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Rúmlega 1.300 manns bíða
eftir félagslegum íbúðum
Slagari fær nýtt líf
Lagið Fram á nótt með Ný
dönsk hefur verið endurgert
af sveitinni Retro Stefson.
popp 50

Létu drauminn rætast
Michal og Bozena Jozefik
reka kaffihúsið Cafe Mika í
Reykholti.
tímamót 30

Stærstu bæjarfélögin anna ekki eftirspurn eftir íbúðum innan félagslega kerfisins. Hlutfallslega flestir á
biðlista í Kópavogi. Nauðsynlegt að fá fleiri leiguíbúðir, segja yfirvöld. Biðtími lengist í Reykjavík milli ára.
HÚSNÆÐISMÁL Meira en 1.300

manns eru á biðlistum eftir íbúðum innan félagslegra kerfa stærstu
sveitarfélaga landsins. Algengasti
biðtími eftir íbúðum er á bilinu eitt
til tvö ár og eru hlutfallslega flestir á biðlista hjá Kópavogsbæ miðað
við fjölda íbúða í boði.
Ragnar Snorri Magnússon, hjá
velferðarsviði Kópavogs, segir
ljóst að fleiri íbúðarúrræða sé
þörf.
„Það er alltaf verið að ræða um
að kaupa fleiri, en ekkert hefur
verið ákveðið,“ segir Ragnar. „En
það er nokkuð ljóst að það þarf
fleiri íbúðir.“ Fréttablaðið ræddi
við forsvarsmenn húsnæðissviða

Það þarf aðra þróun
heldur en að sveitarfélögin fari að kaupa meira
og meira húsnæði.
BJÖRK VILHELMSDÓTTIR
FORMAÐUR VELFERÐARRÁÐS REYKJAVÍKURBORGAR

stærstu bæjarfélaga landsins og
sammæltust allir um að fleiri
leiguíbúðir vanti á markað. Síaukin eftirspurn eftir húsnæði sé ekki
í samræmi við það sem í boði er.
Reykjavíkurborg hefur um 1.800
íbúðir í boði og er hlutfallið það
hæsta á landinu miðað við íbúatölu bæjarfélaga. Biðtími hefur þó

Úthlutun íbúða í Reykjavík
Biðtími (mánuðir)

2010

2011

Meðalbiðtími
Skemmstur biðtími
Lengstur biðtími

17
0
84

23
0
101

Heimild: Ársskýrsla Reykjavíkurborgar árið 2011

lengst á milli ára, miðað við óútgefna ársskýrslu borgarinnar, eins
og sjá má í meðfylgjandi töflu.
Björk Vilhelmsdóttir, formaður
velferðarráðs Reykjavíkur, segir
að nauðsynlegt sé að fjölga leiguíbúðum, en horfir einnig á frekari
framtíðarlausnir eins og húsnæðisbótakerfið.

„Ég vona að þessar bætur verði
að veruleika í upphafi næsta árs,“
segir hún. „Það þarf aðra þróun
heldur en að sveitarfélögin fari að
kaupa meira húsnæði. Það er okkar
framtíðarsýn, að fólk hafi val og
finni sér sitt eigið leiguhúsnæði.“
Björk vill forðast frekari flokkun
húsnæðisúrræða þar sem því fylgi
sú hætta að til verði frekari samþjöppun félagslegra vandamála.
„Við munum fjölga leiguíbúðum í borginni svo fólk þurfi ekki
að leita inn í félagslega kerfið sem
slíkt,“ segir hún. „Heldur á það að
finna sér húsnæði við hæfi og fá
svo stuðning í samræmi við það í
formi bóta.“
- sv / sjá síðu 12

Útskriftarverkefni slær í gegn:

Teiknimyndasería í vinnslu

Spánverjar í úrslit á EM
Cristiano Ronaldo og
félagar féllu úr keppni gegn
Evrópumeisturunum eftir
vítaspyrnukeppni.
sport 44

SJÓNVARP Teiknimyndasería fyrir
sjónvarp verður gerð úr kynningarstiklu teiknimyndarinnar Space
Stallions, sem
hefur fengið
yfir hálfa milljón áhorfa á Youtube. Um er að
ræða útskriftarverkefni nokkurra Íslendinga,
þar á meðal
leikstjórans
Þorvalds S.
ÞORVALDUR S.
Gunnarssonar, GUNNARSSON
frá skólanum
Animation Workshop í Danmörku.
Framleiðslufyrirtækið Gunhil
ætlar að þróa þætti sem verða
kynntir á hátíðinni Cartoon Forum
í Frakklandi í september. „Útsendarar frá öllum sjónvarpsstöðvum í
Evrópu og Bandaríkjunum eru að
leita sér að framleiðsluverkefnum
þarna, svo þetta er stórt tækifæri,”
segir Þorvaldur.
- hþt / sjá síðu 50
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STÖKU SKÚRIR Í dag verða norðaustan 3-8 m/s, léttskýjað NV-til en
annars skýjað með köflum og stöku
skúrir inn til landsins. Hiti 10-18
stig, mildast SV-lands.
VEÐUR 4
YRÐLINGAR Refurinn Fúsi og tófan Matthildur borða Pedigree-hvolpafóður af svo góðri lyst að oft þarf að stoppa þau af.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fjörug

Systkinin Fúsi og Matthildur una sér vel hjá skálavörðunum í Langadal:
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NÁTTÚRA „Við ætlum að hafa þau

Opi

hérna hjá okkur í sumar. Þau eru
öll að braggast, borða vel og leika
sér úti í grasinu, þó þau séu nú enn
óttalega ósjálfbjarga,“ segir Andri
Johnsen, annar skálavarðanna í
Langadal.
Grenjaskytta fann tvo munaðarlausa yrðlinga í Rangárvallasýslu

á dögunum og afhenti skálavörðunum í Langadal. Að sögn Andra
er um að ræða tveggja vikna gamla
yrðlinga, ref og tófu, sem hafa nú
fengið nöfnin Fúsi og Matthildur.
„Þau eru dugleg að gagga á
okkur á nóttunni og morgnana til
að vekja okkur ef þau eru svöng,“
segir Andri. Fúsi og Matthildur

borða Pedigree-hvolpafóður af
bestu lyst, reyndar svo mikið að
fósturforeldrar þeirra þurfa gjarnan að stoppa þau af.
„Svo vekja þau mikla lukku hjá
ferðamönnunum,“ segir Andri.
„En það ræðst svo með haustinu
hvernig vetrinum verður háttað
hjá þeim.“
- sv
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Gagga eftir hvolpafóðri um nætur
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SPURNING DAGSINS

Félag atvinnurekenda telur Lýsingu brjóta á viðskiptavinum sínum:

Kátur kanadískur túristi:

Krefur FME upplýsinga um Lýsingu

Endurheimti
stolnar tölvur

VIÐSKIPTI Félag atvinnurekenda

Jón, hvenær eruð þið að miða
við að opna?
„Miðað við sett markmið, miðum
við við, að miða beint í mark í lok
sumars.“
Jón Dal Kristbjörnsson og Fannar Freyr
Jónsson ætla að opna miðasölusíðuna
Miðakaup.is í lok sumars.

Samstarf við Evrópuvefinn:

Spurt og svarað
um Evrópumál
EVRÓPUMÁL Fréttablaðið hefur
efnt til samstarfs við Evrópuvefinn, sem rekinn er í samstarfi
Alþingis og Vísindavefjar Háskóla
Íslands, um að birta stuttar greinar um Evrópumál. Greinarnar eru
unnar upp úr svörum sérfræðinga
Evrópuvefjarins við spurningum
almennings um Evrópusambandið
og aðildarferli Íslands.
Vefurinn er kostaður af Alþingi
og er hlutverk hans að veita hlutlægar, málefnalegar og trúverðugar upplýsingar um Evrópumál.
Fyrsta greinin birtist í dag. Þar
svarar Þórhildur Hagalín, ritstjóri
Evrópuvefjarins, þeirri spurningu
hvort Ísland geti tekið upp evru ef
það gengur í Evrópusambandið.
Sjá síðu 19

KETTLINGAFÁR Útigangskettir lifa við
harðan kost. Þeir eru hungraðir, kaldir
og oft veikir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kattholt gefur út yfirlýsingu:

Slæmt ástand
vegna kettlinga
DÝRAHALD Ófremdarástand ríkir

nú í Kattholti vegna fjölda kettlinga.
Stjórn Kattavinafélags Íslands
hefur farið víða um höfuðborgarsvæðið undanfarnar vikur, tekið
heimilislausa ketti og veitt þeim
skjól í Kattholti. Einhverjir kattanna voru kettlingafullar læður og
er nú svo komið að ástandið er sagt
„skelfilegt“ samkvæmt tilkynningu frá Kattholti.
Kattavinafélag Íslands hvetur
fólk af þessu tilefni til að láta gelda
högna og láta taka læður úr sambandi.
- ktg

telur að Lýsing brjóti lög með
því að viðurkenna ekki umsaminn endurkauparétt viðskiptavina
sinna. Félagið hefur vegna þessa
sent Fjármálaeftirlitinu erindi þar
sem óskað er eftir ítarlegum tölulegum upplýsingum um fjármögnunarleigusamninga Lýsingar.
„Félagi atvinnurekenda hafa
borist fjöldamargar kvartanir
vegna starfshátta fjármálafyrirtækisins Lýsingar í tengslum við
eina af fjármögnunarleiðum þess,“
segir í erindinu, og er þar átt við
fjármögnunarleigusamninga.

VINNUVÉLAR FA segir ljóst að þeir sem

gerðu samninga við Lýsingu hafi ætlað
að eignast tækin.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Í öllum tilfellum sé kvartað yfir
því að Lýsing viðurkenni ekki endurkauparétt viðskiptavina þrátt

fyrir að um hann hafi verið samið, í
sumum tilfellum skriflega. „Komu
þessi sinnaskipti upp eftir að deilur
tóku að rísa um skilin á milli leigusamninga annars vegar og lánssamninga hins vegar. Eftir þann
tíma tók Lýsing upp á því að þræta
fyrir framangreinda skuldbindingu,“ segir enn fremur í erindinu
til Fjármálaeftirlitsins.
Þetta segir Félag atvinnurekenda að sé ólögmætt, í andstöðu við
samningsskuldbindingar og lög um
fjármálafyrirtæki. Óskað er svara
frá Fjármálaeftirlitinu innan sjö
daga.
- sh

Eldhætta af völdum
brunavarnabúnaðar
Eldur í neyðarútgangslampa á Laugavegi er ekki einsdæmi. Mannvirkjastofnun
hefur tvisvar áður innkallað slíka lampa vegna galla, árin 2004 og 2009. Kaldhæðnislegt að það kvikni í neyðarlömpum, segir eldvarnafulltrúi.
ELDVARNIR Neyðarlínunni barst til-

kynning um eld á þriðju hæð í húsi
við Laugaveg í Reykjavík á þriðjudagskvöld. Slökkvilið var sent á
staðinn og slökkti og reykræsti.
Þar var ekki mikill eldur en töluverður reykur. Talið er að kviknað
hafi í neyðarútgangsljósi í húsinu.
Mannvirkjastofnun sér um að
votta eldvarnatæki og hefur áður
þurft að hafa „afskipti“ af neyðarútgangsljósum. Björn Karlsson, forstjóri stofnunarinnar,
segir að starfsmenn hennar muni
óska upplýsinga um umræddan öryggisbúnað. „Ef við teljum
ástæðu til þá sendum við okkar
mann til að skoða fyrirbærið,“
segir Björn. „Núna kemur þetta
upp og við munum biðja um að
fá þetta ljós sem brann í fyrradag og annað nýtt svo við getum
rannsakað og athugað hvort
ástæða sé fyrir innköllun.“
Árið 2004 komu upp nokkur tilvik þar sem neyðarlampar brunnu. Lampar brunnu til
að mynda á Heilsuverndarstöðinni, á Þjóðarbókhlöðunni, B&L,
á leikskóla og í framhaldsskóla.
Ekki var um mjög alvarleg tilvik
að ræða en lamparnir voru innkallaðir í samráði við heildsala.
„Fyrsta innköllunin var árið
2004, þá höfðu orðið nokkrir
brunar,“ segir Birgir Ágústsson,
rafmagnstæknifræðingur hjá
Mannvirkjastofnun. „Sumt af
þessu varð nú þannig að lampinn
brann bara.“
„Við fórum að pressa á að fá einhverja vitneskju um þessa bruna.
Loks sagði framleiðandinn að það
væri galli í þétti, ef ég man rétt,“
rifjar Birgir upp. „Það gilti fyrir

LÖGREGLUMÁL Farangri kanadísks
ferðamanns var stolið á hóteli í
miðborginni um síðustu helgi.
Í farangrinum var töluvert um
verðmæti, meðal annars fartölva
og Ipad-spjaldtölva.
Ferðamanninum létti verulega
í gærmorgun því að þá hafði lögreglunni tekist að endurheimta
flesta stolnu munina, þar á meðal
tölvurnar tvær.
Maðurinn sótti eigur sínar og
hélt svo rakleiðis út á flugvöll,
enda átti hann bókað flug vestur
um haf síðdegis í gær.
- sh

Byggt við Háskóla Íslands:

Nýr Stúdentakjallari byggður
SKÓLAMÁL Félagsstofnun stúd-

enta hefur undirritað samning við
Íslenska aðalverktaka um byggingu 561 fermetra Stúdentakjallara í viðbyggingu við Háskólatorg. Að auki verður torgið sjálft
stækkað um 238 fermetra og 194
fermetra geymslu- og sorpbygging reist.
Gert er ráð fyrir að Stúdentakjallarinn verði opinn frá morgni
til kvölds alla daga vikunnar og
verður þar aðstaða fyrir tónleika,
fundi og annað félagslíf stúdenta,
en staðurinn verður jafnframt
veitingastaður og kaffihús á daginn.
Stefnt er að því að byggingaframkvæmdir hefjist í næstu
viku. Verklok eru áætluð innan
árs.
- shá

Börkur mætti ekki í dómsal:

Börkur fékk sex
mánaða dóm

Þá var aftur kannað hvað olli
brunum og á endanum voru þær
vörur innkallaðar. Birgir segist ekki vita hvort lampinn sem
brann á Laugavegi á þriðjudag
hafi borið umrædd framleiðslunúmer. „Það þarf ekkert endilega
að vera að um einhvern sérstakan
galla sé að ræða. Nánast allt sem
notað er getur bilað.“
Bjarni Kjartansson hjá eldvarnaeftirliti höfuðborgarsvæðisins segir enga ástæðu til þess
að treysta ekki öryggisbúnaði
bygginga. „Þar sem er rafmagn,
þar getur kviknað í. Það er einfaldur sannleikur. Hins vegar er
það kannski kaldhæðnislegt að
neyðarlampar brenni.“

DÓMSMÁL Börkur Birgisson var
dæmdur í sex mánaða fangelsi
fyrir brot gegn valdstjórninni
í Héraðsdómi
Reykjavíkur
í gærmorgun. Hann var
ákærður fyrir
að hrækja á
skikkju héraðsdómara í vor og
kalla að henni
ókvæðisorðum.
Að eigin ósk BÖRKUR
BIRGISSON
mætti Börkur
ekki fyrir dóm
í gær, en við aðalmeðferð málsins í síðustu viku kom að honum
ungur maður í annarlegu ástandi
og reyndi að rétta honum úlpu. Sá
var handtekinn og verður einnig
ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni.
Börkur á yfir höfði sér fjölda
annarra dóma, meðal annars
fyrir fjárkúgun og gróft ofbeldi.

birgirh@frettabladid.is

- sv

NEYÐARÚTGANGSLJÓS Galli hefur komið upp í neyðarútgönguljósum. Mannvirkjastofnun hefur tvisvar á síðustu átta árum innkallað neyðarlampa.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þar sem er rafmagn,
þar getur kviknað í.
Það er einfaldur sannleikur.
Hins vegar er það kannski
kaldhæðnislegt að neyðarlampar brenni.
BJARNI KJARTANSSON
ELDVARNAREFTIRLITINU

lampa með ákveðin framleiðslunúmer. Það var innkallað í samvinnu við umboðsaðilann hér.“
„Síðan, árin 2008 og 2009, kom
aftur upp tilvik í lampa af þessari
gerð, nema það var nýrri lampi en
okkur hafði verið sagt að væri gallaður.“

Karl Sigurbjörnsson gaf Agnesi lyklana að embættinu eftir 14 ár í biskupsstóli:

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Fyrsta verkefnið að hitta fólkið

alveg grillaður!
Grillosturinn bráðnar betur en aðrir ostar og
hentar því einstaklega vel á hamborgara eða
annan grillaðan mat.

ÞJÓÐKIRKJAN Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, fékk
afhenta lykla embættisins í gær
frá Karli Sigurbjörnssyni, fráfarandi biskupi. Agnes, sem var
formlega vígð til embættisins á
sunnudaginn, mun hefja störf á
Biskupsstofu á mánudag.
„Þetta er góð tilfinning og ég
hlakka til að takast á við þetta
verkefni,“ segir hún. „Fyrsta
verkefnið verður að hitta fólkið
á skrifstofunni og eiga með þeim
helgistund. Síðan eru mörg mál
sem eru í undirbúningi og ýmislegt sem bíður.“
Karl afhenti Agnesi einnig hirðisstaf eða biskupsstaf, bagal, sem
rússneska kirkjan gaf honum með
þökk fyrir vináttu og veitta aðstoð
við rússneska söfnuðinn. Við það
tækifæri minnti biskup á mikilvægi gestrisninnar.
- sv

TEKUR VIÐ VÖLDUNUM Agnes hlakkar til að takast á við verkefnið og segir mörg mál
í undirbúningi á Biskupsstofu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

+$£/$'Ŵų²&1ò'

Útsalan hefst

í dag!

Mán - mið 10-18:30, ﬁm 10-21, fös 10-19, lau 10-18, sun 13-18 | Sími 517 9000

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 27.06.2012

Bandaríkjadalur

126,01

126,61

Sterlingspund

196,93

197,89

Evra

157,4

158,28

Dönsk króna

21,171

21,295

Norsk króna

20,903

21,027

Sænsk króna

17,801

17,905

Japanskt jen

1,5829

1,5921

SDR

190,68

191,82

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,5174
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Mansal í Bandaríkjunum:

Björguðu börnum frá vændi
BANDARÍKIN Bandaríska alríkis-

lögreglan, FBI, hefur greint frá
því að 79 unglingum, sem neyddir
höfðu verið til að stunda vændi,
hafi verið bjargað í síðustu viku
frá hótelum og börum víða um
Bandaríkin. Unglingarnir, 77
stúlkur og tveir drengir, voru á
aldrinum 13 til 17 ára.
Samkvæmt tilkynningu FBI
hafði unglingunum og fjölskyldum þeirra verið hótað stunduðu
þeir ekki vændi. Alls voru 104
handteknir vegna gruns um mansal.
Aðgerðin í síðustu viku var
liður í herferð sem leitt hefur til
þess að um 2.200 börnum hefur
verið bjargað.
- ibs

STONEHENGE Áður var talið að stein-

arnir væru reistir að egypskri fyrirmynd.
Því hafa vísindamenn nú hafnað.

Enskir vísindamenn:

Stonehengeráðgátan leyst
VÍSINDI Stonehenge var byggt til
að sameina stríðandi fylkingar.
Þessu hafa enskir vísindamenn
komist að eftir tíu ára rannsóknir.
Steinarnir voru reistir í lok
tímabils sem hafði einkennst af
miklum átökum milli austur- og
vesturhluta Bretlands. Vinnan átti
að sameina fólkið og stuðla að einingu í landinu. Steinarnir er síðan
taldir tákna mismunandi samfélög
innan landsins.
- ktg

Héraðsdómari hafnar kröfu verjenda í Vafningsmálinu:

43 ólöglegir innflytjendur:

Fá að leggja fram greinargerð

Köfnuðu í vörubíl til S-Afríku

DÓMSMÁL Héraðsdómari hafnaði

í gær kröfu verjenda í svokölluðu
Vafningsmáli þess efnis að sérstökum saksóknara yrði meinað að
leggja fyrir dóminn greinargerð
um ætluð brot tveggja liðsmanna
saksóknaraembættisins í starfi.
Mennirnir tveir, Guðmundur H.
Gunnarsson og Jón Óttar Ólafsson,
störfuðu fyrir þrotabú Milestone
samhliða rannsóknarstörfum
sínum hjá sérstökum saksóknara,
sem einnig sneru að Milestone.
Þeir hafa verið kærðir til Ríkissaksóknara fyrir að hagnýta sér
upplýsingar sem þeir öfluðu sér

KÆRÐIR Jón Óttar og Guðmundur sitja
hér hvor sínu megin við saksóknarann í
Vafningsmálinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

sem starfsmenn saksóknara.
Verjendur Lárusar Welding og
Guðmundar Hjaltasonar í svo-

kölluðu Vafningsmáli, sem snýst
um tíu milljarða lánveitingu
Glitnis til Milestone, hafa krafist þess að málinu verði vísað frá,
á þeim grundvelli að brot starfsmannanna tveggja hafi spillt því.
Þessu mótmælir saksóknaraembættið og lagði fram greinargerð þeirri afstöðu til stuðnings í gær. Verjendurnir vildu fá
henni vísað frá, enda væri embættið vanhæft til að vinna slíka
greinargerð um eigin starfsemi.
Dómari hafnaði kröfunni og samþykkti greinargerðina sem gagn
í málinu.
- sh

TANSANÍA, AP 43 Eþíópíumenn og

Sómalar köfnuðu á þriðjudag í
vörubíl sem átti að smygla þeim
til Suður-Afríku. Líkum fólksins
hafði verið hent úr vörubílnum í
Tansaníu eftir að ökumaður hans
gerði sér grein fyrir því að fólkið
væri látið. Sjötíu manns lifðu af og
fá nú læknisaðstoð.
Sómalar og Eþíópíumenn borga
margir vel til að komast til SuðurAfríku í betra efnahagsástand.
Leiðin liggur í gegnum fjölda
landa og fólk er iðulega smyglað í
gámum og vörubílum.
- þeb

Blind móðir hætti við að
kjósa forseta og hélt á braut
Blindrafélagið krefst lagabreytinga svo þeir sem þurfi liðsinni í kjörklefum geti fengið hjálp eigin aðstoðarfólks en ekki starfsfólks kjörstjórnar. Þingmaður telur tillögu um lagabreytingu mundu njóta stuðnings.
STJÓRNMÁL „Kona sem ætlaði að
kjósa utankjörfundar í síðustu
viku og fór með dóttur sína var
meinað að nota hana sem aðstoðarmann og hún gekk burt án þess
að kjósa,“ segir Kristinn Halldór Einarsson, formaður stjórnar
Blindrafélagsins, sem skorar
á alþingismenn
að breyta lögum
svo þeir sem
þu r fi að sto ð
í kjörk lefu m
geti valið eigin
aðstoðarmann
en séu ek k i
háðir liðsinni KRISTINN HALLDÓR
EINARSSON
starfsmanna
kjörstjórnar.
Kristinn segir langflesta blinda
ekki þurfa aðstoðarmann í hefðbundnum kosningum því þeir geti
nýtt sér ýmis hjálpartæki. Kosningar til stjórnlagaþings árið 2010
hafi hins vegar verið svo flóknar
að allir blindir hafi þurft aðstoð.
Samkomulag hafi náðst við stjórnvöld um að hver og einn mætti taka
aðstoðarmann að sínu vali með
sér í klefann. Hæstaréttardómur
sem fallið hafi í kjölfarið hræði
hins vegar innanríkisráðuneytið
frá því að heimila slíkt í forsetakosningunum á laugardag. Kristinn segir þetta þrönga lagatúlkun
sem Blindrafélagið sé ósammála.
Kristinn kveðst ekki vita hvernig þessum hlutum sé háttað í
öðrum löndum. „Okkar afstaða
tekur í sjálfu sér ekkert mið af
því, hún tekur mið af ákvæðum í
sáttmála Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fatlaðs fólks,“ segir Krist-

inn og ítrekar að málið lúti ekki
aðeins að blindum heldur öllum
sem þurfi aðstoð í kjörklefunum.
Það eigi til dæmis við um hreyfihamlaða, aldraða og heilabilaða.
„Það þótti kannski ekkert
athugavert við þetta fyrir einhverjum árum en frá því að sáttmáli Sameinuðu þjóðanna kemur
til eru viðhorf breytt. Þetta eru
atriði sem varða að fólk geti lifað
sjálfstæðu lífi og tekið eigin
ákvarðanir,“ segir formaður
Blindrafélagsins.
Freyja Haraldsdóttir, sem sat
í stjórnlagaráði, segir alvarlegt
að neita fötluðu fólki sem þarf
aðstoð í kjörklefa að velja sína
eigin aðstoðarmanneskju í leynilegum kosningum.
„Það er ólíðandi að innanríkisráðuneytið, sem ber meðal annars ábyrgð á þróun mannréttindamála, skuli skýla sér á bak
við lagatexta sem brýtur mannréttindaákvæði,“ segir Freyja
sem einnig skorar á alþingismenn
að breyta lögunum svo þau verði
í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna um að ef nauðsyn
krefji eigi fatlaðir að geta notið
aðstoðar einstaklinga að eigin
vali við að greiða atkvæði.
Í svari sem Guðlaugur Þór
Þórðarson, alþingismaður Sjálfstæðisflokks, sendi Freyju í gær
þakkar hann henni fyrir að vekja
athygli á óréttlætinu. Guðlaugur
kveðst reiðbúinn að flytja tillögu
um lagabreytingu á næsta þingi.
„Ég er sannfærður um að margir
þingmenn eru tilbúnir til að vera
með á slíku máli,“ segir þingmaðurinn.
gar@frettabladid.is

ATKVÆÐI GREIDD UTANKJÖRSTAÐAR Enginn fær að fara með öðrum inn í kjörklefa í kosningum hér á landi nema hann sé alls ófær um að greiða atkvæði sitt
sjálfur. Þá er í boði að fá aðstoð kjörstjóra sem bundinn er trúnaði.

Ekki unnt að verða við kröfum blindra
Í yfirlýsingu frá innanríkisráðuneytinu segir að skýrt sé í lögum að þeir sem
ekki geti kosið sökum sjónleysis eða vegna þess að þeim sé hönd ónothæf
eigi að geta fengið aðstoð kjörstjóra í einrúmi. Kjörstjórinn sé bundinn
trúnaði.
„Með ákvörðun Hæstaréttar Íslands 25. janúar 2011 var stjórnlagaþingskosningin ógilt meðal annars með þeim rökum að það væri ekki á færi
stjórnvalda að víkja frá skýrum fyrirmælum laga um framkvæmd þeirra
þegar sú framkvæmd væri í andstöðu við lagaákvæði og til þess fallin að
rjúfa kosningaleynd.
Af þessum sökum, og með hliðsjón af skýrum lagaákvæðum, er ráðuneytinu
eigi unnt að verða við kröfu Blindrafélagsins um að fyrirskipa fyrirkomulag
um að blindir geti haft sína eigin aðstoðarmenn inni í kjörklefa, en það er
mat ráðuneytisins að þar með væru gefin fyrirmæli um aðra framkvæmd við
kosningu blindra og sjónskertra en þá sem boðin er í kosningalögum,“ segir
innanríkisráðuneytið.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
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MINNKANDI
SKÚRIR Þetta
breytist lítið hjá
okkur næstu daga
og horfur fyrir
laugardag eru einstaklega góðar.
Þá minnka líkur
á skúrum og má
búast við sólríkum
degi í ﬂestöllum
landshlutum. Hitinn helst nokkuð
12
svipaður en eilítið
svalara norðaustan
til.
Á MORGUN
8-13 m/s við SA-ströndina, annars hægari.

4
10

veðurfréttamaður

KILJA

8
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4
10

4

3
2
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10

3

3
13
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1
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13

10

10
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LAUGARDAGUR
Hæg breytileg átt.
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Alicante

32°

Basel

29°

Berlín

24°

Billund

21°

Frankfurt

27°

Friedrichshafen

29°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

27°

London

24°

Mallorca

30°

New York

30°

Orlando

30°

Ósló

19°

París

28°

San Francisco

22°

Stokkhólmur

18°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR
SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

husa.is
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KOMDU

STRAX
Nýttu ávísunina!
Ávísun á sumarauka er nú komin
inn á öll heimili landsins.
Ávísunin gildir sem 3.000 kr.
innborgun í verslunum
Húsasmiðjunnar og Blómavals
vals
um land allt, ef keypt er
fyrir 10.000 kr. eða meira.
Komdu strax því ávísunin
gildir aðeins til 1. júlí.

FERÐADAGAR Í HÚSASMIÐJUNNI

10.489 kr.

11.990 kr.
Garsport gönguskór

Madrid þriggja manna tjald

Gartex öndun

3000412

5863884

3.949 kr.
Tjaldlugt
3900605

9.279 kr.
Eldhúshnífar
Stálhnífar húðaðir með
lituðu “Non-stick”.

MARGARITA

Verð áður: 1.190 kr.

Nú: 799 kr.

2000874

TRJÁPLÖNTUVEISLA Í BLÓMAVALI
ALLIR TOPPAR, ALLIR KVISTIR, RIFSBER,
ÝMSAR SÍGRÆNAR TEGUNDIR.

AÐEINS 999 kr.
LOÐVÍÐIR, GLJÁMISPILL, ALPARIFS

AÐEINS 690 kr.
Fjöldi annarra tilboða!

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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KJÖRKASSINN

Formaður Landssambands áhugafólks um flogaveiki ósáttur við viðbragðsleysi stjórnvalda:

Vill láta kanna vanvirkni samheitalyfja
HEILBRIGÐISMÁL Brynhildur Art-

Hefur þú fengið sekt fyrir of
hraðan akstur?
Já

56%
44%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Munt þú fylgjast með
Landsmóti hestamanna?
Segðu skoðun þína á Visir.is.

húrsdóttir, formaður Landssambands áhugafólks um flogaveiki, er ósátt við að vanvirkni
samheitalyfja flogaveikilyfsins Keppra hafi ekki komist í
umræðuna fyrr en nú. Hún heyrði
fólk fyrst tala um málið sín á milli
í kringum síðustu áramót.
„Lyfjafræðingar apóteka urðu
þess áskynja nokkuð fljótt að
það væri eitthvað á ferðinni. En
maður heyrði ekkert opinberlega
fyrr en nú,“ segir hún. „Það er
mín ósk að málið verði kannað.
Það á ekki að æða áfram með eitt-

hvað sem er ekki rétt, heldur eiga
menn að afla upplýsinga og setja
þær fram.“
Fréttablaðið greindi frá því í
gær að þrjú samheitalyf við flogaveiki sem hafa verið á markaði
síðustu mánuði hafi ekki nægilega virkni. Sjúklingar sem áður
voru á flogaveikislyfinu Keppra
og hafa ekki fengið flog svo árum
skiptir eru sumir hverjir að fá
lífshættuleg flog eftir að hafa
skipt um lyf. Sjúkratryggingar hafa veitt læknum leyfi til að
sækja um undanþágur frá samheitalyfjunum og hafa um 150

slíkar verið veittar síðan í mars.
„Ég hef verið að heyra af fólki
sem hrynur bara allt í einu niður
og hefur ekki hugmynd um af
hverju,“ segir Brynhildur. „Svo
ég er auðvitað alls ekki sátt með
hvað þessi útskýring kemur seint
fram í umræðuna.“
Lyfjastofnun hafa borist 12
ábendingar vegna lyfjanna það
sem af er ári. Um er að ræða þrjú
samheitalyf Keppra við flogaveiki; Zelta, Mataver og Levetiracetam Actavis.
Ekki náðist í Geir Gunnlaugsson landlækni í gær.
- sv

SAMHEITALYFIN VIRKA EKKI SEM SKYLDI

Lyfjastofnun hafa borist tólf ábendingar
í ár varðandi virkni þriggja samheitalyfja
flogaveikislyfsins Keppra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Til sölu raðhúsin að Lofnarbrunni 22-28, Rvík.
Hús nr. 22, fastanr. 230-5774 auk bílskúrs, 174,2m2.
Hús nr. 24, fastanr. 230-5776 auk bílskúrs, 154,4m2.
Hús nr. 26, fastanr. 230-5778 auk bíslkúrs, 155m2.
Hús nr. 28, fastanr. 230-5780 auk bílskúrs, 213,8m2.
Fyrsta hæð hússins er uppsteypt og lóð hefur verið grófjöfnuð. Eignirnar eru
seldar í því ástandi sem þær eru í dag.
Verð: kr. 58 milljónir

Leiga:
Sala:

540 5060
540 5070

Lágmúli 6, 108 Reykjavík

www.hlid.is

Mallorca

Tugmilljarða kröfur
ríkis sagðar tapaðar
Ríkið lagði nýju bönkunum til 138 milljarða króna í hlutafé. Víkjandi lán voru
57 milljarðar. Tap ríkissjóðs og Seðlabankans eru 267 milljarðar. 52 milljarða
kröfur ríkisins vegna VBS, Askar Capital og Saga Capital eru líklega tapaðar.
FJÁRMÁL Ný skýrsla Ríkisendur-

10. júlí í 2 vikur

Frá kr.

FÖLLNU BANKARNIR Svo flókin er umsýsla ríkisins vegna fjármálafyrirtækjanna að Ríkisendurskoðun treystir sér ekki til að birta
samtölu yfir það sem var lánað og tapaðist.
FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTINN

72.950

Club Cala D´Or Park
Frá kr. 72.950 í 2 vikur

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð
með einu svefnherbergi. Verð m.v. 2 fullorðna í íbúð
kr. 110.950 á mann. 10. júlí í 2 vikur.

skoðunar leiðir í ljós að töpuð lán
Seðlabankans til banka og fjármálafyrirtækja ollu bankanum
og ríkissjóði búsifjum að upphæð 267 milljarðar króna, en á
móti standa óinnheimtar kröfur.
Eftir hrun lagði ríkið nýju bönkunum, Íslandsbanka, Arion banka
og Landsbankanum, til 138 milljarða króna í hlutafé og að auki 57
milljarða króna í víkjandi lán.
Skýrslan, sem fjallar um fyrirgreiðslu ríkisins við fjármálafyrirtæki og stofnanir í kjölfar
bankahrunsins, greinir einnig frá
því að ríkið er bakábyrgt fyrir 97
milljörðum vegna þeirra skuldbindinga sem komu til árið 2009
þegar Fjármálaeftirlitið (FME)
fól Arion banka að taka yfir innlánsskuldbindingar SPRON, sem
þá var kominn í þrot.
Ríkið er hins vegar ekki leng-

ur ábyrgt fyrir þeim skuldbindingum sem komu til þegar FME
fól Íslandsbanka að taka yfir
innlánsskuldbindingar StraumsBurðaráss sama ár, en ríkið var
upphaflega bakábyrgt vegna
þessa.
Fram kemur í skýrslunni að
samkvæmt nýlegu eignamati
nemi heildarkostnaður ríkisins
vegna Sparisjóðsins í Keflavík um
25 milljörðum króna. Ríkið lagði
einnig stofnfé í fimm minni sparisjóði á árinu 2010 og nam verðmæti eignarhluta ríkisins í þeim
rúmlega 1,7 milljörðum króna í
árslok 2011.
Árið 2010 stofnaði ríkið hlutafélagið Byr til að kaupa eignir
Byrs sparisjóðs, sem þá var fallinn, og taka við hluta af skuldum
hans. Þegar Byr hf. var seldur
til Íslandsbanka tapaði ríkið 135
milljónum króna.

HVER ÞREMILLINN!

Í skýrslunni er fjallað um kröfur ríkissjóðs á VBS fjárfestingabanka, Askar Capital og Saga
Capital sem samtals nema um 52
milljörðum króna. Öll þessi félög
hafa verið tekin til slitameðferðar
og telur Ríkisendurskoðun líklegt
að kröfurnar séu tapaðar.
Fjallað er um aðkomu ríkisins
að fjárhagslegri endurskipulagningu Sjóvár árið 2009 en ríkissjóður veitti upphaflega 11,6 milljarða
króna lán vegna hennar. Heildartap ríkisins, eftir ýmsa umsýslu,
nemur á bilinu 3,4–4,8 milljörðum
króna. Í skýrslunni segir að tapið
komi ekki á óvart enda hafi ríkið
greitt 11,6 milljarða króna fyrir
eignarhlut í félagi sem í reynd
hafi verið gjaldþrota.
Kostnaður vegna ýmissa annarra ábyrgða sem féllu á ríkið við
fall bankanna nemur um 31 milljarði króna.
svavar@frettabladid.is

Sendið okkur myndir og upplýsingar um sóðaskap, hirðuleysi, slysagildrur og fleira. thremillinn@frettabladid.is

Ábyrgðin hjá húsfélögunum
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

HVERNIG ER
VEÐRIÐ Í DAG?
- oft á dag

Nokkrir númerslausir bílar hafa staðið óhreyfðir
á bílastæðaplani við Veghús í Grafarvogi. Lesandi
Fréttablaðsins benti á bílana og sagði þá hafa
staðið á planinu í nokkur ár.
Ekki fengust upplýsingar um þessa tilteknu
bíla en borgaryfirvöldum er almennt ekki heimilt
að fara inn á lóðir hjá fólki og hirða númerslausa
bíla að eigin frumkvæði. Hins vegar geta húsfélög
fjölbýlishúsa óskað eftir því að borgaryfirvöld
losi þau við númerslausa bíla á lóð þeirra.
Fyrsta skrefið hjá borgaryfirvöldum er að líma
miða á bifreiðina, þar sem eigendum er gefinn
frestur til að fjarlægja bílinn. Ef ekkert gerist
áður en fresturinn rennur út er bíllinn sóttur af
Vöku. Þangað geta eigendur farið og leyst bílinn
út, annars er hann seldur á uppboði.
- ktg

NÚMERSLAUSIR Bílarnir við Veghús fá að standa á bílastæð-

inu þangað til húsfélagið óskar eftir aðstoð borgaryfirvalda.

ÚTSALA
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR

500-4000

KR.

það gerist varla betra...
Gildir til 12 september.
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvaða fisktegund á að ala við
Reykjanesvirkjun?

2. Hvað heitir nýr borgarbókavörður?
3. Hvað nefnist hreiður hrafnsins?
SVÖR

Tveir menn með þunga dóma á bakinu sakaðir um að svipta bræður frelsi sínu:

Níu styrkir frá Landsvirkjun:

Ákærðir fyrir fjárkúgun og nauðung

1,2 milljónir til
Vísindavefsins

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært Elís Helga Ævarsson og
Steindór Hrein Veigarsson fyrir
að svipta tvo bræður frelsi sínu,
kúga fé út úr öðrum þeirra og
annan þeirra fyrir að reyna auk
þess að ræna hann nokkrum mánuðum seinna.
Elís Helgi er ákærður fyrir að
hafa farið heim til annars bróðurins í apríl í fyrra og hóta honum
ofbeldi ef hann greiddi sér ekki
fé. Daginn eftir fór bróðirinn og
tók eina milljón króna út úr banka
og afhenti Elís, sem fylgdi honum
í bankann. Elís er svo ákærður

ásamt Steindóri fyrir að fara á
heimili bræðranna í september í
fyrra, halda öðrum þeirra nauðugum á heimilinu á meðan farið
var með hinn út í hraðbanka í því
skyni að hafa af honum peninga.
Þar tók lögreglan á móti þeim og
mennirnir voru handteknir.
Þeir eru auk þess ákærðir fyrir
fíkniefnalagabrot, gripdeild og
líkamsárás. Elís Helgi var árið
2000 dæmdur í sextán ára fangelsi fyrir að myrða áttræða konu
í Espigerði. Steindór var árið
2007 dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir nokkrar hrottafengnar

SAMFÉLAGSMÁL Fjórum milljónum

Í HRAÐBANKA Farið var með annan

bróðurinn í hraðbanka þar sem lögreglan handtók ræningjann.

líkamsárásir á Akureyri. Hann
klippti meðal annars fingur af
manni.
- sh

hefur verið úthlutað til níu verkefna úr Samfélagssjóði Landsvirkjunar.
Vísindavefur Háskóla Íslands
hlaut hæsta styrkinn að þessu
sinni, eða 1,2 milljónir króna.
Styrkurinn nýtist til miðlunar
fróðleiks um vísindi til almennings og aukinnar fræðslu um
orkumál. Annar hæsti styrkurinn, ein milljón króna, kom í hlut
Bandalags íslenskra skáta til uppsetningar á sögusýningu í Ljósafossstöð í sumar.
- shá

1. Senegal-flúru 2. Pálína Magnúsdóttir
3. Laupur

Leiðtogar funda á
ný um skuldavanda

ÞRÍHNÚKAGÍGUR Hellirinn er náttúrundur á alheimsvísu.

Icelandair og sveitarfélög:

Fjármagn inn í
Þríhnúkafélag
ATVINNUMÁL Reykjavíkurborg,

Kópavogsbær og Icelandair
greiða hvert um sig tíu milljónir
króna fyrir 13,9 prósenta hlut
í Þríhnúkum ehf. Hlutirnir eru
seldir á genginu 64. Félagið
hefur unnið að því að gera Þríhnúkagíg aðgengilegan fyrir
ferðamenn.
Fram kemur í tillögu
Ármanns Kr. Ólafssonar, bæjarstjóra Kópavogs, að aðkoma
bæjarins sé framlag hans til
atvinnuuppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Með henni sé
ferðamennska innan bæjarmarkanna styrkt.
- gar

Leiðtogar Evrópusambandsríkja funda nú í Brussel. Skuldavandinn er sem fyrr
umræðuefnið. Margar tillögur verða ræddar, meðal annars sameiginlegt eftirlit
með fjármálageira og vald ESB yfir fjárlögum. Kýpur hefur óskað eftir aðstoð.

HANDABAND Drottningin og McGuinness tókust í hendur, sem þykir mikilvægt skref í friðarferli Norður-Íra.

EVRÓPUSAMBANDIÐ Leiðtogar Evr-

Drottningin og yfirmaður IRA:

ópusambandsríkjanna munu
funda í Brussel í dag og á morgun. Leiðtogarnir funda um sama
mál og oftast undanfarin ár,
skuldavanda álfunnar og mögulegar lausnir á henni.
Á fundinum verður rætt um
skýrslu sem Jose Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, Mario Draghi
seðlabankastjóri Evrópu, JeanC l aud Ju ncker, y fi r m að u r
evruhópsins og Herman Van
Rompuy, forseti leiðtogaráðs
ESB, hafa gert. Í henni er lagt til
að Evrópusambandið fái endanlegt vald yfir fjárlögum evruríkjanna og að eftirlit með fjármálageiranum verði sameiginlegt.
Leiðtogarnir munu skoða ráð
til þess að takast á við skuldavanda ríkjanna sjálfra, skuldavanda banka, hjálpa Grikklandi
og örva hagvöxt í álfunni.
Skuldir einstakra ríkja eru
gríðarlegar og lánakostnaður
þeirra gæti því fljótt orðið þeim
óbærilega mikill. Sem kunnugt er
hafa Írar, Portúgalar og Grikkir
þegar fengið björgunarlán vegna
hárra opinberra skulda og Spánn
til þess að bjarga bönkum. Kýpur
varð svo í gær fimmta ríkið til
þess að fá björgunarlán. Alþjóða-

Tókust í hendur
á N-Írlandi

NORDICPHOTOS/AFP

NORÐUR-ÍRLAND, AP Elísabet Eng-

KOMIÐ TIL FUNDAR Forseti Evrópuþingsins, Martin Schulz, og forseti framkvæmdastjórnar ESB, Jose Manuel Barroso, komu til fundar við fréttamenn í Brussel í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

gjaldeyrissjóðurinn sagði í yfirlýsingu í gær að teymi yrði sent
til Kýpur innan skamms til að
kanna aðstæður.
Ef fleiri ríki þurfa á björgunarlánum að halda, til dæmis
Ítalía, gæti það reynst Evrópu
erfitt.
Ein tillaganna sem hafa verið
skoðaðar er útgáfa sérstakra
evruskuldabréfa, svo ríkin á
evrusvæðinu deili ábyrgðinni á
skuldum hinna verst settu. Angela Merkel, kanslari Þýskalands,
hefur verið mótfallin þessu og

ítrekaði þá skoðun sína í neðri
deild þýska þingsins í gær.
Þá hefur verið til skoðunar að
búa til sérstakan tryggingarsjóð
fyrir fjármagnseigendur til þess
að koma í veg fyrir að þeir taki
peninga sína úr bönkum sem eiga
í vanda.
Sérfræðingar hafa þó áhyggjur
af því að tillögur sem samþykktar verða á fundinum muni einfaldlega ekki duga til. Þær verði
ekki nógu fljótvirkar eða nógu
róttækar til að takast á við vandann.
thorunn@frettabladid.is

landsdrottning hitti Martin
McGuinness, sem er varaforsætisráðherra Norður-Írlands og var
foringi í írska lýðveldishernum
IRA, í gær. Þau tókust í hendur
og þykja það ákveðin tímamót
í samskiptum Norður-Íra við
Breta.
IRA barðist lengi gegn breskum yfirráðum og hafa meðlimir
hingað ekki viljað hitta konungsfjölskylduna. McGuinness var
yfirmaður þar þegar frændi
drottningarinnar, Louis Mountbatten lávarður, var myrtur af
liðsmönnum IRA árið 1979. Samtökin afvopnuðust árið 2005. - þeb

SLYS
Komin til meðvitundar
Konan sem stökk úr risi brennandi
húss í Borgarnesi fyrir tæpum tveimur
vikum er komin til meðvitundar.
Henni var haldið sofandi í öndunarvél
á sjúkrahúsi í Reykjavík. Meðal annars
höfuðkúpubrotnaði hún við fallið.

GOTT ÚRVAL
AF NÝLEGUM
GÆÐABÍLUM
Toyota Land Cruiser 200
Árgerð 2008, dísel
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð

10.450.000,Komdu og skoðaðu úrvalið!

Subaru Impreza

MM Pajero 3,2 Intense VW Touareg V8

MM Colt Rally Art

Árgerð 2008, bensín
Ekinn 51.000 km, sjálfsk.

Árgerð 2009, dísel
Ekinn 72.000 km, sjálfsk.

Árg. 2006, bensín
Ekinn 59.000 km, sjálfsk.

Árgerð 2010, bensín
Ekinn 19.000 km, beinsk.

Ásett verð 2.490.000
Tilboðsverð

Ásett verð

Ásett verð

Ásett verð

6.390.000,-

4.590.000,-

2.290.000,-

2.090.000,-

Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16
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Fimm prósent fólks á aldrinum 15 til 64 ára neyttu ólöglegra eiturlyfja 2010 samkvæmt skýrslu SÞ:

Eiturlyf hamla þúsaldarmarkmiðum
SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR Efla þarf aðgerðir

ÝTT Í GEGNUM FLÓÐIÐ Ökumaður
þessa bíls brá á það ráð að ýta honum
í gegnum risapoll í Flórída á þriðjudag.
Mikil flóð hafa orðið af völdum
fellibylsins Debby.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

gegn ólöglegum eiturlyfjum og skipulagðri
glæpastarfsemi, eigi að takast að styðja við
þróunarlöndin. Þetta segir Yury Fedotov,
framkvæmdastjóri stofnunar Sameinuðu
þjóðanna sem berst gegn eiturlyfjum og
glæpum (UNODC).
Í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna
kemur fram að um 200 þúsund manns látist árlega í tengslum við heróín, kókaín og
önnur eiturlyf. Fjölskyldur splundrist og
þjáningar leggist yfir fjölda manns. Þá auki
eiturlyfjanotkun á útbreiðslu HIV. Aukna
fjármuni þyrfti í þróunaraðstoð.
„Í dag hefur aðeins um fjórðungur allra
bænda sem tengjast ólöglegri ræktun eitur-

lyfja aðgang að þróunaraðstoð. Þessu verður
að breyta, ef við ætlum okkur að bjóða upp
á ný tækifæri og raunverulega valkosti,“
sagði Fedotov, þegar hann kynnti skýrsluna.
Hann sagði vaxandi skilning á því að
skipulagðir glæpir og útbreiðsla eiturlyfja
ynnu gegn þúsaldarmarkmiðum SÞ. Í þeim
birtast markmið um aðgerðir gegn fátækt
og örbirgð í heiminum.
Um 230 milljónir manna, eða 5 prósent
jarðarbúa á aldrinum 15 til 64 ára, notuðu
ólögleg eiturlyf að minnsta kosti einu sinni
árið 2010, samkvæmt skýrslunni. Þá eru 27
milljónir manns háðar eiturlyfjum. Það er
rúmlega 0,6 prósent af fullorðnum jarðarbúum, eða einn af hverjum 20.
- kóp

GEGN EITURLYFJUM Yury Fedotov stýrir skrifstofu SÞ

sem berst gegn eiturlyfjum og glæpum.

Iceland Express mun
stundvísari en áður
Kristján Sigurjónsson tekur saman upplýsingar um stundvísi flugfélaga. Hann
segir Iceland Express hafa bætt sig mikið á árinu. Upplýsingarnar eru mikilvægar neytendum sem hætta á að missa af tengiflugi ef fyrra flugi seinkar.
fælist vegna hávaða frá vélknúnum
fararskjótum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Landsmót hestamanna:

Vegfarendum
beint annað
SAMGÖNGUR Aðkoma bíla og götur

umhverfis mótsstað Landsmóts
hestamanna í Víðidal í Reykjavík
anna ekki umferð þúsunda bíla.
Umferðarstofa hefur því hvatt
vegfarendur og íbúa í hverfinu
umhverfis mótstaðinn til að hjóla
eða ganga um svæðið, annars
velja aðrar leiðir.
Lögregla hefur jafnframt lagt
bann við því að bílstjórar leggi
bílum í vegöxlum á kaflanum frá
Jafnaseli að Suðurlandsvegi. Af
öryggisástæðum verða yfirgefnir
bílar fjarlægðir þaðan.
Þá er bifhjólamönnum bent á
að aka ekki háværum hjólum um
svæðið því dæmi eru um að knapar hafi slasast alvarlega þegar
hestar þeirra hafa fælst vegna
hávaða.
- bþh

NEYTENDAMÁL „Niðurstaðan er fyrst

og fremst sú að Iceland Express
hefur bætt sig mjög mikið á þessu
eina ári. Stundvísi Icelandair rokkar aðeins en er alla jafna góð,“ segir
Kristján Sigurjónsson sem byrjaði
fyrir ári síðan að taka saman upplýsingar um stundvísi íslenskra
flugfélaga. Hann segir meginniðurstöður eftir árið sýna miklar
breytingar á starfsháttum Iceland
Express.
Útreikningana birtir Kristján á
heimasíðunni Turisti.is, sem fær
hátt í tuttugu þúsund heimsóknir í
hverjum mánuði.
Kristján segir að um mikið hagsmunamál neytenda sé að ræða. „Það
vita allir hversu leiðinlegt það er að
dúsa úti á flugvelli í marga klukkutíma, sérstaklega ef maður á pantað
tengiflug. Fólk getur tapað flugmiðanum sínum ef það kemur of seint,
því margir panta miðana hvern í
sínu lagi og þá ber flugfélagið sem
seinkar enga ábyrgð á tengifluginu.“
Að sögn Kristjáns geta ferðalangar orðið af miklum fjármunum vegna þessa. „Þetta getur verið

FLUGFARÞEGAR Fríið getur tekið nýja stefnu ef flugferð seinkar svo mikið að tengiflugi verður ekki náð.

spurning um hundruð þúsunda
fyrir fólk sem á til dæmis flug til
Kaupmannahafnar og þaðan til
Asíu.“
Mikil vinna fer í útreikningana,
en Kristján þarf að reikna út seinkanir fyrir hvert flug fyrir sig.
„Þetta er ærið verkefni og getur
tekið tíu til tuttugu klukkutíma á
viku. Sérstaklega á sumrin þegar
flugferðirnar eru margar. Ég hef
til dæmis fengið þær upplýsingar
frá Keflavíkurflugvelli að þar sé

jafn ítarlegum gögnum ekki safnað
nema af og til, vegna þess að verkefnið er svo tímafrekt.“
Fyrr á árinu hóf Kristján einnig
að gera verðkannanir. Þar reiknar
hann út hvað það kostar að bóka flug
með fjögurra eða tólf vikna fresti.
„Samkvæmt þessum tölum er sá
sem borgaði miða með tólf vikna
fresti hjá Iceland Express og Wow
til London, að borga meira en sá sem
bókaði flug með fjögurra vikna fyrirvara.“
katrin@frettabladid.is

Umhverfisstofnun:

ETS-kerfið fyrir
losun tilbúið
UMHVERFISMÁL Umhverfisstofn-

un (UMST) hefur opnað ETSskráningarkerfið fyrir losunarheimildir fyrir allt EES-svæðið.
Kerfið er rekið miðlægt af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins en UMST heldur utan um
og hefur umsjón og eftirlit með
kerfinu hér á landi.
Opnun skráningarkerfisins
bindur endahnút á undirbúningsvinnu sem Umhverfisstofnun
hefur unnið að síðustu misseri
við uppsetningu viðskiptakerfis
Evrópusambandsins með losunarheimildir (ETS).
Skráningarkerfinu má að
mörgu leyti líkja við netbanka
þar sem fyrirtæki geta haldið
utan um úthlutaðar losunarheimildir, keypt eða selt heimildir og
gert upp vegna losunar.
- shá

Myndavélar nappa ökumenn:

Yfir 900 teknir
LÖGREGLUMÁL Vikuna 11. til 17.
júní voru 484 ökumenn kærðir
fyrir of hraðan akstur eftir að
hafa myndast í hraðamyndavélum sem staðsettar eru víða um
land, en lesið er af þeim í Stykkishólmi. Skessuhorn.is segir frá.
Vikuna á undan voru 438 kærðir fyrir of hraðan akstur. Samtals voru því 922 tekir á tveggja
vikna tímabili.
- shá

ENNEMM / SÍA / NM53219

GETA FÆLST Dæmi eru um að hestar

Skráning haﬁn
á maraþon.is

Við bjóðum
góða þjónustu

NORDICPHOTOS/AFP

Hlaupum til góðs

Skráning haﬁn á maraþon.is

Á hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum frá vinum
og vandamönnum til stuðnings góðgerðafélagi að eigin
vali. Láttu gott af þér leiða á hlaupum.

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni menningarnætur þann 18. ágúst.Vegalengdir við allra hæﬁ og hægt að fara
heilt maraþon í boðhlaupi með 2-4 þátttakendum.

Íslandsbanki,
stoltur stuðningsaðili í 15 ár

er hafin

Komdu á útsöluna í Smáralind og gerðu glimrandi góð kaup
fyrir alla fjölskylduna og heimilið. Fullt af nýlegum vörum á
hagstæðu verði, frábærir veitingastaðir og afþreying fyrir
alla aldurshópa.
Sjáumst í útsölustuði, Smáralind

Opið til

21

í kvöld
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FRÉTTASKÝRING: Framboð og eftirspurn eftir félagslegum íbúðum hjá stærstu bæjarfélögum landsins

Sveitarfélög anna ekki eftirspurn
Biðlistar eftir félagslegum leiguíbúðum í stærstu
sveitarfélögum landsins eru
langir. Biðtími eftir íbúðum
getur náð meira en tveimur
árum. Yfirvöld innan bæjarfélaga segja nauðsynlegt
að fá fleiri íbúðir á markað.
Stærstu sveitarfélög landsins
ná ekki að anna eftirspurn eftir
félagslegum leiguíbúðum. Meira en
1.300 manns eru á biðlistum eftir
slíkum úrræðum um land allt og

kaupa íbúðir, en síðustu tvö ár
hefur verið lítið um það.“
Þær forsendur sem segja til um
hvort fólk hafi rétt á að leigja íbúð
í eigu bæjarfélaga eru meðal annars fjölskyldustærð, tekjur, eignir og atvinnuaðstæður. Hjá Kópavogsbæ er notað punktakerfi til að
meta þessar aðstæður og þar með
umsóknir, og þeir sem eru með
flesta punkta ganga að öllu jöfnu
fyrir um úthlutun.
Næsthæsta hlutfall fólks á biðlista miðað við framboð á íbúðum
er í Hafnarfjarðarbæ.
Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjölskylduþjónustu Hafnar-

Það er ljóst að það er mikil vöntun á leiguhúsnæði
í bænum, bæði innan félagslega kerfisins og svo á
hinum almenna markaði.
RANNVEIG EINARSDÓTTIR
SVIÐSSTJÓRI FJÖLSKYLDUÞJÓNUSTU HAFNARFJARÐAR

þurfa sumir að bíða í tvö og hálft
ár eða meira eftir að komast að.
Sé litið á fjölda íbúða í eigu
sveitarfélags annars vegar og
fjölda fólks á biðlista hins vegar,
er hlutfallið hæst í Kópavogsbæ.
Það er að segja, þar eru flestir á
biðlista miðað við fjölda íbúða í
boði.
Ragnar Snorri Magnússon, hjá
velferðarsviði Kópavogs, segir
ljóst að fleiri íbúðarúrræða sé
þörf.
„Það er alltaf verið að ræða um
að kaupa fleiri, en ekkert hefur
verið ákveðið,“ segir Ragnar. „En
það er nokkuð ljóst að það þarf
fleiri íbúðir.“
Meðalbiðtími á biðlistum eftir
félagslegri íbúð í Kópavogi er
tæpt eitt og hálft ár. Það fer þó
ekki eftir því hversu lengi fólk er
búið að bíða hvort það fær íbúð,
heldur eru aðstæður hvers og eins
umsækjanda metnar.
„Staða fólks hér er mjög misjöfn,“ segir Ragnar. „Við höfum
litið þannig á að ef fólk er innan
þeirra marka sem reglugerðin segir til um, hefur það rétt á
að sækja um íbúð hjá okkur. Við
höfum gert mikinn skurk í að

fjarðar, segir ógerlegt að tilgreina
hversu langur biðtími er almennt
eftir íbúðum innan kerfisins.
„Það losnar ekki mikið á ári,“
segir hún. „Það er ljóst að það
er mikil vöntun á leiguhúsnæði
í bænum, bæði innan félagslega
kerfisins og svo á hinum almenna
markaði.“ Hún segir fjölda á biðlista hafa haldist svipaðan undanfarin ár, sem og biðtíma eftir
lausri íbúð.
Biðtími eftir leiguíbúðum í eigu
Akureyrarbæjar er á bilinu tvö ár
niður í sex mánuði.
Hjálmar Árnason, hjá húsnæðisdeild Akureyrarbæjar, tekur
undir orð Rannveigar og Ragnars,
og segir brýna þörf á fleiri leiguíbúðum í bænum.
„Það er alveg klárt,“ segir hann.
„Hvort sem bærinn taki það að sér
eða einhver annar. Það vantar tilfinnanlega íbúðir á markaðinn, þá
sér í lagi þær sem eru stærri.“
Fjöldi íbúða á Ísafirði er 110 og
þar er enginn á biðlista. Sama er
að segja um Egilsstaði, þar sem
fjöldi íbúða er 32 og enginn á
biðlista. Hafa ber í huga að ofangreindur listi yfir fjölda íbúða í
eigu bæjarfélaga er ekki tæmandi.

Fjöldi íbúða í eigu bæjarfélaga og fólks á biðlista
REYKJAVÍK

ÍSAFJARÐARBÆR

AKUREYRI

Íbúafjöldi ....................................................... 118.908
FJöldi íbúða .......................................................1.800
Fjöldi á biðlista .....................................................720
Hlutfall af fólki á biðlista ............................. 40,0%

Íbúafjöldi .............................................................3.816
FJöldi íbúða ............................................................110
Fjöldi á biðlista ......................................................... 0
Hlutfall af fólki á biðlista ...............................0,0%

Íbúafjöldi .......................................................... 17.728
FJöldi íbúða ........................................................... 265
Fjöldi á biðlista ..................................................... 117
Hlutfall af fólki á biðlista ............................ 44,2%
17 á biðlista innan kerfis

REYKJANESBÆR

EGILSSTAÐIR

Íbúðum er úthlutað hálfsmánaðarlega þar sem
hver og einn umsækjandi er metinn

GARÐABÆR
Íbúafjöldi ..........................................................10.895
FJöldi íbúða .............................................................. 13
Fjöldi á biðlista .......................................................... 5
Hlutfall af fólki á biðlista ............................. 38,5%
Ein íbúð sem enginn vill búa í sökum leiguverðs

HAFNARFJÖRÐUR
Íbúafjöldi ..........................................................26.045
FJöldi íbúða ........................................................... 244
Fjöldi á biðlista .....................................................140
Hlutfall af fólki á biðlista ..............................57,4%
57 á biðlista innan kerfis

MOSFELLSBÆR
Íbúafjöldi .............................................................8.631
FJöldi íbúða ..............................................................28
Fjöldi á biðlista ........................................................ 17
Hlutfall af fólki á biðlista ............................. 60,7%
Enginn fengið íbúð á þessu ári

Íbúafjöldi .......................................................... 13.933
KÓPAVOGUR
Fjöldi íbúða.............................................................147
Íbúafjöldi ..........................................................30.697 Fjöldi á biðlista ...................................................... 64
FJöldi íbúða ........................................................... 392 Hlutfall af fólki á biðlista ............................ 43,5%
Fjöldi á biðlista ......................................................241
Hlutfall af fólki á biðlista ..............................61,5%
43 á biðlista innan kerfis. Meðalbiðtími er tæpt
eitt og hálft ár. Þeir sem fá íbúðir eru ekki
endilega þeir sem eru búnir að bíða lengst.
Punktakerfi notað til að fylgjast með aðstæðum,
t.d. tekjum, fjölskylduaðstæðum og atvinnustöðu.

Íbúafjöldi ............................................................3.406
FJöldi íbúða ..............................................................32
Fjöldi á biðlista ......................................................... 0
Hlutfall af fólki á biðlista ...............................0,0%

SELTJARNARNES

Íbúafjöldi .............................................................4.327
FJöldi íbúða ..............................................................15
Fjöldi á biðlista .......................................................... 5
Hlutfall af fólki á biðlista ............................. 33,3%

Sunna
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

HÚSNÆÐISVANDI Mesta eftirspurnin eftir leiguhúsnæði í gegnum félagslega kerfið er í Hafnarfirði og Kópavogi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GAKKTU LENGRA Í SUMAR
ÚRVAL AF VÖNDUÐUM GÖNGUSKÓM FRÁ ÞEKKTUM FRAMLEIÐENDUM.

ÍSLENSKA SIA.IS UTI 60191 06/12

ÞÚ GETUR TREYST OKKUR ÞEGAR VELJA ÞARF GÖNGUSKÓ.

VERÐ: 52.990 KR.

VERÐ: 54.990 KR.

TILBOÐ: 34.392 KR.

VERÐ: 29.990 KR.

MEINDL ISLAND GTX
Hálfstífir og margrómaðir.
Fáanlegir í dömu- og herraútfærslu.

SCARPA HEKLA GTX
Klassískir gönguskór fyrir dömur.
Fást í Kringlunni og Glæsibæ.
Herraútfærsla: Scarpa Ladakh.

MEINDL KANSAS GTX
Sérlega þægilegir og traustir, GoreTex vatnsvörn. Fáanlegir í dömuog herraútfærslu.
Almennt verð: 42.990 kr.

TNF VINDICATOR MID GTX
Þægilegir í léttar göngur.
Fáanlegir í dömu- og herraútfærslu.

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS
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213 KRÓNUR

er meðalverð á kílói af appelsínum nú til dags. Eitt
kíló af þeim gómsæta ávexti var öllu dýrara fyrir tveimur árum,
þegar það kostaði 266 krónur – heilum fjórðungi meira.

hagur heimilanna

GÓÐ HÚSRÁÐ
Kartöﬂ
ﬂumjöl
j til bjargar
j g spilum
p
Suma er tíminn til að spila. Spil eldast samt illa,
Sumarið
verða klístruð og stöm svo óþolandi verður að
verð
spila með þeim. Stöm spil leynast sérstaklega í
sumarbústöðum, þegar fólk er til í smá spilaglens
sum
og langt er í næstu búð.
Þá er hægt að bjarga spilunum með smá
kartöflumjöli. Setjið hálfa teskeið af mjölinu á
ka
hliðina á spilastokknum og leyfið duftinu að
h
detta á milli spilanna. Stokkið svo vel og spilin
d
ættu að verða betri.

■ Flugferðir

Norwegian heldur
Íslandsfluginu áfram í vetur
Eftirspurn eftir miðum norska
lággjaldaflugfélagsins Norwegian
er svo mikil að Íslandsfluginu, sem
hófst í byrjun júní, verður fram
haldið í vetur. Frá þessu er greint
á vefnum turisti.is. Norwegian
flýgur nú þrisvar í viku frá Ósló
til Íslands. Haft er eftir talsmanni
flugfélagsins að ekki sé útilokað
að það fljúgi hingað til lands frá
fleiri stöðum í nánustu framtíð.
Norwegian er næststærsta flugfélagið í Skandinavíu og þriðja
stærsta lággjaldafélagið í Evrópu,
samkvæmt fréttinni á turisti.is.

■ Ferðalög

Daglegar áætlunarferðir um Lagarfljót í júlí
Þrjár áætlunarferðir verða farnar daglega á milli Egilsstaða og Végarðs í Fljótsdal
allan júlímánuð. Er þetta í fyrsta sinn sem slíkt er skipulagt fyrir ferðamenn á
svæðinu.
Ferðaþjónustuaðilar á Hallormsstað
og í Fljótsdal stofnuðu til klasasamstarfs í fyrra til að efla ferðaþjónustu á
Upphéraði með sameiginlegri kynningu
og áætlunarferðum frá Egilsstöðum í
samvinnu við Tanna Travel.
Fyrsta ferð að morgni er frá Upplýsingamiðstöðinni á Egilsstöðum kl. 8
en síðasta ferð úr Fljótsdal er kl. 17.15.
Stoppistöðvar eru á Skriðuklaustri, við
Hengifoss og á Hallormsstað.
Að ferðunum standa ferðaþjónustuaðilar á Hallormsstað og í Fljótsdal ásamt
Vatnajökulsþjóðgarði, Landsvirkjun, Tanna Travel og Fljótsdalshreppi.

Komið í veg fyrir
magapest í sumarfríinu
Undanfarinn mánuð hafa
margir tugir Svía, sem
dvalið hafa á hótelum í
Tyrklandi, verið fluttir á
sjúkrahús vegna uppkasta
og niðurgangs. Bakteríur
geta eyðilagt sumarfríið
erlendis sé varúðar ekki
gætt. Þær þrífast einkum í
mat á hlaðborði, illa steiktum kjúklingi, fersku salati
og ferskum ávöxtum, ís og
klaka.
Í þessari viku fengu þrjátíu
Svíar, sem dvöldu á hóteli nálægt
Side í Tyrklandi þar sem allt var
innifalið, slæma magapest, að
því er greint er frá á fréttavef
Aftonbladet. Margir þeirra urðu
að fara á sjúkrahús.
„Á hverjum degi heyrði maður
í eða sá aðra gesti sem köstuðu
upp á baðherbergjum, á veitingastöðum eða á hótelherbergjum,“
segir einn gestanna í viðtali við
blaðið.
Fyrir einum mánuði voru 53
Svíar sem bjuggu á hóteli í
Bodrum í Tyrklandi fluttir á
sjúkrahús vegna uppkasta og
niðurgangs.
Talið er að alls fái tuttugu til
fimmtíu prósent ferðamanna um
allan heim í magann. Til þess að
koma í veg fyrir að fríið breytist
í martröð þurfa ferðamenn sjálfir að gæta hreinlætis og huga að
því hvers þeir neyta.
Meðal almennra varúðarregla
er handþvottur. Það er ekki nóg

STRANDLÍF Það er ýmislegt hægt að gera til þess að fríið verði ekki að martröð.

að þvo sér um hendurnar eftir
salernisferðir, heldur þarf að þvo
sér áður en matast er.
Kjöt og fiskur þarf að vera vel
gegnumsteikt. Pottréttir og sósur
þurfa að vera rjúkandi heit.
Varasamt er að drekka kranavatn og bursta tennurnar upp úr
því í löndum þar sem gæði vatns
eru léleg. Hafa þarf í huga að
klaki í kældum drykkjum getur
verið úr kranavatni.
Ferskir ávextir og grænmeti
kann að hafa verið vökvað með
eða skolað upp úr óhreinu vatni.
Séu þessi matvæli ekki soðin
geta bakteríur úr vatninu valdið
magaveiki. Öruggast er að borða
ávexti sem hægt er að taka hýðið
af.

Bakteríur þrífast vel í mat sem
staðið hefur lengi á hlaðborðum
og í götueldhúsum.
Börn eru viðkvæmari fyrir
sýkingum en fullorðnir. Gæta
þarf sérstaklega að því að þau
þvoi sér um hendurnar. Gott er
að hafa blautþurrkur meðferðis og strjúka af höndunum með
þeim sé aðstaða til handþvottar
ekki nálæg. Sótthreinsandi gel
kemur einnig að góðum notum.
Veikist maður er mikilvægt að
líkaminn fái nægan vökva.
Magaveiki á ferðalögum stafar ekki alltaf af bakteríum í matvælum. Mikil áfengisneysla auk
breyttra svefn- og matarvenja
veldur því að maginn mótmælir.
ibs@frettabladid.is

■ Verðmerkingar

Sjúkraþjálfarar til fyrirmyndar

■ Snyrtivörur

Brúnkuúði kann að vera
hættulegur heilsunni
Bandaríski vísindamaðurinn Lynn Goldman,
sem starfar við George Washington-háskólann
í Washington DC, telur að brúnkuúði geti
mögulega valdið lungnakrabbameini. Vitnað
er í viðtal við Goldman á vef norska ríkisútvarpsins. Þar segir að hættulegt sé
að anda að sér virka efninu dihydroxiaceton (DHA) sem geti skaðað erfðaefni
líkamans, valdið krabbameini og alvarlegum lungnasjúkdómum. Sérfræðingar
telja ekki að sérstök hætta fylgi því að nota brúnkuúða einu sinni í mánuði.
Vikuleg notkun sé hins vegar hættuleg. Þeir sem starfa á stofum þar sem eru
brúnkuúðaklefar eru taldir vera í sérstakri hættu.

Sjúkraþjálfarastofur á höfuðborgarsvæðinu standa sig almennt
vel í verðmerkingum. Neytendastofa gerði könnun í síðustu
viku þar sem ástand verðmerkinga á sjö sjúkraþjálfarastofum
var metið. Verðskrá var sýnileg á öllum stöðum og söluvörur
merktar þar sem það átti við.
Skoðað var hvort verðskrá yfir þjónustu væri birt með áberandi hætti þar sem þjónustan er veitt. Hvort verðskráin væri
skýr, aðgengileg og greinileg þannig að augljóst væri hvaða
þjónustu verðmerkingin eigi við. Athugað var hvort verðmerkingar væru á vörunum sem voru til sölu og hvort merkingarnar
væru skýrar og greinilegar.
Starfsmenn Neytendastofu beina um þessar mundir kröftum
sínum að eftirliti með verðmerkingum. Verður því farið í eftirlitsferðir í verslanir og til þjónustuaðila á ýmsum sviðum.

■ Ferðalög

Bestu borgarreiðhjólakerfin í Frakklandi

BROSANDI
ALLAN
HRINGINN
12 HÓTEL ALLAN HRINGINN
9HLWLQJDVWD²LU£¸OOXPKµWHOXPǩ$OOWDIVWXWW¯VXQG
9LQJMDUQOHJÀMµQXVWDǩ*MDIDEU«II£DQOHJǩ(GGXELWL¯IHU²DODJL²

Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000.
1 ML Laugarvatn • 2 ÍKÍ Laugarvatn • 3 Skógar • 4 Vík í Mýrdal • 5 Nesjum • 6 Neskaupstaður
7 Egilsstaðir • 8 Stórutjarnir • 9 Akureyri • 10 Laugarbakki • 11 Ísafjörður • 12 Laugar í Sælingsdal
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Bestu og aðgengilegustu almannahjólakerfin eru í Frakklandi en verst
í sjálfu reiðhjólalandinu Hollandi.
Danmörk, sem er mikið reiðhjólaland,
er einungis í meðallagi. Þetta kemur
fram á vef Félags íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB, sem vitnar í könnun á
vegum Euro Test, prófunarstofnunar
evrópsku bifreiðaeigendafélaganna.
Almannareiðhjól í 40 evrópskum
stórborgum í 18 löndum voru prófuð
og metin. Í ljós kom að almannareiðhjólakerfin eru mjög misjöfn.
Fjöldi hjóla í boði er misjafn, mikill
gæðamunur er á móttöku-, skila- og
greiðslukerfunum og upplýsingum
auk þess sem sjálf hjólin eru misjöfn
að gæðum, allt frá ágætum hjólum til
mjög slæmra og vart nothæfra.
Best þótti almannahjólakerfið í Lyon
í Frakklandi en næstbest í París. Aðrar
góðar almannahjólaborgir eru Brussel
í Belgíu, Valencia og Sevilla á Spáni,
Tórínó og Mílanó á Ítalíu auk Lúxemborgar. Kerfin í Amsterdam, Utrecht og
Haag í Hollandi þóttu afleit.
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157,8
Umsjón:

ER MAGN þeirra íslensku króna sem fást
fyrir hverja evru á gengi Seðlabanka Íslands.

nánar á visir.is

Afsláttur á fjárfestingum að aukast
Fjárfestar sem nýta sér fjárfestingaleið Seðlabankans fengu 27,5 prósent fleiri krónur fyrir þær evrur sem þeir skiptu í síðasta gjaldeyrisútboði hans. Alls nam afslátturinn sem þeir fengu um 1,5 milljarði. Alls hafa um 50 milljarðar komið inn í landið með þessum hætti.
FRÉTTASKÝRING
Hvað borga fjárfestar fyrir íslenskar krónur?

Í síðasta gjaldeyrisútboði Seðlabankans
fengu þeir fjárfestar sem tóku þátt í fjárfestingaleið hans 27,5 prósent fleiri krónur fyrir þær evrur sem þeir skiptu. Það
er mun meiri virðisaukning en fékkst í
útboðinu á undan þegar munurinn nam
23,5 prósentum.
Það þýðir að þeir 34 fjárfestar sem
komu með fé inn í gegnum fjárfestingaleiðina fá 21,7 prósenta afslátt af þeim
eignum sem þeir kaupa hérlendis fyrir
peningana. Alls nam afslátturinn í síðasta útboði 1,5 milljörðum króna.
Fjárfestingaleið Seðlabanka Íslands,
sem á að flýta fyrir afnámi gjaldeyrishafta, virkar þannig að ef fjárfestar
skuldbinda sig til að koma með helming
þeirrar upphæðar sem þeir vilja flytja
inn í landið og skipta henni á því gengi
sem er í boði í viðskiptabönkum hverju
sinni, og eru tilbúnir að binda fjárfestinguna hérlendis í fimm ár, fá afslátt af
hinum helmingi fjárfestingarinnar.
Alls komu fjárfestar með 34,2 milljónir evra inn í landið í gegnum þessa leið
í gjaldeyrisútboðinu sem lauk í síðustu
viku. Fyrir helming þeirrar fjárhæðar
fengust 245 íslenskar krónur fyrir hverja
evru, eða samtals tæpir 4,2 milljarðar
króna. Fyrir hinn helminginn, sem þarf
að skipta yfir á bankagengi, fengust um
158 krónur fyrir hverja evru, eða um 2,7
milljarðar króna. Samtals komu því inn
í landið um 6,9 milljarðar króna. Ef allri

fjárhæðinni hefði verið skipt á bankagengi hefðu fengist 5,4 milljarðar króna
fyrir evrurnar. Afslátturinn sem þátttakendur í fjárfestingaleiðinni fengu
í síðustu viku nam því um 1,5 milljörðum króna. Á milli síðustu tveggja
útboða hefur munurinn á þeim fjölda
króna sem fæst á útboðsgengi Seðlabankans og þeim fjölda sem fæst á gengi
íslenskra banka aukist um tíu krónur. Sú
mikla aukning er tilkomin vegna þess að
útboðsgengi Seðlabankans hefur hækkað á sama tíma og krónan hefur styrkst
gagnvart evru.
Alls hafa komið 245 milljónir evra
inn í landið í gegnum fjárfestingaleiðina. Samtals, að meðtöldum afslætti, er
sú upphæð tæplega 50 milljarðar króna.
Í maí birti Seðlabankinn upplýsingar
um hvernig þeirri upphæð sem þá hafði
komið inn í landið hefði verið varið. Þá
hafði um sextíu prósentum hennar verið
varið til kaupa á hlutabréfum í íslenskum félögum, 29 prósentum í kaup á
skuldabréfum, tíu prósentum í kaup á
fasteignum og einu prósenti í fjárfestingar í verðbréfasjóðum. Þeir sem fjárfesta í fasteignum eru í flestum tilfellum
íslenskir einstaklingar sem búa erlendis
en vilja eignast fasteign á Íslandi. Þeir fá
þá umtalsverðan afslátt á þeim kaupum.
Þá geta þeir sem áttu aflandskrónur
áður en gjaldeyrishöft voru sett á komið
með þær inn í landið eftir sömu forsendum og gilda í fjárfestingaleiðinni, án
þess að binda þær ákveðnum fjárfestingum.
thordur@frettabladid.is

AUKNING Fjárfestar sem nýttu sér fjárfestingaleið Seðlabankans komu samtals með um 6,9 milljarða
króna inn í landið í síðasta útboði. Afsláttur þeirra í krónum talið nam 1,5 milljörðum króna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mörg félög hafa tekið þátt
Seðlabanki Íslands má ekki upplýsa hverjir
það eru sem koma með fé inn í landið með
þessum hætti. Í tilkynningu hans frá því í maí
kemur hins vegar fram að „stærstu fjárfestingar
í hlutabréfum og skuldabréfum eru erlend
móðurfélög innlendra félaga“.
Á meðal þeirra aðila sem vitað er að nýtt hafa
sér fjárfestingaleið Seðlabankans eru Bygma,
danskir eigendur Húsasmiðjunnar, sem gáfu
út skuldabréf upp á 1,4 milljarða króna í maí
sem danska móðurfélagið gat síðan keypt
fyrir fé sem það flutti inn í gegnum fjárfestingaleiðina. Morgunblaðið hefur enn fremur

greint frá því að bræðurnir Ágúst og Lýður
Guðmundssynir hafi ráðist í sambærilega
skuldabréfaútgáfu upp á allt á fjóra milljarða
króna í gegnum félag sitt Kork Invest. Talið
er að féð sem fékkst fyrir sölu bréfanna hafi
verið notað til að fjármagna hlutafjáraukningu
þeirra í Bakkavör. Þá hefur fjárfestingafélagið
Kaldbakur ehf., sem er í eigu Samherja, fengið
heimild til að gefa út skuldabréf upp á allt
að tíu milljarða króna. Spænskt dótturfélag
Samherja keypti skuldabréf af félaginu fyrir 2,4
milljarða króna í febrúar eftir þátttöku í útboði
Seðlabankans.

Munur á mati greiningadeilda á Högum:

Íslandsbanki ráðleggur
sölu en Arion kaup
24. – 28. 8. 2012

Time for business –
UJNFGPSUSFOET
Nútíma innanhússhönnun, tíska heimilisvara, góðar
gjafahugmyndir og skartgripir – allt fyrir haust-,
vetrar- og jólainnkaupin sem leggja línurnar fyrir
strauma og stefnur komandi vors.
Tendence – hápunktur vörusýninga seinni helming
ársins sem spannar heimilið og gjafavöru:
Fleiri en 2.000 sýningaraðilar frá öllum heimshornum,
nýjungar á hönnunarsviði og sérsýningar sem veita
innblástur.
tendence.messefrankfurt.com
dimex@dimex.dk
Sími: +45 39 40 11 22

Töluverður munur er á ráðgjöf
greiningar Íslandsbanka annars
vegar og greiningar Arion banka
hins vegar fyrir fjárfesta þegar
kemur að hlutafé í Högum. Í greiningu frá 25. maí sl., þegar gengi
bréfa Haga var 18,95, ráðlagði
greining Íslandsbanka fjárfestum
að selja bréf sín, og var verðmatsgengið áætlað vera 17, en gengi
bréfa félagsins miðað við stöðuna
við opnun markaða í gær var 18.
Mánuði síðar, eða 25. júní, sl.
sendi greining Arion banka frá sér
fyrirtækjagreiningu á Högum og
verðmat félagið á töluvert hærra
gengi en Íslandsbanki, eða 20,45.
Sama dag keypti Lífeyrissjóður
starfsmanna ríkisins (LSR) hlut í
Högum. Samanlagður hlutur A- og
B-deildar LSR, er nú 10,82 prósent.
Munurinn á fyrirtækjagreiningum bankanna er umtalsverður,
þegar horft er til markaðsvirðis
Haga. Miðað við gengið 20,45, sem
Arion banki álítur verða virðismatsgengi, er virði hlutafjár Haga 24

HAGAR Félagið var skráð á markað
í desember síðastliðnum og hefur
hækkað umtalsvert í virði síðan þá.

milljarðar króna. Miðað við gengið 17, sem greining Íslandsbanka
nefnir sem virðismatsgengi, er virði
hlutafjár tæplega 20 milljarðar.
Nefnt er í greiningunum á
Högum, að þær séu ekki ætlaðar almenningi, heldur sérstaklega
ætlaðar fagfjárfestum, og að hvorki
megi afrita efnið, vitna í það né
dreifa því, án skriflegs leyfis viðkomandi greiningadeilda.
- mh

Misnotuðu markað með millibankavexti:

Barclays sektaður
um 57 milljarða
Breski bankinn Barclays hefur
verið sektaður um 290 milljónir
punda, um 57,2 milljarða íslenskra
króna, fyrir að hafa misnotað markað með millibankavexti. Um er að
ræða bæði Libor og Euribor-vexti.
Slíkir vextir ákvarða lántökukostnað bankans. Í kjölfarið tilkynntu
þrír af æðstu stjórnendum bankans, þar á meðal forstjórinn Bob
Diamond, að þeir myndu ekki taka
við bónusgreiðslum fyrir árið 2012.
Libor og Euribor-vextir eru gefn-

ir út daglega og notaðir sem viðmið
í viðskiptum. Vextirnir ákvarðast af
meðaltali áætlaðra vaxta hjá öllum
helstu bönkum heimsins.
Miðlarar Barclays lögðu inn
falskar upplýsingar til að láta sem
staða Barclays væri mun betri en
hún í raun var.
Sektin er greidd til nokkurra mismunandi stofnana. Á meðal þeirra
eru breska fjármálaeftirlitið (FSA),
bandaríska dómsmálaráðuneytið og
nokkrir markaðsaðilar.
- þsj
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Eru ESB-löndin ekki fullvalda ríki?

Íhald og fullveldi

H

ófsamir íhalds- og hægriflokkar á Norðurlöndum eru
undantekningarlítið hlynntir Evrópusambandsaðild
og hafa barizt eindregið fyrir henni. Þar kemur ýmislegt til; hagsmunir viðskipta- og athafnalífs sem þessir
flokkar hafa löngum haft í fyrirrúmi, tengsl Evrópusamstarfsins og annars vestræns öryggis- og varnarsamstarfs, sem
þeir hafa ekki síður staðið vörð um, og sú skoðun að lítil ríki eins og
þau norrænu séu sterkari og hafi meiri áhrif við samningaborðið
þar sem ákvarðanir eru teknar
SKOÐUN
heldur en á jaðrinum, utan við
kjarna Evrópusamstarfsins.
Ólafur Þ.
Sjálfstæðisflokkurinn er eina
Stephensen
undantekningin í þessum hópi
olafur@frettabladid.is
flokka. Hvers vegna hagsmunir
Íslands eru svo ólíkir hagsmunum hinna norrænu ríkjanna að
við eigum ekki erindi í Evrópusambandið, hafa forystumenn Sjálfstæðisflokksins aldrei útskýrt
almennilega fyrir okkur. Þeir geta vissulega bent á sérstöðu Íslands
í sjávarútvegsmálum, en ekkert liggur fyrir um að ekki verði hægt
að koma til móts við hana í aðildarviðræðunum við ESB. Sjálfstæðisflokkurinn vill hætta þeim viðræðum áður en það kemur í ljós.
Upp á síðkastið hafa þingmenn Sjálfstæðisflokksins í vaxandi
mæli haft í frammi fullveldisrök gegn ESB-aðild, meðal annars þau
að til að ná tökum á ríkisfjármálum í ESB neyðist aðildarríkin til að
koma á nánara samstarfi, sem Ísland eigi ekki erindi í. Náið, yfirþjóðlegt samstarf þarf hins vegar ekki að vera slæmt. Meiningin
er ekki að stofnanir Evrópusambandsins skipti sér af því hvernig
skattfé í einstökum ríkjum er varið, heldur að settar verði reglur
um að ekki megi reka ríkissjóði með gegndarlausum halla eða safna
of miklum skuldum. Af hverju finnst íslenzkum íhaldsmönnum það
slæmt? Finnst þeim hallarekstur og skuldasöfnun spennandi?
Athyglisvert var að lesa viðtal við Lene Espersen, þingmann
danska Íhaldsflokksins og fyrrverandi dómsmála- og utanríkisráðherra Dana, í Fréttablaðinu í gær. Hún segist vera íhaldskona
og þess vegna með sterka, jákvæða þjóðerniskennd eins og margir
Íslendingar. „Fyrir mér snýst fullveldi, það að taka ákvarðanir um
eigin framtíð, einnig um það að sitja við borðið þar sem ákvarðanir
eru teknar,“ segir Espersen.
Hún bendir á að ef ESB væri ekki til væru það stóru ríkin í Evrópu sem réðu ferðinni á kostnað þeirra litlu. „Danir eru fullvalda
þjóð. Það er ekki hægt að skilgreina fullveldi með því að segja: Ef
við erum ekki hluti af neinu þá erum við fullvalda,“ segir Espersen.
Hún nefnir sem dæmi að væru menn þeirrar skoðunar, ætti Ísland
að ganga úr NATO, því að þar séu líka ýmsar skuldbindingar. Það
er áhugavert dæmi. Ísland hefur afhent bandalagsríkjum sínum það
hlutverk að verja landsvæði sitt, sem er yfirleitt talinn lykilþáttur
í að vernda fullveldi ríkis. Þetta fyrirkomulag hefur systurflokkur
danska Íhaldsflokksins hér á landi varið dyggilega í meira en 60 ár.
Espersen bendir á að með EES-samningnum þurfi Ísland að
fylgja ákvörðunum sem ESB-ríkin, til dæmis smáríkið Malta, hafi
tekið. „Það væri því mun betra að hafa alvöru fullveldi, með því að
sitja við borð með þeim sem taka ákvarðanirnar,“ segir hún. „Ég
mundi aldrei láta mér detta í hug að segja að það væri betra að vera
fyrir utan og láta aðra taka ákvarðanirnar.“
Ætli Bjarni Ben. viti af þessu?

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
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Lausnin
Það þarf ekki að vera flókið að
leysa vandamál. Kópavogur hefur
undanfarin ár verið í sviðsljósinu af
alls kyns óheppilegum ástæðum;
bæjarstjórar hafa verið sakaðir um að
hygla sjálfum sér og vandamönnum
á kostnað bæjarbúa – hækka við
sig launin, lána dætrum
sínum bíla og úthluta þeim
verkefnum án auglýsingar
– starfs- og stjórnarmenn
lífeyrissjóðs bæjarins hafa
blekkt Fjármálaeftirlitið og
menn hafa átt í basli með
lóðamál. En nú hefur
bæjarstjórinn Ármann
Kr. Ólafsson fundið

Gist í skálum, farangur ﬂuttur.
Fararstjórar: Páll Ásgeir Ásgeirsson
og Rósa Sigrún Jónsdóttir.
Skráning á skrifstofu Ferðafélags
Íslands í síma 568-2533

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Þetta hefði verið tilvalið eftir
bankahrunið, þegar öllum fannst
íslensk stjórnsýsla vera í tómu skralli.
Ísland hefði bara getað sótt sér eina
allsherjar ISO-staðlaða gæðavottun
til útlanda og málið hefði verið leyst.
En það er auðvelt að vera vitur eftir á.

Óþægilegt
Komin er upp einkennileg staða í Héraðsdómi Reykjaness.
Verjendur í

stigur@frettabladid.is

Græðgi kostar

Viltu ferðast með þessu fólki?

Fáfarnar slóðir, sjaldséðar náttúruperlur. Gashverir, sjóðandi tjarnir,
ölkeldur og eyðisandar.

Eftir á að hyggja

máli Barkar Birgissonar og Annþórs
Karlssonar kröfðust þess að dómari
viki, þar sem Börkur hafði hrækt
á samstarfskonu hans og því væri
hann vanhæfur. Dómarinn féllst á að
líklega væri ýmislegt til í því að efast
mætti um óhlutdrægni hans, varð við
kröfunni og vék. Nú hefur Hæstiréttur
hins vegar bannað honum það, segir
málin tvö alls óskyld og
skikkar dómarann til að
taka til meðferðar mál
sem hann hefur sjálfur
viðurkennt að kunni að
standa honum of
nærri. Það hlýtur
að vera óþægilegt.

HALLDÓR

Kjaramál

Vegna breytinga verður farin
aukaferð um hinn Óeiginlega
Laugaveg 18-23 júlí n.k.

lausn á þessu öllu saman: Alþjóðlega
vottun fyrir gæðakerfi stjórnsýslunnar. Og hljóta þá allir að anda léttar.

Víðir
Guðmundsson
leikari

M

fataklæddir karlmenn mokuðu peningum í
iðvikudaginn 20. júní birtist í Fréttaeigin vasa á ofurlaunum og bónusum? Flestblaðinu leiðari eftir blaðamanninn
Þórð Snæ Júlíusson undir yfirskriftinni Lýð- ir sem vinna hugsjónastörf í þágu mannúðarmála eru illa launaðir. Eru það vanhæfir
ræði kostar. Þar dregur hann þá ályktun að
einstaklingar? Eru leikskólakennarar ekki
vanhæfir eða lítið hæfir einstaklingar sækgóður pappír?
ist eftir að komast á þing sökum
Samkvæmt vef Hagstofunnar
þess hve þingfararkaupið sé lágt.
voru meðallaun Íslendinga árið
Hann vill meina að það traust
2011 um 400 þúsund krónur á
sem mælist nú á Alþingi sé vegna
mánuði. 65% landsmanna ná þó
þess að þessir vanhæfu einstakHærra
ekki því meðaltali. Þingmenn
lingar sem nú sitja á þingi geti
eru hins vegar langt yfir þessum
ekki unnið almennilega. Hann
þingfararmörkum og fara í hóp hæst launleggur því til að launin verði
kaup tryggir uðu einstaklinga landsins. Topp
hækkuð í þeim hágöfuga tilprósentin. Það er þó augljósgangi að hæfara fólk rambi inn
ekki endilega tíu
lega ekki nóg miðað við röksemdá Alþingi. Eins og hann ritar
sjálfur: „Íslensk samfélagsgerð
hæfari þing- ir Þórðar. Þurfum við kannski
fólk eins og Hannes Smárason,
er blanda af markaðshyggju og
menn.
Björgólf yngri, Lárus Welding,
sósíalískri velferð. Í slíku samféHreiðar Má og álíka kanónur
lagi kostar peninga að fá gott fólk
til að leysa stjórnmálavanda
til starfa.“ Með þessu er Þórður
Íslands?
ýja að því að þeir sem ekki sækEf einhvern lærdóm má draga af liðnum
ist eftir launum yfir 610 þúsund krónum á
árum er hann sá að peningar eru ekki alltaf
mánuði séu vanhæfir til þingmannsstarfa,
ávísun á betri vinnubrögð, en oft ávísun á
því hæft fólk vill að sjálfsögðu meiri pening
græðgi einstaklingsins. Hærra þingfararfyrir sína vinnu.
kaup tryggir ekki endilega hæfari þingHvaðan fær Þórður þessa hugmynd? Úr
menn. Við gætum hreinlega setið uppi með
hvaða veruleika er hún gripin? Er það úr
gráðugri þingmenn.
veruleika hrunsins? Þar sem hvítir jakka-
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Öld kvíða og kameljóna
Í DAG
Jón Ormur
Halldórsson
dósent

A

ldir mannsins eru mislangar.
Hún virkaði frekar stutt þessi
síðasta. Nú þegar hún er liðin
nefna menn hana öld bjartsýninnar. Þá eiga þeir við þessa stund
sem leið frá því Berlínarmúrinn
féll fyrir ríflega tveimur áratugum síðan og þar til að yfirstandandi ósköp byrjuðu fyrir fjórum
árum eða svo.

Öld bjartsýninnar
Það er ekki nema von að þessi
stutta öld hafi fengið þetta nafn.
Aldrei í sögunni hefur maðurinn skapað önnur eins veraldarverðmæti. Aldrei óx þekking jafn
ört og aldrei skilaði aukin kunnátta öðrum eins árangri fyrir
svo marga. Þetta snerist heldur
ekki einungis um efnisleg gæði.
Heimsbyggðin tengdist saman
með alveg nýjum hætti á fáeinum
árum. Fleiri nutu friðar, upplýsingar, vaxandi gengis og frelsis en
nokkru sinni áður. Mannréttindi,
frelsi og lýðræði voru í dæmalausri sókn um nær alla veröld.
Hugsjónir jafnréttis unnu undurskjóta og sögulega sigra á tregðu
og árþúsunda kjánaskap.
Opnun samfélaga
Kannski var það opnun heimsins
og aukin opnun flestra samfélaga
mannsins sem var hið stóra einkenni þessa tíma. Og eitt leiðir af
öðru. Opnun er jafnan greiðasta

leiðin til veraldlegrar sem andlegrar grósku. Hún er stundum
fyrsta forsenda slíkra hluta. Trú á
framtíðina er hins vegar oft ekki
aðeins afleiðing opnunar á samfélögum mannsins heldur líka
forsenda hennar. Oft er erfitt að
greina hvort kemur á undan. Hitt
er einfalt að sjá að kvíði fyrir
framtíðinni kallar á lokun og
landamæri.

Viðsnúningur
Og nú virðist öld kvíðans hafa
tekið við. Sjálfskipaðir dyraverðir
heimsins eru komnir í sína galla.
Maðurinn sem var líklega fyrstur
til að kalla nýgengið skeið „öld
bjartsýninnar“, breski dálkahöfundurinn Gideon Rachman, notar
hugtakið „núll summu framtíð“
um það sem nú er að taka við.
Hann segir að nýliðin bjartsýni
hafi byggst á því að svo margt
sýndist samtímis nær öllum ríkjum í hag. Nú telji menn hins vegar
sífellt oftar að ávinningur eins
sé annars tap. Meðal dæma sem
hann notar um þetta má nefna tvö.
Vöxtur efnahagslífs í Kína sýnist
ekki lengur endilega Bandaríkjunum í hag. Rök samrunans í Evrópu
voru að allir högnuðust á honum
en nú ríkir ótti um að akkur eins
verði annars fórn. Hvort tveggja
og margt af sama tagi má lesa
hvern dag í blöðum heimsins.
Öld kvíða
Leikurinn hefur auðvitað ekki snúist svo gersamlega að vinningur
eins sé í reyndinni oftast annars
tap. Mat á því er oftast spurning
um traust. En þetta er skynjun
margra. Vegna þess að traustið
hefur þorrið. Og það hefur sín
áhrif hver sem sannleikurinn er.
Hitt er víst að okkar tíma verður

AF NETINU

Endurvinnsla plasts

ekki lengur lýst sem öld bjartsýni.
Kvíði hefur tekið við. Menn vilja
nú hið þekkta og það nálæga í stað
allrar óvissu. Þeir vilja loka að sér.

Stemmning stundarinnar
Um leið, og líklega ótengt þessu,
hefur pólitíkin breyst vegna þróunar í samskiptatækni sem áður
knúði bjartsýni og opnun en eykur
nú líka vantraust og kvíða. Svo
virðist nefnilega sem nýju samskiptamiðlarnir hafi dregið úr
möguleikum stjórnmálamanna til
langtímahugsunar. Þetta var svo
sem aldrei hin sterka hlið þeirrar

að elta stemmninguna. Einmitt
nú þegar óvinsælla og framsýnna
ákvarðana væri alls staðar þörf.
Hann stakk upp á því að menn
prófuðu að segja sannleikann. Það
fyrirbæri hefur sinn galdur eins
og sumir vita.

Öld kameljóna
Kameljónið hefur þá náttúru að
vera alltaf samlitt umhverfi sínu,
hvernig sem umhverfið breytist. Skoðanafesta er ekki alltaf af
hinu góða og lýsir oft tregðu við
lærdóm eða sálrænni þrá eftir
festu meira en yfirvegaðri skyn-

Nauðsyn á óvinsælum erfiðum ákvörðunum
er einmitt eitt helsta einkenni erfiðra tíma.

Óskiljanlegt er
af hverju Samfylkingin og Besti
flokkurinn þora
ekki að taka skref
inn í framtíðina
með söfnun á
plasti, rétt eins
og öðrum endurvinnsluefnum.
Ekkert er því til fyrirstöðu að
hefja slíka söfnun þegar í haust,
nema metnaðarleysi meirihlutans.
Afstaða þeirra er því bæði sorgleg
og skaðleg fyrir umhverfið enda
ljóst að plast verður áfram grafið í
jörð í Álfsnesi, í stað þess að selja
það til endurvinnslu.
http://eyjan.pressan.is
Gísli Marteinn Baldursson

Skipulag allt í kross
stéttar en fáir virðast þora öðru nú
til dags en að hlusta eftir stemmningu stundarinnar. Alvörumenn
í þessum bransa liggja auðvitað
ekki sjálfir á netinu en þeim berast upplýsingar frá einni stund til
annarrar um stemmninguna. Þetta
er eitt afbrigði af lýðræði og í bili
er það svo vinsælt að gagnrýni á
það er umsvifalaust fordæmd og
gerð tortryggileg. Og þar liggur
hundurinn grafinn. Stemmning
stundarinnar er ekki ígrundað
fyrirbæri. Eiginlega eðli málsins
samkvæmt.

Vinsældahyggja
Hugtakið „vinsældahyggja“ hefur
aðeins gert vart við sig í pólitískri
orðræðu að undanförnu. Bandaríski dálkahöfundurinn Thomas
Friedman kallaði þetta nýlega
„ofurhugmyndafræði“ samtímans. En hann spurði um leið hver
ætti að veita leiðsögn ef allir væru

semi. Það er hins vegar ekki gott
ef menn tileinka sér eiginleika
kameljónsins. Síst á tímum óvissu
og vandræða því slík staða krefst
allt annarra eiginleika hjá ábyrgu
fólki en að vera alltaf samlitt
umhverfinu.

Hiti augnabliksins
Nauðsyn á óvinsælum ákvörðunum er einmitt eitt helsta einkenni
erfiðra tíma. En þær sýnast svik
ef öðru var lofað. Churchill lofaði
blóði, striti, svita og tárum og fékk
alla með sér.
Sannleikurinn hefur þessa sérstöku töfra. Tæknin sem menn
hafa enn ekki lært að nota býr
hins vegar til kjörlendi fyrir þá
sem eiga hægara með spuna en
sannleika. Það er varla tilviljun að
samtímis um allan heim er vaxandi fyrirlitning fólks á stjórnmálum orðin að mikilli ógn við
lýðræðið.

Arfavitlaust er
fyrirkomulag
atkvæðagreiðslu
utan kjörstaða í
allt of litlu rými
í Laugardalshöll.
Þar myndast tvær
biðraðir, fyrir og
eftir afgreiðslu persónuupplýsinga.
Síðari biðröðin er í vegi fyrir þeim,
sem eru á leið í kjörklefa og til
baka. Líka í vegi fyrir þeim, sem
eru á leið með atkvæði í kjörkassa.
Báðar biðraðirnar eru í vegi þeirra,
sem eru á útleið. Skipulagið er allt
í kross. Betra væri að leysa þetta
línulega í stærra og lengra rými.
Láta fólk koma inn um annan
endann og fara út um hinn. Í yfirkjörstjórn eru pólitísk kvígildi, sem
hafa ekki gripsvit á góðu skipulagi
umferðar fólks.
http://jonas.is/
Jónas Kristjánsson

Evrópumál

Upptaka evru er
háð skilyrðum
AF EVRÓPUVEFNUM
Getum við tekið upp evru ef við
göngum í Evrópusambandið?

Þórhildur Hagalín
Evrópufræðingur og
ritstjóri Evrópuvefsins

A

ði lda r r í k i Ev rópusa mbandsins geta ekki bara
tekið upp sameiginlega mynt
sambandsins, evru, heldur
ber þeim að gera það. Á meðal
markmiða sambandsins er „að
koma á efnahags- og myntbandalagi þar sem evra er
gjaldmiðillinn“. Í sáttmálum
Evrópusambandsins eru þau
aðildarríki sem ráðið hefur
ekki tekið ákvörðun um hvort
uppfylli nauðsynleg skilyrði
fyrir því að taka upp evruna
kölluð aðildarríki með undanþágu.
Sautján aðildarríki Evrópusambandsins nota evruna sem
gjaldmiðil og tilheyra þar með
evrusvæðinu. Tvö aðildarríki,
Bretland og Danmörk, hafa
formlega samið um varanlega
undanþágu frá því að vera
skuldbundin til að taka upp
evruna. Eftir standa átta aðildarríki með undanþágu sem eru
mislangt á veg komin með að
uppfylla Maastricht-skilyrðin,
sem öll ríki þurfa að fullnægja
til að geta tekið upp evru sem
gjaldmiðil. Skilyrðin lúta að
meginþáttum efnahagsmála:
verðbólgu, vöxtum, stöðugleika
í gengismálum auk afkomu hins
opinbera og skuldum þess. Þau
eru:
Verðstöðugleiki. Verðbólga skal
ekki vera meira en 1,5 prósent-

um hærri en meðaltal verðbólgu
í þeim þremur ESB-löndum sem
hafa hagstæðustu verðbólguþróunina.
Vaxtamunur. Nafnvextir langtímaskuldabréfa skulu ekki
vera meira en tveimur prósentum hærri en langtímavextir í
þeim þremur ESB-löndum sem
hafa hagstæðustu verðbólguþróunina.
Stöðugleiki í gengismálum. Ríki
skal hafa verið aðili að gengissamstarfi Evrópu (ERM II) í að
minnsta kosti tvö ár án gengisfellingar. Gjaldmiðill ríkisins
má ekki sveiflast um meira en
±15% í kringum það miðgildi
sem ákvarðað er í ERM II.
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Bíllinn er aldrei öruggari
en dekkin undir honum!
- Gott framboð á gæðadekkjum í öllum verðflokkum -

Afkoma hins opinbera. Halli á
rekstri hins opinbera má ekki
vera meiri en sem nemur 3% af
vergri landsframleiðslu (VLF).
Skuldir hins opinbera. Skuldir hins opinbera mega ekki
vera meiri en sem nemur 60%
af VLF eða að skuldahlutfallið stefni nægilega hratt að því
marki ef það er hærra en 60%.
Þátttaka í gengissamstarfi Evrópu er formlega séð valfrjáls
og getur hafist hvenær sem er
eftir að aðild hefst. Þó er ætlast
til þess af aðildarríkjum sem
ekki hafa samið um varanlega
undanþágu að þau taki þátt í
gengissamstarfinu á einhverjum tímapunkti.
Ákveði Íslendingar að ganga
í Evrópusambandið munu þeir
geta tekið upp evruna sem
gjaldmiðil, að uppfylltum ofantöldum skilyrðum, og verður til
þess ætlast af þeim.
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Að greiða sín fósturlaun

ÓDÝRASTI
ÍSINN
Í BÓNUS

398 kr.
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498 kr.
8 stk.

Sjávarút vegsmál
Ólína
Þorvarðardóttir
alþingismaður

E

instaka þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lýst því yfir
að það verði þeirra fyrsta verk að
afnema veiðigjaldið komist þeir
til valda.
Þau grímulausu skilaboð þarf
almenningur í landinu að hugleiða
vel, því þarna sjáum við svart á
hvítu hvað sjálfstæðismenn eru í
raun og veru að hugsa: Þeir telja
að milljarða umframarður af sjávarútvegi sé betur kominn í höndum einstakra aðila heldur en í
samfélagssjóðum, þar sem hann
getur nýst til samfélagslegra
verkefna.
Loforð Einars K. Guðfinnssonar og einhverra fleiri þingmanna
Sjálfstæðisflokksins um afnám
veiðigjalda þarf ekki að koma
á óvart. Þeir hinir sömu þingmenn hafa sýnt það og sannað að
þeir ganga erinda LÍÚ og engra
annarra. Það er raunalegt í ljósi
þeirra miklu almannahagsmuna
sem hér eru í húfi. Yfirvarpið sem
þeir nota er að arður útgerðarinnar sé best kominn innan hennar
– þar sem hann nýtist í að „borga
laun, greiða skatta og fjárfesta í
atvinnutækjum- og tækifærum“
eins og það er orðað. Stöldrum
aðeins við þetta með skattana og
fjárfestingarnar .
Staðreynd er að á síðustu tíu
árum hefur útgerðin greitt að
meðaltali einn milljarð á ári í
tekjuskatt. Til þess að setja þá
upphæð í eitthvert samhengi má
nefna að hreinn rekstrarafgangur útgerðarinnar árið 2010 var
51 milljarður, samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar, og framlegð greinarinnar (EBIDTA) var
28,9% sem er með því mesta sem
þekkist. Hvað varðar launakostnaðinn þá hafa laun sjaldan verið
lægra hlutfall af vinnsluvirði í
sjávarútvegi en síðustu ár (u.þ.b.
60% í veiðum, 40% í vinnslu).

Útflutningsverðmæti sjávarafurða hefur aldrei verið meira en
síðasta ár, 240 milljarðar, sem er
svipað og útflutningsverðmæti áls
og þrefalt meira en ferðaþjónustu.
Þessar tölur sýna hverju þjóðarauðlindin er að skila útgerðinni. Það er hins vegar umhugsunarefni hversu lítið af arði
sjávarútvegsins hefur farið í
fjárfestingar innan greinarinnar
undanfarna áratugi, sé eitthvað
að marka þeirra eigin orð og yfirlýsingar um það efni. Sömuleiðis
er það umhugsunarefni hversu
lítið hefur skilað sér til ríkissjóðs
í formi tekjuskatts þegar sjávarútvegurinn er svo vel aflögufær
sem hagtölur sýna.
Þjóðin sem eigandi fiskveiði-

samfélagi sínu sanngjörn fósturlaun.
Veiðigjaldið mun ekki kollvarpa neinni útgerð hvað þá heldur atvinnugreininni í heild sinni.
Veiðigjaldið hækkar í áföngum á
næstu árum. Enginn mun greiða
fullt veiðigjald fyrr en að fimm
árum liðnum. Gjaldið verður stighækkandi á því tímabili og svo
hefur verið búið um hnúta að
útgerðir sem skuldsettu sig vegna
kvótakaupa 2001-2011 ráði við að
greiða gjaldið, enda sanngirnismál
að einstök fyrirtæki fari ekki um
koll vegna ákvarðana stjórnvalda.
Hafa ber í huga að veiðigjaldið er
lagt á umframgróða útgerðarinnar
þegar búið er að reikna til frádráttar allan rekstrarkostnað hennar,

Hafa ber í huga að veiðigjaldið er lagt á
umframgróða útgerðarinnar þegar búið
er að reikna til frádráttar allan rekstrarkostnað hennar, þar með talinn launakostnað og það
sem talist getur eðlilegur arður eða ávöxtun útgerðarinnar.
auðlindarinnar á sjálfsagt tilkall til þess að njóta góðs af hinni
miklu og góðu afkomu af nýtingu auðlindarinnar. Henni ber
mun stærri skerfur en hún hefur
fengið hingað til. Við þurfum
að byggja brýr, grafa jarðgöng,
halda uppi félags- og heilbrigðisþjónustu, efla menningar- og
listalíf, styrkja samfélagslega
innviði, rannsóknir, vísindi og
fleira. Það er samfélagssjóðurinn – ríkissjóður – sem stendur
undir þeirri samneyslu og þjónustu við almenning. Sjávarútvegurinn er ein arðbærasta atvinnugrein landsins um þessar mundir
og ekki nema sjálfsagt að hann
láti af hendi rakna sanngjarnan
hlut af umframarði sínum. Það
er íslenskt samfélag sem hefur
byggt upp þessa arðbæru atvinnugrein og fóstrað hana – því er eðlilegt að sjávarútvegurinn greiði

þar með talinn launakostnað og það
sem talist getur eðlilegur arður eða
ávöxtun útgerðarinnar. Þegar búið
er að taka þetta allt frá, þá stendur
eftir umframarður sem veiðigjaldið er lagt á. Það sér það hver maður
í hendi sér að greinin mun vel bera
slíka gjaldtöku.
Hryggilegt hefur verið að horfa
upp á þingmenn Sjálfstæðisflokksins berjast gegn veiðigjaldinu
og þeim uppbyggingaráformum
sem því tengjast. Með oddi og egg
hafa þeir þar með lagt stein í götu
atvinnusköpunar og nauðsynlegrar uppbyggingar á samfélagsinnviðum eftir efnahagshrunið. Að
sama skapi er nöturlegt að fylgjast
með framgöngu LÍÚ í þessu máli –
samtaka atvinnugreinar sem þetta
samfélag hefur alið af sér og veitt
nánast endurgjaldslausan aðgang
að einni dýrmætustu þjóðarauðlind
okkar Íslendinga.

Það er kominn tími til að breyta
Forsetaembættið
Þóra
Arnórsdóttir
forsetaframbjóðandi

Þ

298 kr.
3 stk.

Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER
VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI

egar átakalínur stjórnmálanna eru farnar að rista jafn
djúpt í þjóðarvitundina og hér
hefur gerst, krefst það kjarks að
hefja sig upp yfir deilumálin. Það
krefst kjarks að víkja frá viðtekinni venju átakastjórnmálanna og
leita leiðar sáttar og samstöðu.
Forseti sem tekur sér ekki
stöðu með stríðandi öflum er ekki
huglaus. Afstaða hans er afstaða
þess sem vill breyta umræðunni.
Þess sem vill leita sátta og finna
breiðari grundvöll til að byggja á,
svo það sem byggt er fái staðið af
sér kosningar, en sé ekki undirorpið stöðugum breytingum.
En stundum er þörf á að breyta.
Ólafur Ragnar er þegar kominn
eitt kjörtímabil fram yfir þann
tíma sem hann taldi sjálfur hæfilegan þegar hann tók við embætti
og býður sig nú fram til eins kjörtímabils í viðbót – með loforði um
að það verði hans síðasta.
Hann hefur sýnt vilja sinn til
að marka djúp spor í sögu forsetaembættisins með því að beina því
í aðrar áttir en forverar hans hafa
gert. Sterkasta dæmið er virkjun synjunarvaldsins í fjölmiðlamálinu 2004 og svo synjanirnar
2010 og 2011, en undanfarið hefur
hann einnig varpað fram ýmsum
spurningum um valdsvið sitt:
Hver hafi í raun valdið í ýmsum
málum, forsetinn eða þingið, forsetinn eða forsætisráðherra, jafnvel forsetinn eða Ólafur Ragnar,

því honum er tamt að ræða um
sig í þriðju persónu, en því má
ekki gleyma að forsetinn og sá
sem gegnir embættinu eru ein og
sama persónan.
Svo það sé sagt, í fyllstu vinsemd þó: Hvorki Ólafur Ragnar
né forsetinn hefur heimild til að
leysa upp þingið að eigin frumkvæði og skipa utanþingsstjórn,
hann getur ekki neitað forsætisráðherra með meirihlutastjórn á
bak við sig að rjúfa þing og það er
ekki í hans valdi að leggja fram
frumvörp upp á sitt einsdæmi
og verða eins manns stjórnmála-

En þetta er ekki það eina sem
ég vil gera í embætti forseta. Ég
vil auka festu í þjóðfélaginu. Ég
vil stuðla að sátt og hlúa að þingræði og lýðræði, en ekki stilla
mér upp sem mótvægi við þingið eða önnur stjórnvöld og blanda
embætti forsetans í daglegar
þrætur og viðfangsefni stjórnmálanna.
Ég vil veita aðhald, en ekki efna
til ófriðar.
Ég vil standa vörð um stjórnskipun Íslands. Ég vil vera talsmaður heiðarleika, gagnsæis og
hófsemi.

Mig langar til að vera forseti sem gegnir
hlutverki sínu með sóma og reisn og hlúir
að því sem sameinar okkur sem þjóð. Forseti sem minnir okkur á allt sem við eigum og getum
og að við eigum að vera stolt af því – en ekki stærilát.
flokkur í mótvægi við alla hina.
En það er ekki þar með sagt að
hann láti ekki reyna á þanþol
ákvæða stjórnarskrárinnar, á
sínu síðasta kjörtímabili, því síðasta þar sem hann getur skrifað
sig inn í kennslubækur í stjórnmálasögu og stjórnskipunarrétti.
Þótt framangreind atriði hafi
ekki fallið innan valdsviðs forsetans, hefur hann samt heimild
til eins sem hann hefur látið hjá
líða: Að setja embættinu siðareglur. Það hef ég aftur á móti hugsað mér að gera í samræmi við
tilmæli í rannsóknarskýrslunni,
enda þykir mér einsýnt að forsetinn gangi á undan með góðu fordæmi í þeim efnum sem öðrum.

Mig langar til að vera forseti
sem gegnir hlutverki sínu með
sóma og reisn og hlúir að því sem
sameinar okkur sem þjóð. Forseti
sem minnir okkur á allt sem við
eigum og getum og að við eigum
að vera stolt af því – en ekki stærilát. Forseti sem er fastur fyrir
þegar á þarf að halda, en ekki fíkinn í átök.
Og síðast en ekki síst mun ég
aldrei gleyma þeirri mikilvægu
staðreynd að sá sem gegnir þessu
embætti er þjónn þjóðarinnar.
Honum á að þykja vænt um þjóð
sína, geta glaðst með henni á
góðum tímum og huggað þegar
harmur steðjar að.
Þannig forseti vil ég vera.

NJÓTTU
NÁTTÚRUNNAR

Allt fyrir útivistina í Ellingsen

COLEMAN PRIMUS F1 LITE
Létt og fyrirferðarlítil gashella

Í Ellingsen er mjög gott úrval af útivistarvörum, fatnaði og ferðavörum
fyrir útileguna, gönguna, hjólaferðina og ofurhlaupið. Þú finnur búnað
og fatnað við hæfi í Ellingsen.

HAWKE COMPACT 10X25
Léttur göngusjónauki

11.990 KR.
PRIMUS ETAPOWER EF
Léttur og stöðugur gaspottur

4.990 KR.

24.990 KR.

**,M/ 7ÊUÊ-ÊUÊ£Ó£x£

COLEMAN COBRA
Létt 2ja manna tjald

17.900 KR.

VIKING LANDSLIDE GÖNGUSKÓR
Stærðir 36–46
COLEMAN LED 3AAA
Þægilegt höfuðljós

26.990 KR.

4.990 KR.

MOUNTAIN HARDWEAR FLUID
Léttur 18–20 l bakpoki

24.990 KR.

TATONKA BASIC
SJÚKRATASKA
Vatnsheldur poki

6.990 KR.

COLEMAN INSTANT TOURER
Vandað 4ra manna tjald

39.900 KR.

DIDRIKSONS SEVEN JAKKI
Stærðir: M–3XL

VIKING TYIN GÖNGUSKÓR
Stærðir: 41–47

25.990 KR.

49.990 KR.

MONTRAIL BADROCK
HLAUPASKÓR
Fyrir þá sem stunda ofurhlaup

29.990 KR.
EASTON ATR-70 GÖNGUSTAFIR
Þrískiptir með þéttu gripi

JACA BAKPOKI
Rauður, 36 l

36.990 KR.

12.990 KR.

DIDRIKSONS TIGRIS REGNGALLI
Stærðir: S–XXL

VERÐ FRÁ

9.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen
ngsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
f
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr.
þarﬁr Við seljum eingöngu
eing
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

28. júní 2012 FIMMTUDAGUR

22

Hryðjuverk yfirvof- Stefnumótun og áætlanaandi: Björgum Nasa
gerð í opinberum rekstri
og sóltorgi Ingólfs
Skipulagsmál
Þórunn Erlu og
Valdimarsdóttir
sagnfræðingur og
rithöfundur

R

íkur maður keypti hús við
Ingólfstorg og Landsímahúsin og vill selja verktökum dýrt til
að byggja tröllaukið hótel, líklega
með á fjórða hundrað herbergi. Á
hlaðinu við dúkkudómkirkjuna og
dúkkuþinghúsið okkar, takk. Gjörið svo vel. Jafnstórt og Hótel Saga
plús tvær Hótel Borgir.
Nú rétt fyrir sumarfrí munu
koma tillögur að steypuhlunki,
þegar allir verða farnir og enginn
les blöðin. Veslings litla Reykjavík, fátæk eftir hrun, getur ekki
bjargað málinu nema kaupa húsin
fyrir milljarða sem eru ekki til.
Við skiljum öll klemmu Besta
flokksins, sem sannarlega er vel
meinandi. Nú verður samfélag
fátæka lýðveldisins að bregðast
við og setja lög verndunar, vernda

þessum anda hér. Miðbæjarmarkaðurinn skyggir síðan á þessum
tíma á elstu hús Reykjavíkur við
Aðalstræti og í Grjótaþorpi og nú
stendur til að bæta við steypurisa
sem nær frá smáhýsi við Austurvöll alla leið að Aðalstræti. Þetta
er tímaskekkja og voði. Hryllingur í dúkkumiðbæ þar sem götur
eru mjóar og sólin hér 64° í norðri
er mest allt árið lágt á lofti.
Myrkur og skuggi eru óvinir í
landi sem hangir í heimskautsbaugi. Allir sem koma í miðbæinn
skynja gæðin sem felast í birtunni
og skjólinu á okkar stóra Austurvelli. Svipuð lífsgæði eru á Ingólfstorgi sem skartar mannlífi
árið um kring og allir elska sem
eiga dagleið um. Skugginn af nýja
tröllhótelinu og húsunum sem á að
skjóta fram á Ingólfstorg verður
stór á Jónsmessu svo ekki sé talað
um skammdegið. Skelfileg tilhugsun er að Hótel Vík og húsið gegnt
elsta húsi bæjarins fari fram á
Ingólfstorg. Sem sagnfræðingur
og íbúi fullyrði ég að leifar nítjándu aldar húsasögu og rými
borgarbúa til framtíðar skaðist

Látum hótel í risastóra Landsímahúsinu
nægja. Nóg verður um þá umferð, rútuprump á Alþingi og rennerí.
það sem eftir er af heildarmynd
gamla tímans og eina danssal
miðbæjarins og eina upprunalega skemmtihús og samkomusal
Kvosarinnar. Gamaldags tónleikasal með mikla sögu. Vernda sólfermetra miðsvæðis okkar til samkomuhalds til næstu alda. Útsetja
ný sólskinslög og minjalög, afturvirk og framvirk. Gera minjahúsin óseljanleg til niðurrifs eða
flutnings fram á sóltorgið okkar.
Þið þarna í borgarstjórn kunnið
trixin. Taka eignarnámi á eðlilegum prís, eftir að löngu úrelta deiliskipulaginu frá 1988 hefur verið
kippt úr sambandi.
Málið er stórt, hlutfalli heimsins minnstu dómkirkju og þinghúss miðað við umhverfi er
ógnað. Steypurisinn sem íhugar
að hlamma sér niður við elstu hús
Reykjavíkur og ýta húsum fram
á Ingólfstorg skemmir líka torgmynd Austurvallar og stækkar
skugga þangað.
Eyðilegging miðborgarhúsa átti
sér stað víða í Vesturheimi á sjöunda áratug síðustu aldar, og er
talin skandall. Nú rúmum fjörutíu
árum síðar er enn verið að vinna í

glæpsamlega við þessa ráðagjörð.
Salur Nasa-Sigtúns-Sjálfstæðishússins-Kvennaskólans sem snýr
framhlið að Austurvelli er eina
innréttingin sem eftir er í gömlum reykvískum samkomuhúsum,
fyrir utan kaffihús Mokka. Innviðir Naustsins, Hótels Borgar,
Hressingarskálans, Kaffi Traðar
og Reykjavíkur apóteks hurfu –
svo mætti lengi telja. Enga innanhússsögu má lengur lesa úr innréttingum opinna staða. Borgir
stæra sig af veitingahúsum sem
standa óbreytt og vekja upp tilfinningu fyrir liðinni tíð – nema
Reykjavík. Hún er svo mikill
kjáni, þessi elska.
Ráðamenn, íhugið ábyrgðina
gagnvart framtíðinni þegar þið
gerið mistök af þessu tagi! Uppgjör framtíðar verður sárt, eins
og eftir mistökin með Fjalaköttinn. Látum hótel í risastóra Landsímahúsinu nægja. Nóg verður um
þá umferð, rútuprump á Alþingi
og rennerí. Miðbærinn okkar er
ekki bara fyrir blessaða stressaða
ferðamenn. Svona troðfull af hótelum verður Kvosin eins og flugstöð.

an hefði skýra yfirsýn og væri
með skipulag til staðar um þetta
ferli eins og finna má í ýmsum
nágrannalöndum, en svo er ekki.

Stjórnsýsla
Héðinn
Unnsteinsson
stefnumótunarfræðingur í
forsætisráðuneytinu

Pétur Berg
Matthíasson
stjórnmála- og
stjórnsýslufræðingur
í fjármálaráðuneytinu

S

tefnumótun og áætlanagerð
er viðamikill þáttur í allri
starfsemi hins opinbera, hvort
sem er í ráðuneytum, hjá stofnunum eða í sveitarfélögum.
Stefnumótun og áætlanagerð
einskorðast þó ekki við opinbera
geirann heldur er um að ræða
lykilþátt í starfsemi einkageirans. Innan opinbera geirans er
stefnum og áætlunum ætlað að
leiða almannafé að almannahag
með markvissri framkvæmd
þeirra verkefna og aðgerða sem
kveðið er á um.

Skortur á skipulagi
Hér á landi voru stefnur og áætlanir innan ráðuneyta unnar
áratugum saman með svipuðum hætti. Greina má verulegar breytingar um miðjan
tíunda áratug síðustu aldar
með tilkomu stefnu um nýskipan í ríkisrekstri. Við það fjölgaði til muna stefnum og áætlunum í opinbera geiranum. Ekki
einskorðaðist þessi þróun við
Ísland heldur mátti sjá svipaða
þróun í nágrannalöndum okkar.
Meginbreytingin fólst í því að
stefnur og áætlanir takmörkuðust ekki lengur við stóra málaflokka eins og framkvæmdir,
menntamál eða atvinnumál,
heldur mátti sjá æ fleiri stefnur
og áætlanir um tiltekin verkefni,
eins og innkaupastefnu, útvistunarstefnu, mannréttindaáætlun, ferðamálaáætlun, löggæsluáætlun o.s.frv. Þessi þróun var
að mörgu leyti óhjákvæmileg.
Þrátt fyrir þessa fjölgun hefur
lítil samvinna verið milli þeirra
sem koma að mótun stefna og
gerð áætlana hjá hinu opinbera.
Fyrir vikið stendur stjórnsýslan
nú uppi með aragrúa af stefnum
og áætlunum með mismunandi
skipulagi, aðferðafræði, verklagi við samráð, skilgreiningar á framkvæmd, eftirfylgni
o.s.frv. Þetta væri í sjálfu sér
ekki vandamál ef stjórnsýsl-

Greining á stefnu og áætlunum
Stefnur og áætlanir ríkisins
eru vel yfir 100 talsins og teljast þá ekki með lög eða reglur
sem kunna að fela í sér stefnu
stjórnvalda á hverjum tíma. Hér
er eingöngu átt við skjöl ríkisins sem bera heitið stefna eða
áætlun eða þar sem fram kemur
mjög skýrt í texta að um sé að
ræða stefnu. Núverandi ríkisstjórn samþykkti í desember
2010 stefnumörkunina Ísland
2020. Eitt af verkefnum Íslands
2020 er að einfalda, fækka og
samþætta helstu stefnur og áætlanir sem ráðuneyti og stofnanir hafa sett fram á síðastliðnum
árum. Sú vinna er hafin og hefur
m.a. verið gerð ítarleg grein-

Samhæfð stefnumótun
Stefnumótun og áætlanagerð
innan ráðuneyta og stofnana
þarf að bæta, sérstaklega þegar
kemur að fjármögnun og framkvæmd. Ýmsar ástæður kunna
að vera fyrir því af hverju
stefnumótun er ekki betri en
hún er innan Stjórnarráðsins. Í
skýrslunni Samhent stjórnsýsla
er bent á ýmsa þætti sem þarf
að bæta innan stjórnsýslunnar
svo að stefnumótun verði faglegri og betri. Fram kemur að
hlutur stefnumótunar og áætlanagerðar í íslenskri stjórnsýslu er af flestum talinn minni
en hann ætti að vera þar sem
aðaláhersla ráðuneyta hvílir á
eftirliti, frumvarpasmíð og því
að takast á við aðsteðjandi viðfangsefni. Jafnframt er talið að
þekkingu á skipulagi og vinnulagi við stefnumótun, áætlanagerð og verkefnastjórnun þurfi

Stefnur og áætlanir ríkisins eru vel yfir
100 talsins og teljast þá ekki með lög eða
reglur sem kunna að fela í sér stefnu
stjórnvalda á hverjum tíma.

ing á ellefu stefnum og áætlunum með það að leiðarljósi að
greina styrkleika og veikleika
í íslenskri stefnumótun. Nota á
niðurstöður úr greiningunni til
að vinna heildstæðar tillögur að
breyttu skipulagi og verklagi
fyrir stefnumótun og áætlanagerð innan stjórnsýslunnar.
Hver stefna og áætlun var
greind út frá því hvort 18 þættir (greiningarskapalón) væru til
staðar, að öllu leyti, að hluta til
eða ekki. Heildargreiningin tók
því til 198 greiningarþátta. Af
þeim voru 108 til staðar (55%),
52 voru að hluta til staðar (26%)
og 38 voru ekki til staðar (19%).
Greiningin leiddi í ljós að styrkleiki íslensku stjórnsýslunnar við stefnumótun fælist annars vegar í undirbúningi, eins
og greiningu og rannsóknum
og setningu markmiða. Veikleiki stjórnsýslunnar felst hins
vegar í að stefnur og áætlanir eru sjaldnast fjármagnaðar,
framkvæmd er ófullnægjandi
og eftirfylgni og mat er takmarkað. Greiningin leiddi það í
ljós að stefnur og áætlanir ríkisins segja til um hvað þær ætla að
gera en gera ekki það sem þær
segja.

að bæta innan ráðuneytanna.
Í grein sem höfundar skrifuðu í nýjasta tölublað tímaritsins
Stjórnmál og stjórnsýslu og birt
var í lok júní, var nánar fjallað
um greininguna og tillögur að
breyttum vinnubrögðum við
stefnumótun innan stjórnsýslunnar. Að mati höfunda endurspeglast þær breytingar sem
nauðsynlegar eru á stefnumótunarferli stjórnsýslunnar í því að
stefnur og áætlanir eru ekki notaðar markvisst sem verkstjórnartæki eins og þær ættu að vera.
Til að takast á við meginvanda
stefnumótunar í stjórnsýslunni,
þ.e. ófullnægjandi framkvæmd,
skort á tengingu við fjármuni og
takmarkaða eftirfylgni, þá þarf
að fækka stefnum og áætlunum
svo að stjórnsýslan hreinlega
ráði við verkefnið. Í framtíðinni
væri æskilegt að stefnur yrðu
færri, jafnvel ein í hverju ráðuneyti, með nokkrum markvissum áætlunum fyrir alla helstu
málaflokka ráðuneytanna. Í
þessum áætlunum væri síðan að
finna verkefni og aðgerðir, með
skilgreindum framkvæmda- og
ábyrgðaraðilum, sérstaklega
fjármagnaðar og samhæfðar
aðgerðum í öðrum áætlunum.
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Það er ekki hægt að sökkva dýpra Hver er réttur
Samfélagsmál
Hildur Dís
Jónsdóttir
félagsliði og
háskólanemi

Í

slendingar hafa sýnt mikið sjálfstæði og ákveðni í gegnum tíðina, við erum framarlega í mannréttindum og almennt eru það
forréttindi að fá að alast upp og
búa hér á landi. Hins vegar er alltaf hægt að gera betur og ber að
hafa það í huga. Hollt er að vera
í stanslausri sjálfskoðun og þróun
að bættu samfélagi. Ýmislegt
látum við hins vegar yfir okkur
ganga. Miðað við atburði síðustu
ára er alveg ótrúlegt hversu lítil
ólgan hefur verið í samfélaginu
í raun og veru, fólk er tilbúið að
„kvarta“ og finna lausnir hvert
í sínu horni en svo þegar kemur
að mótmælum og samstöðu þá
er sami hópurinn vart sýnilegur.
Sjálf tilheyri ég þeim hópi. Eru
þetta kannski Íslendingar í hnotskurn?
Nú standa umræður um forsetakosningar sem hæst. Á sama
tíma kemur fram í bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem
lögð var fram á borgarráðsfundi að
um 24-30 leiðbeinendum sem unnið
hafa í félagsmiðstöðvum eldri
borgara hafi verið sagt upp störfum og að ekki muni verða ráðnir
starfsmenn í þeirra stað.
Reykjavíkurborg er hér með að
„gjöreyða“ félagsstarfi eldri borg-

ara á 15 starfsstöðvum. Mjög pent.
Tillögunni var ýtt í gegn á meðan
aðrar umræður eru í brennidepli.
Hefur tillagan verið samþykkt af
velferðarráði, borgarstjórn eða
borgarráði?
Hálft starfsgildi verður fyrir
hverja félagsmiðstöð og reyna á
að fá Rauða krossinn og/eða hjúkrunarheimilin til að manna restina
með sjálfboðastarfi. Hvað er verið
að tala um? Það sér það hver heilvita maður að þetta getur alls ekki
gengið upp.
Niðurskurðurinn á hjúkrunarheimilum borgarinnar er nú þegar
orðinn það mikill að ég efast stórlega um að þar sé hægt að fá mannskap í sjálfboðastarf til að manna
stöður, þó að þar vinni frábært fólk
sem má þola mikið álag dag hvern
og sé alltaf tilbúið að leggja fram
sína aðstoð og þjónustulund.
Hvert mun þessi hópur leita?
Hvert getur hann leitað? Er búið að
hugsa málið til enda? Eins og þetta
kemur mér fyrir sjónir eru þetta
hreinlega fáránlegar aðgerðir sem
skreyttar eru með hugtökum sem
„flott“ er að nota nú á dögum þegar
þarf að afgreiða flókin mál, má þar
nefna hugtök eins og „sjálfbærni“
og „valdefli“, hugtök sem hinn
almenni borgari skilur hugsanlega
ekki til hlítar, því þau eru notuð í
svo víðu samhengi og við öll tilefni
sem gefast, en allt lítur þetta rosalega vel út á pappír.
Að mínu mati getur borgin
hreinlega ekki sokkið dýpra, þetta
eru kerfisbundnar aðgerðir í átt
að verulegri félagslegri einangrun

og ekkert annað, þessar aðgerðir
munu hafa skelfilegar afleiðingar
í för með sér. Svo ekki sé minnst
á fjölskyldur þeirra sem sótt hafa
félagstarfið, áhyggjur þeirra af
ástvinum og ættingjum munu stóraukast. Eldri borgarar hafa unnið
fyrir sér frá unga aldri, margir
hverjir ef ekki allir mun erfiðari
störf en þekkjast í dag. Þau hafa
borgað sína skatta og gjöld. Hvenær mun vera komið nóg?
Af minni reynslu þá finn ég það
að félagsstarf eldri borgara gefur
þeim sem það sækja mikið, eldmóð, tilhlökkun, hamingju og lífsfyllingu. Sá hópur sem er virkur í
félagsstarfinu nýtur þess tvímælalaust. Það fer ekki á milli mála að
þetta starf er nauðsynlegt og er
hluti af lífi þúsunda einstaklinga.
Kominn er tími til að við hugsum um hvað Reykjavíkurborg er
að gera. Hefur sameining leikskóla sýnt að þær aðgerðir skili
þeim sparnaði sem sameiningin
átti að færa? Sameina á heimili
fyrir fatlaða núna á næstu misserum, hvað hefur það í för með sér?
Talað hefur verið um sameiningu
grunnskóla. Áður en við vitum af
verður allt sameinað í sparnaðarskyni, en myndar það samstöðu í
samfélaginu? Kominn er tími á að
ekki aðeins það góða hjá borginni
rati í fjölmiðla og að sparnaðaraðgerðir verði ekki þaggaðar niður.
Hvernig væri að borgarstjórn
myndi hætta að tala um það hverjir fara í jómfrúarflug og hverjir
ekki og fari að sinna sínu starfi af
alvöru?
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Réttur barna
François
Scheefer
formaður félags
um vináttu og
nemendaskipti
Frakklands og Íslands

24.

október 2007 varð ég fyrstur foreldra á Íslandi til
að biðja Héraðsdóm Reykjavíkur að knýja fram umgengni við
barn með aðför að lögheimilisforeldri þess vegna ítrekaðra brota á
umgengnisrétti skv. 50. gr. Barnalaga.
Áður en til þess kom hafði dóttir
mín upplifað ólöglega tálmun í eitt
ár og níu mánuði, eða frá 9. janúar
2006. Hinn 30. október það ár voru
dagsektir lagðar á lögheimilisforeldrið í hundrað daga skv. 48. gr
Barnalaga til að að stoppa ólöglega tálmun. Enda höfðum við dóttir mín rétt á að njóta fjölskyldulífs aðra hverja helgi, annað hvert
þriðjudagskvöld, auk fjögurra
vikna sumarfrís, skv. úrskurði
Sýslumannsins í Reykjavík, í anda
fyrstu setningar 28. gr. Barnalaga
um uppeldisskyldur, og skv. 71. gr.
stjórnarskrárinnar um heimili og
fjölskyldu.
Aðfararúrræðið tók 14 mánuði
og allan þann tíma hélt tálmunin

svör hafa borist, hvorki til mín
né lögmanns míns nema almenn
staðfesting á dagsektum frá sýslumanni og bréf til mín frá Barnaverndarstofu, sem segir að málið
verði skoðað og að ég þurfi að bíða
eftir svörum í allt að tólf mánuði.
Það er enga hjálp að fá. Ég fæ
hvorki svör né aðstoð frá þeim
stofnunum sem eiga að koma
í veg fyrir brot af þessu tagi.
Barnavernd Reykjavíkur hefur
ekki svarað mér í átta mánuði. Á
þessum tímapunkti hef ég ekki
hugmynd um hvað hefur orðið
um dóttur mína. Ég er algjörlega úrræðalaus. Umboðsmaður
Alþingis getur ekkert gert. Hvað
þá umboðsmaður barna. Hvert á
ég að leita?

Hvað er að íslenskum lögum ?
Frá sumarlokum 2002, eða á síðastliðnum tíu árum, hafa lögvarðir úrskurðir sýslumanns og
réttarsátt Héraðsdóms Reykjavíkur um umgengnisrétt barnsins
aldrei verið virtir til fulls af lögheimilisforeldri þess. Á þessum
tíu árum hefur dóttir mín aðeins
varið um 10% af lífi sínu með mér
sem umgengnisforeldri hennar.
Öll árin hafa einkennst af annað
hvort einhverri eða mikilli tálmun.
Á tveimur árum hafa brotin varað
allt árið, eða 2006 og 2007. Þau eru

Á þessum tíu árum hefur dóttir mín aðeins
varið um 10% af lífi sínu með mér sem
umgengnisforeldri hennar. Öll árin hafa
einkennst af annað hvort einhverri eða mikilli tálmun.
Á tveimur árum hafa brotin varað allt árið, eða 2006
eða 2007. Þau eru nú orðin vel á annað hundrað.
áfram í ýmsu formi. Dóttir mín
fékk ekki fulla umgengni við mig
fyrr en 31. desember 2008 og höfðum við þá verið meira og minna
aðskilin vegna ólöglegra tálmana
í tæp þrjú ár.
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barna á Íslandi?

Enga hjálp að fá
Og í dag er ég nú í sjötta sinn tilneyddur til að krefjast dagsekta
skv 48. gr. Barnalaga vegna slíkra
brota, því auk dagsektarmáls frá
27. apríl, hófst nýtt slíkt mál hjá
Sýslumanninum í Reykjavík 11.
júní. Lögheimilisforeldrið braut
réttarsátt Héraðsdóms Reykjavíkur frá 2. júní 2008 um endurfundi
um helgar frá kl. 14 á föstudegi til
mánudagsmorguns og ákvað fyrirvaralaust að samvistir helgarinnar eigi framvegis að hefjast kl. 18.
Það tilkynnti að það hefði ákveðið
að tálma lögvarðan umgengnisrétt
dóttur minnar allan júnímánuð,
minnka lögbundið fjögurra vikna
sumarfrí okkar í eina viku – og
tjáði mér auk þess án lögbundinna
skýringa að barnið hafi verið sent
út á land.
Ég gerði strax Sýslumanninum
í Reykjavík, lögreglunni, Barnavernd Reykjavíkur og Barnaverndarstofu viðvart og sendi
beiðnir um hjálp til þessara aðila.
Auk þess sendi lögmaður minn
Barnavernd Reykjavíkur þrjú
bréf, sýslumanninum þrjú bréf og
tvö bréf til gerandans. En engin

nú orðin vel á annað hundrað. Og
réttarkerfið virðist láta sér í léttu
rúmi liggja þótt allt þetta bitni á
bæði barninu og mér, jafnvel þótt
65. gr. stjórnarskrárinnar segi að
allir skulu vera jafnir fyrir lögum
og njóta mannréttinda án tillits til
kynferðis, trúarbragða, skoðana,
þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu
að öðru leyti.
Hvað er að íslenskum lögum
og þeim stofnunum sem eiga að
vernda rétt barna og almennra
borgara á Íslandi? Hver er réttur
barna í íslensku þjóðfélagi? Eru
íslensk börn réttindalaus fórnarlömb jafnvel þeirra sem eiga að
vernda þau? Og hafa börn og foreldrar þeirra engan rétt gagnvart
lögheimilisforeldrum á Íslandi?
12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 43. grein
Barnalaga eiga að tryggja rétt
barns til að tjá sig og að á það sé
hlustað. En svo virðist sem þetta
sé ekki virt á Íslandi. Enginn virðist taka skoðanir barns alvarlega.
Gera embættismenn sér grein
fyrir því að slíkt er glæpsamlegt
athæfi?
Ferlið sem ég fór í gegnum frá
9. janúar 2006 til 31. desember
2008 tók tæp þrjú ár. Og nú stend
ég í sjötta sinn frammi fyrir því
að hefja sama ferli á ný. Hvernig
getur slíkt staðist í vestrænu réttarríki?

AF NETINU

Er fjölgun ferðamanna vandamál?
Menn spyrja hvort ekki sé ástæða til þess að leggja áherslu á færri ferðamenn
en tekjumeiri. Um það má margt ræða. En gleymum því ekki að þrátt fyrir
gengislækkunina frá árinu 2008 er Ísland alls ekki ódýrt ferðamannaland. Og
efist maður um það, þarf ekki annað en að spyrja erlenda ferðamenn sem
hingað koma.
Verkefni okkar er ekki að sporna við fjölgun ferðamanna; öðru nær. Við
þurfum hins vegar að fá fleiri ferðamenn utan svokallaðrar háannar. Og þar
hefur margt tekist vel til ef við skoðum tölur í sögulegu samhengi.
Enn fremur er nauðsynlegt að dreifa túrismanum betur um landið. Þar
reynir líka á uppbyggingu innviða, svo sem vegagerð. Fjölmörg landsvæði
sem hafa upp á margt að bjóða gætu auðveldlega tekið við mikilli fjölgun
ferðafólks. Það er til dæmis ekki náttúrulögmál að nær allir farþegar skemmtiferðaskipa sem til Reykjavíkur koma fari bara um hinn gullna þríhyrning.
http://www.ekg.is / Einar K. Guðﬁnnsson

LITRÍKIR SKÓR

Flestir hönnuðir tala um litríkt sumar 2012 og segja að
konur eigi að ganga í litríkum eða skrautlegum skóm í
sumar. Bjartir litir, rautt eða gult, bleikt eða pastel. Allt
er leyfilegt í litum hvort sem það eru skór með háum
hælum eða svokallaðir flipflop-skór.

Verð: 17.950 kr.

Fjölnota nuddp
ddpúði
Shiatsu nudd, titringur og infrarau
araauð
u urr hhititi.i. Fjarstýring.
Opið virka daga í sumar frá kl. 9 -18 • Stórhöfða
ða 2255 • 569 31000 • eirbeerg
rg.is
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SPENNT AÐ BYRJA

Skipholti 29b • S. 551 0770

NÝR VERKEFNASTJÓRI Ástríður Magnúsdóttir arkitekt er nýr verkefnastjóri
hjá Hönnunarmiðstöð Íslands. Hún hefur tröllatrú á íslenskri hönnun.
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g hef fylgst með Hönnunarmiðstöðinni frá því hún var stofnuð árið
2007 og þar er unnið frábært starf.
Ég er svakalega spennt að byrja,“ segir
Ástríður Magnúsdóttir arkitekt og verkefnastjóri hjá Hönnunarmiðstöð Íslands.
Ástríður lauk BA- og MA-prófi í arkitektúr frá Arkitektaskólanum í Árósum
og MA-prófi í hagnýtri menningarmiðlun
frá Háskóla Íslands á síðasta ári. Hún
á von á fjölbreyttum verkefnum í nýja
starfinu.
„Ég verð í alls konar,“ segir hún og
hlær. „Ég mun halda utan um heimasíðu
miðstöðvarinnar þar sem segir frá því
helsta sem er að gerast í heimi hönnunar á Íslandi. Þá mun ég tengja fólk
saman, redda og bregðast við því sem
kemur upp hverju sinni. Ég þarf að hafa
puttann á púlsinum,“ segir hún. „Ég held
að ég sé ágætlega vel með á nótunum.
Ég er dugleg að mæta á málþing, fyrirlestra, sýningar og aðra viðburði tengda
hönnun. Einnig var ég með vinnuaðstöðu
í Hugmyndahúsi Háskólanna þar sem ég

kynntist mörgum hönnuðum og sprotafyrirtækjum. Síðustu ár hefur verið mikil
gróska og Hönnunarmiðstöðin hefur
áorkað ótrúlega miklu,“ segir Ástríður og
nefnir hversu vel HönnunarMars hefur
fest sig í sessi. „Það er stór viðburður
sem kynnir íslenska hönnun, ekki bara
fyrir Íslendingum heldur nýtist einnig
sem góð kynning í erlendu samhengi.“
Ástríður hefur starfað á arkitektastofunni Tvíhorf síðasta ár. Hún segir
þó enga hættu á að hún muni hampa
arkitektum frekar en öðrum.
„Nei, það skiptir máli að allir fái jafna
umfjöllun. Hönnunarmiðstöðin er sameign níu fagfélaga og ég mun leita til
þeirra um upplýsingar. Ég verð ekki
einráð,“ segir hún sposk og lætur blaðamann ekki ginna sig til að nefna hver sé
hennar uppáhaldshönnuður. „Það þýðir
ekki að gera upp á milli,“ segir hún og
hlær.
En hefur hún trú á íslenskri hönnun?
„Já, fullkomlega. Ekki spurning.“
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20-50%
AFSLÁTTUR
Lök, sængurverasett,
heilsukoddar,
viðhaldskoddar,
gaflar, náttborð,
teppasett og fleira.

■

heida@365.is

MEÐ PUTTANN Á
PÚLSINUM Ástríður
Magnúsdóttir arkitekt
er verkefnastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
MYND/ERNIR

GÓÐ
KYNNING
„HönnunarMars er
stór viðburður sem
kynnir íslenska
hönnun, ekki bara
fyrir Íslendingum
heldur nýtist einnig sem góð kynning í erlendu samhengi.“
*3,5% lántökugjald

Gerið gæða- og verðsamanburð

ÚRVAL STILLANLEGRA
HEILSURÚMA

SAGA/FREYJA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

SAGA/FREYJA
Queen rúm, nú aðeins 129.900
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

TERNABOX - ÚTSALA
Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

2x90x200
299.900 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum

FÓLK| TÍSKA
HUGMYNDIR
AÐ HÖNNUN
■ Bleika slaufan er tákn Krabbameinsfélagsins
í baráttunni gegn krabbameinum hjá konum.
Krabbameinsfélagið hefur undanfarin ár
verið í samstarfi við hönnuði um hugmyndir
að vörum og aðstoðar þá við kynningu og
sölu. Hluti ágóða vörunnar rennur til styrktar
félaginu. Nú leitar Krabbameinsfélagið eftir
hugmyndum hönnuða og þurfa tillögur að berast fyrir 1. september 2012 á netföngin laila@
krabb.is og ernam@krabb.is.
www.krabb.is

TÍMI STUTTBUXNANNA
ER RUNNINN UPP
RÉTTU BUXURNAR Að mörgu þarf að huga þegar velja á réttar stuttbuxur.
Sídd, vídd, mynstur, efni. Allt skiptir þetta miklu máli til að ná rétta stílnum.

N

ú er runninn upp sá tími sem
helst er hægt að bera leggina
og klæðast stuttbuxum. Það
skiptir þó máli hvers konar stuttbuxur eru valdar. Það er mikilvægt
að vera frjálslegur og detta ekki í
þá gryfju að líta út eins og breskur
skólastrákur.
Byrjið á því að líta til veðurs.
Það þarf að vera tilefni til að fara í
stuttbuxur, það er ekki mjög töff að
frjósa úr kulda með bera leggi. Víðar
stuttbuxur eru ekki málið. Þær láta
bæði rass og læri líta út fyrir að vera
stærri en þau eru. Þetta á við um
svokallaðar Bermúdabuxur og aðrar
víðar stuttbuxur. Þá er einnig mikilvægt að vera ekki með úttroðna
vasa því það aflagar snið buxnanna
og gerir vöxtinn skringilegan.
Ef tilefni er til að klæðast jakka,
frakka eða slifsi er ekki tilefni til að
klæðast stuttbuxum. Stuttbuxur
eru eins óformleg flík og hugsast
getur og það má alls ekki mæta á til
dæmis viðskiptafund í slíkum klæðn-

aði. Þá má einnig nefna það
að passleg sídd á stuttbuxum er
rétt fyrir ofan hné.
Bómull hentar best á
heitum sumardögum. Hör
getur líka gengið ef fólk
þolir föt sem krumpast
óendanlega mikið.
Íþróttamenn geta verið
í íþróttastuttbuxum. Aðrir
ættu frekar að leita sér
að stuttbuxum í öðrum
deildum verslana en
íþróttadeildunum.
■ lilja.bjork@365.is

BERMÚDA Gamli maðurinn
tekur sig ágætlega út í víðu
stuttbuxunum þó óhætt sé að
segja að hann sé ekki klæddur
eftir nýjustu tísku.
NORDIC PHOTO/GETTY

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

FLOTTUR
Þessi herramaður er
alveg með’etta. Stuttbuxurnar eru alveg
samkvæmt bókinni, í
þrengri kantinum, ekki
með of stóra vasa og í
réttri sídd.

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

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,-

Náttúruleg lausn á
breytingarskeiðinu

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,-

Tilkynning:

Nú er aftur leyfilegt að selja CHELLO
í rauðum og bláum pakkningum
Chello er áhrifaríkt náttúrulegt efni ætlað konum á breytingaraldri.

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
Lokað á laugardögum í sumar

Okkur langar að þakka öllum þeim sem höfðu samband við innflytjanda á meðan
athugun stóð yfir á innihaldsefnum í Chello og sögðu okkur jákvæða reynslu sína af
Chello hvernig það hjálpaði þeim við mörg leið einkenni breytingarskeiðsins eins og
svita- og hitakóf, svefntruflanir, skapsveiflur og margt fleira.
Chello er fáanlegt í þrem gerðum:

ÚTSALAN
HEFTS Í DAG

20-50%

Chello Classic - Fyrir allar konur.
Gott við mildum einkennum
af svita-og hitakófi .
Inniheldur ekki soja heldur mikið
af plöntuþykkni úr kínversku
plöntunni dong quai sem hefur
verið notuð í mörg ár gegn
hita-og svitakófi. Inniheldur einnig
rauðsmára, vallhumal, kamillu
og mjólkurþystil.

prentun.is

afsláttur

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið mánudag til föstudag 10-18, laugardag 10-17

Chello Forte - Yfir fimmtugt
Gott við miklu svita-og hitakófi .
Inniheldur ríkulegan skammt af
plöntu kjörnum og soja þykkni
sem hefur sýnt sig að virka vel á
svita- og hitakóf. Chello Forte
inniheldur einnig rauðsmára og
salviu sem hefur verið notað í
mörg ár af konum á breytingarskeiðinu með frábærum árangri.

Chello Forte+D vítamín
- Undir fimmtugu
Gott við miklu svita-og hitakófi .
Inniheldur sömu efni og rauða
Chello en er með viðbættu
D vítamíni sem styrkir beinin
sem er mikilvægt fyrir konur
sem byrja snemma á breytingarskeiðinu.

Chello – náttúruleg lausn á breytingarskeiðinu
www.gengurvel.is

Chello fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna
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Flott föt
fyrir ﬂottar konur
st. 40 – 58

Verslunin Belladonna á Facebook

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

RAUÐI LITURINN EKTA
HUGSAR VEL UM HÁRIÐ Liv Elísabet Friðriksdóttir er nítján ára fyrirsæta og
MR-ingur. Eldrauðir lokkar hennar hafa víða vakið athygli. Hún er hógvær en
segist þó hugsa vel um hárið sitt og deilir hér nokkrum ráðum.

L

iv Elísabet Friðriksdóttir
útskrifast úr Menntaskólanum
í Reykjavík næstkomandi
vor. Meðfram skólanum hefur hún
sinnt fyrirsætustörfum með fjölda
ljósmyndara, íslenskum sem erlendum.
Eitt af hennar helstu kennimerkjum er
hárið sem er eldrautt. Liv segist hugsa
vel um hárið, sérstaklega á þessum
árstíma: „Á sumrin nota ég sólarvörn í
hárið frá Aveda sem heitir Sun Care og
varnar því að hárið lýsist í sólinni.“
Liv segist þvo hárið annan til þriðja
hvern dag. Þá notar hún náttúrulegt
sjampó án aukaefna. „Það heitir reyndar
mjög asnalegu nafni, Kiss My Face,“
segir Liv og hlær. „Ég nota almennt Purepact Jojoba-næringu þegar ég þvæ hárið
en einu sinni í viku nota ég djúpnæringu.“ Liv er sérstaklega hrifin af hárvörunum frá Moroccanoil. Daglega notar
hún ákveðna olíu frá þeim til að auka

KYNÆSANDI
SUMARHÁR

Liðað, dálítið úfið og
sólkysst hár er heitasta
hárgreiðslan í sumar.
Sexí sumarhár hæfir jafnt daglegu amstri sem næturbrölti
á sumarbjörtum kvöldum. En
hver er galdurinn? Þvoðu hárið
með mýkjandi hársápu og hárnæringu sem sléttir hárið og
þerraðu með handklæði. Settu
hæfilegan dropa af léttri froðu í
allt hárið og skiptu því gróflega
niður. Blástu hvern hluta sléttan með stórum rúllubursta.
Skiptu þurrkuðu hárinu í minni
hluta og sprautaðu með stífu
hárlakki. Krullaðu lokka lauslega með stóru krullujárni og
losaðu svo um krullurnar með
fingrunum.

heilbrigði hársins og gefa því glansa.
Djúpnæringin er einnig frá sama fyrirtæki. Þegar eitthvað sérstakt stendur til
notar Liv efni sem kallast Pure Abundance Hair Potion frá Aveda. Hún setur
það í rótina til að lyfta hárinu.
Liv er hógvær og segist alls ekki fá
mikla athygli út á hárið en viðurkennir
að hún sé oft spurð hvort hún liti það.
Það segist hún aldrei hafa gert enda
leggur hún mikið upp úr heilbrigði
hársins. „Ég reyni bara að passa vel
upp á hárið mitt.“ Liv segist heldur ekki
yfirgefa húsið án sólarvarnar á sumrin
en eins og margir vita eru rauðhærðir
gjarnan með viðkvæma húð. Hún er þó
á leið í útskriftarferð til Marmaris eftir
mánuð. „Ég tek með mér sólarvörn 50+
fyrir andlitið og 30 fyrir líkamann. Ég vil
ekki enda eins og einhver humar,“ segir
Liv hlæjandi.
■

VEKUR ATHYGLI
Liv Elísabet, fyrirsæta
og nemi, hugsar vel
um hárið, sérstaklega á
sumrin.
MYND/GVA

halla@365.is

Útsalan
er hafin
40-70 %
af öllum vörum
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ALLT VIÐHALD ER OKKAR FAG

ALLT VIÐHALD KYNNIR Fyrirtækið Allt viðhald var stofnað af byggingameistaranum Kristjáni Ólasyni árið 2009. Kristján segir að
sumarið sé tími þakviðgerða og mikið sé að gera um þessar mundir í hverslags viðhaldi.

A

llt viðhald er alhliða byggingarfyrirtæki í eigu Kristjáns Ólasonar byggingameistara og sinnir ýmiss konar
viðhaldi fasteigna. Hjá Kristjáni
starfa um 20 manns, bæði fagmenntaðir og almennir verkamenn. „Ég er með menntaða málara, húsasmiði og múrara í vinnu
og legg áherslu á að fagmennska
sé höfð að leiðarljósi í öllum
verkum. Það er ótvíræður kostur
að geta leitað til eins fyrirtækis
með sérþekkingu á mörgum sviðum í stað þess að leita til margra
ótengdra aðila,“ segir Kristján.

FAGMENNSKA SKIPTIR MÁLI
„Ég hef komið að 10 ára gömlum
húsum með ónýt þök þar sem
ekki var gengið nægilega vel frá
öndun. Mikill raki safnast þá fyrir og þakið fúnar á stuttum tíma.
Þarna hafa kannski verið einstaklingar sem keyptu fokhelda
eign, gengu sjálfir frá þakinu en
höfðu ekki nauðsynlega þekkingu og því fór sem fór.“ Þegar
skipta á um járn gildir sama
regla um fagmennsku. Frágangur
þarf að vera vandaður og nauðsynlegt að vera vakandi fyrir fúa
í þakinu og að undirlag sé í lagi
áður en nýr pappi og járn er sett
á. Oftast er grófvinnan fljótunnin og margir sem koma þar
að. Lokafrágangurinn í kringum
skorsteina og á köntum er svo
vanalega nokkurra daga vinna
fyrir færri menn sem mæla allt
upp. Blikksmiðir sjá svo um að
útbúa það sem til þarf í þann
frágang fyrir smiðina.
ÍSLENSK ÞÖK
Meirihluti íslenskra þaka er
bárujárnsþök sem eru jafn
mismunandi og þau eru mörg.
„Við höfum reynslu af flestum
gerðum þaka. Í dag erum við
til dæmis að vinna í húsi við
Háteigsveg sem er með kvistum
og svölum. Það er meiri nákvæmnisvinna að eiga við slík

MIKILVÆGT AÐ VANDA FRÁGANG
Þök með kvistum og svölum eru flóknari
í viðgerðum en hefðbundin slétt þök.
MYND/GVA

þök en hefðbundnari slétt þök
og margir staðir þar sem leki
gæti myndast. Þá þarf að sérsníða einingar og sjóða platta í
kringum þá staði.“

FYLLSTA ÖRYGGIS GÆTT
Þegar unnið er í þökum er mikilvægt að fyrirbyggja slys og lágmarka hættu fyrir þá sem vinna
verkin og þá sem ganga um

lóðina fyrir neðan. „Við reynum
ávallt að koma í veg fyrir slys
og óhöpp eftir fremsta megni og
setjum upp nauðsynlegar fallvarnir, vinnupalla og öryggisgrindur þannig að ekki sé hætta
á ferð.“

TILBOÐ
Flest verk eru unnin í tilboðsvinnu og fær kúnninn fast verð í

hendur. „Eini breytilegi kostnaðurinn hvað þök snertir er að ef
mikill fúi er í þakinu gæti þurft
að bæta við tímavinnu. Það er
hins vegar frekar óalgengt. Ef um
minni fúa er að ræða er viðgerð
á honum innifalin í tilboðinu.“
Allt viðhald er með heimasíðuna
www.vidhald.is þar sem allar
nauðsynlegar upplýsingar um
fyrirtækið er að finna.

SMÍÐA ÚR BRETTUM
Vörubretti eru skemmtilegur efniviður ef hugmyndaflugið er gott. Hjón í Vaðlaheiði smíðuðu
garðhúsgögn úr brettum.
„Þetta var ósköp einfalt. Maðurinn minn raðaði bara vörubrettum
upp og skrúfaði saman. Svo settum við pullur og púða yfir og blóm
og úr varð þetta fína sófasett,“ segir Svava Hrund Friðriksdóttir
á bænum Sólsetri í
Vaðlaheiði þegar Fólk
forvitnast um garðhúsgögnin hennar.
„Við náum morgunsólinni í settinu.
Seinnipartinn erum við
hinum megin við húsið
en við erum með svalir
allan hringinn,“ bætir
hún við. Sófasettið er
þó ekki það eina sem
Púðar, pullur og blóm gera brettasettið notalegt.
Svava og Ómar hafa
MYND/ÚR EINKASAFNI
búið til úr vörubrettum
en dætur þeirra tvær fengu fínustu verönd í kringum leikhúsið sitt
úr brettum.
„Húsið er gamalt hús sem mágur minn smíðaði sem strákur á
smíðavelli. Við drógum það heim, réttum það af og smíðuðum pall
undir það úr brettum. Þær leika sér allan liðlangan daginn á pallinum og finnst þetta mikið sport,“ segir Svava.

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Save the Children á Ísl
Íslandi

Heimasæturnar leika sér liðlangan daginn á nýju veröndinni.

MYND/ÚR EINKASAFNI

LÖGFRÆÐISTOFUR
FIMMTUDAGUR 28. JÚNÍ 2012

Kynningarblað Brautryðjendur, lögfræðiþjónusta, lögfræðiþættir og ókeypis lögfræðiráðgjöf
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Lögfræðistofur

FIMMTUDAGUR 28. JÚNÍ 2012

Lögfræðiþættir eru góð skemmtun
Lögfræðingar hafa lengi verið umfjöllunarefni sjónvarpsþátta. Þó það virðist vera orðin margtuggin og þreytt klisja að gera þætti um
þessa starfsstétt virðist þetta vera efni sem sjónvarpsáhorfendur eru sífellt sólgnir í.

Í

gegnum tíðina hafa margir góðir lögfræðiþættir límt
landsmenn við skjáina í jafnvel mörg ár. Flestir þeirra eru
spennuþættir með dramaívafi en nokkrir hafa líka verið
gamanþættir. Hér á eftir verða
nokkrir góðir lögfræðiþættir
taldir upp.

Matlock (1986 – 1995)
Hér er kominn til sögunnar
LÖGFRÆÐINGURINN í huga
margra enda þátturinn óhemju
vinsæll þegar hann var sýndur í
íslensku sjónvarpi. Andy Griffith
fór með hlutverk hins slæga verjanda í ljósu jakkafötunum, Bens
Matlock. Hann varði ekki einungis skjólstæðinga sína heldur leysti líka sakamálin sjálfur. Matlock er talinn vera byggður á þekktum lögfræðingi frá
Georgíu sem hét Bobby Lee
Cook.

LL.A. Law (1986-1994)

The Practice (1997 – 2004)

B
Bandarískur
spennu- og dramaþáttur
se
sem gekk í átta ár. Í þættinum er dregin
u mynd af lögfræðingum sem klárupp
u drífandi, kynþokkafullum en þó
um,
s
skeikulum
og eins misjöfnum einstakl
lingum
og þeir eru margir. Umfjölluna
arefni
þáttanna voru oft mál sem voru
u
umdeild
á þeim tíma, og eru reynda enn, svo sem fóstureyðingar, kynar
þ
þáttahatur,
jafnrétti samkynhneigðra,
k
kynferðisleg
áreitni, alnæmi og heimi
ilisofbeldi.
Þættirnir sýndu einnig
f
fram
á spennu milli ríku eigenda lögf
fræðistofunnar
og starfsmanna þeirra
s fengu ekki eins vel útborgað.
sem

Bobby Donnell var myndarlegur og duglegur verjandi sem rak lögfræðistofu í eigin nafni. Á stofunni starfaði hópur hæfileikaríkra lögmanna sem
höfðu ekki rétta ættarnafnið til að komast að á fínu stofunum. Þeir bættu
þó upp það sem á vantaði með seiglu og klækjum.
Söguþráður þáttanna, sem voru skrifaðir af David E. Kelley eins og
þættirnir um Ally McBeal, var oftast á þann veg að lögfræðistofa Donnells (og síðar Donnell, Young, Dole
& Frutt og að lokum Young, Frutt &
Berluti) flæktist í áberandi glæpaog réttarfarsleg mál sem spegluðu
raunveruleikann á þeim tíma. Inn í
þetta fléttuðust sögur af daglegu lífi,
ástarsamböndum og vandræðum
söguhetjanna sem voru oft og tíðum
mikil og flókin.

Ally McBeal (1997–2002)

Boston Legal (2004 – 2008)

Þættirnir voru skrifaðir af David E. Kelleyy
m
og snerust um persónuna Ally McBeal sem
er ungur lögmaður á lögmannsstofu Cagee
og Fish í Boston í Bandaríkjunum. Þættirnir voru nokkurs konar gamansápunópera sem fjallaði um líf og ástir lögmannanna á stofunni. Ástarævintýri og oft og
tíðum flókin tengsl söguhetjanna voru í
m
forgrunni. Persóna Calistu Flockhart sem
o
lék Ally McBeal varð svo vinsæl og var svo
ólík þeirri sem birtist sem hinn fullkomnii
kvenlögfræðingur í öðrum þáttum að
hún birtist á forsíðu tímaritsins Time í
júní 1998 undir fyrirsögninni „Er femínisminn dauður?“.

James Spader lék Alan
Shore, lögfræðing sem
lét almennt siðferði
ekki flækja málin.
Þátturinn er enn einn
lögfræðiþátturinn sem
er kominn úr smiðju
handritshöfundarins Davids E. Kelley og
er afsprengi The Practice. Persóna Spader, Shore, kom fyrst fram í þeim
þáttum en var rekinn af stofunni sem þeir þættir fjölluðu um. Hann fór
þá til félaga síns, Denny Crane (William Shatner) sem var álíka siðlaus og
Shore. Söguþráðurinn var hálfbrenglaður, sögupersónurnar sérviskulegar og samtölin þau áhugaverðustu sem áttu sér stað í sjónvarpi á þeim
tíma.

Málsvari skuldugra
einstaklinga og fyrirtækja
Það er engin ástæða til uppgjafar þótt skuldavandi virðist óyfirstíganlegur. Lausnin felst í ótvíræðum rétti skuldara. Lögmannsstofan
Lagarök sérhæfir sig í ráðgjöf og aðstoð við skulduga einstaklinga og fyrirtæki ásamt því að semja við kröfuhafa.

Þ

að er alls ekki öll nótt úti þótt
fólk sé komið í alvarlegan
skuldavanda,“ segir Sævar
Þór Jónsson lögmaður og framkvæmdastjóri hjá lögmannsstofunni Lagarök.
„Fæstir gera sér grein fyrir lagalegum rétti sínum þegar kemur
að skuldamálum en staðreyndin er að öllum skuldurum bjóðast
ýmsar leiðir og úrræði til að greiða
úr skuldavanda sínum.“
Lagarök fagnar þrítugsafmæli
sínu á þessu ári og hefur frá stofnun lögmannsstofunnar sérhæft sig
í ráðgjöf og aðstoð við einstaklinga
og fyrirtæki í skuldavanda.
„Við sinnum öllum sviðum lögfræðinnar en aðalfag okkar er ráðgjöf fyrir skuldara og samningaviðræður við banka og fjármálastofnanir þeirra. Við metum stöðu
og þörf hjá hverjum og einum og
finnum leiðir og úrræði sem við
berum undir kröfuhafa. Ef ekki
tekst að leysa málið með samningum förum með málin lengra, eins
og til umboðsmanns skuldara eða
fyrir dóm,“ útskýrir Sævar. Lagarök
býður fyrirtækjum sömu þjónustu
og leiðbeinir stjórnendum stórra
fyrirtækja um hvað sé best að gera
varðandi skuldamál þeirra, hvernig á að semja við kröfuhafa og vinna
sig út úr þeim vanda sem fyrir er.

Lögmenn og starfsfólk Lagaraka í Síðumúla 27.

„Allir sem eiga í skuldavanda ættu
hiklaust að leita sér ráðgjafar hjá
lögfræðingi. Ráðgjafaþjónusta fjármálafyrirtækja er hlutdræg og því
áríðandi að leita til hlutlausra aðila
sem rata um þann flókna og erfiða
frumskóg sem skuldamál eru,“ upplýsir Sævar.
Hann bætir við að markmið fjár-

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirb@365.is, s. 512 5432.
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

málastofnana sé ætíð að láta skuldarann borga sem mest en þannig
þurfi það ekki endilega að vera.
„Þess vegna er mikilvægt að skuldarar séu meðvitaðir um rétt sinn
gagnvart bönkum og fjármálastofnunum. Það er of mikið í húfi og ávallt
skyldi leitað ráðgjafar lögfræðings
áður en skrifað er undir eða samið

MYND/GVA

um úrræði gegn skuldavanda.“
Sævar segir að í langflestum tilvikum sé hægt að hjálpa þeim sem
eru hjálparþurfi, jafnvel þótt það sé
á stundum langvinn þrautaganga.
„Reynslan sýnir að skuldurum
gengur betur að semja um skuldir sínar með aðstoð lögmanna sem
gjörþekkja skuldaumhverfið og laga-

legan rétt þeirra. Við fáum reglulega
til okkar einstaklinga sem hefur
verið neitað um aðstoð í bankanum
en með lögfræðing í liði sínu stórbatna allt í einu móttökur og samningsvilji bankans,“ segir Sævar um
slæma staðreynd fyrir skuldara.
„Oftast er beitt afskriftum, en úrræði geta verið niðurfelling skulda,
lenging í lánum, tímabundin fyrirgreiðsla eða einhvers konar tilslökun af hendi fjármálafyrirtækja,“ útskýrir Sævar.
Hjá Lagarökum starfa færustu
sérfræðingar við öll almenn lögfræðistörf. Nýlega bættust við lögmennirnir Hlynur Ingason skattasérfræðingur og Ingólfur Magnússon sérfræðingur í slysamálum.
Lagarök veitir einnig ráðgjöf á sviði
félagaréttar í öllum opinberum
málum og sér um skipti á dánarbúum.
„Lögfræðingar eru haukar í horni
almennings og við leggjum áherslu
á að gæta réttar einstaklinga og fyrirtækja á öllum sviðum. Lögfræðiþjónusta á skuldasviði er persónuleg og nærgætin því skuldavandi
reynir mjög á fólk. Til okkar koma
gjarnan bugaðir einstaklingar en
við peppum þá upp því það er aldrei
nógu góð ástæða til að gefast upp.“
Lagarök eru í Síðumúla 27 í Reykjavík.
Sjá www.lagarok.is.
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Starfsmenn Bonafide lögmanna leggja ríka áherslu á vinalegt viðmót, virðingu og fagmennsku í samskiptum við viðskiptavini. Á myndina vantar Hönnu Steinu Arnardóttur lögfræðing.

MYND/GVA

Leggjum áherslu á vönduð
vinnubrögð og skapandi lausnir
Lögfræðiþjónustan Bonafide lögmenn þjónustar bæði fyrirtæki og einstaklinga. Lúðvík Bergvinsson, annar eigenda stofunnar, segir
vönduð vinnubrögð og gott samband á milli umbjóðenda og starfsfólks eitt af meginmarkmiðum stofunnar.

V

ið erum fyrst og fremst
þjónustufyrirtæki og leggjum ríka áherslu á gott aðgengi umbjóðenda að starfsmönnum og vandvirk vinnubrögð,“ segir Lúðvík Bergvinsson,
lögmaður og annar eigenda stofunnar.
Stofuna stofnaði Lúðvík ásamt
Sigurvini Ólafssyni lögmanni
fyrir þremur árum eftir fjórtán
ára setu á þingi, en þeir Sigurvin þekkjast frá fornu fari, báðir
aldir upp í Vestmannaeyjum. Í
dag starfa sex manns hjá Bonafide
lögmönnum, fjórir lögfræðingar
og lögmenn, viðskiptafræðingur
og félagsfræðingur, sem jafnframt
er framkvæmdastjóri fyrirtækis-

ins. Lúðvík segir breidd í menntun starfsfólks stóran kost þegar
unnið er að verkefnum.
„Bonafide er þjónustufyrirtæki og við höndlum með margvísleg viðkvæm mál. Það hefur til
að mynda reynst okkur vel að hafa
félagsfræðing og viðskiptafræðing
innanborðs. Við leggjum mikið
upp úr því að finna uppbyggjandi og skapandi lausnir fyrir viðskiptavini okkar. Okkar áherslur
liggja þar af leiðandi í hugmyndaauðgi – enda reynum við að sjá
tækifæri þar sem aðrir kunna að
sjá hindranir. Við vinnum aðeins
með einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við þeirra markmið, vonir og væntingar, enda

erum við hjá Bonafide lögmönnum samhentur hópur sem vinnur að því að finna leiðir og lausnir.
Við reynum því að setja okkur inn
í og skilja áherslur og þarfir viðskiptavina okkar. Við erum þess
einnig vel meðvituð að fólk kemur
yfirleitt á lögmannsstofur með
erfiðar og aðkallandi spurningar,
sem það er að takast á við í sínu lífi
eða störfum. Enginn kemur á lögmannsstofu að gamni sínu. Þess
vegna leggjum við ríka áherslu á
vinalegt viðmót, virðingu og fagmennsku í samskiptum við viðskiptavini. Það má segja að okkar
„mottó“ sé það að ekkert verkefni sé of stórt og ekkert verkefni
of lítið – öll skipta þau miklu fyrir

þá sem leita aðstoðar lögmanna.
Bonafide lögmenn veitir almenna
ráðgjöf og sinnir málf lutningi
fyrir fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga.“
Nafn stofunnar, Bonafide, er
samsetning latneska orðasambandsins „bona fide“ sem stendur fyrir góða trú. „Það er gott að
vinna undir þessu nafni og þó að
við gætum hagsmuna umbjóðenda okkar í hvívetna, þá gleymum við því ekki að vinna okkar
verkefni í góðri trú. Það skilar sér
alltaf til baka á endanum fyrir alla
aðila.“
Stofan er á annarri hæð við
Klapparstíg 25-27, á milli Laugavegar og Hverfisgötu.

Sigurvin Ólafsson og Lúðvík
Bergvinsson þekkjast frá
fornu fari, báðir aldir upp í Vestmannaeyjum. Þeir stofnuðu
Bonafide lögmenn fyrir þremur
árum.
MYND/GVA

Bonaﬁde lögmenn leggja áherslu á vandaða og skilvirka
þjónustu við einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir.
Við sinnum sérhverju verkefni af alúð og leggjum metnað
í að ﬁnna réttláta lausn mála.
Klapparstíg 25-27 - 2. hæð / Sími: 533 5577 / bonaﬁde@bonaﬁde.is / bonaﬁde.is
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Lögfróðir lögfræðinemar í
Háskólanum í Reykjavík
Lögfræðinemar í Háskólanum í Reykjavík bjóða einstaklingum upp á
lögfræðiaðstoð á veturna. Hópurinn heitir Lögfróður og í honum eru rúmlega
fjörutíu sjálfboðaliðar úr lagadeild HR.

Ó
16. mars 2007 hélt Félag kvenna í lögmennsku ráðstefnu til að heiðra þrjá brautryðjendur kvenlögfræðinga, þær Auði Þorbergsdóttur fv. héraðsdómara, Guðrúnu Erlendsdóttur
fv. hæstaréttardómara og Ragnhildi Helgadóttur fv. ráðherra og alþingismann. Þær voru
í hópi fimm fyrstu kvennanna sem útskrifuðust úr lagadeild Háskóla Íslands.

Brautryðjendur
kvenlög fræðinga
Auður Auðuns var fyrsta konan sem lauk laganámi hér á landi. Hún brautskráðist frá Háskóla Íslands árið 1935. Auður varð einnig fyrst kvenna til
að gegna embætti borgarstjóra Reykjavíkur og ráðherraembætti. Hún var alþingismaður Reykvíkinga 1959–74 fyrir Sjálfstæðisflokkinn, sat á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 1967 og var skipuð
dóms- og kirkjumálaráðherra þann 10. október 1970.
Auður fæddist á Ísafirði 18. febrúar 1911 en hún lést Óhætt er að segja
að Auður Auðuns
19. október 1999.
hafi lagt línurnar
Á næstu þrjátíu árum eftir að Auður útskrifaðist
fyrir jafnrétti á
bættust aðeins fimm konur í þann hóp, Rannveig
Íslandi.
Þorsteinsdóttir, Auður Þorbergsdóttir, Ragnhildur
Helgadóttir, Guðrún Erlendsdóttir og Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
Á undanförnum árum hefur kynjahlutfall í laganámi snúist við því
konur eru í dag að minnsta kosti helmingur námsmanna.
Félag kvenna í lögmennsku var stofnað 4. mars 2004. Sjötíu konur í
stétt lögmanna voru stofnfélagar. Heiðursfélagi er Guðrún Erlendsdóttir, lögmaður og fyrrverandi hæstaréttardómari.

key pis lög fræðiaðstoð
laganema við Háskólann
í Reykjavík hefur verið vel
nýtt en hátt í þúsund einstaklingar leituðu þangað á síðasta ári. Á
miðvikudögum er opið hús frá kl.
17-20, frá september fram til maíloka, meðan kennt er í skólanum.
Þá getur almenningur mætt á
staðinn en einnig er hægt að hafa
samband í síma á opnunartíma
og senda fyrirspurnir með tölvupósti. Þjónustan er öllum endurgjaldslaus. Síðustu ár hefur hún
farið fram í húsakynnum Háskólans í Reykjavík en nú stendur til að
færa aðstöðuna yfir í Landsbókasafnið.
Ragnar Tjörvi Baldursson er
nýkjörinn framk væmdastjóri
Lögfróðs. Hann segir að samhliða almennu lögfræðiaðstoðinni hafi Lögfróður veitt sértæka
lögfræðilega ráðgjöf. „Við höfum
til að mynda haldið svokallaðan skattadag þar sem við veitum
aðstoð við útfyllingu skattframtala. Það hefur verið sérstaklega
vel nýtt af erlendum einstaklingum sem eru kannski að gera þetta í
fyrsta skipti á Íslandi. Þetta höfum
við gert í samstarfi við mannréttindasvið Reykjavíkurborgar en
það hefur kostað túlka.“

Ragnar Tjörvi Baldursson er nýkjörinn
framkvæmdastjóri Lögfróðs.
MYND/BALDUR SIGURÐSSON

Auk þess veitir Lögfróður mánaðarlega ráðgjöf í Kvennaathvarfinu. Þar er algengt að ráðgjöfin
snúi að dvalarleyfum, forsjármálum og hjúskaparrétti. Mikil þörf
var á þessari ráðgjöf í athvarfinu og mun hún halda áfram með
sama sniði á komandi árum. Starfsemin er ávallt að stækka enda
mikill metnaður fyrir hendi. Lög-

fróður var á Vísindavöku Rannís og stefnir í viðræður varðandi
samstarf, til dæmis við Mæðrastyrksnefnd og Rauða krossinn.
Það sem stóð upp úr á síðasta
ári segir Ragnar þó hafa verið
nýtt verkefni sem sneri að réttindafræðslu í framhaldsskólum. „Tveir sjálfboðaliðar fóru frá
okkur í framhaldsskóla og kynntu
þau réttindi ungs fólks sem að
okkar mati allir ættu að þekkja.
Sérstök áhersla var lögð á vinnurétt sem fólst í kynningu á kjarasamningum og stéttarfélögum.
Einnig fjölluðum við um smálánastarfsemi sem markaðssett er fyrir
þennan aldurshóp. Okkur fannst
mikilvægt að uppfræða ungt fólki
hversu mikill kostnaður fylgir
þessum lánum og hvað gerist ef
þú greiðir ekki skuldirnar þínar,“
segir Ragnar og bætir við: „Svona
smálán er fljótt að fara úr tíu þúsund krónum upp í fleiri hundruð
þúsunda þegar þetta er komið í
lögfræðilega innheimtu.“ Ragnar
segir bæði kennara og nemendur
hafa verið ánægða með heimsóknirnar og fyrirætlað sé að halda
uppteknum hætti í haust. Nálgast
má nánari upplýsingar um Lögfróðan á vefsíðunni logfrodur.hr.is
halla@365.is

Sérfræðingar í slysa- og
skaðabótamálum
Lögmannsstofan OPUS lögmenn ehf. er metnaðarfull og framsækin lögmannsstofa í hjarta miðborgarinnar. Stofan var stofnuð á
árinu 2006 og hefur skaðabótasvið stofunnar verið stór hluti starfseminnar frá upphafi.

Í

dag starfa á skaðabótasviði
OPUS lögmanna þrír lögmenn sem sérhæfa sig í slysaog skaðabótamálum. Eva Hrönn
Jónsdóttir, hdl. og sviðsstjóri
skaðabótasviðs OPUS, segir helstu
verkefni sviðsins snúa að því að
gæta réttar einstaklinga og innheimta skaðabætur fyrir líkamstjón sem þeir kunna að hafa orðið
fyrir. „Einstaklingar sem hingað
leita hafa orðið fyrir líkamstjóni í
hvers konar slysum. Algengast er
að um sé að ræða tjón vegna umferðarslysa, vinnuslysa eða slysa
í frítíma. Við gætum réttar viðskiptavina okkar gagnvart hverjum þeim sem þeir kunna að eiga
rétt hjá vegna umræddra slysa og
tryggjum þannig að þeir fari ekki
á mis við bótarétt sem þeir sjálfir jafnvel vissu ekki að þeir ættu.“
Eva segir fólk vera orðið meðvitaðra um rétt sinn til bóta
vegna líkamstjóns en áður og
að málum af þessum toga fari
fjölgandi hér á landi. Að sögn
Evu er enginn ákveðinn hópur
sem nýtir sér þennan rétt í meira
mæli en annar. „Sumir kunna
að vera varir um sig og líta ekki á
það sem sjálfsagðan rétt sinn að
krefjast skaðabóta vegna slyss.
Í því samhengi ber að geta þess
að réttur til skaðabóta vegna líkamstjóns í umferðarslysum er
bundinn í lög og allir þeir sem

Fanney Birna Jónsdóttir og Eva Hrönn Jónsdóttir starfa á skaðabótasviði OPUS lögmanna.
MYND/GVA

verða fyrir slíku tjóni eiga bótarétt, hvort sem þeir voru í rétti
eða órétti.“
Viðskiptavinir OPUS hafa

mjög gott aðgengi að lögmönnum stofunnar. Eva segir þrjá
lögmenn stofunnar sinna þessum málum á öllum stigum þess,

allt frá því málið berst í hús og
þar til því lýkur. „Við erum mjög
stolt af þessari þjónustu okkar.
Það er afar mikilvægt að okkar

mati að sami
lögmaður
ssjái um allan
ffer i l m á l si
ins
gagnvart
vviðskiptavinum okkar. Við
u
h
hey rum líka
á þeim hversu
á
ánægðir
þeir
e með þessa
eru
þjónustu. Þeim
finnst mjög mikilvægt að vita af
sama lögmanninum í öllu ferlinu, alveg frá fyrsta fundi og þar
til málið er gert upp.“
OPUS lögmenn bjóða einstaklingum að hafa samband við
lögmann og fá ráðleggingar sér
að kostnaðarlausu. „Það gildir
síðan á öllum stigum málsins að
ef það leiðir ekki til greiðslu bóta
þá tökum við enga þóknun fyrir.
Þóknun okkar er háð því að viðskiptavinir okkar fái bætur.“
Eva vill brýna fyrir þeim sem
hafa lent í slysi að leita strax til
læknis. „Það er mjög mikilvægt
að leita til læknis sem fyrst eftir
að einkenni eftir slys gera vart
við sig. Að sama skapi er mikilvægt að hafa samband við lögmann f ljótlega og fá ráðleggingar. Þannig er tryggt að réttur fólks glatist ekki, en það getur
gerst sé slys ekki tilkynnt innan
ákveðins tíma.“

smá
auglýsingar
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Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17
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Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
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

PORSCHE Cayenne turbo. Árgerð 2004,
ekinn 118 Þ.KM mjög snyrtilegur bill .
Verð 4.480.000 lán 3.450.000 skoðar
skipti Rnr.134825.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Nissan Patrol 40” diesel 09/2001 (raðnr
158550) ek 266 þ.km (skiptivél) flottur
jeppi klár á fjöll ! verð núna aðeins
1550 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

FIAT JOINT Z 330 Árgerð 2007 Ekinn 25
þ.km. Verð 5.300.000 Staðgreiðsluverð!
Ásett verð kr. 5.800.000 Áhvílandi
kr. 3.750.000 6 manna 2200 cc.
slagrými 4 strokkar Beinskipting, 5 gíra
Framhjóladrif 15” dekk ABS hemlar
- Aksturstölva - Armpúði - Eldavél Fjarstýrðar samlæsingar - Geislaspilari Heitt vatn - Intercooler - Ísskápur - Kalt
vatn - Rafdrifnar rúður - Rafmagnstengi
230V - Reyklaust ökutæki - Salerni
- Samlæsingar - Túrbína - Útvarp Vaskur - Veltistýri - Þjónustubók

NÝR BÍLL - Ford Transit Connect TDCi
Árgerð 2012, bsk, dísel, hiti í sætum,
a/c o.m.fl.. Verð aðeins 2.090.000kr
án VSK. Raðnúmer 131552. Sjá nánar
á www.stora.is

Skoda Oktavia Combi. Árg. 2007,ek
120 þús. Dísel, 5 gíra. Dráttarbeisli og
ný vetrardekk á felgum. Vel með farinn,
einn eigandi, Verð 1.990.000. stgr. Sími
862-1512

JET SKI

Sea Doo GTX og Xp báðir eknir 20 tíma,
koma saman á tvöfaldri kerru, Flottur
pakki með öllum græjum, Ásett verð
1650þús geta einnig selst í sitthvoru
lagi S. 691-9152

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

Grand Cherokee Laredo 4x4 árg. 01, ek.
224 þ. Ný skoðaður og yfirfarinn. Verð
650 þ. Skoða skipti. S:822 0311

Til sölu KIA Sorento EX dísel 03/2006.
Ekinn 81 þús, sjálfskiptur, leður,
dráttarkrókur og góð dekk. Verð 2.590
þús. Uppl. í síma 869 3801.

STRAUMSVÍKURTJALDVAGN
MEÐ
FORTJALDI
Árgerð
1993 Verð
220.000 Fortjald - Snyrtilegur vagn
- ný yfirbreiðsla - nýtt nefhjól - nýtt
kerrutengi
VW CARAVELLA 8 manna dísel
sjálfskiptur. 07/2006, ekinn 230 Þ.km,
webasto miðstöð. Fallegt eintak! Verð
3.290.000. Raðnr. 310015 Bíllinn er á
staðnum og það er pláss fyrir alla!

Toyota Yaris Terra ‘07 Silfgr, 3dyra ek.
65þ. sk ‘13 mjög góður og fallegur bíll
V1200.Þ. S. 866 6016.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is
JEEP Grand cherokee SRT 8. Árg. 2007,
ek 74 Þ.KM, sjálfs. V.4.780 þús.TILBOÐ
V.4,250 þús. Rnr.100740. ALGJÖR
GULLMOLI. Netbílar s. 588 5300 gsm
651 5301

PALOMINO COLT + FORTJALD Árgerð
1999 Verð 590.000 Tilboð. Var á
670 Eldavél - Ísskápur - Kalt vatn
- Rafmagnstengi 230V - Reyklaust
ökutæki - Fortjald Svefntjöld

Musso 35’’ árg.2001 ek.187þ.km.Nýleg
dekk,ssk,leður ofl.Möguleiki á allt að
100%láni.ásett.890.þús.

Reno laguna árg.’00, 5gíra, 1,6vél, ek.
159km. V. 290 þ. S. 616 2597.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Ford Escape 05/2004 ek.77.þ.mílur.
leður,ný dekk ofl.innfluttur nýr,einn
eigandi frá upphafi.ásett 1.250.þús.

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

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr , Komdu og
skoðaðu,

Til sölu Palomino Yarling IY-4120
Fortjald, 2 rafgeymar,2 gaskútar
grjótagrind, sjínvarpsloftnet,og fl. Verð
1690 þús Tilboð 1250 þús mjög lítið
notað hýsi.

HOBBY PRESTIGE 610 Árgerð 1992 Verð
1.870.000 Eldavél - Fortjald - Heitt vatn
- Ísskápur - Kalt vatn - Rafmagnstengi
230V - Reyklaust ökutæki - Salerni Sjónvarpsloftnet - 250cm á breidd,
alltaf staðið á sama stað í Vaglaskógi
á sumrin en inni í húsi á vetrum. Einn
eigandi. 200w rafmagn en einnig hægt
að nota gas. Nýuppsaumað fortjald
fylgt . Hljóðlát miðstöð. Skoðaður

Audi V6, samskipt 44, B turbo. Allt
rafdrifið. Árg. ‘01 des. Ek. 170 km. Verð
850 þ. S. 616 2597.
Dodge neon SRT4 árg. 05. Þarfnast
lagfæringar. V. 800 þ. Uppl. í s. 894
3765
Mitsubishi pajero árg. 95. Turbo
intercooler 2,8 l, ssk. V. 350 þ. Fylgir
með 33 tomma nagladekk og 32
tomma sumardekk. Uppl. í s. 869 5927

Víkurverk
Víkurhvarf 6, 203 Kópavogur
Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Ford Fiesta 2000 árg. ek. 121þ. Ný
tímareim en þarnfast lagfæringar. V.
150.000 uppl: asgeir.visir@gmail.com
eða 696 1647

Bílar til sölu
FORD F350 King Ranch 4x4. Árg 2005,
ek 156 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 35”, Vel
búinn og alveg klár fyrir Camper, Gott
eintak og einn eigandi, Ásett verð
2.750.000. Rnr.142108. Er á staðnum,

CITROEN C2 vtr. Árg 2005, ekinn 112
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.290.
þús skipti möguleg Rnr.105118.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

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

250-499 þús.

Til sölu Toyota Carina E. árg. ‘96. Ek.
256 þ. Nýskoðaður, V. 300 þ. S. 659
4403

Tilboð 290þús

Til sölu wv golf árg. ‘98 ek. 205 þús.1,4
beinsk. Góð sumardekk, ný tímareim
góður bíll. Verð 290 þús. gsm 868
2352.

HONDA ACCORD EXECUTIVE 05/2010,
ekinn aðeins 11 Þ.km, sjálfskiptur,
Einn eigandi, stórglæsilegur bíll,
skoðar að skipta á minni bíl (nýlegum
sjálfsskiptum). Verð 4.880.000. Raðnr.
322288 - Þennan langar þig í!

1-2 milljónir

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

LAND ROVER Range rover sport
supercharged. Árgerð 2006, ekinn
70 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð nú
4.890.000 Rnr.191820.

HOBBY PRESTIGE 560 UKF KOJUR
Árgerð
2007 Verð
3.100.000
Bökunarofn - Eldavél - Geislaspilari
- Heitt vatn - Ísskápur - Kalt vatn
- Rafmagnstengi 230V - Reyklaust
ökutæki - Salerni - Sjónvarpsloftnet Útvarp - Vaskur - Markísa - Ultra heat
rafmagnshiti - hjólagrindur að aftan og
framan - Varadekk. Mjög vel með farið.

Útsala Útsala

Daewoo leganza 2,099. Heill, þéttur,
góður bíll. Ssk. Mikið yfirfarinn. Verð
275 þ. S. 844 6609

2007,Ssk.162 þ.km.Gullmoli
Nýsk,ný tímareim,nýl.
bremsur,dráttarkúla
Verð 1.790.000
Uppl.í s.696-5699
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Bílar óskast

Fellihýsi

Pallhýsi

Bátar

Óska eftir Suzuki Jimmy árgerð 05 eða
yngri Helst 5 dyra Upplýsingar í síma
824 2356

Sendibílar
Hobby Landhaus 750 UML árg’07.
Staðsett á Laugarvatni. M/ aldinkerfi,
gasofn + 3 gashellur, ísskápur og 2
stórir rafgeymar. S. 892 2880

Fleetwood Santa Fe fellihýsi til sölu. 4
ára gamalt. Skoðað 2014. Stórt fortjald
frá Seglagerðinni Ægi. Verð 1.490 þús.
Uppl. í síma 824 1441

Til sölu Starcraft Roadstar pallhýsi á
amerískan bíl. Ískápur, gasmiðst.
gashella,sólarsella og markísa. Verð
1160 þús. Sími 895 0608

Man berkhof axial 30 38 manna Uppl í
síma 840-1540 Sævar Laus strax í vinnu

Tjaldvagnar

Hjólhýsi
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Til sölu FLEETWOOD Americana
Santa Fe nýskr 5/08 verð 1590þús.
Markísa,sólarsella,2 gaskútar.Ný skoðað
s:840 8400

Hópferðabílar

Óska eftir fellihýsi/A-hýsi til leigu frá
6.júlí í mánuð. Uppl. í s. 899 7909

Gullfalleg Bova futura til sölu skráður
71 manna uppl í sima 840-1540 Sævar
Laus strax í vinnu Mjög gott verð fyrir
góðann bíl

Fleetwood Santa Fe árg.
2007

Til sölu gott Predon hjólhýsi’87 m/
lítið notuðu fortjaldi. Mjög snyrtilegt,
yfirfarið, tilbúið í ferðina. Verð 550þús.
S.895 9341

Stórt fortjald, markísa, heitt vatn
C.D. tveir gaskútar, nýl.rafgeymir o.fl
Verð:1.890 þ. S: 896-3621

Combi Camp Family árg. ¨97 með hliðar
kálfi og nýlegu fortjaldi, geymslukassi,
grjóthlíf og yfirbreiðsla. Vel með farinn
og lítið notaður. V. 480 Þ. Uppl. s:
8631906

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
$¹LEIÈSLA
Fá betri svefn, hætta að
reykja, léttast/þyngjast eða
láta sér líða betur á margan
annan máta.
Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslutæknir
Tímapantanir í síma 864 2627 &
bernhoft@gmail.com
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Zodiac 3 m til sölu. 10 hestöfl. Bátur og
mótor í mjög góðu ástandi og vel með
farið. Léttur og hentugur í veiðiskap.
S. 8493136

Hjólbarðar

VW - Skoda - Varahlutir

Garðyrkja

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.
Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99,
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00.
Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 661 5270.

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

Varahlutir

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris,
Skoda Oktavia árg. ‘03, Honda Civic
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.

Viðgerðir
AB - PÚST

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

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
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.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Japanskar vélar
Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is

Bílahöllin, Bíldshöfði 5, Sími 567 4949
www.bilahollin.is

Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

Rolls Royce Silver Spirit, 01/1986 Ekinn 127þús. Af
sérstökum ástæðum er þessi eðalbíll til sölu. Ásett
Verð 2.490.000.- Einstakt tækifæri til að eignast
sannkallaðan þjóðhöfðingjabíl.

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

PEUGEOT 3008 PREMIUM

MMC LANCER INTENSE

MMC MONTERO LIMITED

Nýskráður 9/2011, ekinn 8 þ.km, dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2008, ekinn 17 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 12/2005, ekinn 63 þ.mílur, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.950.000

Verð kr. 2.590.000

Verð kr. 3.490.000 • Tilboð kr. 2.700.000

VW
POLO BASICLINE 1.2i

HONDA
HR-V SMART

CITROEN
C5 2.0i

Nýskráður 6/2004, ekinn 158
þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 2/2002, ekinn 155
þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 2/2007, ekinn 84
þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 640.000

Verð kr. 790.000

Verð kr. 1.790.000

HONDA CR-V EXECUTIVE

HONDA JAZZ COMFORT 1.4i

HONDA CIVIC SPORT 1.8i

Nýskráður 10/2007, ekinn 92 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2010, ekinn 41 þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 5/2012, ekinn 1 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.790.000

Verð kr. 2.390.000 • Tilboð kr. 2.090.000

Verð kr. 3.790.000

Nú erum við á þremur stöðum:
Bernhard notaðir bílar
Eirhöfða 11, Reykjavík, sími 551 7171
Bernhard notaðir bílar, Reykjanesbæ
Njarðarbraut 15, Reykjanesbæ, sími 421 7800
Bernhard notaðir bílar, Akranesi
Innnesvegi 3, Akranesi, sími 431 1985

Komdu, reynsluaktu
og gerðu góð kaup á
góðum notuðum bílum.
Opið laugardaga milli kl. 12 - 16
Bílakjarnanum t Eirhöfða 11 tSími 551 7171 t notadir.bernhard.is
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Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

Rafvirkjun

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum
grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

STUBBASTANDAR STUBBAHÓLKAR

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Ódýr garðsláttur

Garðsláttur. Afsláttur f. öryrkja og
ellilífeyrisþ. S. 663 6321

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.

Standur ehf. S: 842-2535.

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

Sjónvarp

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

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

Bækur

Garðsláttur

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Er öspin til ama ?

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

Gróðurhús TILBOÐ !!!

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Bókhald

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is

Önnur þjónusta

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

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

Sólpallar, skjólgirðingar og öll almenn
smíðavinna. Góð verð og vönduð
vinna. Brynjar s:862-8621

Tek að mér að mála, og ýmisl. fl. Er
vandvirkur og ódýr. S. 866 9784.

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

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

SUMARÚTSALA út júní
15% afsláttur af ÖLLUM
vörum verslunarinnar

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

Skraddarinn á Horninu
Skúlagötu 26

Opið alla virka daga frá kl. 10-17.

Skraddarinn á Horninu, Skúlagötu 26

KEYPT
& SELT

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

Gámur til sölu

20feta gámur til sölu, í góðu standi og
lítur ágætlega út selst á 150þús (kostar
295þús) Arnar 893-5537

Ódýr heimilstæki

Hvernig og hvar er hægt að fá
heimsendan mat ? Fyrir hverja er það
og hvað kostar ?Bókin Viltu eiga val
? svara því. Fæst í Eymundsson og
Lyfjaveri.

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra
varahluti í flestar gerðir þvottavéla.
Casa-raf ehf. Síðumúla 37, að neðan
verðu. S. 845 5976.

Sími 552 5540.

Tölvur

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
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Til sölu

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

Húsaviðhald

s. 552-4910.

Nudd

Kaupi gull !

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

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

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

HEILSA
Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

Nudd

Til sölu

-ËTORHJËLAFËLK
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Bakkmyndavélar og skjáir
1/3"SONY Color CCD Myndavél
1、Bakkmyndavél
2、Vatnsheldni： IP68
3、IR LED ljós：18pcs
4、IR fjarlægð：approx 10m
5、Linsuvídd：110° ，120°
6、Straumur: DC6-20V

(Innolux panel)

5.6"TFT-LCD digital monitor
Skjástærð： 5.6"
Brightness：300cd/m2
Resolution：224640 pixels
Fyrir 2 myndavélar
Straumur：12V/24V DC

1/3"SONY Color CCD Myndavél

+ARL OG KVENNMANNS
JAKKAR

1、Bakkmyndavél
2、Vatnsheldni： IP68
3、IR LED Ljós：18pcs
4、IR fjarlægð：approx 10m
5、Linsuvídd：110° ，120°
6、Straumur DC6-20V
1/3"SONY Color CCD Myndavél
1、Hliðarmyndavél
2、Vatnsheldni：IP68
3、IR LED ljós：10 PCS
4、IR fjarlægð：approx 6m
5、Linsuvídd: 110° ，120°
6、Straumur: DC6-20V

"OODS

5.6" Digital Skjár

(J¹LMAR
4),"/¨30!++!2
6%23,5.).
%2 &,544

,AUGAVEGI  o 2VK
3  
LEDUR LEDURIS

7" TFT-LCD skjár
Skjástærð：7" / 16: 9
Brightness：350cd/m2
Resolution：336960 pixels
Fyrir 2 myndavélar
Straumur：12V/24V DC

Bakkmyndavél

7" Quad Digital Skjár

1. Color CMOS Bakkmyndavél
2. Vatnsheldni: IP68
3. Linsuvídd: 170°
4. Straumur: DC6-16V

Skjástærð：7" / 16: 9
Brightness：350cd/m2
Resolution：336960 pixels
Fyrir 4 myndavélar，QUAD
Straumur：12V/24V DC

Bakkmyndavél
1. Vatnsheld linsa
2. Vatnsheldni: IP 68
3. Linsuvídd: 170°
4. Straumur: DC6-16V
5. Með 3 fjarlægðarlínum

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

NUDD OG HEILSA

DETOX - ÚTHREINSUN á öllum
líkamanum. NUDD upp f. hné á eftir.
Opið frá 12-18 alla virka daga nema
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.
is

Þjónusta

Dalvegi 16b Sími: 554-2727
Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.
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Húsnæði í boði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

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

Gistiheimili Guesthouse

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

www.leiguherbergi.is

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

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

HEIMILIÐ

www.geymslaeitt.is

Kofi Tómasar Frænda leitar að vaktstjóra
í fulla vinnu og starfsfólki í hlutastarf,
reynsla af þjónustustörfum er æskileg.
Vinsamlegast sendið ferilskrá á
ingunn@hresso.is
Stálsmiðja í Hfj óskar eftir starfskrafti.
Aðeins íslenskumælandi koma til
greina. Æskilegur aldur 23+. Uppl.
sendist á skh@internet.is

TILKYNNINGAR
ATVINNA
Einkamál

Gefins Kettlingar

6WHOO&ܣDUERQVWHOO)R[(YROXWLRQ
)ORDW5/PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVND
EUHPVXU \QJGNJ

Stúdíóíbúð til leigu í Furugrund,
kópavogi, leigist aðeins einstaklingum,
S. 892 9656

Leigjendur, takið eftir!

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

Sumarbústaðir

HÚSNÆÐI

Skoða og verðmet sumarhús á
suðurlandi n.k. laugardag. Jón Rafn hjá
Valhöll S: 695 5520

Húsnæði óskast

Atvinnuhúsnæði

Par á þrítugsaldri með barn óskar eftir
3-4 herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu
til langtíma. Reglusöm, skilvís í
traustum vinnum. Með toppmeðmæli.
Uppl. í s. 612-8005/866-6679
Óska eftir 3-5 herbergja íbúð í
Laugarnesinu. Erum ábyrg og reglusöm.
Uppl. í s. 698 4869.

Til leigu tæplega 100fm iðnaðarbil við
höfnina í Hafnarfirði í sirka 6 mánuði.
Uppl. í s. 893 9678
Til leigu 2 björt og snyrtileg
skrifstofuherb. 29fm hvort á góðum
stað í Hafnarfirði. Uppl. í s. 893 9678

Óska eftir íbúð hvar sem er á landinu,
þar sem gæludýr meiga vera. Uppl. í s.
8494762 eða 5547576

70 fm. iðnaðarhúsnæði á Ártúnshöfða
til leigu, innkeyrsludyr, stórir gluggar,
12fm kaffistofa, útisvæði. Uppl. í s.
893 1075

Fjölskylda með hund óskar eftir eign í
langtímaleigu í 108. Bæði reglusöm og
í fastri vinnu. Uppl. Í 699-6198

Til leigu 111 fm bil á Skemmuvegi í
Kópavogi. Góð þvottaaðstaða. Uppl. í
s. 898 2811


&8%(5($&7,21*7&352

Atvinna í boði

Dýrahald
Kettlingar eru í leit að góðu heimili.
Fress, 8 vikna gamlir og kassavanir. Eru
staðsettir í Reykjavík. Áhugasamir geta
haft samband í s: 856 4215

)MDOODKMµODGDJDU

/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

Íhlaupastarf við
blaðaútburð
Póstdreifing leitar að duglegu
fólki til starfa í íhlaupavinnu.
Starfið felst í dreifingu á
Fréttablaðinu og fylgiritum
í breytilegum hverfum
á höfuðborgarsvæðinu.
Viðkomandi þarf að hafa bíl til
umráða og vera orðinn 18 ára.
Um næturvinnu er að ræða.
Allar nánari upplýsingar veitir
dreifingardeild í síma 585 8300
og www.postdreifing.is

&$5%21

&8%(5($&7,21*7&5$&(
Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringinn.
nema þegar talað er.

Engin bið

6WHOO&ܣDUERQVWHOO5RFNVKR[5HED5/
PP6UDP;2J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ
/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

Café Rosenberg

Óskum eftir starfsfólki í sal og á bar.
Íslensku kunnátta skilyrði. Umsóknir
sendist á tjonusta@365.is Merkt „café
Rosenberg”

Save the Children á Íslandi

Hressingarskálinn leitar að starfsfólki
með reynslu í eldhús, vinsamlegast
sendið ferilskrá á glennmoyle@gmail.
com. Hressingarskálinn is looking for
experienced kitchen staff, please send
your CV to glennmoyle@gmail.com.

&$5%21

&8%(5($&7,21*7&6/
6WHOO&ܣDUERQVWHOO5RFN6KR[6,'
5/PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ
/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00

&$5%21

&8%(5($&7,215$&(
6WHOOܣOVWHOO5RFNVKR[5HED5/
PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ
/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

&8%(5($&7,216/
6WHOOܣOVWHOO5RFNVKR[6,'5/
PP6UDP;2J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ

Fasteignir

/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

Leita að góðri íbúð
í lyftuhúsi og með
bílageymslu!
Má vera í húsi fyrir 50 ára og eldri. Skilyrði eru að hún sé
4ra herbergja. Eingöngu er verið að leita í póstnúmerum
112, 113 og 270. Kaupendur eru búnir að selja.
Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi í sími 697 9300 svan@miklaborg.is
Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Átt þú
atvinnuhúsnæði
á lausu?
Óskum eftir um það bil 1600-2000 fermetra iðnaðar og skrifstofuhúsnæði miðsvæðis á höfðuðborgarsvæðinu fyrir traustan
viðskipavin. Hluti af iðnaðarhúsnæðinu þarf að vera með a.m.k.
5-6 metra lofthæð. Nauðsynlegt að skrifstofuhúsnæði geti
rúmað 25 skrifstofur auk fundarherbergja.
Nánari upplýsingar gefa Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali
í síma 8970634 eða throstur@miklaborg.is og
Svan Gunnar Guðlaugsson Sölufulltrúi í síma 697 9300 eða
svan@miklaborg.is
Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

&8%(5($&7,216/7
6WHOOܣOVWHOO)R[(YROXWLRQ5/
PP6KLPDQR;7J¯UD9¸NYDGLVNDEUHPVXU
\QJGNJ
/LVWDYHU²NU

7LOER²NU

0H²DQELUJ²LUHQGDVW7UL£VNLOXUV«UU«WWWLODOOUDEUH\WLQJD£YHU²L

7ULHKI
6X²XUODQGVEUDXW
5H\NMDY¯N
ZZZWULLV
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FRANSKI HEIMSPEKINGURINN
JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) fæddist á þessum degi.
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

„Að vera heill á geðsmunum í heimi vitfirringa er
vitfirring í sjálfu sér.“

timamot@frettabladid.is

ANNA GUÐRÚN HALLDÓRSDÓTTIR
frá Burstafelli, Drangsnesi,

andaðist á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn
26. júní.
Gunnhildur Höskuldsdóttir Erling Birkir Ottósson
Jóhanna Björk Larsen
Bjarnveig Höskuldsdóttir
Ragnar Sigbjörnsson
Friðgeir Höskuldsson
Sigurbjörg Halldórsdóttir
Anna Guðrún Höskuldsdóttir Guðmundur Ingvarsson
Auður Höskuldsdóttir
Jón Anton Magnússon
Halldór Höskuldsson
Sunna Jakobína Einarsdóttir
ömmu og langömmubörn.

Ástkær sonur okkar, barnabarn og frændi,

ELÍS PHILIP WILLIAM SCOBIE
Laufásvegi 19, Reykjavík,

sem lést aðfaranótt miðvikudagsins 20. júní,
verður jarðsunginn frá Kristskirkju Landakoti
föstudaginn 29. júní kl. 13.00.
Filippía Ingibjörg Elísdóttir, William James Scobie
og aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

SIGRÚN JÓNA LÁRUSDÓTTIR
Vogatungu 65, Kópavogi,

sem lést laugardaginn 16. júní sl., verður
jarðsungin frá Kópavogskirkju föstudaginn
29. júní kl 13.00.
Lárus Einarsson
Sigurvin Einarsson
Magnús Geir Einarsson
Kristján Einar Einarsson
Auður Einarsdóttir
Arnar Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sólveig Þórhallsdóttir
Kristín Reimarsdóttir
Friðbjörg Einarsdóttir
Kristján Guðbjörnsson

Ástkær bróðir, mágur, frændi og barnabarn,

JANNICK KJELDAL
lést á heimili sínu í Reykjavík fimmtudaginn
21. júní. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 29. júní kl 11.00. Blóm og
kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeir sem
vilja minnast hins látna er bent á reikning
0115-05-061335, kt. 081284-2029.
Daniel Kjeldal
Henriette Kjeldal
Guðrún Haraldsdóttir
Lis Wichmann
Marlín Birna
Steindór Þórarinsson

SÆLKERAFJÖLSKYLDA Hjónin Michal og Bozena ásamt dóttur sinni, Milenu, fyrir utan kaffihúsið sitt í Bjarkarhóli í Reykholti.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

CAFÉ MIKA Í REYKHOLTI: MICHÁL OG BOZENA LÉTU DRAUMINN RÆTAST

Sælkerasúkkulaði í öll mál

Ferðalangar um Biskupstungur verða
ekki sviknir af því að staldra við hjá
hjónunum Michal og Bozena Jozefik,
sem reka kaffihúsið Café Mika í Bjarkarhóli í Reykholti. Þar er ekki bara
hægt að fá hefðbundnar veitingar og
kaffisopa, heldur einnig allsérstaka
rétti sem innihalda margir sama hráefnið - súkkulaði.
„Við reynum að gera hlutina aðeins
öðruvísi en allir hinir. Við erum til
dæmis með humarsalat með hvítu
súkkulaði og chili, svo erum við með
Flúðasveppi fyllta með jarðarberjum,
ferskum mozzarella og hvítri súkkulaðidressingu,“ segir sælkerinn Michal.
Þau hjónin hafa tekið sér stutt hlé frá
erli dagsins, setjast niður með ljósmyndara og blaðamanni Fréttablaðsins

og bjóða himneskt heimagert súkkulaði
með kaffinu.
Það er sem sagt ekki fyrir tilviljun
að súkkulaði sé hráefni í matargerð
Michals og Bozenu. Þau hjónin reka lítið
súkkulaðifyrirtæki þar sem þau búa til
sitt eigið handgerða konfekt – Mika
konfekt. Það fæst í sælkerabúðum víða
um land, svo sem í Búrinu, Vínberinu
og Frú Laugu, og er einnig að finna á
ýmsum kaffihúsum. Aðstöðu til súkkulaðigerðarinnar hafa þau á Flúðum, þar
sem vel er gætt að hita- og rakastigi,
sem er nauðsynlegt súkkulaðiframleiðslunni.
Þau hjónin búa líka á Flúðum og hafa
gert undanfarin sextán ár. Þau eru af
pólskum uppruna en hafa komið sér vel
fyrir á Flúðum og segjast hvergi annars

staðar vilja vera. Þar hafa þau alið þrjú
börn og segja umhverfið rólegt og notalegt og því henta vel fyrir fjölskyldulíf.
Í gegnum tíðina hafa þau unnið við hin
ýmsu störf á Flúðum og unað hag sínum
vel. Haustið 2010 fengu þau hins vegar
tækifæri til að helga líf sitt ástríðunni
– matargerð og súkkulaðigerð. Þau voru
stödd í Bjarkarhóli til að selja konfekt
sitt á markaði þar, þegar þeim barst til
eyrna að rekstrarleyfið fyrir kaffihús
væri á lausu. Áður hafði verið bakarí
þar en nú stóð húsnæðið tómt og beið
eftir þeim. „Þetta var tækifæri sem
við gátum ekki sleppt, því þá hefðum
við eytt lífinu í að sjá eftir því,“ segir
Michal. Bozena samsinnir því með brosi
á vör og býður annan súkkulaðimola.
holmfridur@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

SNORRI JÓNSSON
kennari Skógaskóla,
síðast til heimilis að Herjólfsgötu 38,
Hafnarfirði,

andaðist á Sólvangi í Hafnarfirði,
miðvikudaginn 20. júní. Útförin fer fram frá
Víðistaðakirkju, Hafnarfirði, föstudaginn 29. júní kl. 13.00.
Olga Hafberg
Olga Guðrún Snorradóttir
Engilbert Ó. H. Snorrason
Jón Helgi B. Snorrason
Hlynur H. Snorrason
barnabörn og barnabarnabörn.

Rúnar Ástvaldsson
Sigrún Tómasdóttir
Þóra Björnsdóttir
Alma Björk Sigurðardóttir

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

SIGURÐUR SIGURÐSSON

ÁSTRÍÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR

vélsmiður,
Aðalstræti 97, Patreksfirði,

Efra-Seli, Hrunamannahreppi,

andaðist á Heilbrigðisstofnuninni Patreksfirði
aðfaranótt 23. júní. Útförin auglýst síðar.
Ingveldur Ásta Hjartardóttir
Hjörtur Sigurðsson
Anna María Sigurðardóttir
Rikharð H. Sigurðsson
Sigurður Svanur Sigurðsson
og barnabörn.

Sigríður Ólafsdóttir
Björn Ágúst Jónsson

andaðist að morgni 26. júní á
Dvalarheimilinu Blesastöðum.
Helgi E. Daníelsson
Ásdís Daníelsdóttir
Ástríður G. Daníelsdóttir
Jóhanna S. Daníelsdóttir
og fjölskyldur.

Eiginmaður minn, faðir, afi og bróðir,

JÓHANN JERONIMO LUCHORO
RUSO
andaðist á heimili sínu þann 21. júní sl.
Innilegar þakkir eru til allra þeirra er veittu
einstaka aðstoð í óvæntum veikindum.
Þökkum öllum sem sendu okkur kveðjur á
erfiðri stund. Jarðarförin hefur farið fram.
Guðrún Sigríður Þorsteinsdóttir
Cristina A. Luchoro
Jeronimo Jósef Luchoro
María Elizabet Balcik
Þór Berndsen
og barnabörn
Franzisco Luchoro Ruso
Vicentina Luchoro Ruso
Ramona Luchoro Ruso
Maria Antonia Luchoro Ruso

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
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
Leifur Halldórsson
Steinunn Einarsdóttir
Hafliði Halldórsson
Heiða Sigurbergsdóttir
Harpa Halldórsdóttir
Guðmundur Halldórsson
Auður Marteinsdóttir
Halla María Halldórsdóttir
Þórólfur Sveinn Sveinsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir færum við þeim fjölmörgu
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs eiginmanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

KJARTANS HELGA
SUMARLIÐASONAR
Viðarholti, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynningar og
Dvalarheimilisins Hlíðar fyrir einstaka umönnun.
Stella Jónsdóttir
Ingibjörg Kjartansdóttir
Gestur Björnsson
Kjartan F. Kjartansson
Dýrleif Ingvarsdóttir
Sumarliði Már Kjartansson
Björg Hjörleifsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

79

79

@G# 9ÓH>C

779

KR. 8 LTR.

PEPS OG PEPSI MAX
PEPSI
2 LTR X 4 = 8 LTR.

@G# HI@

129

@G# )%<G

498

95
@G# *%%BA

@G# 9ÓH>C
@
255 GR PIK NIK
KARTÖFLUSTRÁ
KART
TÖFLUSTRÁ
Á

1 00%

639

7 * > =* 4 3i =

@G# *+%<

1379
@G# @<

159

@G# *HI@#

BÓNUS PYLSUBRAUÐ

1698
@G# &%HI@#

159

@G# )HI@#
10 STK. STÓRIR
Ó
120 GR.
NAUTAHAMBORGARAR
BÓNUS STÓR HAMBORGARABRAUÐ

28. júní 2012 FIMMTUDAGUR

32

krossgáta
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9

3

4
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LÁRÉTT
2. viðskipti, 6. gat, 8. stæla, 9. fugl,
11. fyrir hönd, 12. flatfótur, 14. blóm,
16. skóli, 17. netja, 18. fugl, 20. tveir
eins, 21. staðarnafn.

11

14

20

LÓÐRÉTT
1. tarfur, 3. samtök, 4. þrot, 5. samstæða, 7. land í Evrópu, 10. flýtir, 13.
angan, 15. illgresi, 16. skammst., 19.
tveir eins.
LAUSN

Af litlu bretti …
F

riðrik krónprins Dana hefur áhyggjur.
BAKÞANKAR
Honum finnst landar sínir sólgnir í
Friðriku
frægð án tillits til verðleika. Segir þá hópBenónýs ast í raunveruleikaþætti í sjónvarpi í þeirri
einu von að öðlast umtal og athygli, minna
fari fyrir raunverulegum hæfileikum.
Æðsta markmiðið sé að verða frægur fyrir
það eitt að vera frægur.

Á ÍSLANDI er ekki mikið um raunveruleikaþætti í sjónvarpi, þótt þeim bregði
fyrir annað slagið. Íslendingar sem sækjast eftir frægð þurfa því að róa á önnur
mið. Kannski er ekki úr miklu að velja,
nema þér sé sama þótt þú verðir
frægur að endemum, en það eru þó
nokkrir kostir í stöðunni. Það er
til dæmis hægt að bjóða sig fram
til forseta á fjögurra ára fresti.
Til þess virðist ekki þurfa nokkra
hæfileika. Það eina sem til þarf
er að fá 1.500 manns til að skrifa
nafnið sitt á lista og voilà! þú ert kominn í framboð. Enginn spyr hvort
þú hafir nokkuð það til brunns
að bera sem gagnast megi þér í
þessu æðsta embætti landsins. Þú
færð ómældan útsendingartíma
í sjónvarpi á besta áhorfstíma,
það eru gerðir um þig þættir sem
lýsa eiga persónuleika þínum og
Gróurnar á Leitinu keppast við

LÁRÉTT: 2. kaup, 6. op, 8. apa, 9. lóa,
11. pr, 12. ilsig, 14. lilja, 16. ma, 17.
mör, 18. önd, 20. ff, 21. oddi.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. boli, 3. aa, 4. uppgjöf,
5. par, 7. pólland, 10. asi, 13. ilm, 15.
arfi, 16. möo, 19. dd.

2

1
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PHILIPS LED SJÓNVÖRP

EM TILBOÐ

að draga fram í dagsljósið allt sem miður
hefur farið í fortíð þinni. Skyndilega þekkja
allir nafn þitt og andlit og frægðin sem
þú sóttist eftir er orðin að veruleika. Hún
stendur að vísu ekki lengi, tíu dögum eftir
kosningar man sjálfsagt enginn hver þú ert,
en það er nú einu sinni eðli frægðarinnar að
vera fallvölt.

ÝMSIR halda því fram að það hversu auðvelt það er fyrir hvern sem er að komast í
forsetaframboð sýni hversu virkt lýðræðið
sé á Íslandi. Það gæti tæpast skeð í nokkru
öðru landi að alls óþekktir Jónar og Jónur
gætu boðið sig fram til forsetaembættis
án teljandi vandkvæða. Og það má vel
vera rétt. Hins vegar finnst manni það
skjóta töluvert skökku við að ólíkt öllum
öðrum störfum krefjist embætti forseta
Íslands engrar menntunar, starfsreynslu,
eða almennra hæfileika yfirleitt. Frambjóðendur virðast ekki einu sinni þurfa að
kynna sér stjórnarskrána sem þeir eiga að
starfa eftir. Miðað við málflutning sumra
frambjóðenda er starfssvið forsetans
opið í báða enda og algjörlega undir þeim
einstaklingi sem kosningu hlýtur að móta
það og stefnu þess. Ef sú er raunin, sem ég
vona að ekki sé, erum við þá ekki komin
hættulega langt frá þessu margumrædda
lýðræði og ískyggilega nálægt andstæðu
þess einveldinu?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Saknaðiru
Saknaðir Hnoðrinn
mín
þú baby?
mín
elskan? minn!

Hæ
Maggi!

Aðeins of
snemmt?

Hæ gleraugnabo...
Petra!

Aðeins!

■ Gelgjan

Ske
ll!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þau eru
farin!

Ég er með allt
húsið út af
fyrir mig.

Og ég þarf ekki
að gera neitt sem
mig langar ekki að
gera.

■ Handan við hornið

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

Hvað ætti ég
að gera ekki
fyrst?

Eftir Tony Lopes

Þetta er ekki
slæmt handrit,
en það eru allt
of margir
bílaeltingarleikir.

FRÁBÆRT VERÐ

FÆST EINNIG Í 46"
Philips 46PFL5507T 299.995

■ Barnalán
Hvað finnst
ykkur,
krakkar. Þessi
skór, eða
þessi skór?

3D BLU-RAY SPILARI
FYLGIR TÆKJUNUM
ht.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég myndi
velja
þessa.

Mynduð
þið velja
fjólubláa
strigaskó við
þessar stuttbuxur?
Já.
Þessa.

Nei. Við myndum
velja fjólubláa
strigaskó vegna þess
að það ískrar í þeim
og við heyrum þegar
þú nálgast.
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menning@frettabladid.is

HÁDEGISLEIÐSÖGN um sýningar Listasafns Íslands er klukkan 12.10 til 12.40 alla þriðjudaga og
fimmtudaga. Í safninu eru nú meðal annars sýningarnar Ölvuð af Íslandi og Dáleidd af Íslandi, auk sýningarinnar
Hættumörk/Endangered, þar sem meðal annars má skoða innsetningu Rúríar, Archive – Endangered Waters.

Gengið um gamla lífæð
„Við eigum til mörg þúsund myndir frá höfninni. Ég ætla að byggja
frásögn mína í kringum valdar
myndir – þær verða aðalatriðið
– en svo fylli ég upp í hana með
fróðleik sem ég hef viðað að mér
hér og þar,“ segir Gísli Helgason,
verkefnisstjóri hjá Ljósmyndasafni Reykjavíkur, sem mun leiða
forvitnilega ljósmyndagöngu um
Gömlu höfnina í Reykjavík í kvöld.
Elstu myndirnar sem Gísli
verður með eru frá síðari hluta
19. aldar, en þær nýjustu frá því
í kringum 1970. „Ég ætla að byrja
á upphafinu, segja frá því hvern-

ig bærinn leit út áður en útgerð og
verslun fóru vaxandi. Þá fer ég í
gegnum hafnargerðina, fjalla um
þær breytingar sem urðu þá, sem
höfðu mikil áhrif á uppgang og
vöxt Reykjavíkur. Svo ætla ég líka
að segja svolítið frá umhverfinu,
eins og húsunum í kring, og rekja
mig aðeins fram eftir öldinni.“
Gísli er sjálfur sérstakur áhugamaður um sjóinn, en hann kemur
úr sjóarafjölskyldu og sótti sjálfur sjóinn um tíma. Hann hefur því
notið þess að fara í gegnum allan
þann fjölda af myndum sem til er
frá höfninni í safninu. „Höfnin

var talsvert lengi lífæð Reykjavíkur. Þangað kom fólk á skipum
frá útlöndum og öll verslun kom
þarna í gegn. Þetta var virkilega
lifandi svæði og þess vegna voru
þeir sem voru að taka ljósmyndir
á þessum tíma alltaf þarna niður
frá. Það var alltaf eitthvað að gerast. Svona upplifir maður höfnina
ekki í dag, þegar vörurnar koma
inn á lokað svæði í Sundahöfn.“
Lagt er af stað úr Grófinni,
milli Tryggvagötu 15 og 17, kl. 20 í
kvöld. Allir eru velkomnir og þátttaka er ókeypis.
holmfridur@frettabladid.is

VERSLUNARSTJÓRINN „Galleríið er hér uppi,“ er Kristján Freyr eflaust að hugsa um
leið og Anton Brink ljósmyndari smellir af.

STEINBRYGGJAN Í REYKJAVÍKURHÖFN Myndin var tekin einhvern tímann á árunum 1907 til 1908 af öflugustu bryggju Reykjavíkur

þessa tíma.

MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Ævintýraheimur
í Reykjavík

25.6 - 1.7

1000 glæsilegustu og bestu
hestar landsins
landsfrægir skemmtikraftar
kvöldvökur og gaman

M&M BÝÐUR
MYNDLIST HEIM
Ný bók eftir Hugleik Dagsson, Enn fleiri íslensk dægurlög, kemur út í dag. Samhliða verður opnuð sýning á
verkum hans í nýju galleríi
Bókabúðar Máls og menningar á Laugavegi 18.
„Hugleikur fær þann heiður að
vígja galleríið okkar bæði með
glænýjum myndum úr bókinni,
sem hann er að gefa út í dag, og
eldra efni,“ segir Kristján Freyr
Halldórsson, verslunarstjóri í
Bókabúð Máls og menningar á
Laugavegi 18. „Galleríið verður
opnað formlega á þriðju hæðinni
klukkan 17 í dag með tilheyrandi
gleði. Frændi Hugleiks, Örn Eldjárn, ætlar meðal annars að spila
nokkur lög fyrir gesti og gangandi.“
Um aðdragandann að opnun
gallerísins hefur Kristján Freyr
þetta að segja: „Þegar við settum
upp ljósmyndasýningu í tilefni
50 ára afmælis bókabúðarinnar í
fyrra áttuðum við okkur á að hér
væri lítið um lausa veggi því þeir
væru allir þaktir bókahillum. Þó
hefur okkur lengi langað að Mál og
menning væri heimili fyrir myndlistina rétt eins og ritlist og tónlist.
Nú var ákveðið að taka nokkrar
hillur af vegg við hlið kaffihússins Súfistans sem hér hefur verið
frá 1996, og startaði sambúð kaffihúss og bókabúðar á Íslandi. Við
tókum meira að segja eitt kaffiborðið þannig að bæði kaffihúsið

barnadagskrá
söngvakeppni
andlitsmálun
skátaland
hoppukastalar
klifurveggir
hjólaleiga
o.ﬂ

og bókabúðin taka á sig fórnir til
að bjóða myndlistinni heim.“
Kristján segir Hugleik vera hagvanan í Bókabúð Máls og menningar. „Hann var starfsmaður þessarar verslunar um aldamótin 2000
þegar hann var að byrja að hefta
saman bækurnar sínar sem hann
hefur orðið svo þekktur fyrir,“
segir hann og kveðst ekki í vafa
um að Hugleikur hafi haft áhrif
með sínum myndum, að minnsta
kosti stuðlað að auknu umburðarlyndi fyrir gálgahúmor hjá landanum. „Hugleikur er náttúrlega
ekki með neinn tepruskap en það
sem ég hef séð af myndunum sem
verða á sýningunni er langt frá því
að vera dónalegt. Í nýju bókinni
heldur hann áfram að gera grín
að íslenskum dægurlögum, hún er
sú þriðja og síðasta í slíkri syrpu.
Svo hefur hann teiknað mynd
af Bókabúð Máls og menningar.
Það varð til þess að mig langaði
að gera honum svolítið hátt undir
höfði. Vörur hans seljast grimmt
hér, bæði til Íslendinga og erlendra
ferðamanna.“
Sýning Hugleiks myndar upphaf gallerístemningar í Bókabúð
Máls og menningar. „Við ætlum að
láta taka okkur alvarlega í þessum
efnum og höfum fengið til liðs við
okkur kunnáttufólk til að sjá um
sýningar svo við bókabéusarnir
séum ekki að fúska við neitt,“
segir Kristján Freyr. „Oft koma út
bækur tengdar myndlistarmönnum og forleggjurum líst vel á hafa
svona gallerí inni í bókabúðinni.“

gæðingakeppni
kappreiðar
kynbótahross

Miðasala á landsmot.is
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MÁL OG MENNING Teikning eftir Hugleik Dagsson – hvern annan?

gun@frettabladid.is
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Kræsingar & kostakjör
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ÁÐUR 2.398 KR/KG

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ!
KJÚKLINGALEGGIR

GRÍSAHNAKKI

VÍNARPYLSUR

SLÁTTUR
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MEXICO MAGNPAKNING
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ÁÐUR 998 KR/KG
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KLEINUHRINGIR

NÝBAKAÐ
TILBOÐ
VIKUNNAR

BAKAÐ Á STAÐNUM
USA*

:6

ÁÐUR

2/7:3

TUR

SVÍNAKÓTELETTUR

GRÍSAHNAKKI

REYKTAR
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TTUR

ÁÐUR 1.698 KR/KG

*GILDIR EKKI UM NETTÓ SALAVEGI
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www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Orgeltónar í
hádeginu
Steingrímur Þórhallsson, organisti Neskirkju, leikur á hádegistónleikum í Hallgrímskirkju í
dag. Á efnisskránni eru
tveir sálmaforleikir eftir
Cesar Franck,
sálmaforleikur nr. 2 í
h-moll og nr.
3 í a-moll, en
auk þess mun
Hugleiðing um STEINGRÍMUR
sálminn Heyr ÞÓRHALLSSON
himnasmiður
eftir Steingrím sjálfan hljóma á
tónleikunum.
Steingrímur er menntaður
píanó- og orgelleikari. Síðustu ár hefur Steingrímur fært
sig meira yfir í tónsmíðar og
útskrifaðist hann með B.A.-próf
í tónsmíðum frá Listaháskóla
Íslands nú í júní. Frá haustinu
2002 hefur Steingrímur starfað sem organisti og kórstjóri
við Neskirkju ásamt því sem
hann hefur starfað með nokkrum tónlistarhópum á Íslandi.
Steingrímur hefur komið fram
í mörgum af helstu kirkjum á
Íslandi bæði sem einleikari og
meðleikari á tugum tónleika.
Tónleikarnir í Hallgrímskirkju hefjast kl. 12 á hádegi og
standa í um hálfa klukkustund.
Miðaverð er 1500 kr. en ókeypis
er fyrir félaga í Listvinafélagi
Hallgrímskirkju.

ÚLFUR ÚLFUR Fjöldi tónlistarmanna leikur til styrktar Brynjari í Fríkirkjunni í kvöld. Meðal þeirra er hljómsveitin Úlfur Úlfur sem hefur getið sér gott orð upp á síðkastið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tónleikar til styrktar vini í fangelsi
Tónleikar til styrktar Brynjari, sem
hefur setið í fangelsi í Taílandi í
rúmt ár, verða í Fríkirkjunni í kvöld.
„Það kostar mikla fjármuni fyrir hann að
fá hreint vatn, mat og aðrar nauðsynjavörur í þessu fangelsi,“ segir Máni Björgvinsson, skipuleggjandi styrktartónleika sem
fara fram í Fríkirkjunni í kvöld. Með þeim
vill hann safna fyrir Brynjari Mettinissyni,
sem hefur setið í fangelsi í Tælandi í rúm-

lega ár vegna gruns um fíkniefnabrot.
„Brynjar hefur alltaf haldið fram sakleysi
sínu og hefur mátt sæta skelfilegri meðferð í
fangelsinu,“ segir Máni.
Hann bætir við að mikið álag hvíli á fjölskyldunni vegna málsins en þau þurfa að
bera allan lögfræðikostnað og hafa þurft að
senda út háar fjárhæðir til að hann geti fengið
nauðsynjavörur. „Með tónleikunum erum við
líka að safna fyrir heimförinni verði hann
úrskurðaður saklaus,“ segir Máni en réttarhöldunum yfir Brynjari lauk 14. júní en ekkert

er enn vitað varðandi dómsúrskurðinn.
Fjöldi frábærra tónlistarmanna sameinar krafta sína á styrktartónleikunum. Það
eru hljómsveitirnar Blár ópal, Mirra, Úlfur
Úlfur, Blágresi, Thin Jim með Margréti Eir,
Mozart og söngvarinn Ásgeir Trausti ásamt
trúbadornum Andra Val. Tónleikarnir hefjast klukkan átta í kvöld og er aðgangseyrir
2.000 krónur sem rennur til styrktar Brynjari. Máni bendir á hópinn Björgum Brynjari heim á Facebook fyrir þá sem vilja sýna
stuðning sinn.
hallfridur@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 28. júní 2012
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➜ Tónleikar
12.00 Steingrímur Þórhallsson,

organisti Neskirkju, leikur eigið verk og
sálmaforleiki eftir Cesar Franck á hádegistónleikum í Hallgrímskirkju. Miðaverð
er kr. 1.500.

17.00 Hugleikur Dagsson vígir nýtt

gallerí í bókabúð Máls og menningar
við Laugaveg með nýjum myndum í
bland við eldri verk. Allir eru velkomnir á
opnunina.
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21.00 Hljómsveitin 1860 heldur
tónleika ásamt ástralska tónlistarmanninum Ben Salter á Café Rosenberg.
Miðaverð er kr. 1.500.
21.00 Pungsig leikur pönk á Kreppukvöldi á Ellefunni. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Jazzkvartettinn Tusk spilar á
heitum fimmtudegi í í samstarfi við
Jazzklúbb Akureyrar á Græna hattinum.
Hann skipa Kjartan Valdimarsson á
píanó, Pálmi Gunnarsson á kontrabassa,
Edvard Lárusson á gítar og Birgir Bragason á trommur. Miðaverð er kr. 2.000 í
hurð en í forsölu er það kr. 1.500.
22.00 Hljómsveitin
Útidúr spilar á ókeypis
tónleikum á Bakkusi.
22.00 Björn Jörundur Friðbjörnsson
og Þórður Árnason
verða heiðursgestir
Bítladrengjanna
blíðu á Ob-LaDí Ob-La-Da.
Aðgangseyrir
er kr. 1.000.
➜ Opnanir

0, + -,-   +,-

10.00 Sýningin Damaskushnífar og
dálkar verður opnuð á Torgi í Þjóðminjasafni Íslands. Á sýningunni má sjá hnífa
og dálka sem Sigrún Guðmundsdóttir
myndhöggvari hefur smíðað með fornri
aðferð, damaskussmíði.
17.00 Listamennirnir Elvar Már Kjartansson, Hanna Christel Sigurkarlsdóttir, Helgi
Örn Pétursson og Þórunn Eymundardóttir opna sýninguna Fjögur tilbrigði við
stemningu í Verksmiðjunni á Hjalteyri.

➜ Leiklist

20.00 Leiksýningin Fastur verður
sýnd í leikhúsinu Norðurpólnum að
Sefgörðum 3 á Seltjarnarnesi. Almennt
miðaverð er kr. 2.200 en kr. 1.500 fyrir
eldri borgara og nema.
➜ Uppákomur
20.00 Ljósmyndasafn Reykjavíkur
býður upp á ljósmyndagöngu um
Gömlu höfnina í Reykjavík. Gísli Helgason leiðir gönguna og verður lagt er af
stað úr Grófinni, milli Tryggvagötu 15 og
17. Þátttaka er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

10%

STAÐGREIÐSLUAFSLÁTTUR
& ÝMSIR STÓLAR
Á TILBOÐI

GRAND PINNACLE XL
La-z-boy stóll. Svart eða brúnt
leðuráklæði. Einnig til með
vínrauðu, svörtu og naturáklæði.
B:84 D:118 H:107 cm.

DREAMTIME La-z-boy stóll.
Svart eða brúnt leðuráklæði.
Einnig til með natur og vínrauðu
áklæði. B:95 D:95 H:105 cm.

169.990

169.990

BESTA SÆTIÐ Á EM?
NÚNA

NÚNA

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

143.990
FULLT VERÐ: 179.990

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

ALICIA svefnsóﬁ. B:164 D:85 H:90.
Dýna: 135x200 cm. Grátt microﬁber áklæði.

55%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

FARO hornsóﬁ, grátt eða brúnt áklæði.
232x232 H:76 cm.

NÚNA
N

40%

20-50%

FULLT VERÐ: 119.990

NÚNA

NÚNA

259.990

95.990

SKOVBY sjónvarpsskápur, eik. B:162 D:47 H:52 cm.
Innbyggður nemi fyrir fjarstýringar sem gerir þér kleift
að stjórna tækjum í lokuðum skápnum.

98.990
FULLT VERÐ: 179.990

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
GARÐHÚSGÖGNUM

AFSLÁTTUR

5.990
90

FULLT VERÐ: 9.990
990

KALYMNOS plaststóll, svartur eða fjólublár.

0% VEX TIR

CORAL sófaborð, eik. B:75 L:150 H:45 cm.

79.990

allt að 12 mán aða
Húsg agna höll in býðu r nú upp á vaxt alau s lán til

HÚSGAGNAHÖLLIN Ǧ Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík Ǧ sími 585 7200 OPIÐ

Virka daga 10-18 laugardaga 12-18 sunnudaga lokað.
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MATUR FYRIR TVO með Melchior er plata vikunnar ★★★★

„Fjölbreytt og fáguð fullorðinspoppplata frá þessari gömlu MR-sveit.“ - tj

tonlist@frettabladid.is

Rokkveisla í Kaplakrika

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Má bjóða þér áskrift?
Plötufyrirtæki eru alltaf að leita nýrra leiða til þess að koma tónlistinni
sem þau gefa út til hlustenda og tryggja um leið afkomu sína. Nokkur
óháð fyrirtæki bjóða nú upp á þann möguleika að gerast áskrifandi og fá
tónlistina senda í tölvupósti á útgáfudegi. Áskriftirnar fara í gegn um vefsíðuna https://drip.fm/ sem bandaríska plötuútgáfan Ghostly International
hannaði. Prufuútgáfa af Drip.fm fór í loftið í maí í fyrra og var í upphafi
eingöngu með efni frá Ghostly, en fljótlega bættust fleiri fyrirtæki við,
m.a. Mad Decent, útgáfan
hans Diplo, bandaríska
hip-hop útgáfan Stones
Throw og endurútgáfuundirmerki hennar Now
Again og síðast en ekki
síst hin þýska Morr Music
og hin enska Domino
Records.
Það er misjafnt
nákvæmlega hvað er í
boði. Þetta er allt frá 2–3
HEIT FLAGA Nýja Hot Chip-platan er í byrjunarpakkplötum á mánuði til alls
anum frá Domino Records.
útgefins efnis. Áskriftargjaldið er 10 dollarar á mánuði og áskrifendur fá tónlistina í mestu mögulegum gæðum. Auk þess bjóða fyrirtækin byrjunarpakka með góðgæti
sem er sent um hæl og áskrifendum bjóðast af og til sértilboð á eldra
efni. Áskriftarþjónustan virðist ætla að ná töluverðum vinsældum. Stones
Throw var t.d. fljótlega komin í 500 áskrifendur. Það munar um minna.
Áskriftir af tónlist útgáfufyrirtækja eru ekki nýjar af nálinni. Frægastur eru sennilega smáskífuklúbbur Sub Pop-útgáfunnar, en einnig má
nefna Third Man Records, fyrirtæki Jacks White, sem hefur boðið upp á
áskriftarpakka frá árinu 2009. Í þeim eru meðal annars vínylplötur sem
ekki er hægt að nálgast annars staðar.

Í SPILARANUM

Múgsefjun - Múgsefjun

Smashing Pumpkins Oceania

Ingo Hansen - Walking Up
The Wall

VIFTUR

Stórtónleikarnir Rokkjötnar 2012 verða haldnir í Kaplakrika í september. Bibbi í Skálmöld segir
fólk eiga von á fólki á öllum
aldri og engu veseni.
„Við förum með alla hátalarana
á landinu í alvöru sal. Þannig á
þungarokk að vera,“ segir Snæbjörn Ragnarsson, oftast kallaður Bibbi, meðlimur þungarokksveitarinnar Skálmaldar.
Skálmöld er ein af átta hljómsveitum sem koma fram á stórtón lei k u nu m Rok kjöt n a r í
Kaplakrika 8. september. Hinar
hljómsveitirnar eru ekki síður
hressandi: HAM, Sólstafir, Brain
Police, The Vintage Caravan,
Bootlegs, Endless Dark og
Momentum.
Eins og listinn yfir hljómsveitirnar sem koma fram gefur til
kynna verður rokkið í þyngri
kantinum á tónleikunum. Bibbi
hefur verið lengi í tónlistarbransanum og segir ríka þörf á alvöru
þungarokkstónleikum. „Af hverju
í andskotanum er alltaf verið að
halda flotta tónleika úti um allt og
af hverju erum við ekki að gera
þetta? Það er alltaf einhver minnimáttarkennd í þungarokkinu um
að enginn komi, en ég neita að
trúa því,“ segir Bibbi ákveðinn.
„Ég tók með mér góða menn sem
ég treysti og veit að geta staðið
í svona málum. Með fullri virðingu fyrir Gauknum og Nasa, sem
eru frábærir og nauðsynlegir, þá
verðum við stundum að gera eitthvað annað en það.“
Tónleikarnir eru haldnir í samstarfi við Tuborg og Jägermeister. Glæsilegri umgjörð er lofað
og hljóð- og ljósakerfi verður af
stærðargráðu sem fátítt er að
prýði slíkar samkomur. Kynslóðabil hljómsveitanna er breitt og
Bibbi á von á fólki á öllum aldri.
„Það er því miður 18 ára aldurstakmark, en ég á von á fólki 18

FLOTTAR
HLJÓMSVEITIR
HAM, Skálmöld og
Sólstafir eru á meðal
hljómsveita sem koma
fram á stórtónleikunum
Rokkjötnar 2012.

ára og upp úr,“ segir hann. „Ef
maður heldur rokktónleika þá
getur maður verið handviss um að
það verði ekkert vesen. Svo heldurðu þjóðhátíð, eða eitthvað djöf-

ulsins poppreif, þá er endalaust af
nauðgunum og slagsmálum.“
4.990 krónur kostar inn á tónleikana og miðasala hófst á Midi.
is í vikunni.

Með mikinn sviðsskrekk

23 sm og 30 sm
borðviftur.
40 sm gólfviftur.

Bandaríska söngkonan Lana Del Rey þjáist af
miklum sviðsskrekki. Á undanförnu ári hafa vinsældir hennar aukist jafnt og þétt og að sama
skapi hefur tónleikagestum fjölgað.
„Einhverra hluta vegna verð ég mjög taugaóstyrk í byrjun hverra tónleika. Ég á erfitt með
andardrátt í fyrstu einu til tveimur lögunum,“
sagði hún í viðtali við BBC Radio 1. Söngkonunni
líður betur í Bretlandi heldur en í heimalandi sínu.
„Fólkið er með góðan smekk og það er ekkert að
fela hann. Mér finnst ég fá meiri stuðning þar
vegna tónlistar minnar.“

LANA DEL REY

Söngkonan
glímir við mikinn
sviðsskrekk á
hverjum tónleikum.

LAGALISTINN

ht.is

TÓNLISTINN

Vikuna 21. - 27. júní 2012
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Sæti

Flytjandi

Vikuna 21. - 27. júní 2012
Plata

Sæti

Flytjandi

Plata

1

Loreen .................................................................. Euphoria

1

Sigur Rós ................................................................... Valtari

2

Valdimar ............................................................ Þú ert mín

2

Of Monsters And Men ........... My Head Is An Animal

3

Jason Mraz.............................................. I Won’t Give Up

3

Justin Bieber .......................................................... Believe

4

Tilbury ................................................................Tenderloin

4

Bubbi Morthens...................................................... Þorpið

5

Maroon 5 / Wiz Khalifa ................................. Payphone

5

Ian Anderson & Jethro Tull............. Thick As A Brick II

6

Olly Murs ................................. Dance With Me Tonight

6

Hafdís Huld ..................................................... Vögguvísur

7

Kiriyama Family ...............................................Weekends

7

Ýmsir ................................................................. Pottþétt 57

8

KK................................................................................ Frelsið

8

Mugison ....................................................................Haglél

9

Ásgeir Trausti ................................................Sumargestur

9

Ýmsir .................Eurovision Song Contest 2012: Baku

10

Fun..................................................................Some Nights

10

Bjartmar Guðlaugs .Hippinn, Sumarliði og allir hinir

Skýringar:
Stendur í stað síðan í síðustu viku

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.
Þátttakendur í Lagalistanum: Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum: Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elkó, tonlist.is
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RÖDD SÚPERMANNS Channing Tatum verður rödd sjálfs Súpermanns
í nýrri Warner Bros-mynd, Lego: The Piece of Resistance, sem verður blanda af
hasar- og teiknimynd en áætluð frumsýning er í febrúar 2014. 80% af myndinni
verða teiknuð en það eru Phil Lord og Christopher Miller sem leikstýra verkinu.

bio@frettabladid.is

Nýir leikarar

SÚ FJÓRÐA Á LEIÐINNI Siha LaBeouf í
síðustu Transformers-mynd. Hann leikur
ekki í þeirri fjórðu.

Fjórða Transformers-myndin
verður hátt í fjórum milljörðum
ódýrari í framleiðslu en síðustu
þrjár. Leikaraliðið verður einnig
nýtt af nálinni.
„Það er ekki „endurræsing“.
Þá heldur fólk að við séum að
gera eins og í Spider-Man með
því að byrja aftur frá byrjun. Við
erum ekki að því,“ sagði leikstjórinn Michael Bay við Los Angeles
Times og bætti við að myndin gæti
gerst að hluta til úti í geimi. „Við
erum að fara með söguþráðinn
sem við höfum notað í aðra átt.“
Bay hefur áður lýst því yfir að
myndin verði hans síðasta í seríunni. Transformers 4 er væntanleg í bíó 29. júní 2014.

Limlestingar og
533 barna faðir
Kvikmyndin Rampart var frumsýnd í gær en sögusvið hennar
er Los Angeles árið 1999. Woody
Harrelson fer með hlutverk lögreglumannsins Dave Brown
sem er af gömlu kynslóðinni og
fer ekki eftir nýjum reglum og
aðferðum lögreglunnar og hefur
verið kærður fyrir að berja mann
í handjárnum, lögreglustjóranum
til mikils ama.
Í gær kom kvikmyndin Dream
House einnig í kvikmyndahús.
Hún segir frá fjölskyldu sem flytur inn í nýtt hús. Fljótlega komast
þau að því að fyrri eigendur hafi
verið limlestir af fjölskyldumeðlimi sínum sem virðist enn vera
tengdur húsinu. Daniel Craig fer
með eitt burðarhlutverka.
Kanadíska kvikmyndin Starbuck verður frumsýnd á morgun

en hún segir frá miðaldra manni
sem kemst að því, á sama tíma
og kærastan hans tjáir honum að
barn sé á leiðinni, að hann eigi
samtals 533 börn eftir að hafa selt
sæði til sæðisbanka fyrir tuttugu
árum. Af þeim hafa 142 höfðað
mál í sameiningu til að komast að
því hver líffræðilegi faðir þeirra
er, sem þau þekkja aðeins undir
dulnefninu Starbuck. Myndin
hefur slegið í gegn og verður endurgerð í Hollywood í leikstjórn
Judd Apatow.
Diane Keaton og Kevin Kline
sameina krafta sína í hugljúfu
kvikmyndinni Darling Companion sem verður tekin til sýninga á
morgun. Myndin segir frá hjónabandi þar sem konan elskar hundinn sinn meira en eiginmanninn.
- hþt

KÆRÐ LÖGREGLA Woody Harrelson fer með hlutverk lögreglumanns af gamla skól-

anum sem er ákærð fyrir að berja mann í handjárnum í Rampart.

HROLLVEKJANDI Myndin Chernobyl Diaries segir frá hópi ungmenna sem ferðast inn á svæðið sem rýmt var í kjölfar kjarnorku-

slyssins.

Æsispennandi hrollvekja
í draugaborginni Pripyat
Hrollvekjan Chernobyl
Diaries er frumsýnd í Sambíóunum annað kvöld.
Myndin er frumraun Bradley Parker í leikstjórastólnum.

Oren Peli er framleiðandi myndarinnar
og handritshöfundur hennar
og er talinn vanur maður á
sviði hrollvekjumynda.

Nokkur ungmenni fá þá hugmynd
að ferðast til Pripyat í Úkraínu
en íbúar borgarinnar yfirgáfu
heimili sín í flýti þegar kjarnaofn Tsjernóbyl-kjarnorkuversins
sprakk árið 1986 og því er borgin eins og sannkölluð draugaborg.
Ungmennin fara inn á svæðið
ásamt úkraínskum leiðsögumanni
sínum en þegar tími er kominn
til að halda heim á leið uppgötva
þau að átt hefur við vélina í bíl
þeirra og þau komast hvorki lönd

né strönd. Hópurinn neyðist til að
eyða nóttinni í þessari draugalegu
borg og upphefst æsispennandi og
hrollvekjandi söguþráður.
Oren Peli er framleiðandi myndarinnar og handritshöfundur
hennar og er talinn vanur maður
á sviði hrollvekjumynda því hann
leikstýrði hinum óvænta smelli
Paranormal Activity árið 2007.
Peli hefur einnig leikstýrt Paranormal Activity 2, 3 og 4 ásamt
hrollvekjunnni Insidious. Með

aðalhlutverkin fer hópur heldur
óþekktra leikara sem flestir eiga
bakgrunn sinn í sjónvarpsþáttaleik. Ingrid Bolsø Berdal, Olivia
Taylor Dudley, Devin Kelley,
Jesse McCartney, Nathan Phillips
og Jonathan Sadowski fara með
hlutverk ferðamannanna ungu og
Dimitri Diatchenko fer með hlutverk leiðsögumannsins. Myndin er
frumraun Bradley Parker í leikstjórastóli en hann vann áður sem
margmiðlunarhönnuður við myndir á borð við Fight Club.
Myndin hefur fengið dræmar
móttökur hjá gagnrýnendum sem
eru sammála um að hugmyndin sé góð en að leikstjórinn hafi
komið henni illa til skila. Þrátt
fyrir hryllilegt og draugalegt
umhverfið er lítið um skrekki að
mati gagnrýnendanna.

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

 á-4TEEMTMMN

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*tXXXTNJT

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.

5%

www.laugarasbio.is

Öll flóra raftónlistar undir jökli

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

LAUGARÁSBÍÓ

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

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

Myndin seM allir
eru að tala uM!

- rOger eBert
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„Hinn breski Mixmaster Morris
spilar en hann er stórt nafn í þess
um geira,“ segir Pan Thorarensen,
einn skipuleggjenda raftónlistarhá
tíðarinnar Extreme Chill Festival –
Undir Jökli, sem hefst á morgun og
stendur fram á sunnudag á Hellis
sandi við Snæfellsjökul. Hátíðin
er haldin í þriðja sinn í ár í félags
heimilinu Röst og utandyra með lif
andi flutningi og plötusnúðum. „Við
héldum fyrstu hátíðina árið 2010
en fengum hugmyndina árið 2008
þegar við feðgarnir í hljómsveit
inni Stereo Hypnosis vorum við
upptökur á plötunni Hypnogogia
hér á Hellissandi,“ segir Pan sem
spilar bæði með hljómsveit sinni og
sem Beatmakin Troopa um helgina.
Raftónlist er í aðalhlutverki
á hátíðinni og er flakkað á milli
ólíkra tegunda slíkrar tónlistar.
„Þetta er öll flóran. Uppbyggingin
verður róleg með listgjörningum

og myndbandsverkum en um miðja
nótt fer þetta út í hraðari tónlist og
teknó,“ segir Pan og nefnir að á
hátíðinni megi finna eitthvað fyrir
alla. „Íslenska landsliðið í raftónlist
verður hérna.“ Hann nefnir máli
sínu til stuðnings tónlistarmenn
á borð við Futuregrapher, Reptil
icus, Bix, Captain Fufanu, Inferno
5, Samaris og Ruxpin.
Tveir erlendir raftónlistarmenn
heiðra hátíðina með nærveru sinni.
Það er hinn fyrrnefndi og merki
Mixmaster Morris ásamt hinum
eistneska Kaido Kirikmae sem
verður með eins konar tónlistar
gjörning.
Hátíðin hefst á morgun með tón
leikum í félagsheimilinu Röst kl.
19.30 þar sem fjölskrúðugir tónar
verða fluttir yfir helgina. Miðasala
fer fram á Midi.is og fer hver að
verða síðastur að tryggja sér miða.

- hþt

-V.J.V., sVartHOfdi.is

nÁnar Á Miði.is
5%
HÁsKÓlaBÍÓ
gleraugu seld sér
5%
WHat tO expect WHen expecting Kl. 5.35 - 8 - 10.25 l WHat tO expect WHen expecting Kl. 5.35 - 8 - 10.25 l
WHat tO expect WHen expecting lÚxus Kl. 5.35 - 8 l intOucHaBles
Kl. 5.30 - 8 - 10.30 12

sMÁraBÍÓ

Madagascar 3d Ísl.tal
Madagascar 2d Ísl.tal
piranHa 3d Ótextuð
prOMetHeus 3d
prOMetHeus 3d lÚxus
prOMetHeus 2d
MiB 3 3d

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

prOMetHeus 3d
MOOnrise KingdOM
MiB 3 2d
BOrgarBÍÓ

WHat tO expect WHen...

piranHa 3d
prOMetHeus

Kl. 6 - 9
Kl. 8 - 10.10
Kl. 5.30

16
l
10

nÁnar Á Miði.is

Kl. 5.45 - 8 - 10 l
Kl. 10.20
16
Kl. 5.45 - 8
16

Raftónlistarhátíð Pan Thorarensen og Andri Már Arnlaugsson skipuleggjendur

Extreme Chill Festival - Undir Jökli sem verður haldin um helgina á Hellissandi með
íslenska landsliðinu í raftónlist.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

saman á ferðinni Katy Perry og nýi
kærastinn, Robert Ackroyd.

Vilja flytja
inn saman

Söngkonan Katy Perry er svo
hamingjusöm með kærasta
sínum, tónlistarmanninum
Robert Ackroyd, að hún hyggst
flytja til London til að geta eytt
tíma með honum.
Perry og Ackroyd kynntust
fyrir þremur mánuðum síðan og
ætlar parið nú að deila heim
ili í London. „Rob hefur dvalið
hjá Katy í Los Angeles en þarf
nú að fara aftur til London til að
sinna vinnu sinni. Hann grát
bað hana um að koma með sér og
Katy samþykkti það eftir svolitla
umhugsun,“ sagði vinur söngkon
unnar.
Ackroyd er gítarleikari hljóm
sveitarinnar Florence and the
Machine og á parið að hafa
kynnst á Coachella-tónlistarhá
tíðinni í ár. Perry var áður gift
breska grínistanum Russell
Brand.

Tónlist HHHHH
Melchior
Matur fyrir tvo

FRÁ LEIKSTJÓRA HAIRSPRAY KEMUR
PARTÝMYND SUMARSINS

Fjölbreytt fullorðinspopp

Tommi, Kvikmyndir.is

„Svöl, skemmtileg,
grípandi og fyndin“
Tommi, Kvikmyndir.is Tom Cruise er
stórkostlegur
„Þærskemmtileg,
gerast varlagrípandi
betri en og
þetta!“
„Svöl,
fyndin“

sem rokkarinn
Stacy Jaxx

„Þær gerast varla betri en þetta!“

Ástir, kynlíf og Rokk og Ról
SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI - SÝND Í 2D OG 3D

FRÁ HÖFUNDI

FRÁBÆR RÓMANTÍSK GAMANMYND

MILEY CYRUS DEMI MOORE

Total film
Total film

- Roger Ebert

NOTEBOOK

Variety
JOHN CUSACK ER EDGAR ALLAN POE

„Scott ... tekst að skapa rafmagnaða
stemningu í Prometheus“

Variety

-V.J.V., Svarthofdi.is

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

ROCK OF AGES
KL. 5:30 - 8 - 10:40
ROCK OF AGES LUXUS VIP KL. 5:20 - 8 - 10:40
MADAGASCAR 3 M/ ÍSL. TALI KL. 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 M/ ÍSL. TALI KL. 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 ENSKU. TALI KL. 3:40 - 8
SNOW WHITE
KL. 8 - 10:10
LOL
KL. 3:40 - 5:50 - 8
THE RAVEN
KL. 10:40
THE DICTATOR
KL. 5:50 - 8 - 10:10
THE AVENGERS
KL. 10:10
UNDRALAND IBBA M/ ÍSL. TALI KL. 3:40

2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

12
VIP

L
L
L
12
12
16
12
10
L

AKUREYRI

ROCK OF AGES
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL
UNDRALAND IBBA ÍSL TAL
LOL
SAFE

KL. 8 - 10:20
KL. 6
KL. 6
KL. 8
KL. 10:20

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

2D
3D
2D
2D
2D

ROCK OF AGES
KL. 5:25 - 8 - 10:35
PROMETHEUS
KL. 5:25 - 8 - 10:35
PROMETHEUS
KL. 10
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL KL. 5:30
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL KL. 6
MADAGASCAR 3 ENS TAL KL. 8
SNOW WHITE
KL. 8
THE RAVEN
KL. 10:40

12
L
L

12

2D
3D
2D
3D
2D
2D

12

2D
2D
2D
2D

12

16
16
L
L
L



Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fjölbreytt og fáguð fullorðinspoppplata frá þessari gömlu MRsveit.

12
16

bíða með börn Miley Cyrus og Liam
Hemsworth ætla að bíða með barneignir.

nordicphotos/getty

Bíða með
barneignir
Söngkonan Miley Cyrus trúlofað
ist leikaranum Liam Hemsworth
í lok maí en er þó ekki tilbúin í
barneignir strax ef marka má
frétt The Enquirer.
Hemsworth á að hafa brydd
að upp á umræðuefninu eftir
að bróðir hans, leikarinn Chris
Hemsworth, eignaðist sitt fyrsta
barn fyrir skemmstu. „Miley
sagði honum að það kæmi ekki til
greina. Hún vill ekki einu sinni
íhuga málið fyrr en í fyrsta lagi
eftir fimm ár,“ hafði tímaritið
eftir heimildarmanni. Nægur
tími er til stefnu fyrir hið unga
par því Cyrus er ekki nema nítján
ára gömul og Hemsworth 22 ára.

KRINGLUNNI

ROCK OF AGES KL. 5:20 - 8 - 10:40
MADAGASCAR 3 M/ ÍSL. TALI KL. 5:50 - 8
MADAGASCAR 3 M/ ÍSL. TALI KL. 5:50
MADAGASCAR 3 ÓTEXTUÐ ENSKU. TALI KL. 10:10
THE LUCKY ONE
KL. 8
DARK SHADOWS
KL. 10:10

L
L

ROCK OF AGES
WHAT TO EXPECT...
LOL
SAFE

KL. 10:20
KL. 8
KL. 8
KL. 10

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

L
12
12

KEFLAVÍK

12
16

2D
3D
2D
3D
2D
2D
2D
2D

Hljómsveitin Melchior starfaði
upphaflega á áttunda áratugnum,
en kom saman fyrir nokkrum
árum og tók upp plötuna
Melchior sem kom út fyrir
þremur árum. Nú er sveitin búin
að gera plötu númer tvö á þessu
seinna skeiði og það er auðheyrt
á laga- og textasmíðunum á Matur fyrir tvo að meðlimir
hennar þjást ekki af skrifteppu.
Það eru fjórtán lög á plötunni og þau standa öll vel fyrir sínu. Eins og
fyrr á Hilmar Oddsson mest grípandi lögin, til dæmis Ugluna og Svona eru
útlönd, en styrkur Melchiors, og plötunnar, er að þeir Hilmar, Karl Roth
og Hróðmar I. Sigurbjörnsson semja ólík lög og þó að lög hinna tveggja
síðarnefndu séu ekki jafn melódísk og grípandi, þá eru þau engu síðri.
Lagið Gaman eftir Karl er til að mynda frábært og það sama má segja um
Spriklandi vor, Sveitin svífur hjá og Þetta kvöld Hróðmars.
Tónlist Melchiors er dannað fullorðinspopp. Hún einkennist meðal annars
af hljóðfæraskipaninni og útsetningunum. Melchior notar rafmagnshljóðfærin sparlega, en auk píanós, bassa (oft kontrabassa), gítara og slagverks, eru
strengir í nokkrum lögum og básúnuleikur í upphafslaginu. Þá radda meðlimirnir oft skemmtilega. Útsetningarnar eru nettar og snyrtilegar, tónlistin
fær að anda og það heyrist vel í öllum hljóðfærunum. Lögin eru líka flest
frekar hæg. Einhver kallaði þetta kammerpopp og það er ágæt nafngift.
Á heildina litið er Matur fyrir tvo fín fullorðinspoppplata. Hún er heilsteyptari og betri heldur en síðasta plata.

L
12
16

FIMMTUDAGUR: 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.

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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sport@frettabladid.is

ÁSGEIR FRIÐGEIRSSON, skotfimikappi úr Skotfélagi Reykjavíkur, er nýjasta viðbótin í hóp Ólympíufara Íslendinga. Ásgeiri var í gær úthlutað kvótasæti af Alþjóðaskotíþróttasambandinu í keppni með frjálsri
skammbyssu sem veitir honum jafnframt þátttökurétt í keppni með loftskammbyssu. Ásgeir verður fyrsti
Íslendingurinn til þess að keppa í skammbyssugrein á Ólympíuleikum.

KJARTAN HENRY FINNBOGASON Skoraði

sigurmarkið í síðasta bikarleik KR í Vestmannaeyjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

EINAR DAÐI LÁRUSSON Fékk flest stig

fyrir langstökkið.

Borgunarbikar karla:

EM í frjálsum íþróttum í gær:

KR út í Eyjar í
áttunda skiptið
FÓTBOLTI Það var dregið í átta liða
úrslit Borgunarbikars karla í gær
og stórleikurinn verður viðureign
ÍBV og KR í Eyjum. Þetta
verður áttundi bikarleikur KR
og ÍBV úti í Eyjum en Kjartan
Henry Finnbogason skoraði
eina markið þegar liðin mættust
síðast í bikarleik í Eyjum í 32 liða
úrslitum sumarið 2010.
Hinn Pepsi-deildar slagurinn í
átta liða úrslitunum í ár er leikur
Stjörnunnar og Fram á gervigrasinu í Garðabæ.
Fyrstu deildarliðin Víkingur og
Þróttur höfðu bæði heppnina með
sér og fengu heimaleiki. Víkingar mæta botnliði Pepsi-deildarinnar, Grindavík, en Þróttur fékk
heimaleik á móti Selfossi sem er
einnig í neðri hlutanum í efstu
deild.
-óój

NORDICPHOTOS/GETTY

Einar í 9. sæti
eftir fyrri dag
FASTAGESTIR Í ÚRSLITUM Evrópu- og heimsmeistarar Spánverja fögnuðu með tilþrifum í Donetsk. Liðið hefur ekki tapað síðustu
19 keppnisleikjum sínum eða síðan Sviss vann liðið óvænt í riðlakeppninni á HM í Suður-Afríku árið 2010.
NORDICPHOTOS/GETTY

Stöngin inn hjá Spáni
Evrópumeistarar Spánverja tryggðu sér sæti í úrslitaleik Evrópumótsins í knattspyrnu eftir vítaspyrnukeppni í undanúrslitaleiknum gegn Portúgal í gærkvöld.
FÓTBOLTI Cesc Fabregas og Spán-

verjar um heim allan önduðu léttar þegar vítaspyrna hans hrökk af
stönginni og inn. Spyrnan var sú
síðasta í vítaspyrnukeppni Portúgala og Spánverja og tryggði þeim
spænsku sæti í úrslitaleik mótsins.
Lukkudísirnar virtust hafa yfirgefið Spánverja þegar Lui Patricio
varði spyrnu hins sparkvissa Xabi
Alonso. Iker Casillas, markvörður
Spánverja sem var í sigurliði í 100.
landsleiknum fyrir hönd þjóðar
sinnar, varði strax á eftir spyrnu
Joao Moutinho og leikar jafnir á
nýjan leik.
Það kom í hlut Bruno Alves að
gegna hlutverki blórabögguls en
vítaspyrna hans small af þverslánni áður en Fabregas tryggði
Spánverjum dramatískan sigur.

Fátt um fín færi
Spennustigið í Donetsk var hátt
og lítið um opin færi. Portúgalar
mættu Spánverjum ofar á vellinum en flestir áttu von á. Sú leikaðferð gekk nokkuð vel enda gekk
Evrópu- og heimsmeisturunum
óvenju illa að halda boltanum
innan liðsins eins og það er svo
þekkt fyrir.
Að frátöldum langskotstilraunum beggja landsliða fékk hvort lið
aðeins eitt færi sem kenna mætti
við dauða í leiknum. Ronaldo
sjálfur fékk gullið tækifæri til að
tryggja sínu liði sigurinn á lokamínútu leiksins. Þá fékk hann
boltann inni á vítateig eftir vel
útfærða skyndisókn Portúgala en
skotið fór langt yfir mark Casillas
Í framlengingunni fékk Andres

Iniesta besta færi Spánverja en
Patricio í marki Portúgala varði
skot hans af stuttu færi vel. Spánverjum tókst ekki að brjóta niður
vörn Portúgala sem virtust sætta
sig við að útkljá leikinn í vítaspyrnukeppni sem varð raunin.

Barist í Varsjá í kvöld
Síðari undanúrslitaviðureignin
fer fram í Varsjá í kvöld þar sem
Þýskaland og Ítalía leiða saman
hesta sína. Þjóðverjum hefur
aldrei tekist að leggja Ítalíu að
velli á stórmóti í knattspyrnu.
Flestir spá því að Ítalíugrýlu
Þjóðverja ljúki í kvöld enda hafa
þeir þýsku unnið alla leiki sína á
mótinu, eitt liða. Leikur Þjóðverja
og Ítala hefst klukkan 18.45.
kolbeinntumi@365.is

FRJÁLSAR ÍR-ingurinn Einar Daði
Lárusson er í 9. sæti eftir fyrri
daginn í tugþraut á EM í frjálsum en það gekk ekki eins vel hjá
þremur öðrum íslenskum keppendum í gær.
Einar Daði er með 4097 stig
eftir fyrstu fimm greinarnar
en hann var með 4130 stig eftir
fyrri dag í sinni bestu þraut í
Tékklandi fyrr í þessum mánuði.
Einar gerði betur í hlaupunum
(100 og 400 metrum) en gekk ekki
eins vel í stökkunum (lang- og
hástökki) og í kúlunni.
Ásdísi Hjálmsdóttur úr
Ármanni tókst ekki að tryggja
sér sæti í úrslitum í spjótkasti.
Ásdís kastaði lengst 55,29 metra
í sínu öðru kasti og sat eftir með
sárt ennið eins og á HM í fyrra.
Líkt og í Suður-Kóreu í fyrra þá
endaði Ásdís í 13. sæti en tólf
efstu komust í úrslit.
Óðinn Björn Þorsteinsson
úr FH var langt frá sínu besta
í kúluvarpinu en hann kastaði
18,19 metra og endaði í 22. sæti.
FH-ingurinn Trausti Stefánsson hljóp í undanrásum í 400
metra hlaupi og kom í mark á
48,17 sekúndum. Það er aðeins
frá hans besta og dugði aðeins í
27. sæti en 24 bestu komust áfram
í milliriðla.
- óój

ÓLÖF HELGA Njarðvík varð Íslands-

meistari kvenna í vetur.

FRÉTTBLAÐIÐ/DANÍEL

Úrvalsdeildir körfuboltans:

Domino’s-deildir-nar næstu árin
KÖRFUBOLTI KKÍ kynnti í gær

nýtt nafn á úrvalsdeildir karla
og kvenna í körfuknattleik en
þær hafa heitið Iceland Expressdeildirnar undanfarin sjö ár.
Næstu þrjú árin munu efstu
deildir karla og kvenna hins
vegar bera nafn Domino’s og
heita Domino’s-deild karla og
Domino’s-deild kvenna. Domino’s
mun koma myndarlega að starfi
körfuboltans á Íslandi næstu þrjú
árin en ýmsar nýjungar tengdar Domino’s-deildunum verða
kynntar í haust fyrir upphaf
keppnistímabilsins.
Tólf lið eru í Domino’s-deildar
karla sem hefst sunnudaginn
7. október en átta lið eru í
Domino’s-deild kvenna sem hefst
miðvikudaginn 3. október.
- óój

Landsmót hestamanna í fullum gangi í Víðidalnum:

Knaparnir flinkari
HESTAR „Það er okkar tilfinning

að það sé meira af góðum hestum í ár en í fyrra og að hestarnir hafi aldrei verið jafn sterkir,“
segir Lárus Ástmar Hannesson,
eftirlitsdómari í gæðingakeppni á
Landsmóti hestamanna sem fram
fer á Hvammsvelli í Víðidal.
Mikið álag hefur verið á gæðingadómurunum sem dæmdu til að
mynda tæplega þrjú hundruð hesta
aðeins á þriðjudaginn.
„Okkur finnst við sjá að með
aukinni reiðkennslu sem fylgir
nýju reiðhúsunum sem risin
eru víða um land séu knaparnir
orðnir talsvert flinkari. Margir
af þessum krökkum eru orðnir
þrælkeppnisvanir. Framtíðin er

því mjög björt,“ segir Lárus um
keppendur í barna-, unglinga- og
ungmennaflokkum. Hann fagnar
aukinni þátttöku stráka í yngri
flokkunum.
„Ég hafði áhyggjur af fækkun strákanna í yngri flokkunum.
Stelpurnar eru að vísu enn í meirihluta en strákarnir eru að koma
inn aftur, sérstaklega í ungmennaflokknum,“ segir Lárus en bætir
við að karlar séu þó enn í miklum
meirihluta í fullorðinsflokkunum,
þá sérstaklega í A-flokki.
Landsmótið fór síðast fram á
höfuðborgarsvæðinu árið 2000.
Lárus segir að landsmótshald í
höfuðborginni sé alltaf gagnrýnt
enda þyki mörgum útileguróman-

GLÆSILEGIR Þórður Þorgeirsson og Fláki frá Blesastöðum 1A urðu efstir með ein-

kunnina 8,79 í forkeppni A-flokks gæðinga.

tíkin stór þáttur mótsins.
„Menn segja að það myndist
ekki sama stemning í bænum. Ég
tel það vera að breytast. Menn eru
að fara á heimsmeistaramót sem
eru í og við borgir. Þá er engin
útilega heldur er gist á hótelum,“

MYND/GÍGJA DÖGG EINARSDÓTTIR

segir Lárus og bætir við að mikil
þægindi fyrir keppendur og starfsmenn séu fólgin í því að keppnin
fari fram á höfuðborgarsvæðinu
enda séu langflestir hestarnir frá
Víðidalssvæðinu.
-ktd

Stórbætti eigið Íslandsmet með risakasti á Evrópumeistaramóti fatlaðra:

Helgi náði silfrinu í spjótkasti
HOLLAND Helgi Sveinsson hlaut í

Opið laugard. kl. 10-14

GLÆSILEGUR ÁRANGUR Helgi Sveinsson
kastaði spjótinu af miklu öryggi á EM í
Hollandi í gær.
MYND/JÓN BJÖRN ÓLAFSSON

gær silfurverðlaun í spjótkasti
í flokki F42 á Evrópumóti fatlaðra sem fram fer í Stadskanaal í Hollandi. Helgi kastaði
spjótinu 46,52 metra sem er langbesti árangur hans. Norðmaðurinn Runar Steinstad tryggði sér
sigurinn í síðasta kasti keppninnar þegar hann kastaði 47,94
metra. Helgi keppir í flokki F42
en keppendur eiga það sammerkt að vera með gervifót.
Árangur Helga á Evrópumótinu
er einstakur en hann kastaði 35,48

metra á Íslandsmóti ÍF fyrr í mánuðinum og er tiltölulega nýbyrjaður að stunda þessa íþróttagrein. „Þetta kom skemmtilega
á óvart,“ sagði Helgi að lokinni
verðlaunaafhendingu í gær. „Það
er stutt síðan ég byrjaði að kasta
spjóti, prófaði þetta á æfingu
fyrir nokkrum vikum og ákvað
þá að þetta yrði framvegis ein af
mínum greinum. Keppnin í dag
var hörð en það gekk allt upp,“
Helgi hefur lokið keppni í 100
metra hlaupi á EM þar sem hann
náði sínum besta tíma, 14,41 sek-

úndu. Það fæst þó ekki skráð sem
Íslandsmet vegna vinds.
Fram undan eru markvissar æfingar þar sem Helgi tekur
stefnuna á Ólympíumót fatlaðra í
London. Þar ætlar hann að keppa
í 100 metra hlaupi, langstökki og
spjótkasti. Helgi vill sérstaklega
þakka fyrir þann stuðning sem
hann hefur fengið frá Íþróttasambandi fatlaðra og vinnuveitandanum Össuri.
Síðasta keppnisgrein Helga á
Evrópumótinu er langstökk og
fer keppnin fram í dag.
- aþ

I AM YOUR SUMMER DEAL
Verð frá 139.995.-

KAUPAUKI

Ný hágæða stafræn SLR myndavél með 24.2 Megapixla C-MOS myndﬂögu og 18-55VR linsu
með hristivörn. GUIDE valmyndakerﬁð auðveldar öllum að taka betri myndir á augabragði.
D-Movie kvikmyndataka í háskerpu (1920x1080p). 11 punkta sjálfvirkt fókus kerﬁ, hátt
ljósnæmi ISO (100-6400) sem má framlengja í 12800, Live View og stórum 3“ háskerpu skjá.

Sumarpakki frá Nikon í kaupbæti:
Kælitaska fyrir sex gosdósir, svifdiskur,
strandbolti, spilastokkur að virði 5.995.-

KAUPAUKI

Verð 24.995.-

Sumarpakki frá Nikon
í kaupbæti: Kælihulstur

COOLPIX S3300 – Litrík sýn á þína veröld. Nett og meðfærileg myndavél með 16 megapixla
upplausn, NIKKOR gleiðhornslinsu, 6x optískum aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar umhverﬁsstillingar, stór 2.7“ LCD
skjár og HD hreyﬁmyndataka. Eins fæst hún í 8 líﬂegum litum. Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

www.nikon.is

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

fyrir gosdós, farsímavasi fyrir
ströndina, spilastokkur að virði
2.495.-

Nikon School D-SLR Intro
– 2.5 klst kynningarnámskeið
ásamt Check & Clean í 3 ár fylgir
með D3200 að verðmæti 25.000.-

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Hljómsýn – Akranesi; Framköllunarþjónustan – Borgarnesi; Blómsturvellir – Hellissandi;
Hrannarbúðin – Grundarfirði; Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag
V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi; Skagfirðingabúð – Sauðárkróki;
SR Byggingavörur – Siglufirði; Valberg – Ólafsfjörður; Kauptún – Vopnafirði;
Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu;
Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri,
Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ; Omnis – Akranes, Borgarnes og Reykjanesbæ.
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100 LAXA
golfogveidi@frettabladid.is

múrinn hefur þegar verið rofinn í
Langá á Mýrum þetta sumarið. Það gerðist
á þriðjudag eftir aðeins viku veiði.

5 SMÁLAXAR

veiddust í
opnun Gljúfurár í Borgarfirði
á mánudaginn.

FLUGAN

Bleikjan bjargaði Blöndutúr

Eimskipafélagsflugan er sterk
Fyrir fáeinum árum létu mörg
helstu stórfyrirtæki landsins
hnýta fyrir sig laxaflugur í litum
fyrirtækisins. Flestar þeirra
reyndust dægurflugur og lifðu
ekki af „góðærið“. Fáeinar sönnuðu sig þó, lifa enn og gefa góða
veiði. Flugan er hnýtt á silfurþríkrók og gefur best í stærðum frá
10 til 14.
Krókur – VMC silfurþríkrækja
Tvinni – Hvítur UNI 8/0
Stél – Hvítt hrosshár og nokkrir silfurlitaðir
glitþræðir
Vöf – Ávalt UNI silfurtinsel
Búkur – Grátt ullarband
Skegg – Hvítar fanir af hænu hálsfjöður
Undirvængur – Hvítt hrosshár
Yfirvængur – Blátt hrosshár
Haus – Hvítur

BUSH ELDRI George Bush eldri ásamt

Vigfúsi Orrasyni. Á ferð sinni til Íslands
fyrir nokkrum árum veiddi hann lax í
Leifsstaðahyl snemma í júlí.

Lax kominn á
efra svæði Selár
Venjulega er efri hluti Selár í
Vopnafirði ekki opinn laxveiðimönnum fyrr en eftir 10. júlí. Mjög
gott vatn hefur verið í ánni og því
var ákveðið að senda veiðimenn í
smá könnunarleiðangur í fyrrakvöld að sögn Orra Vigfússonar,
formanns Veiðiklúbbsins Strengs.
Laxastiginn í neðri fossi Selár
var opnaður um síðustu helgi og
renndu sér strax tugir laxa upp
hann. Veiðimennirnir, sem sendir
voru á efra svæðið, settu strax
í nokkra og komu þrír á land úr
Leifsstaðahyl og Réttarhyl.
Nýr laxastigi var byggður enn
ofar í ánni og eru miklar vonir
bundnar við hann að sögn Orra.
„Nú getur laxinn farið á hrygningar- og uppeldissvæði eina 43
kílómetra, sem er langleiðina upp
að Grímsstöðum á Fjöllum. Þetta
er svipuð vegalengd og frá Reykjavík að Selfossi.“
- th

Sjö manna holl sem var
við veiðar á tveimur efstu
svæðum Blöndu um síðustu
helgi kom þaðan laxlaust.
Bleikjan í Rugludalshyl
bjargaði andliti hópsins.
Veiðar hófust á þremur efstu svæðum Blöndu í síðustu viku. Opnunarhollin á svæðum III og IV fengu
tvo laxa hvort. Sjö manna hópi sem
kom þar á eftir og var við veiðar á
báðum þessum svæðum í þrjá daga
varð ekki eins vel ágengt.
Mannskapurinn kom sér fyrir í
veiðihúsinu á Eiðsstöðum síðdegis
á föstudag. Til skiptanna voru sex
stangir; þrjár á svæði III sem er
neðan útfalls Blönduvirkjunar og
þrjár á svæði IV sem er ofan útfallsins og því tær þegar miðlunarlón
virkjunarinnar er ekki á yfirfalli.
Frést hafði af því að lax hefði
veiðst fyrstu tvo daga tímabilsins á
hinum geysifallega stað Breiðunni á
svæði IV og síðan tveir laxar neðst
á svæði III. Skemmst er frá því að
segja að fyrstu tvær vaktirnar urðu
menn lítið varir við lax. Einn taldi
sig þó hafa heyrt máttugt laxaskvamp í Skurðinum, sem er efsti
veiðistaðurinn á svæði III. Hnippt
var í færið hjá öðrum í Sandhólahyl
en taldi sá að þar hefði urriði verið
á ferð.

Ofurhugar í leiðangur
Fyrsta kvöldið sögðu reynslumeiri
Blöndumenn í hollinu þeim yngri
sögur af bleikju sem hafa mætti ef
menn legðu á sig strangt ferðalag
efst á svæði IV; upp í Rugludalshyl. Sá galli væri á gjöf Njarðar
að ganga þyrfti ofan í snarbratt
gil ofan af Eyvindarstaðaheiði – og
upp þaðan aftur. Var ekki á ungu
mönnunum að skilja að það yrði
mikil fyrirstaða.
Varð úr að ungliðadeildin hélt
fyrsta morguninn glaðbeitt upp í
Rugludal. Sögðust þremenningarnir mundu snúa aftur í síðasta lagi
klukkan tvö. Og væru þeir ekki
komnir í hús klukkan fimm væri
hinum velkomið að telja þá af og
skipta með sér bjórnum þeirra og
öðrum lausamunum.
Á meðan æskulýðurinn var á
fjallinu huguðu hinir miðaldra að
laxi. Sólin skein í heiði og mýið fór
á kreik. Laxinn lét hvorki sjá sig
né heyra.
Krökkt af bleikju
Framan af hádegishléinu spurðist
ekkert til Rugludalsmanna. Loks
þegar klukkan var langt gengin í
fjögur sást mikil rykmökkur þokast eftir veginum ofan af Eyvind-

BREIÐAN Fallegur og gjöfull veiðistaður á svæði IV í Blöndu. Þessi þrettán punda hrygna veiddist þar í júní fyrir tveimur árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

arstaðaheiði. Nokkru síðar renndu
piltarnir í hlað á Eiðsstöðum.
Meginfréttirnar ofan úr Rugludal voru þær að þar væri pakkað
af vænni bleikju á efstu veiðistöðunum. Komu drengirnir með fjögur sýnishorn því til sönnunar. Þeir
voru sammála um að sjaldan hefðu
þeir lent í annarri eins þrekraun
og að ganga brattann upp á heiðina aftur. En ánægðir voru þeir og
í sólskinsskapi.

Laxinn sýnir sig og tekur
Draga fór til tíðinda á næstu
kvöldvakt. Þá sást fiskur í einum
hyljanna um mitt svæði IV. Áhöld
eru um nafnið á staðnum þar sem
veiðikortinu ber ekki saman við
aðstæður í Blöndudal. En staðurinn er merktur númer 410 og þar
voru að minnsta kosti fimm laxar
þetta laugardagskvöld. Fyrir þá
voru settar margar flugur sem
þeir litu vart við. Lax hélt sig í
þessum hyl áfram en ekki tókst
þar betur upp á næstu vöktum.
Á sunnudagsmorgun sást loks
lax á Breiðunni. Hann tók þegar
fimm mínútur lifðu af vaktinni.

Þráir þú dýpri svefn? Heilsurúm í sérﬂokki

RUGLUDALSHYLUR Nóg er af bleikju í efstu veiðistöðunum í Blöndu en gangan upp
brattar brekkurnar er mörgum erfið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

Veiðimaðurinn rak upp gól og hagræddi sér glottandi á bakkanum.
Þá var fiskurinn af aftur. NEI!

Hirti línuna alla
Í framhaldinu tókst að setja í þrjá
laxa neðarlega og neðst á svæði
III. Allir þessir fiskar slitu sig

lausa. Einn risalax lét ekki nægja
að rífa sig af agninu heldur straujaði niður þungan strauminn með
varnarlausan veiðimanninn titrandi á bakkanum löngu eftir að
öll línan var farin út af hjólinu og
horfin í heilu lagi út í Blöndu.

Tilboðsdagar í júní!

Tempur® Cloud
heilsurúm 180 x 200 cm

gar@frettabladid.is
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FOR YOUR MOUNTAIN
La Spor tiva eru ítalskir hágæða gönguskór sem henta fyrir alla útivist

La Spor tiva Crossover Gore-Tex®

La Spor tiva Vajolet Gore-Tex®

Léttir og vatnsheldir hlaupaskór með
grófum sóla og heillokaðri tungu sem
andar vel. Hannaðir sérstaklega fyrir
hlaup utan vega.

Alhliða gönguskór hannaðir fyrir allar
tegundir undirlags. Þeir veita góðan
stuðning við fæturna, eru mjúkir og henta
því sérstaklega vel fyrir lengri göngur.

La Spor tiva Trango Guide Gore-Tex®

La Spor tiva Cobalt Gore-Tex®

Léttir gönguskór sem anda vel. Þeir eru
einstaklega liprir og eru hannaðir með
það að leiðarljósi að veita sem mestan
stuðning við ökklana á sama tíma og þeir

Miðlungsháir gönguskór hannaðir fyrir
léttar göngur á slóðum og stígum.

Fást í Bankastræti 5, Faxafeni 12, Miðhrauni 11 og á Glerártorgi, Akureyri

28. júní 2012 FIMMTUDAGUR

48

STÖÐ 2 KL. 20.05

VIÐ TÆKIÐ HALLFRÍÐUR ÞÓRA TRYGGVADÓTTIR HLÓ HÁTT

MasterChef USA

„Guð hvað þú ert mikið svín“

Fjörið heldur áfram hjá Gordon
Ramsey og kokkunum sem
keppa í MasterChef á Stöð 2.
Í þættinum í kvöld er keppendunum 16 sem eftir eru
skipt í tvö lið sem þurfa að
matreiða fimm rétta máltíð
fyrir 350 manns.

Ég á að baki langa sögu hvað varðar símahrekki
og hef prófað næstum allar útgáfur. Fyrir utan það
að hrekkja ömmu.
Haukur Harðarson, íþróttaálfur Efstaleitis,
tók símahrekki upp í nýjar hæðir í vikunni
þegar hann hringdi í ömmu sína, rithöfundinn Guðrúnu Helgadóttur, í útvarpsþættinum FM95BJÖ og laug upp í opið
geðið á henni.
Fyrir þá sem hafa ekki heyrt þennan
meistaralega hrekk segir hann sig í vanda
með kreditkortareikninginn eftir að
hafa yfirsést stjarnfræðilega hátt verð
golfkylfu og íhugi því að sitja fyrir
nakinn í Séð og heyrt. Viðbrögð
ömmunnar eru frábær þar sem

hún efast ekki í eina sekúndu um að barnabarnið
segi satt og skilur ekki upp né niður að hann ætli
að sverta mannorð sitt.
Ég hló upphátt allan tímann og eiginlega
mest því að ég sá sjálfa mig fyrir mér í
sömu stöðu. Bæði sem hrekkjalóminn og
fórnarlambið. Ég var nefnilega einu sinni
tekin svona illa. Þá var mér boðið að sitja
fyrir sem Séð og heyrt-stúlkan klædd
ísbjarnarfeldi og ég held að vegna undrunar og hneykslunar náði heilinn í mér ekki
að meðtaka að einhver gæti í heilar
tvær mínútur verið að ljúga þar
til ég sagði eins og amma
Guðrún í algjöru fáti: „Guð
hvað þú ert mikið svín.“

STÖÐ 2
16.30 Leiðarljós (Guiding Light)
17.12 Konungsríki Benna og Sóleyjar
(20:52) (Ben & Hollys Little Kingdom)

17.23 Múmínálfarnir (7:39) (Moomin)
17.32 Lóa (7:52) (Lou!)
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir og veður
18.25 EM stofa
18.45 EM í fótbolta (Undanúrslit) Bein
útsending frá seinni undanúrslitaleiknum þar
sem Þýskaland og Ítalía eigast við.

20.40 EM kvöld Farið yfir leiki dagsins á
EM í fótbolta.

21.10 Ástarlíf (3:3) (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.

22.00 Tíufréttir
22.25 Veðurfréttir
22.30 Glæpahneigð (133:138) (Criminal
Minds VI) Bandarísk þáttaröð um sérsveit
lögreglumanna sem hefur þann starfa að
rýna í persónuleika hættulegra glæpamanna.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

23.15 Fjör hjá Dick og Jane (Fun with
Dick and Jane) Bandarísk gamanmynd frá
2005. Allt gengur vel hjá hjónunum Dick og
Jane þangað til að hann missir vinnuna. Það
stefnir í að þau missi allt sitt og þá snúa þau
sér að glæpum til að borga reikningana. (e)

00.40 Fréttir
01.05 Dagskrárlok

08.00 10 Items of Less
10.00 Three Amigos
12.00 Arctic Tale
14.00 10 Items of Less
16.00 Three Amigos
18.00 Arctic Tale
20.00 Miss March
22.00 Run Fatboy Run
00.00 The Things About My Folks
02.00 Home of the Brave
04.00 Run Fatboy Run
06.00 Smother

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (159:175)
10.15 Extreme Makeover: Home Edition (9:25)

11.00 Lie to Me (7:22)
11.50 Glee (9:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Doctor Strange
14.35 Smallville (8:22)
15.25 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (10:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpsons
19.40 Arrested Development (7:18)
20.05 Masterchef USA (6:20) Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur með Gordon Ramsey í forgrunni þar sem áhugakokkar
keppast við að vinna bragðlauka dómnefndarinnar yfir á sitt band.

21.35 Fringe (2:22)
22.20 Rescue Me (19:22)
23.05 Dallas (2:10) Glænýir þættir þar
sem þeir Bobby, J.R. og Sue Ellen snúa aftur.

23.50 The Killing (7:13)
00.35 House of Saddam (3:4)
01.35 Doctor Strange
02.50 Fired Up
04.20 Friends (10:24)
04.45 The Closer (8:21)
05.30 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 Litla flugan
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 Alltaf að rífast 14.00 Fréttir
14.03 Leiksýning í Rósenborgargarði 15.00
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Fuglarnir 15.25
Matartíminn 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Liðast
um landið 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Tónlistarhátíðin Reykjavík Midsummer Music
2012 21.30 Kvöldsagan: Innansveitarkronika
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.20 Útvarpsperla: Meðal annarra
orða - spádómar 23.20 Til allra átta 00.00
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
17.45 Eimskipsmótaröðin 2012 Samantekt frá Íslandsmótinu í holukeppni sem er
jafnframt þriðja mótið í Eimskipsmótaröðinni
í golfi. Mótið var haldið á Leirdalsvelli dagana
22. - 24. júní.

18.15 Enski deildarbikarinn: Aldershot Town - Man. Utd.
20.00 Borgunarmörkin 2012
21.00 Sterkasti maður Íslands Sýndar
svipmyndir frá keppninni Sterkasti maður Íslands þar sem allir sterkustu menn landsins
taka á öllu sem þeir eiga.

21.30 Enski deildarbikarinn: Stoke Liverpool Útsending frá leik Stoke City og
Liverpool í 4. umferð enska deildarbikarsins.

23.15 Miami - Oklahoma

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.10 The Biggest Loser (7:20) (e)
16.40 Being Erica (8:13) (e)
17.25 Dr. Phil
18.05 The Firm (18:22) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-

17.55 Stoke - Tottenham
19.40 PL Classic Matches: Liverpool Arsenal, 1997

20.10 Premier League World
20.40 Man. Utd. - Arsenal
22.25 Season highlights 2004 - 2005
23.20 Swansea - Newcastle

19.20 30 Rock (7:23) (e)
19.45 Will & Grace (12:27) (e)
20.10 Eldhús sannleikans (8:10)
20.35 Happy Endings (1:13) (e) Banda-

röð um hóp fólks sem lendir í yfirnáttúrulegum aðstæðum í Amazon. Í kjölfar þess að
vísbendingar finnast um hvar sjónvarpsmaðurinn Emmet er niðurkominn er ákveðið að
halda áfram - dýpra í frumskóga Ameríku.

22.40 Jimmy Kimmel (e)
23.25 Law & Order: Criminal Intent
(4:16) (e)

Agency (4:7)

01.10 In Treatment (60:78)
01.35 The Doctors (146:175)
02.15 Fréttir Stöðvar 2
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.35 Vores Liv 11.05 Ha‘ det godt 11.35
Aftenshowet 12.30 Bonderøven 13.00 DR
Update - nyheder og vejr 13.10 Jamie Oliver i
14.00 Kasper & Lise 14.10 Timmy-tid 14.25 Rosa
fra Rouladegade 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
Gintberg på kanten 18.30 80‘erne tur retur 19.00
TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 Fidibus 21.10
Lulu og Leon 21.50 OBS 21.55 Damages 22.40
Taggart 23.30 Arvingen til Glenbogle

21.00 Blue Bloods (20:22)
21.50 The River (2:8) Hrollvekjandi þátta-

00.10 Unforgettable (10:22) (e)
01.00 Blue Bloods (20:22) (e)
01.50 Camelot (3:10) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist
19.55 The Doctors (146:175)
20.35 In Treatment (60:78)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 New Girl (20:24)
22.15 2 Broke Girls (8:24)
22.40 Drop Dead Diva (4:13)
23.25 Gossip Girl (20:24)
00.10 The No. 1 Ladies‘ Detective

10.50 Come Dine With Me 11.40 QI 12.10 QI
12.40 Keeping Up Appearances 13.10 Keeping
Up Appearances 13.40 One Foot in the Grave
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 Royal Bodyguard 20.30 Twenty Twelve
21.00 The Graham Norton Show 21.45 Live at
the Apollo 22.29 The Best of Top Gear 23.20 QI
23.50 The Royal Bodyguard

eos (7:48) (e)

rískir gamanþættir. Alex og Dave eru par sem
eiga frábæran vinahóp. Í þessum fyrsta þætti
yfirgefur Alex kærasta sinn til margra ára,
Dave við altarið. Þau berjast nú um hvort
þeirra eigi að halda vinunum því ekki verður
bæði sleppt og haldið.

20.50 The Closer (8:21) Sjöunda þáttaröðin um líf og starf morðrannsóknardeildar
hjá lögreglunni í Los Angeles. Þar fer Brenda
Johnson með völd, en hún býr yfir einstakri
næmni og hæfileika til að skyggnast inn í líf
fórnarlamba sem og grunaðra. Það er sem
fyrr Kyra Sedgwick sem fer með aðalhlutverkið.

FM 92,4/93,5

06.00 ESPN America 07.00 Travelers
Championship - PGA Tour 2012 (4:4) 11.10
Golfing World 12.00 Golfing World 12.50
Travelers Championship - PGA Tour 2012
(4:4) 16.45 Champions Tour - Highlights
(11:25) 17.40 PGA Tour - Highlights (23:45)
18.35 Inside the PGA Tour (26:45) 19.00
AT&T National - PGA Tour 2012 (1:4) 22.00
Golfing World 22.50 Ryder Cup Official Film
2010 00.05 ESPN America

11.00 Florence Karlssons siste reise 12.00
Danmark fra kyst til kyst 13.00 NRK nyheter
13.10 Sjukehuset i Aidensfield 14.00 NRK nyheter
14.10 Friidrett 15.00 NRK nyheter 15.10 EM friidrett 16.35 Oddasat - nyheter på samisk 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Kalahari
- naturen tørster 18.25 Postkort fra Norge 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.15 Tilbake fra de døde 21.05
Kveldsnytt 21.25 Ekstremsport 21.45 Kalde føtter
22.35 Tinas sommerkjøkken 23.15 Friidrett

10.50 Grillfesten i Tingbjerg 11.00 Allsång på
Skansen 11.20 Minnenas television 12.15 Det
ljuva livet i Alaska 13.00 Friidrott 14.00 Rapport
14.05 Friidrott 16.00 Rapport 16.10 Regionala
nyheter 16.15 En dag i Torsby 16.45 Seventies
16.55 Friidrott 17.30 Rapport 17.52 Regionala
nyheter 18.00 Flyttfåglar 19.30 Kokvinnorna
20.45 Jonssons onsdag 21.00 Rapport 21.05
Gravid i höga klackar 21.50 Nordkalotten 365
22.20 Det ljuva livet i Alaska 23.05 Den förlorade
prinsen 00.05 Rapport 00.10 Sucker free city

20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og
sjávarútvegur 21.30 Perlur úr myndasafni

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

18.00 Að norðan

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
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Retro Stefson endurgerir slagara Ný danskar
„Við frúin erum á leiðinni til
Katalóníuhéraðs með stórvinum
okkar, Hörpu og Danna, í júlí.
Þar verður borðað, skemmt
sér, drukkin sangría, farið í
gókart og Salvador Dalí-safnið
heimsótt sem og stærsti rennibrautagarður í Evrópu. Þetta
getur einfaldlega ekki klikkað.“
Hafsteinn Júlíusson, vöruhönnuður og
eigandi merkisins HAF.

„Ég hef aldrei verið neinn aðdáandi Ný danskar en hef hlustað
svo mikið á lög sveitarinnar síðasta hálfa árið að ég er eldheitur
aðdáandi núna,“ segir Unnsteinn
Manúel Stefánsson, meðlimur
Retro Stefson, sem endurgerði
slagara Ný danskrar, Fram á
nótt.
Endurútgáfan er væntanleg í
spilun í dag en lagið Fram á nótt
ættu flestir að kannast við. Unnsteinn segir Jón Ólafsson, hljómborðsleikara Ný danskrar, hafa
beðið sveitina um að gera þetta
fyrir hálfu ári síðan en það hafi
tekið langan tíma að finna rétta
lagið.

„Við vorum með nokkur lög í
huga og svolítið fram og til baka
með þetta. Á endanum var það
svo Haraldur sem tók af skarið
enda er hann eldheitur aðdáandi
Ný danskrar.“
Mikið er að gera hjá Retro Stefson en samhliða því að vera að
spila á hátíðum út um allan heim
eru þau að við ljúka plötu sem
kemur út í haust. Unnsteinn segir
það hafi hins vegar verið gott að
geta gripið í Fram á nótt sem þau
enduðu með að taka upp á hótelherbergi í Þýskalandi.
Ný dönsk hefur verið að fá
ýmsa valinkunna tónlistarmenn
til liðs við sig undanfarið til að

búa til nýjar útgáfur af lögum
sínum í tilefni af 25 ára afmæli
sveitarinnar. Afmælistónleikar
verða svo 22. september í Hörpu
og 29. september í Hofi ásamt
gestatónlistarmönnunum, þar
með töldum Unnsteini.
Lagið Fram á nótt var óvæntur
slagari á fyrstu plötu Ný danskrar, Ekki er á allt kosið, sem kom
út 1989. Björn Jörundur var 16
ára er hann samdi lagið en á Unnsteinn von á endurútgáfan verði
sumarslagarinn 2012? „Það er
aldrei að vita. Þetta er ekki sérstaklega Retro Stefson-legt lag
en það verður spennandi að sjá
hvernig því verður tekið.“
- áp

ÁBREIÐA AF FRAM Á NÓTT Unnsteinn

Manúel Stefánsson og félagar hans
í Retro Stefson endurgerðu lag Ný
danskrar, Fram á nótt, sem fer í spilun í
dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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VINSÆLIR GEIMFOLAR
Kynningarstikla fyrir teiknimyndina Space Stallions hefur notið mikilla
vinsælda á Youtube. Nú stendur til að gera heila þáttaröð úr stiklunni, sem
var útskriftarverkefni Þorvalds Gunnarssonar.

ÞORVALDUR S. GUNNARSSON: STÓRAR HUGMYNDIR UM SPACE STALLIONS

Útskriftarverkefni verður
heil teiknimyndasería

KEMUR ÚT

Í DAG
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„Myndin var mjög áberandi og fólk
talaði mikið um hana,“ segir leikstjórinn Þorvaldur S. Gunnarsson.
Kynningarstikla teiknimyndarinnar Space Stallions var á
dögunum sýnd á frönsku teiknimyndahátíðinni Annecy, sem er
ein sú stærsta sinnar tegundar í
heimi. Space Stallions var útskriftarverkefni Þorvalds frá skólanum Animation Workshop í Viberg
í Danmörku og er teiknimynd í
anda níunda áratugarins. Kynningarstiklan hefur slegið í gegn á
Youtube og fengið yfir 500 þúsund
áhorf frá því í lok janúar.
Framleiðslufyrirtækið Gunhil,
sem sendi frá sér Hetjur Valhallar: Þór á síðasta ári, hefur tekið
að sér að þróa sjónvarpsþætti
byggða á Space Stallions. „Þeir

eru með stórar hugmyndir,“ segir
Þorvaldur en Gunhil kynnir þættina á hátíðinni Cartoon Forum í
Toulouse í Frakklandi í september. „Útsendarar frá öllum sjónvarpsstöðvum í Evrópu og Bandaríkjunum eru að leita sér að
framleiðsluverkefnum þarna, svo
þetta er stórt tækifæri.“
Helmingur þeirra sem unnu að
verkefninu voru Íslendingar. Þorvaldur leikstýrði, Ágúst Kristinsson var listrænn stjórnandi
og Arna Snæbjörnsdóttir stýrði
hreyfimyndagerðinni. Þorvaldur
og Ágúst eru einu meðlimir hópsins sem vinna að verkefninu í dag
og hafa skrifað handrit að fyrsta
þætti í sjónvarpsseríu sem verður kynnt fyrir sjónvarpsstöðvum
í Frakklandi í haust. Friðfinnur

Oculus Sigurðsson, sem sá um tónlist verkefnisins, og Eirik Sörfdal
lögðu hönd á plóg við skrifin.
Á Annecy hitti Þorvaldur einn
framleiðenda sjónvarpsþáttanna
Family Guy og er hún mjög spennt
fyrir verkefninu. „Hún stofnaði
aðdáendasíðu á Facebook fyrir
okkur þegar verkefnið kom á netið
og hefur verið hjálpleg að koma
okkur í samband við fólk og láta
okkur lesa ýmis handrit,“ segir
Þorvaldur.
Aðspurður hvenær þættirnir eru væntanlegir segir hann
það óvíst enda mikið ferli fram
undan. „Gunnar Karlsson og Hilmar Sigurðsson, eða Gunhil, voru sjö
ár að gera Hetjur Valhallar: Þór en
þetta mun taka styttri tíma.“
hallfridur@frettabladid.is

Prestar búa til
fleiri mynddiska
„Við erum að taka þetta upp á
næsta stig,“ segir Guðni Már
Harðarson.
Hann og Guðmundur Karl
Brynjarsson, prestar í Lindakirkju, ásamt Þorleifi Einarssyni,
leiklistarnema og sunnudagaskólakennara, hafa skrifað handrit að tveimur mynddiskum með
barnaefni á vegum Skálholtsútgáfunnar. Upptökur á diskunum
fara fram núna í júní og er framleiðslan mun umfangsmeiri en
þegar þeir bjuggu til fyrsta mynddiskinn fyrir tveimur árum og þá
með aðstoð fleiri reyndra sunnudagaskólakennara þjóðkirkjunnar. Sá seldist í 3.500 eintökum og

hefur verið leigður tuttugu þúsund
sinnum á Vodinu. „Fyrsti diskurinn stóð undir sér fjárhagslega án
allra styrkja. Núna er komið miklu
fleira starfsfólk og meiri gæði,“
segir Guðni Már.
Hópur ungs fólks kemur að
vinnslu diskanna, þar á meðal
búningahönnuður, leikmyndahönnuður, kvikmyndagerðarmaður og
sminka, auk þess sem Friðrik
Karlsson og Jóhann Ásmundsson
úr Messoforte sjá um tónlistina
ásamt Óskari Einarssyni, tónlistarstjóra Lindarkirkju.
Stefnt er á að annar mynddiskurinn komi út fyrir þessi jól og
hinn á næsta ári.
- fb

UMFANGSMIKIL FRAMLEIÐSLA Upp-

tökur eru hafnar á tveimur nýjum
mynddiskum með barnaefni á vegum
Skálholtsútgáfunnar.
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Regnjakki

Soft Shell

Verð nú kr. 14.900
V

Verð nú kr. 14.900

Regnjakki

Soft Shell

Verð áður kr. 22.990

Verð nú kr. 14.900
V
Verð áður kr. 22.990

Verð áður kr. 26.990

Verð nú kr. 14.900
Verð áður kr. 26.990

OPNUNARTÍMAR

Fimmtudagur
Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur
Mánudagur
Þriðjudagur

28. júní
29. júní
30. júní
1. júlí
2. júlí
3. júlí

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

12:00 - 20:00
12:00 - 20:00
10:00 - 18:00
11:00 - 18:00
12:00 - 20:00
12:00 - 20:00

Mikið úrval af golffatnaði, útivistarfatnaði
og mörgu ﬂeiru.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Á sama sviði og Elvis
Björn Hlynur Haraldsson og
félagar hans í leikhópnum Vesturporti voru um liðna helgi staddir
í Wiesbaden, Þýskalandi, þar sem
þeir settu upp verkið Axlar-Björn
fyrir þarlenda áhorfendur. Sýningin
fór fram í Wartburg-leikhúsinu en á
bloggsíðu leikhópsins kemur fram
að sjálfur rokkkóngurinn Elvis hafi
spilað á sama sviði. Elvis spilaði í
leikhúsinu er hann var í hernum
samkvæmt heimildum meðlima Vesturports sem voru
ánægðir með þennan
fróðleiksmola. Vesturport er á mikilli ferð og
flugi í sumar en aðra
helgina í júlí sýnir
það Hamskipti á
Spáni og heldur
svo til Norðurlandanna í lok
sumars með
alþjóðlega leikritið Bastards.

Hætt við Hallgeirsey
Nemendafélög við Háskóla Íslands
hafa undanfarin ár haldið Útihátíð
háskólanema fyrstu helgina í júlí.
Útilegan hefur farið fram í Hallgeirsey og hefur venjulega verið mjög
vel sótt. Sú er þó ekki raunin í ár,
því í gær var tilkynnt að hætt hefði
verið við útihátíðina vegna dræmrar aðsóknar. Fréttablaðið greindi
frá því fyrir skemmstu að til stæði
að upptökuteymið StopWaitGo
myndi þeyta skífum á útihátíðinni,
og því velt upp hvort útihátíðin eða
forsetakosningar myndu trekkja
að fleiri háskólanema. Hvort það
eru forsetakosningarnar eða aðrar
ástæður að baki þessari dræmu
aðsókn er þó ekki vitað.
-áp / þeb

Kópavogur
tryggir gagnsæja
stjórnsýslu

Mest lesið
1

Fundu einn stærsta sjóð
járnaldarmynta í Evrópu

2

Tófa á tölti um Garðabæ í
morgun

3

Mikið af peningaseðlum á
floti í indversku votlendi

4

Lífshættulegt að leyfa börnum
að hlaupa meðfram bílum

5

Odd Nerdrum í tæplega
þriggja ára fangelsi

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt gæðahandbók stjórnsýslusviðs, fyrst allra sveitarfélaga á Íslandi. Gæðakerfið
hefur verið vottað samkvæmt ISO 9001 staðlinum af utanaðkomandi vottunaraðilum. Gæðahandbókinni er m.a. ætlað að
tryggja gagnsæi í vinnuferlum, eftirlit með kostnaði, auka
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jafnræði og bæta þjónustu. Þannig vill bæjarstjórn Kópavogs
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tryggja traust íbúa bæjarins, sem og annarra, á stjórnsýslunni.
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Gæðahandbókina má finna á vef bæjarins,
www.kopavogur.is.
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www.kopavogur.is
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Meiri Vísir.
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