MELÓNU TAP

AS
Ef þú vilt bjóða
upp á ljúffen
þá er vatnsm
gan og sumar
elóna
legan smábi
er skorin í stóra, með fetaosti góð hugmy
ta
nd. Melónan
ur ofan á ásamt ferkantaða bita, 3x3.
Fetaostur er
settvorlauk. Nýma ristuðum furuhnetum
og smátt skornu
laður pipar
yfir.
m

SÉRBLAÐ
í Fréttablaðinu
u

Opið virka daga

í sumar frá kl.

9 -18 • Stórhöfða

25 • 569 3100 •

eirberg.is

Næsta tveggj
a vikna námsk
Heilsuhóteli
eið á
Íslands hefst
6. júlí og lýkur
20. júlí nk.
Örfá

Fólk

pláss laus. Verð
fyrir einstak
160.000 kr. með
lingsherbergi
ótakmörkuðum gistingu, fullu fæði, fræðslu er
aðgangi að heilsuli
og
Greitt er sérstak
lega fyrir nudd nd hótelsins.
Verð á mann
og snyrting
í tveggja manna
herbergi er 128.000 u.
Hægt er að bóka
kr. á mann.
dvöl
heilsa@heilsuh með því að senda tölvupó
st á
otel.is og í síma
512-8040
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LESGLERAUGUN ÓÞÖRF
Jóhannes Kári Kristinsson augnlæknir
getur nú í fyrsta skipti lagað
aldursbundna fjarsýni með nýrri tækni.

BETRI SJÓN
Með nýju lasert
ursbundna
æki er í fyrsta
fjarsý
skipti hér á
bundnar lasera ni með laseraðgerð
landi hægt
sem kölluð
ðgerðir taka
að laga alder Presbymax
styttri tíma
-aðge
og eru örugg
óhannes Kári
ari með nýja rð. HefðKristinsson
tækinu.
læknir tók
augná dögunu

J

m í notkun
lasertæki
nýtt
sinni, Augljós á nýrri augnlækningas
töð
. „Þetta er al
t ki

sjá vel bæði
frá sér og nálægt
sem minnst
ri aðstoð gleraug sér með
Lase t k
na “
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Þörf fyrir tvö
stór hótel á ári
Gistirýmum í Reykjavík þarf að fjölga mikið til 2030.
Fjölga þarf um eina Hótel Sögu á ári miðað við neðri
mörk. Samkvæmt efri mörkum þarf að byggja tvær.

Með okkar augum
Verðlaunaþættir aftur á
dagskrá.
tímamót 20

FERÐAÞJÓNUSTA Verði árleg fjölgun

ferðamanna á bilinu fimm til sjö
prósent á næstu árum mun gistirýmum í Reykjavík þurfa að fjölga
um 180 til 380 á hverju ári. Alls
gæti því þurft 3.600 til 7.500 ný
herbergi á gististöðum fram til
ársins 2030. Þetta kemur fram í
drögum að greinargerð fyrir þörf
á gistirými í Reykjavík á árunum
2012 til 2030 sem VSÓ Ráðgjöf
hefur unnið fyrir skipulags- og
byggingarsvið borgarinnar.
Er þá miðað við að ársnýting
gistirýma sé á bilinu 44 til 45
prósent. Greinargerðin verður
lögð fram í borgarráði á fimmtudag. Gangi þessi spá eftir þarf að
byggja eitt til tvö hótel á stærð við
Hótel Sögu, sem hefur 203 herbergi, á ári fram til 2030 til að
anna eftirspurn.
Fjöldi ferðamanna sem heimsækja Ísland hefur fjórfaldast á
tveimur áratugum. Í fyrra fjölgaði þeim um 15,6 prósent frá
árinu 2010. Þorri ferðamanna sem
hingað til lands kemur dvelur að
minnsta kosti hluta ferðar sinnar í
Reykjavík. Því ákvað borgin á láta
greina þörfina á auknu gistirými
næstu tæpu tvo áratugina.

Föt fyrir hestafólk
Sigrún Lýðsdóttir hannar
fatalínu sem er ætluð þeim
sem stunda hestamennsku.
tíska 34

Snýst um hausinn
Spjótkastarinn Ásdís
Hjálmsdóttir setur markið á
úrslit á EM í Helsinki.
sport 30

Við vinnslu greinargerðarinnar
kortlagði VSÓ Ráðgjöf alla gististaði í virkum rekstri á öllu höfuðborgarsvæðinu ásamt upplýsingum um fjölda rúma, herbergja,
upplýsingum um rekstrarleyfi,
stjörnugjöf og stærð húsnæðis
eftir föngum. Út frá þessum þáttum var lagt mat á stöðu mála í
dag og sett fram greining á þörf
á gistirými fram til ársins 2030
miðað við einfaldar framreikningsaðferðir.
Helstu niðurstöður eru þær að á
höfuðborgarsvæðinu eru alls 182
gististaðir í rekstri. Þar af eru 167
í Reykjavík og 114 þeirra eru í miðborg hennar. Af gististöðum sem
eru í rekstri eru 145 gistiheimili
eða íbúðahótel en 37 eru hótel eða
hostel. Þorri rúma er hins vegar á
hótelum borgarinnar, eða 63 prósent þeirra.
Síðustu tvo áratugi hefur ferðamönnum sem koma til Íslands
fjölgað um 6,3 prósent að meðaltali
á ári. Í greiningu VSÓ segir að ef
árleg fjölgun ferðamanna verði á
bilinu fimm til sjö prósent fram til
ársins 2030 muni þurfa 180 til 380
ný hótelherbergi á ári til að anna
þeirri eftirspurn.
- þsj / sjá bls. 6

veðrið í dag
Hætta þurfti við nefndarfundi um rammaáætlun:

15

Vildu ekki mæta á fund

16
14
14
HÆGVIÐRI Í dag verður hæg
breytileg átt eða hafgola. Skýjað
með köflum og stöku skúrir
einkum inn til landsins. Hiti 8-18
stig, hlýjast S-til.
VEÐUR 4

ALÞINGI Stjórnarandstaðan neitaði

Í HÆSTU HÆÐUM Hann er tæpast lofthræddur, gluggaþvottamaðurinn sem hékk utan á turninum við Höfðatorg í gær og sá til
þess að þeir sem inni voru hafi óheft útsýni yfir borgina. Turninn er heilar
nítján hæðir og sjötíu metra hár. Þegar ljósmyndari Fréttablaðsins leit við
var þvottamaðurinn þó ekki ofar en á elleftu hæð – og þætti þó eflaust
flestum nóg um.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

að mæta á fundi í umhverfis- og
samgöngunefnd og atvinnuveganefnd Alþingis. Fyrirhugað var
að funda í gær og fram eftir vikunni, en þingmenn sögðu komið
sumarfrí og því varð að hætta við
fundina.
Jón Gunnarsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, segir að

samið hafi verið um málsmeðferð rammaáætlunar við þinglok.
Þegar málið komi aftur inn í þing
í haust verði litið svo á að fyrsta
umferð sé búin og það gangi
beint til nefndar. Næg tækifæri
hafi gefist til að funda um málið
áður en þingi var frestað og því
skjóti skökku við að gera það nú.
- kóp / sjá síðu 4

Norskur maður sagður hafa fengið þjálfun í hryðjuverkum af al-Kaída í Jemen:

LEIÐIN TIL
HOLLUSTU

Bíður fyrirmæla um skotmark
NOREGUR, AP Norskur karlmaður

sem fengið hefur þjálfun hjá alKaída-hryðjuverkanetinu í Jemen
bíður þess nú að fá fyrirmæli um
hvar hann eigi að gera árás. Er
óttast að hann geti látið til skarar
skríða í einhverju vestrænu landi
á næstunni.
Þetta hefur AP-fréttastofan eftir
heimildarmönnum sínum úr þremur evrópskum leyniþjónustum.
„Við reiknum með því að mað-

urinn sé virkur hryðjuverkamaður og að hann sé sennilega í
þann mund að fá fyrirmæli um
væntanlegt skotmark,“ segir einn
heimildarmannanna. Hann sagði
skotmark Norðmannsins nær
örugglega á Vesturlöndum.
Maðurinn er sagður milli tvítugs og þrítugs. Ólíkt mörgum
öðrum sem fengið hafa þjálfun í
hryðjuverkum hjá útsendurum alKaída er hann ekki ættaður frá
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Skyr.is drykkirnir
standast þær ströngu
kröfur sem gerðar eru til
matvæla sem merktar eru
Skráargatinu. Þú getur
treyst á hollustu Skyr.is.

Mið-Austurlöndum eða norðanverðri Afríku heldur af norskum
ættum. Hann er talinn hafa gengið
til liðs við hryðjuverkamenn eftir
að hann snerist til íslamstrúar.
Heimildarmenn AP vildu ekki
upplýsa um möguleg viðbrögð
við þeirri ógn sem talin er stafa
af manninum, en þeir benda á að
leyniþjónustur Vesturlanda hafi
alla þá samvinnu sem þurfi til að
verjast hryðjuverkaógn.
- bj

È67,1 $//7"
È67,1
$

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  

13

www.skyr.is



SPURNING DAGSINS

26. júní 2012 ÞRIÐJUDAGUR

2

Frambjóðendur til forsetaembættisins hafa safnað frá 26.000 krónum til 12 milljóna króna til kynningar:

Þóra og Ólafur hafa úr langmestu að spila
FORSETAKOSNINGAR Heildarkostn-

Signý, ertu að slá í gegn?
„Nei, ég læt bara kylfu ráða kasti.“
Signý Arnórsdóttir, kylfingur í Keili, er
nýbakaður Íslandsmeistari í holukeppni
í golfi.

Karl Sigurbjörnsson, biskup:

Norska kirkjan
hliðstæð okkar
KIRKJAN Karl Sigurbjörnsson
biskup, gerði framtíð þjóðkirkjunnar að umtalsefni er hann setti
prestastefnu í gær.
Karl sagði að
í Noregi hafi
orðið grundvallarbreyting
á stöðu kirkjunnar eftir að
fyrirsjáanlegt
var að ríki og
kirkja myndu
skilja. Þingið
KARL
komst að samSIGURBJÖRNSSON
komulagi um
nýtt stjórnarskrárákvæði. Það
skilgreinir hina evangelísk lútersku kirkju sem þjóðkirkju sem
njóti stuðnings ríkisins. Jafnframt er trú- og lífsskoðunarfélögum heitinn stuðningur ríkisvaldsins.
„Eftir þessa stjórnarskrárbreytingu er staða norsku kirkjunnar hliðstæð þeirri íslensku í
meginatriðum,“ sagði Karl. - shá

Spánn þarf neyðaraðstoð:

Taldir þurfa
100 milljarða
SPÁNN Spánverjar óskuðu í gær

eftir neyðaraðstoð frá Evrópusambandinu til að bjarga bankakerfi landsins frá hruni.
Sérfræðingar telja að Spánverjar þurfi hundrað milljarða evra
til að halda bankakerfinu á floti
eða sem nemur um sextán þúsund
milljörðum króna.
Efnahagsmálaráðherra Spánar
sendi formlega beiðni um neyðarlán til Jean Claude Junckers,
formanns Evruhópsins í morgun,
en í bréfinu er ekki farið fram
á ákveðna upphæð. Spánverjar
vonast til þess að hægt verði að
ganga frá láninu í byrjun næsta
mánaðar en sjálfir telja þeir að
sextíu milljarðar evra muni duga
til að bjarga bankakerfinu.
- hks

aður framboðs Ólafs Ragnars
Grímssonar í gær nam 3,6 milljónum króna. Tvær milljónir lagði
hann sjálfur fram, en tuttugu
einstaklingar og tveir rekstraraðilar hafa lagt framboðinu
lið með tveggja milljóna króna
framlagi samtals. Ólafur áætlar
að kostnaður framboðsins verði
allt að fimm milljónir króna.
Framboð Þóru Arnórsdóttur hefur aflað á tólftu milljón
króna. Þeir fjármunir höfðu borist framboðinu að langstærstum
hluta frá einstaklingum. Ekki er

Andrea Ólafsdóttir hefur fengið fjárstuðning frá tveimur einstaklingum að upphæð 26 þúsund
krónur, sem nýttar verða til að
„greiða fyrir kostnað við lén og
hýsingu heimasíðu og bensín,“
eins og segir á heimasíðu Andreu.
Hannes Bjarnason hefur lýst
því yfir í kosningabaráttunni að
hann muni ekki verja neinum
fjármunum til auglýsinga. Hann
hefur því ekki tekið við framlögum, að því er næst verður komist.
- shá

Fundu lítinn yrðling
og tóku hann í fóstur
Lítinn yrðling rak á fjörur fjölskyldu í Vogunum. Fjölskyldan ákvað að taka
yrðlinginn í fóstur og hefur hann dvalið hjá þeim í ellefu daga. Óvíst er hvort
fjölskyldan geti annast yrðlinginn til frambúðar, en fyrir á hún nokkra hunda.
DÝRALÍF „Mamma var að keyra

Ströndina og sá eitthvað hreyfast
á veginum. Hún ákvað að kíkja á
þetta og sá að þetta var yrðlingur.
Hún ákvað svo að keyra í burtu
og koma eftir korter, því ef hann
ætti mömmu myndi hún sækja
hann. Svo komum við aftur og
þá var hann enn þá þarna,“ segir
Thelma Dögg Freysdóttir. Hún
hefur ásamt fjölskyldu sinni tekið
yrðlinginn í fóstur.
„Við gátum ekki skilið hann
eftir. Við vorkenndum honum,
greyinu. Þannig að við tókum hann
að okkur og hann er hérna enn,“
segir Thelma en fjölskyldan hefur
gefið yrðlingnum nafnið Úlfur.
Thelma segir að þau hafi frétt
af veiðimanni sem hafi skotið tófu
degi áður en þau fundu yrðlinginn.
Það hafi líklegast verið móðirin.
Annar yrðlingur fannst svo
þremur dögum seinna. Hann var
mjög vannærður og er nú í fóstri á
öðru heimili.
Thelma segir að yrðlingurinn
þeirra hafi ekki verið í góðum
holdum þegar hann fannst og hafi
verið svangur.
„Við fórum strax með hann
heim og gáfum honum hakk. Núna
gefum við honum blautan kattamat
og hakk. Svo drekkur hann kaffirjóma með eggjum út í.“
Yrðlingnum hefur verið úthlutað
hundabúri, en fyrir á fjölskyldan
nokkra hunda. Thelma segir sambúðina við hundana ganga vel.
„Þeir leika sér bara saman í
rauninni. Hann er enn svo lítill.“
Rósa Kristín Jensdóttir, móðir
Thelmu, segist ekki vita hvort fjölskyldan geti séð um yrðlinginn til
frambúðar.
„Ég veit ekki hvort það er snið-

9`RZ\NH
VS 06G2001
Kröftug 2000 W ryksuga
með 4 lítra slitsterkum poka.
Vinnuradíus 10 metrar.

sundurliðað á heimasíðu framboðsins hvernig fjármunum
hefur verið varið til þessa.
Þær upplýsingar fengust frá
framboði Ara Trausta Guðmundssonar að framlög nema
rúmlega 900 þúsund krónur, að
langmestu leyti frá einstaklingum. Þessum fjármunum hefur
verið varið til gerðar kynningarefnis og til ferðalaga.
Herdís Þorgeirsdóttir birtir öll
framlög á heimasíðu sinni. Hinn
20. júní höfðu safnast rúmlega
500 þúsund krónur frá rúmlega
tuttugu einstaklingum.

BESSASTAÐIR Kosningar til embættis

forseta Íslands fara fram 30. júní næstkomandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lést í Landmannalaugum:

Ferðamaður á
þrítugsaldri lést
LÖGREGLUMÁL Erlendur ferðamaður á þrítugsaldri lést í tjaldi
við Landmannalaugar aðfaranótt
mánudags.
Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni á Hvolsvelli var maðurinn á ferðalagi með þremur
vinum sínum á Íslandi. Hann
veiktist skyndilega um nóttina og
hringdu félagar hans eftir aðstoð
um leið. Þegar Landhelgisgæslan
kom á staðinn var hann látinn og
var lík hans flutt til Reykjavíkur. Ekki er vitað hvernig maðurinn lést en talið er að um skyndileg veikindi hafi verið að ræða.
Mennirnir fjórir höfðu verið allsgáðir.
- sv

Evrópuráðið ræðir kreppuna:

Lýsir aðgerðum
hér á Íslandi

YRÐLINGUR Í FÓSTRI Thelma Dögg er alsæl með yrðlinginn. Hún fer stundum með

hann út í bandi og segist þá vekja mikla athygli.

Hann er algjört krútt
og bræðir mann
alveg.
THELMA DÖGG FREYSDÓTTIR

ugt að hafa hann með hundunum.
Ég á eftir að fara með hann inn í
Húsdýragarð og sýna þeim hann.
Ég held að hann muni eiga lengsta
og besta lífið þar.“
Rósa hefur þó kynnt sér yrð-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

lingauppeldi. „Ég hef lesið mér
til á netinu og fólk hefur alið yrðlinga upp. Það er gert með svipuðum hætti og gert er við hunda.
Það hefur bara gengið ágætlega.
En þetta eru náttúrulega rándýr
og grimm að eðlisfari, þannig að
maður gæti alveg orðið fyrir biti,“
segir Rósa.
Thelma er þó hæstánægð með
nýju viðbótina á heimilinu.
„Hann er algjört krútt og bræðir
mann alveg.“
katrin@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, tekur í dag þátt í
sérstakri umræðu á þingmannafundi Evrópuráðsins um bankaog efnahagskreppuna í
Evrópu.
Fjallar hann
um stefnumörkun og
ráðstafanir
sem gripið
hefur verið
til hér á landi
STEINGRÍMUR J.
til að bregðSIGFÚSSON
ast við fjármálahruninu og árangur í þeim
efnum.
Í umræðunni í Evrópuráðinu
verður sjónum meðal annars
beint að því hvort í niðurskurði
ríkisútgjalda felist ógn gagnvart lýðræðinu og félagslegum
réttindum og hvort hagsmunir
þeirrar kynslóðar sem nú er að
vaxa úr grasi verði fyrir borð
bornir.
- shá

Tveir pólskir menn fundnir sekir um að skipuleggja og fremja rán:

Í fimm ára fangelsi fyrir úrarán
;PSIVóZ]LYó!
 NUVWJU
(fullt verð: 28.900 kr.)
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DÓMSMÁL Tveir mannanna sem rændu verslun
úrsmiðsins Franks Michelsen í fyrrahaust hafa
verið dæmdir í fimm ára fangelsi í Héraðsdómi
Reykjavíkur.
Mennirnir, Grzegorz Marcin Novak og Pawel
Jerzy Podburaczynski, ruddust við þriðja mann inn
í verslunina í október síðastliðnum. Þeir voru vopnaðir gerviskammbyssum, hótuðu starfsfólki ofbeldi
og rændu tugum fokdýrra úra.
Mennirnir stungu af úr landi en voru handteknir í
Sviss í febrúar og framseldir til Íslands. Þriðji maðurinn er enn í Póllandi.
Fjórði maðurinn, Marcin Tomasz Lech, situr
þegar inni vegna ránsins. Hann ók flóttabílnum
og var handtekinn hér á landi skömmu eftir ránið.
Hann hlaut einnig fimm ára fangelsisdóm.
Í dómnum yfir mönnunum tveimur kemur fram
að fjórmenningarnir hafi komið til landsins gagngert og aðeins til að stela úrum og hafi skipulagt
ránið í sameiningu í Póllandi áður en þeir héldu
hingað.
Tvímenningarnir eru dæmdir til að greiða VÍS á
fimmtándu milljón króna í bætur vegna úranna sem

ÞAULSKIPULAGÐIR Mennirnir tveir játuðu fyrir dómi að hafa

framið ránið en neituðu að hafa skipulagt það. Það hafi
Marcin Tomasz Lech gert.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þeir stálu. Þá er skaðabótaskylda þeirra gagnvart
starfsmönnum verslunarinnar einnig viðurkennd.
- sh

LONDON / KAUPMANNAHÖFN / PARÍS / BERLÍN FRÁ:

24
TÍMA

– hefst

Í dag býður Iceland Express ﬂugsæti í haust
á frábæru tilboðsverði, frá 13.900 kr. aðra
leið með sköttum og öðrum greiðslum.

ÚT MEÐ
Ná!
PIkuN
HÓ
ndu ok r línu

Þú bókar á www.icelandexpress.is

Ð
TILBOi –
g

á háde

Bókunartímabil: Í dag frá kl. 12.00 til
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á Hotel Condado ásamt morgunverði. Íslensk fararstjórn.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á
Hotel André Latin með morgunverði, akstur til og frá ﬂugvelli,
skoðunarferðir (nema með áætlunarbíl) og íslensk fararstjórn.
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Bandaríkjadalur

126,21

126,81

Sterlingspund

196,29

197,25

Evra

157,53

158,41

Dönsk króna

21,190

21,314

Norsk króna

21,014

21,138

Sænsk króna

17,874

17,978

Japanskt jen

1,5790

1,5882

SDR

190,75

191,89

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,6836
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Margir nýta sér möguleikann á að kjósa utan kjörfundar fyrir forsetakosningarnar á komandi laugardag:

Aldrei fleiri kosið utan kjörfundar og nú
FORSETAKOSNINGAR Metaðsókn er á kjörstaði
utankjörfundaratkvæðagreiðslu í Reykjavík. Nú þegar hafa rúmlega 10.000 atkvæði
borist kjörstjórn í Reykjavík. Þetta staðfesti
Bergþóra Sigmundsdóttir, kjörstjóri hjá
Sýslumanninum í Reykjavík, í gær.
„Þetta er einum þriðja meira en áður
hefur verið,“ segir Bergþóra. „Hluti skýringarinnar liggur í því að nú er kosið á
hásumartíma. Fólk virðist líta á utankjörfundaratkvæðagreiðslu sem einn valkost í
atkvæðagreiðslunni. Fólk kemur og kýs þó
það sé ekki að fara út úr bænum. Hér áður
fyrr var þetta auðvitað ekki þannig. Þá
þurfti jafnvel að sýna farseðil ef fólk væri
að fara til útlanda.“

Í Icesave-kosningunum árið 2011 var metaðsókn í utankjörfundaratkvæðagreiðslu.
Bergþóra segir að það muni ráðast í vikunni hvort metið falli. Nú þegar er aðsóknin
betri.
Rúmlega eitt þúsund atkvæði hafa borist í
pósti erlendis frá og telur Bergþóra að fleiri
atkvæði eigi eftir að berast þaðan. Hægt er
að greiða atkvæði erlendis með því að póstleggja seðilinn. Kjósandi ber þó ábyrgð á
því að hann komist á pósthús á Íslandi í
tæka tíð. „Við sækjum atkvæði upp á pósthús alveg fram á laugardag. Við gerum allt
til að sjá til þess að atkvæði sem berast til
landsins komist til okkar.“
- bþh

FULLT ÚT ÚR DYRUM Mikil aðsókn er í atkvæðagreiðslu
utankjörfundar í Laugardalshöll.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fimmta ríkið óskar aðstoðar:

Þurfti að slá fundi
af vegna mætingar
HÆSTIRÉTTURINN Dómurinn klofnaði
í málinu. Þeir frjálslyndari höfðu betur,
fjórir gegn þremur.
MYND/STÖÐ 2

Réttarbót fyrir börn vestra:

Dómarar mega
líta til aldurs
BANDARÍKIN, AP Hæstiréttur
Bandaríkjanna hefur bannað alla
löggjöf sem kveður á um refsingu
án tillits til þess hvort sá brotlegi
er lögráða eða ekki.
Í sumum ríkjum landsins hefur
öllum sakhæfum brotamönnum
verið refsað á sama hátt þegar
þeir fremja alvarlegustu afbrotin, með lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Þetta hefur
átt við allt niður í fjórtán ára
börn.
Nú hefur hæstirétturinn, með
fjórum atkvæðum gegn þremur, lagt blátt bann við þessu og
skyldað ríki til að leyfa dómurum að taka tillit til aldurs sakamannsins.
- sh

LEIÐRÉTT
Rangt var farið með nafn viðmælanda
í frétt blaðsins á síðu tvö í gær.
Bræðurnir sem björguðu kafara úr
lífsháska við Hjalteyri á laugardag
heita Valdimar og Óskar Axelssynir.
Í dálkinum „Veistu svarið?“ í gær
var Rakel Dögg Bragadóttir ranglega
sögð fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins í handbolta. Fyrirliði liðsins er
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir.

Kýpur óskar
eftir neyðarláni
KÝPUR, AP Kýpur varð í gær
fimmta ríkið á evrusvæðinu til að
óska neyðarláns frá betur stæðari ríkjum í Evrópusambandinu.
Meginástæða þess að Kýpur er
svo illa statt sem raun ber vitni
er tap vegna lána til Grikkja.
Stjórnvöld á Kýpur hafa ekki
gefið upp hversu mikið fé landið
þarf að taka að láni, en talsmenn
stjórnvalda segja það verkefni
viðræðna næstu daga. Leiðtogar
Evrópuríkja hittast til skrafs og
ráðagerða í lok vikunnar.
Fréttaskýrendur telja að Kýpur
þurfi að lágmarki fimm til sjö
milljarða evra. Þeir svartsýnustu
telja töluna nær tíu milljörðum
evra.
- shá

Hætt var við fundi í tveimur þingnefndum í gær um rammaáætlun því þingmenn sögðust komnir í sumarfrí. Dæmi um flaustursgang ríkisstjórnar segir
þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Slæpingjaháttur segir þingmaður VG.
ALÞINGI Hætta þurfti við fundi í
umhverfis- og samgöngunefnd og
atvinnuveganefnd Alþingis í gær
þar sem þingmenn stjórnarandstöðunnar sögðust komnir í sumafrí.
Aðeins tveir nefndarfundir hafa
verið haldnir síðan þingi var frestað 19. júní.
Björn Valur Gíslason, þingmaður
Vinstri grænna, segir að funda hafi
átt með gestum um rammaáætlun
um vernd og nýtingu náttúrusvæða.
Stjórnarandstaðan hafi hins vegar
sagst hafa verið komin í frí og neitað að mæta og sinna sínum störfum.
Vinnan frestist því fram á haustið.
„Það er úr vöndu að ráða ef menn
bara stræka. Þú sendir ekki skipið
á sjó ef það mætir bara önnur vaktin.“
Björn Valur bendir á að samkvæmt þingsköpum séu lögbundin sumarfrí Alþingis frá 1. júlí til
10. ágúst og enn lifi af júní. „Þeir
eru bara farnir að slæpast og vilja
ekki vera með. Þeir hafa kannski
sprengt sig á lokasprettinum og
eru núna heima að púsla. Það þarf
að gefa þeim hafragraut og lýsi á
morgnana og athuga hvort Eyjólfur hressist ekki.“
Jón Gunnarsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, segir málið
dæmigert fyrir flaustursgang ríkisstjórnarinnar. Ekkert hafi verið
fundað í atvinnuveganefnd um áætlunina síðustu þrjár vikur þingsins. Ástæðan sé ágreiningur milli
stjórnarflokkanna. Samið hafi verið
um afdrif málsins samhliða þinglokum. Það hafi því komið á óvart
að þessi vika hafi verið ætluð í
nefndarfundi.

Svindlið á N1 skákmótinu:

Pabbinn í bann
en stráksi slapp
HLÝTT Á UMRÆÐUR Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir deilur innan ríkisstjórnar-

flokkanna ástæðuna fyrir því að ekki var fundað um rammaáætlun í þingnefnd
síðustu þrjár þingvikurnar. Björn Valur Gíslason, sem hlýðir hér á umræður á þingi,
segir menn neita að vinna vinnuna sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Frí í júlí og ágúst
„Það er annríki í þinginu og hjá
þingmönnum á sumrin. Það er
mælst til þess að þeir reyni að
taka sér frí frá 1. júlí til 10. ágúst
og það gera starfsmenn.“
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir,
forseti Alþingis, í samtali við
Fréttablaðið í síðustu viku.

„Á þeim tíma voru menn náttúrulega búnir að gera ráðstafanir með
sumarleyfi og annað, sumir komnir til útlanda og slíkt, þannig að við
töldum þetta bara ekki boðlegt.“

Jón segir tilgangslaust að funda
um málið, það verði að leggja fram
að nýju í haust og vinna með gestum nú hefði því farið forgörðum.
Ólína Þorvarðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur
skilning á því að illa hafi gengið að
manna fundi. „Þingmenn eru komnir í langþráð sumarfrí eftir harða
vinnutörn undanfarinna þriggja
ára. Þeir eru horfnir til sinna fjölskyldna og annarra starfa í kjördæmunum.“
Í samningum um þinglok felst að
þegar rammaáætlun kemur aftur
fyrir þing í haust er litið svo á að
fyrstu umræðu sé lokið, þar sem
um málið var rætt á nýyfirstöðnu
þingi.
kolbeinn@frettabladid.is

SKÁK Kristian Stuvik Holm, einn
sterkasti skákmaður heims í unglingaflokki, hefur verið sýknaður
af norskum skákdómstóli en faðir
hans var dæmdur í eins árs bann.
Tilefnið var svindlmál þeirra
feðga á N1 Reykjavíkurskákmótinu þar sem faðirinn er talinn
hafa aðstoðað son sinn með hjálp
skákforrits í farsíma.
Rökin fyrir því að dæma föðurinn í bann voru þau að finna
mátti stöðu í skák sonarins í síma
mannsins. Þá var stuðst við framburð vitna sem sögðust hafa séð
föðurinn koma skilaboðum til
sonarins.
Holm var dæmt tap í síðustu
skákinni og var hann sviptur
verðlaunum fyrir bestan árangur
ungmenna á mótinu, eins og segir
frá á skak.is og á Nettavisen.
Feðgarnir geta annað hvort
áfrýjað málinu til norskra dómstóla eða til FIDE.
- shá
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RÓLEGHEIT Veður
verður nokkuð
svipað áfram
næstu daga en
hann snýr sér í
norðlæga átt á
morgun og þykknar
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og má búast við
18°C í innsveitum
syðra.
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Alicante

30°

Basel

27°

Berlín

14°

Billund

18°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

17°

Kaupmannahöfn

17°

Las Palmas

30°

London

21°

Mallorca

30°

New York

23°

Orlando

28°

Ósló

20°

París

24°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

16°

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

Evrópuþingið ályktar um hert eftirlit með læknavörum og strangari öryggiskröfur vegna brjóstapúðamáls:

Evrópa skal bregðast við vegna PIP-málsins
Er bíllinn þinn ellefu ára eða
eldri?
JÁ

43,5%
56,5%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Kemur „grænn bíll“ til greina
við næstu bílakaup?
Segðu skoðun þína á visir.is

EFTIRLIT Gæslan hefur nýtt léttan bát á

Breiðafirði við eftirlit.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sjö verið sviptir veiðileyfi:

56 brotamál við
eftirlit á sjó
SJÁVARÚTVEGUR Fiskistofa hefur

haldið uppi öflugu eftirliti með
bátum sem stundað hafa grásleppuveiðar á yfirstandandi
vertíð. Fiskistofa naut samstarfs
við Landhelgisgæslu Íslands við
veiðieftirlit í Breiðafirði á slöngubátnum Flóka. Það samstarf stóð
í þrettán daga frá maí og fram
í júní og var farið um borð í 39
grásleppubáta og ellefu strandveiðibáta.
Þegar hafa sjö bátar verið sviptir veiðileyfi vegna brota. Fjögur
mál hafa verið kærð til lögreglu,
þar af tvö af Landhelgisgæslunni.
Á tímabilinu hafa komið upp alls
56 brotamál. Um 29 mál eru enn í
vinnslu og 27 er lokið.
- shá

Innanríkisráðuneytið:

Fyrst til að leiðrétta launamun
MANNRÉTTINDI Innanríkisráðuneytið hefur ákveðið að leiðrétta
kynbundinn launamun í ráðuneytinu en við jafnlaunaúttekt kom í
ljós 2,5% óútskýrður launamunur
meðal sérfræðinga ráðuneytisins.
Þetta er í fyrsta sinn sem fram
fer jafnlaunaúttekt í Stjórnarráðinu. Við könnun í innanríkisráðuneytinu kom í ljós að
kynbundinn launamunur milli
kvenna og karla í sérfræðingsstöðum var allt að 3,6%. Að teknu
tilliti til menntunar, starfsaldurs og reynslu var óútskýrður
launamunur 2,5%. Ekki kom fram
launamunur varðandi fasta yfirvinnu.
- shá

HEILBRIGÐISMÁL Nauðsynlegt er að innleiða
kerfi í Evrópu sem miðar að því að lækningatæki eins og gangráður, brjóstapúðar
og mjaðmarliðir fái ekki markaðsleyfi nema
þau verði rannsökuð mjög ítarlega, rétt eins
og lyf.
Þetta er mat Evrópsku neytendasamtakanna, sem hvetja Evrópuþingið til að láta
innleiða slíkt kerfi í ljósi PIP-málsins.
Evrópuþingið ályktaði í síðustu viku að
brýnt sé að koma á skráningarkerfi yfir
þær konur sem fá brjóstapúða, strangari
öryggiskröfur og betri rekjanleika vörunnar til að koma í veg fyrir að mál eins og
PIP-hneykslið endurtaki sig.
Neytendasamtökin greina frá því að Moni-

que Goyens, formaður Evrópsku neytendasamtakanna, telji að heilbrigðisyfirvöldum
um alla Evrópu hafi mistekist að veita samræmdar upplýsingar um það hvernig ætti
að bregðast við ónýtum PIP-brjóstapúðum.
Sum ríkin ráðlögðu eftirlit en önnur töldu
vænlegast að fjarlægja púðana.Slíkt hafi
skapað óvissu og áhyggjur hjá þúsundum
kvenna.
Fram kom á þinginu að um 400 þúsund
konur um allan heim hafa fengið PIP-púða í
brjóst sín, þar af eru um 100 þúsund í Evrópu. Þá segir þingið að PIP-málið sýni þörfina á lögum um hópmálsókn sem geri neytendum auðveldara að leita réttar síns.
- sv

SKURÐAÐGERÐ Evrópsku neytendasamtökin vilja láta

herða eftirlit með öllum læknavörum, eins og brjóstapúðum og gangráðum.

1.500 hótelherbergi
duga í fjögur til níu ár
Þekkt áform um uppbyggingu stórra gististaða miða við að fjölga hótelherbergjum í Reykjavík um 1.500. Sú fjölgun dugar til að mæta eftirspurn eftir
gistingu í fjögur til níu ár. Langflest uppbyggingaráform eru í miðborginni.
FERÐAÞJÓNUSTA Á teikniborðinu

eru áform um að fjölga hótelherbergjum í Reykjavík um rúmlega
1.500. Þau eru mislangt á veg
komin og eru fjarri því nægjanlega mörg til að anna þeirri eftirspurn sem aukinn ferðamannastraumur skapar.
Í drögum að greinargerð sem
VSÓ Ráðgjöf vann fyrir Reykjavíkurborg um þörf á gistirými
í höfuðborginni á árunum 2012
til 2030 segir að líklega þurfi að
byggja um 180 til 380 ný hótelherbergi á ári á tímabilinu. Þau
áform sem eru á teikniborðinu
myndu einungis duga til að anna
þeirri eftirspurn í fjögur til níu
ár. Langflest áform um uppbyggingu eru í miðborg Reykjavíkur.
Við vinnslu greinargerðarinnar aflaði VSÓ Ráðgjöf upplýsinga
um áform um fyrirhugaða gististaði í Reykjavík. Upplýsingaöflunin var bundin við þau verkefni
sem teljast tiltölulega stórir gististaðir.
Samkvæmt þeim upplýsingum
sem safnað var saman eru alls
tólf stórir gististaðir á teikniborðinu í höfuðborginni. Þeir eru
mislangt komnir og tekið er fram
í greinargerðinni að óvissa sé um
framvindu sumra verkefnanna.
Samanlagt eiga þessir stóru gististaðir að fjölga herbergjum um
1.536 talsins. Þar munar mestu
um fyrirhugað 343 herbergja
hótel í Borgartúni, sem er nú í
skipulagi, og 250 herbergja hótel
sem mun mögulega rísa við hlið
Hörpunnar við Reykjavíkurhöfn.
Í greinargerðinni segir að
„áform um nýja gististaði koma
til með að breytast m.a. í takti við

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að horfaa á
tur
myndskreyttan upplestur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

HARPA Á meðal þeirra hótela sem rísa eiga í höfuðborginni verður eitt við hlið tón-

listar- og ráðstefnuhússins Hörpu.

efnahag, fjölda ferðamanna og
afkomu í ferðaþjónustu og rekstri
gististaða. Ef litið er til fjölgunar
ferðamanna sem koma til Íslands
er ljóst að eftirspurn eftir gistirýmum mun aukast“.
Þar segir einnig að verði árleg
fjölgun ferðamanna á bilinu
fimm til sjö prósent fram til ársins 2030, og miðað sé við sömu
og betri nýtingu gistirýma en er
í dag, þá þurfi að fjölga hótelherbergjum um 180 til 380 á hverju
ári. Miðað við það þarf að fjölga
gistirýmum um 3.600 til 7.500 á
tímabilinu. Frá árinu 1990 hefur
vöxturinn verið 6, 3 prósent
árlega að jafnaði.
Ef miðað er við þau áform sem
eru í gangi er ljóst að áhugi á
uppbyggingu gististaða beinist
aðallega að miðborginni, eins og
sjá má hér til hliðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þekkt áform um
gististaði í Reykjavík
Heiti
Herbergi
Reykjavík Marína
110
Harpa/höfnin
250
Aðalstræti/Ingólfstorg
130
Borgartún
343
Höfnin v/slippinn
100
Hótel Borg
53
Klapparstígur
140
Lækjargata
100
Kirkjutorg
20
Bankastræti
30
Mýrargata 26
150
Hlemmur
110

Alls

thordur@frettabladid.is

1.536

Netanyahu býst við samstarfi:

Öllum í hag að
friður ríki
ÍSRAEL Benjamin Netanyahu sagði

á fundi með Vladimir Putin, forseta Rússlands, í gær að hann
byggist við
að geta unnið
með Mohammed Morsi,
nýjum forseta
Egyptalands,
þrátt fyrir
að hann hafi
verið fulltrúi
Bræðralags
BENJAMIN
múslima í forsetakosningum. NETANYAHU
Netanyahu
sagði samstarfið verða að byggja
á friðarsáttmála landanna. Hann
sagðist trúa því að friður væri
sameiginlegur hagur beggja
landa og grundvöllur stöðugleika
á svæðinu.
Talsmaður Netanyahu sagði í
gær að ísraelsk stjórnvöld vonuðust til þess að Morsi muni einbeita sér að því að koma stöðugleika á fjárhag Egyptalands.
Fjárhagsaðstoð Bandaríkjanna
við Egypta er bundin því að þeir
haldi frið við Ísrael.

Lærbrotnaði í umferðarslysi:

Flaug 17 metra
af mótorhjólinu
SLYS Ökumaður vélhjóls slapp
betur en á horfðist þegar hann
lenti í harkalegum árekstri við bíl
á Tangagötu í Vestmannaeyjum í
gær. Maðurinn, sem er á þrítugsaldri, kastaðist sautján metra af
hjólinu og hafnaði á öðrum bíl.
Maðurinn var fluttur á Heilsugæsluna í Vestmannaeyjum til
aðhlynningar en síðan var flogið með hann til Reykjavíkur á
sjúkrahús. Útlit er fyrir að hann
hafi sloppið með lærbrot.
Maðurinn var búinn góðum
hlífðarfatnaði og hjálmi sem er
talinn hafa gert það að verkum að
ekki fór verr.
- sh

Haukur Þór Haraldsson fundinn sekur um fjárdrátt í Héraðsdómi Reykjavíkur:

18 mánaða fangelsi í þriðju atrennu
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt
Hauk Þór Haraldsson, fyrrverandi framkvæmdastjóra hjá Landsbankanum, í átján mánaða fangelsi
fyrir fjárdrátt.
Þetta er í þriðja sinn sem héraðsdómur fellir dóm
í málinu og í annað sinn sem Haukur er sakfelldur.
Hæstiréttur hefur í tvígang vísað málinu aftur heim
í hérað. Í fyrstu atrennu í héraði var Haukur sýknaður, en svo dæmdur í tveggja ára fangelsi í annað sinn.
Haukur var ákærður fyrir að hafa, strax eftir setningu neyðarlaganna í október 2008, millifært rúmar
118 milljónir af reikningi aflandsfélags á vegum
Landsbankans inn á eigin reikning. Degi síðar lét
hann millifæra féð á annan reikning í sinni eigu, en
að lokum skilaði það sér aftur inn á reikning bankans.
Haukur bar því við að hann hafi einungis verið
að gæta hagsmuna bankans með millifærslunni,
enda hafi ríkt mikil óvissa um hvort Tryggingarsjóður innstæðueigenda myndi ábyrgjast innstæður
íslenskra lögaðila á erlendum reikningum, og því hafi
hann viljað koma fénu í var. Héraðsdómur féllst ekki
á þessi rök Hauks.
- sh

LANGT FERLI Haukur mætir ásamt lögmanni sínum, Gesti

Jónssyni, til annarrar aðalmeðferðarinnar. Nú er þeirri þriðju
lokið með dómi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DRÖGUM

Í DAG
26. JÚNÍ

Fáðu þér
miða fyrir

kl. 16.OO

MILLJÓNAVELTAN VELTUR ÁFRAM!

Þann 26. júníí drögum við út 3O milljónir á einn
miða í Milljónaveltunni. Síðasti vinningur sem
gekk út í Milljónaveltunni var einmitt 3O milljónir!
Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út
5 stakar milljónir, aðeins úr seldum miðum.

DRÖGUM

PIPA
AR\TBWA • SÍA • 120900

í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur.

1O.
JÚLÍ

Miðaeigendur í Happdrættinu
fá inneign á Spilaeyjunni!

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11
eða hjá næsta umboðsmanni.

Vinningshafar eru um
3.OOO í hverjum mánuði.
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hversu mikill á niðurskurðurinn
að vera hjá ríkinu á næsta ári?

2. Hvað heitir nýr forseti Egyptalands?

3. Hvaða bílar hafa fengið niðurfelldan virðisaukaskatt?
SVÖR

Union Pay, stærsta greiðslukortafyrirtæki í heimi, rekur tvo milljarða korta:

Samkaup greiði hálfa milljón:

Kortarisi gerir samning við Borgun

Sektað fyrir
villandi tilboð

VIÐSKIPTI Kínverska greiðslukortafyrirtækið Union Pay og
hið íslenska Borgun hafa gert
með sér samning um að Borgun
þjónusti viðskiptavini Union Pay.
Þetta var kynnt við formlega
athöfn í Perlunni í gær og geta nú
kínverskir ferðamenn notað kort
sín hérlendis.
Union Pay er stærsta greiðslukortafyrirtæki í heimi og rekur
um tvo milljarða korta í sextán
löndum í Asíu. Kínverskir ferðamenn sem eru með kort frá Union
Pay hafa hingað til ekki getað
notað kort sín hér.

„Þeir Kínverjar sem hingað
koma virðast vera vel efnaðir,“
sagði Haukur Oddsson, forstjóri
Borgunar, við tilefnið. Í fréttatilkynningu frá Borgun er bent á að
markaðsrannsóknir sýni að kínverskir ferðamenn eyði að meðaltali meiri peningum en aðrir
ferðamenn. Hingað komu um
fimm þúsund kínverskir ferðamenn árið 2010.
Forstjóri China Union Pay, Xu
Luode, og Haukur innsigluðu samkomulagið með því að strauja kort
frá Union Pay í posa frá Borgun í
Perlunni í gær.
- bþh

NEYTENDUR Áfrýjunarnefnd neyt-

XU OG HAUKUR Forstjórar fyrirtækjanna
tókust í hendur þegar korti frá Union
Pay hafði verið rennt um posa frá
Borgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

endamála hefur staðfest ákvörðun
Neytendastofu um að sekta Samkaup um hálfa milljón króna fyrir
brot á útsölureglum. Brotið fólst í
því að auglýsa bækur á tilboði án
þess að hafa nokkurn tímann selt
þær á tilteknu fyrra verði.
Neytendastofu höfðu borist
ábendingar um villandi tilboð og
afslætti og tók í kjölfarið sérstaklega til skoðunar auglýsingar og
kynningar á bókaverði fyrir jól.
Samkaup áfrýjuðu niðurstöðunni,
sem hefur nú verið staðfest.
- sh

1. Eitt prósent. 2. Mohammed Morsi. 3.
Raf-, vetnis- og tengiltvinnbílar.

Tryggt búsetuöryggi helsta
forsenda fyrir breytingum
ALLUR Ítrekað var reynt að láta Georg

fjölga sér með hjálp náskyldra skjaldbökutegunda, en án árangurs.

Skoðanakönnun sýnir að fjölmargir gætu hugsað sér að leigja húsnæði ef búsetuöryggi væri tryggt. Um
þriðjungur getur hugsað sér að leigja. Fjölmargir eigendur húsnæðis gætu hugsað sér að breyta til og leigja.

NORDICPHOTOS/AFP

Dýrategundum fækkar:

Einmana-Georg
til hinstu hvílu
DÝRALÍF Risaskjaldbakan Ein-

mana-Georg, sú síðasta af sinni
tegund, drapst á Galapagoseyjum
í fyrradag.
Ekki er vitað nákvæmlega
hversu gamall Georg var, en þó
er talið að hann hafi verið um
hundrað ára. Hann uppgötvaðist
á einni af Galapagoseyjunum árið
1972. Vísindamenn höfðu fram
að því talið að sú undirtegund
Galapagos-skjaldbakanna sem
hann tilheyrði væri útdauð.
Georg varð fljótt eitt megintákn eyjanna og verndunar lífríkisins þar. Ítrekaðar tilraunir til að láta hann frjóvga egg
náskyldra skjaldbökutegunda
báru aldrei árangur og því er
tegundin nú að öllum líkindum
útdauð fyrir fullt og allt.
- sh

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fíkniefnabrotum fjölgar

22%

þeirra sem eiga
húsnæði í dag
gætu hugsað
sér að færa sig yfir á leigumarkaðinn.
KÖNNUN FYRIR BSRB

Hilmar Ögmundsson, hagfræðingur hjá BSRB, segir BSRB hafi
verið ötulan talsmann jafnræðis
á milli búsetuforma; að fólk hafi
raunverulegan valkost á að kaupa
húsnæði eða leigja. Það feli í sér að
skapa þurfi skilvirkan leigumarkað með búsetuöryggi og að húsnæðisbætur verði þær sömu óháð
búsetuformi.
„Þörfin fyrir aukið leiguhúsnæði, bæði á höfuðborgarsvæðinu og víða á landsbyggðinni, er
greinilega til staðar og mun líklega fara vaxandi. Sérstaklega

VIÐ MIKLUBRAUT Tæp tólf prósent félagsmanna BSRB búa í leiguhúsnæði en 27% aðspurðra geta hugsað sér að vera á

leigumarkaði, ef búsetuöryggi væri tryggt.

skortir leiguhúsnæði til langs
tíma,“ segir Hilmar. „Niðurstöður könnunar BSRB sýna að eftirspurn eftir leiguhúsnæði er mun
meiri en framboðið. Langmest af
leiguhúsnæði á Íslandi er í einkaeign og einungis leigt til skemmri
tíma, ef frá eru taldar félagslegar íbúðir fyrir til dæmis aldraða,
námsfólk og öryrkja.“
BSRB hefur barist fyrir því
undanfarin ár að ríki og sveitarfélög komi í auknum mæli að málefnum leigjenda og hugmyndir um
svokölluð leigufélög að fyrirmynd

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

annarra Norðurlandaþjóða hafa
verið nefndar í því sambandi.
„Leigumarkaðurinn á Íslandi
er að mörgu leyti vanþróaður og
óskipulagður og ekki er hugað
nógu vel að málefnum leigjenda.
Það verður því að bregðast við
breyttum aðstæðum á húsnæðismarkaði og auka jafnræði milli
ólíkra búsetuforma. Húsnæðiskerfið þarf að vera þannig uppbyggt að fólk hafi val, geti hagað
húsnæðismálum sínum í takt við
aðstæður á hverjum tíma,“ segir
Hilmar.

Að mati Hilmars gæti almenna
leigukerfið í Danmörku verið góð
lausn fyrir ríki og sveitarfélög til
að ráða úr vanda skuldsettra heimila svo ekki sé talað um vanda Íbúðalánasjóðs. „Reykjavíkurborg og
velferðarráðherra hafa sagt að
það sé vilji hjá þeim til að auka
fjölbreytnina í búsetuúrræðum á
Íslandi. Eftirspurnin eftir leiguhúsnæði er sannarlega til staðar
en þetta gerist ekki að sjálfu sér.
Frumkvæðið verður að koma frá
hinu opinbera,“ segir Hilmar.
svavar@frettabladid.is

jl.is

•

SÍA

Fíkniefnabrot voru 851 fyrstu fimm
mánuði ársins sem er tæplega
þriðjungi fleiri brot en yfir sama
tímabil í fyrra. Brotin voru 201 talsins
í síðastliðnum maímánuði, segir í
afbrotatíðindum Ríkislögreglustjóra.

HÚSNÆÐISMARKAÐUR Nálægt 30%
fólks innan vébanda BSRB gæti
hugsað sér að leigja húsnæði ef
búsetuöryggi þeirra væri tryggt.
Af þeim sem eiga húsnæði sitt í
dag gætu 22% þeirra vel hugsað
sér að færa sig yfir á leigumarkaðinn, ef þeir ættu það ekki á hættu
að leigunni yrði sagt upp með
stuttum fyrirvara.
Þetta er meðal niðurstaðna viðamikillar viðhorfs- og kjarakönnunar Capacent fyrir Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB).

JÓNSSON & LE’MACKS

•

Betri kjör á
fjármögnun
á nýjum bílum
Landsbankinn býður 8,95% óverðtryggða vexti, lægra
lántökugjald og 15.000 Aukakrónur til Aukakrónukorthafa
við fjármögnun á nýjum bíl fram til 6. júlí 2012. Lánstíminn er allt að 7 ár og lánshlutfallið allt að 75%.

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á landsbankinn.is
eða hjá Bíla- og tækjafjármögnun Landsbankans í Sigtúni 42.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4800

Audi Q7 4,2
Árgerð 2006, bensín
Ekinn 93.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 5.790.000
Tilboðsverð:

4.990.000,-

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF NÝLEGUM

GÆÐABÍLUM
Komdu til okkar á Laugaveg 174 og prófaðu einn af
gæðingunum í notuðum bílum. Sölumenn taka vel á móti þér!

VW Touareg

V10 TDi
Árgerð 2006, dísel
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

VW Polo Trendl 1,2

Audi A6 2,0 TFSi

MM Pajero GLS

Árgerð 2010, bensín
Ekinn 30.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

2.890.000,-

33”
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 117.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Árgerð 2006, bensín
Ekinn 115.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

5.190.000,-

1.980.000,-

3.150.000,-

Toyota Hilux
x 33”
Árgerð 2005, dísel
Ekinn 115.000 km, beinskiptur

Nissan

Pathfinder 2500 SE
Árgerð 2008, dísel
Ekinn 106.000 km, sjálfskiptur

Honda CR-V
V 2,0 Lifestyle

Nissan Murano 3500

Árgerð 2011, bensín
Ekinn 20.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2005, bensín
Ekinn 75.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

2.490.000,-

4.200.000,-

5.350.000,-

2.390.000,-

BMW
W 318i 2,0

Hyundai Getz

Toyota Aygo

Nissan X-Trail

Árgerð 2009, bensín
Ekinn 45.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2005, bensín
Ekinn 90.000 km, beinskiptur

Árgerð 2006, bensín
Ekinn 60.000 km, beinskiptur

Árgerð 2008, dísel
Ekinn 102.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

3.850.000,-

980.000,-

1.090.000,-

3.290.000,-

Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is
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DÝRASKOÐUN Gestir í hitabeltisdýragarðinum Gondwanaland í Leipzig
í Þýskalandi ganga yfir 90 metra langa
göngubrú í 12 metra hæð. Alls eru 300
dýr í garðinum og 17.000 hitabeltisplöntur.
NORDICPHOTOS/AFP

Leggja 25 milljónir í sjóð:

Isavia styrkir
Háskóla Íslands
VIÐSKIPTI Isavia

leggur samtals
25 milljónir
króna í rannsóknasjóð fyrir
meistara- og
doktorsnema
við Háskóla
Íslands, samkvæmt nýjum
BJÖRN ÓLI
samstarfsHAUKSSON
samningi.
Rannsóknirnar geta meðal
annars tengst flugi og flugtengdri
starfsemi, að því er segir í tilkynningu. Samninginn undirrituðu Kristín Ingólfsdóttir, rektor
Háskólans og Björn Óli Hauksson,
forstjóri Isavia. Fyrstu styrkjunum verður úthlutað 2013.
- óká

Framkvæmdir á Háskólatorgi:

Verklok áætluð
í febrúar 2013
FRAMKVÆMDIR Framkvæmdir við

stækkun Háskólatorgs HÍ eru nú
að hefjast. Ráðgert var að hefja
framkvæmdir í apríl síðastliðnum en það dróst þar til nú. Áætlað er að Stúdentakjallarinn opni
samkvæmt upphaflegri áætlun
þann 1. desember.
Rebekka Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi Félagsstofnunar
stúdenta, segir að verkið klárist
í febrúar á næsta ári. „Það er
verið að byggja Stúdentakjallarann sem er mesta stækkunin,
um 561 fermetri, og torgið verður
stækkað um 238 fermetra.“ Stúdentakjallarinn lokaði í upprunalegri mynd árið 2007.
- bþh

Að meðaltali 12 til 14 börn greinast á hverju ári með alvarlegan gigtarsjúkdóm:

Tölur frá Ríkislögreglustjóra:

Vantar sárlega sérhæfðan lækni

Færri þjófnaðir
og innbrot í hús

HEILBRIGÐISMÁL „Við viljum vekja
athygli á því að hér er enginn
barnagigtarlæknir. Jón Kristinsson
hefur séð um börn með gigt síðustu
tuttugu til þrjátíu árin. Hann er
krabbameinslæknir og er alveg frábær. Hann mun hætta eftir eitt ár.
Það er búið að finna einn í staðinn
en hann er ekki barnagigtarlæknir“, segir Birna Kristrún Halldórsdóttir, foreldri barns með gigt.
Birna er ein af forsvarsmönnum
matarboðs sem haldið var á dagdeild Barnaspítala Hringsins.
„Við viljum vekja athygli á því að
það greinast tólf til fjórtán börn á

hverju ári með alvarlegan gigtarsjúkdóm sem getur háð þeim til
langframa,“ segir Birna.
Hún bendir á að þetta séu fleiri
börn en þau sem greinast árlega
með krabbamein. Málefnið sé því
brýnt.
Margir gestir létu sjá sig á
Barnaspítalanum í gær. Íbúar Latabæjar kíktu í heimsókn og Friðrik
Dór ásamt Jóni Jónssyni héldu uppi
skemmtun.
Í hádeginu mættu svo Simmi og Jói
og grilluðu hamborgara fyrir sjúklinga, starfsfólk og aðra sem kíktu
inn.
- ktg

LÖGREGLUMÁL Innbrotum og þjófn-

BARNASPÍTALI HRINGSINS Íþróttaálfurinn kom við á dagdeild Barnaspítalans,
en deildina þurfa sum gigtveik börn
sækja til að fá lyf.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

uðum fer fækkandi milli ára, sé
litið á fyrstu fimm mánuði ársins.
Það sem af er ári hafa tilkynnt innbrot verið 131 að meðaltali á mánuði í ár, en flest voru tilkynnt í
janúar eða rétt tæplega sex á dag.
Þetta kemur fram í afbrotatíðindum Ríkislögreglustjóra.
Skráð innbrot voru allt að 250 á
mánuði árið 2010 og um 150 í fyrra.
Vettvangur innbrota og þjófnaða er
í flestum tilvikum íbúðarhúsnæði,
fyrirtæki eða stofnanir, bifreiðar
og sumarbústaðir.
- sv

Stórbrunar í Eyjum óupplýstir
Slökkvilið Vestmannaeyja slökkti eld í tveimur bílum í fyrrinótt. Eldsupptök eru ókunn. Minnst tíu stórbrunar í Vestmannaeyjum síðustu ár eru enn óupplýstir. Enginn íkveikjufaraldur segir yfirlögregluþjónn.
ELDSVOÐI Slökkvilið Vestmanna-

úr þeim. Til stóð að fjarlægja
eyja var skamma stund að ráða
bílana.
niðurlögum elds í sendibifreið í
„Það leikur grunur á íkveikju,“
Skvísusundi í Vestmannaeyjum.
segir Jóhannes enn fremur. „Það
Talið er að kveikt hafi verið í
var ekkert í þessum bílum sem
bílnum en í sendibifreiðinni var
á að hafa skapað eldhættu. Þetta
annar minni bíll.
voru ógangfærir bílar og ekkert
Sami eigandi er að báðum
rafmagn virkt í þeim.“
bílum og eru þeir taldir
Margir eldsvoðar á
síðustu árum eru uppgjörónýtir. Slökkviliðlýstir í Vestmannaið fékk tilkynningu um
eyjum en tíu af stærri
eldinn um klukkan hálf
Auðvitað er
brunum eru óupplýstþrjú í fyrrinótt.
ir. Jóhannes vill ekki
Sendibifreiðinni var alltaf vandameina að íkveikjufarlagt við hús innréttaldur sé í Vestmannai nga fy ri r tæk is sem mál ef það
starfrækir þar tré - er grunur um
eyjum.
sm íð averk st æ ð i og
„Nei, það er misskilníkveikjur. Það
sprautuverkstæði.
ingur. Það hafa komið
upp margir óupplýstJóhannes Ólafsson, yfir- er hins vegar
ir brunar hér en það
lögregluþjónn í Vestekki hægt
ma n n aeyju m, seg i r
hefur verið ýkt svolítið
að töluverð hætta hafi að segja að
að um íkveikjufaraldur sé að ræða. En það
skapast.
hér sé einn
„Þarna hefði getað
eru kannski tíu brunar
orðið mikið tjón,“ segir einstaklingur
sem enn eru óupplýstir,
Jóhannes. „Í húsinu er á ferð eins og
þó það sé kannski ekki
innréttingafyrirtæki og
sannmerkt að þar sé um
haldið hefur
lakkklefi og annað því
íkveikjur að ræða.“
líkt. Svo þarna er mik- verið á lofti.
Spurður hvort það
s é ek k i va nd a m á l
ill eldsmatur. Það fór þó
JÓHANNES
hversu margir brunbetur en á horfði.“
ÓLAFSSON
Rannsóknarvinna er
ar séu óupplýstir segir
YFIRLÖGREGLUí fullum gangi og óskað
Jóhannes klárlega svo
ÞJÓNN Í EYJUM
hefur verið eftir aðstoð
vera.
frá tæknideild á höfuð„Auðvitað er alltaf
vandamál ef það er grunur um
borgarsvæðinu til að skýra upptök eldsins.
íkveikjur. Það er hins vegar ekki
Ekki var neitt í bílunum sjálfhægt að segja að hér sé einn einum sem gæti hafa orsakað upptök
staklingur á ferð eins og haldið
eldsins. Búið var að selja bílana
hefur verið á lofti,“ segir Jóhanní brotajárn og nýta átti eitthvað
es.
birgirh@frettabladid.is

TÖLUVERÐ HÆTTA SKAPAÐIST Eldur var laus í sendibifreið í Vestmannaeyjum í

fyrrinótt. Bíllinn stóð við hús innréttingafyrirtækis þar sem inni er mikill eldsmatur.
MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Að meðaltali fimm íkveikjur á ári
Síðan árið 2000 hafa orðið 162 brunar í Vestmannaeyjum, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni þar. Alls eru 26 þeirra óupplýstir.

Íkveikjur
Tilkynningar um íkveikjur eru 63, það gera um fimm íkveikjur á ári að
meðaltali. Óupplýstar eru 25 af þessum 63 en 38 hafa verið upplýstar.

Stórbrunar
Á þessu tímabili eru sautján brunar og íkveikjur flokkaðir sem meiriháttar
brunar. Þá er átt við að töluverðar skemmdir hafi orðið. Sjö stórbrunanna
eru taldir vera af völdum íkveikju og hafa fimm þeirra verið upplýstar. Tveir
stórbrunar eru óupplýstir.

www.volkswagen.is

Volkswagen Tiguan

Frelsi til
að ferðast
Volkswagen Tiguan sportjeppi eyðir
aðeins 5,8 l á hverja 100 km.

Fullkomið leið
sögukerfi
fyrir Ísland

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Tiguan

Tiguan Sport & Style kostar aðeins frá

6.190.000 kr.
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Alþingi hefur samþykkt breytingu á lögum um varnir gegn bráðamengun sem tryggja rétt viðbrögð:

Lög um varnir hafs og stranda samþykkt
UMHVERFISMÁL Alþingi hefur samþykkt
breytingu á lögum um varnir gegn mengun
hafs og stranda. Breytingunum er ætlað
að styrkja framkvæmd mála vegna bráðamengunar á sjó og að tryggja að brugðist
sé við á viðeigandi hátt þegar bráðamengun verður.
Breytingarnar eru tilkomnar vegna
óskar Hafnasambands Íslands um endurskoðun skipulags viðbragða vegna
bráðamengunaróhappa innan hafnarsvæða.
Meðal helstu nýmæla má nefna að í
stað fimm svæðisráða sem nú eru starfandi kemur Mengunarvarnaráð hafna sem
ætlað er að styrkja eftirlit og viðbrögð,

MENGUNARSLYS Olía lak út í smábátahöfnina við Elliðaár-

ósa árið 2008.

ekki síst hvað varðar æfingar og búnað. Þá
mun Umhverfisstofnun fá samræmingarhlutverk í samráði við Mengunarvarnaráð
hafna í því skyni að gera vinnubrögð og
viðbrögð við óhöppum markvissari.
Lögin gera ráð fyrir að settar verði
ítarlegri heimildir í reglugerð um flokkun hafna, tiltækan mengunarvarnabúnað,
rekstur hans og notkun. Í henni verður
mælt fyrir um lágmarksmengunarvarnabúnað sem skal vera tiltækur í hverri höfn.
Loks eru í lögunum gerðar breytingar á
ákvæðum er varða upplýsingagjöf og samvinnu eftirlitsaðila, stjórn á vettvangi og
viðbragðsáætlanir.
- shá

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKÁL! Nýútskrifaður liðþjálfi í rúss-

neska sjóhernum drekkur vín úr
gríðarstóru glasi í herskóla í St. Pétursborg. Í drykknum má sjá sérstakan
kuta sem allir hermenn fá að gjöf við
útskrift.
NORDICPHOTOS/AFP

Ökumaður neitar ofsaakstri:

Ók of hratt
fyrir myndavél
Dönsku astma- og
ofnæmissamtökin

DÓMSMÁL Átján ára piltur sem

ákærður er fyrir manndráp af
gáleysi, neitaði ofsaakstri fyrir
dómi í gær. Sérfræðivitni bar að
bíllinn hefði farið of hratt til að
mynd af honum næðist á eftirlitsmyndavél.
Sautján ára piltur, Eyþór Darri
Róbertsson, lést eftir að bíll sem
hann var farþegi í hafnaði á húsvegg á mótum Geirsgötu og Mýrargötu í ágúst 2011.
Ökumaður bílsins er átján ára
og var einn besti vinur Eyþórs.
Hann bar fyrir dómi í gær að
hann hafi ekið á um 70 kílómetra
hraða á klukkustund þegar slysið
varð. Í ákæru segir að ætlaður
hraði sé 119 kílómetrar á klukkustund, en leyfilegur hámarkshraði var 50.
- eh

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi
mælir með vörum frá Neutral

ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

HAFÐU ÞAÐ FÍNT
Silkihönskum, ullarteppum
og dúnúlpum hæfir 30 til
40 gráðu þvottur í höndum
eða vél með Neutral Uldog finvask.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Reyndu að laumast í skip
Undir hádegi í gær fékk lögregla
tilkynningu um tvo útlendinga sem
voru að reyna að komast um borð í
skip í Straumsvíkurhöfn. Fyrst var talið
að þrír hefðu verið á ferð en sá þriðji
fannst aldrei. Í ljós kom að mennirnir voru hælisleitendur sem höfðu
líka reynt að komast um borð í skip
í Sundahöfn í síðustu viku. Þeir voru
handteknir, tekin af þeim skýrsla og
því næst fluttir í aðsetur hælisleitenda
í Reykjanesbæ.

NÚ ER ÞAÐ SVART

STÓRÞVOTTUR
FRAMUNDAN?

Neutral Sort vask varðveitir
svartan glæsileikann svo hann
tapi ekki lit sínum. Upplitað er
bara ekki í tísku þessa dagana.

Ekkert jafnast á við
Neutral Storvask til
að komast til botns
í þvottakörfunni.
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.

Létt er að flokka
litríka sokka.

MorGUn
þÁTtuRinn

Fyrir alla muni, ekki láta
þennan lenda í hvíta
þvottinum.

Ómar

ÍSLENSKA SIA.IS NAT 59944 05.2012

alLa vIRka
dagA kl. 7

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT

HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask
losa þig við erfiða bletti og
óhreinindi. Það skilar sér í
björtum og hvítum þvotti.
Fljótandi Neutral leysist vel
upp og hentar því líka vel í
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color
í hólfið og njóttu þess að fá
þvottinn jafn litríkan úr vélinni
aftur. Þetta er kröftugt, þú
notar bara lítið af dufti í
hverja vél. Fljótandi Neutral
Color endist líka og endist.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NEUTRAL.IS
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Stífla áa vorra

greinar@frettabladid.is

Stuðlað að fallegra og öruggara umhverfi:

Neikvæðar fréttir
verða jákvæðar

F

jölmiðlar fá talsvert af ábendingum frá fólki um eitt og
annað sem betur mætti fara í nærumhverfi þess. Oft eru
sagðar fréttir af sóðaskap, slæmri umgengni, sleifarlagi
fyrirtækja eða sveitarfélaga við að halda umhverfinu
snyrtilegu, slysagildrum og vondum frágangi við framkvæmdir.
Oft er það svo að það er ekki fyrr en þessar fréttir rata í fjölmiðla að eitthvað gerist loksins í málinu. Nágrannar hafa jafnvel
kvartað vikum eða mánuðum saman undan hættulegum húsgrunni
án þess að verktakar eða sveitarfélög geri nokkuð í málinu, svo
dæmi sé tekið. Um leið og fjölmiðill segir frétt af slóðaskapnum
er honum hins vegar kippt í liðinn – og reyndist þá hvorki fyrirhafnar- né kostnaðarsamt þegar til kom. Um þetta eru ótal dæmi.
Flutningur frétta af þessu tagi
SKOÐUN
er þess vegna hluti af aðhaldshlutverki fjölmiðla og skiptir
Ólafur Þ.
máli á heildina litið, þótt hvert
Stephensen
mál sé kannski lítið og staðbundolafur@frettabladid.is
ið. Ritstjórn Fréttablaðsins ákvað
nýlega að lyfta þessum fréttum
betur í blaðinu, merkja þær sérstaklega með borðanum „Hver
þremillinn!“ og hvetja lesendur til að senda inn ábendingar og
myndir af sóðaskap, hirðuleysi, slysagildrum og fleiru af því tagi.
Nú er annar hver maður með stafræna myndavél í vasanum
og auðvelt er að miðla myndunum. Þær þurfa ekki allar að vera
líklegar sigurmyndir í ljósmyndasamkeppni; þær auðvelda að
minnsta kosti blaðamönnum störfin við að hafa uppi á klúðrinu,
láta taka af því betri myndir ef þarf og hafa uppi á þeim sem ber
ábyrgð á að laga það.
Viðbrögðin við hvatningu til lesenda að láta í sér heyra hafa
ekki látið á sér standa. Og það er nú svo skemmtilegt að þessar
fréttir, sem í eðli sínu eru neikvæðar, snúast strax upp í andhverfu sína því að staðreyndin er sú að þeir sem ábyrgðina bera
hafa brugðizt hratt og vel við þeim. Umferðareyjan við Lönguhlíðina, þar sem grasið var orðið hærra en runnarnir, var slegin
daginn sem fréttin af henni birtist. Sófi og fleira drasl, sem hafði
staðið dögum saman á lóð sem Sorpa er hætt að nota í Garðabæ,
hvarf eins og dögg fyrir sólu. Og fréttin af ruslahaug eftir byggingarverktaka í Norðlingaholti í Reykjavík var ekki einu sinni
komin á prent þegar borgarstarfsmenn voru byrjaðir að skoða
aðstæður og undirbúa hreinsun.
Lesendur mega gjarnan hafa í huga að við erum ekki bara á
höttunum eftir ábendingum og myndum úr þéttbýlinu, heldur
ekki síður úr dreifðum byggðum og óbyggðum, til dæmis frá
ferðamannastöðum þar sem slæm umgengni og mikill ágangur
er vaxandi vandamál, af hálendinu þar sem utanvegaakstur er
illu heilli daglegt brauð og þannig mætti áfram telja.
Með fréttaflutningi af þessu tagi vill Fréttablaðið ganga í lið
með þeim sem vilja stuðla að fallegu og öruggu umhverfi. Við
viljum breyta neikvæðu fréttunum í jákvæðar með því að segja
þær og leita viðbragða.

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

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

Guðmundur Andri Thorsson hittir
naglann oftar á höfuðið í pistlum
sínum en færasti trésmiður. Hann
reit pistil í Fréttablaðið í gær þar sem
hann rifjaði upp átrúnað Íslendinga
á vatnið og sólina. Eitt sinn hafi þeir
skynjað samband manns og jarðar
en síðan hafi sigið á ógæfuhliðina. Maðurinn hafi talið sig herra
náttúrunnar og sé nú orðinn
perri náttúrunnar. Þetta er
skýrlega mælt. Ekki er tengingin
við Öxará jafn skýr, en ekki
er hægt að skilja annað
en Guðmundur Andri
telji stíflun áa okkar,
í upphafi landnáms,

Arnar
Guðmundsson
formaður
Auðlindastefnunefndar

HUNGURLEIKARNIR HALDA ÁFR AM
Z Z ZIRUO D J L G L V  ±  D O Y |U X  E y N D Y H U V O X Q  i  Q H W L Q X

Stíflun Öxarár hefur verið gríðarleg
framkvæmd á tímum örfárra
íbúa og slælegra amboða. Einhver tonn af grjóti hefur þurft
til og áhrifin á umhverfið voru
gríðarleg. Með góðum skammti
af skáldlegri ímyndun má því
velta þeirri spurningu upp
hvort hún hafi ekki verið
Kárahnjúkavirkjun síns
tíma.

Ingi Freyr Vilhjálmsson virðist, í leiðara
DV í gær, rugla saman frambjóðandanum Vigdísi Finnbogadóttur og forsetanum Vigdísi Finnbogadóttur þegar
hann segir: „Kvenskörungur hefði
líklega ekki náð kjöri í karlaveldinu á
Íslandi árið 1980 – hún hefði einfaldlega þótt of ógnvænleg
og stuðandi fyrir
tíðarandann.“ Vigdís
var hinn ágætasti
kvenskörungur í
framboði og eftir.
Sameiningartákn
varð hún í embætti.
kolbeinn@frettabladid.is

Sátt um auðlindastefnu

3%% ) 5 7 0

INNBUNDIN

Kárahnjúkar síns tíma?

Kvenskörungi gleymt

HALLDÓR

Auðlindir

KILJA

á Öxará sem dæmi um virðingu
þeirra fyrir náttúrunni. Hún var nú
ekki meiri en svo að þeir tóku heila
á og færðu hana þangað sem þeim
hentaði.

A

llt frá skýrslu Auðlindanefndar árið
2000 má sjá sömu grundvallaratriðin
í skýrslum og stefnumótun um auðlindamál. Verkefni Auðlindastefnunefndar er
að draga þessi atriði saman og byggja á
þeim tillögur um umsýslu auðlinda.
Búið er að byggja upp rannsóknir og
ráðgjöf vegna ákvarðana um verndun og
nýtingu auk eftirlits. En þriðju stoð heildstæðrar auðlindastefnu vantar enn; það
er hvernig handhafar sérleyfa eru valdir,
til hve langs tíma leyfin gilda og hvernig
mögulegum umframarði, sem stafar af
verðmæti sameiginlegra auðlinda, er skipt
milli sérleyfishafa og þjóðarinnar sem
eiganda eða umsjónaraðila.
Rauði þráðurinn í auðlindavinnu síðustu
ára er að sérleyfum til nýtingar auðlinda
verði aðeins úthlutað tímabundið, gegn
gjaldi og með gagnsæjum hætti á grundvelli jafnræðissjónarmiða. Líklegt er að
um þetta ríki sátt enda grunnurinn að
t.d. löggjöf um leit og vinnslu olíu eða
jarðgass innan íslenskrar lögsögu. Þar er
einnig lagt upp með að auðlindarentunni,
eða umframarðinum sem verðmæti sjálfrar auðlindarinnar skapar, sé skipt milli
sérleyfishafa og þjóðarinnar.
Eða hvernig svara stjórnmálaflokkar

Þegar við höfum sammælst um grundvallaratriðin er auðveldara að útfæra
stefnuna fyrir einstakar auðlindir þar sem tekið er tillit til
mismunandi eðlis þeirra.
annars þeirri spurningu hver sé raunverulegur eigandi olíu sem finnst innan
íslenskrar lögsögu?
Þegar við höfum sammælst um grundvallaratriðin er auðveldara að útfæra
stefnuna fyrir einstakar auðlindir þar sem
tekið er tillit til mismunandi eðlis þeirra.
Leiðin til sátta í auðlindamálum er annars
vegar skýrar og gagnsæjar grundvallarreglur, að þjóðin njóti sanngjarns hluta
umframarðsins af sínum verðmætustu
auðlindum og hann sé sýnilegur og hins
vegar að þær atvinnugreinar sem byggja
á auðlindanýtingu búi við sem eðlilegust
rekstrarskilyrði þannig að auðlindarentan
verði hámörkuð öllum til hagsældar.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Dómur Landsdóms – síðari hluti
HUGLEIÐINGAR
UM LÖG OG RÉT T
Róbert R. Spanó
prófessor við lagadeild HÍ

H

inn 15. maí sl. birti höfundur
fyrri pistil sinn um dóm
Landsdóms frá 23. apríl sl. Þar
var fjallað um fyrri hluta ákæru
á hendur fyrrverandi forsætisráðherra fyrir brot á lögum um
ráðherraábyrgð. Í síðari hluta
ákærunnar, sem er viðfangsefni
þessa pistils, var ákærða gefið að
sök að hafa látið farast fyrir að
halda ríkisstjórnarfundi um mikilvæg stjórnarmálefni. Dómendur
Landsdóms voru ekki sammála um
niðurstöðuna í þessum ákærulið.
Meirihlutinn, níu dómarar, sakfelldi ákærða en minnihlutinn, sex
dómarar, taldi rétt að sýkna. Hér
verður til fróðleiks leitast við að
gera grein fyrir helstu forsendum meiri- og minnihlutans og þá í
ljósi almennra fræðiviðhorfa um
túlkun refsiákvæða.

Nánar um efni síðari hluta ákæru
Fyrrverandi forsætisráðherra
var í síðari hluta ákærunnar gefið
að sök að hafa á tímabilinu frá
febrúar 2008 fram í októberbyrjun
sama ár látið farast fyrir að framkvæma það sem fyrirskipað er
í 17. gr. stjórnarskrárinnar um
skyldu til að halda ráðherrafundi
um mikilvæg stjórnarmálefni. Í
ákærunni sagði m.a. að forsætisráðherra hafi hvorki átt frumkvæði að formlegum ráðherrafundi um ástandið né heldur gefið
ríkisstjórninni sérstaka skýrslu
um vanda bankanna eða hugsanleg

áhrif hans á íslenska ríkið.
Í ákærunni var þetta athafnaleysi ákærða talið brot á 8. gr. c
ráðherraábyrgðarlaga. Í ákvæðinu segir meðal annars að það
varði ráðherra ábyrgð eftir lögunum ef hann lætur farast fyrir
að framkvæma nokkuð það sem
„fyrirskipað“ er í stjórnarskrá
lýðveldisins. Í fyrsta málslið 17.
gr. stjórnarskrárinnar segir svo:
„Ráðherrafundi skal halda um
nýmæli í lögum og um mikilvæg
stjórnarmálefni“. Þá segir í þriðja
málslið sömu greinar að þeim
fundum stjórnar sá ráðherra, er
forseti lýðveldisins hefur kvatt til
forsætis, og nefnist hann forsætisráðherra. Fyrir það sem á eftir
kemur skiptir hér einnig máli að
rekja 2. mgr. 16. gr. stjórnarskrárinnar, en þar segir: „Lög og aðrar
mikilvægar stjórnarráðstafanir
skal bera upp fyrir forseta í ríkisráði“.

Málsvörn ákærða
og forsendur meirihlutans
Það var afstaða ákærða að ljóst
væri af tilurð og forsögu 17. gr.
stjórnarskrárinnar að ákvæðið
fæli í reynd ekki í sér annað en
tilvísun til þeirra mála sem skylt
væri að bera upp í ríkisráði samkvæmt 2. mgr. 16. gr., en það væru
m.a. „mikilvægar stjórnarráðstafanir“.
Á þessa málsvörn féllst meirihluti Landsdóms ekki. Taldi hann
að ekki væri „einhlítur skilningur“ á því að ákvæðin hefðu
sömu merkingu, enda hefði þá
legið beint við að nota sömu orðin
í báðum greinunum. Hugtakið
„stjórnarmálefni“ í 17. gr. væri
rýmra en hugtakið „stjórnarráðstafanir“ í 16. gr. Í samræmi við
meginreglu um lögskýringar yrði

Láttu til þín taka!
Í

slenskt samfélag hefur breyst
mikið síðustu árin. Eitt af því
sem hefur breyst er að traust til
stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka hefur farið minnkandi.
Það hefur alltaf verið til fólk sem
lítur niður til stjórnmálastarfs
og þeirra sem starfa á vettvangi
stjórnmálaflokka. Því miður ber
þjóðfélagsumræða síðustu missera með sér að slík sjónarmið
verði sífellt háværari.
Stjórnmálamenn eru svo sannarlega ekki hafnir yfir gagnrýni og þeir þurfa vissulega það
aðhald sem gagnrýnin opin þjóðfélagsumræða veitir. En það lýðræðislega aðhald sem hægt er að
veita stjórnmálamanni með því
að kjósa einhvern annan í næstu

og velur sér fulltrúa á Alþingi og
í sveitarstjórnir. Íslenskir stjórnmálaflokkar eru lýðræðislegar stofnanir, í þeim starfar fjölbreyttur hópur fólks með sterka
lýðræðisvitund.
Í stjórnmálastarfi öðlast fólk
mikilvæga og fjölbreytta reynslu
sem nýtist vel í námi og starfi.
Samstarfshæfileikar, ritfærni,
ræðumennska og gagnrýnin
hugsun eru allt hæfileikar sem
fólk getur þroskað innan stjórnmálaflokkanna. Auk þess öðlast
fólk aukna þekkingu á því hvernig samfélagið virkar. Á vettvangi
stjórnmálanna kynnist maður
hópi fólks sem deilir hugsjónum
og þar kynnist fólk sem hefur
ólíkar skoðanir sem er ekki síður

byggt á skýru orðalagi fyrrnefnda
ákvæðisins. Upplýsingar sem fram
kæmu í athugasemdum frumvarps til stjórnarskrárinnar frá
1920, svokölluðum lögskýringargögnum, gætu í engu hnekkt því.
Samkvæmt því hvíldi sú skylda á
forsætisráðherra, sem væri í forystu fyrir ríkisstjórn og stjórnaði
ráðherrafundum, að sjá til þess að
mikilvæg stjórnarmálefni, sem
honum væri kunnugt um, væru
tekin til umræðu og eftir atvikum
afgreiðslu á þeim fundum, svo sem
boðið væri í 17. gr. stjórnarskrárinnar. Á þessum grundvelli var
ákærði sakfelldur.

Forsendur minnihlutans
Minnihlutinn féllst ekki á lögskýringu meirihlutans. Taldi hann að
þegar virt væri tilurð og forsaga
17. gr. stjórnarskrárinnar yrði
með því engu móti slegið föstu að
með ákvæðinu hafi staðið til að
sérhvert stjórnarmálefni sem talist gæti mikilvægt yrði lagt fyrir
ríkisstjórn, þótt ekki væri fyrirhugað að málið yrði í kjölfarið
borið upp í ríkisráði, sbr. 2. mgr.
16. gr. Fyrrnefnda ákvæðið yrði í
samræmi við almennar lögskýringarreglur í refsirétti að túlka
ákærða í hag. Leit minnihlutinn
þá sérstaklega til athugasemda við
frumvarp það er varð að stjórnarskránni 1920 um að gert væri ráð
fyrir því að „þau hin sömu mál, er
borin eiga að vera upp fyrir konungi á ríkisráðsfundi, yrðu jafnan
áður rædd á ráðherrafundi“.
Forsendur meiri- og minnihluta
Landsdóms í ljósi fræðilegra
sjónarmiða um túlkun refsiákvæða
Útgangspunktur lögskýringar
er texti ákvæðisins. Á þetta sérstaklega við í refsimálum þar sem

reynir á hvort menn hafi getað séð
fyrir að háttsemi þeirra teldist
varða refsingu. Ef vafi leikur á um
hvort háttsemi fellur undir refsiákvæði leiðir af stjórnarskránni
að túlka verður slíkan vafa sakborningi í hag.
En hvenær rís vafi við túlkun refsiákvæða? Í grundvallaratriðum snerist ágreiningur meiriog minnihlutans um svarið við
þeirri spurningu. Hið fræðilega
svar er að vafi um merkingu refsiákvæðis verður til þegar orðalag
ákvæðisins er lesið með ákveðið
tilvik í huga og óljóst þykir hvort
tilvikið falli undir ákvæðið. Ef
skýrt er að tilvik falli undir orðalag refsiákvæðis er almennt ekki
tilefni til þess að túlka ákvæðið
þröngt sakborningi í hag. Á það
við jafnvel þótt lögskýringargögn
kunni að skapa einhvern vafa í
þeim efnum. Ef draga má hins
vegar ótvíræða ályktun af lögskýringargögnum, um að vilji löggjafans hafi ekki staðið til þess
að refsa fyrir þá háttsemi sem
ákært hefur verið fyrir, kann þó
að vera ástæða til að túlka jafnvel
skýrt orðalag refsiákvæðis þröngt.
Ástæðan er sú að stjórnarskráin
býður að manni verði ekki refsað
nema ljóst sé að lýðræðislegur vilji
meirihluta þingmanna hafi staðið
til þess.
Með þessi fræðilegu sjónarmið
í huga verður að telja að forsendur
meiri- og minnihluta Landsdóms
hafi, hvor með sínum hætti, verið
í samræmi við fræðileg sjónarmið
um túlkun refsiákvæða. Dómendur voru hins vegar ósammála um
það vægi sem rétt hafi verið að ljá
lögskýringargögnum andspænis
skýru orðalagi 17. gr. stjórnarskrárinnar. Meirihlutinn taldi ekki
vafa leika á því að athafnaleysi
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Við þurfum á okkar allra besta fólki að
halda í stjórnmálum. Til þess að svo megi
verða þá þurfa stjórnmálin að vera samkeppnishæf við aðrar starfsgreinar hvað mannauð snertir.
kosningum er ekki síður mikilvægt. Að sama skapi verða menn
að sýna lýðræðislegum rétti annarra virðingu og þeim stjórnmálamönnum sem aðrir kjósa til starfa
fyrir sig.
Við þurfum á okkar allra besta
fólki að halda í stjórnmálum. Til
þess að svo megi verða þá þurfa
stjórnmálin að vera samkeppnishæf við aðrar starfsgreinar hvað
mannauð snertir. Stór liður í því
samhengi er að stjórnmálamenn
búi við gott starfsumhverfi. Að
þeir þurfi ekki að þola ómálefnalegar árásir, hótanir og lítilsvirðingu. Að störfum þeirra sé sýnd
virðing og þau metin að verðleikum.
Við viljum öll standa vörð um
lýðræði, en stjórnmálaflokkar
eru einn hornsteinn þess. Í stjórnmálaflokkum kemur saman fólk
sem deilir sömu hugsjónum – það
mótar stefnu í einstökum málum

mikilvægt. Þar eignast menn vini
og samherja fyrir lífstíð.
Mikill minnihluti þeirra sem
taka þátt í starfi stjórnmálaflokka gengur með stjórnmálaferil í maganum. Menn þurfa ekki
að sitja á þingi eða í sveitarstjórnum til að geta haft áhrif. Um
þessar mundir, þegar ástandið í
samfélaginu er eins og raun ber
vitni, hefur aldrei verið jafn mikilvægt að allir sem vettlingi geta
valdið láti til sín taka og reyni að
hafa áhrif á samfélag sitt til hins
betra. Stjórnmálaflokkarnir eru
vettvangurinn til þess.
Ásta Hlín Magnúsdóttir
formaður SUF
Davíð Þorláksson
formaður SUS
Guðrún Jóna Jónsdóttir
formaður UJ
Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir
formaður UVG

fyrrverandi forsætisráðherra hafi
fallið undir ákvæðið. Minnihlutinn
taldi aftur á móti slíkan vafa vera
til staðar í ljósi upplýsinga sem
fram komu í athugasemdum við
frumvarp það er varð að stjórnarskránni 1920 að rétt hafi verið að
túlka ákvæðið þröngt ákærða í
hag.
Þegar horft er til orðalags 17. gr.
stjórnarskrárinnar má til sanns
vegar færa að við lestur ákvæðisins sé það nokkuð skýrt að láti
forsætisráðherra farast fyrir að
ræða mikilvæg stjórnarmálefni
á ríkisstjórnarfundi sinni hann
ekki þeirri skyldu sem stjórnarskráin fyrirskipar. Þegar lögskýringargögn þau, sem vísað er
til í forsendunum, eru lesin má
jafnframt álykta á þann veg að á
það hafi skort að andstæður vilji
stjórnarskrárgjafans væri nægilega ótvíræður þannig að þröng
túlkun ákvæðisins hafi komið til
greina. Í þessu sambandi skiptir
og máli í ljósi málsvarnar ákærða
að samanburður á 2. mgr. 16. gr.
og fyrsta málslið 17. gr. stjórnarskrárinnar réttlætir ekki þá
ályktun að þessi ákvæði hafi sama
inntak. Það er almenn regla við
túlkun lagaákvæða, sem nefnist
innri samræmisskýring, að kjósi
löggjafinn að nota ólík hugtök um
skyld málefni í sama lagabálki
verði þau að jafnaði ekki talin hafa
sömu merkingu.
Samandregið má til framtíðar draga þann lærdóm af forsendum meirihluta Landsdóms að
ákvæði stjórnarskrárinnar, sem
mæla með skýrum hætti fyrir um
skyldur sem hvíla á ráðherra, geta
eftir atvikum orðið grundvöllur
ráðherraábyrgðar ef ráðherra
lætur farast fyrir að sinna þeim og
önnur skilyrði teljast uppfyllt.
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Jafnréttið og
prinsippfesta Jóhönnu
Jafnréttismál
Björn
Bjarnason
fv.
dómsmálaráðherra

Ó

lafur Þ. Stephensen, ritstjóri
Fréttablaðsins, ritar tímabæran leiðara í blað sitt 22. júní undir
fyrirsögninni: Prinsippkonan. Ritstjórinn greinir frá niðurstöðu
nýs héraðsdóms í jafnréttismáli
gegn Jóhönnu Sigurðardóttur og
segir réttilega að hún reyni „að
snúa sig út úr klípunni með orðhengilshætti í fréttatilkynningu“.
Ritstjórinn telur að málið gegn
Jóhönnu sé „algjörlega sambærilegt“ við mál gegn mér í apríl
2004 þegar þáverandi kærunefnd
jafnréttismála gaf út álit vegna
skipunar í embætti hæstaréttardómara. Þessi fullyrðing ritstjórans stenst ekki. Jafnréttislögum
hefur verið breytt, auk þess samdi
ég við Hjördísi Hákonardóttur,
sem kærði til nefndarinnar, með
vísan til nefndarálitsins. Jóhanna
hefur hins vegar með ótvíræðum
hætti brotið gegn jafnréttislögum
að mati þeirra yfirvalda sem eiga
síðasta orðið um það efni. Hún
hefur auk þess að mati héraðsdómara sýnt kæranda til nefndarinnar lítilsvirðingu.
Ólafur Þ. minnir á kröfu
Jóhönnu frá 16. apríl 2004 um að
ég segði af mér ráðherraembætti
vegna álits kærunefndarinnar
og segir Jóhönnu hafa gerst seka
um tvískinnung með því að gera
aðra kröfu til mín en sjálfrar sín.
Hann segir augljóst að Jóhanna
segi ekki af sér en lýkur leiðaranum með þessari spurningu:
„En er til of mikils mælzt að hún
[Jóhanna] biðji kjósendur afsökunar á að hafa þverbrotið sín
gömlu og margfrægu prinsipp?“

Spunaliði Jóhönnu tekur til máls
Hinn 26. janúar 2012 réð Jóhanna

Sigurðardóttir upplýsingafulltrúa
ríkisstjórnarinnar. Þetta gerði
hún án þess að auglýsa starfið
eða að umsækjandi þyrfti að sæta
nokkru hæfnismati.
Jóhanna valdi Jóhann Hauksson
blaðamann til að gegna embætti
„upplýsingafulltrúa ríkisstjórnarinnar“. Hann hefur hins vegar
sýnt með skrifum sínum að hann
lítur á sig sem spunaliða Jóhönnu
og sem slíkur brást hann við leiðara Ólafs Þ. Stephensens með
grein í Fréttablaðinu laugardaginn 23. júní 2012 undir fyrirsögninni: Hvað hefðir þú gert Ólafur
ritstjóri?
Jóhann segir að Jóhanna hafi í
góðri trú ekki skipað Önnu Kristínu Ólafsdóttur í starf í forsætisráðuneytinu eða „nr. 5“ eins og
hann kallar hana, líklega í virð-

arinnar segir Jóhönnu af prinsippfestu hafa skipað hæfasta manninn þótt hún hafi brotið lög með
því að hafna Önnu Kristínu Ólafsdóttur. Grein sinni lýkur Jóhann
Hauksson á þessum orðum:
„Hvað hefðir þú gert Ólafur ritstjóri í sporum Jóhönnu?
Finnst þér að Björn Bjarnason
eigi að biðja Hjördísi velvirðingar á því að hafa skipað Ólaf Börk
hæstaréttardómara gegn öllum
prinsípum, lögum og úrskurðum?“
Hér kýs upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar að láta þess ógetið að við Hjördís Hákonardóttir
sömdum 17. nóvember 2005. Í niðurstöðu okkar fólust fullar sættir
sem má jafna til velvirðingar af
minni hálfu í hennar garð.
Það er til marks um lélegan
málstað þeirra sem vilja verja

Nú segir hún fagnaðarefni og jafnréttisbaráttunni til framdráttar að hún,
forsætisráðherrann, sé dæmd fyrir brot á
jafnréttislögum. Er nema von að menn velti fyrir sér
prinsippfestunni?

ingarskyni. Jóhanna hafi af prinsippástæðum ekki viljað „fara
í hart“ gegn Önnu Kristínu.
Jóhanna var þó dæmd fyrir að
lítilsvirða hana. Þá hafi Jóhanna
af prinsippástæðum ekki viljað
„véfengja úrskurð kærunefndar
jafnréttismála“. Jóhanna skipaði
þó sérstakan rýnihóp í því skyni.
Eftir að hafa spunnið þennan
þráð snýr Jóhann Hauksson sér
að skipan dómara í hæstarétt
sumarið 2003 og segir að Hjördís
Hákonardóttir hafi verið „hæfasti
umsækjandinn“. Hvaðan Jóhann
hefur það veit ég ekki, hæstiréttur sjálfur taldi tvo karlmenn helst
koma til álita vegna ágætis þeirra
og hæfileika.
Upplýsingafulltrúi ríkisstjórn-

brot Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra á jafnréttislögunum og lítilsvirðinguna sem hún
hefur verið dæmd fyrir að sýna
Önnu Kristínu Ólafsdóttur að
tönnlast, Jóhönnu til afsökunar, á
ágreiningi um túlkun á jafnréttislögum frá árinu 2004 sem var
jafnaður með sátt aðila þess máls.
Þá taldi Jóhanna að viðkomandi
ráðherra ætti að víkja úr embætti.
Hún breytti síðan jafnréttislögum til að herða á því að ráðherrar
fylgdu þeim við mannaráðningar. Nú segir hún fagnaðarefni og
jafnréttisbaráttunni til framdráttar að hún, forsætisráðherrann, sé
dæmd fyrir brot á jafnréttislögum. Er nema von að menn velti
fyrir sér prinsippfestunni?

Ábyrgð Ólafs
Forsetaembæt tið

Sveinbjörn
Finnsson
eðlisfræðingur

Í

slendingar eru svo heppnir að
búa í einu af þróuðustu samfélögum heims. Ekkert samfélag
er þó fullkomið eins og við komumst að haustið 2008. Í rannsóknarskýrslu Alþingis var skoðaður
þáttur þeirra sem báru ábyrgð
á íslenska efnahagsundrinu og
afleiðingum þess. Samkvæmt
henni voru það helst stjórnmálaog bankamenn. Einnig segir að
breytt gildismat hjá þjóðinni hafi
skapað hættulegt andrúmsloft og

unni [...]. Forsetinn lét gagnrýnina
sem vind um eyru þjóta og endurtók ræðu sína á næstu tveimur
árum [þ.e. 2006-2008].“ (8. bindi,
bls. 174)
Ólafur brást ekki við alvarlegum athugasemdum fræðimanna
fyrir hrun og stefna hans í þeim
efnum hefur bersýnilega ekki
tekið neinum breytingum. Hann
getur ekki einu sinni hugsað sér
að taka undir neinn þeirra þriggja
lærdóma sem rannsóknarskýrslan
birtir í lok kaflans um hlut forseta.
Hann hefur raunar lagt sig fram
við að tala gegn þessum þremur
skynsamlegu ábendingum. Í fyrsta
lagi telur Ólafur ekki þörf á því að
skýra frekar hlut forseta í stjórnarskránni. Í öðru lagi vill hann
ekki setja reglur um hlutverk for-

Rannsóknarskýrsla Alþingis er nauðsynlegt veganesti í því uppgjöri sem við
vinnum að þessa stundina.
kemst skýrslan að þeirri niðurstöðu að Ólafur Ragnar, forseti
Íslands, beri þar mikla ábyrgð.
Ólafur Ragnar hefur alla tíð
gert lítið úr þeirri gagnrýni sem
kom fram í rannsóknarskýrslunni.
Hann hefur farið tvær leiðir þegar
hann hefur verið beðinn um að
bregðast við gagnrýninni.
1) Hann hefur bent á einstakar
staðreyndavillur í skýrslunni til
að draga úr trúverðugleika hennar. Þannig forðast hann að svara
sanngjörnum spurningum sem
vakna við lestur skýrslunnar. Um
leið glatar hann því tækifæri að
vinna með þjóðinni að nauðsynlegu uppgjöri og verður enn ein
hindrunin í því ferli.
2) Ólafur hefur haldið því fram
að hegðun sín og framkoma, t.a.m.
við ræðu- og fundahöld, hafi ekki
verið óeðlileg og vísar þá í tíðaranda þessara ára. Staðreyndin er
þó sú að forsetinn var margoft
gagnrýndur á árunum 2000-2008
og segir m.a. í rannsóknarskýrslunni: „Fjöldi sagnfræðinga gagnrýndi forsetann harðlega fyrir
alhæfingar, þjóðernishroka og
úreltar gamaldags túlkanir á sög-

seta í samskiptum hans við önnur
ríki. Í þriðja lagi vill Ólafur ekki
að forsetaembættinu verði settar
siðareglur.
Á síðustu árum höfum við stigið
mörg stór skref í átt að betra samfélagi. Við höfum ekki alltaf verið
sammála um hvaða leiðir séu bestar en höfum þó verið sammála um
að breytinga sé þörf. Ólafur Ragnar hefur ekki fylgt þjóðinni í þessum efnum og sýnir enga viðleitni
til umbóta.
Rannsóknarskýrsla Alþingis er
nauðsynlegt veganesti í því uppgjöri sem við vinnum að þessa
stundina. Mikilvægasti þáttur
þess er að þjóðin öðlist á ný traust
á sjálfri sér og þeim sem þjóna
samfélaginu. Til þess að það geti
átt sér stað er nauðsynlegt að þeir
axli ábyrgð sem bera hana. Á laugardag gefst okkur tækifæri til þess
að hafa frumkvæði að því að forsetaembættið taki þátt í uppgjörinu með okkur. Með því að kjósa
nýjan forseta, fulltrúa nýrrar kynslóðar, sýnum við í verki að við
viljum gera upp fortíðina á öllum
vígstöðvum og þannig stuðla að
betra samfélagi.

GÓÐIR FERÐAFÉLAGAR Í SUMAR
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DEUTER FUTURA 28
Léttur vandaður dagpoki.
Aircomfort bak sem loftar betur.
Regnvörn fylgir.

DEUTER FUTURA 32
Vinsælasti dagpokinn.
Frábært burðarkerfi með loftun.
Einnig til aðrar stærðir
og dömuútfærslur.
Regnvörn fylgir.

DEUTER AIRCONTACT
50 + 10 SL
Frábær verðlaunabakpoki til
notkunar í lengri ferðir.
Vandað stillanlegt burðarkerfi.
Einnig til aðrar stærðir og
herraútfærslur.
Regnvörn fylgir.

DEUTER AIRCONTACT PRO
55 +15 SL
Sá vandaðasti úr smiðju Deuter.
Frábært stillanlegt burðarkerfi.
Öll smáatriði þaulhugsuð.
Regnvörn fylgir.
Einnig til aðrar stærðir og
herraútfærslur.

Almennt verð: 28.990 kr.
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HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryggskekkju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.
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ROYAL OG CLASSIC
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Eiga konur ekki að kæra?
Jafnrétti
Steinunn Valdís
Óskarsdóttir
fv. þingkona

Þórunn
Sveinbjarnardóttir
fv. þingkona og
umhverfisráðherra

V

erðleikasamfélagið er andstæða spillingarsamfélagsins.
Í verðleikasamfélaginu fær fólk að
njóta menntunar sinnar, reynslu og
færni án tillits til kyns, uppruna,
stöðu, kynhneigðar eða stjórnmálaskoðana. Virðing við lög og reglur
eru líka grundvöllur þess samfélags sem vill kenna sig við verðleika. Í spillingarsamfélaginu er
þessu öllu snúið á haus.
Anna Kristín Ólafsdóttir stjórn-

sýslufræðingur sótti um stöðu
skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu en fékk ekki. Hún kærði
þá ráðningu til kærunefndar jafnréttismála. Kærunefndin komst að
þeirri niðurstöðu að jafnréttislög
hefðu verið brotin. Héraðsdómur
staðfesti bindandi úrskurð kærunefndarinnar og dæmdi forsætisráðuneytið í kjölfarið til að greiða
Önnu Kristínu miskabætur vegna
meiðandi yfirlýsingar í kjölfar
úrskurðarins og allan sakarkostnað.
Í kjölfar úrskurðarins og dómsins tóku ýmsir til máls og reyndu að
verja ákvörðun ráðuneytisins með
vísan í það að fagleg ráðningarnefnd hafi raðað kæranda í fimmta
sæti í hæfnisröð. Flest skynsamt
og sæmilega læst fólk undrast
hins vegar þá uppröðun í ljósi staðreyndanna um hæfi umsækjenda.
Það hlýtur til dæmis að vekja
áleitnar spurningar að kærandi
hafi þar fengið einkunnina 0, núll,
fyrir færni í ensku. Hér er um að
ræða umsækjanda sem starfaði um

árabil fyrir bandarísk stjórnvöld
og síðar fyrir Ríkisendurskoðun í
Wisconsin. Umsækjanda sem lauk
meistaraprófi í opinberri stjórnsýslu frá bandarískum háskóla. Ef
slík reynsla er einskis metin er auðvitað auðvelt að handraða umsækjendum í hvaða sæti sem verða vill.
Enda taldi kærunefnd jafnréttis-

Að stíga fram og
krefjast réttar síns
gagnvart forsætisráðherra
er ekki eitthvað sem ein
kona gerir að gamni sínu.
mála þessa röðun ekki standast
skoðun.
Það er ekki létt verk að höfða mál
gegn stjórnvöldum. Að stíga fram
og krefjast réttar síns gagnvart
forsætisráðherra er ekki eitthvað
sem ein kona gerir að gamni sínu.
Það er stórmál sem kostar kjark

og úthald, en er gert af réttlætiskennd. Nú hafa bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra skrifað
greinar í blöðin til að verja ráðningu karlsins. Það er mikið í lagt
gegn einni konu.
Vald einstakra ráðherra er
mikið í ríkisstjórn sem ekki er
fjölskipað stjórnvald. Ekki síst
fjármálaráðherra. Hann heldur á
samningsumboði ríkisins við alla
opinbera starfsmenn á Íslandi.
Það er umhugsunarefni að fyrsta
konan í embætti fjármálaráðherra
á Íslandi skuli tjá sig opinberlega
með þeim hætti sem raun ber vitni.
Eiga konur ekki að sækja rétt sinn
þegar á þeim er brotið? Á að trúa
því að fjármálaráðherra vilji letja
konur til þess að fara kæruleiðina
þegar jafnréttið er annars vegar?
Hefði forsætisráðuneytið brugðist við niðurstöðu kærunefndar
jafnréttismála af yfirvegun og
sanngirni hefði Anna Kristín aldrei
neyðst til sækja rétt sinn fyrir
dómstólum. Dómgreindarbrestur
og yfirlýsingagleði ráðuneytisins

hefur hins vegar bakað því vandræði sem ekki sér fyrir endann á.
Það ber stjórnsýslu ráðuneytisins
dapurlegt vitni.
Þetta mál snýst ekki um persónur
þeirra sem fara með stjórnvaldið
hverju sinni. Það snýst um að tvisvar hafa þar til bærir aðilar komist
að þeirri niðurstöðu að stjórnvald
hafi brotið á einstaklingi. Stjórnvaldinu ber að virða þá úrskurði og
gera tafarlaust sannfærandi ráðstafanir til að slíkt endurtaki sig
ekki. Það að hlaupa samstundis í
persónulega vörn og reyna að skaða
trúverðugleika þeirrar sem brotið
var á getur tæplega talist liður í því.
Ráðherrum eru falin mikil völd.
Með þau þarf að fara af varfærni
og gæta meðalhófs í öllum gjörðum, annars er hætt við misbeitingu
eins og dæmin sanna. Það á við um
alla ráðherra án tillits til þess úr
hvaða stjórnmálaflokki þeir koma.
Og þá kröfu verður að vera hægt
að gera til ráðherra í ríkisstjórn
Íslands að þeir hvort tveggja skilji
og virði jafnréttislöggjöfina.

Gras! Gras! Samtakamáttur for- Öldungar og völd
eldra skiptir máli í forvörnum

var borgarstjóri í Köln þegar nasistar komust til valda árið 1933, en
þurfti þá að hætta stjórnmálastörfÞorsteinn
um vegna andstöðu sinnar við þá.
Vilhjálmsson
Hann steig síðan fram á vettvang
fv. prófessor og ritstjóri
vestur-þýskra stjórnmála eftir að
Vísindavefsins
heimsstyrjöldinni lauk árið 1945,
og hafði þá mikla starfsorku þótt
hann væri að komast á áttræðism opinbera starfsmenn á
Íslandi gildir sem kunnugt
aldur. Hann var kanslari 1949-1963
er sú regla að þeir ljúka störfum
eða samtals FJÓRTÁN ÁR en þá
í síðasta lagi við sjötugt. Ýmiss
hrökklaðist hann frá völdum vegna
konar hugsun býr að baki þessu
hneykslismála kringum vikublaðið
kerfi. Þannig virðist aldursmarkSpiegel þar sem hann sýndi veruið 70 ár vel valið með hliðsjón af
legan dómgreindarskort og tapaði
heilsufari fólks nú á dögum. Þeir
því trausti sem hann hafði áður
sem vilja vinna lengur og láta til
notið.
sín taka, geta gert það í margvísFerill Charles de Gaulles (1890–
legum ráðgjafarhlut1970) sem stjórnmálamanns var heldur ekki
verkum og aukastörfum
venjulegur. Hann varð
sem fela í sér skuldbindingar eftir því sem
upphaflega frægur sem
hverjum og einum henthershöfðingi og forystuar. Svipað kerfi gildir Hjá honum
maður í andspyrnuhreyfeinnig í reynd að miklu
ingu Frakka á stríðsármá
þegar
leyti í einkageiranum.
unum. Hann varð forseti
Margir snúa sér einn- greina skýr
Frakklands árið 1959 en
ig að áhugamálum sem
þá ríkti ófremdarástand
þeir hafa kannski haft þreytumerki,
í frönskum stjórnmállengi en ekki getað sinnt til dæmis í
um, meðal annars vegna
nægilega vegna krefjgallaðrar stjórnskipunar. Hann var forseti
andi starfa.
því hvernig
í TÍU ÁR, 1959-1969,
Annað sem liggur
og lét vissulega til sín
þessu kerfi til grundvall- framkoma
taka í mörgu en var þó
ar er sú hugsun að ekki hans við fjölumdeildur. Honum fatsé rétt að láta einstaklinginn sjálfan ráða því miðla hefur ... aðist flugið meðal annars vegna stúdentaupphve lengi hann vinnur í
reisnarinnar 1968 og
fullu starfi með óskertvarð að segja af sér. Eins og hjá
um skyldum. Slíkt væri einkum
hæpið vegna þess að erfitt er að
hinum er nærtækt að álykta að Elli
dæma sjálfur um eigin starfsgetu
kerling hafi verið farin að skerða
og hæfni, og Elli kerling á það til að
dómgreind hans, ekki síst gagnvart
ráðast að mönnum án þess að berja
eigin ágæti.
að dyrum og gera skýrt vart við sig.
Boðskapur sögunnar um ofurgamla stjórnmálamenn eða valdÞað er bæði skrýtið og þverhafa er skýr og einfaldur: Flýtur
sagnakennt að við höfum ekki látið
þessa reglu gilda með fullum þunga
meðan ekki sekkur. Einstaka menn
um stjórnmálamenn þó að algengfinna sjálfir þegar ormar ellinnast sé, sem betur fer, að þeir hlíti
ar byrja að éta skipið en hinir eru
henni hver og einn fyrir sig. En frá
fleiri sem halda áfram án sjálfsgagnrýni þar til skipið steytir á
því eru því miður undantekningar
eins og alþjóð veit.
skeri.
Þegar gamlir stjórnmálamenn
Núverandi forseti Íslands hefur
vilja sitja áfram við völd þrátt fyrir
unnið á vettvangi stjórnmálanna
nær alla starfsævi sína, ólíkt
aldurinn er oft vísað í fræg dæmi
um menn sem urðu gamlir í embsumum þeirra sem áður voru nefndættum, til dæmis Churchill, Adeir. Hjá honum má þegar greina skýr
nauer eða de Gaulle. En þegar betur
þreytumerki, til dæmis í því hverner að gáð er þarna fiskur undir
ig framkoma hans við fjölmiðla
steini eins og nú skal rakið.
hefur gerbreyst, en góð tengsl við
Winston Churchill (1874–1965)
fjölmiðla voru áður eitt helsta aðalsvar forsætisráðherra Breta í seinni
merki hans á stjórnmálaferlinum.
heimsstyrjöldinni, 1940-1945, en
Hann hefði mátt hugleiða betur
flokkur hans missti þá meirihlutveruleika ellinnar áður en hann lét
ann í kosningum. Hann komst þó
aðra stjórnmálamenn, sem einnig
aftur til valda 1951-1955 og sat því
eru komnir til ára sinna, véla sig til
samtals NÍU ÁR í stóli forsætisráðþess á tæpum forsendum að bylta
herra. Þá var hann kominn um áttfyrri ákvörðun um að horfast í augu
rætt og Elli kerling farin að senda
við aldur sinn og stöðu. Hann hefur
honum SMS með heilablóðföllum og
líklega reiknað með að hann yrði
öðrum veikindum. Hann dró rétta
sem næst sjálfkjörinn eins og fyrri
ályktun og lét af störfum að eigin
forsetar sem hafa gefið kost á sér til
ósk.
framhalds. En þegar er fyrirséð að
því marki nær hann alls ekki.
Konrad Adenauer (1876–1967)
Forsetaembættið

Fíkniefni
Helga Margrét
Guðmundsdóttir
tómstunda- og
félagsmálafræðingur

Á

degi Sameinuðu þjóðanna
gegn fíkniefnum 26. júní fyrir
tveimur árum, hófst hér á landi
átak til að vekja athygli foreldra
á kannabisvandanum. Fyrir átakinu stendur samstarfsráð um forvarnir (SAMFO) í samstarfi við 20
félagasamtök. Haldin hafa verið
málþing í öllum landshlutum undir
yfirskriftinni „Bara gras?“ og er
markmiðið að fræða foreldra og
aðra uppalendur um kannabis sem
alls ekki er „bara gras“. Á fundunum er farið yfir skaðsemi og einkenni neyslunnar og bent á mikilvægi foreldra í forvörnum. Afstaða
foreldra og samstaða þeirra skiptir
verulegu máli. Til að foreldrar geti
tekið afstöðu og verndað börn sín
þurfa þeir að vera vel upplýstir og
veita börnum sínum og athöfnum
þeirra athygli. Foreldrar þurfa að
vera vakandi og vernda börn sín
og vinna sameiginlega gegn þeim
vágesti sem flæðir nú yfir landið
og fellir unga fólkið í heim dróma.
Á degi Sameinuðu þjóðanna
gegn fíkniefnum sem er í dag, 26.
júní, er vert að líta sér nær, því á
undanförnum misserum höfum við
fengið fréttir af aukinni kannabisframleiðslu hér á landi. Kannabis
er samheiti yfir öll efni sem koma

af kannabisplötunni (cannabis
sativa); hass, hassolía og marijúana
sem virðist í mikilli uppsveiflu
um þessar mundir. Tilkynningar
frá lögreglunni um aukna ræktun
á kannabis ætti að vekja fólk til
umhugsunar um hverjir það eru
sem eru að neyta fíkniefnisins,
hvernig neyslan er fjármögnuð og
hvar og hvernig sala og markaðssókn fer fram. Söluklækir felast
m.a. í því að koma inn ranghugmyndum hjá fólki um að hér sé um
einstaka náttúruafurð að ræða,
nánast skaðlausa og notaða í lækningaskyni.
Karl Steinar Valsson aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að um tíma
hafi kannabisræktun verið gerð
upptæk nær daglega og á höfuðborgarsvæðinu einu komi upp um
fjögur hundruð mál á ári. Nýleg
dæmi sýna að ræktunin hefur
færst inn í íbúðir í fjölbýlishúsum og inn á heimili þar sem börn
eru. Ýmsar breytingar hafa orðið
á framleiðslunni síðustu ár og eru
nú sterkari efni í umferð. Mönnum
hefur tekist að rækta kannabisplöntuna þannig að THC-gildið (tetrahýdrókannabínól) verður hærra
sem skapar dópsölum sterka stöðu
á fíkniefnamarkaðnum og ræktendur taka mikla áhættu með dollaramerki í augunum. Þakkarvert er
hvernig lögreglan upplýsir okkur
um hætturnar. Mikilvægt er að foreldrar bregðist við skilaboðum um
stöðu mála og ræði málið við börn
sín því afstaða foreldra til neyslu
kannabisefna skiptir máli. Ung-

menni eru oft uppfull af ranghugmyndum um kannabis sem m.a. er
að finna á netinu og þau eiga greiðan aðgang að. Þessar upplýsingar líta þau jafnvel á sem heilagan
sannleika sem getur gert foreldrum erfitt fyrir í rökræðum um
skaðsemi þessara efna og hvað ber
að varast þegar sölumenn sækja að
unga fólkinu.
Það er erfið reynsla að horfa
á eftir efnilegu ungu fólki í gin
fíkniefnanna sem erfitt getur
verið fyrir þá sem ekki þekkja til
að sjá og greina. Unga fólkið þarf
stuðning foreldranna til að verjast
útsmoginni sölumennsku og þeim
hópþrýstingi sem salan þrífst á.
Allir sem standa vörð um hag og
velferð barna og ungmenna þurfa
að láta málið til sín taka og er
þakkarvert að þeir sem standa að
vinnuskólum fyrir unglinga skuli
taka forvarnarfræðsluna um borð.
Mikilvægi fræðslu og upplýsinga
verður seint ofmetið.
Foreldrar standa oft uppi
grandalausir þegar upp kemst um
neyslu hjá unglingnum eða í nánasta vinahópi hans. Þess vegna er
svo mikilvægt að foreldrar ræði
málið við börn sín, þekki einkenni
á neyslunni og viti hvernig þeir
geta brugðist við. Það hefur sýnt
sig að samtakamáttur foreldra er
góð forvörn, að þeir séu vel upplýstir, tali saman og eigi samstarf.
Að foreldrar efli tengslanet sitt
og ræði saman ef eitthvað kemur
upp á er eitthvað sem getur skipt
sköpum.

til batnaðar á einfaldan og öfgalausan hátt?
INGA KRISTJÁNSDÓTTIR næringarþerapisti D.E.T. kennir ykkur
hve einfalt það getur verið að bæta mataræðið og hvaða ráð hún hefur til þess.

ÞETTA ER EKKI FLÓKIÐ! Inga er búin að halda yfir
40 fyrirlestra um efnið enda nálgunin einföld, skýr og
hentar öllum sem áhuga hafa á breyttum lífsháttum.

FARIÐ VERÐUR MEÐ EINFÖLDUM HÆTTI YFIR:
• Hverju er hægt að skipta út og hvað kemur þá í staðinn
• Hvernig hægt er að þekkja muninn á hollri og skaðlegri fitu
• Hvernig þú getur haldið fullri orku allan daginn og losnað
við sykurþörf og þreytuköst

Kennslugögn og
uppskriftamappa!

Staður og stund: Heilsuhúsið Lágmúla 5, kl.18:30 - 21.
Innifalið er mappa með
uppskriftum og fróðleik.
Verð: 4.900 kr. Nánari
upplýsingar og skráning í síma
8995020 eða á inga@inga.is

www.heilsuhusid.is

U

MELÓNU TAPAS
Ef þú vilt bjóða upp á ljúffengan og sumarlegan smábita
þá er vatnsmelóna með fetaosti góð hugmynd. Melónan
er skorin í stóra, ferkantaða bita, 3x3. Fetaostur er settur ofan á ásamt ristuðum furuhnetum og smátt skornum
vorlauk. Nýmalaður pipar yfir.

Opið virka daga í sumar frá kl. 9 -18 • Stórhöfða 25 • 569 3100 • eirberg.is

Næsta tveggja vikna námskeið á
Heilsuhóteli Íslands hefst 6. júlí og lýkur 20. júlí nk.
Örfá pláss laus. Verð fyrir einstaklingsherbergi er
160.000 kr. með gistingu, fullu fæði, fræðslu og
ótakmörkuðum aðgangi að heilsulind hótelsins.
Greitt er sérstaklega fyrir nudd og snyrtingu.
Verð á mann í tveggja manna herbergi er 128.000 kr. á mann.
Hægt er að bóka dvöl með því að senda tölvupóst á
heilsa@heilsuhotel.is og í síma 512-8040

ÓTRÚLEGT TÆKI
OG NÝ TÆKNI
BETRI SJÓN Með nýju lasertæki er í fyrsta skipti hér á landi hægt að laga aldursbundna fjarsýni með laseraðgerð sem kölluð er Presbymax-aðgerð. Hefðbundnar laseraðgerðir taka styttri tíma og eru öruggari með nýja tækinu.

(RING¹S EHF 3KEMMUVEGUR  BL¹ GATA

 +ËPAVOGUR 3ÅMI  

Boston
leður
svart, hvítt st. 35-48
rautt st. 36-42
blátt st. 36-47

Verð: 11.900 kr.

Roma
Rúskinn
lj.blátt d.blátt
36-42
Verð: 6.990 kr.

Paris
leður
svart, hvítt,
blátt
m/microﬁb og
rúskinnssóla
st. 36-42

Monako
leður
svart, hvítt
rúskinn og
microﬁb.
st. 36-46
Verð: 7.990 kr.

Verð: 10.900 kr.

Verð: 7.990 kr.

Verona
svart, hvítt
st. 36-41

Verð: 8.600 kr.

Bari
leður
rautt, sand, blátt
st. 36-42

Boníto ehf. • Praxis
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 • www.friendtex.is • soo.dk
Opið mán. – fös. kl. 11–18. Lokað á laugardögum
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óhannes Kári Kristinsson augnlæknir tók á dögunum í notkun nýtt
lasertæki á nýrri augnlækningastöð
sinni, Augljós. „Þetta er alveg ótrúlegt
tæki og það er mikill munur á að nota
það miðað við tæki sem ég hef notað
áður,“ segir Jóhannes Kári.
Með nýja lasertækinu er nú í fyrsta
sinn hér á landi möguleiki á að hjálpa
þeim sem eru með aldursbundna fjarsýni. „Í meira en tvo áratugi hefur verið
unnt að leiðrétta nærsýni, fjarsýni og
sjónskekkju með lasertækni. Sú aðgerð
er í daglegu tali kölluð LASIK. Þeir sem
hafa farið í hana þurfa samt sem áður
að búa sig undir að nota lesgleraugu
eftir 45 ára aldur, eins og jafnaldrar
þeirra. Hins vegar er núna boðið upp á
svokallaða Presbymax-aðferð, en hún
er fyrir þá sem vilja geta minnkað mjög
lesgleraugnanotkun. Áður var einungis
hægt að laga aldursbundna fjarsýni
með því að skipta um augasteina og
það er helst ekki gert fyrr en fólk er
orðið sextugt. Með Presbymax-aðferð
er hægt að útbúa sérstakan laserprófíl
eða lögun á hornhimnu sem veldur því
að augun sjá bæði vel frá sér og nálægt
sér. Presbymax er fyrst og fremst ætlað
þeim sem eru komnir yfir 45 ára aldur
og vilja geta nýtt sér hæfileikann til að

ngs
Stuðni
n
stöngi

sjá vel bæði frá sér og nálægt sér með
sem minnstri aðstoð gleraugna.“
Lasertækið sem Jóhannes Kári notar
er fyrsta tækið sem hefur verið keypt
hingað til lands í allmörg ár. „Hin tækin
hafa vissulega verið uppfærð reglulega
en þetta er alveg nýtt tæki. Stóri munurinn er sá að aðgerðirnar taka minni
tíma, lasergeislinn fylgir auganu hraðar,
miðjun á geislanum er nákvæmari og
öllu þessu fylgir aukið öryggi. Þetta á
jafnframt að minnka líkur á viðbótaraðgerðum.“
Árið 2001 stofnaði Jóhannes Kári
augnlæknastöðina Sjónlag þar sem
hann hefur framkvæmt um sex þúsund
laseraðgerðir. Í byrjun júní opnaði hann
svo nýja augnlækningastöð sem heitir
Augljós. „Ég er í raun að byrja upp
á nýtt með þau grunngildi sem ríktu
á upphafsárum Sjónlags. Hér í Augljósi viljum við veita persónubundna
þjónustu og láta fólki líða vel hjá okkur.
Þetta er fjölskyldufyrirtæki og hér er
mjög heimilislegt og huggulegt. Það eru
margir þættir sem koma að þessu ferli,
þetta á ekki bara að vera aðgerðin sjálf.
Við bjóðum jafnframt upp á þriggja ára
ábyrgð á aðgerð sem þýðir að við hættum ekki þjónustu við fólk fyrr en það er
■ lilja.bjork@365.is
orðið ánægt.“
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig
á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.
t
t
t
t

"V§WFME Ó VQQTFUOJOHV
&OHBS TLSÞGVS F§B CPMUBS
5KBLLBTU NJMMJ MPGUT PH HØMGT
)HU B§ OPUB WJ§ IBMMBOEJ MPGU  o ¡
UJNCVSHJGTMPGU

YLOM
LOMLLLLV
Op
OpWWLUìp
L ìp
ì UOt
Ot¿è
¿
¿è
6tPL
6t
PL

ZZ
ZZZ
ZYL
YLOM
OMMLLV
LV

t
t
t
t

.BSH
.
BSHJJSJS BV
BVLLBIM
LBIMVU
VUJUJSJS Ó CP§J
CP§J
§J
'BMMMMFH
'B
FH PH OÞÞUÓUÓNB
ÓNBOM
OMFH
FH IÚ
IÚOO
ÚOOVO
VO
1BTTBS BMMTUB§§BS PH UFLVS MÓUJ§§ QMÈTT
4UJMMBOMFHH GSÈ  o  DN MPGUI§
UPHÈ
HÈUBLL BMMU
MMU B§§ 
 LH

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

AUGLJÓS Jóhannes
Kári opnaði nýlega
augnlækningastöðina
Augljós þar sem hann
framkvæmir hraðari og
öruggari laseraðgerðir
en áður. Einnig nýja
aðgerð sem getur lagað
aldursbundna fjarsýni.
MYND/ERNIR

LÍÐUR VEL
„Í Augljósi viljum
við veita persónubundna þjónustu
og láta fólki líða
vel hjá okkur. Þetta
er fjölskyldufyrirtæki og hér er
mjög heimilislegt
og huggulegt. “

FÓLK|HEILSA
Eru flugur, flær eða
maurar að ergja
þig
gj þ
og bíta?
áhrifaríkur
hrifaríkur
g án
og
llra
allra
iturefna.
eiturefna.

GLEÐI VIÐ GRILLIÐ
Það er ekki nóg að vera í essinu sínu
með grilltöngina. Hæfilegt kæruleysi er
ágætt en hundfúlt að bjóða upp á vikulanga magasýkingu með grillmatnum.

Allt að
8 tíma
virkni.

ÚTSALA
HAFIN!
Fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og hjá N1
Skipholti 29b • S. 551 0770

www.gengurvel.is
NORDIC PHOTOS/GETTY

NÝTT - NÝTT SUNDFATNAÐUR FYRIR STÓRU STELPURNAR
- TANKINI OG BIKINI
teg 7603 tankini
sem má draga
upp í hliðum í
stærðum 16-26 á
kr. 10.950,
teg 7600 aðhaldsbuxur í stærðum
16-26 á kr. 5.450,-

teg 7500 brjósthaldari í
E,F,FF,G,GG,H
skálum á
kr. 10.770,
teg 7601 pilsbuxur
í stærðum 16-26
á kr. 7.885,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

Mind Xtra

fyrir konur eins og þig

Útsala útsala

30-50%
afsláttur
af öllum vörum

Erum við hliðina á Herra Hafnarﬁrði
á 2. hæð.

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

GRILLUM AF ÁBYRGÐ Sumardögum fylgir unaðsleg grillangan og glaðvær
stemning en aðgát skal höfð. Óvarlegri grillmennsku getur fylgt sýking í maga.

A

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
Lokað á laugardögum í sumar

FRÉTTIR

GRILLUÐ BAKTERÍA

LÍFIÐ

SJÓNVARP

UMDEILDIR
PISTLAR
- oft á dag

lmennar hreinlætisvenjur virðast
fara lönd og leið um leið og
grillsvuntan er komin á karlmenn
við grill í garðinum.
Þetta eru niðurstöður nýlegrar könnunar sem danska dagblaðið Søndagsavisen lét vinna fyrir sig. Þar kemur
fram að 44 prósent karla hirða ekki
um handþvott eftir að hafa handleikið
hrátt kjöt við grillmennskuna. Tuttugu
og átta prósent kvenna stríðir við sama
vandamál.
„Það er sláandi að hátt í helmingur
danskra karla sér um grillmatinn með
kjötsafa á fingrum og án þess að hugleiða nokkru sinni bakteríurnar sem
hann inniheldur,“ segir Morten Lisby
hjá danska matvælaeftirlitinu. „Það útskýrir hærri tíðni sýkinga í meltingarvegi á sumrin og er sannarlega rússnesk
rúlletta gagnvart góðu heilsufari.“
Bakteríur í hráu kjöti geta orsakað
vikulöng uppköst og niðurgang. Tölfræði danska Sóttvarnaeftirlitsins sýnir
aukningu magasýkinga í góða veðrinu.
„Garðurinn er frumstætt umhverfi og
þar sækja hugsanir um hreinlæti síður
að fólki. Í garðinum skortir líka aðgengi
að rennandi vatni eins og í eldhúsinu
þar sem hægt er að þrífa mataráhöld
um leið og eldað er,“ útskýrir Kåre Mølbak, yfirlæknir hjá Sóttvarnaeftirlitinu.
Kjötsafi úr hráu kjöti er mesta heilsu-

farsógnin við grillmennsku, ekki síst í
tilbúnum pökkum þar sem kjötbitar úr
mörgum áttum hafa blandast saman við
marineringuna. Þannig geta bakteríur í
einum kjúklingabita auðveldlega smitast
fljótt yfir í annað kjöt í sama pakka.
Hættulegustu bakteríurnar eru salmonella og kampýlóbakter sem saman
valda niðurgangi, uppsölum og hita.
Góðu fréttirnar eru þær að finnist bakteríurnar í kjötsafa varnar gott hreinlæti
því að þær nái að valda usla.
„Af sömu ástæðu er beinlínis ógnvekjandi að svo margir láti hjá líða að þvo
sér um hendur áður en grillmennskunni
er haldið áfram,“ segir Morten.
Handþvottur dugar þó ekki einn og
sér ef koma á í veg fyrir sýkingu eftir
ljúfa máltíð við grillið. Margir eru hirðulausir um áhaldanotkun og auka því enn
á smithættuna.
Í könnun Søndagsavisen kemur fram
að annar hver Dani notar sömu grilltöngina til að meðhöndla hrátt og svo
fulleldað kjöt. Þá liggur hrár kjötsafi enn
á tönginni sem skapar kjöraðstæður
fyrir bakteríur að dreifa sér yfir í grillaða kjötið á ný. Því skal ávallt nota tvær
tangir við grillið.
Enn verra er að nota sama kjötfat
undir hrátt og eldað kjöt og næstum
skotheld aðferð til að valda svæsnum
sýkingum í meltingarvegi. ■ thordis@365

SMIT Á PUTTUM
Í könnun Søndagsavisen kemur
fram að 44 prósent
danskra karla þvo
sér ekki um hendur
eftir að hafa handleikið hrátt kjöt við
grillið.

VARASÖM TÖNG
Í sömu könnun
kemur fram að 51
prósent danskra
karla nota sömu
grilltöngina fyrir
hrátt og eldað kjöt.
Áætla má að tölfræðin eigi að einhverju leyti við um
íslenska kynbræður
þeirra.

GRILLUM RÉTT
1. Þvoið hendur og aðskiljið hrátt
kjöt frá öðru hráefni svo bakteríur dreifi sér ekki á milli.
2. Notið tvær grilltangir. Þá
fyrstu uns kjötið er brúnað
á báðum hliðum því flestar
bakteríur sitja utan á kjöti. Í
kjúklingi og hökkuðu kjöti einskorðast bakteríur ekki við
ytra byrði þess og því mikilvægt að gegnumsteikja kjötið
vel.
3. Notið ávallt tvö steikarföt
undir kjötmeti; eitt fyrir hrátt
og annað fyrir steikt. Hafið
hugfast að aðeins lítill dropi af
kjúklingavökva getur smitað
heila fjölskyldu. Því liggur
urmull baktería í kjötsafa á
einu fati.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

smá
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smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
Til sölu Willis 63 árgerð, skoðaður ‘14.
Verð 600 þúsund. S. 568-1981/5685360

Fleetwood Americana Utah Árgerð
2007, álfelgur, markísa, ísskápur, h/k
vatn, sólarsella o.mfl.. Einn eigandi!
Alltaf geymt inni á veturnar. Raðn
152130. Sjá á www.stora.is

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

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr
Volvo 460 til sölu. ‘96 árg., ekinn 190
þús., 1789 m3, sjálfskiptur. Traustur
bíll í góðu ástandi. Verð 300 þús.
s.8697446 eða 8662066.

TOYOTA Land cruiser 90 vx . Árgerð
2000, ekinn 272 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Flott verð á þéttum bíl
1.090.000. Rnr.220452.

Fjórhjól

Til sölu Bronco 79 árgerð, skoðaður ‘14.
Verð 350 þúsund. S. 568-1981/5685360

ROCWOOD Premier 12 fet með
fortjaldi og markisu. Árgerð 2007,
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.550.000. tilboð Rnr.251229.

Til sölu

CanAm fjórhjól til sölu, árg. 2010 ekið
900 km. Mikið af aukahlutum, mjög
fallegt hjól. Kerra undir hjólið er líka til
sölu. Uppl. í síma 893 4443

TOYOTA Land cruiser 100 vx. Árgerð
2006, ekinn 114 Þ.KM, dísel, algjör moli
Verð 7.690.000. Rnr.134333.

Reiðhjól
M.BENZ Sprinter 416 rúta 18 manna.
Árgerð 2006, ekinn 134 Þ.KM, dísel, 5
gírar. Verð 6.490.000. Rnr.220733.

0-250 þús.
FORD F350 crew 4x4 harley davidson.
Árgerð 2005, ekinn 166 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.890.000.
Rnr.220419.

CADILLAC Fleetwood brougham.
Árgerð 1967, ekinn 80 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.800.000.
Rnr.221833.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Sjálfsskipt Almera
245þús !!!

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

Nissan Almera 1600 árg. ‘99, smur og
þjónustubók frá upphafi, einn eigandi.
sk.’13Verð 245þús Sími 891 9847.

Bílar óskast
Vantar DÍSEL JEPPA !!!

Pallhýsi

Vantar Dísel jeppa, allar teg. koma til
greina. Má þarnast lagfæringar, skoða
allt. Borga allt að 150þús. Sími 857
9326.

Range Rover KAHN árg.2007 ek.129þ.
km.Glæsilegur bíll,sá eini sinnar
tegundar á landinu (KAHN breyting)
ásett 7980.þús.
KTM 250 exc-f götuskráð. Árgerð
2008 Toppeintak möguleiki á 100 %
fjármögnun Verð 690.000. afhendist
hvert á land sem er Rnr.122128.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bílar óskast

Frábær Ferðagír til sölu

Sparibaukur .!!

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Save the Children á Íslandi

Bílval.is
Hrísmýri 5, 800 Selfoss
Sími: 480 1400
http://www.bilval.is

Til sölu Opel Astra 1,2 bsk árg 06/00 ek
184.þ ásett verð 290.þ lítur þokkalega
út skoðaður 13. uppl. í 896-5290

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

Travel Lite hús, fyrir Nissan, Toyota,
F-150 og stærri bíla. Ný sending á
leiðinni, Eigum til 3 hús á lægra verði.
Ferðapallhýsi ehf Akureyri og Reykjavík
s. 663 4646

Bílar til sölu

hjól.is
Sími: 577 4565
www.hjol.is

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

Sendibílar

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00.
Lokað á laugardögum
www.100bilar.is
Isuzu D-Max 11/2005 ek.89þ.
km.Sjálfskiptur, dísel m/plasthúsi.Einn
eigandi. ásett 1990.þús.

SUZUKI Rm 125 k8. Árgerð 2008 Besta
verðið á klakanum 299.000. möguleiki
á 100 % láni Rnr.111328. afhendist
hvert á land sem er

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

Hobby 650 KFU PRESTIGE, kojuhús
árg 2007, vel útbúið og sérlega vel
með farið og Ford F150 Laredo árg
2004 ekinn aðeins 87000 km, mjög
gott eintak. Frábær ferðamáti tilbúinn í
útileguna verð 5,500.000.- Upplýsingar
í síma 893-3322.

CAMP LET Concorde. Árgerð 2006,
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
790.000. Rnr.110482. mögul á láni!

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

Vel útlítandi Toyota Carina E 2000
‘96 model til sölu. Uppl. s.6997289
5657289

Bens ML-350

Til sölu þessi frábæri bíll árgerð 2006
ekinn aðeins 88þús. Verð 4.500.000
s. 821-2052

Nýja
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Hjólhýsi
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Vinnuvélar

Tölvur

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Hobby kojuhús 560 ukf 2006, truma
rafmagns og gas hitari, sjónvarps
loftnet, Nýr rafgeymir, nýjar bremsur.
Engin skipti. S. 694-9004

Hreingerningar
Hjólbarðar

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450
Ódýr þrif fyrir heimili og fyrirtæki. Mikil
reynsla og góð þjónusta. S. 898 3799
eða sonprif@yahoo.com

Bókhald
Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Varahlutir

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

Garðyrkja

Bátar

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

Gróðurhús TILBOÐ !!!

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

Spádómar

Garðsláttur

Fyrir einstaklinga og húsfélög. Vönduð
vinna, gott verð! Sími 662 6873.

SUMARÚTSALA út júní
15% afsláttur af ÖLLUM
vörum verslunarinnar

Er öspin til ama ?

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

Málarar
Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Rafvirkjun

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

Mikið úrval af saltkristalsvörum.
Einnig mikið úrval af andlegum
og náttúruvænum vörum. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata). Opið í sumar
virka daga 11-17 Sími 517-8060 ditto.is

Óskast keypt

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

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

Nudd
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Húsaviðhald

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.

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

VW - Skoda - Varahlutir
Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.

Skraddarinn á Horninu
Skúlagötu 26

Opið alla virka daga frá kl. 10-17.
Skraddarinn á Horninu, Skúlagötu 26
Sími 552 5540.

Viðgerðir
AB - PÚST

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020

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

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

Verslun

KEYPT
& SELT

Til sölu

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

Æðislegu þunnu peysurnar sem klæða
allar konur,9 litir. Flottar vörur frá frá
EIK design. Opið 13-18 þrið-föstud
Velkomin í Beauty in Black. sími 6956679

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

Beauty in Black Holtsbúð
61 Garðabæ.

HEILSA
Hreinsa þakrennur, laga ryðbletti, garð
og glugga, tek að mér ýmis smærri
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða
manninn@hotmail.com
Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621

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

ÞRIÐJUDAGUR 26. júní 2012
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn
Silunganet Silunganet

Nudd

66 ára ekkilmaður, heiðarlegur,
reglusamur og í góðu starfi, óskar eftir
að kynnast góðri konu 50 - 65 ára með
vinskap í huga, algjörum trúnaði heitið.
Svör sendist á til Fréttablaðsins merkt
„trúnaður”

Flotnet,
sökknet.
Heimavík,
Smiðjuvegur 28, rauð gata. 200 Kóp. S.
892 8655 www.heimavik.is

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir
2 herb. í miðbæ RVK. Húsgögn fylgja.
Sameiginl. eldhús, bað og þvottaherb.
í 4ja herb íbúð. V. 90 þ. s. 895 0482

Stúdíóíbúð
Nýlega 20 fm. stúdioíbúð, Dugguvogi.
Þvottavél, þurrkari og internet fylgir.
Verð 62 þ. S. 824 6692 eftir kl. 17.
Til leigu ný 2ja herb. íbúð í
miðbæ
Reykjavíkur.
Reglusemi
og
snyrtimennska
skilyrði.
Fyrirframgreiðsla. Uppl. í s. 897 9390

Húsnæði óskast
Óska eftir 3-5 herbergja íbúð í
Laugarnesinu. Erum ábyrg og reglusöm.
Uppl. í s. 698 4869.

Burger-inn

Bakarí / Kaffihús
Starfskaraftur óskast í bakarí,
með reynslu af smurbrauðs og
súpugerð. Íslensku kunnátta
skilyrði og ekki yngri enn 25
ára. Framtíðarstarf.
Uppl. í s. 820 7370, Ragga
eftir kl. 13 eða
sveinsbakari@sveinsbakari.is

Óskum eftir duglegum grillkokkum,
bæði hlutastarf og fulltstarf. Uppl.
á staðnum milli kl. 14-15 (Örn)
Flatahraun 5a Hfj.
Bílaleigan Hassó óskar eftir starfsmanni
í hlutastarf í sumar. Þarf að vera
samviskusamur, geta unnið sjálfstætt,
kunna góð skil á ensku og vera með
bílpróf. Þarf að vera 20 ára eða eldri.
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
Nánari upplýsingar í síma 618 0560

Tilkynningar

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

TILKYNNINGAR

Húsnæði í boði
Gistiheimili Guesthouse

Einkamál

www.leiguherbergi.is

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir
og óléttubekkir til sölu. Uppl. í síma
8916447

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ

2 herb. íbúð á jarðhæð á Álfhólsvegi
í kóp. til leigu. Er laus. Reykleysi og
reglusemi skilyrði. S. 697 7495/695
1802

Lærðu að sigla seglskút, kænu eða
kjölbát. Námskeið fyrir börn og fullorðna.
Sjá nánar inn á www.brokey.is

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

LANGANESBYGGÐ

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Framlengdur athugasemdafrestur vegna aðalskipulags
Frestur til að skila inn athugasemdum vegna aðalskipulags Langanesbyggðar framlengist til miðvikudagsins 4. júlí 2012.
Sveitarstjóri.

Atvinna

ATVINNA

Starfsmaður óskast STRAX

Atvinna í boði
Hlynur sf. óskar að ráða húsasmið til
starfa. Uppl. í s. 865 2300

Atvinna

Heildverslun sem þjónustar sérvörur inn í stórmarkaði
vantar starfskraft til aﬂeysinga í ca. 2,5 mánuð.
Hæfniskröfur:
Bílpróf, kraftmikill einstaklingur, geta unnið sjálfstætt, hæfni í
mannlegum samskiptum
Reynsla af sambærilegri vinnu kostur, æskilegur aldur 25-45 ára

Staðlaráð Íslands er vettvangur hagsmunaaðila til að vinna að stöðlun og notkun staðla á Íslandi.
Ráðið starfar á grundvelli laga um staðla og Staðlaráð Íslands, nr. 36/2003. Staðlaráð stendur fyrir
námskeiðum og veitir ráðgjöf, upplýsingar og þjónustu um hvaðeina er lýtur að stöðlum og stöðlun.
Jafnframt sér Staðlaráð um sölu staðla frá fjölmörgum staðlastofnunum.

Staðlaráð Íslands óskar eftir að ráða bókara til starfa.
Viðkomandi mun einnig sinna starﬁ gjaldkera.
Um 80% starfshlutfall er að ræða.
Starfssvið
• Ábyrgð og umsjón með færslu fjárhagsbókhalds sem og með
viðskiptamannabókhaldi
• Ábyrgð og umsjón með greiðslu launa og launatengdra gjalda
• Ábyrgð og umsjón með bókun og greiðslu reikninga
• Ábyrgð og umsjón með útreikningi dagpeninga og greiðslu
ferðareikninga
• Ábyrgð og umsjón með innkaupum á rekstrarvörum
• Aðstoð vegna fjármála sem og önnur tilfallandi verkefni í samráði
við yﬁ rmann

Menntunar- og hæfniskröfur
• Haldgóð menntun sem nýtist í starﬁnu
• Umtalsverð reynsla af sambærilegum verkefnum
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði sem og kunnátta á
dk-hugbúnað
• Gott vald á íslensku skilyrði sem og góð enskukunnátta
• Góð samskiptahæfni sem og frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Samviskusemi og nákvæmni í vinnubrögðum

Ferilskrá, ásamt meðmælum frá fyrri atvinnuveitendum, óskast
send í viðhengi með atvinnuumsókninni.
Áhugasamir sendi tölvupóst á herluf@run.is merkt
„ATVINNUUMSÓKN“ fyrir ﬁmmtudaginn 28. júní 2012

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn ásamt ítarlegri starfsferilsskrá
á netfangið gudrun@stadlar.is.
Staðlaráð er fulltrúi Íslands í alþjóðlegu staðlasamtökunum ISO og IEC, evrópsku staðlasamtökunum CEN, CENELEC og ETSI, og
þátttakandi í norrænu stöðlunarsamstarﬁ INSTA.

Fasteignir

Sigurður Fannar
Sölumaður
GSM: 897 5930
siggifannar@husin.is

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Huldubraut 40 – 200 Kópavogur

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
GSM: 820 0303
oli@husin.is

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fróðaþing 30, 203 Kópavogi

Brekkubyggð 61 –Garðabæ

OPIÐ HÚS – miðvikudaginn 27. júní frá kl. 17:00 – 17:30

3ja herbergja íbúð með sérinngangi

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-18.00
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Sérstaklega vel staðsett parhús, með stórkostlegu útsýni í vinsælu
hverﬁ í vesturbæ Kópavogs/Kársnesinu. SKIPTI SKOÐUÐ Á
ÓDÝRARI 4 herbergja íbúð. Verð: 63.9mkr.
Sigurður Fannar 897-5930 – verður á staðnum.

Mjög fallegt 216.5 fm einbýlishús með 41,3 fm. innbyggðum bílskúr, samtals
257,8 fm sem er í byggingu á lóðinni nr. 30 við Fróðaþing í Kópavogi.
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, eldhús, 2 stofur, 2 baðherbergi og þvottahús. Húsið sem er staðsteypt á hefðbundinn máta, skilast fullbúið að
utan (sléttmúrað, ekki málað) með grófjafnaðri lóð skv. lóðaruppdrætti og
að innan skilast húsið fokhelt. Skjólveggir skv. teikningu verða uppsteyptir
en ekki sorpgeymsla þar sem hún er stakstæð. Einnig er hægt að fá húsið
lengra komið. V.49m.

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

92,0 fm íbúð með sérinngangi og glæsilegu útsýni á góðum og grónum stað í
Garðabæ. Stór sér lóð fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottaherbergi innaf
forstofu, hol, 2 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús og ﬂísalagt baðherbergi. Útsýni
út á sjóinn, að Snæfellsjökli, yﬁr borgina og víðar. Verð 23,9 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. VERIÐ VELKOMIN.

26. júní 2012 ÞRIÐJUDAGUR
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timamot@frettabladid.is

SVAVAR GESTSSON fv. ráðherra á afmæli í dag

„Ég er ekki mikið fyrir að meta verk stjórnmálamanna eins og þeir hafi unnið þau algjörlega
upp á eigin spýtur. Maður er hluti af heild og ég vann með félögum mínum fyrir minn flokk.“
Í viðtali við Fréttablaðið 25. apríl 2004.

VERÐLAUNAÞÆTTIR AFTUR Á DAGSKRÁ: MEÐ OKKAR AUGUM TAKA TVÖ

60 ára afmæli
Hafdísar Baldvinsdóttur
Þessi skvísa á stórafmæli.
Við óskum Hafdísi Baldvinsdóttur
Seyðﬁrðingi til haming ju með 60 ára
afmælið.
Ætting jar og aðdáendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

GUÐJÓN ANDRÉSSON
Hraunvangi 3, Hafnarfirði,

lést á Dvalarheimili Hrafnistu, Hafnarfirði,
þann 20. júní. Útförin fer fram í kyrrþey að
ósk hins látna.
Sigfríður Runólfsdóttir,
Birna Guðjónsdóttir
Pierre Rabbath
Stefanía Guðjónsdóttir
Ástvaldur Jóhannesson
Lilja Guðjónsdóttir
Gunnar M. Erlingsson
Sóley B. Jensen
Guðjón S. Magnússon
Eric Rabbath
Andrés Magnússon
Kolbrún F. Gunnarsdóttir
Jóhannes R. Ástvaldsson
Andri Ö. Gunnarsson
og barnabarnabörn.

Allir til í að mæta í þáttinn
„Það hefur verið einstaklega
ánægjulegt hversu góð viðbrögð við höfum fengið, það
eru allir til í að vera með og
koma í þáttinn,“ segir Elín
Sveinsdóttir, framleiðandi og
upptökustjóri þáttanna Með
okkar augum. Sýning nýrrar þáttaraðar sjónvarpsþáttanna hefst í Ríkissjónvarpinu
miðvikudaginn 4. júlí.
Þættirnir vöktu mikla
athygli í fyrra en í þeim
spreytir fólk með þroskahömlun sig á dagskrárgerð
með aðstoð fagmanna. Þeir
hlutu ýmis verðlaun og
viðurkenningar, þar á meðal
Múrbrjót Landssamtakanna
Þroskahjálpar, Hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags
Íslands og Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins. „Efnistökin í ár eru afar fjölbreytt
líkt og í fyrra. Munurinn er
sá að nú þekkja allir þáttinn

KYNNTUST SLÖKKVILIÐINU Birna Björnsdóttir, eini kvenkyns slökkviliðsmaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á milli þeirra Eiðs og Steinunnar
við tökur þáttanna.
MYND/INGI R. INGASON

og það er ekkert mál að fá
fólk til að mæta í þættina.
Það gekk hálf brösuglega
í fyrra en nú þarf bara eitt
símtal og allir eru til.“
Elín segir þættina mikilvæga, þeir vekji athygli
á málefnum fatlaðra og

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir
og amma,

JÓNÍNA KRISTBJÖRG PÁLSDÓTTIR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

JÓHANNA M. BOGADÓTTIR
Víðilundi 20, Akureyri,

lést þriðjudaginn 19. júní á Sjúkrahúsi
Akureyrar. Útför hennar fer fram frá
Akureyrarkirkju miðvikudaginn 27. júní
kl. 13.30.
Lovísa Ásgeirsdóttir
Guðmundur Jónsson
Bogi Ásgeirsson
Margrét Einarsdóttir
Jóhanna Margrét
Kristinn Bjarkason
Jón Einar Guðmundsson
Birgir Örn Guðmundsson
Elin Arna Bogadóttir
Einar Kári Bogason
Ásgeir Jóhann, Daníel Ingi og Almar Jón Kristinssynir

lést á Landspítalanum við Hringbraut,
mánudaginn 18. júní. Útförin fer fram
frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 27. júní
kl. 11.00.
Sigurður Pétursson
Hólmfríður Sigurðardóttir
Kristján Freyr Helgason
Margrét Sigurðardóttir
Pétur Gauti Hreinsson
Pétur Sigurðsson
Júlía Ingibjörg Geirsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ERLA JÓHANNSDÓTTIR
hjúkrunarfræðingur frá Þórshöfn,
Kleifarvegi 8, Reykjavík,

lést á miðnætti síðastliðinn föstudag.
Jarðarför auglýst síðar.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
og langamma,

JÓRUNN SIGRÍÐUR THORLACIUS

Haukur S. Magnússon
Jónína Eir Hauksdóttir
Ingólfur Guðjónsson
Magnús Hauksson
Ragnheiður Halldórsdóttir
Jóhann Hauksson
Ingveldur G. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjaltabakka 22, Reykjavík,

þroskahamlaðra og sýni að
fólki með þroskahömlun séu
margvíslegar leiðir færar.
„Sjónvarpið á svo þakkir
skildar fyrir að setja þættina á dagskrá í sumar á besta
tíma, strax að loknum fréttum.“ Ingi R. Ingason annast

upptökustjórn og framleiðslu
með Elínu. Dagskrárgerð er í
höndum þeirra Andra Freys,
Bjarna, Eiðs, Katrínar Guðrúnar, Richards, Skúla Steinars og Steinunnar Ásu. „Þau
hafa þroskast mikið með
verkefninu og komu tvíefld
til leiks í ár,“ segir Elín.
Meðal nýrra dagskrárliða
er spurningakeppni Andra
Freys. „Hann lét þann draum
rætast að stýra spurningakeppni, bjó til spurningarnar,
lista yfir þátttakendur og er
stigavörður, dómari og spyrill. Þetta er mjög skemmtilegur dagskrárliður,“ segir
Elín að lokum.
Þættirnir eru unnir að
frumkvæði Landssamtakanna Þroskahjálpar með
stuðningi frá velferðarráðuneyti og mannréttindaráði
Reykjavíkurborgar.
sigridur@frettabladid.is

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

SIGURÐUR JÓNSSON
fyrrverandi prentsmiðjustjóri,
Hlíf II, Ísafirði,

lést á Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ
23. júní. Útförin verður auglýst síðar.
Árni Sigurðsson
Guðrún Halldórsdóttir
Jón Ólafur Sigurðsson
Jóhanna Oddsdóttir
Málfríður Þ. Sigurðardóttir
Þórhildur S. Sigurðardóttir
Guðmundur Hafsteinsson
barnabörn, langafa- og langalangafabörn.

Ástkær fóstursystir, mágkona
og frænka okkar,

GUÐBJÖRT ÞÓRDÍS
ÁSGEIRSDÓTTIR (STELLA)
frá Hvallátrum við Patreksfjörð,

lést á Sjúkrahúsi Patreksfjarðar 22. júní sl.
Útförin verður auglýst síðar.
Kristinn Guðmundsson
Margrét Ingvadóttir
Jóna Vigdís Kristinsdóttir
Emilía Alexandersdóttir
Bára Ágústsdóttir
Helgi Magnús Baldvinsson
Ómar Þór Ágústsson
Margrét Rósa Sigurðardóttir
og frændsystkini hinnar látnu.

sem lést á Dvalarheimilinu Grund
mánudaginn 11. júní síðastliðinn,
verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 28. júní kl. 13.00.
Kristín Sigtryggsdóttir
Arnkell Sigtryggsson
Sigurbjörg Sigtryggsdóttir
Brynjar Sigtryggsson
Guðmundur Sigtryggsson
Guðrún Sigtryggsdóttir
Elva Sigtryggsdóttir
Óðinn Sigtryggsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ágúst Lárusson
Tine Nielsen
Sigþóra O. Sigþórsdóttir
Anna Magna Bragadóttir
Guðmundur Guðlaugsson
Þórður Björnsson
Tipsuda Param

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
mágkona, amma og langamma,

INGIGERÐUR ÞÓRANNA
MELSTEÐ BORG
hjúkrunarfræðingur,
Freyjugötu 42, Reykjavík,

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir,
tengdafaðir, afi og bróðir,

KRISTINN KRISTINSSON
vélfræðingur,
Dofrabergi 15, Hafnarfirði,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
22. júní. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Anna Elísabet Borg
Elín Borg
Óskar Borg
Páll Borg

Rein Norberg
Benedikt Hjartarson
Berglind Hilmarsdóttir
Ingunn Ingimarsdóttir
Anna Borg
Eva Dögg, Rakel Björk, Thelma Hrund, Inga, Hildur Emma
og Elín Ósk.

lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi sunnudaginn
24. júní. Útförin verður auglýst síðar.
Steinunn Lilja Sigurðardóttr
Kristinn Kristinsson
Katrín Helga Kristinsdóttir
Snæbjörn Sigurðsson
Guðrún Harpa Kristinsdóttir
Sigurður Erlendsson
Tinna Björk Kristinsdóttir
Brynjar Rafn Ólafsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
okkar ástkæru móður, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

LAUFEYJAR SIGURÐARDÓTTUR
Mýrarvegi 111, Akureyri.

Sérstakar þakkir fær HO deild Sjúkrahússins
á Akureyri og heimahlynning fyrir góða
umönnun á erfiðum tímum.
Elsa Jónasdóttir
Sigursteinn Kristinsson
Gylfi Jónasson
Guðný Kr. Kristjánsdóttir
Heiðdís Sigursteinsdóttir
Jón Víkingur Árnason
Hjördís Sigursteinsdóttir
Brynjar Finnsson
Jónas Leifur Sigursteinsson
Ragnheiður I. Ragnarsdóttir
Sævar Jóhann Sigursteinsson
Sigurbjörg Þórey Ólafsdóttir
Jóhannes Karl Sigursteinsson
Harpa Þorsteinsdóttir
Katrín Gylfadóttir
Hjörtur Geirmundsson
Kristján Rúnar Gylfason
Helga Svava Arnarsdóttir
Ómar Ingi Gylfason
Aníta Einarsdóttir
og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

MARÍA S. GUÐRÖÐARDÓTTIR
Ögri,

lést á Kvennadeild Landspítalans 18. júní
síðastliðinn. Útför fer fram frá Ögurkirkju
laugardaginn 30. júní kl. 14.00.
Halldór Halldórsson
Leifur Halldórsson
Hafliði Halldórsson
Harpa Halldórsdóttir
Guðmundur Halldórsson
Halla María Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
Steinunn Einarsdóttir
Heiða Sigurbergsdóttir
Auður Marteinsdóttir
Þórólfur Sveinn Sveinsson

Okkar innilegustu þakkir fyrir auðsýnda
samúð og vinsemd vegna andláts
elskulegrar systur okkar og uppeldissystur,

ELSU STEINU ÞORSTEINSDÓTTUR
Seljahlíð, Hjallaseli 55.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Seljahlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Margrét J. Þorsteinsdóttir
Guðbjartur B. Þorsteinsson
Guðný Hrönn Þorsteinsdóttir
Erla Gísladóttir
Unnur Inga Karlsdóttir
og fjölskyldur.

Ásrún Heiðarsdóttir
Sævar Júníusson
Ársæll Kr. Ársælsson
Davíð Bjarnason

Skelltu þér í óborganlega skemmtiferð um Evrópu með fjórum
fyndnustu fjörkálfum þjóðarinnar. Auddi og Steindi gegn
Pétri Jóhanni og Sveppa í kostulegum ferðaleik sem gengur
út á að safna stigum fyrir hin ótrúlegustu uppátæki.
Hláturtaugarnar heimta áskrift í júlí! Þú mátt ekki missa af
Evrópska draumnum!

Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stod2.is
ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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krossgáta
2

1

7

9

4

8

10

12

13

15

16

LÁRÉTT
2. lingeðja, 6. gyltu, 8. vafi, 9. pota,
11. hreyfing, 12. tala, 14. akstursíþrótt,
16. í röð, 17. að, 18. rekkja, 20. til
dæmis, 21. málmur.

11

14

17

19

LÓÐRÉTT
1. lofttegund, 3. tveir eins, 4. ágrip,
5. reik, 7. hliðarspor, 10. angra,
13. hnoðað, 15. rotnunarlykt, 16.
stjórnpallur, 19. skóli.
LAUSN

Útlendingar vita ekkert
V

ið Íslendingar erum um margt sérBAKÞANKAR
kennilegur hópur. Ekki skortir okkur
Kolbeins
sjálfsálitið og við virðumst trúa því að við
Óttarssonar gerum allt öðrum betur. Meira að segja
Proppé hrunið okkar var mest og best. Og, eðli
málsins samkvæmt, vitum við allra best
hvað okkur sjálfum er fyrir bestu, hvernig
ástandið er hér í raun, hvað er vel gert og
hvað illa. Þetta væri hið besta mál ef við
værum dugleg í sjálfskoðun, ræktuðum
hugann, gerðum siðferðisleg reikningsskil
reglulega. Það gerum við hins vegar ekki,
síður en svo. Við veifuðum rannsóknarskýrslu Alþingis eins og hjálpræði voru
fyrst eftir að hún kom út, en svo fennti
yfir hana og gagnrýnin gleymdist.
Aftur vitum við allt best.

20

LÁRÉTT: 2. meyr, 6. sú, 8. efi, 9. ota,
11. ið, 12. númer, 14. rallý, 16. bd, 17.
til, 18. rúm, 20. td, 21. úran.

21

GAGNRÝNI útlendinga fyrir hrun
fékk ekki háa einkunn hjá Íslendingum. Við fussuðum og sveiuðum yfir
vankunnáttu þessa forpokaða fólks sem
ekki skildi okkar innsta eðli. Dönsk
gagnrýni skrifaðist á öfund og bresk á
ótta. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
ráðherra Sjálfstæðisflokksins, ráðlagði
þeim útlendingum sem gagnrýndu
loftbólu íslensks efnahags að fara á
endurmenntunarnámskeið. Og ekki
dró Ólafur Ragnar Grímsson forseti af sér við viðhald mýtunnar
um einstakt eðli Íslendinga sem
aðrar þjóðir skildu ekki.

HRUNIÐ er nú frá og háir og lágir hafa
fengið sinn kattarþvott. Íslendingar standa
eftir hreinir og stroknir og tilbúnir til að
takast á við verkefni dagsins á ný. Og þau
felast meðal annars í því að skella skollaeyrum við því sem útlendingar segja.

NÚ ber hins vegar svo við að útlendingarnir eru bara nokkuð ánægðir með það
sem þeir sjá hér á landi ísa. Hagfræðingar, viðskiptafræðingar, stjórnmálamenn,
bankamenn; fjöldi fólks hefur lokið lofsorði
á þann viðsnúning sem hér hefur orðið í
íslensku efnahagslífi. Þeir hafa sagt að það
að fara úr 216 milljarða króna halla á ríkissjóði árið 2009 í jöfnuð árið 2014, sem öll
teikn á lofti eru um að náist, sé harla gott.
Nýlegt skuldabréfaútboð íslenska ríkisins
sýnir einnig að trúin á íslenskt efnahagslíf hefur styrkst til muna. Í útlöndum. Ekki
á Íslandi.
VISSULEGA er margt gagnrýnivert við það
hvernig tekið hefur verið á málum eftir
hrun. Fjölmargt. Það eru hins vegar ótal
jákvæð teikn á lofti, hverju sem það er að
þakka. Séu erlendir spekingar duglegir við
að hrósa þér fyrir hvað þú hefur gert, má
færa rök fyrir því að það sé ágætlega gert.
GLÖGGT er gests augað segir góður og
gegn íslenskur málsháttur. Hann er nú í
gleymsku.

■ Pondus
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LÓÐRÉTT: 1. óson, 3. ee, 4. yfirlit, 5.
rið, 7. útúrdúr, 10. ama, 13. elt, 15.
ýlda, 16. brú, 19. ma.

6

3

Við eigum Því miður!
harma að
Er að fara
hefna gegn
að finna
Jóa og Kalla! heilgalla
10-9 tapið frá
í stíl á
seinustu viku netinu
svíður ennþá! með Píu!
Klukkan sex
á vellinum?

Eftir Frode Øverli
O...k! Harry Potter
maraþon!
En á
morg- Við ætlum
að komast í
un?
gegnum allar
myndirnar!

LaugarÞá ætlaru
daginn?
Hvað að hitta
var þá hestinn
aftur? minn, Hr.
Pepperoni!
Einmitt!

■ Gelgjan

Pabbi minn
þekkir einn
sem
heitir
Haraldur!

Hest?
Frábært!
Við
verðum
að fara!
Komdu
Klumpen!

Nice
knowing
you!

Klumpen!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég vona
Bara ef hann
bara að
myndi vakna
hann muni
tveimur
eftir að
mínútum
tyggja
í
fyrr. Tveimur
þetta skipti.
mínútum.

VIÐ VERÐUM
Í BOLUNGARVÍK
UM HELGINA
Bylgjan á
Bolungarvík

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMA GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður
Ævintýraeyjan með Hemma
Gunn og Svansí á Bylgjunni.
Boðið verður upp á frábær
tónlistaratriði og uppákomur
fyrir alla fjölskylduna.
Vertu með Bylgjunni og Olís
um helgina.
BYLGJULESTIN verður á ferð
og flugi út um allt land í sumar.
Hlökkum til að sjá ykkur!

BYLGJULESTIN Í SUMAR
9. JÚNÍ
16. JÚNÍ
23. JÚNÍ
30. JÚNÍ
7. JÚLÍ
14. JÚLÍ
21. JÚLÍ
28. JÚLÍ

Selfoss
Hafnarfjörður
Hveragerði
Bolungarvík
Vestmannaeyjar
Flúðir
Blönduós
Siglufjörður og
Fáskrúðsfjörður
11. ÁGÚST Dalvík
18. ÁGÚST Reykjavík

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Jú, það getur
verið mjög
þægilegt að
ferðast í tímavél,
en ég er samt
alltaf fastur
í fortíðinni.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Samkvæmt upplýsingunum á
kassanum fá þau
minni sykur ef
þau borða hann
svona í staðinn fyrir
morgunkornið.

Sykur

ENNEMM / SÍA / NM53139

Heilsaðu
deginum með
hollustu

Havre Fras er ein af fáum morgunkornstegundum
sem uppfylla hollustukröfur Skráargatsins.
Fáðu þér Havre Fras í morgunmat og þér líður
betur allan daginn.
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LISTAMANNASPJALL HJÁ SÍM Skúlptúrlistakonan Guðrún Nielsen heldur listamannaspjall á
síðasta degi sýningar sinnar en hún er listamaður júnímánaðar í SÍM-húsinu, Hafnarstræti 16. Ljósmyndir
og módel af verkum verða til sýnis ásamt hluta af nýju verki sem er skúlptúr, myndband og h-ljóðverk.

menning@frettabladid.is

Gummi Jóns
á Rósenberg
Guðmundur Jónsson, gítarleikari Sálarinnar hans Jóns
míns, heldur tónleika ásamt
hljómsveit á
Rósenberg
við Klapparstíg í kvöld.
Á dagskrá eru lög
Guðmundar
úr ýmsum
áttum, ný
og gömul,
en flest þó
GUÐMUNDUR
af sólóplötJÓNSSON
unum Japl,
Jaml og Fuður sem komu út á
síðastliðnum árum.
Með Guðmundi spila þeir
Jón Björgvinsson á trommur
og slagverk, Pétur Kolbeinsson plokkar bassa og Ingvar
Alfreðsson leikur á hljómborð. Tónleikarnir hefjast
klukkan 22 og er aðgangseyrir 1.500 krónur.

Djass og
fönk á Kex
Hljómsveitin Jazz and funk
leikur á næstu tónleikum
djasstónleikaraðarinnar á
KEX Hosteli í kvöld klukkan
21.
Hljómsveitina skipa gítarleikarinn Ásgeir Ásgeirsson,
trompetleikarinn Snorri Sigurðarson, bassaleikarinn Ingi
Björn Ingason og trommuleikarinn Erik Qvick. Hljómsveitin leikur djass og fönktónlist frá 6. og 7. áratug síðustu
aldar, þar á meðal lög eftir
Billy Cobham, John Scofield
og The Crusaders.
Tónleikarnir standa í um
tvær klukkustundir. Aðgangur
er ókeypis.

SUMARIÐ ER TÍMINN … þegar bækur rjúka út. Egill Örn Jóhannsson hjá Forlaginu og Guðrún Vilmundardóttir hjá Bjarti eru sammála um að bókamarkaður sé orðinn öflugur

á vorin og sumrin, sem skili sér meðal annars í aukinni frumútgáfu á íslenskum skáldverkum, sem var nær eingöngu bundin við jólabókaflóðið.

Æ fleiri skáldsögur koma út á sumrin
Það er af sem áður var þegar íslenskar skáldsögur voru nær eingöngu
gefnar út í jólabókaflóðinu. Að
minnsta kosti fimm skáldsögur hafa
komið út í frumútgáfu það sem af
er sumri. Útgefendur tala um stökkbreytingu í bókasölu.
Fyrir örfáum árum heyrði það til algjörra
undantekninga að íslenskt skáldverk kæmi út
á öðrum tíma árs en fyrir jól. Á undanförnum árum hefur þó meira borið á að íslenskum skáldsögum sem gefnar eru út utan jólabókaflóðsins, gjarnan í kiljuútgáfu, með góðum
árangri, svo sem Makalaus Tobbu Marinós og
Handbók um hugarfar kúa eftir Bergsvein
Birgisson, sem komu báðar út að sumarlagi. Í
vor og sumar hafa að minnsta kosti fimm skáldsögur og eitt smásagnasafn og nokkrar ljóðabækur komið út í frumútgáfu. Af útgefnum
skáldverkum má nefna Korter eftir Sólveigu
Jónsdóttur, Leikarann eftir Sólveigu Pálsdótt-

ur, Það kemur alltaf annar dagur eftir Unni
Birnu Karlsdóttur, Sýslumaðurinn sem sá álfa
eftir Erni K. Snorrason og nú síðast Ást í meinum eftir Rúnar Helga Vignisson.
„Bóksala á Íslandi hefur í raun tekið stökkbreytingum á aðeins tíu árum og er orðinn til
mjög öflugur markaður með bækur á vorin og
sumrin,“ segir Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri Forlagsins, sem gefur út flesta
titla. Fyrir áratug hóf JPV kiljuútgáfu af krafti,
með frumútgáfu afþreyingarbóka í kilju fyrir
sumartímann. „Í upphafi var þetta blanda nýrra
þýðinga og svo endurútgáfna á metsölubókum
jólanna á undan. Þetta fór afar vel af stað og
á örfáum árum bæði margfaldaðist útgáfan og
salan. Nú er svo komið að meirihluti tekna Forlagsins kemur á því sem kalla mætti „öðrum
árstíma“, það er öðrum tíma en um og fyrir jól.
Fyrir nokkrum árum fór Forlagið að reyna
frumútgáfu íslenskra skáldsagna, bæði kiljur
og innbundnar útgáfur, og var reynslan svo
góð að sögn Egils að útgáfan hefur verið að
aukast jafnt og þétt á hverju ári. „Vorið 2010
kom til dæmis út í kilju bókin Missir eftir Guð-

berg Bergsson. Hana sendum við jafnframt frá
okkur á jólamarkaðinn seinna sama ár og þá í
innbundinni útgáfu.“
Egill segir að sumarútgáfa geti verið vænlegur kostur fyrir höfunda sem eru að stíga sín
fyrstu skref. „Það getur verið mjög erfitt að
gefa út sína fyrstu bók fyrir jól á sama tíma og
allar helstu kanónur eru að bítast um athyglina
og í raun minni líkur en meiri að slíkt gangi
upp, þótt um það séu vissulega dæmi. En eins
og staðan er orðin nú fer því fjarri að útgáfa
að vori þurfi að vera lakari kostur en útgáfa
fyrir jól.“
Guðrún Vilmundardóttir hjá Bjarti tekur
undir með Agli um að breyting hafi orðið á bóksölu og útgáfumynstri undanfarin ár og telur
að hún sé komin til að vera. „Það er vissulega
öðruvísi stemning en á haustin, ekki jafn mikið
stuð og athygli bókafólks og gagnrýnenda
kannski ekki jafn einbeitt. En á móti kemur er
sviðið auðara en fyrir jól. Kilja er ódýrari en
innbundin bók, fólk grípur þær frekar með og
þetta getur skapað öðruvísi tækifæri fyrir höfunda.“
bergsteinn@frettabladid.is

DAVÍÐ A. STEFÁNSSON „Við reynum að koma auga á hið sérkennilega, taka eftir fólki, greina stemningu í umhverfinu og miðla

hugusunum á blað,“ segir skáldið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

Hugarflug, skrif og sköpun

Heilsueldhúsið
KHLOVXUHWWLULV

„Ég er með sjö krakka í skriftaræfingu akkúrat núna og svo er annað
námskeið í næstu viku,“ segir
Davíð A. Stefánsson, ljóðskáld og
bókmenntafræðingur, sem kennir fólki á aldrinum 12 til 16 ára að
kafa ofan í eðli þess að segja sögu.
Námskeiðin hans nefnast Sköpunarskólinn – sögur og kvikmyndir og eru til húsa í Vesturreitum,
félagsmiðstöð á Aflagranda 40,
Reykjavík.
Davíð segir markmið námskeiðsins vera það að efla sjálfstraust og
frelsi unga fólksins til að treysta
eigin sköpunarkrafti og skilja

valdið sem felist í honum. „Námskeiðið er mátuleg blanda af hugarflugi, skrifum, greiningu á kvikmyndum og hvetjandi fyrirlestrum
um sköpunargáfuna,“ segir hann.
„Auk þess förum við í fjölbreyttar vettvangsferðir og athyglisæfingar, reynum að koma auga á hið
sérkennilega, að taka eftir fólki,
greina stemningu í umhverfinu
og miðla hugsunum á blað í eigin
orðum.“
Davíð kveðst hafa kennt skapandi skrif í Listaháskólanum, Kvikmyndskólanum og Myndlistaskóla
Reykjavíkur og í fyrrasumar á

eigin vegum. „Í fyrra var ég ekki
formlega með þennan kvikmyndavinkil sem ég er með núna en unga
fólkið horfir mikið á kvikmyndir
og þær eru auðvitað sögur í grunninn.“ Hann segir frelsið mikið sem
krakkarnir hafi enda sé um hugmyndanámskeið að ræða, en fá þau
heimaverkefni? „Þau eru í sumarfríi svo ég vil ekki senda með þau
með heimalærdóm beint. Þau fá því
ekki skylduverkefni heim heldur
hvatningu,“ svarar hann og segir
næsta námskeið vera dagana 2. til
6. júlí frá klukkan 12.30 til 15.30 og
pantanir á david@ljod.is.
- gun

www.peugeot.is

Fjölskylduvænir
- Eyðslugrannir og með fimm stjörnu öryggi

Peugeot 3008
- sjálfskiptur, dísil
Meðaleldsneytiseyðsla frá 4,7L/100km
CO2 útblástur frá 122g

kr.

4.590.000
Peugeot 5008
- 7 manna, sjálfskiptur, dísil
Meðaleldsneytiseyðsla frá 4,8L/100km
CO2 útblástur frá 125g

kr.

4.760.000
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30% MINNI LÍKUR

eru á brjóstakrabbameini stundi kona reglulega líkamsrækt. Þetta kemur
fram í nýrri rannsókn á vegum lýðheilsudeildar Háskólans í Norður-Karólínu um samspil líkamsræktar, þyngdar og brjóstakrabbameins.

lifsstill@frettabladid.is

Strákar kyssa fleiri froska
KYNLÍF Meðalkona þarf að kyssa 22 menn áður en
hún hittir á hinn eina sanna ef marka má rannsókn
stefnumótasíðunnar meeteez.com. Ekki dugir það
þó til því að meðaltali þarf hún einnig að ganga í
gegnum ástarsorg fimm sinnum, eiga einnar nætur
gaman sex sinnum, þola að láta halda framhjá sér
fjórum sinnum og eiga að minnsta kosti eitt ástarsamband sem hófst á Internetinu.
Karlmenn þurfa hins vegar aðeins fleiri tilraunir til því þeir þurfa að kyssa 23 stelpur, eiga tíu
skyndikynni og lenda í ástarsorg sex sinnum.

PHILIPS LED SJÓNVÖRP

EM TILBOÐ

BARDAGAÍÞRÓTTAGALLAR Á UNGABÖRN
Berglind Baldursdóttir hóf
framleiðslu á ungbarnagöllum í bardagaíþróttastíl árið
2009. Gallarnir hafa gert
góða hluti erlendis og eru
nú til sölu hér á Íslandi líka.
TÍSKA „Ég datt bara inn í þetta
alveg óvart þegar bróðir minn,
sem er bardagaíþróttamaður,
eignaðist barn. Mig langaði að gefa
barninu gjöf sem tengdist sporti
pabbans en fann hvergi neitt svo
ég ákvað að búa til galla sjálf. Ég
var rosalega ánægð með útkomuna
og ákvað að fara lengra með þessa
hugmynd, en sjálf er ég ekkert
lærð í fatahönnun eða neinu svoleiðis,“ segir Berglind um Baby gi
ungbarnagallana sem hún framleiðir undir vörumerkinu Baby
Grappling.
Gallarnir líta út eins og alvöru
bardagaíþróttagallar en eru sérhannaðir fyrir ungabörn. Hægt er
að fá þá í þremur litum, hvítum,
rauðum og bláum, og í stærðum
62 til 92. „Svo getur fólk leikið sér
svolítið með litina, því það er hægt
að kaupa belti í sex mismunandi
litum,“ segir Berglind. Hún segir
hugsunina á bak við gallana vera
svipaða og með fótboltabúningana
sem er hægt að fá niður í minnstu
stærðir. Gallarnir eru hugsaðir
sem hversdagsföt en þeir eru gerðir úr mjög mjúkri bómull og hannaðir þannig að þeir séu þægilegir fyrir börnin að leika sér í og að
sitja í í lengri tíma.
Berglind segir fólk kaupa gallana þó það tengist ekki bardagaíþróttum en það sé þó mikið um
að feður kaupi þá á börnin sín. „Ég
hef fengið mikið sent af myndum
þar sem pabbinn heldur stoltur á
barninu sínu og þau eru alveg í
stíl. Það er rosalega gaman,“ segir
Berglind. Gallarnir eru búnir að
vera í sölu á Amazon síðustu mánuði en ekki var hægt að kaupa þá
hérlendis í fyrstu. Nú eru þeir þó
komnir í sölu í Útilífi í Glæsibæ og
kosta 5.490 krónur. „Við ákváðum

BARDAGABÖRN Baby Gi gallarnir frá Berglindi hafa verið að slá í gegn bæði í Evrópu

og Ameríku. Þeir eru nú loksins komnir í sölu á Íslandi.

að reyna að halda verðinu á þeim
nær því sem tíðkast í Evrópu, sem
er auðvitað töluvert lægra þar sem
enginn virðisauki er á barnavörum
þar,“ segir Berglind.
Berglind lætur þó ekki staðar
numið við gallana því væntanlegar eru samfellur með áprentuðum slagorðum tengdum bardagaíþróttum. Þær eru væntanlegar í
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sölu fyrir næstu jól. Á svipuðum
tíma er einnig væntanleg frá henni
fyrirburalína sem er sérstaklega
hönnuð með börn á vökudeild
í huga. Hægt er að skoða Baby
gi gallana betur á heimasíðunni
babygi.com og fylgjast með þróun
fyrirburalínunnar á Facebook síðunni Tamiko–Preemie & NICU.
tinnaros@frettabladid.is

Hvað segir fjöldi bólfélaga?
Philips 40PFL5507T
t%w4NBSU-&%TKØOWBSQ
t'VMM)%1JYFM1MVT)%
t%%DPOWFSTJPO %Ó%
t)[1FSGFDU.PUJPO
t)%.*PH64#UFOHJ
t4NBSU57¢SÈ§MBVTOFUWBGSJ
t8J'J¢SÈ§MBVTNØUUBLBSJ
t4LZQFNÚHVMFJLJ

VERÐ

249.995
FRÁBÆRT VERÐ

FÆST EINNIG Í 46"
Philips 46PFL5507T 299.995

3D BLU-RAY SPILARI
FYLGIR TÆKJUNUM
ht.is

KYNLÍF Drusla er mér hugleikið orð.
Á heimili mínu táknar það að vera
sóðalegur til fara eða það sé skítugt inni hjá þér. Sem uppreisnargjarn og latur unglingur fékk ég
oft að heyra ég væri drusla. Ég tók
það ekkert sérstaklega inn á mig
þar sem ég vissi upp á mig sökina.
Ég nennti ekki að taka til og mér
var alveg sama þó það væri gat á
erminni á peysunni, hún var keypt á
kílómarkaði í Spútnik og var í uppáhaldi. Ég var bara drusla og stolt
af því.
Svo breyttist merking orðsins
drusla. Ég fór að heyra þetta frá
samnemendum mínum og þeir áttu
ekki við tiltekt eða götóttar flíkur
(sem þó voru í tísku). Nei, það var
út af orðrómi um sleik við einn eða
tvo. Eða kannski var það meira en
sleikur, gott ef það var ekki orðrómur um að ég hefði handjárnað einhvern við ofn og komið vilja
mínum fram við hann, eða handjárnaði hann mig? Það skiptir ekki
máli því sögurnar voru svo ótal
margar. Stelpur og strákar fleygðu
þessu orði sín á milli og þótti þetta
hámark niðurlægingarinnar, svona
ég-myndi-sko-aldrei-gera.
Nú, tæpum tuttugu árum seinna,
segja unglingsmeyjar mér sömu
söguna. Þær eru druslur því þær
fóru í sleik við eða leyfðu hinum hitt

HÆTTUM AÐ STIMPLA Fjöldi bólfélaga

segir ekkert um hjarta og vitsmuni fólks.

og þetta kynferðislegt (leyfðu. Einmitt. Efni í annan pistil). Stimpilinn
getur verið erfitt að afmá og eftir
situr kynferðislega forvitin stelpa
sem skilur ekki af hverju hann má
fara í sleik en ekki hún. Það er ekki
auðlifað í unglingsheimi þegar kynveran er í mótun. Ætli það sé betra
að vera „nunna“ heldur en drusla?

Í hverri einustu kynfræðslu sem
ég flyt er ég spurð hversu mörgum
ég hafi verið með og hvað ég hafi
prufað. Yfir 1.500 unglingar, takk
fyrir. Það er líkt og sumar sárbæni
mig um að nefna háa tölu svo þeirra
tala líti betur út í samanburði, eða
þeir vilja benda og hía og kalla
drusla, drusla, drusla! Jafnvel hafa
þeir fundið ástæðu fyrir sérfræðimenntuninni. Sem svar við þessum fróðleiksþorsta tileinka ég nú
tuttugu mínútum í samræður um
kynlífskurteisi og rök fyrir því að
fjöldi bólfélaga sé ekki mælikvarði
á kynferðislega getu viðkomandi né
hæfni.
Hvað segir fjöldi bólfélaga þér
um hjarta og vitsmuni manneskjunnar? Akkúrat ekki neitt. Við skulum því hætta að nota orðið drusla til
að tala um kynferðislegar athafnir
annarra sem koma okkur ekki við.
Hættum að stimpla, dæma og hía;
og breytum samræðum okkar um
kynlíf!

KYNLÍF: TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og
segðu henni frá vandamáli
úr bólinu. Lausnin gæti
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is
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„Pop-up” á tískuviku Berlínar
FLOTT Sarah Burton hannaði kjól Kate
Middleton.
NORDICPHOTOS/GETTY

Burton fær
orðu drottningarinnar
TÍSKA Fatahönnuðurinn Sarah
Burton hefur fengið orðu frá
bresku drottningunni fyrir framlag sitt til breskrar fatahönnunar. Burton, sem tók við tískuhúsi
Alexanders McQueen eftir að hann
lést árið 2010, hannaði brúðarkjól
Katrínar hertogaynju af Cambrigde er hún gekk í það heilaga
með Vilhjálmi Bretaprins í fyrra.
Kjóllinn þótti einkar vel
heppnaður hjá Burton.
Orðan sem
Burton fékk við
hátíðlega athöfn
í höllinni nefnist Officer of the
most Excellent
Order of the British Empire. Alexander McQueen
varð einnig þess
heiðurs aðnjótandi
að fá orðu á meðan
hann var á lífi en
hann tók á móti
orðunni Commander of the most
Excellent Order
of the British Empire, árið 2003, sem er
einu þrepi hærri en
orða Burton.

TÍSKA „Við erum í öllum fjölmiðlum hérna og þar hefur verið sagt
að Ísland og Grænland komist
með þessu á kortið í tískuheiminum,“ segir Hulda Rós Guðnadóttir, listrænn stjórnandi verkefnisins dottirDottir, sem er hluti af
dagskrá tískuvikunnar í Berlín
sem fram fer dagana 3. til 8. júlí.
Verkefnið er „pop-up“ verslun
sem selur íslenska, grænlenska
og færeyska framúrstefnuhönnun á sviði fatahönnunar
og handverks. Verslunin verður
óhefðbundin en um er að ræða
innsetningu eftir Huldu, sem er
bæði myndlistar- og kvikmynda-

gerðarkona. Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli á hönnun fyrrnefndra Norðurlanda
sem hefur ekki náð jafn langt og
sænsk og dönsk fatahönnun.
Íslenskir hönnuðir verða í aðalhlutverki en hönnuðir merkjanna
Munda, Eyglóar, Hlínar Reykdal,
DisDis, Hringu og Scintillu taka
þátt og er þetta þeim dýrmætt
tækifæri. „Það er mjög erfitt
að komast inn á þýskan markað en hann er sterkastur í Evrópu. Við erum í samskiptum við
fyrirtæki sem er með fjölda innkaupastjóra á sínum snærum,“
segir Hulda.

„Það er rosalegt fyrir hönnuðina að komast í samband við
þá. Jafnframt hefur hinn ítalski
Nino Cerruti, ein af goðsögnum
tískuheimsins á 20. öld, boðað
komu sína og ætlar að styrkja
nokkra hönnuðanna,“ segir
Hulda, en þessi tískujöfur er
stofnandi hátískuhússins Cerruti.
Hún bætir við að verkefnið hafi
fengið mikla umfjöllun í Þýskalandi, þar á meðal í Vogue, Elle,
Interview, Glamour, Deutsche
Zeitung og á mörgum tískubloggum. Verslunin opnar 5. júlí kl. 19
fyrir almenning og er til húsa á
Torstrasse 68.
- hþt

3. eða 13. júlí

Frá kr.

47.450
í 11 nætur

2 FYRIR 1
TIL TYRKLANDS

Ótrúlegt tilboð
– allra síðustu sætin
Þú kaupir 2 flugsæti en greiðir
aðeins fyrir 1. Við bjóðum þér
fjölbreytta gistingu meðan á
dvölinni stendur.

Bodrum
frá aðeins kr.
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Frá kr.

47.450

Flugsæti með sköttum
m.v. 2 fyrir 1 tilboð 3. júlí
eða 13. júlí. Verð áður
kr. 94.900.

Verðdæmi fyrir gistingu
– allt innifalið:

Frá kr.

51.500

á mann m.v. tvo fullorðna
og tvö börn á Bitez
Garden 3. júlí í 10 nætur
með öllu inniföldu. Verð á
mann í tvíbýli kr. 73.500.

í Tyrklandi

34.950

VIÐURKENND Sarah

Burton, yfirhönnuður
tískuhússins Alexander
McQueen, fékk orðu frá
drottningunni fyrir framlag
sitt til breskrar fatahönnunar
og fyrir brúðarkjól Katrínar
hertogaynju af Cambrigde.

2 FYRIR 1 TIL COSTA DEL SOL
Frá kr.

34.950

Flugsæti með sköttum m.v. 2 fyrir 1
tilboð 3. júlí. Verð áður kr. 69.900.
Verðdæmi fyrir gistingu með öllu inniföldu:

Costa del Sol
10. júlí
frá aðeins kr.

Louboutin á ekki einkarétt á skóm með
rauðum sóla.
NORDICPHOTOS/GETTY

Frá kr. 68.200
á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn í íbúð á Bajondillo
3. júlí í 14 nætur. Verð á mann m.v. tvo fullorðna í studio
íbúð kr. 68.800.

34.950
2 FYRIR 1 TIL MALLORCA

Zara vann
Louboutin
TÍSKA Spænska fatamerkið Zara
vann mál sem skóhönnuðurinn
Christian Louboutin höfðaði gegn
fyrirtækinu árið 2008. Ástæða
málsins var að Zara seldi skó með
rauðum sóla, en það taldi Louboutin sig hafa einkarétt á. Málið
hefur verið lengi á leið sinni í
gegnum réttarkerfið í Frakklandi
sem komst á dögunum að þeirri
niðurstöðu að Zöru er leyfilegt að
selja skó með rauðum sóla og þarf
Louboutin því að greiða verslunarkeðjunni vinsælu um hálfa milljón
í skaðabætur.
Louboutin er eitt frægasta skómerki í heimi og rauði sólinn
táknrænn fyrir merkið. Louboutin er rándýrt merki og því gleðiefni fyrir tískuáhugamenn að geta
keypt sér skó með rauðum sóla á
viðráðanlegu verði.

vera mikið tækifæri fyrir íslenska,
grænlenska og færeyska hönnuði en
Mundi og Eygló taka þátt í verkefninu.

Allra síðustu sætin

3. júlí

RAUÐUR SÓLI Skóhönnuðurinn Christian

GOTT TÆKIFÆRI Hulda segir verslunina

Frá kr.

34.950

Flugsæti með sköttum m.v. 2 fyrir 1
tilboð 10. júlí. Verð áður kr. 69.900.
Verðdæmi fyrir gistingu með öllu inniföldu:

Mallorca

Frá kr. 61.200
á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn í íbúð á Club
Cala D´Or Park 10. júlí í 14 nætur. Verð á mann m.v. tvo
fullorðna í studio íbúð kr. 74.800.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða og fáðu
send öll tilboð.
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR

LAUGARÁSBÍÓ

þriðjudagstilboð

WHAT TO EXPECT
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D
MADAGASKAR 3 2D
SNOW WHITE

“HEILLANDI LEIKUR OG FALLEG SAGA.”
- H.S.S,, MBL
“BÆTIR, HRESSIR OG KÆTIR.”
- H.V.A., FBL

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

MYNDIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM!

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
- ROGER EBERT

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gefa búninga Þjóðleikhússins
„Það leynast þarna búningar inn
á milli sem fólk á eftir að kannast
við frá fjölum Þjóðleikhússins,“
segir Sigurlaug Þorsteinsdóttir,
markaðsstjóri Þjóðleikhússins,
sem grynnkar á búningasafni sínu
á morgun.
Um er að ræða ógrynni af búningum sem hafa safnast saman
í 62 ára sögu Þjóðleikhússins
en í tilefni af flutningi geymsl-

unnar ætlar leikhúsið að bjóða
áhugaleikhópum og almenningi
að njóta góðs af herlegheitunum.
Áhugaleikhópar landsins njóta
forgangs og fá að mæta klukkan
12 en dyr búningageymslunnar
opnast fyrir almenning klukkan
tvö. Búningageymslan er í Skútuvogi 4.
„Þetta verður vonandi líf og fjör,
svona fyrstur kemur, fyrstur fær

stemning. Ég vona að sem flestir
láti sjá sig því okkur er umhugað um að allir fái að njóta góðs
af þeim gullmolum sem hér eru
í boði,“ segir Sigurlaug en undirstrikar þó að Þjóðleikhúsið sé
ekki að losa sig við það elsta og
dýrmætasta. „Sumir búningar
eru einfaldlega orðnir þjóðargersemar og því erfitt að láta þá frá
sér en nóg er þó í boði.“
- áp

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

-V.J.V., SVARTHOFDI.IS

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR
5%
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 5.35 - 8 - 10.25 L
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING LÚXUS KL. 5.35 - 8 L

MADAGASCAR 3D ÍSL.TAL
MADAGASCAR 2D ÍSL.TAL
PRIANHA 3D ÓTEXTUÐ
PROMETHEUS 3D
PROMETHEUS 3D LÚXUS
PROMETHEUS 2D
MIB 3 3D

MARGIR GULLMOLAR Það
kennir ýmissa grasa í búningageymslu Þjóðleikhússins
sem neyðist til að grynnka á
safninu og verður því opnað
áhugaleikhópum og almenningi. Fyrstur kemur, fyrstur fær
en allt er gefins. Sigurlaug
sést hér í ballettbúningi sem
saumaður var á karlmann í
Snædrottningunni og með
henni er Rikki í leðurfrakka úr
verkinu Bakkynjur.

Sýningartímar
5.50, 8, 10.15
4, 8, 10.20
4, 6
4
7, 10

KL. 3.40 - 5.50
L
KL. 3.30
L
KL. 8
16
KL. 5.20 - 8 - 10.30 16
KL. 10.30
16
KL. 10
16
KL. 5.30 - 8 - 10.30 10

HÁSKÓLABÍÓ

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 5.35 - 8 - 10.25 L

INTOUCHABLES
PROMETHEUS 3D
MOONRISE KINGDOM
MIB 3 2D
BORGARBÍÓ

WHAT TO EXPECT WHEN...

PIRANHA 3D
PROMETHEUS

KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
KL. 6 - 9
16
KL. 8 - 10.10
L
KL. 5.30
10

Fann þá einu réttu
Leonardo DiCaprio hefur verið í sambandi með
fyrirsætunni Erin Heatherton í átta mánuði og
telja vinir leikarans að hann hafi loks fundið þá
einu réttu.
„Leo hefur áttað sig á því að hann hefur
fundið konu sem er ekki einungis falleg heldur einnig hæfileikaríkur íþróttamaður. Erin
elskar hvers kyns íþróttir og ætlaði sér að verða
atvinnukona í körfubolta áður en henni bauðst
að gerast fyrirsæta,“ var haft eftir innanbúðarmanni. DiCaprio er mikill körfuboltaaðdáandi og er heimili hans í
Los Angeles meðal annars
búið stærðarinnar körfuboltavelli.
„Hann hefur fundið
fallega, gáfaða stúlku
sem deilir áhugamálum hans og gæti verið
framtíðareiginkona
hans,“ sagði vinur leikarans.

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 5.45 - 8 - 10 L
KL. 10.20
16
KL. 5.45 - 8
16

FRÁ LEIKSTJÓRA HAIRSPRAY KEMUR
PARTÝMYND SUMARSINS

ÁSTFANGINN Leonardo

DiCaprio gæti hafa
fundið hina einu réttu
í fyrirsætunni Erin
Heatherton.

Tom Cruise er
stórkostlegur
sem rokkarinn
Stacy Jaxx

NORDICPHOTOS/GETTY

Ástir, kynlíf og Rokk og Ról

SKAPANDI Gwen Stefani vill að synir
sínir séu skapandi í hugsun.
NORDICPHOTOS/GETTY

Synirnir
skapandi
Söngkonan Gwen Stefani leyfir
sonum sínum að velja sjálfir í
hvaða föt þeir fara í von um að
það ýti undir sjálfstæða hugsun
hjá þeim. Hún viðurkennir þó
að útkoman geti stundum verið
skrautleg.
„Ég vil að þeir hafi gaman af
lífinu og séu skapandi í hugsun.
Stundum er útkoman alveg hryllileg hjá þeim en oft koma þeir
fram í frábærum heilklæðnaði,“
sagði Stefani um fataval Kingston
og Zuma.
Stefani sendi nýverið frá sér
barnafatalínu, Harajuku Mini, í
samstarfi við verslunina Target.

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

www.lyfja.is
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FRÁBÆR RÓMANTÍSK GAMANMYND

MILEY CYRUS DEMI MOORE

– Lifið heil
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afsláttur af allri

- Roger Ebert
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„Scott
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k t aðð skapa
k rafmagnaða
f
ð
stemningu í Prometheus“
-V.J.V., Svarthofdi.is

Corega línunni
EGILSHÖLL
LSHÖLL

ÁLFABAKKA

52&.2)$*(6
./
52&.2)$*(6/8;869,3 ./
0$'$*$6&$50Ì6/7$/, ./
0$'$*$6&$50Ì6/7$/, ./
0$'$*$6&$5(16.87$/, ./
612::+,7(
./
/2/
./
7+(5$9(1
./
7+(',&7$725
./
7+($9(1*(56
./
81'5$/$1',%%$0Ì6/7$/, ./

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

12
VIP

L
L
L
12
12
16

10
L

./
./
./
./
./

'
'
'
'
'

12
L
L

SELFOSS

/2/
81'5$/$1',%%$Ì6/7$/
6$)(

./
./
./

52&.2)$*(6./
0$'$*$6&$50Ì6/7$/, ./
0$'$*$6&$50Ì6/7$/, ./
0$'$*$6&$5Ð7(;78è(16.87$/,./
7+(/8&.<21(
./
'$5.6+$'2:6
./

12
L
16

12
16
16
L
L
L
12

Nýtt
Corega Neutral Taste
Frábær festa allan daginn, bragðlaus
svo að þú njótir matarins án truflunar.

Gildir til 15. júlí.
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas
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Lægra
verð
í Lyfju
ÞRIÐJUDAGUR: BERNIE 17:50, 20:00, 22:10  UNG (GOODBYE
FIRST LOVE) 20:00  SUMARTÍÐ (SUMMER HOURS) 17:50, 22:10
 COOL CUTS: LEGENDS OF VALHALLA-THOR 18:00  COOL CUTS:
JAR CITY 20:00  COOL CUTS: LAST DAYS OF THE ARCTIC 22:00 
BLACK’S GAME 22:00  ÚTSKRIFTARHÁTÍÐ KVIKMYNDASKÓLANS
15-22 (FRÍTT INN, ALLIR VELKOMNIR)

SAGA SVO
ÓTRÚLEG AÐ
HÚN HLÝTUR
AÐ VERA
SÖNN!

BERNIE

JACK BLACK
MATTHEW McCONAUGHEY
SHIRLEY MACLAINE

Út að borða og í bíó á Sumartíð og Ung! Sushisamba og Tapasbarinn.

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn!

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 60184 6/12
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Vanhugsað og dauðhreinsað
Bíó ★★★★★
Rock of Ages
Leikstjórn: Adam Shankman
Leikarar: Diego Boneta, Julianne
Hough, Russell Brand, Paul
Giamatti, Catherine Zeta-Jones,
Mary J. Blige, Malin Åkerman, Alec
Baldwin, Tom Cruise

Kvikmyndin Rock of Ages er byggð
á samnefndum Broadway-söngleik
og segir frá lífi nokkurra starfsmanna „Bourbon Room“-næturklúbbsins í Hollywood árið 1987. Í

stað frumsaminna laga styðst verkið við klassíska hármetalslagara frá
hljómsveitum á borð við Whitesnake, Twisted Sister og Extreme.
Hugmyndin er ekki svo galin enda
tónlist og tíðarandi þessa tímabils
bæði kraftmikil og litrík, en framkvæmdina hefði mátt hugsa betur.
Þar sem sagan er í besta falli
ófrumleg skiptir það afskaplega
miklu máli að söngatriðin séu vel
úr garði gerð. Það er jú það sem
myndin snýst að mestu leyti um,
grípandi rokkmúsík sem eldri kynslóðin þekkir vel og þeir yngri gætu
auðveldlega hrifist af. En því miður
er frumkraftur rokksins hlunnfar-

VANHUGSUÐ Rock of Ages er mis-

heppnuð mynd um litríka tíma.

inn algjörlega og í staðinn fáum við
dauðhreinsað popp hjúpað þykku
lagi af auto-tune. Illa farið með annars þrælgóð lög.

Af þessum sökum er erfiðara að
líta fram hjá öllu hinu sem er misheppnað við Rock of Ages. Eins og
klaufalegu dramatíkina við Hollywood-skiltið, pínlega kynlífsatriðið á biljarðborðinu, þá staðreynd
að aðalsöngkonan kann bara að
syngja R&B, og að enginn syngi
í hljóðnema þó hann sé staðsettur beint fyrir framan hann. Og
af hverju er það fyndið að tvær
karlpersónur ákveði að játa hvor
öðrum ást sína? Er það vegna
þess að þær syngja hallærislegt
lag í kjölfarið eða vegna þess að
fólki finnst tilhugsunin um tvo
karlmenn að knúsast enn þá jafn

hlægileg og fyrir 50 árum?
Mig langar samt að hrósa leikmyndadeildinni fyrir sitt framlag
því útlit myndarinnar er upp á tíu.
Einnig eru þeir Tom Cruise og Paul
Giamatti nokkuð skemmtilegir í
sínum hlutverkum, en þá er það því
miður upptalið sem Rock of Ages
hefur fram að færa. Ef þið komist yfir upprunalegar útgáfur allra
laganna úr myndinni getið þið samt
búið til heljarinnar blandspólu fyrir
bílinn.
Haukur Viðar Alfreðsson
Niðurstaða: „I Love Rock ‘n‘ Roll“
syngja þau um leið og þau svívirða
rokkið. Synd og skömm.

ANDLIT H&M Lana Del Rey gæti verið
nýtt andlit H&M.
NORDICPHOTOS/GETTY

Andlit H&M
Söngkonan Lana Del Rey gæti
orðið næsta andlit tískurisans
H&M ef marka má frétt Page
Six. Sé fréttin rétt mun Del Ray
feta í fótspor fyrirsæta á borð við
Dariu Werbowy, Söshu Pivovarovu og Liyu Kebede.
Del Rey, sem heitir réttu nafni
Elizabeth Woolridge Grant,
skaust upp á stjörnuhimininn
með smellinum Video Games í
lok síðasta árs og hefur síðan þá
verið í miklu uppáhaldi hjá hönnuðum og tískuhúsum á borð við
Mulberry sem nefndi tösku eftir
söngkonunni. Page Six segir
H&M ætla að mynda auglýsingaherferð með Del Ray í New York
á næstunni.

SPUNAMEISTARI Jason Segel hefur

gaman af því að spinna á tökustað.
NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Jason Segel fer með
annað aðalhlutverkanna í gamanmyndinni The Five Year Engagement ásamt því að skrifa handritið að myndinni. Hann segir hina
fullkomnu trúlofun eiga ekki að
vera lengri en ár.
„Það var mikið um spuna á
tökustað og við þurftum að klippa
mikið af frábæru efni úr lokaútgáfunni, annars hefði myndin orðið alltof löng,“ segir Segel
og bætir við að honum hafi þótt
stórskemmtilegt að leika á móti
Emily Blunt sem fer með hlutverk unnustu hans í myndinni.

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Spann á
tökustað
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sport@frettabladid.is

BIKARMEISTARAR KR í knattspyrnu karla taka á móti Breiðabliki í 16-liða úrslitum Borgunarbikarsins klukkan 19.15 í
kvöld. Klukkan 20 mætast Víkingur Reykjavík og Fylkir í lokaleik úrslitanna í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. 16-liða úrslitin
verða gerð upp í Borgunarmörkunum á Stöð 2 Sport klukkan 22 en þátturinn er einnig í opinni dagskrá á Vísir.is.

STEFNIR AFTUR Á ÚRSLITIN Á EM
Spjótkastarinn Ásdís Hjálmsdóttir er að fara að keppa á sínu sjötta stórmóti á Evrópumótinu í Helsinki
sem hefst á morgun. Hún á góðar minningar frá Evrópumótinu í Barcelona fyrir tveimur árum þegar hún
komst í úrslitin og náði að lokum tíunda sætinu. „Snýst um að hafa hausinn í lagi,“ segir Ásdís.
ANNAÐ EVRÓPUÆVINTÝRI? KR-ingar áttu
góðu gengi að fagna í Evrópudeildinni í
fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dregið í Evrópukeppninni:

Íslensku félögin
heppin
FÓTBOLTI Dregið var í forkeppni
Meistaradeildar Evrópu og Evrópudeildarinnar í knattspyrnu í
gær. Íslandsmeistarar KR drógust gegn HJK Helsinki frá Finnlandi í annarri umferð Meistaradeildar Evrópu. Fyrri leikurinn
verður ytra 17. júlí en síðari leikurinn á KR-vellinum 24. júlí.
ÍBV og Þór drógust gegn írskum félögum frá Dublin í fyrstu
umferð Evrópudeildarinnar. Þór
mætir Bohemians en ÍBV fær
annað tækifæri gegn St. Patricks
sem sló Eyjamenn úr leik í keppninni í fyrra. Fyrri leikirnir fara
fram ytra.
Mladá Boleslav frá Tékklandi
og Siroki Brijeg frá Bosníu-Hersegóvínu bíða Þórsara og svo
ÍBV takist íslensku félögunum að
ryðja hindrun sinni úr vegi.
FH-ingar mæta USV EschenMauren frá Liechtenstein og fer
fyrri leikurinn fram í Hafnarfirði. Helgi Valur Daníelsson og
félagar í AIK frá Svíþjóð bíða
FH-inga í annarri umferð gangi
allt að óskum.
Fyrri leikirnir í Evrópudeildinni fara fram 5. júlí og þeir síðari 12. júlí.
- ktd

Útlitið svart hjá Rangers:

Á leið niður
FÓTBOLTI Allt útlit er fyrir að
skoska stórveldið Glasgow Rangers hefji leik í þriðju efstu deild
skoska boltans á næstu leiktíð.
Félagið, sem fór í greiðslustöðvun í vor, varð fyrir áfalli í
gær þegar forráðamenn þriggja
úrvalsdeildarfélaga sögðust
myndu greiða atkvæði með því
að Rangers yrði vikið úr úrvalsdeildinni.
Í hóp félaganna sem vill Rangers úr deildinni eru nú sex félög
en fimm hafa ekki gert upp hug
sinn auk Rangers. Rangers þarf
átta atkvæði af tólf til að halda
sætinu í efstu deild. Ella hefur
liðið leik í þriðju efstu deild nema
breyting verði gerð á fyrirkomulagi neðri deilda skosku knattspyrnunnar.
- ktd

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR „Það má bara hætta að rigna
og þá verð ég ánægð,“ sagði Ásdís Hjálmsdóttir, spjótkastari úr Ármanni, þegar Fréttablaðið
heyrði í henni í gær. Ásdís er stödd í Helsinki
í Finnlandi þar sem hún verður ein af fimm
íslenskum keppendum á EM í frjálsum sem
hefst á morgun.
Ásdís komst í úrslitin fyrir tveimur árum og
markmiðið í ár er að endurtaka leikinn. Tíunda
sæti á EM er besti árangur sem hún hefur náð
á stórmóti og eina skiptið sem hún hefur komist í úrslitin.
„Í rauninni var þrettánda sætið á HM í fyrra
betra en vonandi endurtek ég leikinn, kemst í
úrslit og geri enn betur. Fyrsta markmiðið er
þó að komast í úrslitin,“ segir Ásdís sem hefur
tekið þátt í mótum beggja megin Atlantshafsins í sumar og er sátt við gang mála í undirbúningnum fyrir aðalmót ársins sem eru Ólympíuleikarnir í London.

Á fleygiferð út um allt í sumar
„Ég er búin að vera á fleygiferð út um allt í
sumar,“ segir Ásdís sem æfði þó heima í tvær
vikur fyrir EM. „Maður þarf að fara vel með
sig en þetta tekur auðvitað á,“ segir Ásdís um
flakkið en hún hefur keppt í Lettlandi, Brasilíu
og Bandaríkjunum á síðasta mánuði.
„Það skiptir miklu máli að komast út að
keppa. Þó að það sé kaldhæðnislegt að segja
það núna þá er yfirleitt ekki aðstaðan til að
keppa mjög góð heima. Núna erum við komin
hingað til Helsinki og það er kaldara en heima
og auk þess rigning,“ segir Ásdís en hvernig
hefur gengið í sumar?
„Það gekk ekki alveg nógu vel í Brasilíu þar
sem tækniatriði voru að stríða mér. Ég náði að
laga það og er í rauninni á fínum stað miðað við
Ólympíuleikana. Ég var ekki að stíla inn á það
að toppa á þessum tíma og það var fínt að kasta
yfir 58 metra á tveimur mótum í röð,“ segir
Ásdís sem náði besta kasti sínu í ár þegar hún
kastaði 58,72 metra á Demantamóti í New York.
Orðin algjör reynslubolti
Ásdís er að leiðinni á sitt sjötta stórmót og var
líka með á EM í Gautaborg 2006 og EM í Barcelona 2010.
„Ég er orðin algjör reynslubolti,“ segir Ásdís
hlæjandi og bætti við: „Þetta snýst um að hafa
hausinn í lagi og ná að kasta vel. Þetta eru bara
þrjú köst og það þarf því allt að ganga upp,“
segir Ásdís en fyrir tveimur árum tryggði hún

Stórmót Ásdísar Hjálmsdóttur:
EM í Gautaborg 2006
ÓL í Peking 2008
HM í Berlín 2009
EM í Barcelona 2010
HM í Daegu 2011

51,33 m (25. sæti í undank.)
48,59 m (50. sæti í undank.)
55,86 m (24. sæti í undank.)
54,32 m (10. sæti í úrslitum)
59,15 m (13. sæti í undank.)

Borgunarbikar karla
ÍBV - Höttur

6-1

1-0 Christian Olsen (2.), 2-0 Tryggvi Guðmundsson (24.), 3-0 Gunnar Már Guðmundsson (28.),
4-0 Christian Olsen (35.), 4-1 Garðar Már Grétarsson (51.), 5-1 Aaron Spear (66.), 6-1 Þórarinn Ingi
Valdimarsson, víti (78.)

KA - Grindavík

2-3

0-1 Björn Berg Bryde (7.), 0-2 Sjálfsmark (22.), 1-2
Jóhann Helgason (40.), 2-2 Gunnar Örvar Stefánsson, 2-3 Tomi Ameobi (93.)

Selfoss - KB

4-0

1-0 Jón Daði Böðvarsson (24.), 2-0 Ólafur Karl
Finsen (30.), 3-0 Abdoulaye Ndiaye (78.), 4-0 Jon
Andre Royrane (81.)

Afturelding - Fram

2-3

0-1 Steven Lennon (32.), 1-1 Arnór Þrastarson
(55.), 1-2 Sveinbjörn Jónasson (60.), 2-2 John
Andrews, víti (68.), 2-3 Sveinbjörn Jónasson (76.)

Stjarnan - Reynir Sandgerði

1-0

1-0 Alexander Scholtz (104.)

Þróttur Reykjavík - Valur

2-1

0-1 Hörður Sveinsson (23.), 1-1 Oddur Björnsson
(49.), Karl Brynjar Björnsson (121.)

NORDICPHOTOS/AFP

sér sæti í úrslitunum í þriðja og síðasta kastinu.
„Ég var ekki að sætta mig við að komast ekki
í úrslit síðast og þrjóskan skilaði sér í síðasta
kastinu. Ég er bara bjartsýn á þetta og ef ég er
að fara að kasta eins og ég er búin að vera að
kasta á æfingum þá á þetta eftir að ganga vel,“
segir Ásdís. Hún viðurkennir það samt alveg
að sumarið snúist aðallega um Ólympíuleikana
í London.

Fínn undirbúningur fyrir ÓL
„Þetta er rosalega fínn undirbúningur fyrir
mig því það er gott að vera búin að fara í gegnum þetta stórmótaferli einum og hálfum mánuði fyrir leikana. Það er mikilvægt. Það gaf

mér líka rosalega mikið í fyrra að kasta vel á
HM. Það yrði mjög gott fyrir sjálfstraustið að
kasta vel hérna,“ segir Ásdís.
Ásdís vill ekki gera of mikið úr áhyggjum
sínum af rigningunni en það er ljóst að hún
getur haft slæm áhrif. „Ég hef runnið og dottið á brautinni og það gerðist einmitt í upphituninni fyrir úrslitin á EM síðast. Þá flaug ég á
hausinn af því að það var pollur á brautinni,“
segir Ásdís og bætir við:
„Ég er ekkert að velta mér upp úr því hvernig
veðrið verður. Ég ætla að hugsa um þau tækniatriði sem ég ætla að einbeita mér að og er að
koma hingað til að kasta vel. Ef ég geri það þá
kasta ég langt,“ sagði Ásdís að lokum.
ooj@frettabladid.is

Fram, Grindvík og Stjarnan sluppu í átta liða úrslit Borgunarbikarsins eftir baráttuleiki í gærkvöldi:

Þróttarar slógu Valsmenn út úr bikarnum
FÓTBOLTI Þróttur vann drama-

ÚRSLIT

BESTA KAST SUMARSINS Ásdís Hjálmsdóttir kastaði 58,72 metra á dögunum á Demantamóti í New York.

tískan sigur á Val í 16-liða úrslitum Borgunarbikars karla í gærkvöldi. Valsmenn komust yfir um
miðjan fyrri hálfleikinn en við
markið virtist sem slokknaði á
þeim. Heimamenn gáfu í, jöfnuðu
leikinn og tryggðu sér ótrúlegan
sigur í viðbótartíma í framlengingu. Þar var á ferðinni miðvörðuinn Karl Brynjar Björnsson sem
tryggði Þrótturum sætið í átta liða
úrslitum keppninnar.

Dramatík á Akureyri
Tomi Ameobi var hetja Grindvíkinga sem lögðu KA í kaflaskiptum
leik norðan heiða. Grindvíkingar komust tveimur mörkum yfir
í fyrri hálfleik en upp úr þurru
minnkuðu heimamenn muninn
undir lok hálfleiksins. Markið
gjörbreytti gangi leiksins og KA
menn klúðruðu vítaspyrnu áður
en þeir jöfnuðu skömmu fyrir
leikslok. Ameobi skoraði svo sigurmark gestanna undir lok viðbótartímans.

„Menn hættu að spila boltanum.
KA menn voru í eltingarleik í fyrri
hálfleik en þegar þessi 2-1 staða
kemur þá er eins og við förum í
stress,“ sagði Guðjón Þórðarson,
þjálfari Grindavíkur.

Sveinbjörn í stuði
Framarar lentu í óvæntum vandræðum með Aftureldingu í Mosfellsbæ en Mosfellingar leika í
þriðju efstu deild. Sveinbjörn Jónasson skoraði sigurmark gestanna
seint í leiknum.
Framlengja þurfti viðureign
Stjörnunnar og Reynis Sandgerði
sem leikur í þriðju efstu deild.
Daninn Alexander Scholz skoraði
markið mikilvæga fyrir heimamenn undir lok fyrri hálfleiks
framlengingar.
Eyjamenn halda áfram sigurgöngu sinni en liðið pakkaði Hetti
frá Egilstöðum saman í Eyjum. Þá
unnu Selfyssingar einnig stórsigur
gegn Breiðhyltingunum úr KB sem
leika í fjórðu efstu deild.
-ktd

GAMALL FÉLAGI Valsmaðurinn Haukur Páll Sigurðsson var ekki tekinn neinum vett-

lingatökum þegar hann sneri aftur á sinn gamla heimavöll. Haukur Páll var borinn af
velli sárþjáður undir lok framlengingarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ævintýraheimur
í Reykjavík

25.6 - 1.7

1000 glæsilegustu og bestu
hestar landsins
landsfrægir skemmtikraftar
kvöldvökur og gaman

barnadagskrá
söngvakeppni
andlitsmálun
skátaland
hoppukastalar
klifurveggir
hjólaleiga
o.ﬂ
gæðingakeppni
kappreiðar
kynbótahross

Miðasala á landsmot.is
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VIÐ TÆKIÐ BIRGIR ÞÓR HARÐARSON ER ÓVISS

> Stöð 2 Sport kl. 19.45
Borgunarbikarinn 2012

Er þetta bara í lagi?

Bein útsending frá leik Víkings og Fylkis
í 16 liða úrslitum Borgunarbikarsins
í knattspyrnu. Skagamaðurinn Ólafur
Þórðarson er þjálfari Víkings en hann
hefur þjálfað Fylki undanfarin þrjú ár.
Strax að leik loknum, eða klukkan
22.00, er komið að sérstökum
markaþætti, Borgunarmörkunum, þar sem sýndar verða
svipmyndir úr leikjunum í 16
liða úrslitum.

Ég er að fylgjast með Evrópumeistaramótinu í fótbolta. Á sunnudaginn ætlaði ég einmitt að horfa á
einn leik á því rosalega móti og það leit út fyrir að
það yrði gott kvöld hjá mér þegar ég sá að England
og Ítalía myndu spila um sæti í undanúrslitum.
Fyrir ykkur sem ekki vitið þá eru þær þjóðir
geðveikt góðar í fótbolta.
En það kom babb í bátinn því á nákvæmlega sama tíma var umræðuþáttur á Stöð 2 þar
sem forsetaframbjóðendur öttu kappi og
ræddu málefni sín og svöruðu spurningum fréttamanna á stöðinni. Það
reyndi því rosalega á lýðræðiskennd
mína þegar ég þurfti að gera upp
við mig hvað ég ætti að horfa á.
Ég furðaði mig á því að Stöð

2 hafði sett umræðuþátt sinn á dagskrá á sama
tíma og fótboltaleikurinn vinsæli var í Sjónvarpinu.
Var það bara best fyrir alla? Í gærkvöldi var til
dæmis enginn fótboltaleikur og ég hefði glaður
horft á alla dagskrá Stöðvar 2.
Úr varð að ég flakkaði á milli stöðvanna.
Í góðri von skipti ég af fótboltaleiknum á
slaginu sjö þegar þátturinn hinum megin
byrjaði. Þegar ég var búinn að horfa í fimm
mínútur og heyra orðin „breiðfylking“, „gjá
milli einhvers“ og „málskotsréttur“ um
það bil sautján sinnum, skipti ég aftur
yfir á fótboltann. En þegar ég sá að allt
stefndi í markalaust jafntefli þá varð ég
að skipta aftur yfir á umræðuna. Svona
gekk það allt kvöldið.

STÖÐ 2
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.15 Teitur (9:52) (Timmy Time)
17.26 Með afa í vasanum (12:14)
(Grandpa in My Pocket)
17.38 Skúli skelfir (25:52) (Horrid
Henry, Ser.2)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.25 Hin útvöldu (2:2) (De udvalgte)
19.30 Fjölburar (Meet the Multiples)
20.25 Ástarlíf (2:3) (Love Life) Bresk
mynd í þremur hlutum. Joe kemur heim úr
árs heimsreisu og hittir Lucy, kærustuna sem
hann stakk af frá, kasólétta. Meðal leikenda
eru Rob James-Collier og Sophie Thompson.
21.15 Sætt og gott (Det søde liv) Mette
Blomsterberg útbýr kræsingar.
21.25 Gulli byggir - Í Undirheimum
Gunnlaugur Helgason fjallar um viðhald húsa
og kennir réttu handtökin við flísalagningu
og fleira.
22.00 Tíufréttir
22.25 Veðurfréttir
22.30 Hafinn yfir grun - Banvænn
ásetningur (1:3) (Above Suspicion III:
Deadly Intent) Bresk sakamálamynd í þremur
hlutum. Rannsóknarlögreglukonan Anna Travis rannsakar dularfullt mál. Aðalhlutverk leika
Ciarán Hinds og Kelly Reilly. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna.
23.20 Ný kvikmyndagerð í Skandinavíu (The New Scandinavian Cinema)
Frönsk heimildamynd. (e)
00.15 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

08.00 Flying By
10.00 You Again
12.00 Chestnut: Hero of Central Park
14.00 Flying By
16.00 You Again
18.00 Chestnut: Hero of Central Park
20.00 Loverboy
22.00 Inglourious Basterds
00.30 Black Sheep
02.00 Die Hard II
04.00 Inglourious Basterds

FM 92,4/93,5

07.00 Barnatími Stöðvar 2 (20:23)
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (75:175)
10.15 The Wonder Years (6:24)
10.40 The Middle (19:24)
11.00 Hot In Cleveland (2:10)
11.25 Two and a Half Men (22:22)
11.50 The Amazing Race (2:12)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (24:24)
13.25 American Idol (15:40)
15.00 Sjáðu
15.30 iCarly (3:45)
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (8:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 The Simpsons (15:22)
19.40 Arrested Development (5:18)
20.00 Two and a Half Men (18:24)
20.25 The Big Bang Theory (9:24)
20.45 How I Met Your Mother (12:24)
21.10 Bones (1:13)
21.55 Girls (4:10) .
22.25 Eastbound and Down (4:7)
22.55 The Daily Show: Global Edition
23.20 New Girl (19:24)
23.45 2 Broke Girls (7:24)
00.10 Gossip Girl (19:24)
00.55 Drop Dead Diva (3:13)
01.40 The No. 1 Ladies‘ Detective
Agency (3:7)
02.25 Entourage (9:12)
02.55 Breaking Bad (9:13)
03.40 Two and a Half Men (18:24)
04.00 The Big Bang Theory (9:24)
04.20 How I Met Your Mother (12:24)
04.45 Girls (4:10)
05.15 Eastbound and Down (4:7)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 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 Sveiflan sem sigraði heiminn
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00
Fyrr og nú 14.00 Fréttir 14.03 Sker 15.00
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Fuglarnir 15.25 Í
garðinum 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Bankað
upp á 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Tríó 19.40 Náttúrupistlar 20.00 Leynifélagið
20.30 Handan grafar 21.10 Íslendingasögur
21.30 Kvöldsagan: Egils saga 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15
Djassvisjón Evrópu 23.05 Bóndi er bústólpi
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
17.55 Þór/KA - ÍBV
19.45 Víkingur R. - Fylkir Bein útsending frá leik Víkings og Fylkis í 16 liða úrslitum
í bikarkeppni karla í knattspyrnu.

22.00 Borgunarmörkin 2012
23.00 Eimskipsmótaröðin 2012 Samantekt frá Íslandsmótinu í holukeppni sem
er jafnframt þriðja mótið í Eimskipsmótaröðinni í golfi og var haldið á Leirdalsvelli dagana
22. - 24. júní.

23.30 Sterkasti maður Íslands
00.00 Borgunarmörkin 2012

17.55 Man. City - Man. Utd.
19.40 PL Classic Matches: Man United - Ipswich. 1994

20.10 Premier League World
20.40 QPR - Blackburn
22.25 Liverpool - Newcastle

19.35 The Doctors (144:175)
20.15 Monk (15:16)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Glee (11:22)
22.35 Suits (3:12)
23.20 Silent Witness (8:12)
00.15 Supernatural (18:22)
01.00 Flight of the Conchords (3:10)
01.30 Monk (15:16)
02.15 Íslenski listinn
02.40 Sjáðu
03.05 The Doctors (144:175)
03.45 Fréttir Stöðvar 2
04.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.00 Eldhús sannleikans (7:10) (e)
15.20 Innlit/útlit (5:8) (e)
15.50 Life Unexpected (8:13) (e)
16.35 90210 (22:24) (e)
17.25 Dr. Phil
18.05 Got to Dance (17:17) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos (e)
19.20 30 Rock (5:23) (e)
19.45 Will & Grace
20.10 Necessary Roughness - LOKAÞÁTTUR (12:12) Bráðskemmtilegur þáttur
um sálfræðinginn Danielle sem á erfitt með
að láta enda ná saman í kjölfar skilnaðar.
Hún tekur því upp á að gerast sálfræðingur
fyrir ruðningslið með afbragðsgóðum árangri.
Vinsældir hennar aukast jafnt og þétt og áður
en hún veit af eiga hörkuleg meðferðarúrræði hennar upp á pallborðið hjá stærstu
íþróttastjörnum landsins.
21.00 The Good Wife - LOKAÞÁTTUR
(22:22) Bandarísk þáttaröð með stórleikkonunni Julianna Margulies sem slegið hefur rækilega í gegn. Tveir skæðustu og illkvittnustu lögfræðingar borgarinnar reyna í þessum lokaþætti
að knésetja lögfræðistofuna Lockhart/Gardener.
21.50 Unforgettable (10:22)
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 In Plain Sight (9:13) (e)
00.05 Teen Wolf (3:12) (e)
00.55 Necessary Roughness (12:12) (e)
01.45 The Good Wife (22:22) (e)
02.35 Unforgettable (10:22) (e)
03.25 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Travelers Championship - PGA Tour 2012 (1:4) 11.10 Golfing World 12.00 Golfing World 12.50 Travelers Championship - PGA Tour 2012 (2:4)
15.45 Ryder Cup Official Film 1997 18.00
Golfing World 18.50 PGA Tour - Highlights
(23:45) 19.45 BMW PGA Championship
(2:2) 22.00 Golfing World 22.50 US Open
2006 - Official Film 23.50 ESPN America

10.50 Come Dine With Me 11.40 QI 12.10 QI
12.40 Keeping Up Appearances 13.10 Keeping
Up Appearances 13.40 My Family 14.10 One
Foot in the Grave 14.40 The Best of Top Gear
15.30 QI 16.00 QI 16.30 Come Dine With
Me 17.20 The Graham Norton Show 18.10 QI
18.40 QI 19.10 The Best of Top Gear 20.00 The
Graham Norton Show 20.45 Nighty Night 21.15
Nighty Night 21.45 Live at the Apollo 22.35 The
Best of Top Gear 23.24 The Graham Norton Show
00.10 Nighty Night 00.40 Nighty Night

10.35 Et rigtigt cirkusliv 11.05 Ha‘ det godt 11.35
Aftenshowet 13.00 DR Update - nyheder og vejr
13.10 Jamie Oliver i 14.00 Kasper & Lise 14.10
Timmy-tid 14.20 Masha og bjørnen 14.30 Lille
Nørd 15.00 Hun så et mord 15.50 DR Update
- nyheder og vejr 16.00 Vores Liv 16.30 TV
Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00
Hammerslag 18.30 So F***ing Special 19.00
TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 Wallander.
Skyggerne 20.35 Lulu og Leon 21.20 Damages
22.15 OBS 22.20 Verdens børn er blevet voksne

12.15 Verdens største fly 13.00 NRK nyheter
13.10 Sjukehuset i Aidensfield 14.00 NRK nyheter
14.10 Matador 15.00 NRK nyheter 15.10
Sommeråpent 16.00 Oddasat - nyheter på samisk 16.05 Tegnspråknytt 16.10 Team Bachstad
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Grønn glede 18.00 Herskapelig redningsaksjon
18.45 Extra-trekning 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15 Frå
Lark Rise til Candleford 21.15 Kveldsnytt 21.30
Ekstremsport 21.50 I skuddlinjen

09.40 Rhenguldet 12.30 Anslagstavlan 12.35
General von Döbeln 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Ett annat sätt att leva
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala
nyheter 16.15 Sidenvägen på 30 dagar 17.00
Seventies 17.10 Kulturnyheterna 17.20 Sverige
i dag sommar 17.30 Rapport 17.52 Regionala
nyheter 18.00 Allsång på Skansen 19.00 Morden
i Midsomer 20.40 Griniga gummor 21.10 Rapport
21.15 Kulturnyheterna 21.25 Do the right thing
23.20 Rapport 23.25 Den stora kustresan

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur

OMEGA
18.00 Að norðan 21.00 Bæjarstjórnarfundur

Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

SPEGLALAUS MYNDAVÉL
Olympus EPM1DZKIT
Speglalaus Pen myndavél með 12.3 milljón punkta
upplausn. Tvær M.ZUIKO DIGITAL linsur. 4/3‘’ Live MOS
flaga. 3“ LCD skjár. Super Wave Filter rykhreinsikerfi.
Tvíþætt hristivörn. Full HD upptaka með steríó hljóði.
Styður SD/SDHC/SDXC kort. HDMI mini og USB tengi.

STOFNAÐ 1971

TILBOÐ

89.990

FULLT VERÐ kr. 119.990
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði. Kaupfélag
Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Víkurraf,
Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

KVIKMYNDIN SEM ALLIR ERU AÐ TALA UM!

-betra bíó

„Bætir, hressir og kætir.“
- Haukur Viðar Alfreðsson, Fréttablaðið

„Heillandi leikur og falleg saga.“
- Helgi Snær Sigurðsson, Morgunblaðið

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

SUMARFRÍIÐ
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Stórskotalið í Málmhaus
„Sumarfríið mitt verður helgað
hljóðfæraslætti, söng og samveru með mínu nánasta. Svo
langar mig að bralla meira með
syni mínum í garðinum og grilla
fleiri pulsur á steinagrillinu sem
við hlóðum um helgina.“
Ólöf Arnalds, tónlistarkona

Leikstjórinn Ragnar Bragason hefur fengið nokkra af bestu leikurum landsins til
að fara með hlutverk í næstu mynd sinni,
Málmhaus. Þau Ingvar E. Sigurðsson, Halldóra Geirharðsdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Hannes Óli Ágústsson og Þórunn
Arna Kristjánsdóttir hafa verið ráðin
til myndarinnar. Aðalhlutverkið er hins
vegar í höndunum á leikkonunni ungu, Þorbjörgu Helgu Dýrfjörð, sem útskrifaðist frá
Listaháskólanum árið 2009.
Málmhaus fjallar um unga konu í uppreisn árið 1992 sem býr á litlu kúabúi úti á
landi. Hún á sér hins vegar stóra drauma
og þráir að verða þungarokksstjarna með
tilheyrandi vandkvæðum í samskiptum við
foreldra sína og samfélagið í sveitinni.
Áætlað er að tökur hefjist í lok þessa árs
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en fyrirhuguð frumsýning á Málmhaus
er haustið 2013. Davíð Óskar Ólafsson hjá
Mystery, framleiðanda myndarinnar, segir
fjármögnun ganga vel og þeir hafa fundið
fyrir miklum áhuga erlendis á verkefninu.
„Þetta gengur allt mjög vel og við erum
bara að bíða eftir nokkrum svörum, svo
getur verkefnið farið af stað.“
Ragnar Bragason hefur farið um víðan
völl í leikstjórastólnum og er kannski hvað
þekktastur fyrir Vaktar-seríurnar og samvinnu sína með Vesturport-leikhópnum
í myndunum Börn og Foreldrar. Síðasta
mynd hans var Bjarnfreðarson með borgarstjóranum Jóni Gnarr í aðalhlutverki.
Líklegt þykir að myndin verði tekin upp
á Suðurlandinu, nánar tiltekið á svæðinu
milli Seljalandsfoss og Skógarfoss.
- áp

MÁLMHAUSAR Ingvar E. Sigurðs-

son og Halldóra Geirharðsdóttir
eru meðal leikara í næstu
mynd Ragnars Bragasonar, Málmhaus, en
aðalhlutverkið er
í höndunum leikkonunnar Þorbjargar
Helgu Dýrfjörð.

ELSKAR HESTA Sigrún Lýðsdóttir hannar flottar flíkur undir nafninu Eyelove Horses og eiga þær upp á pallborðið hjá öllum þeim

sem elska hesta.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SIGRÚN LÝÐSDÓTTIR: MIKIÐ AF HESTAÁHUGAFÓLKI Í HEIMINUM

Fyrir þá sem elska hesta
Sigrún Lýðsdóttir hönnuður hefur
skapað fata- og skartgripalínu
undir heitinu Eyelove Horses.
Líkt og nafnið gefur til kynna er
íslenski hesturinn fyrirferðarmikill í hönnun hennar.
„Ég hef lengi gengið með hugmyndina í maganum en ákvað að
kýla á þetta núna fyrir Landsmótið. Vörurnar eru bæði ætlaðar knöpum og svo bara þeim sem
hrífast af hestum,“ útskýrir Sigrún sem stundaði nám í listviðburðahönnun í Englandi og starfar
sjálfstætt sem hreyfimyndahönnuður. Flíkurnar eru allar úr lífrænni bómull og með svokallað-

an Fair Wear Foundation-stimpil
sem þýðir að verkafólki er tryggt
sanngjarnt verð fyrir vinnu sína
og vöru.
Aðspurð segist Sigrún hafa fengið góð viðbrögð við hönnun sinni
í gegnum Facebook og Twitter og
er því bjartsýn með framhaldið.
„Þetta er auðvitað glænýtt en viðbrögðin sem ég hef fengið hafa
verið góð og ég vona að það haldi
áfram. Mig langar að bæta við
vöruúrvalið bráðlega og koma með
lopapeysu, sjöl og jafnvel buxur.
Planið er að auka við línuna hægt
og rólega og leyfa merkinu að vaxa
í rólegheitunum,“ segir Sigrún og

útilokar ekki að hún muni fara
með vörurnar út fyrir landsteinana í tengslum við erlend mót. „Ég
á eftir að pæla betur í þessu, en
það er mikið af hestaháhugafólki
í heiminum.“
Innt út í nafngiftina á merkinu
segir hún mega rekja það til verkefnis sem hún vann fyrir nokkrum
árum. „Nafnið Eyelove er komið
frá verkefni sem ég vann árið 2007
og ég ákvað að halda áfram með
það nafn og bæta bara Horses við.“
Hægt verður að kaupa vörurnar
á Landsmótinu sem fram fer um
helgina og á vefsíðunni www.eyelovehorses.com. sara@frettabladid.is

Sendiherra Þýskalands orðinn „íslenskur“
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Ritstjóri: Guðmundur Andri Thorsson
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„Við lærðum að segja Eyjafjallajökull,“ nefnir Hermann Sausen, sendiherra Þýskalands á Íslandi,
sem fór nýverið á leiksýninguna How to become
Icelandic in 60 minutes. Hann fékk í gær afhent
viðurkenningarskjal fyrir að hafa lært fimmtán
atriði sem þarf, samkvæmt sýningunni, til að kallast íslenskur.
Sýningin er gamanleikur fyrir útlendinga til að
kynnast íslensku þjóðinni og sjá muninn á milli innfæddra og ferðamanna. „Staðalímyndir eru notaðar.
Til dæmis var sýnt hversu ólíkt Íslendingar og Þjóðverjar vísa til vegar. Þjóðverjar gefa vegalengdir
upp í hárréttum metrum á meðan Íslendingar benda
bara í einhverjar áttir,“ segir Hermann og bætir við
að nokkur göngulög Íslendinga hafi verið sýnd. „Við
lærðum svokallaða „bóndagöngu“, það er að ganga
um misháa hóla, og að arka eins og ruddi.“
Hermann fékk hugmyndina að viðurkenningarskjalinu og viðraði hana við leikara sýningarinnar,
Bjarna Hauk Þórsson. Hann vonar að áhorfendur
fái framvegis slíkt skjal. „Ef allir ferðamenn fara
á sýninguna og fá vottun gætu Íslendingar hæglega orðið 400 þúsund í sumar,“ segir Hermann
sem hefur verið búsettur hérlendis síðustu tvö ár

VIÐURKENNING Hermann Sausen, sendiherra Þýskalands
á Íslandi, tók við viðurkenningarskjali frá aðstandendum
sýningarinnar How to become Icelandic in 60 minutes í gær.

og svarar aðspurður hvort hann kalli sig Íslending:
„Kannski ekki alveg en ég elska Ísland og Íslendingar gera það líka svo því get ég kallast íslenskur.“
Gamanleikurinn er sýndur í Hörpu og hefur nú
þegar verið sýndur tuttugu sinnum fyrir fullu húsi.
- hþt

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR
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Meiri Vísir.

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

FRÉTTIR AF FÓLKI
Kann ekki á eigin posa
Í gær var samningur milli greiðslukortarisans Union Pay og Borgunar
kynntur við formlega viðhöfn í
Perlunni. Union Pay þjónustar um
tvo milljarða korta svo um töluvert
tækifæri er að ræða fyrir Borgun.
Við tilefnið var korti forstjóra
Union Pay, Xu Luode, rennt um
posa Borgunar. Haukur Oddsson, forstjóri Borgunar, fékk þann
heiður. Það varð hins vegar örlítið
neyðarlegt þegar Haukur fékk
ekki kortið til að virka. Þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir vildi posinn ekki
lesa kortið. Xu Luode vildi hjálpa
en fékk ekki. Það var ekki fyrr en
posakunnugur starfsmaður
Borgunar stökk á svið
og leiðbeindi Hauki.
Hann átti eftir að
stimpla inn hversu
mikið hann ætlaði
að rukka Xu. Óvíst er
hversu há upphæðin
var, en víst
er að
Haukur
kann
ekki á
posa.

Vinsæll Kiss-klúbbur
Aðdáendur bandarísku rokkhljómsveitarinnar Kiss hafa tekið nýstofnuðum aðdáendaklúbbi sínum
opnum örmum hér á landi. Meðlimum í klúbbnum hefur fjölgað
ört síðan Fréttablaðið greindi frá
stofnun hans fyrir skömmu. Þá
voru meðlimir Kiss-hersins um 170
talsins en eru núna orðnir yfir þrjú
hundruð. Íslenskir
Kiss-aðdáendur
virðast því leynast
í hverju horni hér
á landi, þrátt fyrir
að margir hafi
ekki haft hátt
um það þar til
nú.
- bþh, fb

SUMAR ÚTSALA
naða
12 má ausar
l
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Gerið gæða- og verðsamanburð
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Lök, sængurverasett,
heilsukoddar,
viðhaldskoddar,
gaflar, náttborð,
teppasett og fleira.

Hágæða svefnsófi. Íslensk framleiðsla.
Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni.
Svefnflötur 140x200.
Nú aðeins kr. 
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Góð rúm á frábæru verði

Hágæða heilsudýnur

SAGA/FREYJA
Queen rúm, nú aðeins 
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 
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Queen rúm, nú aðeins kr. 

Mest lesið
1

Háhyrningar í selaveislu í
Búðardal

2

Segist hafa ekið á sjötíu
kílómetra hraða...

3

Dýrategundum heimsins
fækkar um eina

4

Fundu Njörð tæplega þúsund
dögum eftir að hann týndist

5

Neituðu að ræsa varðskipin Kalla þurfti út dráttarbát
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2x90x200
 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum
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Íslenskir PU leðurbotnar
og gaflar. Íslensk framleiðsla.
Lök, hlífðardýnur, sængur,
sængurver, handklæði og sloppar
'ERI¡ G¡A OG VER¡SAMANBUR¡
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