef 
ungt fólk er byrjað að fikta við 
tóbaks notkun.

 Foreldrar hafa iðulega mest 
áhrif á börnin sín. Þess vegna 
ættu foreldrar að tala opinskátt 
við börn og unglinga um munn-
tóbaksnotkun og heilsutjónið sem 
getur fylgt henni. Eins er ráðlegt 
að fylgjast með félögum barnanna 
sinna og hvort þeir noti munntóbak 
eða annað tóbak. 

Foreldrar geta farið fram á 
að þau íþróttafélög, sem börnin 
þeirra æfa hjá, setji sér reglur um 
notkun tóbaks á æfingatíma og 
íþróttaviðburðum, og má benda á í 
því samhengi að ÍSÍ hefur ályktað 
mjög eindregið gegn allri tóbaks-
notkun í hvaða formi sem hún er, 
innan starfsemi sambandsins. 

Í ljósi þess að börn og ungling-
ar byrji oftast að nota munn tóbak 

fyrir tilstuðlan hópþrýstings eða 
fyrirmynda er ekki skrítið að 
foreldrar barna, sem útsett eru 
fyrir þessari neyslu í því íþrótta- 
og tómstundastarfi sem barnið 
stundar, upplifi sig svikna að sjá 
tóbaksneyslu látna óáreitta, jafn-
vel af þjálfurum eða afreksíþrótta-
mönnum, innan starfsins.

Hvað geta forráðamenn íþrótta-
félaga og íþróttaþjálfarar gert til 
að koma í veg fyrir tóbaksnotkun 
íþróttamanna? 

Fyrirmyndir ungs fólks eru 
þjálfarar, eldri leikmenn, fyrir-
liðar og aðrir foringjar í hópum 
þeirra, félagarnir og fjölskyld-
an. Börn og unglingar líta upp til 

þeirra sem eldri eru og taka oft 
upp óæskilega hegðun á borð við 
tóbaksnotkun ef fyrirmyndirnar 
nota tóbak.

Æskilegt er að íþróttafélög 
marki sér stefnu í tóbaksvörnum 
til að stuðla enn frekar að heil-
brigðum lífsstíl íþróttafólks með 
því að ganga fram með góðu for-
dæmi. 

Aðstoð við að hætta munntóbaks-
notkun
Ráðgjöf í reykbindindi 800-6030 
er símaþjónusta fyrir fólk sem 
vill hætta tóbaksnotkun, hvort sem 
það er reyktóbak eða reyklaust. 
Við þjónustuna starfa hjúkrunar-
fræðingar með sérþekkingu í 
tóbaks meðferð. Lýðheilsustöð 
gaf nýverið út leiðbeiningar fyrir 
þá sem vilja hætta munntóbaks-
notkun, hægt er að panta bækl-
inginn sér að kostnaðarlausu hjá 
Landlæknisembættinu. 

Kæri launþegi. Mig langar 
að vekja athygli á máli sem 

snertir ansi stóran hóp launþega 
innan Starfsgreinasambands 
Íslands, nánar til tekið um 50.000 
manns, þar á meðal á félagssvæði 
þíns verkalýðsfélags sem er innan 
Starfsgreinasambandsins. Þar 
með erum við að tala um þinn 
pening, þín stéttarfélagsgjöld. Af 
þeim rennur hluti til Starfsgreina-
sambandsins og á hluta þess fjár 
hefur ekki verið staðið skil á.

Framkvæmdastjóra sambands-
ins hefur verið sagt upp störfum 
vegna trúnaðarbrests. Um er að 
ræða grun um umboðssvik og 
fjárdrátt.

Fyrir liggur skýrsla frá óháðum 
endurskoðunaraðila um fjárreiður 
sambandsins fyrir árið 2010 þar 
sem gerðar eru alvarlegar athuga-
semdir við meðferð framkvæmda-
stjóra á fjármunum sambandsins í 
eigin þágu. Þessi skýrsla er studd 
áliti hæstaréttarlögmanns.

Þann 26 maí sl. samþykkti 
framkvæmdastjórn sambands-
ins að segja framkvæmdastjóra 
upp störfum, semja við hann um 
starfslokasamning og láta málið 
niður falla að öðru leyti.

Hópur félagsmanna úr Starfs-
greinasambandinu á erfitt með 
að sætta sig við þessa afgreiðslu 
málsins og telur framkvæmda-
stjórn hafa tekið ranga ákvörðun 
í þessu máli.

Við höfum birt opið bréf til 

framkvæmdastjórnarmeðlima. 
Nokkrir hafa svarað á heimasíð-
um félaga sinna en við erum enn 
að bíða eftir svörum frá öðrum.

Hópurinn telur að rannsaka 
eigi málið frekar og fá á hreint 
hvort hér er um saknæmt athæfi 
að ræða. Það þarf þá  ræða og að 
lagfæra og það á að gerast fyrir 
opnum tjöldum.

Þetta mál þarf að ræða innan 
verkalýðshreyfingarinnar ásamt 
fleiru sem betur má fara í starfi 
okkar. Markmið hreyfingarinnar 
á að vera það eitt að vera félags-
mönnum sínum vörn í baráttunni 
fyrir að halda fengnum hlut og 
sóknartæki fyrir betri kjörum. 
Það er ljóst að verkalýðshreyf-
ingin nýtur ekki mikils trausts 
nú um þessar mundir og við þurf-
um að endurvinna þetta traust til 
að geta gegnt hlutverki okkar. 
Afgreiðsla þessa máls er miður 
gott innlegg í þá vinnu.

Þessi hópur, sem er víðs  vegar 
að af landinu, telur að verkalýðs-
hreyfingin eigi að vera í farar-
broddi fyrir breyttum vinnu-
brögðum í stjórnsýslu á Íslandi 
því það virðist nokkuð sama 
hvað fer úrskeiðis hér á landi, 
reikningurinn er sendur laun-
þegum en enginn tekur ábyrgð á 
einu eða neinu. Vinnubrögð sem 
einkennast af leyndarhyggju 
og feluleik eiga ekki heima í 
verkalýðs hreyfingunni. Af þeim 
vinnubrögðum fáum við nóg 
annars staðar.

Við hvetjum launamenn innan 
starfsgreinasambands Íslands 
til að kynna sér þetta mál og 
krefja forystumenn sína svara 
um hvort þetta séu leikreglurnar 
sem við viljum við hafa í okkar 
sam tökum.

Æskilegt er að íþróttafélög marki sér 
stefnu í tóbaksvörnum til að stuðla enn 
frekar að heilbrigðum lífsstíl íþróttafólks 

með því að ganga fram með góðu fordæmi. 

Eiga íþróttir og munntóbak samleið?

Til umhugsunar 
fyrir launamenn

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur 
fasteignasali

Láttu okkur selja fyrir þig

TOPP 
ÞJÓNUSTA
ER OKKAR FAG

Hringdu núna 699 3702

Heilbrigðismál

Bára 
Sigurjónsdóttir
verkefnisstjóri hjá 
Landlæknisembættinu

Verkalýðsmál

Hjalti 
Tómasson
félagsmaður í Bárunni
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NISSAN JUKE
Viltu eiga alveg eins bíl og nágranninn? Finnst 
þér gaman að villast á bílum á bílastæðinu í 
Kringlunni? Hélt ekki. Juke fer sínar eigin leiðir, 
hinir elta hjörðina. 

www.nissan.is

Sjálfskiptur
5 dyra
1600 cc
Meðaleyðsla 6,3 l/100 km

Verð 3.990 þús. kr.
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timamot@frettabladid.is

Erlingur Þorsteinsson, fyrrverandi 
yfirlæknir (1911-2007), hefði orðið 
hundrað ára 19. ágúst 2011. Erlingur 
var sonur hjónanna Guðrúnar Jóns-
dóttur Erlings og Þorsteins Erlings-
sonar skálds. Hann var giftur Þórdísi 
Toddu Guðmundsdóttur skurðstofu-
hjúkrunarfræðingi. Þau eignuðust tvö 
börn og eitt átti hann frá fyrra sam-
bandi. Barnabörn Erlings eru sex. 

Erlingur var aðeins þriggja ára 
þegar faðir hans dó. Þorsteinn skírði 
piltinn sjálfur og orti til hans skírnar-
sálm. 

Fyrsta erindið hljóðar svo: 
Nú var sú gersemi að vöggunni rjett
með vonum og minníngum sínum,
sem gott væri að fengi ekki brest eða 
blett
í blessuðum lófunum þínum;
sú gjöf á að vera svo vegleg hjá þjer
og vera eins og skartgripur hvar sem 
hún fer.

Skírnarsálmurinn endar á þessum ljóð-
línum: 
Hann faðir þinn leiðir þig líklega 
skamt,
en lánist sá arfur þá stendurðu samt.

Að loknu stúdentsprófi frá Mennta-
skólanum í Reykjavík hóf Erlingur 

nám í HÍ í læknadeild haustið 1931. 
Erlingur útskrifaðist sem læknir 1937 
með fyrstu einkunn. Í framhaldi lærði 
hann háls-, nef- og eyrnalækningar í 
Ny köbing á eyjunni Mors á Jótlandi. 

Þegar heim setti hann upp lækninga-
stofu að Sóleyjargötu 5. Erlingur og 
aðstoðarstúlka hans mældu heyrn hjá 
sjúklingum, enda eignaðist Erlingur 
heyrnarmæli fyrstur lækna hér á landi.

Haustið 1960 fór hann til  Banda-
ríkjanna að kynna sér nýjustu  heyrn-
arbætandi aðgerðir. Það sem hann 
ætlaði fyrst og fremst að læra voru 
aðgerðir við eyrnakölkun, otosclerosis, 
til að geta framkvæmt slíkar aðgerðir 
á Íslandi.

Hann innréttaði lækningastofu 
að Miklubraut 50 og hafði þar sér-
staka aðgerðastofu ásamt aðstöðu til 
heyrnar mælinga. Árangur aðgerðanna 
var framar öllum vonum og var hann 
útlistaður í Læknablaðinu 1972.

Á meðan Erlingur var í Bandaríkj-
unum kynnti hann sér starfsemi nokk-
urra heyrnarstöðva. Hann reyndi að 
kynna sér eftir mætti mælitæki og 
annan búnað sem tíðkaðist við heyrnar-
rannsóknir, einkum barna. Erlingur 
leitaði að stað fyrir heyrnar mælingar 
og var hann í sambandi við Heilsu-
verndarstöð Reykjavíkur. 

Hinn 3. nóvember 1962 var fyrsta 
heyrnarstöð á Íslandi formlega opnuð 
þar. Næsta áratug hafði starfsemin 
margfaldast. 1980 var Heyrnar- og 
talmeina stöð Íslands opnuð formlega og 
var Erlingur yfirlæknir stöðvarinnar.

Að undirlagi Erlings var fyrsta háls-, 
nef- og eyrnadeild á Íslandi tekin form-
lega í notkun á Borgarspítalanum árið 
1970.

Forseti Íslands sæmdi Erling riddara-
krossi hinnar íslensku fálkaorðu 1. 
janúar árið 1976 fyrir læknisstörf. 
Hann var formaður Félags háls-, nef 
og eyrnalækna um árabil og var hann 
kosinn heiðursfélagi félagsins hinn 12. 
október 2001 vegna brautryðjenda-
starfs á sviði lækninga og félagsmála.

Aldarminning – Erlingur Þorsteinsson

MOSAIK  

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,  

Björn Baldvin 
Höskuldsson 
byggingarverkfræðingur, 
Álfaskeiði 73, Hafnarfirði,

lést á líknardeild Landspítalans þriðjudaginn 16. 
ágúst. Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 23. ágúst kl. 13.00. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið eða
líknardeild Landspítalans í Kópavogi.  

Sigrún Arnórsdóttir,
Höskuldur Björnsson, Auður Þóra Árnadóttir, 
Arnór Björnsson, Bára Jóhannsdóttir,
Baldvin Björnsson, Helga Rúna Þorleifsdóttir,
Þórdís Ragnhildur Björnsdóttir, Michael Teichmann 

og barnabörn.  

Systir okkar, 

Jóhanna Hrafnfjörð
ljósmóðir,
Ásvallagötu 25, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 23. ágúst kl. 15.00.

Hrefna Hrafnfjörð, Kristín Hrafnfjörð.

Klettaskóli, nýr sérskóli fyrir nem-
endur með þroskahömlun, verður sett-
ur í Perlunni í dag. Klettaskóli varð 
til við sameiningu tveggja sérskóla, 
Safamýrar skóla og Öskjuhlíðarskóla, 
og er til húsa í Suðurhlíð 9, þar sem 
áður var húsnæði Öskjuhlíðarskóla.

„Við hlökkum mikið til að hitta allan 
hópinn í dag og spennandi að sjá hvern-
ig nemendahópurinn spilar saman,“ 
segir Erla Gunnarsdóttir, skólastjóri 
hins nýja Klettaskóla, en hún var áður 
skólastjóri Safamýrarskóla. 

„Stemningin er góð hjá starfsfólki, 
nemendum og foreldrum, og mín til-
finning að allir ætli að leggja sig fram 
um að gera vel og jafnvel enn betur en 
áður. Því ríkir mikil tilhlökkun meðal 
okkar að skapa Klettaskóla sitt eigið 
skólastarf, hefðir og skólabrag,“ segir 
Erla. 

Í skólann setjast nú 94 nemendur. 
Flestir stunduðu áður nám í 
Safamýrar- og Öskjuhlíðarskóla en 
einnig byrja tíu nýnemar í fyrsta bekk 
og níu nemendur úr öðrum grunnskól-
um Reykjavíkur.

„Nemendahópurinn hefur nú meiri 
breidd og til að mæta þörfum barna 
með mikla og samsetta fötlun hafa 
verið gerðar miklar breytingar á hús-
næði skólans. Húsið er komið til ára 
sinna en er nú orðið nútímalegra með 
nýjum matsal, örvunarstofu og aðsetri 
sjúkraþjálfara. Þá hefur kennslustofu-
kjarninn breyst til mikils batnaðar og 
aðgengi verið stórlega bætt fyrir börn 
í hjólastólum,“ segir Erla, og endurbót-
um verður haldið áfram.

Meginuppistaða í starfsmannahópi 
Klettaskóla eru starfsmenn sem störf-
uðu við Safamýrar- og Öskjuhlíðar-

skóla skólaárið 2010-2011. Aðstoðar-
skólastjóri er Guðrún Gunnarsdóttir.

„Í nýjum skóla er börnunum dýr-
mætt að hitta aftur sína gömlu kennara 
og stuðningsfulltrúa. Starfsmannahóp-
urinn er afar sterkur faglega og með 
mikla reynslu. Samstarf er mikið og í 
skólanum baksar enginn við neitt einn 
því mjög sterk hefð var fyrir samstarfi 
í báðum skólum áður,“ segir Erla. 

Hún segir kosti og galla fylgja 
stærri nemendahópi í sameinuðum 
sérskólum. 

„Aðstaðan í Safamýrarskóla var að 

sumu leyti betri, því þar var góður 
salur og sundlaug, sem skortir hér í 
Klettaskóla. Nemendur fá vitaskuld 
áfram kennslu í sundi og íþróttum 
en við viljum gjarnan að tími barna 
sé betur nýttur en að keyra þau út og 
suður í sundlaugar bæjarins. Því er 
næsta mál á dagskrá að fá sundlaug 
á lóðina. Kosturinn er síðan ótvírætt 
sá að í Klettaskóla höfum við sam-
einað besta fagfólk landsins á sviði 
sérkennslu á einum stað,“ segir Erla, 
himin glöð við nýtt upphaf á stórum 
degi. thordis@frettabladid.is

KLETTASKÓLI, NÝR SÉRSKÓLI Í REYKJAVÍK:  VERÐUR SETTUR Í PERLUNNI Í DAG

Besta fagfólkið á einum stað

FYRSTI SKÓLADAGURINN Erla Gunnarsdóttir, skólastjóri Klettaskóla, þar sem unnið var fram 
á síðustu stundu við að ljúka breytingum á húsinu. Hún segist hafa fyllst gleði yfir kappi, 
metnaði og krafti starfsfólks síns þegar enn virtist langt í land með óunnin verk innanhúss og 
það hafi eflst við hverja raun. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þennan dag árið 1911 komust 
starfsmenn Louvre-safnsins 
í París að því að málverkinu 
Monu Lisu eftir Leonardo da 
Vinci hafði verið stolið. Louvre-
safninu var lokað í heila viku 
í kjölfar þjófnaðarins meðan 
rannsókn málsins stóð yfir.

Franska ljóðskáldið Guil-
laume Apollinaire, sem hafði 
eitt sinn viljað brenna Louvre-
safnið, var fljótlega grunað um 
þjófnaðinn og var handtekið. 
Apollinaire benti hins vegar á 

vin sinn Pablo Picasso, sem 
var einnig yfirheyrður. Báðum 
var síðar sleppt.

Málverkið var talið týnt að 
eilífu og fannst hinn raun-
verulegi þjófur ekki fyrr en 
tveimur árum síðar. Það var 
starfs maður Louvre-safnsins, 
Vincenzo Peruggia, sem stal 
verkinu á opnunartíma safns-
ins og faldi það í kústaskáp. 
Eftir lokun gekk hann síðan 
með Monu Lisu út úr safninu 
falda undir frakkanum sínum.

Peruggia var ítalskur föður-
landsvinur sem taldi að verki 
da Vincis skyldi skilað til Ítalíu 
og vera á safni í heimalandi 
listamannsins. Eftir að hafa 
geymt verkið í íbúð sinni í tvö 
ár varð Peruggia óþolinmóður 
og var að lokum gripinn þegar 
hann reyndi að selja það í 
listagallerí í Flórens. Monu 
Lisu var í kjölfarið skilað til 
Louvre-safnsins í París og er 
þar enn.

Þjófnum var hampað fyrir 

föðurlandsástina á Ítalíu og 
sat í örfáa mánuði í fangelsi. 
Mörgum þótt verknaðurinn 
hins vegar dauðasök.

ÞETTA GERÐIST:  22. ÁGÚST ÁRIÐ 1911

Hvarf Monu Lisu uppgötvað

EIRÍKUR JÓNSSON  er 59 ára í dag.

„Hvað er skemmtilegra en að takast á við lífið?”

Yrsa Þöll Gylfadóttir hlaut nýlega 500.000 króna styrk 
úr Hrafnkelssjóði til doktorsnáms í almennri bók-
menntafræði við Sorbonne-háskóla í París og Háskóla 
Íslands. Þar hyggst hún sérhæfa sig í frönskum 19. 
aldar bókmenntum og velta upp nýstárlegu sjónarhorni 
á rótgróin fræði. Hún hefur áður lokið BA í bókmennta-
fræði frá Sorbonne og MA í frönskum fræðum frá 
Háskóla Íslands.

Hrafnkelssjóður var stofnaður árið 1930 í minn-
ingu Hrafnkels Einarssonar, sem fæddist 13. ágúst 
1905. Hrafnkell lauk námi í hagfræði frá Háskólanum 
í Vínarborg og var að undirbúa doktorsverkefni sitt um 
fiskveiðar á Íslandi og útflutning fiskafurða er hann 
lést í nóvember 1927. Foreldrar hans stofnuðu sjóðinn í 
minningu hans. Þetta var fimmta úthlutunin úr honum, 
sú fyrsta var árið 2005. Skilyrði fyrir styrk úr sjóðnum 
er að umsækjandi hafi tekið íslenskt stúdentspróf og sé 
á leið í nám erlendis, annað hvort á meistarastigi eða til 
doktorsgráðu.

Lilja Dögg Jónsdóttir, formaður sjóðsstjórnar, 
afhenti Yrsu Þöll styrkinn. 

Nýtt sjónarhorn 
á rótgróin fræði

ÚTHLUTUN Á HÓTEL HOLTI Yrsa Þöll er á miðri mynd. Með henni 
eru Yngvi Pétursson, Stefán Friðfinnsson, Lilja Dögg Jónsdóttir og 
Steinunn Einarsdóttir.

ERLINGUR 
ÞORSTEINSSON



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512-5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 

Listh

Þ
etta er svona heima-
hússýning í stofunni hjá 
mömmu og pabba sem 
eru erlendis. Þau gáfu 

samt góðfúslegt leyfi,“ segir 
Hulda Hlín Magnúsdóttir list-
málari, sem er með listsýningu á 
æskuheimili sínu að Tjarnargötu 
40 í Reykjavík ásamt Katrínu 
Þorvalds dóttur brúðumeistara, 

sem um tíma bjó einnig í húsinu. 
Hulda Hlín er með málverk 

og krítarteikngar og segir þar 
bregða fyrir ýmsum ættarsvip-
um, enda tengist húsið ættinni 
sterkt því afi hennar og langafi 
hafi líka átt þar heima. Mynd-
irnar eiga samtal við grímur 
Katrínar, upplýstar í myrkvaðri 
stofunni. „Þetta verður eins og 

að koma inn í kirkju eða leik-
hús. Svolítið dramatísk stemn-
ing,“ segir listakonan, sem er 
með heimasíðuna www.hulda-
hlin.com

Sýningin heitir Persóna og var 
opnuð á Menningarnótt en verð-
ur opin daglega frá fimm til sjö 
fram á sunnudaginn 28. ágúst. 
 gun@frettabladid.is

Hulda Hlín Magnúsdóttir heiðrar æskuheimilið sitt á Tjarnargötu 40 með því að halda þar sýningu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Afskorin blóm  eru hin mesta prýði en þó fljót að láta á 
sjá. Til að lengja lífdaga þeirra má skera bestu toppana af 
og setja í lítið glas eða fallega skál. Þannig má njóta feg-
urðarinnar og anganinnar örlítið lengur.

Ættarsvipum bregður 
fyrir á æskuheimilinu
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Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

„Ég byrjaði seint í skóla, orðin 
36 ára, en útskrifaðist með BA-
gráðu frá leirlistadeild Listháskóla 
Íslands árið 2000,“ segir Ingibjörg 
Klemensdóttir leirlistamaður. 
Listaáhuginn hefur þó fylgt henni í 
langan tíma. „Ég sótti leirnámskeið 
hjá Steinunni Marteins, var í Mynd-
listaskóla Kópavogs og lærði teikn-
ingu og málun í mörg ár,“ upp-
lýsir Ingibjörg, sem var 
því komin með all góðan 
grunn þegar hún skellti sér 
loks í Lista háskólann.

Eftir útskrift var hún 
með vinnustofu heima. Í maí í 
fyrra var komið að þáttaskilum. 
Þá flutti hún verkstæði sitt niður á 
Geirsgötu þar sem hún er nú bæði 
með vinnustofu og gallerí undir 
nafninu Gallerí Dunga. 

Ingibjörg vinnur mikið með 
postulín sem henni þykir 
mjúkt og yndislegt efni en 
einnig vinnur hún með gler. 

„Þá hef ég einnig verið að raku-
brenna töluvert, en það geri ég 
í gasofni í skúr á Eyrarbakka,“ 
segir hún glaðlega. 

Úrvalið í munum Ingibjargar 
er mikið, allt frá skúlptúrum 
af kvenlíkamanum til 
nytjahluta á borð við 
skálar og lampa. 
Ferðamenn 

eru 
tíðir gestir 

hjá Ingibjörgu 
og hei l last 

þeir mest af 
landslagslínu 

hennar úr ker-
amik. „Ég 
hef ver ið 
með þá línu 
lengi og túristarnir 
segja stundum að þeim 

finnist þeir vera komnir inn í 
íslenska náttúru.“ Í Gallerí Dungu 

eru þó ekki aðeins 
munir Ingibjargar 
heldur einnig munir 

og fatnaður eftir aðra 
hönnuði.

Ingibjörg segir 
góðan anda ríkja 

í gömlu verbúðunum við 
höfnina. „Tengslin við sjóin 

gerir hverfið svo sjarmerandi. 
Gömlu karlarnir sem voru með 
verbúðirnar hér áður eru með 
annan fótinn hérna hjá okkur, 
sem lífgar upp á tilveruna,“ segir 
hún og telur gott samstarf vera 
milli nágrannanna í grænu hús-
unum. „Við erum öll samstíga um 
að byggja upp hverfið og gera 
það að sjarmerandi hverfi í jaðri 
borgar innar enda minnir and-
inn hér svolítið á Nyhöfn í Kaup-
mannahöfn,“ segir Ingibjörg 

glaðlega. solveig@frettabladid.is

Sjarmerandi við sjóinn
Ingibjörg Klemensdóttir leirlistamaður rekur Gallerí Dungu í notalegu húsnæði við gömlu höfnina í 
Geirsgötu. Þar er hún bæði með vinnustofu og gallerí þar sem hún selur verk sín af margvíslegum toga.

Ingibjörg rakúbrennir mörg verka sinna í 
gasofni í kofa á Eyrarbakka.

Ingibjörg hannar bæði skúlptúra og nytjahluti á borð við lampa, sem hafa verið mjög 
vinsælir. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Gott skipulag  í barnaherbergi gerir það að verkum að börnin una sér betur. Ef þau geta 
gengið að böngsum í einum kassa, bílum í öðrum og kubbum í þeim þriðja eru meiri 
líkur á að þau sæki í að leika í eigin herbergi. Þau kynnast um leið kostum þess að 
hafa hlutina í röð og reglu.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 
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Fasteignasalan Torg hefur til sölu einbýlishús í 
Smárarima.

H úsið er fimm herbergja einbýlishús með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr og garðskála. 
Garðurinn er sérhannaður og húsið stendur 

innst í botnlanga.
Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, tvö rúmgóð barna-

herbergi með mikilli lofthæð og hjónaherbergi, en 
inni af því er fataherbergi.

 Í rúmgóðu alrými mætast sjónvarpshol, stór stofa 
með arni, borðstofa og eldhús. Allar innréttingar og 
hurðir eru úr kirsuberjavið. Olíuborið Ibero-parkett 
á gólfum. 

Þvottahús er með nýlegri innréttingu og bað-
herbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Eldhús er rúmgott með fallegri kirsuberja-
innréttingu, borðplata úr svörtum steini. Eyja með 
eldunar aðstöðu, tvær gashellur og tvær keramik hellur, 
borðplata úr svörtum steini. Stálháfur er yfir eyju. 

Stofan er björt og rúmgóð með fallegum steyptum 
arni með kopar og gráum steini hönnuðum af Loga 
Eldon.

Bílskúr er með tveimur hurðum, hiti er í bílaplani 
ásamt stétt upp að húsi.

Þetta er eign á besta stað í Rimahverfi, með ein-
staklega fallegum lokuðum grónum garði sem hann-
aður er af Stanislaw Bohic. Stutt er í alla þjónustu 
ásamt leik- og grunnskóla sem er í göngufæri.

Tvöfaldur bílskúr og garðskáli

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Þú hringir – við seljum

512 4900 
Kíktu inn á www.landmark.is! 20% afsláttur af söluþóknun ef þú skráir eignina þína í sölu hjá okkur fyrir 31. ágúst 2011.

Magnús Einarsson                    
löggiltur fasteignasali
sími 897 8266

             
ali

Þórarinn Thorarensen               
sölufulltrúi
sími 770 0309

en               Sigurður Samúelsson             
löggiltur fasteignasali
sími 896 2312

on 
ali

Gunnar Valsson                     
sölustjóri
sími 699 3702

Kristberg Snjólfsson                      
sölufulltrúi
sími 892 1931

      Kris
sölu

Sveinn Eyland                 
löggiltur fasteignasali                  
sími 690 0820

n                     Friðbert Bragason
sölufulltrúi
sími 820 6022

Eggert Maríuson            
sölufulltrúi
sími 690 1472

    Sigrún Hákonardóttir                               
ritari
sími 512 4900

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

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

naðarverði 
ánari

g
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Bárugata 21 – 101 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 22.ágúst kl.18.30-19.00
Glæsileg mikið endurnýjuð hæð á einstökum stað í borginni með 
bílskúr. Ofan á bílskúrnum er mjög stór pallur sem nær sólinni 
frá morgni til kvölds, gengið er út á hann frá annarri stofunni. 
Einkastæði fylgir fyrir framan bílskúrinn. Húsið er stórglæsilegt og 
í góðu ástandi. Allar lagnir hafa verið endurnýjað frá íbúðinni og 
niður í kjallara. Uppl. Berglind gsm: 694-4000

Verð 34,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 112,7 fm.

Stórikriki 56 – 270 Mos

OPIÐ HÚS mánud 22.ágúst kl 18.30-19.00
Stórt og fallegt einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð á 
sér fastanúmeri . Mikil lofthæð er í húsinu, hvít háglans 
eldhúsinnrétting og 4svefnherbergi (möguleiki á 5) aukaíbúðin 
á neðri hæð er rúmgóð og falleg 4ja herb. tilvalin til útleigu. 
Áhvílandi er ca 52.000.000 sem möguleiki er á að yfirtaka. 
Lokafrágang vantar á eignina. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 65 m.
Herbergi: 9 – Stærð: 320,5 fm.

Holtás 8 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS Þriðjud 23.ágúst kl. 18:00-18:30
Glæsilegt einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. 
Góð lofthæð er í húsinu . Vandaðar innréttingar og tæki. 
Á verönd er heitur pottur og sturta. Mögulegt er að útbúa 
auka íbúð í húsinu. Uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

Verð 92,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 238 fm.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Strandasel 8 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 22.ágúst kl.17.30-18.00 
Björt ,falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. 
íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli í Seljahverfi með 
suður svölum. Frábært útsýni er úr íbúðinni. 
Bæði svefnherbergin eru stór. Mjög stór 
geymsla fylgir íbúðinni og er hún ekki skráð. 
Uppl. Berglind, gsm: 694-4000

Verð 18,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 82,6 fm.

OPIÐ HÚS

Básar 32 –311 Borgarnes

Hringið og bókið skoðun í 895-6107!
Mjög fallegur og vandaður bústaður á 
eignarlóð í landi Svartagils. Húsið er 44,3 
fm og að auki er búið að yfirbyggja 15 fm 
verönd. Um er að ræða bjálkahús með 
mjög góðri afgirtri verönd og heitum potti. 
Hitaveita á staðnum. Uppl. Hafdís gsm 
895-6107

Verð 15,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 44,3 fm.

Holtsbúð 103 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 22.ágúst kl. 17:30-18:00 
Fallegt, rúmgott og vel skipulagt einbýli á 
tveimur hæðum með tveimur íbúðum m/ 
sérinngangi. Á efri hæð er rúmgóð stofa/
borðstofa og 3 svefnherbergi (voru 4). Á neðri 
hæð er séríbúð m/3 svefnherb. og stórri stofu. 
Tvöfaldur bílskúr. Upp. Jóhanna Kristín, 
gsm: 698.7695

Verð 69,9 m.
Herbergi: 7 – Stærð: 329 fm.

Prestbakki 1 – 109 Rvk

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN í síma 698-7695
Nær algjörlega endurnýjað og einstaklega 
fjölskylduvænt og fallegt endaraðhús með 
bílskúr. Eldhús, stofa/borðstofa sameinaðar 
í eitt stórt rými m/útgengi á stórar svalir, 5 
svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi 
og gestasnyrting. Upp. Jóhanna Kristín, 
GSM 698.7695

Verð 49,9 m.
Herbergi: 6 – Stærð: 211 fm.

 Smárarimi 4 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 22.ágúst kl. 17:30-18:00 
Glæsilegt einbýli innst í botnlanga með tvöf. 
bílskúr. Sérhannaður garður. Eignin er með 
þremur svefnherb. Einstaklega bjart og opið 
rými sem sameinar sjónvarpshol, eldhús, 
stofur og garðskála. Eign í sérflokki.  
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 58,0m.
Herbergi: 5 – Stærð: 237,5 fm.

 Tröllakór 5-7 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud 23.ágúst kl. 18:30-19:00 
Glæsilega 3ja herb. íbúð á efstu hæð með 
útsýni og sólarsvölum. Björt og opin íbúð. 
Vönduð gólfefni frá Parka og innréttingar frá 
Axis. Gólfhiti er í allri íbúðinni. Baðherbergi 
með gufusturtuklefa. Stæði í bílageymslu. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326.

Verð 24,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 103,7 fm.

Tungusel 3 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud 23.ágúst kl. 17:30-18:00 
Rúmgóð 3ja herberjga íbúð á 1.hæð með 
verönd og afmörkuðum garði í suður. 
Baðherbergi og eldhús tekið í gegn. 
Þvottahús , þurrkherbergi, hjóla- og 
vagnageymsla í sameign ásamt sérgeymslu. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 16,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 80,9 fm.

Efstihjalli 11 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 22. ágúst kl. 17:30-18:00
SÉRHÆÐ – 1. hæð 117,6m2 2 svefnh. 2 
stofur, önnur stofan áður herbergi. Stórt 
eldhús með stórum borðkrók. Suður svalir. 
Aukaherb í kjallara. Sér þvottahús í kj. Mikið 
geymslupláss í kjallara. Getur losnað fljótt. 
Uppl. Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð 24,9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 117,6 fm.

Skipasund 6 – 104 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 22.ágúst kl.17:30-18:00
Góð íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi. 4 
svefnherb. tvö baðherb. tvær stofur og gott 
eldhús ásamt 32,3 fm bílskúr. Eitt herbergi 
í bílskúr með sér inngangi, innangengt 
í bílskúr. Heimkeyrsla tilheyrir íbúðinni. 
Uppl. Sigurður, gsm: 898-6106

Verð 29,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 135,4 fm

Langalína 18 – 210 Gbæ

Bókið skoðun í síma 699-4610 
Stórglæsilegar og vel staðsettar 3 herbergja 
íbúðir í litlu fjölbýli í Sjálandshverfinu. Íbúðirnar 
eru frá 111,9 fm til 138,9 og fylgir bílskúr með. 
Vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás og Ringo 
eikarinnihurðir. Stutt í skóla og leikskóla. Fallegt 
útivistarsvæði er á næsta leiti. Sjón er sögu 
ríkari. Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Verð 30+ m.
Herbergi: 3 – Stærð: 117,3-127 fm.

Katrínarlind 2-4 – 113 Rvk 

Melabraut 1 – 170 Seltj.

OPIÐ HÚS mánud. 22.ágúst kl.18:30-19:00
Sérlega glæsileg íbúð á annari hæð í 
lyftuhúsi með um 40fm timbur-sólpalli til 
suðurs. Sér inngangur af svölum ásamt 
stæði í bílskýli. Náttúrsteinn og parket á 
gólfi og eikar innréttingar. Góð geymsla 
á hæðinni fylgir íbúðinni. Uppl. Sigurður, 
gsm: 898-6106

OPIÐ HÚS mánud 22.ágúst kl. 18:30-19:00 
*Gott yfirtakanlegt lán*3ja herbergja íbúð 
á 1.hæð með sérinngangi. Baðherbergi 
nýtekið í gegn, nýjar flísar í forstofu. Búið 
að endurnýja þak, skolplagnir og rafmagn. 
Verönd og fallegur garður. Uppl. Dórothea, 
gsm: 898-3326

Verð 24,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 96,2 fm.

Verð 21,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 77,8 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

 Strikið 2, 8, 10 – 210 Gbæ

Íbúð fyrir eldri borgara, með aðgang að 
þjónustuseli í sjálandshverfi
Eftir eru örfáar en glæsilegar 2ja -3ja 
herbergja íbúðir í Jónshúsi í Sjálandi við 
Arnarnesvog í Garðabæ, í fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna. Einstök staðsetning þar sem 
stutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir. 
Uppl. Sigríður gsm: 699 4610

Verð 23,9-32 m.
Herbergi: 2-3 – Stærð: 91,8-104 fm.

Daltún 15 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud 23.ágúst kl. 18:00-18:30
Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
frábærum stað við Fossvogsdalinn Þetta er 
einstakt fjölskylduhús, í hverfi sem var hugsað 
út frá börnum með nóg af göngustígum og 
leiksvæðum og skóla og leikskóla í göngufæri. 
Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Verð 54,9 m.
Einbýli – Stærð: 290 fm.

OPIÐ HÚS

Álfkonuhvarf 55 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 23.ágúst kl.17:30-18:00
Rúmgóð 3ja til 4ra herbergja enda-íbúð 
á efstu hæð í fjölbýlishúsi m. lyftu með 
tvennar svalir og miklu útsýni. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Sér inngangur af 
svölum ásamt stæði í bílageymslu. Uppl. 
Sigurður, gsm: 898-6106

Verð 28,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 110,8 fm.

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

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

OPIÐ HÚS

VATNAR EIGNIR  
Á SÖLUSKRÁ

HRINGDU Í SÍMA  
520-9595  

OG FÁÐU KYNNINGU  
Á OKKAR 

TOPP-ÞJÓNUSTU!
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign RE/MAX Lind  Hlíðasmári 6  201 Kópavogur  Sími: 510-7900 

Konráð Konráðsson
822 0491

konrad@remax.is

Gunnar  Valsson
699 3702

gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

510 7900

699 3702 822 0491

196 fm.

mm2

4 herb.

Lyngholt 15
225  Álftanes

Verð: 39,9 mill.

Glæsilegt 4-5 herbergja 
endaraðhús á frábærum stað á 
Álftanesi.  Góð ávílandi lán geta 
fylgt eigninni.
NÁNARI UPPL. VEITIR 
GUNNAR S: 699 3702
gv@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
22.ÁGÚST FRÁ KL 19:00 – 19:30

OPIÐ HÚS

324 fm.

mm2

7 herb.

Fróðaþing 2
203 Kópavogur

Verð: 69,6 mill.

Mjög fallegt og vel skipulagt 7 
herbergja einbýlishús á tveimur 
hæðum við Fróðaþing 2 í Kópavogi. 

NÁNARI UPPL. VEITIR 
GUNNAR S: 699 3702
gv@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
22.ÁGÚST FRÁ KL 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS

113 fm.

mm2

4 herb.

Stíflusel 3
109 Reykjavík

Verð: 19,9 mill.

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á 3,hæð. Svefn-
herbergin eru öll mjög rúmgóð.

NÁNARI UPPL. VEITIR 
GUNNAR S: 699 3702
gv@remax.is

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 
23.ÁGÚST FRÁ KL 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS

Láttu okkur 
selja 
þína fasteign
Hringdu núna!

Konráð Gunnar

83 fm.

mm2

3 herb.

Klapparhlíð 13
270 Mosfellsbæ

Verð: 21,7 mill.

Einstaklega falleg og vel skipulögð 
3ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
stórum afgirtum sérgarði.

NÁNARI UPPL. VEITIR 
KONRÁÐ S: 822 0491 
konrad@remax.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
22.ÁGÚST FRÁ KL 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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Snyrtilegt hús  

Rúmgóðar suðursvalir

Útsýni yfir sameiginlegan leikvöll

Funalind 
Falleg 3ja herbergja íbúð

201 Kópavogur

Verð: 22,9 millj.

Reisulegt hús

Fjögur góð herbergi, stofa og borðstofa

Eignin getur verið laus fljótlega

Skipti koma til greina

Jórusel
Fallegt 300 m² einbýlishús

109 Reykjavík

Verð: 46,9 millj.

82,5 m2 að stærð

Sérinngangur

Vinsæl staðsetning.

Bugðulækur
Góð 3ja herbergja íbúð

105 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Berjavellir
Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð 
74,6 m2

Vel innréttuð íbúð

Útgengi á hellulagða verönd

221 Hafnarfjörður

Verð: 15,9 millj.

Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri
Mjög góð 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

119 m2 í lyftuhúsi

Sérstæði í lokaðri bílageymslu

Gott skipulag og vel umgengin eign

Andrésbrunnur
Sérlega góð 4ra herbergja

113 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.

 80,6 fm á neðri hæð 

Stórt aukaherbergi í kjallara

Góð eign á vinsælum stað

Meðalholt
Góð 3ja herbergja

105  Reykjavík

Verð: 18,8 millj.

Góð verönd með heitum potti

Frábært útsýni

Vinsæl staðsetning

Sævargarðar
Gullfallegt raðhús

170 Seltjarnarnes

Verð: 54,0 millj.

102 m2 hæð

Rúmgott eldhús

Góð staðsetning

Stutt í bæði verslun og skóla

Sólvallagata
Í vesturhluta miðbæjar 

101 Reykjavík

Verð: 24,9 millj.

Iðufell
Rúmgóð 2ja herbergja
68 m2 

3ja hæð

Stutt í alla þjónustu 

111 Reykjavík

Verð: 11,9 millj.

Fallega og snyrtilega eign 

á frábærum stað í Grafarvog

Frostafold 23
Fallega 5 herbergja

112 Reykjavík

Verð: 31,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 18:30-19:00

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

154,2 m2 - hæð, ris og bílskúr 

mán. 22.ágúst

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

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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113 m2 auk stæðis

Frábær staður

Áhv. lán frá ÍLS um 23,5 milljónir

Auðveld kaup 

Vindakór
Glæsileg 3ja herbergja

203 Kópavogur

Verð: 26,6 millj.

Einstök eign á 10. hæð

Óviðjafnanlegt útsýni

Heitur pottur á svölum

Sérlega vandaðar innréttingar

Lundur
Stórglæsileg penthouse íbúð 

75,5 millj.

200 Kópavogur

Verð:

97 m2 endaíbúð á annari hæð

Fallega íbúð á frábærum stað í Mosfellsbæ

Stutt í leikskóla, grunnskóla og sundlaug.

Klapparhlíð
4ra herbergja endaíbúð

270 Mosfellsbær

Verð: 25,5 millj.

4ra herbergja hæð og ris

Sér bílastæði

Vönduð eign

Lindargata
Stórkostlegt útsýni

101 Reykjavík

Verð: 32,0 millj.

Húsið er allt hið snyrtilegasta, 

með fallegum og grónum garði

Langholtsvegur 165
Glæsilegt uppgert raðhús

104 Reykjavík

Verð: 36,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:30-18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

á besta stað á Langholtsveginum

mán. 22.ágúst

2 hæðir, Frábært útsýni 

Aukaíbúð 

Grófarsmári 26
Glæsilegt 237,5 m² parhús

201 Kópavogur

Verð: 57,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:30-18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Halldór Ingi Andrésson, löggiltur fasteignasali  

halldor@miklaborg.is

sími: 897 4210

Þar af 24,4 m2 bílskúr

mán. 22.ágúst

á Nesjavöllum
Hótel Hengill
Til Sölu

Um er að ræða hótel við eina af náttúruperlum Íslands, 
Þjóðgarðinn á Þingvöllum. 

H ú s i ð  e r  á  t v e i m u r  h æ ð u m , 

s a m t a l s  u m  1 . 2 1 9  f e r m e t r a r .

Á fyrstu hæð er álma með 12 gesta-

herbergjum, rými fyr i r  he i lsurækt 

með heitum pottum og 30 manna 

fundarsa l  ásamt þ jónusturýmum.

Á annarri hæð eru 10 gestaherbergi, 

ráðstefnu-salur sem rúmað getur allt 

að 60 manns, eldhús, þjónusturými, 

matsalur sem þjónað getur um 60 manns, 

sem og stór vistleg setustofa og bar. 

Ö l l  g e s t a h e r b e rg i  e r u  m e ð  s é r 

baðherbergi og sturtu. Ástand hússins 

er mjög gott jafnt innan sem utan 

og aðkoma og umgjörð glæsi leg.

Húsið stendur á 9.350 fermetrar leigulóð, 

möguleiki er á stækkun lóðar upp í 

14.000 fermetrar.

Aðeins 5 mín. akstur að þingvallavatni 

og fallegar gönguleiðir. 

Hótelið hefur verið vinsælt hjá erlendum 

ferðamönnum og þegar er fullbókað í tvo 

mánuði næsta vetur.

Faste ign og innbú getur  ver ið  t i l 

afhendingar 1. október 2011

Húsnæðið verður t i l  sýnis áhuga-

s ö m u m  k a u p e n d u m  s a m k v æ m t 

samkomulagi.

Kauptilboðum skal skila á móttökuborð Mikluborgar að Síðumúla 13, 108 Reykjavík  fyrir 
kl. 12.00 miðvikudaginn 7. september 2011.

Seljandi eignarinnar, Orkuveita Reykjavíkur áskilur sér rétt til 
að hafna öllum tilboðum.

Nánari upplýsingar veiti:

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

throstur@miklaborg.is

sími: 897 0634

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

Skrifstofu og þjónustuhúsnæði á frábærum stað

Langtíma leigusamningur

Hús með mikla sögu

Hverfisgata 21
Virðulegt hús við hliðina á 
Þjóðleikhúsinu

101 Reykjavík

TIL LEIGU
Nánari upplýsingar veiti:

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

throstur@miklaborg.is

sími: 897 0634
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Opið virka daga frá kl. 9-17
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Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 808

Viltu selja – Viltu kaupa – Viltu leigja

Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall.
Lögg.fast.sali./

Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal. Lgf.
20 ára starfsreynsla5 900 800 Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meiri Vísir.
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Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

Tjarnarból
Falleg 5 herbergja, 128,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. 4 svefnherbergi. Frábært útsýni. Íbúðin er 
laus strax. Verð 27,9 millj.

Valshólar
Mjög falleg 82 fm endaíbúð á 2. hæð (efstu) í litlu 
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Nýlegt 
bað. þvottahús og búr inn af eldhúsi. Suðursvalir. Fallegt 
útsýni. Verið er að taka húsið í gegn að utan og verður 
það greitt af seljendum. Verð 18,9 millj.

Réttarholtsvegur
Falleg 4ra herbergja, 124,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar 
stofur með parketi. Góðar svalir. Bílskúr. 
Verð 24,9 millj.

Ögurás
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 41,9 millj.

Veghús – 4ra herbergja
Glæsileg 4ra herbergja, 106 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Gegnheilt parket. Stór stofa.
3 svefnherbergi. 30 fm svalir og flottar innréttingar.
Sérlega björt og falleg eign. Verð 25,9 millj.

Neðstaleiti
Mjög falleg 4–5 herbergja, 166 fm íbúð á 2. hæð (efstu) 
í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin er 133,5 fm ásamt 31,8 fm 
stæði í bílskýli. Falleg stofa með parketi og suðursvölum. 
Fallegar innréttingar. Gott sjónvarpshol. Parket. Sérlega 
vönduð eign á frábærum stað. Verð 35 millj.

Starengi – laus strax
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd 
í suður. Sérinngangur. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla 
þjónustu. Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 39,6 millj.

Efstihjalli – 4ra herbergja
Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi, 
með sérinngangi. Íbúðin er skráð 98,1 fm en því til 
viðbótar er sér þvottahús, sér geymsla og aukaherbergi 
í kjallara sem er ekki inni í fermetratölu eignarinnar. 
Eikarinnréttingar. Parket. Frábært útsýni. Sérhiti. Suð-
vestursvalir. Verð 25,8 millj. SKIPTI MÖGULEG.

FR
U

M

Fagrakinn - Hfj. - Einbýli 
Fallegt einbýlishús sem er hæð og kjallari 178,5 fm. með 
innbyggðum bílskúr. 4 svefnherbergi. Timburverönd í 
suður út frá stofu. Falleg ræktuð lóð. Fallegt eldra hús 
í hjarta Hafnarfjarðar. Verð 35,4 millj.

NÝ EIG
N

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj

NÝ EIG
N

Skipasund - 3ja herbergja
Falleg 3ja herbergja 80 fm íbúð í kjallara. Húsið var 
endurnýjað að utan nýlega. Nýlegar ofnalagnir og ofnar. 
Björt og falleg stofa með parketi. Stutt í verslun og 
leikskóla. Verð 16,5 millj.

NÝ EIG
N

Strandvegur - Sjálandshv. Gb.
Sérlega glæsileg 4ra herbergja 125 fm íbúð á 3ju hæð 
(efstu) í litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegar 
eikarinnréttingar. Eikarparket. Glæsileg stofa með mikilli 
loft hæð og sólskála. Góðar suðvestur svalir. 3 góð 
svefnherbergi. Búið er að opna eitt af herbergjunum. 
Lítið mál að loka aftur. Verð 39,9 millj.

NÝ EIG
N

Vesturberg 2ja - Laus strax
Mjög falleg 2ja herbergja 64 fm íbúð á 6. hæð í 
lyftublokk. Nýtt eikarparket. Nýtt eldhús með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísalagt bað. Glæsilegt útsýni yfir 
borgina. íbúðin er öll nýgegnumtekin. Íbúðin er laus nú 
þegar. áhv. Húsnæðislán frá íslandsbanka ca 13,5 millj. 
Verð. 15,9 millj.

NÝ EIG
N

Viðarrimi - Einbýli
Sérlega glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
168 fm með innb. 36 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. út frá stofu er stór timburverönd með 
heitum potti og skjólgirðingum. Sérlega fallegur garður. 
Eldhús með nýjum hvítsprautuðum innréttingum. Sérlega 
glæsileg eign á frábærum rólegum stað. Verð 54,8 millj.

NÝ EIG
N

Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 65,9 millj.

NÝ EIG
N

Fannafold - Einb. m/aukaíb.
Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum 238 fm. 
Fallegar innréttingar. 4 fvefnherbergi. Parket. Á neðri 
hæðinni er búið að útbúa séríbúð. Sérlega fallegur 
garður og frábært útsýni. Heitur pottur á veröndinni. 
Sérlega falleg eign á góðum stað. Verð 62,9 millj.

NÝ EIG
N

Rauðalækur - Hæð - Bílskúr
Falleg 5 herbergja 130 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjórbýli 
ásamt 22 fm bílskúr. Góðar innréttingar. Parket. 
Svefnherbergi eru í dag 4, auðvelt að skiptu í 3. 
Suðursvalir. Sérlega rólegur og góður staður. 
Verð 36,9 millj.
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17 og 19.

Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17 og 19

Vesturberg - 2ja í lyftublokk
Mjög falleg 64 fm 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í 
lyftublokk. Eikarparket. Endurnýjaðar eikarinnréttingar í 
eldhúsi. Góðar svalir með glæsilegu útsýni yfir borgina. 
Þvottahús á hæðinni. Verð 13,9 millj.

NÝ EIG
N

Rauðhamrar
Falleg 4ra herbergja, 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar. 
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á
frábærum stað í Grafarvoginum. Verð 24,8 millj.
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Skúlagata. Penthouse íbúð.
Flott 67 fm. íbúð á 10. og efstu hæð auk stæðis 
í bíla-geymslu. samt. 82 fm. Íbúðin er laus strax. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð og 
stórir gluggar. Útgegnt á 2 svalir. Glæsilegt útsýni yfir 
Sundin. Hagstætt verð. Íbúðin er laus strax. Starfsmenn 
fasteignasölunnar sýna eignina. V. 19,9 m. 8180

Furubyggð.
Glæsilegt 170 fm. parhús. Bílskúr 27 fm. Mjög vandaðar 
innréttingar og flott skipulag. 3 svefnherbergi. Björt stofa 
með sólskála. Mikil lofthæð. Allt fyrsta flokks. Stór og 
glæsilegur garður á baklóð.  V. 39 m. 8343

Sumarhús í Kjós.
Glæsilegt 70,7 fm. sumarhús auk 15,2 fm. gestahúss, 
samtals 85,9 fm. Flottur garður með heitum potti, 
sólpöllum og miklum gróðri. Flott leiksvæði fyrir börnin 
og frábær aðstaða. Húsið stendur í nágrenni Dælisár í 
Kjós. Eign fyrir vandláta. 8390

Bogahlíð. 
Mjög  góð 96,8 fm. íbúð á 4. hæð ( sér herbergi í 
kjallara 18 fm. fylgir íbúð og hentar vel til útleigu) Laus 
strax. V. 21,5 fm. 8414

Skarðhéðinsgata
Falleg 54,3 fm. íbúð í litlu fjölbýli auk 25 fm. bílskúrs. 
Tvö bílastæði. Íbúðin er öll ný standsett. Gólfefni, lagnir 
og innréttingar. Flott staðsetning. V. 18,5 m.  8418

Ljósheimar. 
Mjög góð 91 fm. íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli. Gott 
skipulag á íbúð. Gott viðhald. V. 21,9 m. 8425

Miðholt - Mosfellsbæ.
Mjög flott 37 fm. einstaklingsíbúð. Eikarparket á 
gólfum. Góð eldhúsinnrétting. Flísar á baði. Útgengi í 
sér garð. Áhvílandi 10 millj. hagstætt lán með 4,14, % 
Laus strax. V. 10,3 m. 8426

Leirutangi.
Falleg 92,5 fm. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli við 
Leirutanga. Góðar innréttingar. Sér garður og fallegt 
umhverfi. V. 21,7 m. 8319

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!
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BÍLAR &
FARATÆKI

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VOLVO S40 t4 +200hp. Árgerð 1999, 
ekinn 214 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
890þ Flottur bíll Rnr.153797. Er á 
staðnum

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Chrysler 300 Touring Árgerð 2005, 
ekinn 46þ.m, leður, ssk. Flott eintak 
sem er á staðnum! TILBOÐ 2.390.000kr 
staðgreitt! Raðnúmer 151781. Sjá nánar 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 1550 þús, án vsk. 
Uppl. s. 420 6600 eða 861 7600 eftir 
lokun

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Grænu kjör Allt að 50% afsláttur af 
sölulaunum fyrir græna bíla.Netbílar vill 
styðja við fjölgun umhverfishæfari bíla 
á íslandi og býður því ný „græn kjör”. 
Netbilar s 588 5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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,

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

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2, 603 Akureyri

Sími: 461 2533

 Bílar til sölu

M.Benz 190E, ökufær fornbíll sem 
þarfnast aðhlynningar, upplýsingar á 
bilauppbod.is

MMC Outlander 2007, 4WD, 140 hö 
dísil, ek. aðeins 42 þús. Rúmgóður og 
eyðslugrannur sportjeppi. Mjög gott 
eintak. Uppl í s: 825 2424.

ATH SKIPTI,DÍSEL
Bmw 530 DÍSEL nýskr. 06.02.2004 ek. 
aðeins 125 þúsund kílómetra topplúga 
18” felgur nýsko. 2012 er í toppstandi 
Verð 3490.- eða gott stgr verð. Bíllinn 
er 218 hestöfl og eyðir ca 9-10 á 
hundraði, frábær vinnsla. Uppl. í s. 899 
4009. Ath. einnig skipti á sumarhúsi 
til flutnings.

Til sölu Toyota Hilux Double Cab árg. 
‘07, diesel, ek. 75 þús. Beinsk., 3ja lítra. 
33” breyttur. M. profile beisli. Ásett v. 
3.850 þ. Tilboð 3.400 þ. s. 822 2865.

 0-250 þús.

Ford Escort árg. 1996 til sölu. Ásett verð 
220.000 kr. Upplýsingar, Gunnar sími 
695 2589. ekinn 150.þús.

 250-499 þús.

Rauð Toyota Avensins Vagon Terra bíll. 
Árgerð 1998. Keyrður 180.000. Verð 
500.000 Uppl i síma 8602728.

Opnunartími mán. 22. ágúst - fös. 26. ágúst, kl. 9:00-17:00

SMÁRATORG

FÍFUHVAMMSVEGUR

REYKJA
NESBRAUT

DALVEG
UR

KRAFTVÉLAR

DALVEGUR

SMÁRALIND

Vara- og aukahlutir til landbúnaðar,
fyrir vinnuvélar, lyftara og Daf vörubíla.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

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

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

Óska eftir TOYOTA / MITSUBISHI, ekki 
eldri en 2006. Þarf að vera sjálfskiptur. 
skoðaður. Má kosta hámark 1 m. S. 
8457158

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

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 

1810 eða sendu sms.

 Mótorhjól

Yamaha árg. 2005, vel með farið hjól, 
ný dekk, nýjar hjólalegur og pakkdósir 
í dempurum. Verð 490 þ. Uppl. í s: 
692 0003

yamaha dragstar 1100 99árg ekið16þ 
nýlega sprautað og flott hjól. verð 750þ 
s6601811

Opnanlegir AGV hjálmar komnir aftur í 
hús. Ný týpa, og nú með sólgleri. VDO 
ehf Borgartúni 36 www.vdo.is

 Kerrur

Þýskar gæðakerrur frá HUMBAUR, verð 
frá 155.000 kr. fyrir 750 kg. kerru á 
13” dekkjum. www.topplausnir.is 
Smiðjuvegi 40 Kópavogi, gul gata, s: 
517 7718

Notaðar vinnulyftur
Notaðar vinnulyftur til sölu, verð frá kr. 
650.000+VSK Upplýsingar á www.lyfta.
is og í síma 421 4037.

 Vinnuvélar

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-
’00, Pajero ‘92-00 bensín og disel. 
Kia carnival ‘01, Accent ‘98. Grand 
vitara XL7 ‘03. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

Á til varahl. í Skoda, Hyundai, Ford 
Focus, Ranger, Fíesta fucion. VW T5. 
Uppl. í síma 894 0068.

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.

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.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 

Húsgagnahreinsun.

 Pípulagnir

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

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

 Garðyrkja

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

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

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

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

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

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

Smiðaverktaki getur bætt við sig 
verkefnum í viðhaldi húsa.Traustur aðili 
S:696-1803

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Tölvur

Notaður tölvubúnaður Eigum á lager 
notaðan tölvubúnað frá Dell og HP. 
Allur búnaður yfirfarinn á verkstæði 
okkar og seldur með 6 mánaða ábyrgð 
Kynntu þér málið á www.nyx.is NyX ehf 
tölvuþjónusta s: 555-2244

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

 Nudd

Magic Hands, whole body massage. 
S. 849 5247.

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!!! 659 62 69

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

THE NEW!
Whole Body Massage in Reykjavik. Any 
Time 696 4713

 Spádómar

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

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

 Önnur þjónusta

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

Til sölu
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„Það er talsverð umfjöllun í fjöl-
miðlum um hönnuði, hlutina 
þeirra og hvað þeir eru að gera. 
Mig langaði hins vegar til að fjalla 
um hönnun í víðara samhengi, 
hvað er hönnun? Hvar liggja verð-
mætin? Hvernig hönnun getur 
nýst í stærra samhengi?“ útskýr-
ir Sóley Stefánsdóttir, grafískur 
hönnuður, en hún flytur vikulega 
pistla í Ríkisútvarpinu um hönn-
un. Pistlarnir eru á dagskrá í 
þættinum Víðsjá á miðvikudögum 
klukkan 17.03 og hafa þrír pistlar 
þegar farið í loftið. 

„Ég byrjaði á að fjalla um hvað 
hönnun er, svo tók ég umhverfis-
mál fyrir, hönnun sem vandamál 
og hönnun sem lausn og í þriðja 
pistlinum talaði ég um arðsemi 
hönnunar fyrir samfélagið,“  segir 
Sóley. „Í framhaldinu langar mig 
að fjalla um hönnun og þróunar-
starf og verkefni sem hönnuðir 
hafa unnið í innri uppbyggingu 
samfélags, svo sem í heilbrigðis-
kerfinu,“ bætir Sóley við, en alls 
verða pistlarnir 6.

 „Eins er ég að vinna verkefni 
þar sem ég held því fram að hönn-
un sé afl til breytinga, til dæmis 
til jafnréttis, að hægt sé að skoða 
veröldina með hugmyndafræði 
hönnunar, líka kynjaða hugmynda-
fræði, og nota hönnun til að þoka 
okkur í rétta átt í jafnréttismál-
um.“

Sóley situr fyrir hönd mennta-
málaráðuneytisins í nefnd um 
mótun hönnunarstefnu fyrir 

Ísland ásamt Höllu Helgadóttur og 
Sigurði Þorsteinssyni. Nefndin hóf 
störf í byrjun þessa árs og segir 
Sóley vinnuna ganga vel.

„Við vorum með hugmynda-
fund í upphafi sumars. Þar var 
fulltrúum hönnuða og atvinnulífs 
stefnt saman og fagfélög hönnuða 
kynntu sínar hugmyndir. Næst-
komandi föstudag verður síðan 
haldin ráðstefnan Nýr farvegur, 
í Hörpunni. Hún er frekar miðuð 
að viðskiptalífinu og stofnunum, 
og reynt verður að varpa ljósi á 
möguleika hönnunar og einnig að 
auka tiltrú á þeim verðmætum og 
tækifærum sem liggja í hönnun,“ 
útskýrir Sóley. 

Í kjölfar ráðstefnunnar mun 
nefndin skrifa stefnu fyrir hönnun 
á Íslandi. Sóley hefur því verðugt 
verkefni fyrir höndum. En hlustar 
fólk á pistla um hönnun í útvarpi?

„Já, ég hef fengið góð viðbrögð 
frá fólki á förnum vegi. Það er 
líka skemmtileg reynsla að vinna í 
útvarpi og áskorun hvernig ég á að 
koma því sem ég vil segja til skila 
án þess að sýna myndir, því hönn-
un er frekar myndrænt fag. En 
vonandi geri ég eitthvert gagn,“ 
segir Sóley hlæjandi.

Næsti pistill verður á dagskrá 
klukkan 17.03 á miðvikudaginn en 
eldri pistlana má nálgast á heima-
síðu ruv, www.ruv.is

Upplýsingar um ráðstefnuna á 
föstudaginn sem er öllum opin, er 
að finna á www.honnunarmidstod.
is. heida@frettabladid.is

Afl til breytinga
Sóley Stefánsdóttir, grafískur hönnuður situr í nefnd um mótun 
hönnunarstefnu fyrir Ísland. Hún flytur einnig áhugaverða pistla um 
hönnun í Ríkisútvarpinu á miðvikudögum.

Sóley Stefánsdóttir flytur pistla um hönnun á RÚV. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
SPANHELLUBORÐ Á SPENNANDI VERÐI !

( fullt verð Kr. 137.400 )
94.900

í ágúst meðan birgðir endast

nú 
aðeins

Tilboð

69.400 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460
www.belladonna.is

Stærðir 
40-60.

Flott föt fyrir 
flottar konur, 

Útsölu-
lok

50% aukaafsláttur af útsöluvörum
reiknast við kassa

30 - 50%
afsláttur af
útsöluvöru

Forn-Grikkir fundu upp nokkurs konar vekjaraklukku í kringum 250 fyrir Krist. Til þess 

nýttu þeir sér þekkingu sína á sjávarföllum. Þar sem þeir vissu að flóð og 

fjara skiptust á með reglulegu millibili ákváðu þeir að láta vatnsmagnið 

stjórna klukkunni. Þegar vatnsyfirborðið hafði náð tiltekinni hæð setti 

það af stað keðjuverkun sem leiddi að lokum til þess að blásið var í 

flautu sem gaf tímann til kynna. Það var síðan Levi Huchins sem fann 

upp fyrstu vélrænu vekjaraklukkuna árið 1787. Hún hringdi alltaf á sama 

tíma, klukkan fjögur um nótt. Seth E. Thomas fékk síðan árið 1876 einka-

leyfi á klukku sem gat hringt á hvaða tíma sem er.

Heimild: www.visindavefur.hi.is
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 Rafvirkjun

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 4 
(græn gata) Opið mán-fös 12-18 Verið 
velkomin! ditto.is

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
ísskápa og uppþvottavélar. S. 847 5545

Gervihnattadiskur til sölu. Þvermál 125 
cm. Verð 17.000 kr. Uppl. í s. 552 6949

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

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

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

 Ýmislegt

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld 
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 
180þús. Uppl. í síma 893-3503 eða 
845-8588.

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 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.

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

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

Vilt komast í jólakjólinn? LR kúrinn er 
svarið.. Uppl í s. 7732100

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

EKKERT SEX NUDD,

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

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu: Dökkbrúnn sófi, 2½ sæta, 
frá ILVU, eins og nýr. Verð: 29þ. Sími 
7744480

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

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

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

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

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

Falleg 3 herberja íbúð fullbúin 
húsgögnum til leigu í vetur. Upplýsingar 
í S:8996255

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Uppl. s. 861 2229.

2 herb. íbúð til leigu í 105 Rvk. Leigist 
með húsgögnum. Verð 130 þ. á mán. 
Fyrirfram greiðsla. S. 659 4403

Til leigu er 3.herb íbúð, gluggalítil, við 
Fellsás í Mosfellsbæ. Uppl. í s. 897 
9815.

Til leigu 30 fm. íbúð. Nýleg vönduð 2 
herb. einstkl.íbúð með öllu, + þvottavél 
og geymsla. Íbúðin (frístandandi bílsk.) 
er á rólegum stað útá Kársnesi. Leigist 
aðeins REYKLAUS, skilv. og reglus. 
einstkl. Leiga 1 mán. f. f. 65 þús. með 
hita og rafm. S. 694 2369 e.kl. 17

 Sumarbústaðir

Sumarhúsalóðir með 
veiðirétti !!!

Er með 2 samliggjandi lóðir 
til sölu í landi Leynis (15 km 

austan við Laugarvatn). Um er 
að ræða land rétt við Brúará, en 
hafið er mikið uppbyggingastarf 

á laxastofninum þar, 10.000. 
seiðum var sleppt í hana í 

fyrra. Með í kaupunum fylgja 
teikningar af 85 fm húsi. Búið 

að setja ca. 500þ kr í aðra 
lóðina.

Verð aðeins 3mil. Fyrir báðar 
lóðirnar. Þetta er verð sem 

á sér ekki hliðstæðu. Uppl. Í 
síma 843 4275

 Atvinnuhúsnæði

Til Leigu skrifstofu herbergi lítil og stór 
við Ármúla góð bílastæði og hagstætt 
verð uppl. 899 3760.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

ISS óskar eftir starfsfólki
ISS óskar eftir starfsfólki 
til starfa við ræstingar 

og í mötuneytum á 
Höfuðborgarsvæðinu og víða 

um land. Um er að ræða 
fjölbreytt störf og sveigjanlegan 

vinnutíma, sem t.d hentar vel 
skólafólki.

Umsókn er hægt að fylla út 
á heimasíðu ISS, www.iss.
is eða á skrifstofu ISS að 

Austurhrauni 7, 210 Garðabæ. 
Nánari upplýsingar gefur 

Starfsmannstjóri, siggah@iss.is

The Laundromat Cafe
Laundromat Café óskar eftir 
matreiðslumönnum eða fólki 

með reynslu í eldhúsi, unnið er 
á vöktum 2-2-3, góð laun í boði 

fyrir réttu aðilina.
Vinsamlegast sendið ferilskrá 
með mynd á laundromatchef@

gmail.com

Fullt starf - Reykjavík
Óskum eftir hressu og duglegu 
fólki til að starfa með okkur í 

bakríinu okkar á Háaleitisbraut 
58-60, Rvk. Um er að ræða 
vaktir ýmist fyrir eða eftir 
hádegi ásamt helgarvinnu.

Áhugasamir geta sótt um á 
heimasíðu okkar og er slóðin 

www.mosfellsbakari.is/
umsokn.asp

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar 
eftir vaktstjóra í fullt starf. 
Unnið er á 15 daga vöktum. 
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 20 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

KAFFI MILANO FAXAFENI 
11

Óskum eftir að ráða fólk í fullt starf. 
Uppl. á netfang milano@internet.is

Óskum eftir fólki í vaktavinnu. Föst 
laun og bónusar. 20 ára og eldri og 
íslenskumælandi. Uppl. gefur Viggó í 
553-6688 og viggo@tmi.is

Óskum eftir starfsmanni á 
vélaverkstæði. Verður að hafa víðtæka 
reynslu í vélaviðgerðum. Upplýsingar 
og umsóknir eingöngu á staðnum. 
Vélavit Skeiðarási 3 210 Garðabæ

Við bjóðum þér skemmtilega aukavinnu 
eða aðalvinnu. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. Bjarni s. 8411448.

Fjármál
Óskum eftir láni í 4-5 mánuði uppá 36 
millj. 100% tryggingar, góð ávöxtun. 
Tilboð sendist á tjonusta@365.is 
merkt” 5809” fyrir 24/08 2011

Óskar eftir blikksmiðum og 
suðumönnum fyrir álsuðu og rústfrítt 
uppl: S: 897 4230.

Skemmtilegt umhverfi, traust fyrirtæki 
og lifandi umhverfi. Kíktu á http://
umsokn.foodco.is og sæktu um

Bakaríið í Álfheimum Passion Rvk, 
auglýsir eftir hressum einstaklingi til 
starfa. Um er að ræða þjónustustarf og 
er vinnutíminn frá 10 til 16 alla virka 
daga. Einnig er helgarvinna í boði. 
Áhugasamir vinsamlegast setjið ykkur 
í samband við hann Davíð í síma 
8227707.

Við viljum bæta við 
duglegum og jákvæðum 

pizzabakara og 
aðstoðarmanni í eldhús.

Góður vinnustaður. Rótgróin 
rekstur. Fullt starf, unnið á vöktum. 
Lágmarksaldur er 18 ár. Áhugasamir 
sendi umsókn á info@kringlukrain.is 
ásamt ferilskrá.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Atvinna

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Ú T

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!
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Komdu í Smáralind og giskaðu 
á hvað blýantarnir okkar eru langir. 
Þú setur miða í kassa sem við 
drögum úr mánudaginn 29. ágúst.

Einhver getspakur þátttakandi 
vinnur iPad – kannski þú!
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvert 
þó í...?

Þá veit maður 
loksins hvað 

varð um 
batteríin úr 
bílskúrnum!

Leitaðu betur, 
þú gætir fundið 
fleira dót sem 
hefur horfið!

Loksins!
Loksins 
frjáls!

Nú vita allir að ég 
hef verið hérna!

Ég elska 
að búa 

til snáka! Sjáðu! 
Froskur!

Sjáðu! Við 
eigum smá 
pening eftir 

þessi mánaða-
mót!

Vúhú! 
Út að borða 

og í bíó!
Hitt leikherbergiðLeikherbergið

LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. kusk, 8. duft, 9. bók-
stafur, 11. leita að, 12. orðtak, 14. 
urga, 16. pípa, 17. ennþá, 18. fálm, 
20. tveir eins, 21. auma.

LÓÐRÉTT
1. munnvatn, 3. umhverfis, 4. græðgi, 
5. hamfletta, 7. ljótur, 10. framkoma, 
13. atvikast, 15. sál, 16. þjálfa, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ló, 8. mél, 9. eff, 
11. gá, 12. frasi, 14. ískra, 16. æð, 17. 
enn, 18. fum, 20. dd, 21. arma. 

LÓÐRÉTT: 1. slef, 3. um, 4. fégirnd, 
5. flá, 7. ófríður, 10. fas, 13. ske, 15. 
anda, 16. æfa, 19. mm. 

Nú vita allir 
að ég hef 

verið hérna!

ENSKI
BOLTINN
STÆRRI
EN ALLT

SKILA LEIFTURSÓKNIR ARSENAL TITLI Í ÁR?

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

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

Mig mætti mögulega kalla Austur-Evr-
ópu perra því ég er afskaplega hrifin 

af öllu sem tengist því svæði, sama hvort 
það er menningin, sagan, fólkið eða matur-
inn. Samt hafði ég aldrei komið til Austur-
Evrópu fyrr en nú í ágúst þegar ég heim-
sótti Pólland. 

ÉG VAR afskaplega spennt fyrir ferðinni 
og nokkrum vikum fyrir brottför hóf ég að 
telja niður dagana, líkt og barn sem bíður 
jólanna. Þegar ég lenti loks í Varsjá kom 
það mér á óvart hversu falleg og hrein 

borgin var. Eins kom mér skemmtilega á 
óvart hversu vel allar almenningssam-

göngur gengu fyrir sig. Stæði á tíma-
töflunni að strætó kæmi 11.18 kom 
strætó klukkan 11.18, ekki mínútu 
fyrr og ekki mínútu seinna.

VINKONA mín leiddi mig svo um 
borgina og sýndi mér meðal annars 
gamla miðbæinn, dýragarðinn og aðra 

almenningsgarða – en þess má geta 
að einn elsti almenningsgarður í 

Evrópu er einmitt í Varsjá. Við 
drukkum hunangsbjór í Pawi-

lony, sem er eins og lítið bak-
hverfi fullt af litlum krám, og 

busluðum með tærnar í gos-
brunninum í Park Fontann á 
heitum sumardegi á meðan 
við hlustuðum á hressi-

lega þjóðlaga tónlist. Við römbuðum inn á 
markaðstorg sem seldi aðeins rétti og vörur 
frá Póllandi og Litháen og snæddum þar 
pierogi, pylsur, grillaðan ost og kartöflu-
kökur og skoluðum því niður með lífrænum 
bjór. Við hlýddum á sinfoníutónleika sem 
haldnir voru undir berum himni og drukk-
um ískaffi frá Coffee Heaven. Einn daginn 
lögðum við líka leið okkar í Hala Mirowska 
þar sem við keyptum ferskar matvörur og 
ég fékk í fyrsta sinn að borða sólblómafræ 
beint úr blóminu sjálfu. 

Í STRÆTISVÖGNUNUM varð ég ítrekað 
vitni að því er fólk spratt upp úr sætum 
sínum til að láta eldri borgurum, ungum 
mæðrum eða óléttum konum þau eftir. 
Karlmenn buðu okkur stúlkunum alltaf 
kurteislega að ganga inn um dyr á undan 
á meðan þeir héldu hurðinni og fólk var 
almennt hlýlegt, kurteist og hjálpsamt.

ÉG BAR miklar væntingar til ferðarinnar 
áður en ég hélt af stað, enda mikill aðdá-
andi Austur-Evrópu eins og áður hefur 
komið fram, en bæði land og þjóð fóru fram 
úr öllum mínum væntingum. Er ég kvaddi 
vinkonu mína og alla hennar yndislegu vini 
hét ég því að snúa aftur innan tíðar og ætla 
ég mér svo sannarlega að standa við það 
loforð. Svo hugsaði ég sæl með mér; Mikið 
erum við Íslendingar heppnir að deila landi 
okkar með svona frábæru fólki. 

Ævintýralandið Pólland
BAKÞANKAR 

Söru 
McMahon





22. ágúst 2011  MÁNUDAGUR22 22 22. ágúst 2011  MÁNUDAGUR

menning@frettabladid.is

Ljósmyndir af listamönnunum Fridu Kahlo 
og Diego Rivera eru til sýnis í Gerðubergi 
um þessar mundir, en þær fanga ástríðufull 
augnalik  sambands þeirra og varpa ljósi á 
einn stærsta atburð mexíkóskrar sögu, bylt-
inguna á fyrri hluta tuttugustu aldar.  

Diego og Frida hittust fyrst 1922 og urðu 
síðar leiðtogar nýrrar kynslóðar listamanna 
sem aðhylltust félagslegar og stjórnmálaleg-
ar umbætur. Er því haldið fram að samband 
þeirra hafi verið í takt við þá stjórnmála-

þróun sem umbreytti Mexíkó. Myndirnar 
lýsa hvernig líf þeirra fléttast inn í sögu-
lega atburði, verkalýðsátök og kynni þeirra 
af Julio Antonio Mella og Leon Trotsky. 

Eftir byltinguna barðist Diego Rivera í 
skotgröfum kommúnista og Frida Kahlo 
gekk í flokkinn sem virkur baráttu maður 
ungra kommúnista. Diego var hylltur á 
þessum tíma um víða veröld og talinn einn 
markverðasti listamaður 20. aldar. Árið 
1930 bauðst Diego að vinna veggmynd í San 

Francisco og fluttu þau Frida til 
Bandaríkjanna, meðal annars 
vegna lélegs efnahagsástands í 
Mexíkó. Diego var einnig feng-
inn til að gera veggmynd í 
Rockefeller Center en henni var 
eytt nokkrum árum síðar vegna 
þess að Diego hafði þá Lenín og 
Trotsky í myndinni.

Sýningin, sem er í samstarfi 
við sendiráð Mexíkó, spænsku-

deild HÍ og mexí-
kósk þjóðarsöfn, er 
liður í að minnast 
þess að nú eru yfir 
100 ár liðin frá fæð-
ingu Fridu Kahlo og 
byltingunni í Mexíkó 
og 50 ár frá dauða 
Diegos Rivera. Hún 
stendur til 4. septem-
ber.

Ástríða, list og pólitík

Konan við 1000° er titill væntan-
legrar bókar Hallgríms Helga-
sonar sem JPV gefur út í haust. 
Bókin fjallar um gamla konu sem 
liggur fyrir dauðanum, og býr í 
bílskúr í Reykjavík ásamt einni 
fartölvu og handsprengju úr 
seinna stríði. Hún kemur einnig út 
í Þýskalandi í haust þar sem hún 
ber heitið Eine Frau bei 1000°.

Þetta er fyrsta skáldsaga Hall-
gríms síðan 2008, þegar 10 ráð til 
að hætta að drepa fólk og byrja að 
vaska upp kom út. Árið 2009 gaf 
hann þó út sína fyrstu barnabók, 
sem heitir Konan sem kyssti of 
mikið: ástarsaga fyrir börn. 

Bók væntan-
leg á þýsku 
og íslensku

Útgáfutónleikar plötunnar Segið 
það móður minni verða á Café 
Rosenberg í kvöld. Á plötunni, 
sem kom nýverið út, eru 14 lög við 
kvæði Davíðs Stefánssonar frá 
Fagraskógi. Öll 
lögin eru eftir 
Ingólf Steinsson 
nema eitt sem 
er eftir Sigvalda 
Kaldalóns. 

Ingólfur og 
dætur hans 
Arnþrúður 
og Sunna 
syngja lögin en þeim til 
aðstoðar eru hljóðfæraleikararn-
ir Ingólfur Steinsson, Vilhjálmur 
Guðjónsson, Ásgeir Óskarsson, 
Lárus H. Grímsson, Gísli Helga-
son og Jón Guðmundsson. Lögin 
sem heyrast á þessari plötu eru 
frá alllöngu tímabili. Það elsta, Á 
Dökkumiðum, er samið í Grjóta-
þorpi 1991 en það yngsta, Ég sigli 
í haust, í Svíþjóð 2009. 

Á tónleikum kvöldsins mun 
Arnþrúður einnig kynna lög af 
væntanlegri plötu sinni.

Lög við ljóð 
Davíðs Stef-
ánssonar

September verður tileinkaður 
menntavísindum í Háskóla 
Íslands. Í tilefni af því stendur 
Menntavísindasvið fyrir ýmsum 
viðburðum og fyrirlestrum. 

Dagskráin hefst hinn 1. septem-
ber með öndvegisfyrirlestri dr. 
Lindu Darling-Hammond, pró-
fessors í menntavísindum við 
Stanford-háskóla. Laugardaginn 
3. september verður opinn dagur 
á Laugarvatni en 17. september 
verður opið hús í húsnæði Mennta-
vísindasviðs við Stakkahlíð.

Þá býður Menntavísindasvið for-
eldrum upp á örfyrirlestra öll mið-
vikudagskvöld í september, sem 
fjalla um uppeldisaðferðir, nær-
ingu barna, sjálfbærni í menntun 
og tónlist og börn. Nánari upplýs-
ingar um dagskrána má finna á 
heimasíðu Háskóla Íslands.

Menntavís-
indi í öndvegi

HLJÓMSVEITIN ADHD  treður upp á Djasshátíð Reykjavíkur í kvöld. Hljómsveitin, sem áður var þekkt 
sem ADHD800, var stofnuð í febrúar 2008, upphaflega til að taka þátt í blúshátíð á Höfn í Hornafirði. Árið 
2009 kom út samnefnd plata, sem fékk frábæra dóma. Nú í ágústmánuði er síðan ný plata væntanleg með 
sveitinni. Tónleikarnir hefjast klukkan níu í Hörpu. 
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Dalshrauni 11
Ásvöllum 2
220 Hafnarfjörður
hress@hress
www.hress.is

Skráning og nánari upplýsingar 
Símar: 565 2212 og  565 2712
mottaka@hress.is www.hress.is

Úthald   ·   Styrkur  ·   Snerpa     S ·   Hraði

Þú hefur e
stöðvum,
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Yoga, Zum
vaxtarmó
RPM, Bod
hjólatímu
og BodyA
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Tónlist  ★★

Nokkrir tónlistarviðburðir á 
Menningarnótt
Ýmsir flytjendur

Menningarnótt er skemmti-
legt fyrirbæri, hvort sem það 
eru litlir tónleikar í bóka búðum, 
rokk tónleikar Rásar 2 eða annað. 
Magnið er hins vegar yfir-
þyrmandi, stundum á kostnað 
gæðanna. Ég komst ekki á nándar 
nærri allt sem var í boði. Hér fyrir 
neðan er aðeins smár þverskurður. 

Ég náði ekki upphafsmínút-
um fyrsta verksins á enn einum 
opnunar tónleikum Hörpunnar. 
Það var eftir Mist Þorkelsdótt-
ur og var fyrir níu hörpur. Tón-
leikarnir voru haldnir á annarri 
hæð hússins, fyrir framan inn-
ganginn að Eldborginni. Nákvæm-
lega af hverju veit ég ekki. Hljóm-
burðurinn var ekkert sérstakur 
þarna og það heyrðist ekki mikið 
í hörpunum. Tveir hátalarar voru 
sjáanlegir, svo ég geri ráð fyrir 
að hljómurinn hafi eitthvað verið 
magnaður upp. Það var ekki nóg. 

Hinar tónsmíðarnar fóru líka 
fyrir ofan garð og neðan vegna 
hljómsins. Blásarastykki eftir 
Önnu Þorvaldsdóttur skorti nægi-
lega endurómun til að skapa telj-
andi áhrif. Og hörpuverk eftir Atla 
Heimi Sveinsson var of lágt til að 
innhverf stemningin skilaði sér 
almennilega. 

Ekki tók betra við úti á torginu 
fyrir framan Hörpuna. Við inn-
ganginn hafði djasshljómsveit 
stillt sér upp og byrjað að spila 
á sama tíma og fulltrúar Kram-
hússins dönsuðu tangó við dill-
andi tónlist í um fimmtíu metra 
fjarlægð. Útkoman var kakófónía, 
einn hrærigrautur af tónum. Fyrst 
hélt ég að ég væri að upplifa ein-
hvers konar djúphugulan gerning. 
En lítill fugl hvíslaði því að mér að 
þetta væri skipulagsklúður. 

Leið mín lá í Hallgrímskirkju, 
en þar voru frumfluttir fimm 
sálmar. Sá áhrifamesti var eftir 
Hreiðar Inga Þorsteinsson, ein-
staklega grípandi laglína sem var 
hljómsett á óvanalega frjálslegan 
máta. Kannski hefði þó eilítið org-
eleftirspil komið vel út, því endir-
inn á sálminum var nokkuð snubb-
óttur.

Sálmur eftir Elínu Gunnlaugs-
dóttur var líka áheyrilegur, en 
samt full venjulegur. Ég var minna 
hrifinn af sálmunum eftir Magnús 

Kókosbollur og kakófónía

Dansleikhúsverkið Just here! 
eftir Snædísi Lilju Ingadóttur 
hefur verið valið til sýninga á 
danslistahátíðina Stockholm 
Fringe Fest (STOFF), sem haldið 
verður dagana 24. til 27. ágúst. 
Verk Snædísar var valið úr hópi 
átta hundruð atriða sem sóttu um 
þátttöku í ár. 

Just here var sýnd á Edinburgh 
Fringe Festival í fyrra. 

Snædís flutti brot úr Just here! 
á Grímunni í ár ásamt Söndru 
Gísladóttur en verkið var síðast 
flutt í fullri lengd hér á landi á 
leikhúsþingi í Tjarnarbíó í mars. 

Með í Snædísi í för til Sví-
þjóðar verða Sandra Gísla-
dóttir leikkona, Ravian van den 
Hill leikari, Ólafur Jósephsson 
tónlistar maður og Friðþjófur 
Þorsteinsson ljósahönnuður.

Just here! til 
Svíþjóðar

DANSLISTAHÁTÍÐ Verk Snædísar var 
valið úr hópi átta hundruð atriða.

Þór Sigmundsson, Ragnheiði Grön-
dal og Hróðmar I. Sigurbjörnsson. 
Þeir voru ansi væmnir, a.m.k. í 
kórútsetningunum (Mótettukór 
kirkjunnar söng). Nú veit ég vel að 
væmni er afstæð. Kókosbolla fyrir 
mér er fínasta músík fyrir öðrum. 
Svona er það bara.

Ég varð var við umræðu á net-
inu þar sem kvartað var yfir því 
að Menningarnótt væri orðin að 
upptakti fyrir útitónleikana um 
kvöldið. Persónulega hef ég ekk-
ert á móti stórum rokktónleikum. 
Verra er að litlu viðburðirnir um 
daginn drukkna í magninu. Það er 
einfaldlega allt of mikið í boði. 

Þrátt fyrir þetta virðist dagurinn 
í heild hafa farið vel fram. Enda 
var veðrið frábært! Ég missti af 
því um kvöldið þegar Harpan var 
tendruð. En það er gott að hún er 
loksins orðin að veruleika. Hún er 
auðvitað óheppilega mikið 2007 en 
það er lítið við því að gera núna. 
Ég vona bara að rekstur hennar 
verði ekki of sársaukafullur fyrir 
þjóðina.   Jónas Sen

Niðurstaða: Tónleikar í anddyri 
Hörpunnar ollu vonbrigðum og frum-
flutningur á sálmum í Hallgrímskirkju 
var eins og keppni í því hver gæti 
verið væmnastur. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Plötusnúðurinn og tískufyrir-
myndin Leigh Lezark er nýjasti 
samstarfsaðili sænsku verslana-
keðjunnar Hennes&Mauritz. Lez-
ark ætlar að aðstoða verslunina 
að velja inn föt í fyrstu deild 
H&M í Selfridges í London. 

Lezark þykir mjög smart 
til fara og fastagestur á 
fremstu röð tískusýninga. 
„Ég elska að versla í H&M. 
Fegurð og gott útlit snýst 
um að vera maður sjálfur og 
finna sinn eigin stíl. Ég ætla 
því að velja föt inn í deildina 
sem allir verða að eiga í fata-
skápnum.“

Stíliserar 
H&M

SMART TIL FARA Plötusnúðurinn Leigh 
Lezark ætlar að starfa með Hen-
nes&Mauritz. NORDICPHOTOS/GETTY

17,5 MILLJÓNIR dala komu í hlut Kim Kardashian og Kris Humphries eftir brúðkaup þeirra um helgina. 
Þau fengu fimmtán milljónir dala fyrir tvo E!-sjónvarpsþætti um brúðkaupið og seldu myndaréttinn úr 
brúðkaupinu fyrir 2,5 milljónir dala til People. 

Skemmtiþátturinn Týnda kynslóðin var frumsýndur í Bíó 
Paradís á föstudagskvöld að viðstöddu margmenni, en 
þættirnir verða á Stöð 2 í vetur. Þátturinn vakti töluverða 
lukku, en eins og kemur fram á öðrum stað í blaðinu 
leit sjálfur Viggo Mortensen við í frumsýningarteitinu. 
Stjórnendum þáttarins var vel fagnað í lok frumsýning-

ar, en það eru þau Björn Bragi og Þórunn Antonía sem 
halda um stjórntaumana auk þess sem sjálfur Nilli fer með 

gestahlutverk.

Týnda kynslóðin 
fannst í Bíó Paradís

Björn Bragi, Þórunn Antonía og Nilli eru Týnda kynslóðin. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLISigrún Sigurðardóttir og Steindi voru meðal gesta.

Brynja Valdís og 
Kolbrún litu við.

Magnús og Bent 
voru í góðu 

stuði.
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Þeir sem fara á kvikmynd-
ina Spy Kids 3 í bíó geta 
kynnst fjórvíddarbíói. Auk 
þrívíddargleraugna fá þeir 
afhent lyktarspjald við inn-
ganginn.

Sena hyggst bjóða gestum fjöl-
skyldumyndarinnar Spy Kids 3 
með Jessicu Alba og Jeremy Piven 
að prófa fjórvíddarbíó í fyrsta 
skipti. Guðmundur Breiðfjörð, 
markaðsstjóri hjá Senu, segir 
þetta vera í fyrsta skipti sem þetta 
sé reynt hér á landi. 

„Bíógestir fá þrívíddargler-
augu og sérstakt lyktarspjald. Á 
átta stöðum í myndinni munu bíó-
gestir nudda sérstakt spjald til að 
finna lyktina af viðkomandi atriði. 
Númer birtist á tjaldinu og þá 
nuddar viðkomandi bíógestur núm-
erið á spjaldinu,“ útskýrir Guð-
mundur, en hann hyggst halda því 
leyndu hvaða lykt verður á spjald-
inu. „Við ætlum ekki að segja hvort 
þetta verði ilmurinn af gómsætum 

mat eða lykt af sprengingu, fólk 
verður bara að mæta í bíó til að 
upplifa þetta í fyrsta sinn.“

Hálfgerð bylting varð í kvik-
myndahúsum þegar þrívíddark-
vikmynd James Cameron, Avatar, 

var frumsýnd. Hvort fjórvíddin 
með allri sinni lykt verður næsta 
skrefið í tæknivæðingu Holly-
wood-kvikmynda verður síðan 
bara að koma í ljós. 

 freyrgigja@frettabladid.is

Boðið upp á bíó í fjórvídd

LYKTARSPJALD Guðmundur Breiðfjörð (t.v.) og Jón Eiríkur Jóhannsson, rekstarstjóri 
kvikmyndahúsa Senu, með lyktarspjaldið í stóra sal Smárabíós. Þar verður boðið upp 
á fjórvíddarbíó í fyrsta sinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Leikkonurnar Jennifer Lopez 
og Cameron Diaz fara báðar 
með hlutverk í kvikmyndinni 
What to Expect When You’re 
Expecting og að sögn heimildar-
manna andar köldu á milli leik-
kvennanna.

„Þeim líkar ekki við hvor aðra 
og reyna að halda sig fjarri, en 
maður finnur vel fyrir þeirri 
spennu sem ríkir á milli þeirra,“ 
var haft eftir innanbúðarmanni, 
sem segir stærð föruneytis 
Lopez fara í taugarnar á Diaz. 
Móðir Lopez er með henni í för 
auk þriggja aðstoðarmanneskja, 
förðunarfræðings, hárgreiðslu-
konu og umboðsmanns og þykir 
Diaz víst nóg um. 

Diaz mun heldur ekki þykja 

mikið til leiklistarhæfileika 
Lopez koma. „Hún sagði 
að Jennifer ætti margt 
eftir ólært og að hún 
ætti heldur að halda 
sig við sönginn 
og dómara-
starfið í Amer-
ic a n  Id o l . 
Jennifer virð-
ist þó vera 
alveg sama 
um Came-
ron ,  hún 
talar ekki 
u m  h a n a 
eða við hana 
heldur lætur 
eins og hún 
sé ekki til.“

Diaz og Lopez engar vinkonur

ÓSÁTTAR  Jennifer Lopez og 
Cameron Diaz eru ekki miklar 
vinkonur og tala lítið saman 
á tökustað kvikmyndarinnar 
What to Expect When You’re 
Expecting.  NORDICPHOTOS/GETTY

Victoria Beckham er of veikburða 
til að geta haldið á nýfæddri 
dóttur sinni, Harper Seven. 
Victoria, sem eignaðist dótturina 
fyrir nokkrum vikum, þjáist af 
miklum verkjum í baki sem komu 
upp þegar barnið var tekið með 
keisaraskurði. 

Victoria tekur vandamálið mjög 
nærri sér og finnst erfitt að geta 
ekki séð um dótturina af full-
um krafti. Eiginmaðurinn David 
Beckham hefur því þurft að stíga 
fram og heldur meðal annars á 
dótturinni á meðan Victoria gefur 
henni að drekka.  

Harper Seven er fjórða barn 
Beckham-hjónanna en þeirra eina 
dóttur. Fyrir eiga þau strákana 
Brooklyn, Romeo og Cruz. 

Þjáist af bakverkjum

ÞJÁIST Miklir verkir í baki koma í veg fyrir 
Victoria Beckham geti haldið á nýfæddri 
dóttur sinni, Harper Seven.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Leonardo DiCaprio og Blake Lively 
eru sögð vera að leita sér að íbúð 
til að kaupa í New York. Parið 
sást fyrst saman á Cannes-kvik-
myndahátíðinni í maí síðastliðnum. 

„Blake og Leo eru afskaplega 
hamingjusöm saman. Þau ræða 
framtíð sína saman og hafa velt 
fyrir sér íbúðarkaupum. Blake 
óttaðist í fyrstu að hún ætti ekk-
ert í fyrrverandi kærustur Leos, 
sem báðar eru fyrirsætur, en 
hann er mjög hrifinn af henni og 
vill að hún viti að hann sé henni 
trúr og ekki á förum,“ var haft 
eftir innanbúðarmanni. Tímaritið 
Star segir parið vera að leita sér 
að íbúð til að kaupa saman í New 
York. 

Leita sér að 
íbúð saman

MÁNUDAGUR: ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 22:00 ANIMAL KING-
DOM 17:50, 20:00, 22:10 MARY & MAX 18:00 HOWL 22:00 MONSTERS 
22:00 SKRAPP ÚT (BACK SOON) 18:00 BJÓLFSKVIÐA (BEOWULF AND 
GRENDEL) 20:00 VEÐRAMÓT (THE QUIET STORM) 22:00 
ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDA-
MIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS / www.bioparadis.is / midi.is

– Lifið heil
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Voltaren dolo 12,5 mg
15% verðlækkun.
20 stk. Áður: 399 kr. Nú: 339 kr. Gildir út ágúst.

CONAN THE BARBERIAN 8 og 10.20(POWER)

COWBOYS & ALIENS 7.30 og 10

STRUMPARNIR - 3D 6 - ISL TAL

STRUMPARNIR - 2D 5.30 - ISL TAL

CAPTAIN AMERICA - 3D 7.30

BRIDESMAIDS 5 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. - kvikmyndir.is 

POWERSÝNING

KL. 10.20
 

M.M.J - kvikmyndir.is 

HÖRKU SPENNUMYND

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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77LARRY CROWNE kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
LARRY CROWNE LUXUS VIP kl. 8 - 10.20 2D
COWBOYS & ALIENS kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
GREEN LANTERN kl. 5:40 - 8 - 10.20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:20 2D
HORRIBLE BOSSES LUXUS VIP kl. 5.30 2D
BÍLAR 2 m/ ísl. tali kl. 5.30 3D
BÍLAR 2 m/ ísl. tali kl. 5.30 2D
HARRY POTTER kl. 8 - 10.40 2D

1212

STÓRKOSTLEGAR 
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1414

1212

1212

LL

LL

1212

1010

AKUREYRI

GREEN LANTERN DIGITAL kl.  5:40 - 10:30 3D
LARRY CROWNE DIGITAL kl.   8  2D
CARS 2 BÍLAR 2  m/ ísl. tali kl. 5:40  3D
HORRIBLE BOSSES DIGITAL kl.  8 2D
HARRY POTTER kl. 10:10 2D

LL

1212

LL

LL

LARRY CROWNELARRY CROWNE

FRÁBÆR RÓMANTÍSK FRÁBÆR RÓMANTÍSK GRÍNMYNDGRÍNMYND

JULIA ROBERTSTOM HANKS

1616

1414

1212

SELFOSS
CONAN THE BARBARIAN kl. 8 - 10.20
FRIENDS WITH BENEFITS kl. 8
COWBOYS & ALIENS kl. 10:20

THE SMURFS m/ísl tali kl. 5:20 3D
COWBOYS & ALIENS kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
THE SMURFS m/ísl tali kl. 5:20 2D
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8 - 10:30 2D 
HARRY POTTER kl. 8 3D 
GREEN LANTERN kl. 10:45 3D 
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 5:20 2D 
HORRIBLE BOSSES kl. 8 2D 
CAPTAIN AMERICA kl. 10:20 3D 

���½
Box of Magazine

LL

77

KEFLAVÍK
LARRY CROWNE DIGITAL kl. 8 2D 
COWBOY’S & ALIENS DIGITAL kl. 10:20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 2D
BAD TEACHER kl. 10:10 2D

1414

1414

77

1212

1212

LL

LL

KRINGLUNNI
LARRY CROWNE kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
LAST DAYS OF THE ARTIC kl. 6 - 8 2D
SMURFS m/ ísl. tali kl. 5:50 3D
GREEN LANTERN kl. 10.30 3D
HORRIBLE BOSSES kl. 10 2D
HARRY POTTER kl. 8 3D

1212

SÝND Í 2D OG 3D 
MEÐ ÍSLENSKU TALI 
OG ENSKU TALI Í 2D

BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

STRUMPARNIR FARA Á KOSTUM!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

“ÓMISSANDI EPÍSK 
RÓMANTÍK!”

- HARPER’S BAZAAR

5%
NE DAY KL. 5.30 - 8 - 10.30 L

ONE DAY LÚXUS KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
COWBOYS AND ALIENS KL. 5.25 - 10.20  14
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL TT KL. 3.20 - 5.40 - 8 L
STRUMPARNIR 2D ÍÍSL. TAL TT KL. 3.20 - 5.40 L
RISE OF THE PLANETS OF THE APES KL. 8 - 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS KL. 8 - 10.20  12 CONAN THE BARBARIAN KL. 8 - 10.15 16

STRUMPARNIR 3D ÍSÍ L. TAL KL. 6 L
COWBOYS AND ALIENS KL. 8 - 10.15 14
RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 6 12

CONAN THE BARBARIAN KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
ONE DAY KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
CAPTAIN AMERICA 3D KL. 8 - 10.35  12
STRUMPARNIR 3D ÍSÍ L.TAL TT KL. 5.40 L
THE SMURFS 2D ENS. TALT KL. 5.40 - 8 - 10.20 L

T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT
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Guðjónsson, þjálfari FH, eftir 
leikinn í gær.

„Þeir voru virkilega skipu-
lagðir í fyrri hálfleiknum og við 
áttum erfitt með að brjóta þá á 
bak aftur. Í seinni hálfleik spiluð-
um við betur, boltinn gekk hraðar 
og við unnum fínan sigur.“

FH-ingar hafa leikið vel í 
sumar þegar liðið missir mann af 
velli og náð í mörg stig tíu gegn 
ellefu.

„Við virðumst detta almenni-
lega í gang þegar við missum 
mann af velli en ég vil samt 
meina að FH-liðið sé einnig betra 
en Þór ellefu gegn ellefu.“ - sáp

Hásteinsvöllur, áhorf.: 784

ÍBV Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–7 (11–4)
Varin skot Albert 3 – Ómar 9
Horn 9–2
Aukaspyrnur fengnar 11–14
Rangstöður 4–4

KEFLAVÍK 4–4–2  
Ómar Jóhannsson  6
Guðjón Árni Anton.  5
Adam Larsson  6
Ásgrímur Rúnarsson  5
Viktor Smári Hafstein. 6
Einar Orri Einarsson  5
Andri Steinn Birgiss.  6
Arnór Ingvi Traustas. 6  
(45., Sigurbergur El.  7)
Magnús Þórir Matth.  7  
(83, Magnús Þór  -)
Hilmar Geir Eiðsson  5  
(83., Bojan Ljubicic  -)
Guðmundur Steinars. 6 
 *Maður leiksins

ÍBV 4–3–3  
Albert Sævarsson 6
Arnór Eyvar Ólafsson 4   
(83., Kjartan Guðjóns. -)
Rasmus Christiansen  6
Brynjar Gauti Guðj.  6  
(65., Aaron Spear  5)
Matt Garner  7
Finnur Ólafsson  7
Tonny Mawejje  5  
(65., Guðm. Þórarins. 6)
*Þórarinn Ingi V.  7 
Tryggvi Guðmundss.  7
Ian Jeffs  6
Andri Ólafsson  6

1-0 Brynjar Gauti Guðjónsson (38.)
1-1 Magnús Þórir Matthíasson (50.)
2-1 Þórarinn Ingi Valdimarsson (86.)

2-1
Kristinn Jakobsson (6)

GR-INGARNIR  Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og Arnór Ingi Finnbjörnsson urðu í gær Íslandsmeistarar í holukeppni 
en mótið fór fram á Strandarvelli á Hellu. Arnór Ingi vann heimamanninn Andra Má Óskarsson úr GHR í úrslitaleik eftir 
bráðabana en Ólafía Þórunn, sem varð líka Íslandsmeistari í höggleik á dögunum, vann Signýju Arnórsdóttur úr Keili í 
úrslitaleik. Andri Þór Björnsson úr GR og Valdís Þóra Jónsdóttir úr GL urðu í þriðja sæti.

Ég vil samt meina 
að FH-liðið sé einnig 

betra en Þór ellefu gegn 
ellefu.

HEIMIR GUÐJÓNSSON
ÞJÁLFARI FH

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
verður ekki eini Íslendingurinn 
í spænsku úrvalsdeildinni í 
körfubolta í vetur því hinn nítján 
ára gamli Haukur Helgi Pálsson 
er búinn að semja við Assignia 
Manresa í Katalóníu. Jón Arnór 
samdi á dögunum við CAI 
Zaragoza. 

Haukur lék með Maryland-
háskólanum í Bandaríkjunum 
síðasta vetur en hann vakti mikla 
athygli í EM 20 ára landsliða í 
sumar, þar sem hann var með 22,7 
stig og 10 fráköst að meðaltali. 

„Haukur er ungur leikmaður 
sem getur hjálpað liðinu á mörgum 
stöðum. Hann getur reynst okkur 
vel því hann er fjölhæfur og getur 
spilað fleiri en eina stöðu,“ sagði 

Ponsarnau, þjálfari Manresa, á 
heimasíðu félagsins. - óój

Haukur Helgi Pálsson samdi við Manresa á Spáni:

Hjálpar liðinu á 
mörgum stöðum

HAUKUR HELGI PÁLSSON NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI FH bar sigur úr býtum 
gegn Þór, 2-0, á Kaplakrikavelli 
í Pepsi-deild karla í knattspyrnu 
í gær, en FH-ingar voru einum 
færri síðustu 40 mínútur leiks-
ins. Atli Viðar Björnsson gerði 
bæði mörk heimamanna undir 
lokin, en FH-ingar höfðu öll völd 
á vellinum í síðari hálfleiknum.

„Þetta var frábær 2-0 sigur 
og það er enn skemmtilegra 
þegar ég næ að gera bæði mörk-
in,“ sagði Atli Viðar Björnsson, 
marka skorari FH, eftir leikinn.

„Fyrri hálfleikurinn var erfið-
ur og hlutirnir gengu ekki alveg 
upp hjá okkur. Þegar við misst-
um mann af velli tóku menn af 
skarið, gáfu meira af sér og við 
tókum öll völd á vellinum. Við 
eigum ekki að þurfa að missa 
mann af velli svo við förum að 
spila alvöru bolta en það hefur 
verið þannig að undanförnu. 
Sem betur fer erum við að klára 
leikina,“ sagði Atli Viðar, en þetta 
var fimmti sigur FH-inga í röð.

„Þetta er virkilega svekkj-
andi. Við héldum út í 83 mínút-
ur en síðan fór leikurinn,“ sagði 
Hreinn Hringsson, aðstoðarþjálf-
ari Þórs, en hann stýrði liðinu í 
gær þar sem Páll Viðar Gíslason 
var staddur erlendis.

„Það er ekkert launungar-
mál að miðað við þau afföll sem 
við lentum í fyrir þennan leik 
komum við hingað til að ná í stig. 
Við eigum heldur betur að vera 
farnir að þekkja stöðuna ell-
efu á móti tíu en það gekk ekki í 
dag. Við verðum að skrifa fyrra 
markið á slæm varnarmistök hjá 
okkur því menn töluðu ekki nægi-
lega vel saman.“

„Við vorum ekki góðir í fyrri 
hálfleik, en þetta fór að ganga 
betur í þeim síðari,“ sagði Heimir 

FH-ingar sáu rautt og fóru í gang
Atli Viðar Björnsson skoraði tvö mörk á síðustu sjö mínútunum þegar FH-ingar unnu enn einn sigurinn 
eftir að hafa misst mann af velli með rautt spjald. FH-ingar hafa nú unnið fimm leiki í röð í deildinni.

TVÖ MÖRK Í LOKIN Guðmundur Sævars-
son fagnar hér Atla Viðari Björnssyni í 
gær.

FH 2-0 ÞÓR

1-0 Atli Viðar Björnsson (83.)
2-0 Atli Viðar Björnsson (86.)
Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1.106
Dómari: Þorvaldur Árnason (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–4 (8–3)
Varin skot Gunnleifur 2 – Rajkovic 6
Horn 11–2
Aukaspyrnur fengnar 9–10
Rangstöður 2–0

FH  4–3–3  Zankarlo Simunic 6 – Gunnleifur Gunn-
leifsson 6 -  Guðmundur Sævarsson 6,  Tommy Nielsen 
6, Freyr Bjarnason 5, Viktor Örn Guðmundsson 5 - Björn 
Daníel Sverrisson 5, Hólmar Örn Rúnarsson 6, Emil Páls-
son 5 (75., Ásgeir Gunnar Ásgeirsson -) - *Atli Viðar 
Björnsson 8, Atli Guðnason 6, Matthías Vilhjálmsson 8

Þór  4–3–3  Srdjan Rajkovic 7 - Gísli Páll Helgason 
4, Þorsteinn Ingason 6, Atli Jens Albertsson 5, Ingi 
Freyr Hilmarsson 5 - Clark Keltie 3, Baldvin Ólafsson 
5, Ármann Pétur Ævarsson 5 (74., Pétur Heiðar 
Kristjánsson -) - Sveinn Elías Jónsson 6, Sigurður Marinó 
Kristjánsson 6, David Disztl 4 (61., Ragnar Hauksson 5)

FÓTBOLTI Þórarinn Ingi Valdimars-
son var hetja Eyjamanna í 2-1 sigri 
á Keflavík á Hásteinsvellinum í 
gær. Þórarinn skoraði sigurmark-
ið fjórum mínútum fyrir leikslok 
og Eyjamenn minnkuðu þar með 
forskot KR á toppnum í eitt stig. 

Hinn síungi Tryggvi Guðmunds-
son átti glæsilega fyrirgjöf á Þór-
arin í sigurmarkinu og Þórarinn 
gerði allt rétt þegar hann stang-
aði boltann í netið. „Það var nú 
bara þannig að gamli maðurinn 
setti boltann bara beint á pönnuna 
á mér og ég þurfti ekki að gera 
mikið til að skora,“ sagði Þórarinn, 
en þetta var aðeins annað markið 
á ferlinum sem hann skorar með 
skalla.  

Heimir Hallgrímsson, þjálf-
ari ÍBV, var mikið að færa menn 
til í fyrri hálfleik. Brynjar Gauti 
Guðjónsson byrjaði í miðverði 
með Rasmus Christiansen en var 
svo færður á miðjuna um miðjan 
fyrri hálfleik. Andri Ólafsson var 
á sama tíma færður í miðvörðinn 
úr framherjastöðunni. 

„Við byrjuðum í 4–3–3 og ætl-
uðum að setja á þá strax en það 
var ekki að ganga því við náðum 
engum tökum á leiknum. Þegar 
við breyttum í 4–5–1 náðum við 
spilinu okkar í gang. Hann er 
klókur kallinn og sá strax að þetta 
gekk ekki hjá okkur og breytti 
uppstillingunni,“ sagði Þórarinn.

„Ég viðurkenni það að hafa 
hugsanlega byrjað með vitlausa 
uppstillingu eða að þeir hafi í raun 
verið tilbúnari í leikinn en við. Ég 
reyndi að færa menn til inni á 
vellinum til þess að mæta þeim 

betur. Það gekk vel seinni 
hlutann af seinni hálfleik. 
Annars eru Keflvíkingarn-
ir bara með flott lið, góða 
blöndu af frískum strákum 
og reyndari leik-
mönnum, og þeir 
voru mjög góðir 
í dag,” sagði 
Heimir eftir 
leikinn.

Brynjar 
Gauti Guð-
jónsson kom 
ÍBV yfir í 
fyrri hálf-
leiknum 
en Magn-
ús Þórir 
Matth-
íasson 
jafnaði 
leikinn 
í  upphafi 
seinni hálfleiks. 

Næsti leikur Eyja-
manna er á móti KR-ing-
um og nú munar aðeins einu 
stigi á liðinum en KR-ingar 
eiga þó tvo leiki til góða. „Ef 
menn ætla að vera í þessu 
langar mann að spila svona 
leiki. Þetta er algjör lykil-
leikur á þessu sumri, menn 
geta ekki verið neitt hræddir 
og við förum bara í þennann 
leik til að vinna. Við ætlum 
að gera allt svo að bikarinn 

fari ekki í Vesturbæinn, það 
er alveg á hreinu,“ sagði Þór-
arinn Ingi.

Willum Þór Þórsson, þjálf-
ari Keflavíkur, var 

nokkuð sáttur við 
leik sinna manna 

þrátt fyrir tap. 
Keflvíkingar 

stjórnuðu 
leiknum 

nær allan 
fyrri 
hálfleik-
inn og 
byrjuðu 

síðari hálf-
leikinn einn-

ig betur, en 
það dugði þeim 

ekki til að taka 
stig á Hásteins-
vellinum. 

„Það er sárt að 
hafa kastað frá 

sér stigi eða jafn-
vel stigum hér í 
dag. Við stjórnuð-
um nær öllum fyrri 

hálfleik og leikur-
inn var lengi vel í 

jafnvægi í stöðunni 
1–1. Svo gleymdum við 

okkur í dekkun þarna í 
eitt skipti og þeir nýttu sér 

það,“ sagði Willum Þór.
 - vsh

Breytingar Heimis Hallgrímssonar, þjálfara ÍBV, báru árangur í 2-1 sigri á Keflavík:

Þórarinn tryggði ÍBV dýrmæt stig

ÞÓRARINN INGI VALDIMARSSON 
Skorað sigurmarkið með skalla 

fjórum mínútum fyrir leikslok. 
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

ENN EITT RAUÐA SPJALDIÐ Björn Daníel Sverrisson fær hér rauða spjaldið í gær þegar 
35 mínútur voru eftir af leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STAÐAN Í DEILDINNI
KR  13  10  3  0  30-10  33
------------------------------------------------------
ÍBV  15  10  2  3  24-13  32
FH  16  9  4  3  33-19  31
Valur  15  8  4  3  23-12  28
Stjarnan  15  6  5  4  30-24  23
Fylkir  15  5  4  6  22-27  19
Keflavík  15  5  2  8  19-22  17
Þór  16  5  2  9  22-32  17
Breiðablik  15  4  4  7  22-28  16
Grindavík  15  4  4  7  19-29  16
------------------------------------------------------
Fram  15  1  5  9    9-22  8
Víkingur R.  15  1  5  9  13-28  8
MARKAHÆSTIR
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki  10
Garðar Jóhannsson, Stjörnunni  10
Kjartan Henry Finnbogason, KR  9
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni  9
Atli Viðar Björnsson, FH  8
Matthías Vilhjálmsson, FH  8

PEPSI-DEILDIN
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Enska úrvalsdeildin
Sunderland - Newcastle  0-1
0-1 Ryan Taylor (62.)
Arsenal - Liverpool  0-2
0-1 Sjálfsmark (78.), 0-2 Luis Suárez (90.)
Aston Villa - Blackburn  3-1
1-0 Gabriel Agbonlahor (12.), 2-0 Emile Heskey 
(25.), 2-1 Morten Gamst Pedersen (51.), 3-1 
Darren Bent (67.).
Everton - Queens Park Rangers 0-1
0-1 Tommy Smith (31.)
Swansea - Wigan  0-0
Chelsea - West Bromwich  2-1
0-1 Shane Long (4.), 1-1 Nicolas Anelka (53.), 2-1
 Florent Malouda (83.)
Norwich - Stoke  1-1
1-0 Ritchie De Laet (37.), 1-1 Kenwyne Jones 
(90.+4)
Wolves - Fulham  2-0
1-0 Kevin Doyle (42.), 2-0 Matthew Jarvis (40.+1)
Bolton - Manchester City  2-3
0-1 David Silva (26.), 0-2 Gareth Barry (38.), 1-2 
Ivan Klasnic (39.), 1-3 Edin Dzeko (47.), 2-3 Kevin
Davies (63.)
STAÐAN
Man. City 2 2 0 0 7-2 6
Wolves 2 2 0 0 4-1 6
Aston Villa 2 1 1 0 3-1 4
Liverpool 2 1 1 0 3-1 4
Chelsea 2 1 1 0 2-1 4
Newcastle 2 1 1 0 1-0 4
Bolton 2 1 0 1 6-3 3
Man. United 1 1 0 0 2-1 3
QPR 2 1 0 1 1-4 3
Norwich 2 0 2 0 2-2 2
Stoke 2 0 2 0 1-1 2
Wigan 2 0 2 0 1-1 2
Sunderland 2 0 1 1 1-2 1
Arsenal 2 0 1 1 0-2 1
Fulham 2 0 1 1 0-2 1
Swansea 2 0 1 1 0-4 1
Tottenham 0 0 0 0 0-0 0
Everton 1 0 0 1 0-1 0
West Brom 2 0 0 2 2-4 0
Blackburn 2 0 0 2 2-5 0

1. deild karla í fótbolta
HK - BÍ/Bolungarvík  3-0
1-0 Eyþór Helgi Birgisson, víti (41.), 2-0 Eyþór 
(75.), 3-0 Stefán Jóhann Eggertsson (90.)
Grótta - Fjölnir  0-2
0-1 Aron Sigurðarson, 0-2 Illugi Þór Gunnarsson.
STAÐAN
ÍA  18  14  2  2  44-11  44
Selfoss  18  11  2  5  33-16  35
Haukar  18  8  5  5  23-17  29
Víkingur Ó.  18  8  4  6  28-20  28
BÍ/Bolungarvík  18  8  4  6  22-28  28
Fjölnir  17  7  6  4  26-25  27
Þróttur R.  18  8  2  8  22-35  26
KA  17  6  2  9  22-29  20
Grótta  18  4  7  7  14-22  19
ÍR  18  5  4  9  22-32  19
Leiknir R.  18  3  4  11  23-27  13
HK  18  1  6  11  17-34  9

ÚRSLITIN

FÓTBOLTI Manchester City og Wolves 
eru með sex stig á toppi ensku úrvals-
deildarinnar eftir sigra í gær en 
Manchester United getur bæst í hóp-
inn vinni liðið Tottenham í kvöld. 

Manchester City vann 3-2 útisigur 
á Bolton, en bæði liðin unnu 4-0 sigra 
í fyrstu umferðinni. David Silva átti 
frábæran leik og kom City í 1-0 á 26. 
mínútu með skoti sem fór hreinlega 
í gegnum Jussi Jääskelainen í marki 
Bolton. Gareth Barry og Edin Dzeko 
skoruðu hin mörkin en Ivan Klasnic og 
Kevin Davies minnkuðu muninn fyrir 
Bolton.

Roberto Mancini, stjóri Manchester 

City, sagðist vera feginn að sleppa 
heim með öll þrjú stigin. „Ég gat ekki 
trúað því að við ynnum bara 3-2 því 
við fengum svo mörg færi. Ef við 
ætlum að eiga gott timabil þurfum við 
að skora fimmtán mörkum meira en í 
fyrra og fá líka á okkur færri mörk,“ 
sagði Mancini eftir leikinn.

Wolves hefur ekki byrjað betur 
síðan 1979 eftir að liðið fylgdi á eftir 
sigri á Blackburn um síðustu helgi 
með því að vinna 2-0 sigur á Fulham 
í gær. Kevin Doyle og Matt Jarvis 
skoruðu mörkin á lokamínútum fyrri 
hálfleiks. „Við græddum á því að þeir 
spiluðu á fimmtudaginn og við hrein-

lega yfirspiluðum þá,“ sagði Mick 
McCarthy, þjálfari Wolves. 

Liverpool vann fyrsta sigur sinn 
frá upphafi á Emirates-leikvanginum 
þegar liðið vann 2-0 sigur á Arsenal 
í stórleiknum á laugardaginn. Luis 
Suarez kom inn á sem varamaður hjá 
Liverpool eftir að Arsenal-maðurinn 
Emmanuel Frimpong var rekinn út 
af og átti Úrúgvæinn mikinn þátt í 
báðum mörkum liðsins. „Við erum 
sterkari en við vorum í fyrra,“ sagði 
Kenny Dalglish, stjóri Liverpool. 
42 ár eru liðin síðan Arsenal var 
síðast markalaust í fyrstu tveimur 
leikjunum.  - óój

Arsenal hefur enn ekki skorað í ensku úrvalsdeildinni eftir 0-2 tap fyrir Liverpool:

Man. City og Wolves bæði með fullt hús

EDIN DZEKO Hefur skorað í þremur fyrstu leikjum Manchester 
City á þessu tímabili. NORDICPHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Veigar Páll Gunnarsson 
var maðurinn á bak við 2-0 
útisigur Vålerenga á Sarpsborg 
08 í norsku deildinni um helgina. 

Veigar Páll skoraði sitt fyrsta 
mark fyrir Vålerenga á 57.mínútu 
leiksins en hann hafði 
áður lagt upp mark 
fyrir André Muri. 
Þetta var þriðji leikur 
Veigars Páls fyrir 
Vålerenga síðan 
félagið keypti 
hann frá Sta-
bæk en hann 
var búinn að 
skora níu mörk 
fyrir Stabæk 
og er því í hópi 
markahæstu 
manna. - óój

Veigar Páll Gunnarsson:

Fyrsta markið 
fyrir Vålerenga
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FÉLAGAR MEÐ PREMIUM ICELANDAIR 
AMERICAN EXPRESS® FRÁ 
KREDITKORTI GREIÐA EKKERT 
ÁRGJALD Í ICELANDAIR GOLFERS

+ Skráðu þig í 
Icelandair Golfers á 

 www.icelandairgolfers.is

Icelandair Golfers er klúbbur
sem auðveldar þér að spila 

golf út um allan heim.

Golfsettið
ferðast frítt!

Þú nýtur þessara hlunninda:

 þegar þú ferðast með Icelandair.

 aðilum Icelandair Golfers.

FÓTBOLTI Valskonur héldu sigur-
göngu sinni áfram í bikarkeppn-
inni um helgina með því að vinna 
öruggan 2-0 sigur á KR í úrslita-
leik Valitor-bikarsins á Laugar-
dalsvellinum. Valsliðið var þarna 
að vinna ellefta bikarleikinn í röð 
og fór því með bikarinn heim á 
Hlíðarenda þriðja árið í röð.

Fyrir nokkrum árum gekk 
Valsliðinu oft illa að landa þessum 
titli þrátt fyrir nokkra yfirburði 
á Íslandsmótinu en nú er raunin 
önnur og bikarinn á eflaust orðið 
fastan stað í bikarskápnum á 
Hlíðarenda. 

Rey nslubolt a r n i r  R a kel 
Logadóttir og Kristín Ýr 
Bjarnadóttir sáu um að skora 
mörkin en sú síðarnefnda hefði 
auðveldlega getað skorað fernu í 
þessum leik. 

Kristín Ýr var því orðin 
langeygð eftir marki þegar 
glæsilegur skalli hennar þandi 
netmöskvana í seinni hálfleik, 
en það mark gerði nánast út um 
leikinn. „Við duttum aðeins niður 
í smá stress en við erum með 
reynsluna á bak við okkur og það 
vann með okkur í dag,“ sagði Rakel 
Logadóttir eftir leikinn, en hún var 
ein af þeim í Valsliðinu sem voru 
að vinna bikarinn í fimmta sinn. 
Laufey Ólafsdóttir er líka í þeim 
hópi en Laufey átti mjög góðan leik 
á miðju Valsliðsins í gær.

Bikardrottningin í Valsliðinu 
er hins vegar Hornfirðingurinn 
Embla Sigríður Grétarsdóttir, 
sem varð bikarmeistari fimmta 
árið í röð og alls í sjöunda sinn á 
sínum ferli. Með þessum sjöunda 
bikarmeistaratitli jafnaði hún 
met Valskonunnar Guðrúnar 
Sæmundsdóttur, sem vann 
bikarinn sjö sinnum með Val á 
árunum 1984-1995.

„Þetta er bara æðislegt og það er 
ógeðslega gaman að vinna þennan 
titil,“ sagði Embla í leikslok. 

„Íslandsmeistaratitilinn er far-
inn og það skipti því rosalega 
miklu máli að ná þessum titli. Við 
erum með það gott lið að það hefði 
verið hræðilegt að klúðra báðum 
titlunum þetta árið,“ sagði Embla, 
en það er líka langt síðan hún tap-

aði í bikarúrslitaleik, meira en 
áratugur. Embla þurfti að sætta 
sig við silfur 1998 og 2000 en eftir 
það hefur hún haldið sig við gullið.

Valskonur nýttu sér reynsluna í 
sínu liði eftir að hafa rétt sloppið 
inn í hálfleikinn án þess að fá á sig 
mark. 

„Þær komu dýrvitlausar inn í 
leikinn um miðjan fyrri hálfleik 
og pressuðu vel á okkur. Það hefði 
allt getað gerst þá en sem betur fer 
róuðum við okkur svolítið niður í 
hálfleik. Við vorum uppspenntar 
en við komum öflugar inn í seinni 
hálfleikinn og kláruðum þetta 
svona glæsilega. Það stafaði 
ekki mikil ógn af þeim í seinni 
hálfleik,“ sagði Embla.

Embla er hluti af hinni sterku 
vörn Valsliðsins sem fékk ekki 
á sig mark í bikarkeppninni í ár. 
Liðið vann þrjá 1-0 sigra á leið 
sinni í úrslitaleikinn og hefur nú 

haldið marki sínu hreinu í 678 
mínútur í bikarkeppninni. Embla 
hefur verið á sínum stað í Vals-
vörninni allan þennan tíma. 

Það bjuggust ekki margir við 
miklu af KR-liðinu, ekki síst eftir 
að liðið lenti undir á þriðju mínútu. 

„Við áttum góðan kafla í lokin 
á fyrri hálfleik en svo datt þetta 
allt niður hjá okkur í seinni 
hálfleiknum. Við vorum orðnar 
þreyttar og það var eins og orkan 
væri alveg búin hjá okkur. Við 
áttum færi í fyrri hálfleiknum og 
vorum þá að spila boltanum vel 
á milli okkar. Svo ætluðum við 
að halda því áfram en það gekk 
ekki,“ sagði KR-ingurinn Katrín 
Ásbjörnsdóttir. 

„Valsstelpurnar eru rosalega 
sterkar og þær halda þetta alveg út 
í 90 mínútur. Mér finnst þær vera 
besta liðið á Íslandi núna,“ sagði 
Katrín.  ooj@frettabladid.is

BIKARDROTTNINGIN Í VALSLIÐINU
Valskonur urðu bikarmeistarar þriðja árið í röð eftir 2-0 sigur á KR í úrslitaleik á laugardaginn. Embla 
Sigríður Grétarsdóttir hefur þar með orðið bikarmeistari fimm ár í röð og hún jafnaði líka met Guðrúnar 
Sæmundsdóttur með því að vinna bikarinn í sjöunda skiptið á ferlinum.

BESTU VINKONUR Laufey Ólafsdóttir 
og Rakel Logadóttir fagna hér saman í 
leikslok, en þær hafa unnið marga titla 
saman. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

BIKARMEISTARI Í SJÖUNDA SINN Hallbera Guðný Gísladóttir fagnar sjöföldum bikarmeistara, Emblu Sigríði Grétarsdóttur, með 
því að sturta yfir hana úr vatnsbrúsa eins og venjan er á slíkum sigurstundum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson 
tryggði Ajax 2-2 jafntefli á 
útivelli á móti VVV-Venlo í 
hollensku úrvalsdeildinni í gær. 
Ajax hafði unnið tvo fyrstu leiki 
sína á tímabilinu en lenti 0-2 
undir í fyrri hálfleik. 

Theo Janssen minnkaði muninn 
fyrir Ajax á 68. mínútu og mínútu 
síðar skoraði Kolbeinn þegar 
hann afgreiddi boltann í markið 
af harðfylgni. Kolbeinn hefur því 
skorað tvö mörk í fyrstu þremur 
umferðunum og komið að marki í 
öllum þremur leikjunum. - óój

Kolbeinn Sigþórsson hjá Ajax:

Bjargaði stigi

KOLBEINN SIGÞÓRSSON Fagnar hér 
marki fyrir Ajax. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hildur Antonsdóttir 
var í minnihluta í Valsliðinu á 
laugardaginn enda ein af fáum 
sem voru að fagna sínum fyrsta 
bikarmeistaratitli. 

Hildur, sem verður ekki sextán 
ára fyrr en í næsta mánuði, hefur 
þó óbeint orðið bikarmeistari 
áður. Móðir hennar, Ragheiður 
Víkingsdóttir, stýrði Valsliðinu 
nefnilega til sigurs í bikarnum 
haustið 1995 þegar hún var komin 
átta mánuði á leið með Hildi. 

Ragnheiður varð alls átta 
sinnum bikarmeistari, sex 
sinnum sem leikmaður og tvisvar 
sem þjálfari (1995 og 2001). - óój

Hildur Antonsdóttir hjá Val:

Fyrst meistari í 
móðurkviði

HILDUR ANTONSDÓTTIR Sést hér lengst 
til vinstri. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



ÚTSALA

Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

ÖLL RAFTÆKI Í ELDHÚS OG 
ÞVOTTAHÚS Á ÚTSÖLU

Brandt ofnar, gufugleypar og helluborð
með allt að 40% afslætti

Silit búsáhöld – 40 % afsláttur

Candy heimilistæki á frábærum tilboðsverðum

Die Dietrich eldhústæki með allt að 50% afslætti

Hoover ryksugur 15-25% afsláttur

Saeco kaffivélar 15-35% afsláttur

Severin brauðvélar frá 9.990

William Bounds pipar- og saltkvarnir með 25% afslætti
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

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

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Skólar byrj-
aðir og þá skólaeldhús líka.
20.30 Golf fyrir alla Brynjar og Óli Már 
gefa góð ráð.
21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og frum-
kvöðlar Íslands.
21.30 Eldhús meistaranna Sjávarbars-
jarlinn grillar.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

07.00 The Things About My Folks
08.35 When Harry Met Sally
10.10 Ghosts of Girlfriends Past
12.00 Beethoven‘s Big Break
14.00 When Harry Met Sally
16.00 Ghosts of Girlfriends Past
18.00 Beethoven‘s Big Break
20.00 The Things About My Folks
22.00 Pan‘s Labyrinth
00.00 Lonely Hearts
02.00 Dirty Sanchez: The Movie
04.00 Pan‘s Labyrinth
06.00 Land of the Lost

07.00 Bolton - Man. City

14.45 Aston Villa - Blackburn Útsend-
ing frá leik Aston Villa og Blackburn Rovers í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.35 Sunnudagsmessan Guðmundur 
Benediktsson og Hjörvar Hafliðason fara yfir 
leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Öll 
mörkin og umdeildu atvikin eru skoðuð og 
leikirnir krufðir til mergjar.

17.50 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

18.50 Man. Utd. - Tottenham Bein út-
sending frá leik Manchester United og Tot-
tenham Hotspur í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

22.00 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 Man. Utd - Tottenham Útsend-
ing frá leik Manchester United og Tottenham 
Hotspur í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 EAS þrekmótaröðin EAS þrek-
mótaröðin er stigakeppni fjögurra móta þar 
sem reynir á þrek, styrk og þol keppenda. 
Sigurvegarar mótaraðarinnar hljóta titilinn 
Hraustasti karl Íslands og Hraustasta kona Ís-
lands.

17.45 KR - Stjarnan Bein útsending frá 
leik KR og Stjörnunnar í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

20.00 La Liga Preseason Show Hitað 
upp fyrir átökin í spænsku úrvalsdeildinni í 
knattspyrnu, La liga, þar sem margir af bestu 
knattspyrnumönnum heims leika listir sínar.

21.00 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

22.10 KR - Stjarnan Útsending frá leik 
KR og Stjörnunnar í Pepsi deild karla í knatt-
spyrnu.

00.00 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (15:175)
10.15 Smallville (14:22)
11.00 Hamingjan sanna (8:8)
11.45 Wipeout USA
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (3:39)
14.20 American Idol (4:39)
15.05 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (21:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 Two and a Half Men (12:24)
19.40 Modern Family (17:24)
20.05 Extreme Makeover: Home 
Edition (23:25)
20.50 Love Bites (2:8) Frábærir rómant-
ískir gamanþættir þar sem allt er látið flakka 
um nútímaástarsambönd frá framleiðendum 
Sex and the City, Love Actually og Bridget 
Jones Diary um ástina og allt það brjálæði 
sem hún fær okkur til að gera.
21.35 Big Love (1:9) Fjórða þáttaröðin 
um Bill Henrickson og óvenjulegu fjölskyld-
una hans. Sögusvið þáttanna er samfélag 
mormóna í Salt Lake City í Utah-ríki þar sem 
fjölkvæni tíðkast.
22.30 Weeds (7:13)
22.55 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (5:13)
23.15 Two and a Half Men (1:16)
23.40 How I Met Your Mother (21:24)
00.00 Bones (20:23)
00.45 Come Fly With Me (1:6)
01.15 Entourage (7:12)
01.40 Human Target (10:12)
02.25 Gettin‘ It 
04.00 Rails & Ties
05.40 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors
20.15 Ally McBeal (19:22) Sígildir gam-
anþættir um lögfræðinginn Ally McBeal og 
samstarfsfólk hennar.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.45 The Whole Truth (9:13) Nýtt og 
spennandi lögfræðidrama. Kathryn Peale er 
metnaðarfullur saksóknari í New York. Jimmy 
Brogan er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er virtur 
verjandi í borginni. Bæði eru þau mikið 
keppnisfólk og áköf í að sinna vinnu sinni vel 
og berjast fyrir skjólstæðinga sína. 
22.30 Lie to Me (21:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um dr. Cal Lightman sem Tim 
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. Hann 
og félagar hans í Lightman-hópnum vinna 
með lögreglunni við að yfirheyra grunaða 
glæpamenn og koma upp um lygar þeirra á 
vísindalegan hátt.
23.15 Game of Thrones (1:10) Magnað-
ir þættir sem gerast á miðöldum í ævintýra-
heimi sem kallast Sjö konungsríki Westeros 
og segir frá blóðugri valdabaráttu.
00.20 Ally McBeal (19:22)
01.05 The Doctors (6:175)
01.45 Sjáðu
02.10 Fréttir Stöðvar 2 
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (38:52)
17.43 Mærin Mæja (28:52)
17.51 Artúr (9:20)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Konur í eldlínunni (1:4) (UN 
Women - Women on the Frontline) Heimilda-
þáttaröð um ofbeldi gegn konum og stúlkum í 
Nepal, Tyrklandi, Kongó og Kólumbíu.
18.52 Leggðu systrum þínum lið (1:4)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Undur sólkerfisins – Ríki sólar-
innar (1:5) (Wonders of the Solar System) 
Heimildamyndaflokkur frá BBC. Hér er nýj-
ustu kvikmyndatækni beitt til þess að sýna 
stórfengleg náttúruundur í geimnum.
21.10 Leitandinn (38:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og dísarinnar Ka-
hlan Amnell. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Liðsaukinn (14:32) (Rejseholdet) 
Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.15 Kastljós (e)
00.45 Fréttir (e)
00.55 Dagskrárlok

06.00 ESPN America
06.40 Wyndham Championship (4:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 Wyndham Championship (4:4)
17.00 US Open 2006 - Official Film
18.00 Golfing World
18.50 Wyndham Championship (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 US Open 2008 - Official Film
23.50 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.25 Rachael Ray
18.10 Top Chef (13:15) (e)
19.00 Psych (3:16) (e) Bandarísk gaman-
þáttaröð um ungan mann með einstaka at-
hyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoð-
ar lögregluna við að leysa flókin sakamál. 
Shawn og Gus halda í villta vestrið þegar 
undarlegir atburðir gerast í litlum kúrekabæ 
fyrir túrista. 
19.45 Will & Grace (27:27) Endursýn-
ingar frá upphafi á hinum frábæru gaman-
þáttum. 
20.10 One Tree Hill (17:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Haley er ófrísk 
og reynir að skipuleggja allt milli himins og 
jarðar áður en barnið kemur í heiminn. 
20.55 Parenthood (1:22) Bráðskemmti-
leg þáttaröð sem er í senn fyndin, hjartnæm 
og dramatísk. Adam reynir með litlum árangri 
að finna jafnvægi milli vinnu og einkalífs á 
meðan Zeek hefur viðgerðir á nokkru sem 
hann hefur engann skilning á.
21.40 CSI: New York (10:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í tæknideild lögreglunnar í New York. Það 
eru jól í borginni en þegar gluggaskreyting 
er afhjúpuð kemur í ljós að ekki er allt með 
felldu.
22.30 The Good Wife (17:23) (e)
23.15 Dexter (5:12) (e)
00.05 Law & Order: Criminal Intent 
(13:16) (e)
00.55 Will & Grace (27:27) (e)
01.15 Pepsi MAX tónlist

> Jennifer Garner
„Að mínu mati er starf mitt ekki svo brjál-
æðislega frábrugðið störfum allra annarra, 
eins og fólk heldur.“
Jennifer Garner leikur í gamanmynd-
inni Ghosts of Girlfriends Past, sem 
er lauslega byggð á sögu Charles 
Dickens þar sem gamlar kærustur 
Connors Meads birtast honum 
hver á fætur annarri í brúðkaupi 
bróður hans. Myndin er sýnd á 
Stöð 2 Bíói kl. 16.

Það er ekki tóm sæla að vera þrígiftur mormóni. Misstu 
ekki af fjórðu þáttaröðinni af Big Love, einhverjum 
umtöluðustu þáttum síðustu ára. 

Þrjár eiginkonur. Þrjár tengdamömmur.Big Love
Fyrsti þáttur
í kvöld kl. 21:35 

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

Hausttilboð 
· Ef þú gerist áskrifandi og greiðir með VISA kreditkorti færðu allt að 30% afslátt.

· 10% aukaafsláttur í þrjá mánuði.
· 12 vinsælustu fjölvarpsstöðvarnar fylgja frítt með fyrsta mánuðinn.
Gildir til 3. október.

Það er ekki öllum gefið að vera bæði hæfi-
leikaríkir tónlistarmenn og viðkunnan-
legir, menn eru yfirleitt bara annað hvort. 
Vestfirska listamanninum Mugison tekst það 
hins vegar glettilega oft. Á tónleikum Menn-
ingarnætur fór hann hamförum fyrir framan 
troðfullan Arnarhól án þess að móðga 
nokkurn mann með kjánalegri athuga-
semd. Það segir sitt að yngsti meðlimur-
inn á heimilinu í vesturbænum dillaði 
sér duglega við taktfasta og blúskennda 
músík Mugisons. Beina útsendingin 
heppnaðist líka bara nokkuð vel, hljóð og 
mynd voru til fyrirmyndar.

Ég horfði á Independence Day á 
föstudagskvöldið. Ég hef aldrei skilið fólk 

sem hefur horn í síðu þessarar myndar og talar um 
að þetta sé bara hreinræktuð áróðursmynd fyrir 
ameríska heimsvaldastefnu. Og hvað með það? 
Hefur fólk ekki húmor fyrir því þegar Bill Pullman 
flytur eldræðu sína og lofar því að 4. júlí verði brátt 
þjóðhátíðardagur alls heimsins? Ég elska Independ-
ence Day, mér finnst hún æðisleg geimverumynd 
og ég elska hversu kjánalega væmin og klisjukennd 
hún er.

Og mikið er nú gott að enski boltinn sé byrjaður 
að rúlla á nýjan leik, það er eitthvað svo heimilis-
legt og bendir til þess að lífið gangi nú sinn 
vanagang.  

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON KOMST Í STUÐ

Góður Mugison og Will Smith

FLOTTUR Mugison fór á kostum á tónleikum við 
Arnarhól í beinni útsendingu Sjónvarpsins.
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12.05 Olje!  13.00 Nyheter  13.10 Dallas  14.00 
Nyheter  14.10 Ekstremfiske  15.00 Nyheter  15.10 
På veg til Malung  15.40 Oddasat - nyheter på 
samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 Tilbake 
til 90-tallet  16.30 Muntre glimt fra Smil til the 
skjulte kamera 16.40 Distriktsnyheter  17.45 Jenter 
til Kilimanjaro  18.55 Distriktsnyheter  19.30 Folk  
20.00 Boardwalk Empire  20.50 Muntre glimt fra 
Smil til the skjulte kamera  21.00 Kveldsnytt  21.15 
Miss Marple  22.50 20 sporsmål 23.15 Sport 
Jukeboks  01.00 Country jukeboks u/chat  

10.10 Kattens til mesterskab  10.40 Dage i haven  
11.15 Ved du hvem du er?  12.15 Merlin  13.00 
DR Update - nyheder og vejr  13.10 Kommissær 
Wycliffe  14.00 Klassen 1. b  14.15 Carsten og 
Gittes Vennevilla  14.30 Willas vilde dyr  15.00 
Livet i Fagervik  15.50 DR Update - nyheder og 
vejr  16.00 Vores Liv  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 Jamies australske 
kokkeskole  19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  
19.50 SportNyt  20.00 En sag for Frost  21.35 OBS  
21.40 Vore Venners Liv 

12.20 Flickan i regnet  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.55 Engelska Antikrundan  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Strömsö  16.55 En man och hans 
bil  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  
17.30 Rapport  18.00 Maestro  19.00 Lykke  
20.00 Flytta hemifrån  20.30 Lärare på hemmapl-
an  21.00 Damages  21.40 Engelska Antikrundan  
22.40 Rapport  22.45 Sommarpratarna  23.45 
Rapport  23.50 Allsång på Skansen  00.50 Rapport  
00.55 Sverige!  

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í 
nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól 
14.00 Fréttir 14.03 Konungur slaghörpunnar: Franz 
Liszt 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hver myrti 
Móleró? 15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Í lok dags 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Inn 
og út um gluggann 20.00 Leynifélagið 20.30 
Lennon í nýja heiminum 21.10 Úr kvæðum fyrri 
alda 21.30 Kvöldsagan: Ofvitinn 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 
Girni, grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

10.45 Keeping Up Appearances  11.15 Monarch 
of the Glen  12.05 Keeping Up Appearances  
12.35 Skavlan  13.25 Skavlan  14.20 Deal or No 
Deal  14.50 Deal or No Deal  15.25 Deal or No 
Deal  16.00 Keeping Up Appearances  16.30 ‚Allo 
‚Allo!  17.00 Dalziel and Pascoe  17.50 Dalziel and 
Pascoe  18.40 Top Gear  20.00 Live at the Apollo  
20.45 QI  21.15 Little Britain  21.45 My Family  
22.15 Skavlan  23.05 Skavlan  00.00 QI  00.30 
Little Britain  00.55 My Family  01.25 Dalziel and 
Pascoe  02.15 Dalziel and Pascoe 

Bein útsending frá stórleik 
Manchester United og Tottenham 
Hotspur í ensku úrvalsdeildinni. 
Þetta er fyrsti heimaleikur United á 
tímabilinu og má búst við miklu fjöri 
á Old Trafford, en Tottenham hefur 
ekki unnið United í tíu ár.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.50
Man. Utd - Tottenham 

Opið virka daga frá   8 -18   laugardaga frá  10 -15  www. tengi.is 

Mora FMM handlaugartæki

Tilboð kr. 11.500,-
Almar Emotion 

Tilboð kr. 2.800,-

Adria sturtuhorn 80 án botns

Tilboð kr. 44.200,-
 Einnig fáanlegt 90 cm

Stálvaskar
Verð frá kr. 13.900,-

Mora FMM eldhústæki 

Tilboð kr. 11.500,-
Sphinx salerni, GEBERIT kassi
seta og þrýstispjald

Tilboð kr. 49.900-

FMM 9000E baðtæki. 
Tilboð kr.28.500,-

Byrja í dag 22. ágúst.

50% - afslætti.

20% afsláttur af öllum vörum*

*nema af sérverðum og heitum pottum

*Sértilboð *Sértilboð*Sértilboð

*Sértilboð *Sértilboð *Sértilboð

*Sértilboð

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Meiri Vísir.

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar 
upplýsingar um veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og 
nýttu þér allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.
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SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Ég er ekki sú besta í að fylgjast 
með sjónvarpsþáttum en þegar 
ég gef mér tíma verða oftast 
Gossip Girl eða Entourage fyrir 
valinu.“

Andrea Röfn Jónasardóttir, fyrirsæta 

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365.  Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit.  Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og 
textill.  Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og 
atvinnugreinum. 

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

„Þetta var bara mjög gaman og 
ekkert svo erfitt,“ segir hinn 
sjö ára gamli Skagapiltur Helgi 
Rúnar Bjarnason. 

Helgi Rúnar þykir hafa stolið 
senunni í Bon Iver-myndbandi 
sem frumsýnt var á vefsíðu 
National Geographic á fimmtu-
dag. Þar sést Helgi á röltinu um 
helstu náttúruperlur Íslands 
undir laginu Holocene sem 
finna má á nýjustu plötu indí-
rokksveitarinnar. Myndband-
ið hefur vakið mikla athygli á 
netinu og um það hefur verið 
fjallað á helstu tónlistarsíðum 
heims, meðal annars heimasíðu 
Billboard-listans, Entertainment 
Weekly og Spin Magazine. Í gær 
höfðu 117 þúsund horft á mynd-
bandið, en því er leikstýrt af leik-
stjóranum Nabil sem hefur meðal 
annars unnið með rappstjörnunni 
Kanye West.

Helgi Rúnar leikur ekkert 
síður stórt hlutverk en íslenskar 
náttúru perlur á borð við Jökulsár-
lón, Svartafoss og Breiðamerkur-
sand í mynd bandinu. Og honum 
finnst bara nokkuð skemmtilegt 
hversu mikla athygli myndband-
ið hefur fengið. Hann hefur þegar 
sýnt vinum sínum það og þeim 
þótti töluvert til þess koma og 
að hans sögn voru þeir bara sátt-
ir með frammistöðu hans fyrir 
framan tökuvélarnar. Sjálfur seg-
ist Helgi alveg geta hugsað sér að 
verða leikari en hann hafði ekki 
mikinn tíma fyrir spjall, hann var 
úti að leika sér. 

Móðir Helga, Ingibjörg Krist-
ín Barðadóttir, segir tökurnar 
hafa verið mikið ævintýri því 
þau hafi verið stödd fyrir aust-
an þegar brúin yfir Múlakvísl 
fór. Þau hafi því þurft að leggja á 
sig sjö tíma ferðalag aftur heim 
um Fjallabaksleið nyrðri. „Leik-
stjóranum fannst það hins vegar 
skemmtilegast og mér sýnist 
stærsti hlutinn af myndbandinu 
hafa verið tekinn þar. Við vorum 
allavega alltaf að stoppa og taka 

HELGI RÚNAR BJARNASON: BARA ROSALEGA GAMAN

Skagastrákur stelur sen-
unni í Bon Iver-myndbandi

BRÆÐURNIR OG 
LEIKSTJÓRINN
Helgi Rúnar ásamt bróð-
ur sínum, Birni Inga, 
og leikstjóra mynd-
bandsins, Nabil. 
Tökurnar voru 
mikið ævintýri, en 
brúin yfir Múlakvísl 
fór þegar þær stóðu 
yfir fyrir austan og 
þurfti tökuliðið því 
að leggja á sig sjö 
tíma ferðalag um 
Fjallabaksleið 
nyrðri.

„Nei, ég átti nú ekki von á því að enda 
sem vínframleiðandi,“ segir fyrrverandi 
Kastljósstjarnan Elsa María Jakobs-
dóttir. 

Hún og pabbi hennar, mjólkurfræð-
ingurinn Jakob Svanur Bjarnason, hafa 
ásamt Ólafi Erni Ólafssyni og Gunnari 
Karli Gíslasyni af veitingastaðnum Dill 
þróað líkjör og snafs sem unnir eru upp 
úr íslensku birki. Líkjörinn nefnist Björk 
en snafsinn Birkir og verða drykkirnir 
formlega kynntir til leiks á morgun.

Elsa segir þetta eiga sér sinn aðdrag-
anda. Pabbi hennar hafi verið að gera til-
raunir með birki og svo hafi hún heyrt af 
því að Ólafur og Gunnar væru í svipuðum 
pælingum í eldhúsinu hjá sér. „Það voru 
einhvern veginn allir að hugsa það sama 

og það var bara ákveðið að sameina þessi 
verkefni undir einn hatt.“ 

Fjórmenningarnir leituðu til Catco vína 
í Borgarnesi sem framleiðir meðal annars 
Reyka vodka og segir Elsa að þar hafi þau 
mætt miklum skilningi. „Við fengum að 
gera alls konar tilraunir inni á gólfi hjá 
þeim.“ Elsa segir norræna birkið vera ein-
stakt að því leyti að það sé sætt á bragðið. 
Því hafi legið í augum uppi að nota birkið, 
það sé enda líka frumbyggi Íslands. Þetta 
verður eitt af síðustu verkefnum Elsu hér 
á landi því hún heldur brátt utan til Kaup-
mannahafnar, þar sem hún hyggst setjast 
á skólabekk en hún kláraði nýverið BA-
verkefni sitt í félagsfræði við Háskóla 
Íslands. „En ég verð eitthvað með puttana 
í þessu frá Danmörku.“ - fgg 

Elsa María gerist vínframleiðandi

BIRKISNAFS OG LÍKJÖR Elsa María ásamt föður sínum, Jakobi, 
og Ólafi Erni, veitingamanni af Dill, með líkjörinn Björk og snafs-
inn Birki. Drykkirnir verða formlega kynntir til leiks á morgun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Fyrst var gert svolítið grín að 
mér og sagt að ég væri alltaf á 
þessu hjóli en nú eru allir hættir 
því. Þegar maður er líka farinn að 
gera flott myndskeið öðlast maður 
smá virðingu,“ segir Magnús Þór-
lindsson, ungur BMX-hjólreiða-
maður á Selfossi. Hann hefur sýnt 
áhugamálinu sínu mikla ástríðu 
þrátt fyrir að vera nánast sá eini 
í bæjarfélaginu sem hjólar á slíku 
hjóli. Hann tekur til að mynda 
strætó með hjólið sitt yfir Hellis-
heiðina allar helgar til að æfa sig 
í Reykjavík því aðstaðan, að hans 
sögn, er ekki upp á marga fiska í 
heimabænum.

Magnús segist snemma hafa 
fengið áhuga á hjólum, hann byrjaði 
á fjallahjóli en færði sig síðan yfir í 

BMX-flokkinn fyrir þremur árum. 
„Þá voru nokkrir strákar hérna á 
BMX en þeir eru eiginlega allir 
hættir núna, ég er því eiginlega 
eini BMX-strákurinn í bænum.“ 
Hjólreiðakappinn nýtti sumarið 
vel því hann fór ásamt nokkrum 
öðrum BMX-köppum hringinn í 
kringum landið á BMX-hjólunum; 
hjólin voru reyndar keyrð á milli í 
sendiferðarbíl en þeir sjálfir voru 
í Volkswagen. „Þetta var ótrúlega 
skemmtilegt og við lentum aldrei 
í neinum stælum. Við stukkum 
meðal annars ofan af þaki á Húsa-
vík og fengum mat fyrir hjá fólk-
inu.“ Og Magnús gætir fyllsta 
öryggis á hjólinu og er alltaf með 
hjálm. „Ég hef skallað jörðina það 
oft að ég nota alltaf hjálm.“ - fgg 

Ungur hugsjónamaður á BMX-hjóli

FJÖR Á HJÓLINU Magnús Þórlindsson er 
eini BMX-hjólreiðakappinn á Selfossi en 
hann lætur það ekki stoppa sig heldur 
fer með strætó yfir Hellisheiðina til að 
geta æft sig í Reykjavík.

eitthvað upp.“ Ingibjörg bætir því 
við að hún hafi ekki átt von á því 
að myndbandið myndi hljóta jafn 
mikla athygli og raun beri vitni. 

„Við vissum í raun ekkert hver 
þessi Bon Iver var og datt aldrei 
í hug að þetta myndi vinda svona 
upp á sig.“ freyrgigja@frettabladid.is 

„Þetta var auðvitað alveg frábær 
afmælisgjöf fyrir staðinn,“ segir 
Sverrir Gunnarsson, starfsmaður 
söluturnsins Drekans við Njálsgötu. 
Danska stórstjarnan Viggo Morten-
sen leit þar við á Menningarnótt og 
keypti sér einn Marlboro-sígarettu-
pakka. 

Drekinn nýtti tækifærið á Menn-
ingarnótt og hélt upp á tuttugu ára 
afmæli sitt. Blazroca lék fyrir gesti 
og gangandi og boðið var upp á pyls-
ur. Rúsínan í pylsuendanum var þó 
án nokkurs vafa heimsókn Viggos. 
„Hann kom bara og spurði um sígar-
ettupakkann. Ég spurði hvort hann 

væri Viggo Mortensen og hann 
kinkaði kolli, vildi greinilega ekki 
að fólk vissi af honum. Ég sagði við 
hann að það væri ekki á hverjum 
degi sem alvöru Hollywood-stjarna 
kæmi hingað og hvort ég mætti ekki 
láta mynda mig með honum. Og það 
var ekkert mál. Hann var bara mjög 
almennilegur,“ segir Sverrir.

Drekinn var ekki eini staðurinn 
sem Viggo leit við á því hann heiðr-
aði frumsýningargesti Týndu kyn-
slóðarinnar með nærveru sinni. 
Viggo staldraði stutt við, rak nefið 
aðeins inn og lét sig síðan hverfa út 
í nóttina. - fgg

Viggo í Drekanum
VIÐKUNNANLEGUR Sverrir Gunnarsson ásamt Hollywood-stjörnunni Viggo Morten-
sen sem keypti sér Marlboro-pakka í Drekanum með þúsund króna seðli.
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Við getum allar ræktað sál okkar og líkama.
Í Baðhúsinu hefurðu aðgang að því sem til þarf  
fyrir aðeins 6.190* á mánuði.  
Með þátttöku í KK klúbbnum kemstu jafnt
í opna sem LOKAÐA tíma.  KK klúbburinn 
er klárlega hagstæðasta leiðin.

Allt þetta er innifalið í Baðhúsinu 
fyrir aðeins 6.190* kr. á mánuði;

- Zumba.
- Hot jóga.
- Lene Hansson námskeið.
- Fit Pilates.
- CX30.
- Afró.
- Jane Fonda.
- Heilsuátak.
- Spinning Express.
- Tabata (Trx, Bosu, ketilbjöllur).
- Magadans.
- Les Mills tímar.
- Salsa.
- TKT.
- Tæbox.
- o.mfl.

Og auðvitað hefurðu líka aðgang að heitri laug,  
vatnsgufu, sauna og notalegu hvíldarhreiðri.

Komdu í Baðhúsið - og náðu markmiðum þínum.
Við getum það allar.  Og þú líka.

Vertu velkomin.

Nánari upplýsingar á www.badhusid.is/kk

6.190* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, lágmarkstími 12 mánuðir. Hægt er að velja um 4 leiðir, með mismunandi bindingu 
og fríðindum; Skólaáskrift, Grunnáskrift, Eðaláskrift eða Frjálsáskrift.  Frír aðgangur að lokuðum tímum, og frí barnagæsla 
fylgir öllum leiðum nema Skólaáskrift.

Komdu strax í klúbbinn og byrjaðu að æfa,  
fyrsta greiðsla kemur ekki fyrr en í október!
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VIÐ GETUM  
ÞAÐ ALLAR  
                – og þú líka –

Þokast í rétta átt
Handritshöfundurinn Karl 
Gajdusek hefur verið fenginn til 
að endurskrifa handritið að Viking, 
víkingamynd Baltasars Kormáks. 
Þetta kom fram í bæði Hollywood 
Reporter og Variety. Eins og 
Fréttablaðið hefur greint frá keypti 
Working Title myndina yfir til sín og 
nú virðist einhver skriður vera kom-
inn á málið. Samkvæmt fréttum er 
gert ráð fyrir að hún verði í stíl við 
myndir Mels Gibson, Braveheart 
og Apocalypto, en hún segir frá 
því þegar norrænir menn koma 
með írska þræla til Íslands. 
Gadjusek er sagður 
vera einn efnilegasti 
handritshöfundur 
Hollywood, en 
hann skrifar meðal 
annars handritið 
að nýjustu 
kvikmynd 
Nicole 
Kidman, 
Trespass. 
 - kg, fgg

Fögnuðu hægri-vinstri
Mikil og góð stemning ríkti meðal 
þátttakenda Reykjavíkurmaraþons-
ins sem hlaupið var á laugardag, 
enda veðrið með besta móti. 
Gleðin skilaði sér einnig til áhorf-
enda, sem margir höfðu raðað sér 
upp meðfram hlaupaleiðinni til að 
hvetja afreksfólkið til dáða. Þannig 
sást til alþingismannanna Árna 
Þórs Sigurðssonar úr VG og Péturs 
Blöndal úr Sjálfstæðisflokknum, 

fréttamannsins Boga 
Ágústssonar og 
bókmennta-
gagnrýnandans 
Páls Baldvins 
Baldvinssonar, 

sem spjótin standa 
á þessa dagana 
vegna ritdóms 

hans um Sögu 
Akraness, fagna 

hlaupurunum 
ógurlega í 
vesturhluta 
borgarinnar. 

1 Ekki í aðstöðu til að gagnrýna 
Hagsmunasamtök heimilanna

2 Harpa lýst upp í fyrsta sinn

3 Hatturinn fauk af páfanum

4 Erilsöm nótt í miðbæ 
Reykjavíkur

5 Hundrað þúsund manns á 
Menningarnótt
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