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Blómleg hárbönd
Grunnskólakennaraneminn Kristjana Björg
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Lægra raforkuverð seinkar
áformum Landsvirkjunar
Varðveitir gamla báta
Jón Ragnar Daðason hefur
trébátasmíðar í blóðinu.
menning 30

Íslendingar ferðist
innanlands
Nýju átaki í ferðamennsku
hleypt af stokkunum.
tímamót 24

Raforkuverð á mörgum erlendum mörkuðum hefur lækkað. Forstjóri Landsvirkjunar segir það munu
hægja á áformum fyrirtækisins um að selja orku sína hærra verði. Gamlar verksmiðjur enduropnaðar ytra.
virkjanamál Offramboð á gasi í

Bandaríkjunum og undanþágur
frá kolefnisskatti innan Evrópusambandsins hafa valdið því að
raforkuverð hefur staðið í stað
eða lækkað. Það er þvert á stefnu
Landsvirkjunar sem hyggur á
hærra raforkuverð. Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar,
segir þetta geta tafið áætlanir fyrirtækisins um uppbyggingu.
„Já já, þetta getur alveg gert
það. Efnahagssamdrátturinn í
heiminum hefur einnig áhrif,
þannig að þetta hægir alveg á
okkur,“ segir Hörður. Hann segir

Nei, ef menn hafa
ekki kjark til að vera í
viðskiptum þá eiga þeir ekki
að vera í viðskiptum.
Hörður Arnarson
forstjóri Landsvirkjunar

það þó ekki alvarlegt og að allir
þeir aðilar sem hafi verið í viðræðum við fyrirtækið séu það enn.
Ný tækni við vinnslu jarðgass
í Bandaríkjunum hefur orsakað
mikið framboð á gasi þar í landi
og verðlækkun í kjölfarið.

Gunnar Tryggvason, formaður
nefndar um mögulega lagningu
sæstrengs, segir þetta geta hægt
á þeirri þróun sem Landsvirkjun stefndi að varðandi verð. „Það
getur gerst að orkufreki iðnaðurinn þurfi ekki lengur að flýja að
heiman.“
Ragnar Guðmundsson, forstjóri
Norðuráls, segir Century Aluminium hafa opnað á ný verksmiðju í
Bandaríkjunum sem lokað var árið
2009. Hann óttast að hátt orkuverð
hér á landi fæli fyrirtæki frá.
Hörður segir hins vegar engan
bilbug að finna á Landsvirkjun

varðandi verðstefnuna. Viðmiðunarverðið er 43 dollarar á megavattsstund til 15 ára, með afslætti
fyrstu 5 árin. Ekki verði horfið frá
því, vegna stundarbreytinga ytra.
„Nei, ef menn hafa ekki kjark til
að vera í viðskiptum þá eiga menn
ekki að vera í viðskiptum.“ Landsvirkjun bjóði betra verð til lengri
tíma, en verðlækkunin hafi vissulega áhrif.
„Þetta gerir þetta meira töff
fyrir okkur, það er alveg öruggt.
En lífið er þannig, það er ekki alltaf dans á rósum.“


- kóp / sjá síðu 10

Intouchables slær í gegn:

Aðsókn jókst
um 77 prósent
Ætla sér sæti á EM
Karlalandslið Íslands í
golfi hefur keppni gegn
sterkum andstæðingum á
Hvaleyrarvelli í dag.
sport 40

veðrið í dag
13

16

15

15

16

Bjart um allt land í dag. Hægviðri A-til á landinu en 3-8 m/s
V-til, hægara fyrripart dags. Stöku
síðdegisskúr SV-til. Hiti 12-20 stig.
veður 4

Grindin klædd Verktakar eru í óðaönn að klæða stálgrind álversins í Helguvík til að verja hana fyrir náttúruöflunum. Það er
þó ekki til marks um að meiri kraftur hafi verið settur í byggingu álversins, að sögn forstjóra Norðuráls. 
fréttablaðið/pjetur

Framkvæmdir Norðuráls í Helguvík eru enn í hægagangi:

Kvikmyndir Aðsókn á frönsku
kvikmyndina Intouchables hefur
aukist um 77 prósent á milli
helga og var
nauðsynlegt að
færa myndina
í stærri sali til
að anna eftirspurn.
Samkvæmt
Ísleifi Þórhallssyni,
markaðs- og
Ísleifur
deildarstjóra
viðburðadeild- Þórhallsson
ar Senu, er
óalgengt að
aðsókn aukist svo mikið hverja
einustu sýningarhelgi. Um sextán þúsund manns hafa séð myndina frá því hún var frumsýnd
fyrir fjórum vikum.
„Ég er búinn að vera lengi í
þessum bransa og man ekki eftir
að hafa séð kúrfu sem þessa
áður,“ segir Ísleifur.

- sm / sjá síðu 46

Klæða álversbygginguna áli
iðnaður Verktakar hófu nýlega uppsetningu
álklæðningar utan á stálgrind fyrirhugaðs álvers
Norðuráls í Helguvík. Þetta er þó ekki til marks um
að meiri kraftur hafi verið settur í byggingu álversins, að sögn Ragnars Guðmundssonar, forstjóra
Norðuráls.
„Við hægðum verulega á framkvæmdum við
álverið eftir hrun og síðan þá höfum við keyrt þetta
á lægsta hraða. Það hefur ekki breyst en uppsetning klæðningarinnar er ef til vill meira áberandi en
önnur verkefni því að þetta er ofanjarðar, en hún er
nauðsynleg til að vernda burðarvirkið, sem er úr
stáli, fyrir veðri og vindum.“
Varðandi framgang álversins segir Ragnar að

bbbb
PBB/ F R T M

viðræður hafi staðið yfir við HS Orku og Orkuveitu Reykjavíkur um orkusölu, á grundvelli fyrirliggjandi samninga. Eins og fram hefur komið féll
gerðardómur undir lok síðasta árs þar sem orkusölusamningarnir milli Norðuráls og HS Orku voru staðfestir, en fyrirtækin eru að vinna að lausn á grundvelli þeirrar niðurstöðu og segir Ragnar að ágætur
gangur hafi verið í þeim viðræðum að undanförnu.
„Það liggur ekki fyrir endanleg niðurstaða um alla
þætti á þessari stundu en vonandi tekst að loka því
sem eftir er á næstunni,“ segir Ragnar, en vildi að
öðru leyti ekki tjá sig nánar um hvenær Norðurál
vonaðist til þess að færi að draga til tíðinda í málinu.

- þj

Hungurleikarnir
Halda áfram
www.forlagid.is
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SPURNING DAGSINS

Björn Magnússon veiddi 110 sentimetra fisk við Spegilflúð í gær sem gæti verið stærsti lax sumarsins:

Landaði 29 punda hrygnu í Laxá í Aðaldal
Arnar Eggert, ertu líka að selja
nærbuxurnar þínar?
„Já, en bara þær úr vínilnum.“
Arnar Eggert Thoroddsen heldur garðsölu
um helgina þar sem hann býður þúsundir vínilplatna til sölu. Þunna pappírsumslagið sem vínilplötur eru geymdar í
er gjarnan kallað nærbuxur.

VEIÐI „Viðureignin var tiltölulega
stutt, ekki nema 25 eða 30 mínútur. Hann var þungur og allt það en
engin læti í honum. Þetta var auðveldara en ég hélt í fyrstu þegar
ég sá hversu stór fiskurinn var,“
segir Björn Magnússon sem veiddi
110 sentimetra lax, sem ætla má að
sé 29 pund, við Spegilflúð í Laxá
í Aðaldal í gær. „Þetta var mjög
skemmtileg viðureign og það liggur við að adrenlínkikkið sé enn þá
í manni.“
Hrygnan sem Björn veiddi er
stærsti lax sem veiðst hefur í sumar.
Stærsti lax sem veiddist í fyrra var

108 sentimetrar en hann veiddist á
svipuðum stað, eða við Fossbrún.
Orri Vigfússon, leigutaki Laxár
í Aðaldal, er búinn að veiða á þessum stað í ein 45 ár og segir að þarna
sé stærstu fiska landsins að finna.
„Þetta er einhver magnaðasti staður
í veröldinni,“ segir Orri.
Eins og gefur að skilja er þetta
langstærsti lax sem Björn hefur
veitt, tíu pundum þyngri en sá
stærsti hingað til. Björn býst ekki
við að veiða stærri fisk í náinni
framtíð en er þó ekki úrkula vonar.
„Við verðum hér til hádegis á morgun [í dag] svo það er aldrei að vita,“

RISAFISKUR Þessi fiskur úr Laxá í Aðaldal reyndist 104 sentimetrar en fiskurinn hans

Björns var 110 cm. Því miður náðist ekki mynd af ferlíkinu.

segir hann og hlær. Risafiskurinn
tók fluguna Kolskegg, hnýtta af
Stefáni Kristjánssyni.
Svo mikið fát var á Birni og
Hákon Ólafssyni veiðifélaga hans

MYND/ÓSKAR PÁLL SVEINSSON

þegar þeir ætluðu að sleppa fiskinum að þeir fundu ekki myndavélina. Því er engin mynd til af
stærsta laxi sumarsins.
- kh

Tölvuþrjótar birta gögn:

KÁRASTAÐASTÍGUR Smíðað er eftir

verðlaunatillögu úr arkitektasamkeppni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fram úr á Kárastaðastíg:

Kostar meira
en fjárheimildir
FRAMKVÆMDIR Gerð nýrrar brautar

yfir hyldýpi sem opnaðist við hrun
í Almannagjá í fyrra kostar mun
meira en samþykktar fjárheimildir
gera ráð fyrir. Verja átti 23 milljónum króna til verksins. Strax í
apríl í vor, áður en framkvæmdir
hófust, var sá rammi sprunginn
og kostnaðurinn kominn upp í 29
milljónir, eða 26 prósent umfram
áætlun.
Tafir urðu vegna halla á göngubrautinni sem ekki var talinn
henta fötluðum. Mannvirkjastofnun sagði hins vegar reglugerð um
slíkt aðeins eiga við í þéttbýli.
Verið er að smíða gangveginn um
Kárastaðastíg þessa dagana. - gar

Hrefnuveiðar í Faxaflóa:

Hrefnan hopar
undan makríl
DÝRALÍF Milljón tonna makrílstofn-

inn sem gengur inn í íslenska fiskveiðilögsögu virðist hafa veruleg
áhrif á vistkerfið hér við land.
Þorsteinn Þorbergsson, skipstjóri á hrefnuveiðiskipinu Hrafnreyði, segir að makríllinn hafi
haft mestallt æti af hrefnunni í
Faxaflóa svo hún sé farin að leita
annað. Hann segist ætla að leita
af sér allan grun næstu daga en ef
fram heldur sem horfir muni þeir
halda til Breiðafjarðar. Ef eins sé
ástatt þar verði haldið til hrefnuveiða í Húnaflóa.
Þetta er annað árið í röð sem
makríllinn hefur áhrif á veiðihögun hrefnuveiðimanna. - jse/ sjá síðu 16

lista yfir
Íslenskur salatbóndi Birta
barnaníðinga
leiðbeinir Kínverjum
Hafberg Þórisson í Lambhaga er nýkominn frá Kína þar sem hann ráðleggur
heimamönnum um gróðurhúsaræktun. Kínverjar leita aðferða til að rækta
mikið magn af gæðagrænmeti. Hafberg hreifst af metnaði og aga gestgjafanna.
LANDBÚNAÐUR „Ég er mjög stoltur

af hugmyndum þeirra um að láta
peninga í þetta verkefni og gera
það vel,“ segir Hafberg Þórisson, eigandi gróðrarstöðvarinnar Lambhaga, sem nýkominn er
heim frá Kína þar sem hann ráðlagði heimamönnum um gróðurhúsaræktun.
Aðstoðarlandbúnaðarráðherra
Kína heimsótti Lambhaga í maí.
Áður höfðu tvær kínverskar
sendinefndir heimsótt Hafberg
og gróðrarstöðina hans sem
þekkt er fyrir Lambhagasalat.
Kínverjarnir buðu Hafberg til
heimalands síns og þaðan kom
hann í síðustu viku eftir rúmlega
viku dvöl, fyrst og fremst í Giyjong-héraði.
„Þar sýndu þeir okkur hvað
þeir eru búnir að gera, hvað þá
langar til að gera og hvað er
á döfinni,“ segir Hafberg og
útskýrir að þótt Kínverjar séu
óhemjugóðir og tæknilega fullkomnir í ræktun hrísgrjóna séu
aðferðir þeirra í grænmetisrækt
ef til vill ekki nógu afkastamiklar og stundum skorti á gæði.
„Nú vilja þeir afkastameiri
aðferðir og það er mikill hugur
í þeim,“ segir Hafberg sem átti
góðar viðræður við héraðsstjórnina í Giyjong, þar sem stærsta
borgin telur 6,5 milljónir íbúa.
„Þeir eru mjög velviljaðir því
að það sé farið af stað með alvöru
verkefni og að það verði gert
á sama hátt og hérna hjá mér,“
segir Hafberg. Kínverjarnir hafi
aðallega verið að hugsa um salat.
„En ég benti þeim líka á að það er
svo margt, margt annað sem þeir
geta gert.“
Hafberg segir heimsóknina

SAMFÉLAGSMÁL Hópur tölvuþrjóta, Anonymous, hefur nú
birt 500 tölvupósta, IP-tölur
og heimilisföng hjá fólki sem
hópurinn segir hafa verið virka
notendur á heimasíðum sem
innihalda barnaklám.
Á listanum eru meðal annars
tölvupóstföng frá Hollandi,
Belgíu, Bretlandi og Bandaríkjunum. Stóran hluta er þó ekki
hægt að rekja. Þetta kemur
fram á Politiken.
Þetta er í annað skiptið sem
hópurinn ræðst gegn barnaníðingum, en í október á síðasta
ári birti hópurinn yfir 1.500
nöfn.
- ktg

Óhugnaður í Danmörku:

Tvítugur maður drepinn af
tígrisdýrum
HAFBERG ÞÓRISSON OG LIU YI HUA Hafberg ræddi við stóreignamanninn og fjárfestinn Liu Yi Hua í Giyjong um hátæknigróðurhús Hafbergs í Reykjavík sem fyrirmynd
við uppbyggingu grænmetisræktunar með auknum afköstum og gæðum í Kína.
MYND/ÚR EINKASAFNI

hafa komið sér ánægjulega á
óvart. „Þeir eru agaðir og mjög
umhugað að gera góða hluti, ekki
bara í garðyrkju. Vegir og allir
innviðir bera vitni um ofboðslegan metnað. Það kom mér mjög
á óvart hversu vel hlutunum er
stjórnað á þessu svæði,“ segir
garðyrkjubóndinn.
Sjálfur er Hafberg einmitt
um þessar mundir að betrumbæta eigin framleiðslustöð í
Lambhaga. Þar á hann í samvinnu við danska fyrirtækið
Danish Greenhouse Supply sem
hann kveður það stærsta í Evrópu í framleiðslu tæknibúnaðar
í gróðurhús. Danska fyrirtækið

taki þátt í verkefninu í Kína og
hluti tæknibúnaðarins sé þróaður í Lambhaga þar sem salat er
ræktað í lokuðu rými með flugnanetum og tölvustýrðri vatnskælingu.
„Það er það sem þeir eru að
leita að; að geta stjórnað framleiðslunni til að fá ákveðið magn
og gæði á hvern fermetra,“ segir
Hafberg sem á standandi boð um
að koma sjálfur til starfa ytra.
„Ég er í ágætum málum hérna
heima og er ekkert að leita mér
að vinnu og benti þeim á að það
er til fullt af fólki sem er betra
en ég. En ég bauð þeim að vera á
hliðarlínunni.“
gar@frettabladid.is

DANMÖRK Óhugnanleg sjón blasti
við starfsmönnum í dýragarðinum í Kaupmannahöfn þegar
þeir mættu til vinnu í gærmorgun. Í búri tígrisdýranna fannst
lík manns sem dýrin höfðu rifið
í sig um nóttina.
Dýrin hringsóluðu um líkið
þegar starfsmennirnir mættu.
Þeim tókst að hrekja þau á brott
og ná líkinu úr búrinu.
Lögregla telur allt benda til
þess að maðurinn hafi klifrað
yfir girðinguna og inn til dýranna. Borin voru kennsl á hann
síðdegis og reyndist hann vera
tvítugur maður frá Afganistan
sem fékk danskan ríkisborgararétt í síðasta mánuði.
Dýragarðurinn var opinn í
gær þótt búr tígrisdýranna hafi
verið girt af. Ekkert þessu líkt
hefur áður hent í 152 ára sögu
garðsins.
- sh

Fjölmenn mótmæli í Madríd sama dag og forsætisráðherra kynnti niðurskurð:

2 fyrir 1 til Costa del Sol Boðar niðurskurð og hækkanir
17. júlí
SPÁNN Ríkisstjórn Spánar kynnti í gær miklar

Frá kr.

34.950

Ótrúlegt tilboð - Allra síðustu sætin
Heimsferðir bjóða nú einstakt tilboð á síðustu flugsætunum til Malaga 17. júlí í
14 nætur. Þú kaupir 2 flugsæti en greiðir aðeins fyrir 1. Við bjóðum þér fjölbreytta
gistingu meðan á dvölinni stendur.

Verð kr. 34.950 Flugsæti með sköttum, m.v. 2 fyrir 1 tilboð 17. júlí í 14 nætur.
Netverð á mann. Verð áður kr.69.900.
Verðdæmi fyrir gistingu:

kr. 50.300 á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn á Bajondillo 17. júlí í 14 nætur
Verð á mann m.v. 2 fullorðna í studio íbúð á Bajondillo kr. 56.200 í 14 nætur.

sparnaðaraðgerðir, á meðan þúsundir mótmæltu í
Madríd svo að til átaka kom milli mótmælenda og
lögreglu.
Sparnaðaraðgerðirnar sem forsætisráðherrann
Mariano Rajoy kynnti fyrir þinginu í gær eiga að
hans sögn að spara 65 milljarða evra á tveimur
og hálfu ári. Skattar verða hækkaðir, jólabónusar
verða aflagðir í opinbera geiranum og fjárframlög
til stjórnmálaflokka, verkalýðsfélaga og sveitarstjórna verða lækkuð. Þá verða atvinnuleysisbætur
skertar ef fólk er atvinnulaust í meira en hálft ár.
Rajoy sagði að án þessara aðgerða yrði almannaþjónusta í hættu. Hann viðurkenndi að skattahækkanir væru brot á kosningaloforði hans. „Ég sagðist
myndu lækka skatta og ég er að hækka þá. Aðstæður breytast og ég verð að aðlagast þeim.“
Námaverkamenn á Spáni hafa mótmælt aðgerðum
stjórnvalda harðlega síðustu vikur, en til stendur að
lækka niðurgreiðslur til námaiðnaðarins í landinu.
Verkalýðsfélög segja að með niðurskurðinum séu 30
þúsund störf sett í hættu. Þúsundir mótmæltu niðurskurði og skattahækkunum með námamönnunum

FJÖLMENNT Mótmælendur fjölmenntu í miðborg Madrídar í

gær, en upphaf mótmælanna er óánægja námuverkamanna
með lægri niðurgreiðslur til greinarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

í höfuðborginni Madríd í gær, og rigndi grjóti og
flöskum yfir lögreglumenn. Fimm voru handteknir
og þrír slösuðust lítillega.
- þeb

husa.is

BRJÁLAÐ
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20%
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20%
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GARÐ
STYTT
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30%

SUMA
RBLÓM

20%
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ORKIDEA

Verð áður: 1.999 kr.

Nú: 1.199 kr.

ÚTIPO
TTAR

GARÐ
PLÖN
TU

ÚTSA
LA

ÚRVALS GRÓÐURMOLD

30%

AFSLÁ
TTUR

MOLD 50L JONGKIND

Verð áður: 1.699 kr.

Nú: 1.190 kr.

BIRKI Í POTTI

Verð áður: 1.990 kr.

Nú: 799 kr.

GLJÁMISPILL

Verð áður: 1.199 kr.

Nú: 690 kr.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

12. júlí 2012 FIMMTUDAGUR

4

GENGIÐ 11.07.2012

Bandaríkjadalur

127,93

128,55

Sterlingspund

199,15

200,11

Evra

157,06

157,94

Dönsk króna

21,118

21,242

Norsk króna

20,991

21,115

Sænsk króna

18,362

18,47

Japanskt jen

1,6131

1,6225

SDR

192,43

193,57

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
219,8372
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Hermann hætti störfum í gær:

Eggert ráðinn
forstjóri N1
VIÐSKIPTI Eggert B. Guðmundsson, sem gegnt hefur starfi forstjóra HB Granda, mun taka við
starfi forstjóra N1 þann 1. september í haust.
Eggert tekur
við starfinu
af Hermanni
Guðmundssyni sem hætti
störfum í gær.
Eggert lætur
af störfum hjá
HB Granda um
EGGERT B.
næstu mánaðaGUÐMUNDSSON
mót.
Eggert er rafmagnsverkfræðingur frá háskólanum í Karlsruhe
og jafnframt með MBA-gráðu
frá IESE-viðskiptaháskólanum í
Barcelona. Hann hefur verið forstjóri HB Granda frá 2005.
Talsverðar breytingar hafa
orðið á eignarhaldi N1 á síðustu
misserum en stærstu eigendur
félagsins eru nú Framtakssjóður
Íslands (45%), Íslandsbanki (25%)
og Lífeyrissjóður verslunarmanna (10%).
- mþl

Hópur fólks hélt samstöðumótmæli fyrir meðlimi Pussy Riot í Rússlandi:

Segja miðað við Icelandair:

Einn handtekinn í mótmælum

Iceland Express
mótmælir

SAMFÉLAGSMÁL Hópur fólks kom

saman við rússneska sendiráðið í
gær til að mótmæla varðhaldi yfir
þremur rússneskum konum. Konurnar eru meðlimir í pönksveitinni
Pussy Riot og hafa verið í haldi
rússnesku lögreglunnar vegna
mótmæla síðan í mars.
Einn maður var handtekinn
í mótmælunum við rússneska
sendiráðið, en það kom skipuleggjendum á óvart hversu mikill viðbúnaður lögreglu var. Að sögn
lögreglu veittist maðurinn að lögreglumönnum þegar þeir ætluðu
að hafa afskipti af öðrum mótmæl-

Blábjörg friðlýst
Djúpavogshreppur hyggst friðlýsa Blábjörg á Berufjarðarströnd í samráði
við landeigendur og Umhverfisstofnun. „Um er að ræða mikinn flikrubergsgang sem gengur í sjó fram. Hið
fyrirhugaða friðlýsta svæði, sem er
vinsæll áningastaður ferðamanna, er
alls 1,44 ha að stærð,“ segir sveitarstjórnin sem stefnir að því að ganga
frá málinu í sumar.

LEIÐRÉTT
Rangar merkingar birtust með súluriti
um blaðalestur í Fréttablaði gærdagsins. Bláu súlurnar eiga við um lestur á
fyrsta ársfjórðungi 2012 og þær brúnu
um annan ársfjórðung 2012.

FRÁ MÓTMÆLUNUM Hópurinn lét fara
þokkalega vel um sig fyrir utan sendiráðið í Garðastræti í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VIÐSKIPTI Iceland Express hefur

sagt sig úr Samtökum ferðaþjónustunnar og verkefninu Ísland
allt árið. Félagið segir Icelandair
hafa óeðlileg áhrif á verkefnið,
sem miði við áætlanir Icelandair.
„Við látum ekki bjóða okkur
það að við séum að leggja fé inn í
verkefni sem hunsar okkar hagsmuni algjörlega,“ segir Heimir Már Pétursson, upplýsingafulltrúi félagsins.
Stjórnarformaður verkefnisins
segir reynt hafa verið að koma til
móts við Iceland Express.
- þeb

Markmið í endurvinnslu fyrir allt landið

1. júlí 2013 Lífrænn
úrgangur til urðunar verði
í mesta lagi 50 prósent af
því sem til féll árið 1995.

1. janúar 2015 Sérstakri söfnun á pappír,
málmum, plasti og gleri
komið á laggirnar.

1. janúar 2015 Bannað
verður að afhenda ókeypis
plastpoka og gjald lagt á
einnota poka úr plasti í
verslunum.

31. desember 2015
Aðeins 25 prósent af
úrgangi urðuð (enn þá
aðeins tillaga).

1. janúar 2021 Bann
við urðun lífræns úrgangs
(aðeins tillaga).

31. desember 2025 Að
hámarki fimm prósent
af úrgangi urðuð (aðeins
tillaga).

HEIMILD: DRÖG AÐ LANDSÁÆTLUN UM MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS 2013-2024

Lítið mál að flokka sorp
Mikil umbylting hefur átt sér stað í sorpmálum Íslendinga undanfarin ár og byltingin er rétt að byrja.
Urðun úrgangs mun brátt heyra sögunni til að mestu leyti og flokkun heimilissorps er það sem koma skal.
FRÉTTASKÝRING
Hver eru næstu skref í sorpflokkun?

NÁTTÚRUVERND

anda. María Lilja Þrastardóttir,
einn skipuleggjenda mótmælanna,
segir að hinn handtekni hafi gengið á milli mótmælandans og starfsmanns sendiráðsins.
Pussy Riot er femínísk pönkhljómsveit sem mótmælir stöðu
kvenna í landinu og tók þátt í mótmælum gegn Vladimír Pútín forseta. Þær héldu meðal annars tónleika í kirkju í byrjun ársins, sem er
ólöglegt. Þær eiga yfir höfði sér allt
að sjö ára fangelsi verði þær dæmdar. Konurnar hófu hungurverkfall í
síðustu viku eftir að þeim var birt
2.800 blaðsíðna ákæra.
- þeb

Það er lítið mál að umbylta ruslamálum þjóðarinnar, aðalatriðið er
að fræða almenning. Þessu heldur
Agnes Gunnarsdóttir fram. Hún
er framkvæmdastjóri sölu- og
markaðssviðs hjá Íslenska gámafélaginu sem þjónar fjöldamörgum sveitarfélög um allt land.
„Númer eitt, tvö og þrjú er
fræðsla. Það er ekki nóg að senda
einn bækling heim. Það þarf að
fylgja þessu eftir,“ segir Agnes.
Hún segir að starfsmenn
Íslenska gámafélagsins hafi til að
mynda heimsótt tíu þúsund heimili á landinu og beinlínis kennt
fólki að flokka.
„Fólk er að mikla fyrir sér
hvernig á að koma fyrir öllum
flokkunarílátunum. Hvort þetta
eigi að vera inni í kústaskáp eða

È67,1
È67,1
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Fólk er oft svo
stressað og hrætt
við breytingar. En ef maður
heldur aðeins í höndina á því
er þetta ekkert mál.

Úrgangur
Heildarmagn úrgangs var mest
árið 2008 og var þá 2.158 kíló
á hvert mannsbarn. Síðan hefur
talan farið ört lækkandi og var
komin niður í 1.596 kíló árið
2010. Mikil umskipti hafa orðið á
hvað verður um allt þetta rusl. 79
prósent af úrgangi voru urðuð árið
1995 en sú tala er komin niður í
32 prósent árið 2010.

AGNES GUNNARSDÓTTIR
HJÁ SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐI ÍSLENSKA
GÁMAFÉLAGSINS.

hvar. Fólk er oft svo stressað og
hrætt við breytingar. En ef maður
heldur aðeins í höndina á því er
þetta ekkert mál.“
Agnes segir litlu hlutina helst
flækjast fyrir fólki. „Smáatriðin
verða oft stærstu atriðin fyrst, til
dæmis tyggjó en því á að henda í
almennt sorp.“
Hún segir spýtur af íspinnum

HEIMILD: DRÖG AÐ LANDSÁÆTLUN
UM MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS 2013-2024

og pilluspjöld einnig vera dæmi
um hluti sem vefjast fyrir fólki.
Mikilvægast sé að flokka stóru
hlutina, pappa, plast og mjólkurfernur.
Agnes bendir á að framleið-

HEIMURINN
Snjólaug
Ólafsdóttir

13 4

veðurfréttamaður

15

3

13

15 2
15

2

1
14

3

16 2
16
14
14

iVWYLäYRQODXVDU
Á MORGUN
víða 3-8 m/s,
hvassara NA-til.

14 2
15 3

HLÝTT Bjart um
allt land í dag en
dregur heldur fyrir
á morgun þó að
víðast hvar sjáist
eitthvað til sólar.
Lítilsháttar væta
N-til á laugardag.
Hlýtt í veðri í öllum
landshlutum næstu
daga.
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katrin@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
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endur beri vissa ábyrgð. Þeir
þurfi að setja vörur sínar í
endur vinnsluvænar umbúðir
svo eftirleikurinn verði auðveldari fyrir neytendur. „Sjáðu til
dæmis mjólkurfernu með tappa
úr plasti. Þar er verið að blanda
saman tveimur endurvinnsluflokkum. Það þarf að gera fólki
endurvinnslu auðveldari með því
að blanda ekki saman flokkum.
Þarna verðum við neytendur að
þrýsta á framleiðendur,“ segir
Agnes.
Nú þegar eru sautján sveitarfélög byrjuð að flokka í þrjá
endurvinnsluflokka: lífrænt,
endurvinnanlegt og almennt
heimilissorp sem er óendurvinnanlegt. Stykkishólmur er ákveðin fyrirmynd í þessum málum en
þar hefur náðst að flokka upp í 67
prósent af úrgangi.
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LAUGARDAGUR
3-10 m/s

15

14

Alicante

30°

Basel

29°

Berlín

18°

Billund

18°

Frankfurt

19°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

25°

London

19°

Mallorca

29°

New York

29°

Orlando

31°

Ósló

17°

París

21°

San Francisco

26°

Stokkhólmur

19°

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
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9.990

FULLT VERÐ: 5.995

B
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FULLT VERÐ: 16.990

LONDON STÓLSESSA
Fyrir stóla með stillanlegt bak.

TÓLAR

IMOLA BORÐ OG 2 IMOLA STÓLAR
Nett, samanleggjanlegt garðhúsgagnasett úr stáli. Sessa og bak úr
sterku polyrattan efni. Borðplata með hertu gleri.
Stærð á borði: Ø55 x H72 sm.

FULLT VERÐ: 69.950

39.950

NORWICH BORÐ
Stærð: 90 x 180 sm.

42%
AFSLÁTTUR

38%

FULLT VERÐ: 59.990

39.990

EGGJA SAM
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UR

SPAR

IÐ

0
0
0
.
20

SOFIE GARÐHÚSGÖGN
Stílhreint og flott garðhúsgagnasett úr sterku, viðhaldsfríu,
plastefni á frábæru verði! Settið samanstendur af sófa, 2 stólum,
borði og sessum í stólana og sófann. St. á borði: B59 x L92 x H43 sm.
Borð + sófi + 2 stólar + sessur fullt verð: 59.990

199.990

IÐ
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0
0
0
.
200

AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 7.995
Trefjar

AR+SESS

FULLT VERÐ: 399.990

ROYAL STÓLL
Góður stóll úr gegnheilum harðviði.

HÆGT AÐ L

I+2 STÓL
ORÐ+SÓF

4.995

MERIDA SÓFASETT
Sett úr áli og sterku, veðurþolnu polyrattan efni.
Flott sporöskjulagað borð, 2ja sæta sófi og 2 armstólar.
Borðið er með glerplötu. Slitsterkar sessur með
polyester áklæði fylgja. St. á borði: B55 x L115 x H42 sm.
Stóll: B103 x D83 x H80 sm. Sófi: B217 x D83 x H80 sm.
Borð + sófi + 2 stólar + sessur áður 399.990

Hefur þú orðið fyrir barðinu á
innbrotsþjófum?
JÁ

27,2%
72,8%

NEI
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KJÖRKASSINN

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú komið með erlenda
matvöru til landsins?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

Íslenskir læknar birta grein í virtu tímariti um skurðaðgerðir vegna lungnakrabba:

Nýr bæjarstjóri í Garði:

Góður árangur af aðgerðum hér

Magnús verður
bæjarstjóri

HEILBRIGÐISMÁL 99 prósent sjúklinga sem fara í skurðaðgerðir vegna lungnakrabbameins á
Íslandi lifa aðgerðina af og lífslíkur þeirra sem ganga undir aðgerðir hafa batnað mikið. Árangurinn
af skurðaðgerðum hér á landi er
mjög góður í alþjóðlegum samanburði.
Þetta kemur fram í grein
íslenskra vísindamanna við
Háskóla Íslands og Landspítalann,
sem birtist nýlega í blaðinu Journal of Thoracic Oncology, sem er
eitt virtasta tímarit heims á sviði
krabbameinslækninga.

Umhverfisstofnun:

Áhyggjur í heilbrigðisnefnd:

Erfðabreytt
bóluefni leyft

Aukin mengun
af brennisteini

HEILBRIGÐISMÁL Umhverfisstofn-

UMHVERFISMÁL Heilbrigðisnefnd
Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis kveðst hafa verulegar
áhyggjur af aukinni mengun
vegna brennisteinsvetnis í andrúmslofti.
„Frá og með 1. júlí 2014 ber að
tilkynna almenningi ef styrkur
þess fer yfir 50 μg/m³ í meira en
3 klst.
Slík tilfelli hafa komið upp
um 20 sinnum á liðnum tveimur
árum við Digranesheiði í Kópavogi sem sýnir ljóslega alvarleika málsins,“ segir heilbrigðisnefndin.
Nefndin hefur átt í samskiptum
við Orkuveituna vegna brennisteinsvetnis frá jarðvarmavirkjunum og við nýstofnaðan stýrihóp orkuöflunarfyrirtækja sem á
að glíma við útblástur frá slíkum
virkjunum.
- gar

un hefur gefið út leyfi fyrir
rannsókn með erfðabreyttu
bóluefni. Rannsóknin er hluti af
fjölþjóðlegri rannsókn.
Umsókn fyrir leyfinu var
send til umsagnar ráðgjafanefndar um erfðabreyttar lífverur og Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Ráðgjafanefndin samþykkti
einróma að leyfið yrði veitt en
lagði til að þátttakendur í rannsókninni fengju sóttdrepandi
efni með sér heim og umbúðir til að taka við plástrum og
öðru sem innihaldið gæti lifandi
verur. Öllum slíkum úrgangi
skal skilað til förgunar.
Áður en rannsókn á bóluefninu getur hafist þarf að fá leyfi
frá Geislavörnum ríkisins. Þess
er nú beðið.
- ktg

SÍÐUSTU SÆTIN
TIL TENERIFE Í JÚLÍ

ALLT INNIFALIÐ!
1 VIKA

2 VIKUR

BROTTFÖR 25. JÚLÍ

BROTTFÖR 18. JÚLÍ

TROPICAL PLAYA

TROPICAL PLAYA

103.900*,- 129.983*,VERÐDÆMI:

VERÐDÆMI:

á mann í studioíbúð, 2 fullorðnir og
1 barn með öllu inniföldu.
Verð m.v. 2 fullorðna í studio
kr. 112.080,-

á mann í studioíbúð, 2 fullorðnir og
1 barn með öllu inniföldu.
Verð m.v. 2 fullorðna í studio
kr. 144.380,-

ÚRVAL ÚTSÝN | LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | MEIRA Á URVALUTSYN.IS
* Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.

LANDSPÍTALI Aðgerðir vegna lungnakrabbameins voru skoðaðar frá árinu
1994 til 2008.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í grein íslensku vísindamannanna var árangur skurðaðgerða
vegna lungnakrabbameins á
árunum 1994 til 2008 skoðaður.

26 prósent sjúklinga með lungnakrabbamein gengust undir skurðaðgerð, sem er hátt hlutfall miðað
við önnur Evrópulönd. Hlutfallið
er til dæmis undir 20 prósentum á
Norðurlöndunum.
Greinin byggir á meistaraverkefni Húnboga Þorsteinssonar í
læknisfræði, en hann er nú kandídat á Landspítalanum. Húnbogi
vann verkefnið hjá Tómasi Guðbjartssyni prófessor en Steinn
Jónsson, Helgi J. Ísaksson, Ásgeir
Alexandersson, Guðrún Nína Óskarsdóttir og Rut Skúladóttir voru
aðrir höfundar.
- þeb

SVEITARSTJÓRNARMÁL Magnús Stefánsson, fyrrverandi félagsmálaráðherra verður kynntur sem nýr
bæjarstjóri í Garði á aukafundi
bæjarstjórnar í hádeginu í dag.
Þetta staðfesti Davíð Ásgeirsson,
fulltrúi L-lista í bæjarstjórn í samtali við Fréttablaðið í gærkvöldi.
„Ef allt fer að óskum verður
ráðningin samþykkt á fundinum í
dag,“ sagði Davíð. Spurður hvort
minnihlutanum hafi verði kynnt
fyrirætlanin segir Davíð að minnihluta hafi verið boðin þátttaka en
það boð hafi verið afþakkað. - bþh

Erfðabreytileiki hefur áhrif á Alzheimer
Uppgötvun vísindamanna Íslenskrar erfðagreiningar og lækna á Landspítalanum gefur von um að hægt sé að finna lækningu við Alzheimer-sjúkdómnum.
Kári Stefánsson segir hugsanlegt lyf gegn honum eiga að gefa öllu gömlu fólki.
VÍSINDI Rannsóknir vísindamanna

hjá Íslenskri erfðagreiningu hafa
sýnt fram á erfðabreytileika í
mönnum sem minnkar mjög líkur
á Alzheimer-sjúkdómnum og
öðrum elliglöpum.
Niðurstöður rannsóknarinnar
sýna að eitt prósent Íslendinga ber
erfðabreytileika
sem hlífir þeim
náttúrulega
við sjúkdómnum. Uppgötvunin staðfestir
því ekki aðeins
grun vísindamanna um hvað
valdi Alzheimer
KÁRI STEFÁNSSON
hjá fólki, heldur
gefur vísbendingar um að sjúkdómurinn sé
öfgar eðlilegra elliglapa.
Erfðabreytileikinn er sá fyrsti
sem finnst og virðist verja fólk
gegn Alz heimer. Breytileikinn
liggur í geninu APP. Ekki er vitað
hvaða hlutverki APP gegnir í heilanum en lengi hefur verið vitað að
það tengist sjúkdómnum.
Kári Stefánsson, forstjóri
Íslenskrar erfðagreiningar, leiddi
rannsóknina sem hófst fyrir fjórtán árum. Hún var unnin í samstarfi við lækna á Landspítalanum, þá sérstaklega Jón Snædal
lækni. Kári segir uppgötvunina
gefa góða von um að hægt verði
að finna lækningu við Alzheimer
og elliglöpum.
„Lyfjafyrirtæki úti í heimi hafa
verið að reyna að búa til lyf sem
hamla starfsemi efnahvata í heilanum sem leiða til Alzheimersjúkdóms,“ segir Kári. „Vandamálið er að þau hafa ekki haft
neina sönnun þess að lyfin muni
hamla gegn sjúkdómnum. Þessi
stökkbreyting sem við fundum
sýnir fram á að ef þeim tækist
að búa til lyf sem hemur þennan
efnahvata þá kemur það til með að
hægja á þessum sjúkdómi og jafnvel lækna hann.“
Kári segir uppgötvunina búa til

ÍSLENSK ERFÐAGREINING Vísindamenn fyrirtækisins ásamt læknum á Landspítal-

anum hafa fundið erfðabreytileika í mönnum sem minnka líkur á Alzheimer-sjúkdómnum.

Ef lyf við þessu
kemst á markað nógu
snemma þá er möguleiki á
að ég komi til með að muna
símanúmerið mitt.
KÁRI STEFÁNSSON
FORSTJÓRI ÍE

auknar ástæður fyrir lyfjafyrirtæki að fylgja sínum verkefnum
eftir af miklum krafti. „Einnig
eykur þetta von hjá þeim sem hafa
sjúkdóminn um að það verði hægt
að hamla gegn honum.“
Ýmislegt er hægt að spinna út
frá uppgötvuninni, segir Kári.
„Uppgötvunin teygir anga sína
víða. Hún sýnir fram á að Alz-

heimer og elliglöp eru af sama
toga. Það sem er jafnvel meira
spennandi er að við sýndum fram á
að stökkbreytingin ver ekki aðeins
gegn Alzheimer-sjúkdómi heldur
einnig elliglöpum af öðrum ástæðum. Það bendir til að lyf sem eiga
að hamla gegn þessum efnahvata
ætti að gefa öllu gömlu fólki.“
Niðurstöður rannsóknarinnar
voru kynntar í stórum erlendum
miðlum í gær, þar á meðal Nature
auk The New York Times, The
Guardian, AFP, Bloomberg og
National Public Radio.
„Ef lyf við þessu kemst á markað nógu snemma þá er möguleiki
á að ég komi til með að muna
símanúmerið mitt,“ segir Kári að
lokum og hlær við.
birgirh@frettabladid.is

„Núna hefst málið,“ segir Jakob Frímann Magnússon sem leitar að afa sínum:

Fær lífsýni Davíðs Stefánssonar
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-

ur hefur fallist á að tónlistarmaðurinn Jakob Frímann Magnússon
fái aðgang að lífsýnum skáldsins
Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, sem Jakob telur að kunni að
vera afi sinn.
„Þetta er eitt skref af mörgum
sem þarf að taka til að komast að
niðurstöðunni og út af fyrir sig allt
gott um það að segja. Núna hefst
málið í rauninni,“ segir Jakob.
Móðir Jakobs, Bryndís Jakobsdóttir, var ættleidd sem ungbarn
og faðerni hennar hefur aldrei
legið fyrir. Jakob stefndi Land-

JAKOB FRÍMANN
MAGNÚSSON

DAVÍÐ
STEFÁNSSON

spítalanum, Vísindasiðanefnd og
Persónuvernd í þeim tilgangi að fá
sýni úr móður sinni, móðurömmu

og Davíð, sem hann telur að kunni
að hafa verið móðurafi sinn.
Jakob segist ekki vita hvernig ferlið sem nú tekur við gengur
fyrir sig eða hversu langan tíma
það tekur.
Ekki er algengt að lífsýni séu
afhent til ætternisrannsókna og í
þeim tilvikum sem það hefur verið
gert var um bein faðernismál að
ræða. Jakob segir að í raun hafi
verið um eins konar prófmál að
ræða, sem hafi vakið athygli lögfræðinga. Þess vegna hafi hann
rennt algjörlega blint í sjóinn með
kröfuna.
- sh

ÚTSALA
VORUM AÐ BÆTA VIÐ VÖRUM!

ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR

500-4000

KR.

fatnaður og skór á alla fjölskylduna
Gildir til 12 september.

12. júlí 2012 FIMMTUDAGUR

8

VEISTU SVARIÐ?

Samkvæmt nýrri reglugerð er ferðamönnum heimilt að flytja inn lítið magn ógerilsneyddra osta:

Bændum bannað að gera ógerilsneyddan ost
1. Hvað heitir stóra skemmtiferðaskipið sem lagðist við bryggju í
Reykjavík á þriðjudag?
2. Hvaða hús í miðborg Reykjavíkur hefur verið friðað að öllu leyti?
3. Hve margir leikmenn handboltalandsliðsins sem mun spila á
Ólympíuleikunum í London voru í
silfurliðinu 2008?
SVÖR:

NEYTENDUR Kúabændur furða sig
á nýrri reglugerð sem heimilar
ferðalöngum að flytja til landsins takmarkað magn af ógerilsneyddum ostum. Samkvæmt
reglugerðum er íslenskum kúabændum óheimilt að framleiða
ógerilsneyddar mjólkurvörur.
„Þetta er hið furðulegasta mál
þar sem okkur er ekki gefið tækifæri til að framleiða þessa vöru
líka. Það er verið að leyfa innflutning á vöru sem okkur er
bannað að framleiða en það er
augljós mismunun,“ segir Baldur Helgi Benjamínsson, fram-

Það er verið að leyfa innflutning á vöru
sem okkur er bannað að framleiða en
það er augljós mismunum.
BALDUR HELGI BENJAMÍNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI LANDSSAMBANDS KÚABÆNDA

kvæmdastjóri Landssambands
kúabænda.
Fréttablaðið greindi á þriðjudag frá nýju reglugerðinni sem
tók gildi í maí. Breytingin er ein
af afleiðingum upptöku Íslands
á matvælalöggjöf Evrópusam-

bandsins sem Íslandi bar að taka
upp samkvæmt EES-samningnum.
Löggjöfin var samþykkt á Alþingi
í nóvember í fyrra en umræddar
breytingar urðu með nýrri reglugerð í maí.
Samkvæmt reglugerðinni varð

sú breyting önnur að ferðalöngum er nú leyfilegt að taka með sér
lítið magn af hráu kjöti til Íslands
sé kjötið frosið og prófað fyrir
salmonellu. Þó þarf að afla leyfis
frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu áður.
Baldur Helgi segir þessa breytingu hafa lítil áhrif á kúabændur
enda hafi annars konar innflutningur á hráu kjöti verið leyfður
um árabil. „Það að leyfa nú ferðalöngum að flytja inn lítið magn er
því kannski ekki mikil breyting og
við höfum enga sérstaka skoðun á
því,“ segir Baldur.
- mþl

1. Celebrity Eclipse 2. Fríkirkjuvegur 11
3. Ellefu.

Verðmunur á gagnamagni um sæstrengi
Mikill munur er á því verði sem símafyrirtæki og viðskiptavinir gagnavera
greiða fyrir aðgang að sæstrengjum. Talsverð óánægja ríkir meðal íslensku fjarskiptafyrirtækjanna. Framkvæmdastjóri Farice segir þetta gjörólíka markaði.

Sól og blíða í

Barcelona
Brottfarir: 16. og 23. júlí
Heimkoma: 21., 24. og 28. júlí

Verð frá:

19.900 kr.

FÍTON / SÍA

*

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.
eiðslum.
agsetningar.
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar.

BÓKAÐU
NÚNA!
SÍÐUSTU
SÆTIN!

VIÐSKIPTI Mikill munur er á því
verði sem íslensk fjarskiptafyrirtæki og fyrirtæki í viðskiptum við
gagnaver hér á landi greiða fyrir
aðgang að sæstrengjum Farice.
Sé tekið dæmi úr verðskrám
Farice kemur í ljós að fjarskiptafyrirtækin greiða mánaðarlega 254.375
evrur, jafngildi ríflega 40 milljóna króna, fyrir tiltekinn aðgang
að báðum sæstrengjum Farice
sé miðað við þriggja ára samningstíma. Fyrir aðgang að öðrum
strengja Farice greiða viðskiptavinir gagnavera hins vegar 11.400
evrur mánaðarlega, jafngildi tæpra
tveggja milljóna króna, sé miðað við
svipaða þjónustu og átján mánaða
samningstíma.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er talsverð óánægja með
þennan verðmun innan íslensku
fjarskiptafyrirtækjanna. Óttast þau
að erlendir viðskiptavinir gagnaveranna muni fara inn á markaði þeirra
og taka frá þeim viðskipti í krafti
verðmunarins.
Ómar Benediktsson, framkvæmdastjóri Farice, leggur
áherslu á að um tvo ólíka markaði sé að ræða. Þá sé þjónustan við
þessa tvo hópa ólík auk þess sem
viðskiptavinir gagnaveranna kaupi
mun meira af gagnamagni sem réttlæti betri kjör.
„Íslensku gagnaverin eru í samkeppni við sambærilega þjónustu í
Evrópu og ef við rukkuðum umtalsvert hærra verð væru gagnaverin
hér einfaldlega ekki samkeppnishæf,“ segir Ómar og heldur áfram:
„Þetta eru tveir ólíkir og aðskildir
markaðir og í verðlagningu greinum við á milli eins og lög heimila.“
Ómar bendir á að íslensku fjarskiptafyrirtækin kaupi af Farice
svokallaða varða þjónustu en það
geri hinir ekki. Varða þjónustan sé
umtalsvert dýrari en sú óvarða.

FARICE Farice rekur tvo sæstrengi sem tengja Ísland við umheiminn. Annar þeirra,
Farice, kemur á land nyrst í Skotlandi en þessi mynd var tekin þegar strengurinn var
dreginn á land árið 2004.

… ef við rukkuðum
umtalsvert hærra
verð væru gagnaverin hér
einfaldlega ekki samkeppnishæf.
ÓMAR BENEDIKTSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI FARICE

„Þegar strengir slitna sundur á
meginlandi Evrópu, eins og gerist
reglulega, þá hefur það ekki áhrif
á íslensku fjarskiptafyrirtækin
þar sem þau fá aðgang að öðrum
strengjum í staðinn. Þetta er þjónusta sem við kaupum af öðrum og
kostar mikla peninga. Sú þjónustu
sem við seljum þessum tveimur
hópum er því ekki fyllilega sambærileg,“ segir Ómar.
Farice sagði þann 29. júní síðastliðinn upp samningum sínum
við Símann og Vodafone frá og
með október. Viðræður standa
yfir um nýja samninga en Farice
hefur boðað verulegar verðhækkanir á þjónustu sinni.
Farice rekur tvo af þremur

sæstrengjum sem tengja Ísland
við umheiminn. Íslensku fjarskiptafyrirtækin kaupa aðgang að
strengjunum sem er þeim nauðsynlegur til að þau geti boðið upp
á Internetþjónustu. Ráðgerð verðhækkun á þjónustu Farice mun
því leiða til hækkunar á verði Internetþjónustu til heimila og fyrirtækja.
Ómar segir enn mjög mikla
ónotaða f lutni ngsgetu á
sæstrengjum fyrirtækisins sem
valdi því að það þurfi að hækka
verð. „Hugsunin er hins vegar
sú að þegar nýtingin á strengjunum verður meiri í framtíðinni
muni símafyrirtækin njóta þess
og þannig lækki verðskráin til
þeirra sem skili sér til neytenda,“
segir Ómar.
Farice er að stærstum hluta í
eigu íslenska ríkisins (30,2%),
Landsvirkjunar (28,9%) og Arion
banka (39,3%). Fyrirtækið tapaði
8,55 milljónum evra á síðasta ári
eða jafngildi 1,34 milljarða króna
á núgildandi gengi. Árið 2010 tapaði fyrirtækið tæpum 17 milljónum evra.
magnusl@frettabladid.is

Gosið í Eyjafjallajökli vakti athygli vísindamanna á öskuskýjavandamáli:
Ármúla 7 | 108 Reykjavík | 5 500 600 | www.icelandexpress.is
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Greinir ösku í kílómetra fjarlægð
TÆKNI Breska lággjaldaflugfélagið EasyJet hefur hafið

prófanir á öskunema sem á að lágmarka áhættu flugfarþega þegar flogið er um svæði mettað af eldfjallaösku. Eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010 og afleiðingar þess er stór þáttur í að þessi tækni er prófuð nú.
Þegar gaus í Eyjafjallajökli lagðist öskuský yfir Atlantshafið og meginland Evrópu svo flugfélög urðu að
fresta yfir 100.000 flugferðum til og frá Evrópu og
innan álfunnar. Samkvæmt Norsku loftrannsóknarstofnuninni (NILU) var enginn áhugi á tækninni áður
en gaus í Eyjafjallajökli.
Búnaðurinn, sem kallaður er AVOID, sendir innrauðar myndir í stjórnklefa flugvélarinnar. Þar getur
flugstjóri greint öskuský í allt að 100 kílómetra fjarlægð og gert nauðsynlegar ráðstafanir í tæka tíð.
Tækið er fest á hlið flugvélarinnar.
Prófanirnar verða gerðar með því að nota sand úr
Sahara-eyðimörkinni til að líkja eftir eldfjallaösku.
Notuð verður Airbus A340-þota til tilraunanna.
Næsta skref prófananna verður að fljúga búnaðinum nærri gjósandi eldfjalli.
- bþh

AVOID Tækið er fest á hlið flugvélarinnar og sendir upplýsingar
í stjórnklefa vélarinnar.
MYND/NILU
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FRÉTTASKÝRING: Framtíðarhorfur raforkuverðs

Raforkuverð lækkar á mörkuðum
Nýting nýrrar tækni við
gasvinnslu í Bandaríkjunum hefur aukið gasframboð
þar í landi með tilheyrandi
lækkun á verði. Þá hefur
Evrópusambandið ákveðið að undanskilja stóriðju
í samkeppni frá kolefnisskatti. Lægra raforkuverð
á mörkuðum hægir á stefnu
Landsvirkjunar um uppbyggingu á hærra verði.
Öfugt við það sem lengi hefur
verið talið víst hefur raforkuverð
á fjölmörgum mörkuðum lækkað.
Gengið hefur verið út frá því sem
óumflýjanlegri staðreynd að raforkuverð muni hækka, í takt við
minna framboð á olíu, aukinn
kostnað við að ná í hana og lokun
kjarnorkuvera. Ný aðferð við
gasframleiðslu hefur hins vegar
aukið framboð á ódýru gasi, sérstaklega í Bandaríkjunum.
Aðferðin kallast „fracking“
á ensku og gengur út á að bora
láréttar holur. Kemísku vatni og
sandi er síðan dælt ofan í holurnar og þegar þrýstingi er sleppt af
þeim heldur sandurinn sprungunum opnum svo úr þeim má vinna
gas.
Þessi aðferð hefur sína galla,
oftast eru vinnslusvæðin frekar
lítil, borunin getur framkallað
jarðskjálfta og vegna þess hve
grunnt er er hætta á mengun
grunnvatns. Það gerðist í Bandaríkjunum þar sem hægt var að
kveikja í vatninu sem kom úr
krönum á heimilum.
Vinnsluaðferðin hefur hins
vegar aukið gasframboð umtalsvert og lækkað verð í Bandaríkjunum. Hagfræðingurinn Philip
K. Verleger Jr. segir, í grein í Financial Times, að aðferðin og fleiri
tækninýjungar hafi stuðlað að 1%
hagvexti í bandarísku hagkerfi.

Undanþága frá álögum
Evrópusambandið hefur komið
á kolefnisskatti. Mengandi fyrirtæki þurfa að kaupa sér kvóta

KÁRAHNJÚKAVIRKJUN Landsvirkjun hefur tekið upp nýja verðstefnu og hækkað verðið frá því sem var, til dæmis varðandi raforku úr Kárahnjúkavirkjun.

vegna útblásturs gróðurhúsalofttegunda.
Kerfið hefur ekki skilað því
sem því var ætlað og kemur þar
margt til. Fjölmargar undanþágur voru veittar frá því í upphafi og þá hefur verðið verið lágt,
er nú í kringum 7 evrur á hvert
tonn. Talið er að það þurfi að vera
á milli 20 og 30 evrur til að virka
hvetjandi á fyrirtæki varðandi
mengunarmál. Þá hefur ESB ekki
tekist að fá önnur lönd til að taka
upp sambærileg kerfi, sem hefur

2 fyrir 1
til Mallorca
24. júlí
Frá kr.

34.950

Ótrúlegt tilboð - Allra síðustu sætin til Mallorca í sumar.
Heimsferðir bjóða nú einstakt tilboð á síðustu ﬂugsætunum til Mallorca
24. júlí í 14 nætur. Þú kaupir 2 ﬂugsæti en greiðir aðeins fyrir 1.
Við bjóðum þér fjölbreytta gistingu meðan á dvölinni stendur.

Verð kr. 34.950

áhrif á samkeppnisstöðu fyrirtækjanna.
Um áramót tekur þriðji fasi
kerfisins við og á það að ná yfir
allan iðnað. ESB hefur hins vegar
samþykkt að undanskilja þann
iðnað sem er í alþjóðlegri samkeppni og á það við um málmframleiðslu, svo sem álver.
„Talið er að ef það verði ekki
gert og álögur settar á þennan
iðnað sé hætta á því að hann flytji
sig einfaldlega til landa sem eru
með hagstæðara umhverfi,“ segir
Gunnar Tryggvason, formaður
nefndar um mögulega lagningu
sæstrengs.
„Ef iðnaður sem staðsettur er
í Evrópu flýr álögurnar og fer til
landa sem taka ekki þátt í kerfinu hefur baráttan neikvæð áhrif.
Það er kallað kolefnisleki (e. carbon leakage).“
Undanþágurnar stuðla að lægra
verði og þar sem raforkuverð er
gjarnan tengt álverði hefur það
áhrif á það líka.

Opna gamlar verksmiðjur
Landsvirkjun hefur þá stefnu að
hækka raforkuverð miðað við það
sem hefur viðgengist til stóriðju.
Viðmiðunarverð fyrirtækisins
er 43 dollarar á megavattsstund,
sem er nokkru hærra en býðst
í Bandaríkjunum, svo dæmi sé
tekið, í dag.
Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, segir að Century
Aluminium, eigandi fyrirtækisins, sé að opna að nýju verksmiðju
í Virginia-ríki, en henni var lokað
árið 2009. Hann efast um verðstefnu Landsvirkjunar.

RAGNAR
GUÐMUNDSSON

HÖRÐUR
ARNARSON

„Það er vaxandi umræða um
þetta í kringum mig og á meðal
þingmanna einnig um að hún
minni á nýju fötin keisarans.
Menn séu að tala sig upp í einhverja tóma vitleysu, en svo sé
raunveruleikinn bara allt annar.
Þó að horfur séu kannski ágætar
eru þær ekki alveg jafn góðar og
menn vildu vera láta.
Menn tóku þróun á stuttum
tíma og reiknuðu hana fram í tímann. Það er svipað og við hefðum
tekið þróun efnahagsmála hér
árið 2007 og framreiknað hana.“
Ragnar segir að verðið sem
Century stendur til boða í Bandaríkjunum séu lægra en Landsvirkjun býður upp á. „Fyrir álver
erum við að horfa á 30 til 35 dollara.“

Horft til lengri tíma
Hörður Arnarson, forstjóri
Landsvirkjunar, fullyrðir hins
vegar að fyrirtækið bjóði langbesta verðið. Líta verði til lengri
tíma og enginn byggi verksmiðju
án þess að fá 15 ára samning.
„43 dollarar eru viðmiðunarverð hjá okkur og síðan afslátt
fyrstu 5 árin vegna markaðsað-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

stæðna. Það er langbesta verðið
sem menn fá nokkurs staðar.“
En hefur hann ekki áhyggjur
af því að fyrirtæki verði áfram
í Bandaríkjunum, vegna lágs
verðs, eða reisi nýjar verksmiðjur þar?
„Við bjóðum 43 dollara í 15 ár,
en þessi verð upp á 30 til 40 dollara eru bara út árið og fást ekki
einu sinn í 5 ára samninga.“ Hörður bendir á að gasið fáist fyrir
ekki neitt í dag, þar sem offramboð sé á því. Það sé hins vegar til
skamms tíma og geti breyst.
„Áhrifin eru helst þau að menn
fresta lokunum á fyrirtækjum í Bandaríkjunum og ákveða
kannski að opna gamla verksmiðju. En menn ákveða ekki að
byggja nýjar verksmiðjur.“
Gunnar segir að Ísland keppi
við Kanada og Miðausturlönd, og
að einhverju leyti Noreg, þegar
kemur að því að laða að fyrirtæki á faraldsfæti. Þá hafi niðurgreiddur markaður í Bandaríkjunum einnig áhrif.
„Það sem getur gerst er að
orkufrekur iðnaður þarf ekki
lengur að flýja að heiman, þetta
mun hægja á þeirri þróun. Það
getur haldið óhagkvæmum einingum opnum lengur. En þegar
menn fara í umhverfisvænni
verkefni munu þeir leita annað.“

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Flugsæti með sköttum, m.v. 2 fyrir 1 tilboð 24. júlí í 14 nætur. Netverð á mann.
Verð áður kr. 69.900.

Hár flutningskostnaður hefur áhrif
Verðdæmi fyrir gistingu:

kr. 41.000 á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn á Cala D´Or Park 24. júlí í
14 nætur. Verð á mann m.v. tvo fullorðna í íbúð með einu svefnherbergi kr. 90.000
í 14 nætur.

Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, segir Ísland að mörgu leyti óhagstætt, bæði fyrir stóriðju og gagnaver.
Landið hafi í raun ekki upp á neitt að bjóða nema ódýra orku, það sé langt úti á ballarhafi, háð ástandi á sæstrengjum þegar kemur að gagnaverum og þá vanti sérhæft vinnuafl í þeim geira. „Það hefur ákveðna ókosti að vera svona
langt í burtu frá öllu. Olíuverð hefur hækkað sem þýðir að flutningar á hráefni til landsins eru dýrari og flutningar á
afurðum til markaða einnig.
Ef gagnaver getur staðsett sig í Bandaríkjunum þar sem ekki þarf að hafa áhyggjur af nettengingu við umheiminn
fara þeir varla að borga 40 til 50 dollara fyrir orkuna hér, ef þeir geta fengið hana á 30 til 40 heima fyrir,“ segir Ragnar.
Hann segir menn sjá verðin 5 til 10 ár fram í tímann, sem dugi gagnaverum vel.
Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir gott svigrúm til hækkana raforkuverðs hér á landi. „Við höfum hins
vegar alltaf sagt að við ætlum að vera 30 til 50% undir Evrópuverðinu. Við erum það langt frá því í dag að það kemur
ekkert í veg fyrir að við séum að hækka verðið.“
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51,7%

hagur heimilanna

er sú verðhækkun sem varð á miða í Þjóðleikhúsið frá árinu 2006 til ársins 2011.

■ Danska utanríkisráðuneytið

Upplýsingar á appi fyrir erlenda blaðamenn
Danska utanríkisráðuneytið hefur í
samvinnu við ýmsa aðila látið þróa
app fyrir erlenda blaðamenn. Þar er
að finna upplýsingar um Danmörku,
bæðir myndir og texta, sem hægt
er að nota þegar fjallað er um land
og þjóð. Gengið er út frá því að þeir
aðilar í Danmörku sem taka þátt í
verkefninu sendi utanríkisráðuneytinu efni jafnóðum. Í tilkynningu frá
danska utanríkisráðuneytinu segir
að notkunin sé endurgjaldslaus.

NÝR AFGREIÐSLUMÁTI Gæta þarf að því að halda korti og pinni aðgreindu.

IÐNAÐARSAFNIÐ Á AKUREYRI Eitt fjölmargra safna sem kortið veitir aðgang að.

Sund- og safnakortið er sparnaðarleið fyrir ferðafólk:

Veitir aðgang að sundlaugum og söfnum
Nýtt afsláttarkort, sem kallast
Sund- og safnakortið, er komið
í verslanir. Kortið veitir aðgang
að yfir þrjátíu sundlaugum og
fjölda safna víða um land. Með
kortinu, sem er ýmist fyrir einstakling eða fjölskyldu, er hægt
að fara einu sinni á hvert safn
og tvisvar í hverja sundlaug
sem taka þátt í samstarfinu.
Fjölskyldukortið gildir fyrir
tvo fullorðna og börn yngri en
18 ára.
„Markmiðið með kortinu er
að hvetja ferðamenn og ekki
síst fjölskyldufólk sem ferðast
um landið til að heimsækja söfn

og skella sér í sund á ódýran
og hagkvæman hátt, segir Jón
Hlíðar, forsvarsmaður Sund- og
safnakortsins. Hann bendir á að
kortið geti verið fljótt að borga
sig ef horft er til aðgangseyris í
sund og á söfn.
Kynningartilboð er á kortinu þessa dagana og kostar kort
fyrir einstakling 5.900 krónur
og fjölskyldukort 8.900 krónur.
Kortið má nálgast í verslunum
N1 og hjá verkalýðsfélögum.
Hægt er að kynna sér hvaða
sundlaugar og söfn eru í boði á
heimasíðunni www.sundogsafnakortid.is og líka á Facebook.

Korthafi ber ábyrgð
komist þjófar yfir pinnið
Með innleiðingu örgjörvakorta þurfa korthafar ekki
lengur að láta kort sitt af
hendi þegar greitt er fyrir
vörur og þjónustu. Þeir
stinga einfaldlega kortinu
í posann og staðfesta viðskiptin með því að slá inn
pinnið sitt í stað þess að
skrifa undir.
P innafgreiðslumáti var tekinn upp til að auka öryggi í viðskiptum með greiðslukort og
hefur reynslan af honum erlendis verið jákvæð. „Við erum núna
að taka upp þessar öryggisráðstafanir eins og gert hefur verið
í nágrannalöndum okkar á undanförnum árum. Öryggisráðstafanirnar fyrir korthafa byggjast á því
að þeir haldi kortinu sínu og pinninu aðgreindu. Ef einhver stelur
kortinu og reynir að nota það á
sölustað getur hann illa athafnað

Pinnaðferðin er miklu
öruggari en maður
verður að gæta þess að enginn komist yfir pinnið manns.
BERGSVEINN SAMPSTED
FRAMKVÆMDASTJÓRI KORTALAUSNA
VALITOR

sig nema hann hafi pinnið. Þess
vegna er mikilvægt að gæta vel
að pinninu sínu,“ segir Sigurður
Hjalti Kristjánsson, ráðgjafi hjá
Capacent sem stýrir verkefninu
Pinnið á minnið.
Sigurður segir nýja afgreiðslumátann öruggari. „Hér á landi
hefur verið hægt að fara með
hvaða kort sem er á suma sölustaði. Eftir því sem sölustöðum
með örgjörvaposa fjölgar verður
erfiðara fyrir óprúttna aðila að
athafna sig.“
Á heimasíðu Valitor segir að
svik með stolin og glötuð greiðslukort og kort með falsaðar segulrendur hafi verið vaxandi vanda-

mál um allan heim. Það hafi bitnað
á söluaðilum og kortaútgefendum
auk þess sem það hafi valdið korthöfum óþægindum. Upptaka nýja
afgreiðslumátans hafi stórlega
dregið úr svikunum.
„Pinnaðferðin er miklu öruggari
en maður verður að gæta þess að
enginn komist yfir pinnið manns.
Það má ekki geyma það í veskinu
með kortinu og það þarf einnig að
gæta þess að enginn horfi á þegar
maður stimplar það inn í örgjörvaposann,“ segir Bergsveinn Sampsted, framkvæmdastjóri Kortalausna Valitor.
Hann leggur áherslu á að neytendur taki við kvittun og skoði
hana vel þótt þeir hafi staðfest
upphæðina sem þeir greiða með
pinninu sínu í örgjörvaposa.
Komist óprúttnir aðilar yfir
bæði kortið og pinnið ber korthafi
ábyrgð á úttektum af kortinu, að
því er segir á vefsíðunni pinnid.is
þar sem er að finna upplýsingar
um notkun örgjörvakorta.
ibs@frettabladid.is

SOFÐU ÚTI Í SUMAR
MIKIÐ ÚRVAL AF VÖNDUÐUM SVEFNPOKUM FYRIR ALLAR AÐSTÆÐUR.

ÍSLENSKA SIA.IS UTI 60380 07/12

ÞÚ GETUR TREYST OKKUR ÞEGAR KEMUR AÐ ÚTIVIST.

TILBOÐ: 11.990 KR.

VERÐ FRÁ: 19.990 KR.

VERÐ FRÁ: 66.990 KR. TILBOÐ: 52.792 KR.

HIGH PEAK TACOMA 1600
Tilvalinn fyrir sumarið,
vorið eða haustið.
Þolmörk -4°C.
Þyngd: 1.6 g.
Fylling: Trefjar.
Almennt verð: 14.990 kr.

TNF ALEUTIAN
Vandaðir og vinsælir.
Þolmörk -5°C.
Þyngd: 1.545 g.
Fylling: Trefjar.
Til í ýmsum útgáfum.

DEUTER NEOSPHERE
Sérlega vandaðir verðlaunadúnpokar,
rúmir og teygjanlegir.
Þolmörk: -10°C.
Þyngd: 1.320 g.
Fylling: 675+ Fill dúnn.
Fást í Glæsibæ.

TNF BLUE KAZOO
Frábær, vandaður dúnpoki,
nettur en hlýr!
Þolmörk: -9°C.
Þyngd: 1.140 g.
Almennt verð: 65.990 kr.

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

FRÍHAFNARDAGAR
Dagana 12. - 15. júlí
afnemum við virðisaukaskatt*
af öllum snyrtivörum.

TAX

FREE

SNYRTIVÖRU

DAGAR
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Tilboðin gilda út sunnudaginn 15. júlí 2012.
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Hrefnuveiðar við Faxaflóa

Hvalróður á markrílslóð er kvalræði
Það eru ekki hæg heimatökin hjá hrefnuveiðimönnum
nú þegar hrefnan keppir um
æti við skæðan makrílinn.
Jón Sigurður Eyjólfsson
blaðamaður fékk að standa
uppi í stafni þegar skutulbúin skyttan á Hrafnreyði
KO 100 atti kappi við einu
hrefnuna sem sást á Faxaflóa.
„Það verður ekki mikið að hafa í
þessum túr,“ segir Jón Kornelíus
Andrésson veiðimaður þegar
Hrafnreyður KO 100 brýtur brimið á útstíminu. „Höfnin er full af
makríl og þegar hann er kominn
þá er hægt að gleyma þessu, hann
sópar í sig allt ætið í flóanum.“
Útlitið var því ekki bjart því
ofan á þetta bættist að Ægir var
úfinn á Faxaflóanum þennan
morgun svo Þorsteinn Þorbergsson skipstjóri var svartsýnn á að
við myndum sjá hrefnu ef hún
væri þá á ferðinni á annað borð.
Um hádegið kom samt annað hljóð
í strokkinn.

Skyttan er eins og framherji
Blaðamaður kemur sér því fyrir
hjá karlinum í brúnni sem segir
af viðskiptum sínum við hrefnuna
meðan hann rýnir í kort og veðurspána milli þess sem hann horfir
íbygginn út á haf. Þessi kynni ná
aftur til ársins 1976 en þá var Þorsteinn innanborðs hjá föður sínum,
Þorbergi Jóhannssyni, sem gerði
út bátinn Fald frá Þórshöfn. Þorsteinn gantast með það að Faldur
ætti núna að heita Tvöfaldur því
eftir að hafa verið notaður sem
hvalbátur á Þórshöfn varð hann
hvalaskoðunarbátur frá Húsavík
og er það enn hlutskipti hans.
Nú fellur það hins vegar í hlut
Þorsteins að standa í stafni þegar
hrefnan er í nánd og koma skutlinum í dýrið. Hann segir þá
pressu ekki vera ósvipaða og hjá
framherja í knattspyrnu þar sem
markaþurrð er hin mesta martröð. „Og nú hefur verið lítið um
færi enda er minna æti í flóanum,“ segir hann. „Mér líður eins
og framherja sem er kominn niður
fyrir miðja deild, við höfum ekkert fengið í tæpar tvær vikur,“
bætir hann við og hlær. Ronaldo
væri örugglega líka orðinn órólegur. En skipperinn getur líka yljað
sér við tilhugsunina um velgengnina sem var þeim samferða síðla í

Er hrefnan heimsk
eða greind?

BÍÐUR VIÐ BYSSUNA Jón Kornelíus Andrésson situr hér í stafni og bíður. Sú bið getur orðið löng þegar makríllinn er búinn að fara

um flóann.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Eltingaleikur við hrefnuna

SKUTULLINN FLÝGUR Á LOFT Skutullinn

ELTINGALEIKURINN HAFINN Búið er að koma auga

stefnir beint á dýrið.

á hrefnuna.

SKYTTAN MIÐAR Þorsteinn er tilbúinn með byssuna.

Áhöfnin á Hrafnreyði
Þorsteinn Þorbergsson, skipstjóri og skytta
Jón Kornelíus Andrésson, veiðimaður og stýrimaður
Birgir Benediktsson, vélstjóri og veiðimaður
SKUTULLINN HÆFIR Hér sést hvar skutullinn lendir

Svanberg Lárusson, vélstjóri og veiðimaður

SKUTULL OG HREFNA HORFIN Nú töldu

við hlið dýrsins.

Hrafnreyður er annað nafn yfir hrefnu.

flestir að skutullinn lægi í þindinni.

Tvær góðar!
Drive ryksuga í bílskúrinn

Spandy heimilisryksugan

• 1200W
• 20 lítra
• sogkraftur > 16KPA
• fjöldi fylgihluta

• 1600W
• afar hljóðlát
• mikill sogkraftur > 18KPA
• Hepa filter
• margnota poki

6.990,-

5.990,-

Kletthálsi Rvk
Akureyri
Reykjanesbæ
Húsavík
Vestmannaeyjum

Mönnum um borð er minnisstæður ástralski vísindamaðurinn Paul Manger sem fékk að
fljóta með þeim í fyrra með það
fyrir augum að hirða heilann úr
hrefnunni. Toppstykkið er á við
fótbolta en síðan standa tveir kynlegir angar út úr honum. Almennt
hefur það verið talið að skepna
með svo stóran heila sé mjög
greind en Manger, sem rannsakað hefur heilastarfsemi hrefna,
telur að mikill massi í heilanum
samanstandi af fitu. „Hann segir
að helsta viðfangsefni heilans sé
að halda hitastiginu í líkamanum
á réttu róli,“ segir Þorsteinn. „Þetta
eru svo sem ekki mörg viðfangsefni sem hrefnan þarf að brjóta
heilann um, það er aðallega bara
að finna æti.“ Jón Kornelíus tekur
undir þetta. „Já, hrefnan er svo
sem ekkert að fara að skrifa neina
doktorsritgerð,“ segir hann og fer
svo fram í stefni.

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

júní þegar þeir tóku fimm skepnur
á þremur dögum.
Í venjulegu árferði eiga veiðimennirnir að getað fundið fjórar til fimm hrefnur á svamli. „Þá
ratar venjulega ein þeirra þvert
fyrir skipið og þá er ég kominn
í gott færi. Þegar þetta er hins
vegar eltingaleikur við eitt dýr þá
er það erfiðara.“

Skutullinn flýgur
Eftir tveggja tíma útstím eru
menn kallaðir út á dekk. Birgir
Benediktsson klifrar upp í mastur
en Jón Kornelíus gerir skutulinn
kláran; heggur hann til og kemur
sprengjuhólknum á hann. Svanberg Lárusson fer upp á stýrishús,
en blaðamaður stendur úti á dekki
og rýnir út á hafið. Óskhyggjan
tekur völdin svo honum sýnist
hver bára brotna á hrefnubaki.
En svo allt í einu stendur strókurinn upp úr haffletinum. Það er
ekki um að villast, skepnan er að
komast í skutulfæri. Þorsteinn
stígur fram í stafn og tekur sér
stöðu við byssuna en Jón Kornelíus hleypur upp í brú. Ægir er
svo úfinn að Þorsteinn getur ekki
séð skepnuna fyrr en bakið ber
við yfirborð. Það þýðir að hann
hefur tvær sekúndur til að miða og
skjóta. Blaðamaður sér að skyttan
er með eyrnahlífar. „Er svona mikill hávaði í þessu,“ spyr hann eins

og barn. „Já, þetta er gífurlegur
hvellur,“ segir Þorsteinn. Það er
hins vegar enginn tími til að ná inn
í brú. Það sést á fasi skyttunnar að
skotið mun ríða af innan skamms.
Svo kemur dökkt bakið upp úr
hafinu á nýjan leik um það bil
þrjátíu metrum undan stafni. Þorsteinn fór ekki með fleipur, hvellurinn er svo svakalegur að hann
söng í eyrum blaðamanns lengi á
eftir. Skutullinn stefnir á skepnuna og hæfir svo hafsins borð með
miklum gusugangi á sama stað og
hrefnan hverfur niður. Spilið er
sett í gang og híf opp æpir karlinn en öllum til mikilla vonbrigða
hafði skutullinn gripið í tómt.

Nær sokkinni hrefnu
Þetta reyndist vera eina hrefnan
sem gerði vart við sig þennan dag.
Höfrungar létu sig hins vegar ekki
vanta og stímdu þrisvar sinnum að
skipinu og þegar þeir voru komnir að því syntu þeir með því við
stefnið.
Það er að mörgu að hyggja fyrir
veiðimennina og stundum er ekki
kálið sopið þó skutullinn sé komin
í þindina. Á þessari vertíð kom
það til dæmis fyrir að búið var að
hæfa dýrið en línan, sem skutullinn er hnýttur í, fór í skrúfuna og
slitnaði. Dauð skepnan sökk því
með línu og skutli. Þorsteinn dó
þó ekki ráðalaus og renndi niður

línu með sökku og sigldi svo hringinn í kringum hrefnuna. Eftir all
marga hringi var sökklínan orðin
vel flækt utan um skutullínuna
sem stóð upp úr hvalnum og þá var
hægt að draga hrefnuna upp.

Sökudólgurinn á Akranesi
Það jafnast á við hugleiðslu að
sitja úti á dekki og horfa út á hafið
sem sjóndeildarhringurinn rammar stundum inn með fjallahring
Faxaflóans. Niðurinn frá kilinum
sem brýtur ölduna er áhrifameiri
en hin besta slökunartónlist. En
það tekur á að koma tómhentur í
höfn.
Þegar Hrafnreyður leggst að
bryggju á Akranesi standa þar fjölmargir Akurnesingar með stöng í
hendi og hafa allt aðra fiskisögu að
segja. Þeir hafa vart við að draga
makrílinn upp og skiptir þá engu
hvort beitt er með síld eða sígarettustubbi. Áhöfnin horfir á sökudólg ófaranna; þennan margumrædda makríl sem sópar upp í sig
ætið úr Faxaflóa og rekur hrefnuna á önnur mið í ætisleit.

Jón Sigurður
Eyjólfsson
jse@frettabladid.is

12. júlí 2012 FIMMTUDAGUR

18

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Dómur frá Strassborg styrkir stöðu fjölmiðla:

„Nauðsynlegt í lýðræðisþjóðfélagi“

M

annréttindadómstóll Evrópu kvað í fyrradag upp tvo
athyglisverða dóma, sem blaðamenn höfðu höfðað
gegn íslenzka ríkinu. Dómstóllinn kemst að þeirri
niðurstöðu að tveir dómar í meiðyrðamálum sem
höfðuð voru gegn blaðamönnunum, hafi brotið í bága
við ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu til varnar tjáningarfrelsi.
Annars vegar hafði Björk Eiðsdóttir, blaðamaður á Vikunni, verið
dæmd í Hæstarétti fyrir meiðyrði vegna viðtals við fyrrverandi
starfsmann nektardansstaðarins Goldfinger, þar sem fram komu
fullyrðingar um mansal og fleira
SKOÐUN
glæpsamlegt athæfi. Hins vegar
var Erla Hlynsdóttir, blaðamaður
Ólafur Þ.
á DV, dæmd í héraðsdómi vegna
Stephensen
viðtals þar sem fyrrverandi
olafur@frettabladid.is
starfsmaður annars nektarklúbbs,
Strawberries, hafði eftir eiganda
staðarins að hann gumaði af
tengslum við litháísku mafíuna.
Báðar voru blaðakonurnar dæmdar eftir fáránlegum og úreltum
prentlögum frá 1956, en á þeim byggðu dómstólarnir að refsa mætti
blaðamanni vegna ærumeiðandi ummæla sem viðmælandi hefði í
frammi í viðtali. Þetta telur Mannréttindadómstóllinn að geti lagt
alvarlegar hömlur á framlag fjölmiðla til umræðna um málefni sem
skipta almenning máli og eigi ekki að viðgangast nema rík ástæða
sé til. Enda hefur lögunum verið breytt eftir að dómarnir féllu.
Aðalatriðið í dómum Mannréttindadómstólsins er hins vegar að
hann telur að ekki hefði yfirleitt átt að dæma fyrir ærumeiðingar í
málunum tveimur. Í máli Bjarkar megi raunar fallast á að ummælin
um eiganda Goldfingers hafi verið til þess fallin að kasta rýrð á orðspor hans, en horfa verði á málið í heild. Viðtalið hafi verið innlegg í
umræður á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum um alvarlegt málefni
sem varði almenning, það er tengsl nektardansstaða við skipulagða
glæpastarfsemi. Eigandi staðarins hafi með rekstri sínum gerzt
opinber persóna og þurfi að þola meiri gagnrýni en ella. Íslenzka
ríkinu hafi ekki tekizt að sýna fram á að þær hömlur sem dómur
Hæstaréttar lagði á tjáningarfrelsið hafi verið „nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi“ eins og það er orðað í mannréttindasáttmálanum.
Dómar Mannréttindadómstólsins styrkja stöðu fjölmiðla og
starfsmanna þeirra í málum sem eru sambærileg við þau sem hér
eru til umfjöllunar. Hins vegar er of bratt að álykta, eins og sumir
hafa gert, að þeir þýði sjálfkrafa að fjöldinn allur af meiðyrðadómum sem fallið hafa undanfarin ár hafi gengið gegn ákvæðum
mannréttindasáttmálans um vernd tjáningarfrelsisins. Þvert á móti
leggur dómurinn í Strassborg áherzlu á að niðurstaða hans taki mið
af sérstökum aðstæðum. Sú skylda hvíli almennt á blaðamönnum að
starfa í góðri trú, gæta þess að segja nákvæmlega frá staðreyndum
og fá staðfestar upplýsingar sem geti vegið að æru manna.
Þýðing dómanna er væntanlega einkum sú að dómstólar verða að
leggja meira á sig við mat á því hvort í meiðyrðamálum sé réttur
almennings til upplýsinga mikilvægari en flekklaus æra stefnandans. Þetta getur líka þýtt að þeir sem þola illa gagnrýna umfjöllun
um þátttöku sína í vafasamri starfsemi hugsi sig tvisvar um áður en
þeir stefna blaðamönnum eða viðmælendum þeirra fyrir meiðyrði.
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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Lýðræðið ofar öllu
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra hefur löngum talað fyrir eflingu
lýðræðisins. Þannig er ekki óalgengt
að hann vitni í skoðanakannanir um
tiltekin mál, í þeim komi vilji þjóðarinnar fram. Þá hefur hann dásamað
framgöngu forsetans þegar hann
vísaði Icesave-samningum í þjóðaratkvæði í tvígang. Í Fréttablaðinu
í gær fullyrti Ögmundur að
flugvöllurinn yrði ekki færður
úr Vatnsmýrinni. Ögmundur
ítrekaði að stór hluti flugvallarsvæðisins væri í eigu
ríkisins og ekkert yrði
gert við það án
samráðs við ríkið.
„Hann er ekkert

Árni Svanur
Daníelsson
prestur
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Hvað með kosningarnar?

Leitun er að manni sem er jafn
ánægður með að missa vinnuna og
Hermann Guðmundsson. Honum var
sagt upp sem forstjóra N1 í gær og
segist ekki geta verið ánægðari með
það hvernig hann skilur við félagið.
Hann er kátur með eftirmanninn og
segir hann úrvalsmann og ánægður
með að fá loksins sumarfrí. „Ég er
mjög kátur með það. Það er ekki
hægt að vera á betri stað í heiminum
til að taka frí.“ Svo virðist sem uppsögnin hafi verið það besta sem
fyrir Hermann gat komið.

Í ljósi aðdáunar ráðherrans á beinu
lýðræði er kannski rétt að rifja
það upp að haldnar hafa verið
kosningar um flugvöllinn. Um 30
þúsund manns tóku þátt í
kosningunni og meirihluti þeirra, naumur
að vísu eða 50,7%,
vildi völlinn burt.
Ekki var um bindandi
kosningu að ræða, en
í umræðum
um flugvöllinn

Ánægður með uppsögn

kolbeinn@frettabladid.is

Ó ljúfa, erfiða sumar
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getum við ekki látið eins og þessar
kosningar hafi ekki farið fram.

HALLDÓR

Samfélagsmál

b ó k a b ú ð

á leiðinni burt,“ sagði ráðherrann og
benti á að meirihluti borgarbúa vildi
völlinn á sínum stað.

Kristín Þórunn
Tómasdóttir
prestur

S

fyrir samsettar fjölskyldur að skipuumarfríið getur verið yndislegasti
leggja og eiga gott frí saman því koma
tími ársins. Það getur líka verið erfþarf til móts við væntingar og þarfir
iður tími sem gengur nærri einstaklingfleiri heimila.
um og fjölskyldum. Streita og
Innra álag tengist væntuppsöfnuð þreyta, ásamt væntingum og kröfum til sumaringum um allt það skemmtifrísins. Við viljum vera með
lega sem við viljum gera, geta
fjölskyldu og vinum og gera
breytt tíma sem á að vera uppEkki hafa
margt skemmtilegt. Við viljbyggjandi í tíma átaka og vonum líka hvílast og safna kröftbrigða.
allir val
um. Ólíkar væntingar til alls
Sumarálagið getur birst á
um hvenær
sem hugurinn stendur til geta
tvenns konar hátt, sem ytra og
leitt til árekstra. Einn vill
innra álag.
sumarfrí er
vera heima og slaka á, annar
Ytra álag tengist fjármálum
tekið og geta vill vera duglegur að ferðast.
og skipulagi. Sumarfrí kallar á
eiga líka erfitt með að
útgjöld, ekki síst hjá barnafjölþví ekki valið Sumir
skilja vinnuna við sig og festskyldum. Það kostar sitt þegar
ast í tölvupósti og Facebook
fjölskyldan leggur land undir
að eiga það
– á meðan makinn bíður og
fót. Ferða-, dvalar- og matarvonar að nú geri hjónin eittkostnaður innanlands er fljótur með öðrum
hvað saman.
að segja til sín, ekki síst þegar
fjölskylduTil að sumarið verði sá
margir eru með í för. Sumarnærandi og góði tími sem við
námskeið barnanna geta líka
meðlimum.
þurfum og þráum, verða fjölkostað mikið. Svo getur skipuskyldur að hlusta, koma til
lagið sjálft verið flókið. Ekki
móts við, vera sveigjanlegar og sniðhafa allir val um hvenær sumarfrí er
ugar að sjá nýjar leiðir. Það er nefnilega
tekið og geta því ekki valið að eiga það
vinna að vera í fríi. En sú vinna getur
með öðrum fjölskyldumeðlimum. Það
líka gefið margfalt af sér.
getur verið sérlega flókið viðfangsefni
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Byggingar í fyrirrúmi
Vinningstillagan ýtir fólki burt. Miðborg
verður að geta boðið upp á stórt og vistlegt
torg til samkomuhalds, markaðshalds, tónleika o.s.frv. Ingólfstorg er best til þess fallið.

Skipulagsmál
Eiríkur G. Guðmundsson
Helgi Þorláksson
Hrefna Róbertsdóttir
Ólafur Ásgeirsson
sagnfræðingar

Í

Fréttablaðinu 2. júlí sl. talar Páll Hjaltason, formaður skiplagsráðs Reykjavíkur, fyrir vinningstillögu í samkeppni sem
haldin var um skipulag Ingólfstorgs og
nærliggjandi lóða. Tillagan er af sama toga
og eldri tillögur frá árinu 2009, en hún er
þeirra verst því hún gengur lengst þessara
tillagna í auknum byggingum og skerðingu
almannarýma á þessu einstaka svæði.
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Ingólfstorg er vanmetið og vanvirt
Ingólfstorg er vanmetin auðlind með mikla
möguleika en það þarf að bæta það og laga.
Ingólfstorg er eina stóra torgið í Reykjavík með gömlum timburhúsum á þrjá
vegu. Flest þeirra eru meira en aldargömul. Í þessum timburhúsum, í byggingarstíl þeirra, skipulagi og byggingarefni er
fólginn stórmerkur arfur frá byggingarsögu höfuðborgarinnar. Að ekki sé talað
um sögu fólksins sem þar hefur búið og
starfað.
Það sem hefur aukið verðmæti þessa
svæðis er einmitt hið stóra torg, sem hefur
myndast í áranna rás með húsbrunum og
niðurrifi húsa. Það er orðinn hlutur sem
óþarft er að trega og óþarft að byggja upp
að nýju. Til hefur orðið útisvæði, samkomustaður utandyra, sem er nauðsynlegur stækkandi þjóð. Við torg af þessu
tagi blómstrar veitingarekstur með iðandi
mannlífi á sumrin. Sú er raunin við Ingólfstorg og Austurvöll. Mikilvægi torganna
í höfuðborginni er ekki minna en tónleikasala, kvikmyndahúsa og safna. Opin rými,
torg og garðar eru nefnilega helstu verðmæti höfuðborga, auðlind sem víðast er
metin að verðleikum.

INGÓLFSTORG Teikningin sýnir hvernig hugsanlega megi bæta nýtingu Ingólfstorgs og skapa betri tengsl

fólks við gömlu timburhúsin við torgið með því að leggja niður bílastæði og götur sem liggja að húsunum í
dag. Brynjólfsbúð, gula húsið lengst til hægri, er hér stækkað til þess að styrkja heildarsvip götumyndar og
fylla í bil sem nú er. Hægt væri að hafa sérstakt hús þar.

Hagsmunir almennings og umhverfisgæði
ekki í fyrirrúmi
Páll segir hugmyndir „um þróun miðborgarinnar hafa breyst mikið síðustu áratugi og
í dag er lögð aukin áhersla á byggðaverndun ásamt mikilvægi þess að almannahagsmunir og umhverfisgæði séu höfð að leiðarljósi.“ Í einu atriði er hægt að finna þessum
sjónarmiðum stað í tillögunni eða þar sem
gert er ráð fyrir að gömlu timburhúsin við
Vallarstræti fái að standa. En þá er þeim
gæðum spillt með því að byggja upp að þeim
stærri hús sem skyggja á þau og rjúfa samband þeirra við hin gömlu húsin við torgið.
Heildarmyndin sem nú er hverfur og NASA
verður rifið en nýr salur í breyttri mynd
byggður í kjallara á sama stað og er hluti
hótelsins í Landsímahúsinu. Tónleikastaðurinn sem nú kallast NASA er samkvæmt
tillögunni úr sögunni. Það er miður ef svo
fer, því staðurinn er einstakur og þarf að
varðveita.
Þá er vart hægt að sjá almannahagsmuni í
því að minnka Ingólfstorg um helming með
því að byggja nýbyggingar á suðurhluta
þess, á sólríkasta hlutanum. Hvernig dettur

mönnum þetta í hug? Þá er leyft að byggja
ofan á gamla Landsímahúsið og við það, við
Kirkjustræti og við Fógetagarð. Bæði hækkun og stækkun bygginga eykur skuggavarp
á Austurvöll, Ingólfstorg og Fógetagarð.
Með tillögunni verða til þrjár mjóar götur,
með hús á báðar hliðar; Veltusund, Vallarstræti og Kirkjustræti að hluta. Hér er
verið að búa til skuggasund, kaldar götur
þar sem mannlíf utandyra þrífst ekki. Hve
margar stundir mun sólin ríkja við hið nýja
Vallarstræti og Veltusund á góðum sumardegi? Eina eða tvær stundir? Ekki eru þetta
aukin umhverfisgæði! Umhverfisgæðin
eru í besta falli innan dyra í þessari tillögu.
Aukið skuggavarp á torg og stræti borgarinnar eru ekki aukin gæði.
Þau verðmæti sem felast í hinni sjónrænu heild sem gömlu timburhúsin við Ingólfstorg skapa eru vanvirt í tillögunni. Það
ætti frekar að gera þeim hátt undir höfði.
Það má gera með því að banna bílaumferð
í Veltusundi, Vallarstræti og Hafnarstræti,
leggja göturnar af og stækka torgið. Þannig
gætu gestir og gangandi og veitingarekendur betur notið og hagnýtt sér gæði torgsins.

Risahótel
Með tillögunni er gert ráð fyrir stóru hóteli
í öllum Landsímahúsunum, viðbyggingu við
Kirkjustræti og byggingu þar sem NASA er
nú. Hótelið er nú stærra en í fyrri hugmyndum og snýr að Ingólfstorgi, Austurvelli og
Fógetagarði. Ekki eru borgarbúar bættari
með þessum hótelrisa. Hvað finnst alþingismönnum um þennan nýja nágranna? Væri
ekki nær að þingið eignaðist Landsímahúsið
og hefði þar skrifstofur í stað þess að byggja
nýjar á Alþingisreitnum? Hótel og meðfylgjandi umferð er þegar ráðandi afl og setur
sterkt svipmót á allt umhverfið við Ingólfstorg, rútubílar uppi á gangstéttum, fjallajeppar og flugrútur teppa umferð í Aðalstræti og nærliggjandi götum. Ekkert er
hugsað fyrir þessu. Við þurfum ekki fleiri
hótel við Ingólfstorg og Austurvöll.
Viðmið um uppbyggingu í miðborginni?
Niðurlagsorð formanns skipulagsráðs eru
þessi: „Sú niðurstaða sem samkeppni um
Ingólfstorg leiddi af sér [tillagan] varðar
veginn fyrir aðra uppbyggingu í miðborginni þar sem fólk á alltaf að vera í fyrirrúmi.“ Að okkar mati hefur Páll rangt fyrir
sér þegar hann fullyrðir að tillagan setji
fólk í fyrirrúm. Og alls ekki mega þau orð
Páls rætast að tillagan varði veginn fyrir
uppbyggingu í miðborginni. Á að byggja á
Austurvelli næst? Hvernig getur tillagan
varðað uppbyggingu miðborgar til framtíðar? Að okkar mati yrði það alvarlegt
menningarslys ef vinningstillagan yrði að
veruleika. Þá getum við allt eins fallist á að
virkja Gullfoss. Við hvetjum landsmenn alla
til þess að kynna sér málið og taka afstöðu
til þess hvort hér séu hagsmunir almennings hafðir í fyrirrúmi og hvort þessi tillaga
eigi að varða veginn um uppbyggingu í miðborginni.
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Ingólfstorg-Kvosin, skipulag 2012
Skipulagsmál
Gunnar Örn Sigurðsson
Páll Gunnlaugsson
Valdimar Harðarson
Þorsteinn Helgason
ASK arkitektar, höfundar 1.
verðlaunatillögu í samkeppni um
Ingólfstorg og Kvosina.

Þ

að var við því að búast að
umræður sköpuðust um tillögur í samkeppni sem er nýlega lokið
um Ingólfstorg og Kvosina. Þetta
er hjarta Reykjavíkur og staður
sem flestum er annt um og láta sig
varða.
Það er kannski ekki venjan að
höfundar verðlaunatillögu blandi
sér í eðlilegar umræður sem skapast um verk þeirra, en þegar fram
koma ámæli frá kollega eins og
„2007“, „ofuráætlanir“, „framandi
byggingarstíll“, „smágert hús borið
ofurliði“ þá hljótum við að standa
upp og verja hendur okkar.
Umræða um skipulagsmál hefur
einkennst af því að ýmsir hópar
sameinast um að vera á móti flestum tilraunum til að breyta borginni. Umræðunni ber að fagna á
meðan hún er málefnaleg. Það er
aldrei hægt að gera svo öllum líki.
Það er grein Björns Stefáns
Hallssonar arkitekts í Fbl. 6. júlí
sl. sem hreyfir við okkur nú, þar
sem okkur finnst vegið að okkar
vinnu og fjölda manna sem komu
að samkeppninni.
Reykjavíkurborg, ásamt lóðarhafa, ákveður að efna til alþjóðlegrar samkeppni um lausn á þessu
viðkvæma svæði í hjarta Reykjavíkur. Haldin er tveggja þrepa
samkeppni, þar sem fyrra þrep
snýst um skipulag og heildarmynd
og seinna þrep er framkvæmdarkeppni, þar sem kafað er nánar í
útfærslur. Í samkeppnina berast

68 tillögur, víða að úr heiminum.
Þetta er ein mesta þátttaka í samkeppni á Íslandi sem um getur. Úr
þessum 68 tillögum voru valdar
5 til frekari vinnslu þar sem ein
verður hlutskörpust að lokum.
Dómnefndarmenn voru sjö talsins; 4 skipaðir af Reykjavíkurborg, 3 skipaðir af Arkitektafélagi
Íslands. Ráðgjafar dómnefndar
voru skipulagsstjórinn í Reykjavík,
borgarminjavörður, forstöðumaður
Húsafriðunarnefndar Reykjavíkur
og þekktur norskur arkitekt. Dómnefnd hélt 40 fundi á dómstíma.
Okkur er til efs, að faglegar hafi
verið staðið að samkeppni á Íslandi
en hér var gert. Þegar upp er staðið liggja þúsundir vinnustunda að
baki verkefninu.
Góður undirbúningur tryggir samt ekki góða lausn segir
kannski einhver. Það er alveg rétt,
það „tryggir“ ekki hina fullkomnu
lausn. En þá spyr maður sig; er hún
til?
Tillögu okkar má skipta í nokkra
þætti.
• Ingólfstorg: Við gerum ráð fyrir
nýbyggingu „á grunni“ Hótel
Íslands sem brann árið 1944. Með
því endursköpum við Veltusund
(sem var „sund“ fyrir 1944) og
Vallarstræti, sem tengdi Austurvöll og Grjótaþorp frá upphafi
byggðar í Reykjavík. Við minnkum ekki torgið svo nokkru nemi
með nýbyggingunni, þar sem tillagan gerir ráð fyrir að skyndibitastaðirnir við norðanvert torgið
verði fjarlægðir og nær torgið þá
að Fálkahúsi, sem verður ein hlið
torgsins.
• Byggð við Vallarstræti: Við
gerum ráð fyrir að núverandi
hús standi eins og þau gera nú, að
öðru leyti en því að við fjarlægjum
umbúðirnar um skemmtistaðinn

Nasa. Við byggjum ný hús (reyndar hærri hús) á milli húsanna í
anda eldri byggðar með verslun og þjónustu á öllum hæðum.
Skemmtistaðinn endurbyggjum
við í einni nýbyggingunni í sömu
málum og hlutföllum og núverandi
skemmtistaður og gerum jafnvel
ráð fyrir að endurnýta gömlu innréttingarnar.
• Landsímahúsið: Landsímahúsið
nýtum við sem hótel. Sögu Landsímans í húsinu er lokið og finna
þarf því annað hlutverk. Auðvitað
má deila um hvort hótel er rétta
starfsemin en óneitanlega er það
skemmtilegra en skrifstofuhús sem
„deyr“ kl. 17.00 á hverjum degi.
Guðjón Samúelsson teiknaði elsta
hluta hússins sem er ein höfuðprýði við Austurvöll. Á sínum tíma
skrifaði Helgi Hjörvar útvarpsþul-

ur grein í Morgunblaðið þar sem
hann gagnrýndi staðsetningu hússins og hvatti til þess að það yrði
rifið vegna þess að það spillti fegurð miðborgarinnar! Síðari tíma
viðbyggingar við Landsímahúsið
(1966 og 1967) voru líka umdeilanlegar en hafa að sjálfsögðu skapað sér sess í hugum landsmanna,
hver tími setur sín spor á umhverfið. Við opnum húsið að Austurvelli þannig að í framtíðinni verður svipað mannlíf við þessa hlið
torgsins eins og er á öðrum hlutum
þess í dag. Götuhæð Landsímahúss
verður almenningsrými með veitingum og verslunum. Það er misskilningur (kannski framsetningu
okkar að kenna) að við hækkum
Landsímahúsið um eina hæð.
• Nýbygging við Kirkjustræti:
Í tillögu okkar er gert ráð fyrir

nýbyggingu við Kirkjustræti.
Byggingin tengist Landsímahúsinu en fær sjálfstætt yfirbragð. Húsið er 4 hæðir þar sem
4. hæðin er að hluta til inndregin. Þessi bygging er innan samþykkts deiliskipulags frá 9. áratug síðustu aldar. Úr því verið er
að tala um „ofuráætlanir“, þá er
nýtingarhlutfall í tillögu okkar
lægra en rúmast innan umrædds
deiliskipulags.
Almennt má segja um tillögu
okkar að við reynum að mæta ólíkum sjónarmiðum og tengja saman
sundurlausa byggð og skapa heildarmynd. Við reynum líka að skapa
umgjörð um blómlega starfsemi,
starfsemi sem hæfir miðborg
Reykjavíkur. Það höldum við að
allir hafi sem markmið, hvar í
sveit sem þeir skipa sér í afstöðu
til tillögu okkar.

En aftur að þeirri ályktun Skúla
að sú atburðarás geti fræðilega
átt sér stað sem kenning Svans
lýsir. Þau tilvik eru kunn í okkar
stjórnskipunarsögu að nauðsynlegt hefur þótt að víkja frá gildandi
stjórnskipan. Nægir þar að nefna
þingsályktanir sem Alþingi samþykkti árið 1940 við þær aðstæður
að óvinveittur her hafði hernumið
Danmörku í seinni heimsstyrjöldinni. Í þeim fólst einhliða ákvörðun
Alþingis um að flytja konungsvaldið í málefnum Íslands, samkvæmt
stjórnarskrá, heim frá Danmörku
og fela það sérstökum ríkisstjóra.
Þessar ákvarðanir áttu sér ekki
stoð í þágildandi stjórnarskrá en
voru engu að síður taldar gildar
vegna þeirra neyðarréttaraðstæðna
sem uppi voru.
Fræðilega má sjá fyrir sér þær
aðstæður að sitjandi forsætisráðherra geri sér svo illa grein fyrir

stöðu sinni og skyldum að hann
neiti að biðjast lausnar, enda þótt
Alþingi Íslendinga hafi lýst vantrausti á hann. Yrði hann þá ber
að broti á stjórnskipunarreglum
landsins. Fallast má á að við slíkar
aðstæður kynni forseti Íslands að
hafa heimild, með vísan til þingræðisreglunnar og á grundvelli stjórnskipulegs neyðarréttar, að taka einhliða ákvörðun um að veita sitjandi
forsætisráðherra lausn frá embætti og skipa nýjan. Meginatriðið
er hins vegar að undir öllum eðlilegum kringumstæðum yrði litið
svo á að einhliða ákvörðun forseta
Íslands um skipun nýs forsætisráðherra án þess að fyrir lægi lausnarbeiðni frá sitjandi forsætisráðherra
væri markleysa ein og ógild, sbr. 19.
gr. stjórnarskrárinnar. Sama myndi
gilda um aðrar ákvarðanir forseta
sem teknar kynnu að vera með
atbeina slíks aðila.

Um skipun og lausn ráðherra
Forsetaembættið
Ágúst Geir
Ágústsson
lögfræðingur og
stundakennari í
stjórnskipunarrétti við
Háskólann á Bifröst

N

okkuð hefur verið rætt og ritað
um valdsvið forseta Íslands í
aðdraganda og í kjölfar nýafstaðinna forsetakosninga. Meðal annars skrifaði Skúli Magnússon, dósent við lagadeild Háskóla Íslands,
grein í Fréttablaðið 7. júní sl. þar
sem hann fjallaði stuttlega um stöðu
og valdsvið forseta Íslands samkvæmt stjórnarskrá.
Í greininni vísaði Skúli m.a. til
þeirrar kenningar sem Svanur
Kristjánsson prófessor hefur sett
fram um að forseti geti með tilteknum hætti, einhliða, sett af sitjandi

forsætisráðherra og ríkisstjórn og
skipað nýja og að nýr forsætisráðherra, þannig skipaður, geti síðan
með lögmætum hætti gert tillögu til
forseta um þingrof og nýjar kosningar. Telur Skúli að slík atburðarás geti fræðilega átt sér stað innan
ramma núgildandi stjórnskipunar.
Af þessu tilefni er ástæða til að
árétta að ákvörðun um að veita forsætisráðherra og ríkisstjórn hans
lausn frá störfum er stjórnarathöfn
með sama hætti og skipun forsætisráðherra. Slíkar athafnir getur forseti ekki viðhaft nema með atbeina
ráðherra eins og kunnugt er, sbr.
13., 15. og 19. gr. stjórnarskrárinnar. Það leiðir af eðli máls, auk þess
sem fyrir því er skýr stjórnskipunarvenja, að nýr forsætisráðherra
verður ekki skipaður nema sá sem
fyrir situr hafi áður beðist lausnar
frá því embætti. Af þessari reglu
leiðir að það er sitjandi forsætis-

ráðherra á hverjum tíma sem einn
hefur rétt til að gera tillögu til forseta Íslands um lausn sína eða annarra ráðherra frá embætti.
Sitjandi forsætisráðherra er hins
vegar bundinn af þingræðisreglunni í þessum efnum en samkvæmt
henni er honum skylt að biðjast
lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt
ef Alþingi samþykkir vantraust á
hann eða ríkisstjórn hans. Í öðrum
tilvikum er það alfarið undir mati
forsætisráðherra sjálfs komið hvort
og hvenær hann biðst lausnar. Það
er fyrst þegar lausnarbeiðni er fram
komin sem vald forseta á þessu
sviði verður virkt, þ.e. valdið til að
úthluta stjórnarmyndunarumboði
og skipa nýjan forsætisráðherra.
Við meðferð þess valds verður forseti ætíð að gæta að vilja þjóðþingsins samanber áður nefnda grundvallarreglu stjórnskipunar okkar,
þingræðisregluna.

Forsetinn minn
Forsetaembættið
Ari Trausti
Guðmundsson
jarðeðlisfræðingur og
rithöfundur

S

á sem hlýtur um 85.000 atkvæði
frá 235.000 kjósendum er löglega kjörinn forseti Íslands, að því
gefnu að aðrir hljóti líka atkvæði
og um 30% kjósenda greiði ekki
atkvæði. Hefur hann þá umboð
þjóðarinnar? Já, samkvæmt lýðræði og lögum. En í reynd er það
fremur formlegt en raunverulegt
því meirihlutinn er allur annar. Í
því ljósi er vafasamt að skilgreina
sem svo að umboðið sé „umboð
þjóðarinnar til að halda áfram
lýðræðisbyltingu“ sem á að hafa
hafist með beitingu málskotsréttar og tilheyrandi þjóðaratkvæðagreiðslum. Einkum ef viðtekin

stefna þessarar byltingar er ekki
til; aðeins almennur vilji fólks til
beinna og skilvirkara lýðræðis.
En sá veldur sem á heldur og
Ólafur Ragnar Grímsson beitir þessari skilgreiningu og skilgreinir um leið einn og sjálfur
hvert halda skuli. Hann vill, eins
og ég margoft benti á í kosningastarfinu, taka þátt í umræðu um
„stóru málin“ með eindregnar skoðanir, líka með og á móti,
ella veit hann ekki að eigin sögn
til hvers forsetinn er nýtur. Með
þessum hætti blandar hann sér
beint sem eins manns stjórnmálaflokkur í umræður í samfélaginu
jafnt og á Alþingi enda þótt hann
hafi sagt í fyrri sjónvarpsumræðunum að hlutverk forsetans fælist
ekki í að blanda sér í umræður á
þingi. Sem sagt: Með eða á móti
krónunni, með eða á móti aðild að
ESB, með eða á móti endurskoðun stjórnarskrár með þessu eða

hinu innihaldinu eða á einum eða
öðrum tímapunkti, og með eða á
móti einhverjum aðgerðum til að
auka traust Alþingis. Fleira má
flokka sem „stór mál“.
Ýmsir ganga fram og telja Ólaf
Ragnar hafa með þessu og þrefaldri
beitingu málskotsréttar breytt embættinu til frambúðar og jafnvel að
hann geti gengið lengra án þess að
brjóta stjórnarskrána. Sannarlega
er breytingin ekki til frambúðar
nema til komi vilji raunverulegs
meirihluta til slíks og breytingar á
stjórnarskrá. Plaggið er nú bærilega
skýrt að þessu leyti og gerir ekki
ráð fyrir að forseti sé fjórða hjól
undir vagni með sérstaka utanríkisstefnu, orkumálastefnu, umhverfisstefnu, heilbrigðisstefnu, stefnu um
innihald stjórnarskrár eða leiðir og
réttan tíma til að semja hana og svo
framvegis. Hvað endurskoðun hennar allrar eða hluta leiðir um síðir í
ljós er önnur saga. Með því að tala

Með þessum
hætti blandar
hann sér beint sem eins
manns stjórnmálaflokkur
í umræður í samfélaginu
jafnt og á Alþingi …
og hegða sér öndvert við Ólaf Ragnar og halda í heiðri skynsömum
notum málskotsréttar (sem varla
var unnt að beita áður fyrr vegna
hótana um stjórnarslit) væri embættið látið virka á ný sem embætti
þjóðkjörins trúnaðarmanns mikils
meirihluta fólks; manns sem langflestir geta bent á og sagt: Þetta er
forsetinn minn.
Hann byggir brýr en grefur ekki
skurði. Auðvitað tekur þessi forseti

þátt í umræðum um „stóru málin“.
Hann er hvetjandi, fundvís á verkefni til að ræða, setur fram nýja
fleti á málefnum, greinir mót- og
meðrök og kallar eftir lausnum,
hvetur til að verkefni verði sett á
dagskrá og þannig má telja áfram.
Hann útskýrir utanríkisstefnu
samstarfsflokka sem skipa ríkisstjórn hverju sinni og gerir grein
fyrir minnihlutaáliti um leið. Hann
er forsetinn þinn en ekki einstakra
og ólíkra fylkinga eftir málefnum
hverju sinni.
Ef haldið er áfram að knýja forsetaembættið út fyrir ramma upplýstrar umræðu þar sem forsetinn
er leiðandi, sættandi og skýrandi,
verður það smám saman að allt
öðru en þjóðareign. Ef vilji er fyrir
annars konar forsetaembætti, í líkingu við það franska eða bandaríska, er slíkt áskorun um uppstokkun á stjórnarskránni og tilefni
til langrar og vandaðrar vinnu.
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STYRKTARAÐILAR
Jói Fel
N1
Völusteinn ehf.
Nautic ehf.
Skiptatækni ehf.
ISB ehf.
Next Kringlunni
Efnalaugin Björg
Greiðan Háaleitisbraut 58-60
Áberandi ehf.
Stepp ehf.
Satúrnus ehf.
Duxiana
Þ.Þorgrímsson & Co
Bræðurnir Ormsson ehf.

Bílamarkaðurinn
Hársmiðjan hársnyrtistofa
Skelin ehf.
Sólning ehf.
Rafholt ehf.
Íslenskir Verktakar ehf.
Hegas ehf.
Cargo Sendibílaleiga ehf.
Nings
Inga Lúlú & Sigurjón Daði
Gerður Gröndal
Óli Valur & Björn Dúi
Auður Guðjónsdóttir
Hrönn Harðardóttir
Gunnar & Gógó
Húsgagnaverslun Nýform
Lyng ehf ljósritun

Fókus
TannlæknastofaHarðar V Sigmarssonar
Flúrlampar ehf
Bílamálun Alberts
Vélsmiðja Konráðs Jónssonar
Halli rakari
Pappír hf
Partar ehf.
Flúrlampar ehf.
Apótek Hafnarfjarðar
Sign, hönnun skartgripa
Aðalskoðun hf.
Héðinn Schindlerlyftu.
Ísafoldar prenntsmiðja ehf
Hagvagnar hf.
Fjörukráin

Hópbílar
Danco
Vélaverkstæði Jóhanns
Þorn ehf.
Dekkjasalan ehf.
Hrói Höttur
Vélarverkstæði Þóris
Rsb. Flóa & Skeiða ehf
Máttur sjúkraþjálf.
Guðmundur Tyrfingsson ehf
ÞH Blikk ehf
Rakarastofa B og K
Efnalaug Suðurlands
Lindin Tískuvöruverslun
SG Hús
Republica
Bílverk BÁ

TM
Jötunnvélar ehf
Sjóvá ehf
Selhús ehf
Torfutækni ehf
Guðnabakarí ehf
Fiskbúð Suðurlands
Sporstöðin
HM lyftur ehf
Bónstöð Hafþórs
Hús og Parket
Intersport Selfossi
Sláturfélag Suðurlands
MBF selfossi
Gyno sf.
Úkraínska sf.
Gljúfur ehf.

Sveitabúðin Sóley
Saltverk Reykjaness
Myndform ehf.
Uranus ehf
Íslensk Endursko∂un ehf.
Rakarastofan Hótel Sögu
Brynhildur Jónsdóttir
Mecca Spa Hótel Sögu
Even hf.
Vikur ehf.
HRM Legal ehf.
Magnús Már Einarsson
Endurskoðun Gunnars Hjaltalín ehf.
Hársnyrtistofan Grand
Vélvirkinn SF Bolungarvík
Fiskkaup HF
Múlakaffi
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Hluthafasjálfsvörn
Fjármál
Baldur
Thorlacius
sérfræðingur í eftirliti
hjá NASDAQ OMX
Iceland

M

ost shareholders are galvanized into action only when
their rights have been trampled
upon, and they would better to be
more proactive in the first place“
– IR Magazine, júní 2009.
Ofangreind tilvitnun lýsir
ákveðnum veikleika sem hluta-

bréfamarkaðir glíma gjarnan
við, þ.e. að hluthafar láti ekki
að sér kveða fyrr en búið er að
traðka á réttindum þeirra og það
er orðið um seinan. Þegar talað
er um að traðkað sé á réttindum
hluthafa þekkir maður því miður
ótal dæmi frá árunum um og í
kringum hrunið þar sem efast má
um að hagsmunir hluthafa hafi
verið í heiðri hafðir. Dæmi um að
stjórnendur félaga hafi tekið of
mikla áhættu og tapað að lokum
u mt a lsverð u m fjá r mu nu m ,
dæmi um að rekstur félaga hafi
í veigamiklum atriðum tekið mið
af hagsmunum stærstu hluthafa

þeirra og þá á kostnað smærri
hluthafa o.s.frv.
Það sem fólk áttar sig ekki alltaf
á er að þetta geta verið atriði sem
liggja fyrir utan verksvið opinberra eftirlitsaðila og að það sé á
ábyrgð fjárfestanna sjálfra að gæta
réttar síns og verja hagsmuni sína
eftir bestu getu.
En hvernig geta fjárfestar varið
hagsmuni sína? Þeir munu því
miður aldrei geta varið sig fullkomlega, þar sem fjárfesting í hlutabréfum er og verður alltaf áhættufjárfesting, en ef rétt er haldið á
spilunum geta hluthafar þó komið
einhverjum vörnum við og jafn-

vel stuðlað að bættum markaði á
sama tíma. Hér á eftir verða tekin
til nokkur atriði sem fjárfestar á
hlutabréfamarkaði geta haft í huga
og er umfjölluninni skipt í þrennt:
að vanda valið, láta í sér heyra og
að kjósa með fótunum.

Að vanda valið
Nauðsynlegt er að fjárfestar geri
strangar kröfur til fyrirtækja á
markaði og byggi fjárfestingarákvarðanir sínar ekki einungis á
hefðbundnum greiningum á kennitölum og fjárhagsupplýsingum
heldur einnig á annars konar upplýsingum, s.s. um stjórnarhætti

FALLEGRI FÓTLEGGIR Í SUMAR

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

MEÐ SKIN DOCTORS

VEIN AWAY

Dregur úr sýnileika
háræðaslita á 4-6 vikum
- Dregur úr roða á
háræðaslitnum svæðum
- Eykur collagen framleiðslu
- Dregur úr myndun marbletta
- Eykur blóðflæði til fóta
á aðeins 4 vikum

viðkomandi fyrirtækis og trúverðugleika stjórnenda og stærstu eigenda þess. Verðmat greiningardeilda nær t.d. yfirleitt ekki til
slíkra atriða og er því sérstaklega
nauðsynlegt að fjárfestar kynni
sér þau á eigin forsendum og móti
sér sjálfstæða skoðun.

Að láta í sér heyra
Fjárfestingu í hlutabréfum fylgir
ákveðin ábyrgð. Að vera hluthafi í
hlutafélagi er að vera einn af eigendum þess og því er mikilvægt
að hluthafar, stórir sem smáir, átti
sig á því í hverju það felst. Hlutafélög eiga að vera rekin með hagsmuni eigenda þeirra að leiðarljósi,
þ.e. allra hluthafa þeirra, og er
það m.a. hlutverk hluthafa að sjá
til þess að svo sé. Hluthafar kjósa
aðila til þess að sitja í stjórn viðkomandi félags fyrir sína hönd og
veita þeim umboð til þess að taka
ýmsar ákvarðanir er varða félagið.
Hluthafar eiga auk þess rétt á því
að kjósa um önnur mikilvæg málefni á hluthafafundum, s.s. greiðslu
arðs, starfskjarastefnu, þóknun
fyrir stjórnarsetu og margt fleira.
Þá eru hluthafafundir einnig vettvangur hluthafa til að segja sína
skoðun á málefnum er tengjast
viðkomandi félagi og rekstri þess,
spyrja spurninga og jafnvel fá svör
við þeim á staðnum frá stjórnendum og/eða stjórnarmönnum.
Þetta vald hluthafa hefur verið
vannýtt hér á landi, sem og reyndar
víðar. Ef nógu hátt hlutfall hluthafa
telst „óvirkt“ og tekur ekki þátt í
því að móta stefnu viðkomandi
félags býður það stjórnendum og/
eða öðrum (yfirleitt stórum) hluthöfum upp á að stýra viðkomandi
félagi eftir eigin höfði, sem getur
farið illa. Virkt aðhald hluthafa
stuðlar að bættum stjórnarháttum og dregur úr líkunum á hagsmunaárekstrum og umboðsvanda
(e. principal-agent problem).
Að kjósa með fótunum
Rétt eins og það er nauðsynlegt að
fjárfestar hugi vandlega að því að
félög fylgi góðum stjórnarháttum
og að þeim sé stýrt með trúverðugum og heiðarlegum hætti áður
en ákveðið er að kaupa hlutabréf
þeirra getur að sama skapi verið
nauðsynlegt fyrir eigendur að
íhuga sölu á hlutabréfum sínum
verði þeir þess áskynja að svo sé
ekki. Ef slæmir stjórnarhættir
auka söluþrýsting og lækka hlutabréfaverð (hafa m.ö.o. tilfinnanlegar afleiðingar) eru stjórnarmenn
líklegri til þess að ráða faglega og
heiðarlega stjórnendur og ráðnir
stjórnendur líklegri til þess að viðhafa góða stjórnarhætti.

INGROW GO
Fyrirbyggjandi gegn
inngrónum hárum

- Kemur í veg fyrir inngróin hár sem
myndast við rakstur eða vaxmeðferð
- Virkar á innan við sólarhring
- Má nota á bikiní línu, undir
hendur og á fætur
- Fjarlægir rakstursbólur

TaxFree dagar um helgina

Samandregið
Í stuttu máli snýst ofangreint um
að krefjast þess að aðilar sem sýsla
með fjármuni hluthafanna, þ.e.
stjórnendur og stjórnarmenn, vinni
starf sitt af heilindum, taki ekki
óþarfa áhættu og vinni að hagsmunum allra hluthafa en ekki einungis þeirra stærstu. Krafan þarf
að vera raunveruleg og viðkomandi
aðilar þurfa að finna fyrir henni.
Þar sem aðkoma almennings að
hlutabréfamörkuðum fer að stóru
leyti fram í gegnum lífeyrissjóðina
er sérstaklega brýnt að þeir hugi
vel að þessum málefnum og standi
ekki á hliðarlínunni.
Ákveðin jákvæð teikn má sjá á
lofti, svo sem meiri áhuga á bættum stjórnarháttum og aukna meðvitund um lög og reglur á markaði, en björninn er langt frá því að
vera unninn. Vísbendingar eru t.d.
um að dagar hinna óvirku hluthafa
séu ekki taldir, sem er afar miður.
Baráttan fyrir heilbrigðum markaði er og verður alltaf viðvarandi
samstarfsverkefni allra sem að
honum koma, og í henni má aldrei
slá slöku við.
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Glíman við leyndarhyggjuna
Stjórnmál
Jóhann
Hauksson
upplýsingafulltrúi
ríkisstjórnarinnar

Þ

eir sem eitthvað fylgjast með
þjóðmálum vita sem er að
endurreisn efnahagslífsins hefur
gengið vonum framar. Hagvöxturinn er meiri hér á landi en víðast hvar í Evrópu. Í nýrri þjóðhagsspá Hagstofunnar er gert ráð
fyrir meiri hagvexti á þessu ári
en gert var fyrir aðeins nokkrum mánuðum. Hraðar dregur úr
atvinnuleysi en spáð hefur verið
og sýna gögn Vinnumálastofnunar 5,6% atvinnuleysi í maí síðastliðnum. Það er minna en nokkru
sinni frá því eftir bankahrunið
haustið 2008. Fjárfestingar hafa
aukist umtalsvert og daglega berast fréttir af auknum umsvifum á
ýmsum sviðum atvinnulífsins. Þar
að auki hafa stjórnvöld sett á fót
fjárfestingaráætlun sem að hluta
er fjármögnuð með auknu veiðigjaldi.

Vantraustið
Ekkert af þessu virðist breyta
því að viðhorf íslensks almennings til stjórnmála eru afar neikvæð og hefur svo verið frá því
eftir hrun. Stuðningur við ríkisstjórnina og stjórnarflokkanna er
lítill og stjórnarandstöðuflokkunum gengur illa að auka fylgi sitt
ef marka má kannanir. Í mars síðastliðnum báru aðeins 10% þjóðarinnar mikið traust til Alþingis.
Tortryggni og vantraust virðist
ríkjandi.
Þetta endurspeglaðist í athugun
á viðhorfum til upplýsingagjafar
stjórnvalda sem dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir kynnti á vegum Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála í lok síðasta mánaðar. Hún
kannaði hvort svarendur teldu að
stjórnvöld eða aðrir opinberir aðilar leyndu mikilvægum upplýsingum sem ættu erindi við almenning
eða vörðuðu almannahagsmuni. Í
ljós kom að helmingur svarenda
taldi ríkisstjórnina oft leyna upplýsingum og önnur 40% töldu hana
gera það stundum. Svipaðar tölur
voru upp á teningnum varðandi
ráðuneytin.
Jóhanna gat um það er hún
kynnti niðurstöður sínar að æðstu
embættismenn og stjórnendur
yrðu að gera sér grein fyrir því að
endanleg ábyrgð á stjórnun, meðhöndlun og aðgengi upplýsinga
lægi hjá þeim. Hún vék orðum að
því að hér á landi virtist ríkja agaleysi og skortur væri á formlegum
vinnureglum sem varða upplýsingagjöf. Taldi hún að hugarfarsbreyting yrði að eiga sér stað.
Að opna þjóðfélag
Því fer fjarri að ríkisstjórnin sýni
þessum málum tómlæti. Öðru
nær, enda er það eitt af markmiðum hennar að draga úr leyndarhyggju sem gróf um sig í áratugi í
íslenskum stjórnmálum. Leyndarhyggja er sjúkdómseinkenni sérhagsmunavörslunnar og skýrir
það vafalítið það mikla vantraust
og tortryggni sem nú ríkir meðal
almennings í garð stjórnmálanna.
Unnið er að endurskoðun upplýsingalaga með það fyrir augum að
aðgengi almennings og fjölmiðla
að upplýsingum verði aukið. Þá
hafa verið settar siðareglur fyrir
ríkisstjórn og stjórnsýsluna. Að
frumkvæði forsætisráðherra var
veittur almennur aðgangur að

öllum gögnum er varða einkavæðingu bankanna. Þær breytingar
sem gerðar voru í fyrra á lögum
um fjármál stjórnmálaflokkanna
miðuðu einnig að auknu gagnsæi
og upplýsingagjöf af hálfu frambjóðenda og stjórnmálaflokka.
Ríkisstjórnin samþykkti í lok
síðasta mánaðar að skipa vinnuhóp sem fær það verkefni að semja
drög að upplýsinga- og samskiptastefnu Stjórnarráðsins. Þessi
ráðstöfun byggist að sínu leyti á
skýrslu sem unnin hefur verið
undanfarna mánuði á vegum forsætisráðuneytisins um upplýsingastefnu og notkun samfélagsmiðla.

Enda hljóta stjórnvöld að huga vel
að því hvernig best megi hagnýta
rafræna miðlun til að bæta samskipti og efla upplýsingastreymi.
Rannsóknir hafa nefnilega sýnt að
þeir sem eiga samskipti á netinu
við opinbera stjórnsýslu eru mun
líklegri til að hafa jákvætt viðhorf gagnvart henni þar sem hún
er aðgengilegri og opnari.

Gagnsæi er hluti
endurreisnarinnar
Í umræddri skýrslu, sem einnig er
að finna á vef stjórnarráðsins, er
hugað að grundvallarreglum sem
stjórnvöld víða um lönd styðjast

lýsingum á að auðvelda og jafna
svo sem kostur er.
Greið upplýsingamiðlun er hluti
lýðræðisins og bætir það undantekningalaust. Upplýstir einstaklingar meta hlutina sjálfstætt og
taka síður gagnrýnislaust við öllu
sem þeim er rétt. Þeir eiga auðveldara með að greina sannleikann
frá rangfærslum og ósannindum.
Nauðsynlegt er að uppræta leyndarhyggjuna sem hreiðraði um sig í
íslensku þjóðlífi í áratugi. Leyndarhyggjan átti drjúgan þátt í því að
illa fór haustið 2008 þegar bankarnir hrundu. Að uppræta hana er
hluti endurreisnarinnar.

B RO N Z I N G G E L
Sensai Bronzing gelið frá Kanebo er framleitt úr 70% vatni og hinu einstaka
Koishimaru silki. Það sveipar húðina frískandi raka og gegnsæjum lit sem
heldur húðinni rakri og geislandi fallegri.

„Það bregst ekki að einhver segi við mig að ég líti vel út og
sé útitekin þegar ég nota Bronzing gelið og það kemur fólki
alltaf jafn mikið á óvart þegar ég segi að ég sé með gel því
áferðin er mjög eðlileg. Gelið blandast mínum húðlit mjög vel.
Einnig hef ég tekið upp á því að blanda gelinu við ögn af
fljótandi meiki til að hylja aðeins betur og er mjög ánægð
með hvernig áferðin á húðinni verður.“
Sara Ross
„Ég hef notað þetta í mörg ár og burstann í um tvö ár. Þetta
er gríðarlega gott innlegg í förðun hversdagsins og líka spari.
Gelið gefur silkimjúka áferð og það sem meira er þá hefur það
góð áhrif á psoriasis húð og eru þannig krem oft vandfundin.
Ég mæli hiklaust með þessu.“
Guðrún Jenný Sigurðardóttir
„Ég er með freknur á sumrin og vil alls ekki hylja þær, ég
nota því gelið til að vera frísklegri og til að jafna húðlitinn.
Snilldin er að þegar veturinn kemur og húðin verður ljósari
er dásamlegt að nota gelið til að fá frísklegri blæ og áferð.
Draumavara sem er nauðsynleg í allar snyrtibuddur.“
Linda Björk Ingimarsdóttir
„Ég byrjaði að nota Golden Glow haustið 2001 og hef alltaf
átt túbu síðan þá. Þetta er eina snyrtivaran sem ég hef á ævi
minni tekið svo miklu ástfóstri við að ég geti ekki hugsað mér
að hætta að nota. Algjörlega ómissandi og það eina neikvæða
sem ég get sagt um þessa vöru er að nýja nafnið er ekki jafn
flott og það gamla „Golden Glow“ passar fullkomlega því
húðin hreinlega glóir.“

Save the Children á Íslandi

við og má gera ráð fyrir að teknar verði upp hér á landi. Nefna má
fimm slíkar reglur.
● Sá sem biður um upplýsingar á
að fá þær. Ganga skal svo langt
sem lög og reglur leyfa.
● Upplýsingar eiga að vera á einföldu og skýru máli.
● Upplýsingar sem miðlað er eiga
að vera réttar. Þær eiga að vera
mikilvægar og gagnast fyrirspyrjanda.
● Upplýsingar á að láta í té svo
fljótt sem auðið er.
● Réttar upplýsingar eiga að komist til réttra einstaklinga í réttum tilvikum. Aðgengi að upp-

Inga Heiða

12. júlí 2012 FIMMTUDAGUR

24

PABLO NERUDA Skáld frá Síle (1904-1973) fæddist þennan dag

„Skammvinn er ástin. Aldrei vill hún fyrnast.“
Þýð. Málfríður Einarsdóttir

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir
1543 Hinrik áttundi Englandskonungur giftist áttundu og síðustu konu sinni Katrínu Parr.
1636 Um 35 Íslendingar eru keyptir lausir úr Barbaríinu.
1906 Dreyfusmálið: Alfred Dreyfus fær uppreisn æru rúmlega
áratug eftir að hafa verið dæmdur sekur fyrir landráð.
1920 Friðarsamkomulag Sovétríkjanna og Litháen undirritað,
Sovétríkin viðurkenna sjálfstæði Litháen.
1932 Norskir hermenn leggja hluta Austur-Grænlands undir
sig og kalla Eirik Raudes Land.
1943 Sovétmenn og Þjóðverjar berjast í stærsta skriðdrekabardaga sögunnar: Prokhorovka-bardaganum.
1953 Grafarkirkja á Höfðaströnd í Skagafirði vígð eftir endurbyggingu. Kirkjan var upphaflega reist árið 1680 og rúmar 30
manns.
1971 Fána ástralskra frumbyggja
er flaggað í fyrsta sinn.
1975 Eyjarnar Saó Tóme og Prinsípe í Gíneuflóa fá sjálfstæði frá
Portúgal.
1979 Eyríkið Kíribatí í Kyrrahafi
fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1997 Safn Ríkharðs Jónssonar myndhöggvara (1888-1977)
opnar í Löngubúð á Djúpavogi.

LÓNDRANGAR Notendur vefsíðunnar islandermedetta.is geta valið sér landshluta og skoðað áhugaverða staði og afþreyingu þar. Á Vesturlandi

er meðal annars bent á Þjóðgarðinn Snæfellsjökul vestast á Snæfellsnesi. Þar eru Lóndrangar.
Faðir okkar og tengdafaðir, afi, mágur og frændi,

HELGI JÓNSSON
þýðandi og ritstjóri,

lést í Kaupmannahöfn 6. júlí. Útförin fer fram í dag, fimmtudaginn
12. júlí, frá Hellerup Kirke í Kaupmannahöfn.
Björn Jonsson og fjölskylda
Jórunn Jonsson og fjölskylda
Birgitta Jonsson og fjölskylda
Jón Nordal, Hjálmur, Ólöf og Sigurður Nordal
Þórunn, Jón, Grímur, Þórhildur og Finnur Björnsbörn

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

NARFI SIGURÐUR KRISTJÁNSSON
bóndi í Hoftúnum, Staðarsveit,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnun
Suðurlands laugardaginn 7. júlí síðastliðinn,
verður jarðsunginn frá Staðarstað í
Staðarsveit, föstudaginn 13. júlí kl. 14.00.
Jófríður Kristjana
Ingólfur Narfason
Helga Steina Narfadóttir
Kristján Narfason
Sigurður Narfason
Veronika Narfadóttir
Snæbjörn Viðar Narfason
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurðardóttir
Halla Steinsson
Gísli Guðmundsson
Laila Bertelsdóttir
Bjarni Stefánsson
Þórunn Hilma Svavarsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VERKEFNIÐ ÍSLAND ER MEÐ‘ETTA: NÝTT ÁTAK Í INNLENDRI FERÐAÞJÓNUSTU

Íslendingar hvattir til þess að
njóta lystisemda landsins
Átaki í innlendri ferðaþjónustu verður
hleypt af stokkunum í dag. Verkefnið,
sem ber heitið Ísland er með’etta, er
sameiginlegt verkefni allra markaðsstofa landsins, Ferðaþjónustu bænda,
Höfuðborgarstofu og Ferðamálastofu.
Markmið þess er að hvetja Íslendinga til ferðalaga innanlands og vekja
athygli á áhugaverðum stöðum og upplifunum innanlands. Í tengslum við
átakið hefur vefsvæði verið sett á laggirnar, Islandermedetta.is.
„Átakið er tilkomið vegna þess að
við viljum breyta viðhorfi Íslendinga
til innlendrar ferðaþjónustu. Það hefur
verið þannig að Íslendingar eru til í að
gera vel við sig erlendis en síður tilbúnir til þess að nýta sér sambærilega

ferðaþjónustu innanlands. Við viljum hins
vegar hvetja Íslendinga til þess að njóta
Íslands til fulls, horfa
á Ísland sem staðinn
til þess að verja fríinu og prófa allt sem
það hefur upp á að
bjóða,“ segir Gústaf
GÚSTAF GÚSTGústafsson verkefnaAFSSON.
stjóri átaksins.
Gústaf segir að eitt markmiða átaksins sé að ná til Íslendinga sem ferðist
lítið innanlands. „Hluti Íslendinga
ferðast innanlands og það er svolítið
þannig að þegar fólk byrjar á því þá
hættir það ekki. En hluti fólks hefur

lítið ferðast um landið og við viljum
breyta því.“
Vefsvæðið Islandermedetta.is er
miðpunktur átaksins að sögn Gústafs. „Vefurinn býður notendum upp
á marga möguleika. Bæði er hægt að
leita að ákveðnum hlutum, gistimöguleikum, matsölustöðum, og afþreyingu
af ýmsum toga svo fátt eitt sé nefnt.
Vefurinn verður opinn þannig að notendur geta sett inn efni beint og deilt
upplifunum sínum á fljótlegan og einfaldan hátt. Þannig getur fólk bent á
góða matsölustaði eða fallega gönguleið,“ segir Gústaf og bætir við að
vissulega geti fólk sett inn gagnrýni ef
við á. „Þetta verður samfélagsvefur og
opinn fyrir skoðanaskipti.“

ÞETTA GERÐIST: 12. JÚLÍ 1962

The Rolling Stones stíga á svið í fyrsta sinn
Okkar elskulega,

HRÖNN KARÓLÍNA JOHNSON
Sunnuflöt 32, Garðabæ,

lést föstudaginn 29. júní. Útför hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar
þakkir til hjúkrunarfræðinga Karitas og
krabbameinsdeildar 11E Landspítala.
Daníel Pétursson
Elísabet Daníelsdóttir
Hallgrímur Sch. Kristinsson
Oddur Daníelsson
Áslaug Kristinsdóttir
María Sigríður Daníelsdóttir Sigurður Jónsson
Pétur Daníelsson
Sigrún Ósk Ólafsdóttir
Þóra Hrönn Daníelsdóttir
Patrik Ahmed
barnabörn og barnabarnabörn.

Í dag eru 50 ár síðan hljómsveitin The Rolling Stones steig á svið í
fyrsta skipti. Þessi merki viðburður
átti sér stað í Marquee-klúbbnum í
London. Saga hljómsveitarinnar hófst
tveimur árum fyrr, þegar æskuvinirnir Mick Jagger og Keith Richards hittust á lestarstöð. Jagger hélt
á Chuck Berry og Muddy Watersplötum en á þessum tónlistarmönnum hafði Richards einnig miklar
mætur og var þannig lagður grundvöllur að endurnýjuðum kynnum og
stofnun hljómsveitar. Dick Taylor
bassaleikari var upphafsmeðlimur
sveitarinnar. Þeir félagar féllu fyrir
gítarleikara blússveitarinnar Blues
Incorporated, Brian Jones, hljómsveit

sem hafði einnig á að skipa tveimur framtíðarliðum Rolling Stones;
Ian Stewart píanóleikara og Charlie
Watts trommuleikara. Stewart fann
æfingarpláss og gekk í hljómsveitina
sem ætlaði sér að spila Chicago-blús.

Á áðurnefndum fyrstu tónleikum
skipuðu sveitina Jagger, Richards,
Jones, Stewart og Taylor. Tony Chapman lék samkvæmt Wikipediu líklega á trommur þetta kvöld en Watts
slóst í hóp sveitarinnar í janúar 1963.
Brian Jones á heiðurinn að nafni
sveitarinnar, hann mun hafa rekið
augun í heiti lags Muddy Waters,
„Rollin’ Stone“, spurður af blaðamanni Jazz News hvað hljómsveitin
héti.
50 árum síðar er sveitin enn að sem
kunnugt er. Fyrirhugaðri tónleikaferð til að fagna 50 ára afmælinu var
hins vegar frestað fram til ársins
2013 vegna heilsuleysis Keiths Richards.

Ástkær bróðir okkar, faðir, mágur og frændi,

VILHELM ÖRN OTTESEN
Efstahjalla 13, Kópavogi,

varð bráðkvaddur á heimili sínu
fimmtudaginn 5. júlí. Útför hans fer fram frá
Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu laugardaginn
14. júlí kl. 13.00. Blóm og kransar
vinsamlega afþakkaðir. Þeim sem vildu
minnast hans er bent á Frú Ragnheiði-skaðaminnkun, verkefni
Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands, reikn.nr.: 0526-26-5320,
kt.: 530269-1839, skýring: v/Vilhelms.
Ásta Ottesen
Gunnlaug Ottesen
Þórhallur Ottesen
Kristín Ottesen
Jón Ívar Vilhelmsson
og frændsystkini.

Páll H. Jónsson
Friðrik Diego
Elín Margrét Jóhannsdóttir
Sigmundur Ásgeirsson
Ellert Heiðar Vilhelmsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

VALGERÐUR ODDNÝ ÁGÚSTSDÓTTIR
sem lést laugardaginn 7. júlí á Hrafnistu 2b
í Hafnarfirði, verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 18. júlí kl. 13.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
minningarsjóð Hrafnistu í Hafnarfirði.
Inga I. Svala Vilhjálmsdóttir
Páll Trausti Jörundsson
Kára Hrönn Vilhjálmsdóttir
Sigmundur Smári Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Erum innilega þakklát öllum sem sýndu
samúð og hlýhug þegar hjartkær móðir
okkar,

ESTER JÚLÍUSSON
lést 29. júní síðastliðinn. Sérstakar þakkir til
starfsfólksins sem annaðist hana á Grund.
Ragnheiður Friðjónsdóttir
Guðrún Friðjónsdóttir
Júlíus Lennart Friðjónsson
Hjördís Hildigunnur Friðjónsdóttir
og fjölskyldur.

SKREYTT MEÐ PERLUM
Herralína Twenty(2)too var kynnt á Mercedes
Benz tískuvikunni í Berlín á dögunum. Þar voru
karlarnir skreyttir perlugrímum af ýmsu tagi.
Spurning hvort þetta verði næsta æðið?

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

SVOOO FLOTTUR! NÝKOMINN AFTUR

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

teg DECO - létt fylltur og frábær í
D,DD,E,F,FF,G skálum á kr. 9.660,-

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
10-14 laugardaga

ŶŶŵĞŝƌŝǀĞƌĝůčŬŬƵŶ͊
ϰϬͲϲϬйĂĨƐůĄƩƵƌĂĨƷƚƐƂůƵǀƂƌƵ

sĞƌƚƵǀŝŶƵƌŽŬŬĂƌ
Ą&ĂĐĞďŽŽŬ

BÚIN AÐ FINNA HINN
FULLKOMNA KJÓL
METNAÐARFULL FEGURÐARDÍS Íris Telma Jónsdóttir mun keppa fyrir
hönd Íslands í Miss World-fegurðarsamkeppninni í ágúst. Stutt er í keppnina
og er Íris á fullu við undirbúninginn.
■ FRAMHALD Á SÍÐU 2
MYND/STEFÁN KARLSSON

Gerið gæða- og verðsamanburð
NÝTT

12 mánað
vaxtalaus a
a
greiðslur* r

Sængurver
Handklæði
Sloppar
Púðar
*3,5% lántökugjald

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 · Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150 · Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 · laugardaga 12.00 - 16.00
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HANNAR ÚR
HÚSGÖGNUM

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

VEKUR ATHYGLI Kolbrún Ýr Gunnarsdóttir er nýútskrifaður fatahönnuður en í lokaverkefninu sínu notaði hún
gömul húsgögn. Innblásturinn fékk hún frá heimamönnum
í Barcelona. Kolbrún rak áður verslunina Kow á Íslandi.

MYND OG FATNAÐUR/ÁSA KAREN JÓNSDÓTTIR

Í

ris Telma Jónsdóttir fegurðardís mun keppa fyrir hönd Íslands í Miss World-keppninni
sem haldin verður í Kína í ágúst.
Íris tók þátt í Ungfrú Ísland árið
2010 og lenti þá í öðru sæti. Hún
tekur þátt í keppninni nú vegna
þess að Ungfrú Ísland verður
ekki krýnd fyrr en í september.
Íris þarf að taka með sér nóg
af kjólum enda þarf hún að vera
viðstödd ótal viðburði sem
tengdir eru keppninni, hún er
þó búin að finna kjólinn fyrir
lokakvöldið en hann fann hún
í Ameríku. Skóna við hann fékk
hún í Gyðju og skartgripina hjá
Siggu&Tímó.
Íris er á fullu að undirbúa sig
en hún er hjá einkaþjálfaranum
Aðalheiði Ýr í World Class. „Svo
skiptir auðvitað miklu máli að
borða hollt og sofa nóg,“ segir
Íris. Heiðar Jónsson er að þjálfa
Írisi í göngulagi.
Hún heldur til Kína á miðvikudaginn í næstu viku en lokakvöldið verður 18. ágúst. Hægt er að
fylgjast með undirbúningnum á
bloggsíðu Írisar, iristelma.blog■ gunnhildur@365.is
spot.com.

K

HUGVITSAMLEGT
Gömul húsgögn fá
nýtt og óvænt líf í
meðförum Kolbrúnar.

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

olbrún Ýr Gunnarsdóttir var að ljúka
fatahönnunarnámi við IED í Barcelona
nú í sumar. Lokaverkefnið hennar hefur
vakið mikla athygli. Hún notaði gömul húsgögn
í verkefninu og hannaði einnig fylgihluti úr notuðum úrum og skartgripum.
Innblásturinn fékk hún í Barcelona þar sem
heimamenn setja húsgögnin sem þeir eru
hættir að nota út á götu alla þriðjudaga og
hver sem er má taka þau með sér heim. „Ég
vildi vekja athygli á endurvinnslu,“ segir
Kolbrún en í fylgihlutalínunni notar hún
gömul úr sem eru stopp. Þau eiga að vekja
athygli á því að við þurfum að stoppa
tímann og vekja komandi kynslóðir
til umhugsunar um samskiptaleysið á
tæknivæddum tímum.
Þó svo að Kolbrún sé nýbúin að klára fatahönnunarnámið þá er hún enginn nýgræðingur í þessu sviði. Hún rak verslunina Kow
á Laugaveginum í fjögur ár áður en hún flutti
til Barcelona fyrir tveimur árum. Kow vakti
mikla lukku hér á landi og þar sem Kolbrún er
miklum hæfileikum gædd þá er ekki spurning
um að henni eigi eftir að vegna vel í framtíð■ gunnhildur@365.is
inni.

ENDURVINNSLA
Kolbrún skartar
fylgihlut úr eigin
línu en þeir eru
úr notuðum
fylgihlutum og
gömlum úrum.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir | 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

2 fyrir 1 eða 40% afsláttur
Kringlan | 534-2951 | www.mohawks.is | facebook.com/mohawksiceland
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ÚTSALA
HAFIN!

BLÓMLEGT
HÁRSKRAUT
Kristjana Björg
Reynisdóttir er
áhugakona um
hönnun og listir og
ver frítíma sínum í
að framleiða fallegt
hárskraut. MYND/VALLI

Skipholti 29b • S. 551 0770

Alvöru útsala
Allar vörur í verslun á útsölu

Vertu vinur okkar á Facebook

HÁLSMENIN URÐU
AÐ HÁRSKRAUTI

SUMARLEG HÁRBÖND Kristjana Björg Reynisdóttir er í grunnskólakennaranámi með textíl og myndmennt sem kjörsvið. Hún hannar, framleiðir og selur
blómleg hárbönd sem rjúka út eins og heitar lummur.

F

yrsta hárbandið sem kennaraneminn Kristjana Björg Reynisdóttir
hannaði varð til í mars á þessu ári.
„Þetta voru fyrst hálsmen sem ég var
að dunda mér við að gera fyrir sjálfa
mig. Svo gerði ég eitt sem varð svona
blómalengja og setti það á hausinn og þá
varð það hárband!“ segir hún og hlær. Á
veturna er Kristjana í kennaranámi með
textíl og myndmennt sem kjörsvið en
hún er mikil áhugakona um hönnun og
listir.

Útsalan er haﬁn

Flott föt fyrir ﬂottar konur
st. 40 – 58
Verslunin Belladonna á Facebook

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

MIKIL VINNA
Auk þess að fást við hárbandagerðina
vinnur hún á veitingastaðnum Munnhörpunni á sumrin. Hún segir þó næstum
fulla vinnu að sinna eftirspurninni eftir
hárböndunum: „Ég hefst handa þegar
ég vakna, hitti svo kannski einhvern í
hádeginu og sný mér svo aftur að hárböndunum. Ég legg mikla vinnu í þetta
því þetta er tímafrekt,“ segir Kristjana og
bætir við: „Ég er um það bil þrjá til fjóra
tíma að gera hvert hárband, en ég gleymi
mér algjörlega því mér finnst þetta svo
skemmtilegt.“

AMMA ÁNÆGÐ MEÐ STELPUNA
Á Facebook-síðu Kristjönu gefur að líta
mynd af fallegu boxi, fullu af útklipptum
efnishringjum sem Kristjana notar í hárböndin. „Áður en ég fór til útlanda nýlega
fór ég í bæinn með ömmu og við völdum
efni saman. Hún geymdi þau svo meðan
ég var úti en þegar ég kom heim var hún
búin að klippa þetta niður fyrir mig svo
ég gat bara hafist handa!“ segir Kristjana
og skellir upp úr. „Amma er mjög ánægð
og hvetur mig áfram, enda er þetta í
raun henni að þakka. Hún kenndi mér
að henda aldrei efni og allt í einu átti ég
ógrynni af efnum sem ég þurfti að nýta.
Þannig hófst þetta allt saman!“
SELUR Á FACEBOOK
Hægt er að skoða hárböndin á facebook.
com/kristjanahonnun. Þar selur Kristjana
böndin en þau fást einnig í versluninni
Simply á Laugavegi 37. Kristjana stefnir
á að bæta hálsmenum við framleiðsluna
í haust: „Þau verða líka blómleg og sæt.
Ég vona að þetta sé allt saman byrjunin á
einhverju miklu stærra,“ segir Kristjana
■ halla@365.is
og brosir sínu breiðasta.

www.saft.is

DÚLLUR FRÁ ÖMMU
Kristjönu beið óvæntur
glaðningur í kassa um
daginn.
MYND/KRISTJANA

5000
dagur í Flash

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

MYND/ANÍTA ELDJÁRN KRISTJÁNSDÓTTIR

• Kjólar
• „Leðurjakkar“
• Mussur
• Toppar
• Gallabuxur háar í mittið
• Rauðar og bláar buxur
• Og margt, margt fleira
Við erum á Facebook

kr.

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
TOYOTA Corolla xlin topp bíll. Árgerð
1995, ekinn 177 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 390.000. Rnr.102898.
allt nytt í bremsum nyjar hjólalegur ny
tímareim Bílabankinn 588-0700

BMW 530 XI Touring 4WD 7/2006,
ek.56þús. Mjög fallegur bíll. Ásett verð
5.490.000.-

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

CAMPER Rodstar s. Árgerð 2004, ekinn
-1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.090.000. Rnr.102574. útsala’útsala
790.000.- !!!!!!! Bílabankinn 5880700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Coleman Taos árg 2000 m/ fordtjaldi
Sjá myndir raðnumer 201607 Mjög
snyrtilegt og vel með farið. 100% VisaEuro í allt að 48 mán.

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

Honda CR-V Elegance 7/2010
ek.10þús. Lítið keyrður gullmoli. Ásett
verð 5.190.000.-

MAZDA Rx-8 challenge. Árgerð 2004,
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 232
hestöfl, ásett verð 2.490þ Tilboðsverð
1.890.000. Rnr.143952.

FORD Transit rimor. Árgerð 2006, ekinn
66 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 5.890.000.
Rnr.163888. Bílalán 3.400.000.- Skoðar
skipti Bílabankinn 588-0700 bílinn er
á staðnum

Harley Davidson Road King 100th
anniversary. Mikið breytt hjól með
hlíf að framan, útvarpi, CD o.fl.
Afmælisútgáfa ‘03, ek 20 þ.km. Flott
ásett verð 1.990 þús! Skoðar skipti á
góðu ferðahjóli. #111735

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki
á staðnum........Kíktu í
heimsókn!!!
www.hjol.is

HONDA ACCORD ELEGANCE 2,0
Árgerð 2009. Ekinn 38 Þ.KM Verð kr.
3.290.000.
Hyundai I30 Comfort 5/2008 ek.86þús.
Ásett verð 1.790.000.-

Camper, Palomino Bronco 1251
árg.2007. Mjög snyrtilegur camper.
Ásett verð 1.550.000.-

STARCRAFT 1707. Árgerð 2007,
ekinn -1 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur.
Verð
1.480.000.
Rnr.102495.
bílabankinn-588-0700
POLARIS Sportsman 800 int’l. Árgerð
2007, ekinn 5 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
nýr rafgeymir, götuskráð, hjólið er á
staðnum. Verð 1.390.000. Rnr.331769.

CHRYSLER GRAND VOYAGER NEW 7
MANNA Árgerð 2008. Ekinn 37 Þ.KM
Verð kr. 4.490.000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

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

PORSCHE Boxster s . Árgerð 2003,
ekinn 25 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.490.000. Rnr.121688.

MV-MARIN 90 HÖ SUZUKI Lengd 5,4m.
Árgerð 2007.Verð áður 3.790.000.Tilboð 2.990.000.- vagn fylgir, er á
staðnum. Rnr.124522. Sími:562-1717.

SPORTBÁTUR - 2.990.000

Audi Allroad Quattro Árgerð 2001,
ekinn 179þ.km, ssk. Einn með öllu mikið yfirfarinn! Er á staðnum. TILBOÐ
1.090.000kr. Raðnúmer 152638. Sjá
nánar á www.stora.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

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

HONDA HR-V SPORT

VW GOLF 1.6i TRENDLINE 1.6

HONDA CIVIC TYPE R

Nýskráður 1/2006, ekinn 80 þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 6/2008, ekinn 81 þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 11/2007, ekinn 55 þ.km, bensín, 6 gírar.

Verð kr. 1.450.000

Verð kr. 1.890.000

Verð kr. 2.690.000

VOLKSWAGEN
BORA

PEUGEOT 206 XR
PRÉSENCE

HONDA
CIVIC EX

Nýskráður 6/2005, ekinn
104 þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 5/2003, ekinn
99 þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 2003, ekinn
72 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

kr. 990.000

kr. 590.000

kr. 1.050.000

MMC OUTLANDER COMFORT

PEUGEOT 207 RC með glerþaki

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX

Nýskráður 7/2004, ekinn 94 þ.km, bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 4/2008, ekinn 80 þ.km, bensín, 5 gírar.

Nýskráður 10/2007, ekinn 86 þ.km, dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.350.000

Verð kr. 2.890.000

Verð kr. 6.300.000

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.
Bílakjarnanum t Eirhöfða 11 tSími 551 7171 t notadir.bernhard.is
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Vinnuvélar

10 feta Fleetwood Colonial 05, Jeppa
fellihýsi á loftpúðafjöðrun. Hús í góðu
standi og hlaðið aukabúnaði 1450 þ
góður staðgr afsláttur, upls 771 9777

Yamaha XVS1100 Dragstar. Árg ‘01, ek
36 þ.km. Ásett 699 þús!! Hjól sem er
hlaðið aukahlutum og með góðum
mótor. #201192

Til sölu Hobby 560 KMFE EXCLUSIVE
árg. 2007 kojuhús, sólarsella,
bakarofn,sjónvarp,dvd,
CD,
reyðhjólagrind mjög vel með farið hús.
Verð 2900 þús.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is
Honda VT 750 Shadow Spirit. Árg ‘07,
ek 5.600 km. Tilboð mánaðarins á Hjól.
is aðeins 690þús!!! Ekki láta þennan
framhjá þér fara. #121831

Toyota Land Cruiser 100 árg’04. Ek.
112þús. Bensín. 7 manna, leður,
topplúga. Verð 3.490þús. Tilboð
2.750þús. S. 893 4443

Góður bíll

Suzuki Grand Vitara 2.0 ssk. 6/2003. Ek.
153þús. V: 1200þús. S. 774 2501

Pioner 13 bátur fyrir 5 manns. Kerra
með allt að 750 kg. burðargetu.
Suzuki 5 hestafla mótor 4 gengis. 5
Björgunarvesti. Garmin fiskleitartæki.
Nánari upplýsingar gefur Júlíus í síma
892-9263.

CRF-100F er frábært byrjendahjól. hjólið
tilvalið til bæði æfinga fyrir vana jafnt
sem óvana, sem eru að byrja í sportinu.
CRF-100F er fjölhæft hjól með slitsterku
og endingargóðu stelli og það ásamt
góðri og áreiðanlegri fjórgengisvél gerir
hjólið einfalt í notkun. Hjólið er 2004
mjög lítið notað. Verð 180,000 kr sími
8919193

Bílaþjónusta

Kerrur

Evrópskar gæðakerrur. Verð frá
129.900 kr. Mikið úrval í Skútuvogi 12.
Dekkjahöllin s: 581-3022. kerrur.is

Hjólhýsi

Ural Wolf Custom. Árg ‘06, ek 3.846
km. Tombóluverð aðeins 499 þús.
Toppeintak með custom paint work.
#203105

Hjólbarðar
MAZDA Rx-8. Árgerð 2007, ekin aðeins
25 þ einstakt eintak Verð 2.990.000.
ákvlán 2.100.000 skoðar skipti
Rnr.134241.

Walker Esprit 1005

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Fortjald fyrir hjólhýsi mjög lítið notað. A
mál 1005 passar á hjólhýsi ca. 5,60m.
Verð kr. 250þús. kostar nýtt 400þús.
Uppl. í síma 893 6994.
Tec 560, árg.’04 til sölu. 2 nýir
rafgeymar, markísa, sólarsella, ísskápur,
bakaraofn, örbylgjuofn o.fl. Verð 2,2
millj. Uppl í s:694-1483

Ducati ST2. Árg ‘03, ek 22 þ.km.
Stórgott ferðahjól með hörðum
hliðartöskum. Ásett verð 1.190 þús,
Sérstakt sumartilboð aðeins 500.000!!!
Fyrstur kemur fyrstur fær. #202361

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

Fellihýsi

Varahlutir

0-250 þús.
Til sölu Impreza árg’98, ek 230þus,
skoðuð og í góðu lagi. Uppl í s. 8981649
Fleetwood Yuma 9.5 fet, árg 2005.
Upphækkað á stærri dekkjum og
álfelgum, heitt og kalt vatn (útisturta)
og markísa. Verð 1.090.000. kr.sími
861-1718 Aldís

250-499 þús.
Yamaha FZ6-S. Árg ‘05, ek 36 þ.km.
Flott ferðagræja sem hentar einnig vel
innanbæjar. Ásett 790 þús, tilboðsverð
699 þús...Snyrtilegt eintak!!! #121769
MERCEDES-BENZ Tec 7205 . Nýskráður
6/2009, árgerð 2007,ekinn 11 þ.km.
dísel, 6 gírar,Alde hitakerfi,loftpúðar
að aftan,sturtuklefi,bakkmyndavél,
sjónvarp,markísa. Mjög fallegur bíll.
Verð 11.600.000. Bíllinn er á staðnum.
Rnr.208451.
KTM SX-250. Árg ‘06, ek 55 klst. Lítið
notað og í góðu standi. Ásett 490 þús,
tilboðsverð nú 299 þús!!! #201571

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

Lyftarar

Til sölu Genie 65, bómulyfta, árgerð
2006 Lyfta.is / s. 421 4037

Bátar
Til sölu VW Polo comfortline árg 00 3/
dyra l,4 beinsk ek 95 þúsund álf góð
dekk verð 425 þúsund gsm 8682352

Palomino Yerling 103 10 fet árg.’04
sk.’13 með fortjaldi og ýmsum
aukabúnaði. S. 869 5037

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.

500-999 þús.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.
is 565-6020.
Focus ‘03 5 gíra ,ek.130 þús.ný tímar.
nýleg dekk, nýjar bremsur raf í rúð.ásett
850 þús fæst á 695 stgr s.8477663

Kawasaki KVF 750. Árg ‘08, ek 2.400
km. Sjsk, 4x4 og komið á 26” dekk
og aðrar felgur. Ásett 1.290 þús,
fjórhjólatilboð mánaðarins 950 þús!!!
Tilvalið í sveitina #203604

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.
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.

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

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Nýja

Mótorhjól
Til sölu Ægis-tjaldvagn árgerð 2005.
Vagninn er vel með farinn, yfirbreiðsla,
fortjald, sérsmíðað salerni og geymsla
á breyttu beilsi. Verð kr. 700.000.
Upplýsingar í síma: 8603581

PALOMINIO Bronco 800 pallhýsi
camper. Árg 2009 , rafmagn, gas lítið
notað hýsi. Verð 1.700. þús .... er á
staðnum Rnr.153281.

Camplet Royal LX 216, árg.’03 til sölu.
Kassi, yfirbreiðsla og motta fylgja með.
Verð: 590 þúsund. Upplýsingar í síma
894- 1933 eða 856-1137
Land Rover 1974, disel til sölu, sk
13, fínn bíll, verð aðeins 400 þús. s
7735901

Japanskar vélar
Bílapartasala

Ægisvagn ( Holiday Camp Space )
‘99 til sölu. Vel með farinn vagn með
fortjaldi og stórum djúpum kassa á
beisli. sk.’13 v.280þús. s.8628441

Bílar til sölu

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

VW - Skoda - Varahlutir

Tjaldvagnar

Sendibílar

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki
á staðnum........Kíktu í
heimsókn!!!
www.hjol.is

Til sölu Esterel fellihýsi, árg. 2003. Stórt
og gott fortjald, miðstöð. ísskápur,
eldavél, heitt vatn. Uppl. gefur Magnús
í s: 8972101.

Til sölu Yamaha FJR 1300 ár 2007 ekið
4.600 km Verð 2.200.000 kr. Engin
skipti. sími 8919193

Combic camp family

Til sölu Combic camp family árg.’92.
Skoðaður 2013. Einn eigandi. Verð 180
þús. Uppl í S: 898-0352

Plastbátur til sölu, 5m langur. ársgamall
með 10 hö utanborðsmótor. Ókeyrður,
kerra fylgir. Verð 930þ eða tilboð. Uppl í
s 899 0117 ath skipti á góðum bíl

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.

Viðgerðir
AB - PÚST

SPORTBÁTUR - 2.990.000

MV-MARIN 90 HÖ SUZUKI Lengd 5,4m.
Árgerð 2007.Verð áður 3.790.000.Tilboð 2.990.000.- vagn fylgir, er á
staðnum. Rnr.124522. Sími:562-1717.

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

AB Bremsur og viðgerðir

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020
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Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.

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

Pawel ræsting

Öll almenn þrif, flutningsþrif,
gólfbónun, steinteppa, teppahreinsun
og stigagangar. S. 842 6522

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

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

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

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Tölvur

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Búslóðaflutningar

Önnur þjónusta

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

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

Spádómar
Spásíminn 908 5666

Rafvirkjun

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

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Spái í spil, ræð drauma, ekkert mínutu
gjald. Tímapant. s. 891 8727 Stella.

Skraddarinn á Horninu
Skúlagötu 26

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

Þjónustuauglýsingar
STERK LOK á alla heita potta. 17% affsláttur
Eitt verð á öllum stærðum
78.242.Framleiðum lokin eftir málum.

Sterkasta áklæðið á markaðnum
sem þolir vel raka- klór
og veðráttu.

(Myndir á facebook)

Tjalda og Seglaþjónustan
Kristinn 899-7663 - 461-5077 Tjalda@simnet.is

Sími 512 5407
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Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltöppur / stigar

Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd
Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Akralind 8

Akralind 8
www.kvarnir.is

Garðyrkja

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

www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

Sími: 564 6070

ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD
Smíðavinna · Pípulagnir · Raflagnir · Málningavinna
Múrviðgerðir · Flísalagnir · Hellulagnir · Jarðvinna
Lóðavinna

Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma: 820 8888
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Nudd

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
Leigjendur, takið eftir!

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

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

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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Viðhald fasteigna.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479

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

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

Húsaviðhald

Sumarhúsalóðir í Kjósinni

Til sölu sumarhúsalóðir í landi
Möðruvalla 1 (Norðurnes) í Kjós.
Nánari upplýsingar á nordurnes.info og
símum 5616521 og 8921938.

Atvinnuhúsnæði m/fullbúinni íbúð
í Steinhellu, Hafnarf. 3 herb/skrifst,
eldhús, stofa og 70 fm vinnslus.m/4,2m
hurð. 200þ.á mán.Uppl.í s.893-2550.

www.geymslaeitt.is

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

Til sölu

Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464
Til sölu Fjögur continental dekk
á stálfelgum, 5 gata getur passað á
meðalstóran fólksbíl eins og passat og
toyota vel með farin. S.421 -1706 eða
896-1706.

Til sölu
AFSLÁTTUR GILDIR Í JÚLÍ 2012

Óskast keypt

20%

Sumarbústaðir

Geymsluhúsnæði

KEYPT
& SELT
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.

Herbergi til leigu í Árbænum með
aðgang að baði. Upplýsingar í síma
695 0507.

Atvinnuhúsnæði
Þjónusta

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

Gröfuþjónusta Auberts.

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.

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.

ATVINNA
Atvinna í boði

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

AFSLÁTTUR Í JÚLÍ

KLETTUR - Klettagörðum 8-10 // Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns - Hátúni 2
Suzuki - Skeifuni 17 // Höldur Dekkjaþjónusta - Gleráreyrum 4
Reykjavík Motor Center - Kleppsvegi 152

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

6ERSLUNIN !5'.!+/.&%+4
ER TIL SÎLU

HEIMILIÐ

+JÎRIÈ T¾KIF¾RI FYRIR FAGURKERA TIL AÈ EIGNAST VERSLUN
OG HEILDSÎLU ¹ GËÈU VERÈI 'L¾SILEGUR BORÈBÒNAÈUR
FR¹ ÖEKKTUM VÎRUMERKJUM 'JAFAVARA VIÈ ÎLL T¾KIF¾RI

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

3KIPTI ¹ ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI MÎGULEG

Dýrahald

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

&YRIRT¾KJASALA ¥SL 3   o WWWATVIS
Tilkynningar

s. 552-4910.

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Nýtt deiliskipulag fyrir
Einholt – Þverholt, lýsing
Vegna gerð nýs deiliskipulags á umræddu svæði
„Einholt – Þverholt“ er nú til kynningar verkefnislýsing
sbr. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga. Lýsing fyrir Einholt
- Þverholt er hluti vinnu við gerð deiliskipulags á reit
sem afmarkast af Einholti, Þverholti, Stórholti og
Háteigsvegi og er tilgangur þessarar lýsingar að
vera leiðbeinandi fyrir deiliskipulag svæðisins.
Lýsingin verður aðgengileg á vef skipulags- og
byggingarsviðs www.skipbygg.is og eru þeir
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til
að kynna sér lýsinguna og koma ábendingum
eða athugasemdum á framfæri til skipulags- og
byggingarsviðs, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, fyrir 1.
ágúst nk.
Skipulagsstjórinn í Reykjavík
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Útsalan er hafin

20% - 70% afsláttur Af öllum fatnaði
og töskum Súpersól Hólmaseli 2 5870077 / 567-2077 Erum á facebook

Sjónvarp

Beagle
hvolpar
undan
vel
ættuðum foreldrum eru að leita að
góðum heimilum. Verða afhentir
heilsufarsskoðaðir, bólusettir, örmerktir
og með ættbók frá HRFÍ. Uppl. í síma
663 2712

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

Thorvaldsen
óskar eftir vönum barþjónum í
helgarvinnu, fastar vaktir í boði.
Upplýsingar veittar á staðnum
milli kl 12 og 16 virka daga

Kofi Tómasar Frænda leitar að starfsfólki
í fulla vinnu, reynsla af þjónustustörfum
er æskileg. Áhugasamri sendið ferilskrá
á ingunn@hresso.is eða fyllið út
umsókn á staðnum

TILKYNNINGAR

Til bygginga

Einkamál

Steypustyrktarjárn 1,1 tonn K12 18 stk
K16 Selst ódýrt. Óska eftir álstillans.
Uppl. í S: 821-4958

Yndislegir hreinræktaðir labrador
hvolpar tilbúnir á góð heimili. Verð 60
þús, uppl.S:6125637

HEILSA
Heilsuvörur
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

Yndislegir sharpei hvolpar til sölu
undan margverðlaunuðum og sýndum
foreldrum. Ættbók frá HRFÍ. Uppl. S
821 9262

Spjalldömur 908 1616

Opið allan sólarhringinn.

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.

12. júlí 2012 FIMMTUDAGUR

26

krossgáta
2

1

6

3

7

9

4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. grasþökur, 6. samtök, 8. skip, 9.
hár, 11. leita að, 12. flugfar, 14. fótmál, 16. í röð, 17. fjallaskarð, 18. besti
árangur, 20. nesoddi, 21. arða.

11

LÓÐRÉTT
1. glufa, 3. ógrynni, 4. gunga, 5. af,
7. nakinn, 10. draup, 13. sarg, 15.
svikull, 16. kerald, 19. tveir eins.

13

14

Listin að gera ekki neitt
tlarðu bara að sitja á þessum sófa allt
BAKÞANKAR
sumarfríið?“ spyr vinur minn stórFriðriku
Benónýs hneykslaður á svip. Hann hefur kíkt í kaffi

Æ

í góða veðrinu eftir að hafa hjólað tuttugu
kílómetra, komið við í grillveislu, pantað
sér sumarbústað og drukkið latte á útikaffihúsi við Austurvöll. „Maður verður að
GERA eitthvað í sumarfríinu,“ segir hann
með hyldjúpri sannfæringu. Og reynir að
fela geispa með hendinni.

15

LAUSN

19

20

ÉG BARA brosi. Ég verð ekki að gera
neitt. Sumarfrí heitir frí vegna þess að
þá má maður gera ekki neitt. Er laus
við skyldurnar og kvaðirnar. Ef mig
langar að sitja á sófanum í fimm
tíma og stara upp í loftið þá má
ég það. Það er mitt val. Þessi
félagslega pressa um að vera
sífellt á þönum eins og landafjandi
á sterum snertir mig ekki neitt.
Jú, það er gaman að fara í góða
gönguferð og anda að sér ilminum
af sumri, sitja með bók á bekk á
Klambratúni og horfa á krakka á
öllum aldri sletta úr klaufunum,
drekka latte eða hvítvínsglas á
kaffihúsi og brosa framan í sólina. En ég verð ekkert að gera
það. Ég er í fríi, ég á mig sjálf.

LÁRÉTT: 2. torf, 6. aa, 8. far, 9. ull, 11.
gá, 12. flaug, 14. skref, 16. áb, 17. gil,
18. met, 20. tá, 21. arta.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. rauf, 3. of, 4. raggeit, 5.
frá, 7. allsber, 10. lak, 13. urg, 15. flár,
16. áma, 19. tt.

16

21

   .

EITT AF ÞVÍ skemmtilega sem ég

hef gert í fríinu er að lesa grein á bloggi
nytimes.com um kröfuna um að vera
önnum kafinn. Þar heldur greinarhöfundur, Tim Kreider, því fram að nútímafólk
óttist svo tómið í lífi sínu að það fylli helst
hverja stund sólarhringsins með einhverjum fullkomlega ónauðsynlegum gjörningum til þess eins að sýnast vera eftirsótt
og með á nótunum. Til þess að aðrir fái
það ekki á tilfinninguna að líf þess sé ekki
nógu spennandi og ögrandi. Og til þess að
þurfa ekki að hugsa.

AÐ FINNAST gott að vera einn með sjálfum sér, hugsa, lesa, skrifa eða einfaldlega
bara vera, þykir merki um einkennilegheit. „Ertu í einhverju þunglyndi?“ spyr
fólk áhyggjufullt þegar maður svarar
spurningunni um hvað eigi að gera í fríinu í tuttugasta sinn með stuttu og laggóðu: ekki neitt. Nei, ég er ekki í neinu
þunglyndi. Þvert á móti. Ég er að njóta
þess að vera til. Að vera í fríi og eiga tíma
minn sjálf. Geta dundað mér á eigin hraða
í gegnum dagana, borðað þegar ég er
svöng, farið í gönguferðir klukkan fjögur
á nóttunni og andað að mér friðsældinni
sem skellur á eftir að allt ofurhressa og
duglega fólkið er sofnað örmagna svefni
hinna útkeyrðu. Og haldið svo áfram að
gera ekki neitt einn daginn enn. Það er
sumarfrí.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli
En ég get líka
Á flík.
alveg farið í einn
Mind you! rólegan á barnum
ef þú vilt ekki
hafa mig með!

Jói! Við förum What? Þessi
eru þau
ekki ÞAÐ oft fötdýrustu
í kvöldmat til sem ég á í
skápnum.
Rut frænku!

Ég vil alveg
hafa þig
með, en …

Ókei!
Let‘s
Go!

Dr. Love,
geri ég ráð
fyrir?

Yes!
Ég
slapp!

6.500 krónur
á E-bay!



■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Lífrænt sojabuff með
bankabyggi, lífrænum
gulrótum og vatn.

Njóttu verksmiðjuframleidda
morðborgarans,
Palli.

Félagsvitund
Fríðu er í miklum
blóma um þessar
mundir.

Ég þarf
meiri
tómatsósu.

Namm!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Svafstu aftur yfir þig?
Þetta er í fimmta skipti
sem þú missir af bardaga í þessum mánuÐi.
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■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Veistu hvað?
Það er hægt að
lesa alls konar
skemmtilegt
á veggjunum
þarna inni!
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Þú getur valið ók
kryddjurtum, Ne ryddað, eða með
rósmarín, piparm w York, hvítlauk og
berja og eplamar arinerað eða trönuinerað!

PIPAR- Ð
MARINERA

1398

kr.
kg

%
0
3

Piparmarinerað lambalæri

%
5
3

1 kg
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1098

kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísahnakki á spjóti í New York eða
hvítlauks- og rósmarínmarineringu
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1898 999
kr.
kg

Erlendar kjúklingabringur, 1 kg

kr.
kg

Verð áður 1469 kr. kg
Grísakótilettur, magnpakkning
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1498 1698
kr.
kg

SS sirloinsneiðar í poka

Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

kr.
kg

898

kr.
kg

SS blandaðar lærissneiðar, 2. flokkur FFrosnar grísakótilettur í kassa

Safnaðu AUKAKRÓNUM
í öllum verslunum krónunnar
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Grillbomba

Grillþrenna
bragðast
betur
með

1 flaska
fl k aff

1 bakki af
Grillþrennu

2L

STEIKALRA-RINN
GRIL

SNÖGGLI ARINN
GRIL
2L COKE F

YLGIR MEÐ

2L COKE F

YLGIR MEÐ

1998

1598

kr./kg

kr./kg

%
5
2
afsláttur

1099

FLOTTILARINN
GRIL

kr.
kg

2L COKE F

YLGIR MEÐ

2198
kr./kg

%
5
3
afsláttur

2989 898
krr.
kkr.
kgg

Verð áður 1469 kr. kg
Grísakótilettur, New York marineraðar

Verð áður 4598 kr. kg
Ungnauta entrecote, erlent

kr.
kg

Lamba grillsagaður frampartur

498

kr.
stk.

Marabou súkkulaði, 4 teg., 250 g

KÍKTU Á

79

kr.
stk.

Pepsi, Pepsi Max, Appelsín,
ssín,
ín, 7 Up,
ín
Up,
Up
Mix og Mountain Dew, 33
3 ccll dó
ddósir
dós
óósir
ós
ssir
ir

s
Sjá
opnunartíma
verslana
Krónunnar
i
.
n
a
n
o
k– mreira fyrir minna
á www.kronan.is
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menning@frettabladid.is

NÝR DAGUR Ný ljóðabók eftir Þórarin Hannesson, forstöðumann Ljóðaseturs á
Siglufirði, er komin út hjá Uglu útgáfu. Hún ber heitið Nýr dagur og í henni er að finna
„hugþekk ljóð um lífið og tilveruna – ástina, börnin og náttúruna,“ eins og fram kemur á
bókarkápu. Söluágóði rennur til uppbyggingu Ljóðasetursins.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 12. júlí 2012
➜ Tónleikar
16.30 Jazztríó Önundar leikur fyrir

gesti á næstu tónleikum í Pikknikk
tónleikaröð Norræna hússins. Frítt er á
tónleikana sem haldnir eru í gróðurhúsi
Norræna hússins.
20.00 Bachsveitin í Skálholti leikur
tónlist eftir Henry Purcell, Johann Georg
Pisendel og Georg Friederich Händel í
Skálholtskirkju.
20.00 Trio Scandia heldur tónleika í
Hofi á Akureyri. Tríóið er skipað tveimur
Íslendingum, Hafdísi Vigfúsdóttur og
Kristjáni Karli Bragasyni, og einum
Norðmanni, Linn Annett Ernø. Miðaverð
er kr. 2.000 en ókeypis fyrir 16 ára og
yngri.
20.30 Hljómsveitin Melchior heldur
tónleika í Iðnó. Tilefnið er útgáfa plötunnar Matur fyrir tvo. Öflug sveit gestahljóðfæraleikara verður hljómsveitinni til
halds og trausts. Miðaverð er kr. 1.900.
21.00 Tónleikamaraþon Jónasar Sigurðssonar heldur áfram í Fjarðarborg á
Borgarfirði Eystri. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Hljómsveitin Kex Collective
kemur fram á tónleikaröðinni Heitir
Fimmtudagar, sem er haldin á Græna
Hattinum á vegum jazzklúbbs Akureyrar. Miðaverð er kr. 2.000.
22.00 Dúndurfréttir verða með
tónleika á Gamla Gauknum, Tryggvagötu 22. Aldurstakmark er 20 ára og
aðgangseyrir er kr. 2.500.

➜ Sýningar
17.00 Egill Sæbjörnsson opnar

sýningu með verkum sínum í i8 Gallery,
Tryggvagötu 16, Reykjavík.

➜ Uppákomur
20.00 Gengið verður um Gömlu

Gróðrarstöðina norður Aðalstræti í átt
að Minjasafnsgarðinum sem hluti af
afmælisdagskrá afmælisnefndar Akureyrarbæjar og Minjasafnsins á Akureyri.
Þátttaka er öllum að kostnaðarlausu.
20.00 Borgarbókasafnið stendur
fyrir kvöldgöngu undir yfirskriftinni
Fyrir ofan garð og neðan. Lagt er upp
frá Grófarhúsi, Tryggvagötu 15, og
gengið verður um gróna reiti í miðbæ
Reykjavíkur. Þátttaka er ókeypis.

➜ Dans
18.30 SalsaIceland mun reyna við

Íslandsmet í kúbverska dansinum
Rueda de Casino á Austurvelli. Kennarar
munu kenna þeim sem ekki kunna
undirstöðuatriðin svo sem flestir geti
verið með. Um er að ræða fjölskylduatburð þar sem öllum er velkomið að
taka þátt, sér að kostnaðarlausu.

➜ Tónlist
12.00 Tómas Guðni Eggertsson

organisti Seljakirkju leikur á hádegistónleikum Alþjóðlegs orgelsumars í
Hallgrímskirkju. Miðaverð er kr. 1.500.
20.00 KK heiðrar Viðey með tónleikum í Viðeyjarstofu. Siglingar frá Skarfabakka klukkan 18.15 og 19.15. Verð á
tónleikana og í ferjuna er kr. 3.000.
21.00 Hljómsveitin Skuggamyndir eða
Byzantine Silhouette flytur þjóðlög frá
Balkanlöndum í Bryggjunni í Grindavík.
21.00 Myrra Rós og félagar spila á
Café Rosenberg.
21.00 Hljómsveitin Tilbury spilar á
tónleikaröð íslensk-alþjóðlegu tónlistarveitunnar gogoyoko á Kex Hostel. Sérstakur gestur kvöldsins er Dad Rocks.
Miðaverð er kr. 1.500.
22.00 Bítladrengirnir blíðu halda
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da Frakkastíg
8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

VIÐ BREIÐFIRÐINGINN SUMARLIÐA „Sagan á bak við bátana færir fólkið sem nýtti þá nær mér,“ segir Jón Ragnar sem á mörg handtök eftir við forngripinn fyrir aftan sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þessi menning er svo forgengileg
Hólmarinn Jón Ragnar
Daðason hefur trébátasmíðina í blóðinu og sinnir viðhaldi gamalla báta af elju
og áhuga á verkstæði sínu í
Vesturbæ Reykjavíkur.
Ilmur af trjákvoðu og tjöru fyllir
bátaskemmu Jóns Ragnars Daðasonar. Þar inni og úti í porti eru
bátar sem hann hefur bjargað frá
eyðileggingu og er að gera upp.
Með mismunandi lagi, einn er
Breiðfirðingur, annar Engeyingur.
Allir eiga sína sögu sem Jón Ragnar lætur sig varða. „Ég er alltaf að
grúska og sagan á bak við bátana
færir fólkið sem nýtti þá nær mér,“
segir hann.
Jón Ragnar er fæddur og uppalinn í Stykkishólmi og kveðst eini
nýliðinn í trébátasmíði á Íslandi.
„Ég vann hjá Minjavernd við að
gera upp gömul hús í Hólminum svo
ég hef aðallega verið í þessu gamla
handverki. Þar sem í ættinni minni
eru tréskipasmiðir í allar áttir
fannst mér liggja beinast við að
reyna að halda þeirri grein við. Það
hefur ekki verið útskrifaður tréskipasmiður á Íslandi í yfir tuttugu
ár. Hafliði Aðalsteinsson, meistarinn minn, er kominn af breiðfirskum bátasmiðum í beinan karllegg.
Hann hefur kennt mér hvernig á
að gera hlutina, ég er bara að bíða
eftir að taka sveinsprófið.“
Aðalgræjan á verkstæði Jóns

www.norraenahusid.is – 551 7030

Pikknikk
tónleikar
í dag kl. 16.30
Jazztríó Önundar spilar

Fuglaskoðun laugardaga kl. 14.00.
Pikknikkveitingar fást í mótttökunni.

Ragnars er nýleg bandsög en gömul
handverkfæri, meðal annars frá
afa hans, skaröxi, heflar og sporjárn koma að góðum notum. Hann
kveðst líka hafa búið til verkfæri, til dæmis klofakerlingu og
læsir borðum saman þegar hann
er að byrða. Hann segir erfitt að
fá smíðaefni hér á landi sem ekki
springi þegar verið sé að sveigja
það. „Ég þarf oft að endurstafla
heilu búntunum í timburverslunum
til að finna góða spýtu en stundum
er heppnin með mér.“ Afturstefni
úr dönskum eikarplanka í bátinn
Sumarliða er á smíðaborðinu, úr
170 ára gömlu tré.
Svalan, bátur sem Jón Ragnar
fékk frá Þjóðminjasafninu gegn
því að endursmíða hann, er í gámi
á leið til Ebeltoft í Danmörku á norræna strandmenningarhátíð þegar
viðtalið fer fram og smiðurinn er
á förum þangað líka. Kemur hann
ekki með Svöluna heim aftur? „Jú,
annað væri ólöglegt, hún er yfir
hundrað ára og það má ekki flytja
svona gamla muni úr landi. Hún
fer vestur í Stykkishólm og verður notuð þar milli eyja, þar sem
hún á heima,“ segir Jón Ragnar
ákveðinn. Hann segir Svöluna með
fyrstu bátum eftir langafa hans,
Rögnvald Lárusson, og er líka með
síðasta bátinn hans, Kára, í viðgerð. „Þegar afi minn var átta ára
aðstoðaði hann föður sinn við smíðina á Kára, mamma og pabbi fóru
svo í siglingu á bátnum í tilhugalífinu, sextán, sautján ára.“

SVALAN Dæmigerður hlunnindabátur úr Breiðafirði. Nú á sýningu í Danmörku.

Jóni Ragnari svíður hversu
sinnulausir Íslendingar eru um
gömlu bátana sína. „Varðveisla
timburbáta á Íslandi er sama og
engin. Mest af þeim fór forgörðum í aðgerðum stjórnvalda þegar
úreldingu var komið á. Löggan
fór bara heim til fólks og heimtaði
að það sagaði bátinn sinn í tvennt
eða kveikti í honum. Sagnfræðingar eru alltaf að reyna að grafa
upp heimildir um horfna tíma en
mér finnst nær að viðhalda hlutum en að skrifa um þá. Það voru
timburbátar sem héldu lífinu í

Íslendingum en það er hvergi
styrki að fá til viðgerða á þeim,
sem nokkru nemur.“ Hann segir
málþing um trébáta á Íslandi
hafa verið haldið í fyrrasumar.
Þar hafi ekki vantað fögur orð.
„Maður sá framtíðina brosa við
þessari grein en strax daginn
eftir málþingið var öllum hurðum lokað. Við þyrftum að taka
okkur Færeyinga og Norðmenn
til fyrirmyndar. Þessi menning er
svo forgengileg því timburbátar
grotna niður ef þeim er ekki haldið við.“
gun@frettabladid.is

FANN SUMARLIÐA
SOKKINN Í MÝRI
Báturinn Sumarliði er smíðaður
1860. Hann hefur opnað Jóni Ragnari ótal heimildir um forfeðurna.
„Langalangafi, Jón Skúlason, reri
á Sumarliða undir jökli, úr Dritvík
og Keflavík. Faðir hans lést þar um
borð á heimleið úr róðri. Síðar var
langafi minn, Bergsveinn Jónsson
skipasmiður, lóðs á Sumarliða í
Stykkishólmi um tíma en ég fann
bátinn suður í Vogum á Vatnsleysuströnd. Þar var hann sokkinn ofan
í mýri og kjölurinn varð eftir,“ segir
smiðurinn ungi.

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM
Ný sending af hágæðahúsgögnum frá Skovby væntanleg

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

H 80 cm.
D 87 H:80
B 170 D:87
óﬁ B:170
ORY 2 sæta sóﬁ.
STORY
3 sæta sóﬁ. B:210 D:87 H:80 cm.
Ljóst áklæði.

2 SÆTA

3 SÆTA

129.990 159.990

SKOVBY sófaborð úr eik. L:135 B:78 H:50 cm.

139.990

199.990

TWISTER borðstofuborð úr hnotu.
B:104 L:185 H:72 cm.

FULLT VERÐ: 249.990

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

181.880
FULLT VERÐ: 259.990

SKOVBY borðstofuborð úr eik.
B:100 L:183/275 H:74 cm.

NÚNA

45%
AFSLÁTTUR

VIVALDI borðstofustóll úr eik og leðri.
B:46 D:48 H:45/96 cm.
MORRISON borðstofuborð úr eik.
B:100 L:200/356 H:73 cm.

DALLAS barstóll.
Svart leðuráklæði.

BORÐ

STÓLAR

50.990 399.990
FULLT VERÐ: 59.990

23.990

IBIZA eldhúsborð. Fæst í 3 litum.
B:110 H:74 cm.

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

39.980

98.990

FULLT VERÐ: 179.990

SPIZY diskamotta. Bleik,
eplagræn, gul, lime og túrkis.

490

mána ða
0% VEX TIR Húsg agnah öllin býðu r nú upp á vaxta laus lán til allt að 12
HÚSGAGNAHÖLLIN Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík Ǧ sími 585 7200 OPIÐ Virka daga 10-18 laugardaga 12-18 SUNNUDAGA LOKAÐ.
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KLAUFAR Óbyggðir ★★★

„Kántrískotið íslenskt gleðipopp.“ - tj

tonlist@frettabladid.is

NAS KVEÐUR
FORTÍÐINA

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Draumur í dós
Þýska hljómsveitin Can er ein af áhrifamestu sveitum sögunnar. Hún
starfaði upphaflega á árunum 1968–1979 og var á hátindi ferilsins
með plötum eins og Tago Mago (1971), Ege Bamyasi (1972) og Future
Days (1973). Meðlimir Can hafa komið nokkrum sinnum saman eftir
að hún hætti 1979, aðallega til tónleikahalds. Þann 18. júní síðastliðinn gaf plötufyrirtæki sveitarinnar Spoon, í samvinnu við Mute
Records, út þriggja diska pakka með áður óútgefnu efni. Í pakkanum
eru þrjátíu lög, hljóðrituð á árunum 1968–1977. Þau voru valin eftir að
IIrmin Schmidt og Jono Podmore fóru í
gegnum þrjátíu klukkustundir af efni
g
á illa merktum spólum sem höfðu verið
ssettar í geymslu þegar hljómsveitin
sseldi Weilerswist-hljóðverið, gamalt
kvikmyndahús í nágrenni Kölnar þar
k
sem
mörg meistaraverka hennar voru
s
tekin
upp.
t
Það var Schmidt sem stofnaði Can
árið
1968. Hann var nemandi Stocká
hausens,
en fékk rokkveiruna eftir
h
ferðalag
til New York þar sem hann
f
kynntist meðal annars tónlist Velvet
Underground. Í Can voru auk hans
meðal
annarra þeir Holger Czukay,
m
ÁÐUR ÓÚTGEFIÐ Á The Lost Tapes
Jaki Liebzeit og Michael Karoli. Söngveru þrjátíu lög með Can sem ekki
arinn Malcolm Mooney var í sveitinni
hafa komið út áður.
í upphafi, en Damo Suzuki tók við því
hlutverki árið 1970. Margir fleiri komu við sögu.
Can náði aldrei miklum vinsældum á meðan hún starfaði, en líkt
og Velvet Underground hafði hún gríðarleg áhrif, meðal annars á
tilraunarokkið, raftónlistina, pönkið og nýbylgjuna. Á meðal harðra
aðdáenda má nefna John Lydon, Radiohead, Portishead og The Fall.
Á Lost Tapes er fullt af safaríku efni, bæði með Mooney og Suzuki.
Maður heyrir glöggt hvað tónlist sveitarinnar þróaðist mikið. Þarna
er innlifunarkennt hipparokk, sýra og skynvillupopp, lágstemmd tilraunatónlist og ekta post-pönk, nokkrum árum áður en að sú tónlist
varð til. Snilldarefni!

Í SPILARANUM

Tíunda plata rapparans Nas kemur út í næstu
viku. Hann segir plötuna afar mikilvæga fyrir sig,
þar sem hann þurfi að segja skilið við fortíðina.
Þriðjudaginn níunda ágúst í fyrra sendi rapparinn Nas frá sér
lagið Nasty. Hálfu ári síðar tilkynnti hann á Twitter-síðu sinni
að ný plata væri tilbúin, sú tíunda í röðinni. Hún kemur út í næstu
viku og nefnist Life is Good.
Titillinn er vísun í afslappaðan Nas, sem vill kveðja
fortíðina og taka nýju lífi opnum örmum. Hann og
söngkonan Kelis skildu árið 2009, eftir sex ára
hjónaband. Skilnaðurinn fór í hart og nýja platan virðist hafa átt sinn þátt í að koma rapparanum aftur á sporið. Hann hefur borið plötuna
saman við plötuna Here, My Dear, þar sem
Marvin Gaye fór yfir hjónaband sitt og
Önnu Gordy.
Heill her upptökustjóra kom að
plötunni, eins og raunin er oft
í hipphopp-heiminum. Einn af
þeim er reynsluboltinn Salaam
Remi og sagði hann í viðtali
um plötuna að ef hann gerði
hipphopp, yrði það að vera
eitthvað sem viðvaningar
gætu ekki rappað. „Það
er eins gott að menn
hafi eitthvað að segja,“
sagði hann. Annar
upptök ustjór i , No
I.D., vildi leita í fortíðina á plötunni. „Ég
vildi gera tónlist sem
myndi leyfa Nas að
vera Nas,“ sagði hann.
„Ég hef ekki hugmynd
um hvað krakkarnir eru
að gera í dag, en ég vildi að Nas
gerði það sem hann gerir best.“

BLESS BLESS Nas skildi

við söngkonuna Kelis
fyrir þremur árum og
er nú kominn með
nýja plötu.

atlifannar@frettabladid.is

SAGAN AF GRÆNA
KJÓLNUM Á UMSLAGINU
Bjartmar Guðlaugsson – Sumarliði, hippinn og allir hinir
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

Dirty Projectors – Swing Lo
Magellan
SPORT

UMRÆÐAN

Innvortis – Reykjavík er
ömurleg

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

BOLTAVAKTIN
Staða og úrslit
leikja í beinni

Græni kjóllinn sem liggur í
kjöltu Nas á umslagi plötunnar
ar
er brúðarkjóll söngkonunnar
Kelis, fyrrverandi eiginkonu
rapparans. Þau eiga saman
einn son.
Kjóllinn var það eina sem
Kelis skildi eftir þegar leiðir
þeirra skildu og fór það mikið
ð
í taugarnar á Nas. „Ég fann
kjólinn heima og hugsaði
með mér að ég þyrfti eitthvað
ð
að gera við hann. Annaðhvortt
setja hann á plötuumslag eða
a
brenna hann í ruslatunnu,“
sagði Nas í viðtali við breska
dagblaðið The Guardian. „Ég
var sár og reiður þegar ég
fann kjólinn, en ég held að
hún hafi reyndar ekki skilið
hann eftir til að særa mig.“

LAGALISTINN

TÓNLISTINN

Vikuna 21. - 27. júní 2012
Sæti

Flytjandi

Vikuna 21. - 27. júní 2012
Plata

Sæti

Flytjandi

Plata

1

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

1

Helgi Björns & reið. vind. ...........Heim í heiðardalinn

2

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

2

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

3

Lykke Li .......................................................I Follow Rivers

3

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

4

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

4

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

5

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

5

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

6

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

6

Bjartmar Guðlaugs. Hippinn, Sumarliði og allir hinir

7

Jón Jónsson......................................................... All, You, I

7

Bubbi Morthens...................................................... Þorpið
Hafdís Huld ..................................................... Vögguvísur

8

The Black Keys ..................................... Dead And Gone

8

9

Ásgeir Trausti ................................................. Leyndarmál

9

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

10

Train....................................... 50 Ways To Say Goodbye

10

Tilbury .....................................................................Exorcise

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.

- oft á dag

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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MÖGULEG KVIKMYND Leikarinn Bryan Cranston útilokar ekki þátttöku sína verði kvikmynd byggð á þáttunum Breaking Bad að raunveruleika. „Ég mundi taka þátt – en ég veit ekki hvernig þáttaröðin mun enda,“ sagði
leikarinn og átti þá við persónu sína Walter White og endalok hans.

bio@frettabladid.is

Síðasta bókin verður
að tveimur myndum
Framleiðslufyrirtækið Lionsgate
hefur staðfest að kvikmyndin sem
byggð er á þriðju og síðustu bókinni um Hungurleikana verður
skipt í tvo hluta.
Fyrsta myndin, sem byggð var
á bókum Suzanne Collins, sló í
gegn og bíða margir spenntir
eftir framhaldinu en næsta mynd,
Catching Fire, kemur út í nóvember 2013. Nú hefur Lionsgate staðfest að síðasta bókin, Mockingjay,
verður að tveimur kvikmyndum
og mun fyrri hlutinn verða frumsýndur í nóvember árið 2014. Síðari myndin verður svo sýnd ári
seinna, eða í nóvember 2015.
Þríleikurinn gerist í óskilgreindri framtíð og segir frá
hinni ungu Katniss Everdeen sem
tekur þátt í raunveruleikaþætti

STAÐFEST Leikkonan Jennifer Lawrence

mun ekki segja skilið við persónuna
Katniss Everdeen fyrr en árið 2015.

sem nefnist Hungurleikarnir í
stað yngri systur sinnar. Hungurleikarnir eru þó ekkert gamanmál heldur barátta upp á líf og
dauða og aðeins einn stendur uppi
að leikslokum.

Á SVIÐI Magic Mike segir frá hópi manna sem sjá fyrir sér sem fatafellur. Myndin var frumsýnd í gær og hefur hlotið góða dóma.

FELLA KLÆÐI FYRIR PENINGA
JOPLIN Nina Arianda hreppti hlutverk Janis Joplin í mynd sem segir frá lífi söng-

konunnar skömmu áður en hún lést.

NORDICPHOTOS/GETTY

Leikur Janis Joplin
Leikkonan Nina Arianda hefur
verið valin til að leika söngkonuna
Janis Joplin í kvikmynd sem segir
frá síðustu sex mánuðum í ævi
Joplin. Leikstjóri myndarinnar er
Sean Durkin, sá sami og leikstýrði
Martha Marcy May Marlene.
Nina Arianda var valin fram
yfir leikkonuna Zooey Deschanel
og söngkonuna Pink til að fara með
hlutverk hinnar einstöku Joplin.
Arianda er betur þekkt sem sviðs-

leikkona og hefur meðal annars
unnið til Tony-verðlaunanna fyrir
leik sinn en einnig komið fram í
kvikmyndum, og lék í Midnight
in Paris í leikstjórn Woodys Allen.
Áætlað er að kostnaður við
gerð myndarinnar nemi allt að 2,6
milljörðum króna. Peter Newman,
framleiðandi myndarinnar, hefur
unnið að verkefninu í tólf ár og
stefnir á að tökur hefjist í byrjun
næsta árs.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Kvikmyndin Magic Mike
var frumsýnd í Sambíóunum í gærkvöldi. Myndin
skartar Channing Tatum,
Alex Pettyfer og Matthew
McConaughey í aðalhlutverkum.
Magic Mike segir frá vandræðapésanum Adam sem kynnist
fatafellunni Mike Lane og leiðist Adam í kjölfarið út í starfið.
Mike tekur að sér að kenna Adam
dansspor, sviðsframkomu og allt
sem viðkemur skemmtanalífinu.
Adam tekur sér sviðsnafnið The
Kid og hefur feril sinn sem fatafella á skemmtistaðnum Xquisite,
þetta gerir hann í óþökk systur
sinnar sem hefur af honum miklar áhyggjur. Starfið býr þó yfir
skuggahliðum og þeim fær Adam
fljótt að kynnast er hann sekkur
dýpra og dýpra í heim fíkniefna
og skyndikynna. Á hinn bóginn
hyggst Mike segja skilið við bransann og hefja nýtt og betra líf.
Með hlutverk fatafellanna fara

SKUGGAHLIÐARNAR SPENNANDI
■ Handrit myndarinnar er að hluta

til byggt á reynslu Channings
Tatum. Hann framfleytti sér með
strippdansi í Flórída þegar hann
var aðeins nítján ára gamall
og kynntist þá ólíkum hliðum
starfsins.
■ Árið 2010 sagði Tatum að hann

vildi fá leikstjórann Nicolas Refn
til að leikstýra myndinni. „Sá sem
gerði kvikmyndina Bronson. Hann
væri nógu klikkaður til að gera
hana,“ sagði leikarinn.

Channing Tatum, Matthew McConaughey, Alex Pettyfer, Matt
Bomer og Joe Manganiello. Með
önnur hlutverk fara Cody Horn og
Olivia Munn.
Leikstjóri myndarinnar er enginn
annar en Steven Soderbergh sem
hefur leikstýrt myndum á borð
við Out of Sight, Erin Brockovich,
Traffic og Ocean‘s Eleven. Soderbergh er einnig framleiðandi
myndarinnar ásamt Tatum.

■ Í viðtali við Out Magazine sagði

Tatum að hann hefði lært ýmislegt af því að stunda strippdans.
„Maður lærir sitt hvað um sjálfan
sig, konur og karla og upplifir
margt niðurdrepandi. En á sama
tíma getur skuggahlið lífsins verið
spennandi. Það er svolítið eins
og maður horfist í augun við
dauðann hvert kvöld.“
■ Matthew McConaughey sagði

persónu sína, Dallas, vera blöndu
af Clockwork Orange og Jim
Morrison.

Myndin hefur fengið glimrandi
dóma og á vefsíðunni Rottentomatoes.com hlýtur hún 77 prósent
ferskleikastig frá kvikmyndagagnrýnendum sem hrósa danshöfundinum Allison Faulk fyrir vel unnin
störf og leikstjóranum sem tekst
vel með að gera áhugaverða kvikmynd um hóp fatafella. Channing Tatum kemur að auki á óvart
í hlutverki sínu og er sagður sýna
meiri dýpt í leik sínum en oft áður.

Klúrir bangsar og Heimsálfuhopp

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Á meðan flestar stúlkur munu
líklegast flykkjast í bíóhúsin til
að sjá myndina Magic Mike, sem
fjallað er um hér að ofan, bjóða
bíóhúsin þó upp á fleira góðgæti í
vikunni því auk hennar voru tvær
gamanmyndir frumsýndar í gær.
Höfundur vinsælu fullorðinsteiknimyndanna Family Guy og
American Dad, Seth MacFarlane,
hefur gert sér lítið fyrir og skellt
í sína fyrstu kvikmynd í fullri
lengd, grínmyndina Ted. Myndin
fjallar um samband Johns Bennet við bangsann sinn, Ted, sem
vaknar til lífsins eftir að John
óskar þess sem barn. Þeir John
og Ted urðu strax óaðskiljanlegir en málin flækjast þó þegar
árin líða, stelpur fara að koma inn
í myndina og áhugasviðin breytast. Hinn klúri bangsi þarf á endanum að læra að standa á eigin
fótum og gerir það með kostulegum afleiðingum eins og reikna má
með þegar MacFarlane er annars
vegar. MacFarlane fer sjálfur með
rödd bangsans, en í aðalhlutverkum eru Mark Wahlberg og Mila
Kunis.

LIFANDI BANGSI Áhugasvið bangsans Ted breytast með aldrinum, eins og hjá
flestum öðrum. Hann lendir í ýmsum skoplegum ævintýrum í fyrstu kvikmynd Seths
MacFarlane í fullri lengd, sem ber nafnið Ted.

Ný mynd um félaga okkar af
Ísöld kom einnig í bíóhúsin í gær
en þessi fjórða mynd ber heitið
Heimsálfuhopp. Í kjölfar náttúruhamfara klofnar heimurinn
í heimsálfur og við það verða
Manni, Diego og Siddi viðskila

við restina af hópnum. Þeir leggja
í mikla ferð til að komast aftur
heim og lenda í hinum ýmsu ævintýrum á leiðinni, eins og við er að
búast af þeim. Á meðan heldur
Scrat áfram hinum eilífa eltingaleik við hnetuna sína.
- trs

ÚTSALAN
HEFST Í DAG!

AF ÖLLUM VÖRUM

Ráðandi - auglýsingastofa ehf

mán. - mið.
fimmtudaga
föstudaga
laugadaga
sunnudaga
Fylgstu með okkur á Facebook

OPIÐ
10:00 - 18:30
10:00 - 21:00
10:00 - 19:00
10:00 - 18:00
13:00 - 18:00

KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200
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HLUTI AF
HVERJUM
SELDUM
BÍÓMIÐA
ALLAN JÚLÍ
- rennur til
Barnaheilla

MANNI, DÝRI OG LÚLLI ERU MÆTTIR AFTUR :)
VINSÆLASTA MYND VERALDAR!
BESTI SPIDER-MAN ALLRA TÍMA!
- NEWSWEEK

MYNDIN SEM ALLIR
ERU AÐ TALA UM!

- TV, KVIKMYNDIR.IS
- VJV, SVARTHÖFÐI

HÁSKÓLABÍÓ
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL
TED
SPIDER-MAN 3D
STARBUCK
INTOUCHABLES
WHAT TO EXPECT
BORGARBÍÓ

SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
5%
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL
KL.3.40 - 5.50
L
L
ÍSÖLD 4 3D ENSK. ÓTEXT KL. 8
KL. 3.40 - 5.50
L
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL
TED
KL. 3.30 -5.45 -8 -10.2012
SPIDER-MAN 3D
KL. 5 - 8 - 10.50 10
SPIDER-MAN 3D LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.50 10
SPIDER-MAN 2D
KL. 10.10
10
WHAT TO EXPECT
KL. 8
L
PROMETHEUS 3D
KL. 10.25
16

5%
KL.5.50
L
KL. 8 – 10.20
12
KL 6 - 9
10
KL. 8
L
KL. 5.30 - 8 - 10.30
12
KL 10.25 L MIB 2D KL. 5.30 10
NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

ÍSÖLD 3D
TED
SPIDERMAN 3D
INTOUCHABLES

KL. 6
KL. 8 - 10
KL. 8 - 10.30
KL. 6

L
12
10
12
5%

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

FALIN VANDRÆÐI? Óvíst er hvers vegna Tom Cruise lét líma yfir öryggismyndavélar Hilton hótelsins í Reykjavík, en ýmsar getgátur

+ ++
+++
T.V. - Kvikmyndir.is

V.J.V. - Svarthofdi.is

Tatum
Tatum

NORDICPHOTOS/GETTY

Límdu fyrir öryggismyndavélar Hilton hótels Nordica

++++

CHANNING
CHANNING

eru um málið.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

TED
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 3D
THE AMAZING SPIDER-MAN 3D
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
MADAGASKAR 3 3D

5.50, 8, 10.15
4, 6
10.20
4, 8, 10.20
4

MATTHEW
MATTHEW

Tom Cruise lét líma fyrir
öryggismyndavélar á Hilton
hótel Nordica til að koma
í veg fyrir að hjónabandsvandræði yrðu opinber.
Blaðamaður götublaðs kom
hingað til lands og fann
myndavélarnar huldar.
Öryggisverðir Tom Cruise komu
límbandi fyrir á linsum öryggismyndavéla á Hilton hótel Nordica
í Reykjavík á meðan stórstjarnan dvaldi hér á landi. Límt var
fyrir öryggismyndavélar á gangi

McConaughey
McConaughey

níundu hæðar hótelsins, þeirrar
sömu og svítan sem Cruise gisti í
er á. Þetta kemur fram á fréttavefnum Radar Online.
Fullyrt er á vefnum að þetta
hafi verið gert til að koma í veg
fyrir að brestir í hjónabandi Tom
Cruise og Katie Holmes myndu
fréttast en hún dvaldi með leikaranum ásamt dóttur þeirra í nokkra
daga í júní. Holmes sótti um skilnað skömmu eftir að hún yfirgaf
landið.
Blaðamaður götublaðsins National Enquirer kom til landsins á
dögunum og var límbandið enn
þá yfir öryggismyndavélunum á
ganginum fyrir utan svítu Cruise.

Heimildamaður blaðsins segir að
Cruise hafi látið líma yfir myndavélarnar til að sporna við því að
myndbandi af hjónunum þáverandi yrði lekið á netið, en blaðið
hefur eftir vini að leikarinn hafi
viljað koma í veg fyrir að það
myndi fréttast að þau gistu ekki
saman. „Hvorki Tom né Katie
vildu sýna að þau ættu í vandræðum. Ef hún hefði beðið um annað
herbergi hefði allt orðið vitlaust,“
sagði vinurinn í viðtali við götublaðið. „Þannig að enginn veit
hvort þau gistu í sama rúmi síðustu nóttina sem hjón, eða hvort
Tom svaf annars staðar í svítunni.“
atlifannar@frettabladid.is

Reyna við Íslandsmet í Salsa
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SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

þessari frábæru mynd!
VINSÆLASTA SÖGUPERSÓNA
VERALDAR SNÝR AFTUR Á HVÍTA
TJALDIÐ Í SUMARSTÓRMYND ÁRSINS!
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„Við riðum á vaðið í fyrra og settum þá Íslandsmet sem við vonumst
til að slá núna,“ segir Edda Blöndal,
framkvæmdastjóri SalsaIceland,
sem stendur fyrir hópdansi í Rueda
de Casino á Austurvelli í dag.
78 manns tóku þátt í dansinum í
fyrra, sem að sögn Eddu voru helmingi fleiri þátttakendur en þau höfðu
þorað að vona. „Það kom skemmtilega á óvart hversu margir mættu
í fyrra. Við vitum því ekkert með
hvurslags fjölda við megum reikna
í ár en spáin er góð og stemningin
sömuleiðis svo vonandi mætir fullt
af fólki og hjálpar okkur að slá eigið
met,“ segir hún. Hefð er fyrir metasetningum í Rueda de Casino-dansinum erlendis að sögn Eddu og þau
því að fylgja alþjóðlega straumnum
með því að reyna við þetta.
Öllum er velkomið að mæta á
Austurvöll og taka þátt, en dansinn
hefst klukkan 19. Hálftíma áður,
eða klukkan 18.30, munu kennarar
SalsaIceland standa fyrir ókeypis kennslu í grunnsporum dansins,

MIKIL STEMNING Edda Blöndal býst við mikilli stemningu á Austurvelli í dag og
hvetur fólk til að koma og taka þátt, hvort sem það stígur dans með meðlimum
SalsaIceland eða ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sem er hringdans og hluti af kúbverskum salsadansi. „Þetta er einfaldur dans og jafnvel þeir sem hafa
aldrei dansað áður geta komið og
tekið þátt. Þetta er líka fjölskylduskemmtun og fólk því hvatt til að
taka krakkana með og koma og
skemmta sér,“ segir Edda og bætir

við að jafnvel þó fólk komi ekki til
að dansa sé því samt velkomið að
mæta á svæðið og taka þátt í stemningunni. „Thorvaldsen verður með
þrusutilboð í gangi í tilefni þessa
atburðar og svo verðum við með
skemmtilega tónlist og mikið fjör,“
segir hún.
- trs

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas
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STÓRKOSTLEG
TÓNLIST,
STAÐUR
OG STUND!

“Þetta er
meistaraverk.”
-Mike Leigh

10
12
16

GLASTONBURY THE MOVIE

FIMMTUDAGUR: GLASTONBURY THE MOVIE 18:00, 20:00, 22:00 
BERNIE 17:50, 20:00, 22:10  UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 17:50,
20:00  SUMARTÍÐ (SUMMER HOURS) 17:50, 20:00, 22:10  COOL
CUTS: 101 REYKJAVIK 18:00  COOL CUTS: WHEN THE RAVEN FLIES
20:00  COOL CUTS: HEIMA SIGUR RÓS 22:00  BLACK’S GAME
22:00
FRÁ 13. JÚLÍ: RED LIGHTS með Robert De Niro og Sigourney Weaver!

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

orkan.is/sumarleikur

-7
kr.
í 2 vikur
JÚNÍ

JÚLÍ

ÁGÚST

Skráðu 2 vikna tímabil í sumar á orkan.is og fáðu
7 kr. afslátt með kortum og lyklum Orkunnar og
Staðgreiðslukorti Skeljungs.
Afslátturinn gildir á bensínstöðvum Orkunnar og Shell um
allt land allan tímann. Vinsamlegast athugið að 7 krónu
afslátturinn bætist ekki við annan afslátt.

Orkulykillinn – hagkvæmasti ferðafélaginn

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00
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sport@frettabladid.is
Selfyssingar fá miðvörð:

Brons til Selfoss
FÓTBOLTI Karlalið Selfoss í Pepsi-

deild karla hefur samið við
norska miðvörðinn Bernard Petrus Brons. Frá þessu er greint á
fréttavefnum Sunnlenska.is.
Brons er ætlað að fylla í skarð
fyrirliðans Stefáns Ragnars Guðlaugssonar sem meiddist illa í
deildarleik gegn Stjörnunni á
dögunum. Þá heldur Agnar Bragi
Magnússon utan til náms um
miðjan ágúst.
Selfoss er í næstneðsta sæti
deildarinnar með átta stig. Liðið
vann síðast deildarleik 21. maí og
féll úr bikarnum gegn 1. deildarliði Þróttar í síðustu viku.
- ktd

FORSETAR Sepp Blatter, núverandi forseti FIFA (t.v.) og Joao Havelange á góðri
stundu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Havelange gjörspilltur:

Spilling innan
FIFA staðfest
FÓTBOLTI Brasilíumaðurinn Joao
Havelange þáði yfir 200 milljónir
íslenskra króna í mútur frá svissneska markaðsfyrirtækinu ISL
á meðan hann gegndi embætti
forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA. Það fékkst staðfest þegar gögn úr tveggja ára
gömlu dómsmáli á hendur honum
og Ricardo Teixeira voru afhent
fjölmiðlum í gær.
Teixeira, sem hætti setu í
framkvæmdaráði FIFA á árinu,
þáði 1,7 milljarða íslenskra króna
í mútur í starfi sínu hjá FIFA.
Brasilíumennirnir greiddu um
740 milljónir íslenskra króna í
skaðabætur fyrir tveimur árum
gegn því að málið yrði látið niður
falla.
Hávær umræða hefur verið um
spillingu innan FIFA undanfarin
ár sem fékkst loks staðfest í gær.
Einnig kemur fram í gögnunum
að Sepp Blatter, núverandi forseti
FIFA, hafi vitað um mútugreiðsluna til Havelange árið 1997 sem
fyrir mistök var lögð inn á reikning FIFA og þaðan millifærð á
persónulegan reikning Havelange.
Havelange gegndi embætti forseta FIFA frá 1974-1998.
- ktd

ANÍTA HINRIKSDÓTTIR, frjálsíþróttakona úr ÍR, stórbætti í gær eins dags gamalt Íslandsmet sitt í 800
metra hlaupi í undanúrslitum á heimsmeistaramóti unglinga 19 ára og yngri í Barcelona. Aníta kom í mark á
tímanum 2:03,15 og bætti met sitt frá því á þriðjudag um 1,59 sekúndu. Aníta, sem er aðeins 16 ára gömul,
keppir í úrslitum í kvöld klukkan 19.15 í beinni útsendingu á Eurosport.

Ekki verra ef það færi að blása
Íslenska karlalandsliðið í golfi leikur á heimavelli í European Challenge Trophy sem hefst á Hvaleyrarvelli
í dag. Þar munu átta Evrópuþjóðir berjast um þrjú laus sæti á í Evrópumóti karlalandsliða sem fram fer í
Danmörku á næsta ári. Landsliðsþjálfarinn, Úlfar Jónsson, segir stefnuna setta á að komast þangað.
GOLF Blíðskaparveður verður
á Hvaleyrinni á morgun þegar
keppni hefst í European Challenge Trophy. Þar mun íslenska
landsliðið etja kappi við Belga,
Englendinga, Hollendinga, Portúgala, Rússa, Serba og Slóvaka.
Sterkar þjóðir og aðeins þrjár
komast á EM í Danmörku. Leikinn verður höggleikur þar sem
fimm bestu skor af sex gilda hjá
hverju liði. Leiknir verða þrír
hringir.
„Það eru allir tilbúnir í slaginn
hjá okkur. Það þekkja líka allir
völlinn vel og það vonandi hjálpar okkur að vera á heimavelli. Það
ætti að gera það. Það eru ákveðnar holur í hrauninu þar sem hjálpar að þekkja vel,“ sagði landsliðsþjálfarinn Úlfar Jónsson, sem
setur markið hátt.
„Markmiðið er að ná einu af
þessum þrem efstu sætum sem
koma okkur inn á EM. Það er
raunhæft mat að mínu mati. Við
erum vissulega að mæta sterkum
þjóðum og mjög sterkir kylfingar
á mótinu,“ sagði Úlfar.
Íslensku strákarnir mæta allir
í fínu formi til leiks enda nýbúnir
með meistaramót í sínum klúbbum.
„Þar léku þeir allir vel. Ef þeir
halda dampi og spila áfram eins
og þeir hafa verið að gera þá er
ég mjög vongóður um að ná þessu
markmiði.“
Það hefur verið einmunablíða í
Hafnarfirðinum síðustu daga þó
svo það blási meira á Hvaleyrinni
en á flestum öðrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
Úlfar viðurkennir að það væri
hans liði líklega ekkert í óhag ef

LANDSLIÐIÐ Strákarnir okkar í golflandsliðinu eru tilbúnir að byrja mótið á Hvaleyrinni. Frá vinstri: Ólafur Björn, Haraldur Franklin,

Guðjón Henning, Kristján Þór, Andri Þór og Guðmundur Ágúst.

veðrið myndi aðeins versna enda
strákarnir vanir því að leika
Hvaleyrarvöll í öllum veðrum.
„Það er aðeins búið að blása og
má gera ráð fyrir að verði meira
af því. Það væri ekki verra ef það
myndi blása aðeins meira. Það
myndi hjálpa okkur líklega en við
erum samt tilbúnir í hvað sem er

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

og tökum þeim aðstæðum sem
boðið verður upp á hverju sinni,“
sagði þjálfarinn brattur.
Búið er að setja upp heimasíðu
fyrir mótið þar sem hægt verður
að fylgjast með gangi mála alla
keppnisdagana. Slóðin á hana er
emcht.golficeland.org.
henry@frettabladid.is

Íslenska landsliðið
Svona lítur lið okkar manna út:
Andri Þór Björnsson
GR
Guðjón Henning Hilmarsson
GKG
Guðmundur Ágúst Kristjánsson
GR
Haraldur Franklín Magnús
GR
Kristján Þór Einarsson
GK
Ólafur Björn Loftsson
NK

Sundkonan Ragnheiður Ragnarsdóttir komst ekki inn á ÓL en ætlar samt ekki að setja sundbolinn á hilluna:

Verð kannski í fríi frá sundi í eitt til tvö ár
SUND Ein besta sundkona Íslands

unda nfarin ár, Ragnheiður
Ragnarsdóttir, komst ekki inn á
Ólympíuleikana í London en hún
hefur tekið þátt í síðustu tveimur
leikum.
„Ég er löngu búin að jafna mig
á þessu. Það var smá óþægileg
bið hvort ég kæmist inn í 100
metra skriðsundi en það gekk
ekki. Ég var að einbeita mér að
50 metra sundinu en það þurfti
A-lágmark til þess að komast inn
í það sund. Svona er þetta stund-

um,“ sagði Ragnheiður jákvæð en
hvað tekur nú við hjá henni?
„Ég er ekki hætt. Ég ætla engu
að síður í langþráð og gott frí. Ég
veiktist í vetur út af ofþjálfun og
þau veikindi höfðu áhrif á minn
árangur. Það er því kominn tími til
að leyfa líkamanum að hvíla sig.“
Ragnheiður segist ekki hafa
farið í almennilegt frí síðan hún
fótbrotnaði árið 2004.
„Ég held ég kunni ekkert að
fara í frí. Ég sef fyrst mikið og
svo verður maður hundfúll og vill

Í PEKING Ragnheiður synti á ÓL í Peking
og einnig í Aþenu árið 2004.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

komast á æfingu. Ég mun halda
mér í formi en það kemur ekki til
greina að keppa á næstunni,“ sagði
hin 27 ára gamla Ragnheiður en
hún ætlar að koma aftur af krafti
er hún ákveður að snúa til baka.
„Ég er ekki sátt við að hætta
svona. Hvenær ég byrja aftur af
alvöru er óákveðið. Það getur vel
verið að ég verði í fríi í eitt til
tvö ár. Það kemur bara í ljós. Ég
er ekki orðin of gömul í þetta og
þegar ég kem aftur verður það af
krafti.“
- hbg
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FH-ingar stóra liðið í einvíginu gegn Eschen/Mauren:

Alls ekkert vanmat
FÓTBOLTI FH-ingar mæta USV

DUBLIN Guðmundur Þórarinsson með

boltann í fyrri leiknum.

MYND/JAMES CROMBIE

Eschen/ Mauren frá Liechtenstein í síðari viðureign liðanna í 1.
umferð forkeppni Evrópudeildar
ytra í kvöld. FH vann 2-1 sigur í
fyrri leik liðanna í Hafnarfirði þar
sem nóg var af færum en aðeins
tvö sem nýttust.
„Þeir sýndu það heima um daginn að þeir geta alveg leikið sér í
fótbolta. Þeir skoruðu gott mark
og áttu hættulegar skyndisóknir.
Það er alls ekkert vanmat í gangi,“
segir Gunnleifur Gunnleifsson
fyrirliði og markvörður FH-inga.

Gunnleifur, sem spilaði eitt
tímabil með FC Vaduz í Liechtenstein, segir möguleika FH-inga
góða.
„Það yrðu gríðarleg vonbrigði
ef okkur tækist ekki að komast
áfram í keppninni. Það bíður okkar
mjög skemmtilegt verkefni gegn
gegn Helga Val (Daníelssyni) og
félögum í AIK ef okkur tekst að
komast áfram,“ segir Gunnleifur.
Óvissa ríkir um þátttöku Ólafs
Páls Snorrasonar en aðrir leikmenn FH eru klárir í slaginn en
leikurinn hefst klukkan 17.30. - ktd

ÖLLU VANIR Í EVRÓPUKEPPNUM FH-ingar hafa verið fulltrúar Íslands í Evrópukeppn-

unum síðastliðin níu ár eða frá árinu 2003.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Evrópudeildin í knattspyrnu:

Fínn möguleiki
ÍBV og Þórs

Fagfólkið
velur BM Vallá

FÓTBOLTI Karlalið ÍBV og Þórs í
knattspyrnu leika síðari leiki sína
gegn írskum andstæðingum í 1.
umferð forkeppni Evrópudeildar
á heimavöllum sínum í kvöld.
Eyjamenn töpuðu fyrri leik
sínum gegn St. Patrick‘s frá
Dublin á Írlandi ytra 1-0.
„Við vorum alls ekki góðir í
fyrri leiknum, náðum ekki að
spila okkar leik en vonandi náum
við því á heimavelli. Ef það tekst
eru möguleikarnir góðir,“ segir
Þórarinn Ingi Valdimarsson leikmaður ÍBV.
Veðurblíða ríkir á landinu en
Þórarinn er klár á því hvernig
aðstæður myndu henta ÍBV.
„Það væri auðvitað best fyrir
okkur að fá vind. Ég efast um
að þeir kunni nokkuð á vindinn.
Vonandi verður þurrt því ég held
að þeir spili best ef búið er að
vökva völlinn mjög vel.“

Langþráður Evrópuleikur
Þórsarar, sem leika í næstefstu
deild, eiga góðan möguleika á
sæti í annarri umferð keppninnar
eftir markalaust jafntefli gegn
Bohemians í fyrri leik liðanna á
Írlandi.
„Það er gott veður og góð
stemning í bænum. Maður finnur
að fólk er spennt fyrir þessu.
Þetta er öðruvísi enda langt síðan
að Evrópuleikur var spilaður á
Akureyri,“ segir Sveinn Elías
Jónsson fyrirliði Þórs.
„Við vitum að við þurfum að
eiga góðan leik til þess að eiga
möguleika því liðið er það gott að
það mun refsa okkur ef við missum einbeitingu,“ segir Sveinn
Elías sem telur liðið sambærilegt
að getu við meðallið í efstu deild
á Íslandi.
Flautað verður til leiks á Þórsvelli klukkan 18.30 og í Eyjum
klukkan 19.30.
- ktd
Álag á hellur er meira á Íslandi en annars staðar í heiminum
sökum veður- og hitabreytinga. Hjá BM Vallá eru hellur því
steyptar í einu lagi, úr harðari efnum og í viðeigandi þykkt
eftir notkun, og síðan styrkleika- og gæðaprófaðar.

Hellur eiga að endast lengi og því ber að vanda til verksins
strax í upphaﬁ.

Þess vegna velur fagfólkið BM Vallá.

6 cm

TUÐ Ármann Pétur Ævarsson skiptist á
skoðunum við mótherja í fyrri leiknum.

PIPAR\TBWA · SÍA · 121700

Við bjóðum mikið úrval af hellum, hleðslusteini og garðeiningum og faglega ráðgjöf við landslagshönnun og val á
hellum. Allar vörur eru afgreiddar ﬂjótt og örugglega.

MYND/DONALL FARMER

Vörur okkar eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður.
æður.
Fáðu tilboð og gerðu verðsamanburð!

Opið laugard. kl. 10-14

BM Vallá ehf
Breiðhöfða 3
110 Reykjavík

BM Vallá ehf · Akureyri
Austursíðu 2
603 Akureyri

Sími: 412 5050
sala@bmvalla.is
Opið mán.–fös. kl. 8–18

Sími: 412 5203
sala@bmvalla.is
Opið mán.–fös. kl. 8–17

bmvalla.is

Fagmenn ráðleggja 6 cm þykkar
hellur að lágmarki í bílaplön.

12. maí
júlí 2012
19.
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laxar 
25-30
49 PRÓSENT

golfogveidi@frettabladid.is

veiðast þessa dagana að
mælist veiðiálagið á laxastofn
meðaltali á hverjum degi í Eystri-Rangá. Á
Gljúfurár í Borgarfirði, samkvæmt uppvef leigutakans segir að laxinn sé einni til
lýsingum úr nýjum teljara í ánni.
tveimur vikum fyrr á ferðinni en venjulega.

LAXAR
550 94

laxar voru komnir í gegn um teljarann í

gengu í ána sumarið 2010
Krossá á Skarðsströnd fyrir viku og 20 komnir á
og veiddist 271 þeirra.
land að því er segir á vef Hreggnasa. Er það sagt
vera algjört met miðað við árstíma.

FLUGAN

Hættur hafsins eru margar

Góð í sjóbleikjuna
Alma Rún
Alma Rún er ein af betri sjóbleikjupúpunum. Flugan var
fyrst hönnuð við Hlíðarvatn og
hefur gefið góðan afla þar í vor.
Uppskrift.
Öngull - Hefðbundinn votfluguöngull
Tvinni - Svartur UNI 8/0
Stél - Appelsínugult Glo-Brite
Búkur - Svart Vinyl Rib Medium
Haus - Gullkúla og appelsínugulur tvinni vafinn framan við.
Uppskrift og mynd af Flugan.is

Umfjöllun um
veiði á visir.is
Fréttavefurinn vísir.is hefur

Íopnað
Blöndu
Fallegur
á Breiðunni á
síðu
fyrirlax
stangveiðimenn

svæði
IV. fjallað verður um veiði
þar sem

frá ýmsum sjónarhornum.

Dræmt
efra í Blöndu:
Þessi þjónusta
fellur undir

íþróttaefni á visir.is og má þar
Fimmtíu
252
finna veiðifréttir úrá
öllum
áttum,
hvort sem um er að ræða lax- og
silungsveiði, veiðar á sjóstöng
stangardögum
eða skotveiðar.

Veiðin á þremur efstu svæðum
Blöndu hefur farið afar hægt af
stað fyrstu þrjár vikur veiðitíma
bilsins. Þannig hafa aðeins verið
bókaðir tíu laxar á stangirnar
þrjár á svæði III, sautján laxar á
sex stangir á svæði II og 22 laxar
á þrjár stangir á svæði IV.
Veiðin er því nokkuð lítil á
hverja stöng á þessum svæðum
eða lauslega reiknað 0,2 laxar á
hvern stangardag sem er í boði.
Þess ber þó að geta að viðveran á
svæði II hefur ekki verið mikil.
Hins vegar hafa um 300 laxar
komið á land á svæði I að sögn
Birgittu H. Halldórsdóttur,
veiðivarðar á Syðri-Löngumýri.
Blanda er þannig alls komin í um
350 veidda laxa. Birgitta segir
menn þó hafa séð talsverðar nýjar
göngur í ána á síðustu dögum.
Birgitta, sem einnig annast
veiðivörslu í Svartá, segir að
menn sem voru þar við veiðar í
gærmorgun hafi verið kampa
kátir eftir að hafa veitt sjö laxa
úr göngu sem þá fór upp ána. Í
Svartá var heildartalan komin í
30 laxa. 
- gar

Tugþúsundir laxa stefna
að strönd Íslands í leit að
uppeldisánni sinni. Veiðimenn bíða í ofvæni vitandi
að stutt er í ævintýri við
einhverja af þeim rúmlega
áttatíu ám hér á landi sem
fóstra lax í verulegu magni.

NASF – Staðan í hafinu sumarið 2011
NASF – Staðan í hafinu sumarið 2011
Samningar hafa verið gerðir við 85 prósent
allra sem veiða
villtangerðir
lax í við
net.85 prósent
Samningar
hafa verið
allra sem veiða villtan lax í net.
Örugg svæði
Nokkuð
Örugg
svæði af laxi veiðist sem meðafli
Nokkuð af laxi veiðist sem meðafli
Laxveiði í net*
Laxveiði í net.

Loftlagsbreytingar og fæðuskortur hefur leitt til þess að
lax leitar sífellt norðar.
Grænland
Netaveiði Norðmanna drepur
lax sem er á leið sinni í rússneskar eða finnskar ár.

Verndarsjóður villtra laxastofna
(NASF), sem Orri Vigfússon veitKanada
Noregur
Ísland
ir forstöðu, hefur dregið upp þessa
Svíþjóð
mynd um hvar í hafinu laxinn er í
Fiskeldi í Fundy-flóa er talið
Færeyjar
Net sem taka
hafa mjög neikvæð áhrif á
skjóli frá manninum, meðal annlax sem leitar í
villta laxastofna á svæðinu.
Danmörk
Bandaríkin
ars þar sem samningar NASF
sænskar ár auk
laxa
frá ámeinkasafni
í
Við
árbakkann
Inginetaveiði
Rafn Sigurðsson
með hann á í Svarthöfða.
Mynd/Úr einkasafni
Allt að gerast Lax kominn á land í Svarthöfðanum.
Mynd/Úr
hafa
tryggt að
hefur
Skotland
öðrum löndum
verið aflögð. Kortið sýnir einnig
Nýfundnaland
á þessu svæði í
England
þá staði sem villtir laxastofnar
Þýskaland Evrópu.
Írland
eru í mestri hættu, að mati Orra
Wales
og hans manna.
NASF styður framFrakkland
Atlantshafslaxinn finnst við strendur NorðurFrá fiskeldi berst laxalús og sjúkdómar
Stórtækar fiskveiðar eru stundReknet hafa
kvæmdir við að fjarlægja
Ameríku. Hann lifir við suður- og austurströnd
sem skaða villtan lax. Því er haldið fram
aðar á stórum svæðum þar sem
verið notuð
stíflur í þekktum laxGrænlands, umhverfis Ísland og Færeyjar
að fiskeldi sé aðalástæða þess að stofnar í
á þessu
lax heldur til í hafinu. Veiðarnar, í
veiðiám.
og við Bretlandseyjar. Atlanshafslaxinn finnst
norskum ám hafa orðið illa úti.
svæði, og
Norðursjó og Norðaustur-Atlantseinnig við strendur meginlands Evrópu, allt frá
drepa m.a.
Portúgal norður á Kólaskaga í Rússlandi.
hafi, ná til sandsílis og loðnu fyrir
lax.
Spánn
fiskimjölsiðnað. Uppsjávarveiðar
*Þessi
veiði
er
laxveiði
í
net
þar
sem
net
og
lína
veiða
lax
óháð
því
af
eru einnig á makríl og síld á hluta
hvaða stofni fiskurinn er; eða tekinn er lax úr mörgum ám. Þetta þýðir að
Skotar stunda netaveiði
af þessu svæði, þar sem laxinn er í
þessar veiðar drepa lax úr ám þar sem stofninn er fyrir neðan sjálfbær
sem tekur lax víða að.
í opnun Flókadalsár. Einu sinni á
Inga
Rafni
fæðuleit
í efriSigurðssyni
lögum sjávar. Margmörk eða úr ám þar sem lax er jafnvel í útrýmingarhættu.
ári förum við í Reyðarvatn.
ir óttast
við veiðarnar
sé dreptókst
aðaðbrjóta
flugustöngDVÖL LAXINS Í ATLANTSHAFINU Þessi skýringarmynd dregur fram hvar laxinn lifir í hafinu ogÁrleg
hvaða hættur
steðja að honum
áður
haustveiðiferð
Svart
inn lax af ýmsum stærðum sem
ina
sína í viðureign við 15
en hann snýr til baka í árnar.
höfðafélagsins er haldin í MYND/NASF
Svart
meðafli við veiðar áðurnefndra
höfða samhliða aðalfundi og fer þá
gramma
tegunda. urriða. Hann bindfram
kosning
veiðimannsErársins
fjölmargir
aðrir,
fullEins að erfðablöndur frá eldislaxi
frá uppeldisstöðvum, og allt þar til
rakin til
eldis sérstaklega.
nefnt
urNASF,
vonirogvið
að verða
kosinn
og
formanns fjölmargt
félagsins. Formanns
yrðir að fiskeldisiðnaðurinn, og þá
sem sleppur úr kvíum ógni genahann gengur til baka í árnar.
til sögunnar
annað eins
veiðimaður
ársins
í
Svartefnum
er skylt
að halda framboðs
sérstaklega í Noregi, valdi sjúkmengi villtra laxa sem hefur þróHagsmunirnir eru miklir en
og mengun,
virðingarleysi
við upphöfðafélaginu.
ræðu
og sé sem
ekkert
mótframboð
er
dómum í villtum laxi og að lús
eldismenn bera fyrir að söguleg
ast í milljónir ára og gerir fiskneldisárnar
eyðileggja
hrygneinhver
úrogfélaginu
skyldaður
berist frá sjókvíum í göngufisk.
um kleift að fara um langan veg
lægð margra laxastofna verði ekki
ingarstaði
veiðiálag.
- sháí
Ingi Rafn Sigurðsson, fram
mótframboð við sitjandi formann.
kvæmdastjóri Karolina Fund,
En þess ber að geta að Þórmund
er fæddur 1980. Ingi situr fyrir
ur Blöndal hefur aldrei tapað for
svörum á veiðisíðu Fréttablaðs
mannskosningu.
Vorleiðsögn í Rangárnar sögð
einnar ferðar virði:
ins í dag.
Í ár er ég að vonast til þess
að þessi grein um mig í Frétta
Hvenær byrjaðir þú að veiða á
blaðinu dugi til þess að ég verði
stöng og hvað varð þess valdandi
að þú byrjaðir að veiða? Ég hóf
kosinn veiðimaður ársins. En það
minn veiðiferil af alvöru vegna
er næstæðsti titill félagsins og titl
þrýstings frá ekki ómerkari
inum fylgir glæsilegur farandbik
„Veiðimenn voru mjög ánægðir
manni en barnabarni Björns Blön
ar, kolsvartur rauðmagaskúlptúr
og tókst þetta það vel að við erum
dal rithöfundar, honum Þórmundi
eftir Kjartan Ragnarsson.
strax byrjuð að hugsa um þetta
Blöndal. Hann neyddi mig með
Hvar á að veiða í sumar? Í ár
sem fastan lið,“ segir Stefán Sigsér á einn skemmtilegasta lax
fór félagið í vorveiði í Steins
urðsson hjá Lax-á, sem um síðustu
veiðistað Borgarfjarðar, Svart
mýrarvötn og einnig fengum við
helgi bauð tilvonandi veiðimönnum
höfða í Hvítá, en afi hans skrifaði
að kíkja í Blöndu með öðru veiði
Svarthöfði Einn af eftirlætisveiðistöðum Inga
Rafns er í Svarthöfða.
Hér stendurupp
í Ytri-Rangá
og Eystri-Rangá
hann við.
Mynd/Úr
einkasafni
einmitt um þann veiðistað í sínum
félagi. Ég fór í opnun Flóku og
á veiðileiðsögn á bökkum
ánna.
bókum.
veiddi ekkert þar í fyrsta skipti á
Stefán segir alls um tuttugu
og
virkar á allar
tegundir
fiska
alfellsvatni. Flugustöngin mín
Hvert var fyrsta veiðivatnið
ævinni. En grunur leikur á að það
áhugamenn
hafa mætt
á sunnuídeginum
Borgarfirði.
Að því er ég
best
sem þú stundaðir? Ég fór í Hítar
brotnaði í þeim bardaga. Það voru
hafi einhverjir hálfvitar á dýrum
við Eystri-Rangá.
„Byrjvatn með pabba mínum þegar ég
vitni að þessu. Í alvöru, hann var
veit
þá uppi
geturáeinungis
einn
jeppa verið að skemma veiðistað
að var
svæði níu,
eðamaður
efsta
fimmtán grömm.
var krakki. En núna fer ég árlega
á
landinuog
hnýtt
flugu,
Björn
ina þetta árið. Eina ferð hef ég
veiðistað,
síðanþá
farið
niður
ána,
Uppáhaldsveiðistaðirnir?
í Reyðarvatn.
Theodórsson
hjá Vatni
sjó ehf.
farið í Svarthöfða og fer í Reyðar
svæði fyrir svæði,
og og
endað
við
VIÐ EYSTRI-RANGÁ
Á hvað veiddir þú og á hvað
Svarthöfði í Borgarfirði, Flóka
ÁttuEystri-Rangár
þér fasta punkta
í veiðvatn
um miðjanÓlafur
júní. Björnsson
Svo verður
ármót
og Þverár,“
yfirleiðsögumaðurnáð
sýnirí mannskapnum
inni;
vorveiði,
sérhápunktinum
haust í hinni
veiðir þú? Ég veiddi á skeiðarfæri
dalsá og Fossá í Reyðarvatni.
segir Stefán,
semhaustveiði,
kveður yfirferðaðstæður
við
Móbakka
í
Eystri-Rangá.
Veiða/sleppa? Grilla og henda.
þá. En kýs flugu eða orm í dag.
stakar
ártekið
eða vötn?
Já, sem
með
árlegu Svarthöfðaferð.
ina hafa
um fimm
klukkuÞað fer þó allt eftir því á hvaða
Uppáhaldsflugurnar? Dokt
limur
í Veiðifélaginu Svarthöfða
Hvernig
erað
uppáhaldsveiðisagferðar
virði
fá svona rennsli
stundir.
or Blöndal er sérstaklega hönn
stað ég er að veiða.
þáSen
fer ég
í eina
fasta
vorveiði
an
þín?
fyrr
segir
býst
Stefánsem
við
með
staðarhaldara sem er við veiðuð fyrir Borgarfjörðinn. Hún
Eftirminnilegasti fiskurinn?
getur
verið hvar
semendurtekinn.
er á landinu.
sögurnar
hans
Björns
að leikurinn
verði
arÞað
allaeru
daga
sumarsins
í viðkomer blágrá með litlum fjöðrum
Fimmtán gramma urriði í Með
Einnig
hefþað
ég farið
ár
Blöndal.
„Enda er
alvegundanfarin
einnar veiðiandi á,“ segir hann. gar@frettabladid.is
- gar

Fimmtán gramma urriði í
Meðalfellsvatni braut stöng

TONY
BENNETT

Fastur liður við bakkana

NÚ STYTTIST Í TÓNLEIKA ÁRSINS

Í ELDBORGARSAL HÖRPU
FÖSTUDAGINN 10. ÁGÚST

S HELGASON
steinsmíði síðan 1953

SKEMMUVEGI 48 200 KÓPAVOGUR SÍMI:557 6677

WWW.SHELGASON.IS

MIÐASALA Í MIÐASÖLU HÖRPU, Á HARPA.IS, MIÐI.IS OG Í SÍMA 528 5050.

GLÆSIFISKUR „Eins og að togast á við jarðýtu,“ segir Hinrik um viðureignina. „Enda

slagar hann upp í lambsskrokk að þyngd.“

MYND/HINRIK

Veiddi elsta merkta urriða sem sögur fara af:

Urriði merktur 2002
VEIÐI Hinrik Óskarsson stangveiði-

áhugamaður veiddi tuttugu punda
Öxarárurriða í Þingvallavatni á
dögunum. Urriðinn er sá elsti sem
veiðist eftir merkingu, en númerað plastmerki var fest í fiskinn í
Öxará fyrir níu árum. Fiskurinn
var þá þegar sjö ára, svo hann er
sextán ára í dag, en Hinrik gaf
glæsifiski sínum líf.
Urriðinn, sem Hinrik veiddi

á flugu, var 92 sentimetra löng
hrygna. Miðað við holdafar fisksins af myndum að dæma hefur
hann verið tíu kíló hið minnsta að
sögn sérfróðra, en Veiðimálastofnun segir frá á heimasíðu sinni.
Hrygnan veiddist fyrst í Öxará
haustið 2002 en var sleppt aftur
merktri í ána. Hún var þá fimm
pund að þyngd.
- shá

Maxí
Hot Wings sósa
M
Ma

Maxí Grillmarinering,
hvítlauks
og rósmarín
hv
v

Fyrir þá sterku,
heit sósa á kjúklinginn

Mögnuð marinering
á kjöt og fisk

Frábær á lambið

WWW.MAXI.IS

Ekta BBQ ættuð frá USA,
þykk og loðir vel við kjötið

Sæt og sterk BBQ,
góð á svínið og kjúklinginn

Gómsætar Maxí sultur
með grilluðum ostum

Ráðandi - auglýsingastofa ehf

Maxí Heit og sæt BBQ sósa

Maxí Jurtaolia með smjörbragði
M
Berið á kjötið áður en það er
grillað. Einnig frábær í Baernaise

Maxí
a BBQ sósa

Alvöru hvítlauksolía
með grilluðum pizzum

Maxí Grillmarinering, jurtablanda
Ma
M

Maxí hvítlauksolía
M

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Maxí Chili sulta
Maxí Jalapenó sulta
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VIÐ TÆKIÐ HALLFRÍÐUR ÞÓRA TRYGGVADÓTTIR GRÆTUR

> Stöð 2 kl. 20.05
Masterchef USA

Lykke Li lætur mig „hvíla eyrun“

Fjórtán kokkar eru eftir í
Masterchef og í þættinum í
kvöld er þeim skipt í tvö lið.
Síðan fá liðin 90 mínútur
til að útbúa gómsætar
samlokur með kjötáleggi
fyrir 100 mótorhjólatöffara.
Liðið sem vinnur er öruggt
áfram en allir í tapliðinu
eiga á hættu að vera sendir
heim.

Það besta við akstur bíla, að mínu mati, er að
keyra nær áhyggjulaus við tónlist sem yfirgnæfir allt. Það fyrsta sem ég geri eftir að
hafa tekið mér stöðu við stýrið er að stilla á
X-ið 977 og hækka kröftuglega. Yfirleitt fellur
tónlistin að mínum smekk en stundum
ofbýður mér. Þegar síðarnefnd tilfinning
kemur yfir mig er það vegna ofspilunar.
Ég sem dyggur útvarpshlustandi
þoli ekki hvernig útvarpið eyðileggur
fyrir mér hvert lagið á fætur öðru. Fyrir
ókunna er um ofspilun að ræða þegar
útvarpsstöðvar taka fyrir lag og spila í
svo ríkum mæli að það hljómar næstum alltaf þegar þú kveikir á útvarpinu.
Ég bregst við vandanum með því

að skipta reglulega milli útvarpsstöðva til að
„hvíla eyrun“. Versti óvinur minn er þó þegar
ofspilunin nær yfir nokkrar stöðvar.
Ofspilun hefur eyðilagt tvö góð lög fyrir
mér í sumar. Fyrra lagið er krúttbomba
vorsins, Call Me Maybe með Carly Rae
Jepsen, sem hefur farið yfir fína línu
eðlilegrar útvarpsspilunar og misst
sjarma sinn. Ég neyðist sömuleiðis til
að flakka milli stöðva þegar vinkona
mín Lykke Li syngur I Follow Rivers
á X-inu. Á sama tíma er líklegt að
dansvænt lagið trylli lýðinn bæði á
FM957 og á Flass104,5. Komi slíkt
fyrir í leit minni á ný mið er aðeins eitt
í stöðunni. Að stöðva bílinn og gráta.

STÖÐ 2
16.35 Herstöðvarlíf (Army Wives)
17.18 Konungsríki Benna og Sóleyjar
17.29 Geymslan (e)
17.53 Múmínálfarnir
18.02 Lóa
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hvolpalíf (2:8) (Valpekullet) Norsk
þáttaröð um hvolpahóp sem fylgst er með
frá goti og fyrsta árið hjá nýjum eigendum.

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Gómsæta Ísland (2:6) (Delicious Iceland) Matreiðsluþáttaröð í umsjón Völundar Snæs Völundarsonar. Í þáttunum er
farið landshorna á milli og heilsað upp á fólk
sem sinnir ræktun, bústörfum eða hverju
því sem viðkemur mat. Dagskrárgerð: Gunnar Konráðsson.

20.05 Flikk - flakk (2:4) Á aðeins tveimur dögum ráðast íbúar Vestmannaeyja og
Hornafjarðar í umfangsmiklar framkvæmdir í
samstarfi við færustu hönnuði landsins.
20.55 Líf vina vorra (2:10) (Våra vänners liv)

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (135:138) (Criminal Minds VI) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna.

23.05 Loforðið (2:4) (The Promise) (e)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.45 Malcolm in the Middle (9:16)
09.10 Bold and the Beautifu
09.30 Doctors (165:175)
10.15 Lie to Me (9:22)
11.05 Extreme Makeover: Home Edition (11:25)

11.50 Glee (11:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Fab Five: The Texas Cheerleading Scandal Sannsöguleg mynd um hóp
klappstýra í bandarískum skóla sem komust
upp með slæma hegðun í skjóli skólastjórans sem var foreldri einnar þeirra.

14.40 Smallville (10:22)
15.25 Xiaolin Showdown
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (18:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan
19.40 Arrested Development (15:18)
20.05 Masterchef USA (8:20) Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur með Gordon Ramsey í forgrunni þar sem áhugakokkar
keppast við að vinna bragðlauka dómnefndarinnar yfir á sitt band.

20.50 The Closer (10:21)
21.35 Fringe (4:22) Fjórða þáttaröðin
08.00 The Darwin Awards
10.00 30 Days Until I‘m Famous
12.00 Ultimate Avengers
14.00 The Darwin Awards
16.00 30 Days Until I‘m Famous
18.00 Ultimate Avengers
20.00 Run Fatboy Run
22.00 Smother
00.00 One Last Dance
02.00 Tyson
04.00 Smother
06.00 I Could Never Be Your Woman

um Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrlegar skýringar.

22.20 Rescue Me (21:22)
23.05 Dallas (4:10)
23.50 Rizzoli & Isles (4:15)
00.35 The Killing (9:13)
01.20 Treme (1:10)
02.40 Fab Five: The Texas Cheerleading Scandal

04.10 The Closer (10:21)
04.55 Lie to Me (9:22)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

FM 92,4/93,5
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 Ljóðabókin syngur
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Leyndardómar
býflugnanna 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 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva 21.30 Kvöldsagan: Kaflar
úr Fjallkirkjunni 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Útvarpsperla: Meðal
annarra orða - byggingar 23.20 Til allra átta
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
16.40 Borgunarbikarinn: ÍBV - KR
18.30 Borgunarmörkin 2012
19.00 N1 mótið Sýnt frá N1 mótinu á Akureyri þar sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar eru í aðalhlutverki. Það eru strákar í
5. flokki sem keppa á N1 mótinu. Umsjónarmaður þáttarins er Guðjón Guðmundsson.

19.45 Pepsi deild kk: Keflavík - KR
BEINT

22.00 Arnold Classic Sýnt frá mótinu þar
sem allt flottasta fólk veraldar mætir til leiks.
22.40 Sergio Garcia á heimaslóðum
Skemmtilegur þáttur þar sem David Feherty
heimsækir spænska kylfinginn Sergio Garcia.

23.25 Pepsi deild kk: Keflavík - KR
01.15 Herminator Invitational (2:2)
Sýnt frá stórskemmtilegu góðgerðargolfmóti
sem knattspyrnumaðurinn Hermann Hreiðarsson stendur fyrir í Vestmannaeyjum. Fjölmargir þekktir kappar taka þátt í mótinu.

17.55 Blackburn - Arsenal
19.40 PL Classic Matches: Liverpool Newcastle, 1998

20.10 Premier League World
20.40 Man. City - Wolves
22.25 Season Highlights 2006/2007
23.20 Norwich - Newcastle

19.55 The Doctors (156:175)
20.35 In Treatment (62:78)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 New Girl (22:24)
22.15 2 Broke Girls (10:24)
22.40 Drop Dead Diva (6:13)
23.25 Gossip Girl (22:24)
00.10 The No. 1 Ladies‘ Detective

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.25 The Biggest Loser (9:20) (e)
16.45 Being Erica (10:13) (e)
17.30 Rachael Ray
18.15 The Firm (20:22) (e)
19.05 America‘s Funniest Home Videos (15:48) (e)

19.30 30 Rock (15:23) (e)
19.55 Will & Grace (22:27) (e)
20.20 Eldhús sannleikans (10:10) Sigmar B. Hauksson snýr nú aftur í sjónvarp
með nýja seríu matreiðsluþátta.

20.45 Happy Endings (3:13) (e) Bandarískir gamanþættir. Alex og Dave eru par sem
eiga frábæran vinahóp.

21.10 Blue Bloods (22:22)
22.00 The River (4:8) Hrollvekjandi þáttaröð um hóp fólks sem lendir í yfirnáttúrulegum aðstæðum í Amazon. Hópurinn finnur Jonas sem var myndatökumaðurinn hans
Emmets þegar hann hvarf, í ljós kemur að
bölvun hefur verið lögð á hann og allir nema
Lincoln vilja skilja Jonas eftir.

22.50 Jimmy Kimmel
23.35 Law & Order: Criminal Intent
(6:16) (e)

00.20 Unforgettable (12:22) (e)
01.10 Blue Bloods (22:22) (e)
02.00 Camelot (5:10) (e)
02.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 The Green-

Agency (6:7)

01.10 In Treatment (62:78)
01.35 The Doctors (156:175)
02.15 Fréttir Stöðvar 2
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.30 Keeping Up Appearances 07.00 My Family
08.00 New Tricks 09.40 Deal or No Deal 10.15
EastEnders 10.45 Come Dine With Me 11.35 QI
Children in Need Special 12.05 QI 12.35 Keeping
Up Appearances 13.35 My Family 14.35 The
Graham Norton Show 15.20 QI Children in Need
Special 15.50 QI 16.20 Come Dine With Me
17.10 The Graham Norton Show 17.55 QI 18.55
Top Gear 20.00 The Royal Bodyguard 20.30
Twenty Twelve 21.05 The Graham Norton Show
21.50 Live at the Apollo 22.35 Top Gear

11.35 Aftenshowet 12.30 Hammerslag 13.00
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Jamie i det
fede USA 14.00 Professor Balthazar 14.10 Olivia
14.20 Timmy-tid 14.30 Landet for længe siden
15.00 Hun så et mord 15.50 DR Update - nyheder og vejr 16.00 Ønskehaven 16.30 TV Avisen
med Sport 17.05 Aftenshowet 17.45 Sommervejr
18.00 Gintberg på kanten 18.30 80‘erne tur retur
19.00 TV Avisen 19.25 Sommervejret 19.30
Aftentour 2012 19.55 Ægte mennesker 20.55
Emils damer 21.25 Lulu og Leon 22.10 Damages

12.00 De utvalgte 13.00 NRK nyheter 13.05
Sjukehuset i Aidensfield 14.00 NRK nyheter
14.05 Matador 15.00 NRK nyheter 15.10
Sommeråpent 16.00 Oddasat - nyheter på samisk 16.05 Tegnspråknytt 16.10 Norsk attraksjon
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Solskinnsolympiaden 1912 18.30 Svalbard - polar
eufori 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen
21 19.30 Sommeråpent 20.15 Patricia Cornwell.
I dødens fotspor 21.00 Kveldsnytt 21.15 Patricia
Cornwell. I dødens fotspor 22.00 Kalde føtter

11.00 Allsång på Skansen 12.00 Lilla sjöjungfrun
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Vildmark 15.10 Det ljuva livet i Alaska 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Minnenas television 17.15 Kronprinsessan
Victorias fond 17.20 Sverige i dag sommar 17.30
Rapport 17.52 Regionala nyheter 18.00 Här är
ditt kylskåp 18.30 Mitt i naturen Australien 19.00
Schmokk 20.00 Barnläkarna 21.00 Rapport
21.05 Gravid i höga klackar 21.50 Nordkalotten
365 22.20 Det ljuva livet i Alaska

brier Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 11.10
Golfing World 12.00 The Greenbrier Classic PGA Tour 2012 (4:4) 15.00 PGA Tour - Highlights (25:45) 15.55 The Greenbrier Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 19.00 John Derre
Classic - PGA Tour 2012 (1:4) 22.00 Inside
the PGA Tour (28:45) 22.25 John Derre
Classic - PGA Tour 2012 (1:4) 01.25 ESPN
America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn og
sjávarútvegur 21.30 Perlur úr myndasafni

18.00 Að norðan

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA
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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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FRÁBÆR

TILBOÐ

Á GASGRILLUM
Í ELLINGSEN!

NÚ ER TÍMI TIL AÐ

GRILLA!
Í Ellingsen finnurðu glæsilegt
úrval gasgrilla og kolagrilla fyrir
heimilið og ferðalagið. Þar er
einnig að finna mikið og vandað
úrval aukahluta, grilltanga og
varahluta. Komdu og skoðaðu
úrvalið, grillsumarið er hafið í
Ellingsen.
GASGRILL ELLINGSEN 2
Grillflötur 440x340 mm
2 brennarar

GASGRILL ELLINGSEN 3
Grillflötur 600x450 mm
3 brennarar

38.900 KR.

59.900 KR.

FULLT VERÐ 49.900

Léttgreiðslur

CAMPINGAZ EL PRADO
Grillflötur 450x600 mm

29.900 KR.

4.322

69.900 KR.

FULLT VERÐ 79.900

FULLT VERÐ 89.900

Léttgreiðslur

Léttgreiðslur

6.655 KR. í 9 mánuði.

7.766

KR. í 9 mánuði.

GASGRILL ELLINGSEN CB2
Grillflötur 450x467 mm
2 brennarar

GASGRILL ELLINGSEN 3S
Grillflötur 450x600 mm
3 brennarar

GASGRILL ELLINGSEN 4S
Grillflötur 700x450 mm
4 brennarar

64.900 KR.

83.900 KR.

89.900 KR.

FULLT VERÐ 39.900

FULLT VERÐ 79.900

Léttgreiðslur

Léttgreiðslur

3.322 KR. í 9 mánuði.

KR. í 9 mánuði.

GASGRILL ELLINGSEN 4
Grillflötur 700x450 mm
4 brennarar

7.211

FULLT VERÐ 98.900

KR. í 9 mánuði.

Léttgreiðslur

9.322 KR. í 9 mánuði.

FULLT VERÐ 109.900

Léttgreiðslur

9.989 KR. í 9 mánuði.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
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

SUMARFRÍIÐ
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KK fer með Andra til Kanada
„Ég var að byrja að vinna
aftur eftir sumarfrí. Ég ætlaði
til London en varð að fresta
ferðinni fram á haust. Ég
byrjaði í ræktinni, fór í mikið
af göngutúrum og sundferðum
og í Nauthólsvík. Síðan eyddi
ég fríinu í að undirbúa möppu
fyrir umsókn í mastersnám.“
Ásgrímur Már Friðriksson,
fatahönnuður.

„Við Andri verðum saman á flandri.
Ég mun láta lítið fyrir mér fara en
sjást öðru hvoru með gítarinn eða
munnhörpuna,“ segir Kristján Kristjánsson, betur þekktur sem tónlistarmaðurinn KK. Hann heldur á slóðir
Vestur-Íslendinga ásamt Andra Frey
Viðarssyni í nýrri þáttaröð af Andra
á flandri, sem verður tekin upp í lok
mánaðarins.
„Ég er Vestur-Íslendingur, í fullri
alvöru,“ segir Kristján sem fer á
æskuslóðir sínar í upphafi ferðalagsins en hann er fæddur í Minneapolis
í Bandaríkjunum. „Þaðan keyrum við
krókaleið upp til Winnipeg og endum á
Gimli-hátíðinni. Hugmyndin er að hafa
mig sem eins konar gjöf til Vestur-

Íslendinga frá Andra en ég spila á
hátíðinni,“ segir hann.
Félagarnir fara af landi brott
24. júlí og keyra um svæðið á pallbíl í tvær vikur. KK segir takmark
ferðarinnar vera að kanna hvort
Andri haldi lagi. „Þá semjum við
kannski lag saman,“ segir hann
og bætir við að allt geti gerst í
slíkri ævintýraferð.
KK heldur síðustu tónleika
sína fyrir Ameríkuförina í
dag í Viðeyjarstofu klukkan
átta. Þar mun hann flytja
lagasmíðar sem hafa
ekki hljómað á tónleikum hans að undanANDRI FREYR
förnu.
- hþt
VIÐARSSON

FERÐALANGUR KK ferðast

með Andra á slóðir VesturÍslendinga í lok júlí en fyrst
siglir hann á bátnum sínum,
Æðruleysi, til Viðeyjar og flytur
nokkrar perlur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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04–11.07.12

Vasabrotsbækur – skáldverk

KLASSÍSK HJÓLAVERSLUN Alexander Schepsky og Jón Gunnar Tynes Ólason reka saman Reiðhjólaverzlunina Berlin sem selur
klassísk hjól og hjólafatnað.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ALEXANDER SCHEPSKY: HJÓLAMENNINGIN Á ÍSLANDI ER Á UPPLEIÐ

Sameindalíffræðingur
selur klassísk reiðhjól
04–11.07.12

Vasabrotsbækur – skáldverk
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„Nú er ég kominn yfir fertugt og
finnst ekki lengur gaman að bruna
um bæinn í spandex-galla heldur
langar mig að geta hjólað á götuhjóli um bæinn og í venjulegum
fötum,“ segir Alexander Schepsky,
doktor í sameindalíffræði og eigandi Reiðhjólaverzlunarinnar
Berlin, sem opnar við Snorrabraut
56 í dag.
Verslunin leggur áherslu á klassísk hjól og hjólafatnað en Alexander segir hjólamenninguna á Íslandi
vera á uppleið. „Ég er frá Þýskalandi og hef alla tíð hjólað mikið.
Þegar ég flutti hingað fyrir fjórtán
árum síðan keypti ég mér fjallahjól eins og allir hinir,“ segir hann.
„Fólk er meðvitaðra um umhverf-

isvernd og mér fannst því sniðugt
að bjóða Íslendingum upp á klassísk borgarhjól og fatnað svo fólk
geti hjólað á fund eða í leikhús án
þess að vera gallað upp.“
Í versluninni fást meðal annars
klassísk götuhjól sem og handsmíðuð hjól frá Bretlandi sem
smíðuð eru sérstaklega eftir pöntun. Alexander segir borgarhjólin
kosta frá 130 þúsund krónum og
þau sérsmíðuðu frá 200 þúsund
krónum en tekur fram að hjólin
séu lífstíðareign. „Fólk virðist tilbúið til að borga meira fyrir gæðahjól sem endist út ævina. Bensín er nú orðið svo dýrt að fólk á
síður tvo bíla og fjárfestir frekar í
góðum hjólum.“

Búðina rekur Alexander í samstarfi við vin sinn, Jón Gunnar
Tynes Ólason, sem sér að mestu
um fatadeild verslunarinnar.
Alexander segir þá félaga hvorn
hafa sitt sérsviðið og því sjái Jón
Gunnar um fatadeildina og hann
um hjólin. Þar verður meðal annars hægt að kaupa vatnsheldar
gallabuxur og skyrtur sem eru
úr efni sem þornar fljótt og því
er svitablettamyndun lítil.
Reiðhjólaverzluni n Berli n
opnar í dag og verður verslunin opin frá klukkan 14 til 18 alla
virka daga sem og laugardaga.
Áhugasömum er bent á Facebooksíðu verslunarinnar.
sara@frettabladid.is

Einstök aðsókn á Intouchables
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Aðsókn á frönsku kvikmyndina Intouchables hefur
aukist um 77 prósent á milli helga og var nauðsynlegt
að færa myndina í stærri sali til að anna eftirspurn.
Samkvæmt Ísleifi Þórhallssyni, markaðs- og deildarstjóra viðburðadeildar Senu, hafa um sextán þúsund
manns séð myndina frá því hún var frumsýnd fyrir
fjórum vikum. „Þetta er alveg einstakt. Yfirleitt er
þetta þveröfugt; myndir opna stórt og svo dalar
aðsóknin. Minni myndir halda gjarnan jafnari aðsókn og íslenskar myndir sömuleiðis,
en það er mjög óalgengt að aðsóknin aukist
svona mikið hverja einustu sýningarhelgi.
Ég er búinn að vera lengi í þessum bransa og
man ekki eftir að hafa séð kúrvu sem þessa
áður.“
Ísleifur segir að rekja megi velgengnina til
góðra meðmæla frá áhorfendum sem séu
flestir yfir sig hrifnir af myndinni.
Intouchables hefur leikið sama leik í
fleiri löndum að sögn Ísleifs, en aukningin hefur hvergi verið jafn mikil og hér
á landi. Fyrstu sýningarhelgina sáu
innan við þúsund manns myndina,
þá næstu komu rétt rúmlega þúsund
manns og þá þriðju sáu um 1.500
manns myndina. Helgina sem leið

VINSÆLUST Ísleifur Þórhallsson segir frönsku
myndina Intouchables vera vinsælustu kvikmynd
Græna ljóssins til þessa.

komu svo um 2.700 manns til að njóta myndarinnar.
„Þetta eru tölur sem maður hefur ekki séð áður
hjá mynd sem sýnd er undir merkjum Græna
ljóssins. Stærsta myndin okkar hingað til var
Ferðalag keisaramörgæsanna sem fékk innan
við fimmtán þúsund áhorfendur,“ segir
Ísleifur að lokum.
- sm

AUGNABLIKSFANGARAR FRÁ

Canon EOS 1100D

Canon EOS 600D

Canon EOS 650D

12 megapixla APS-C CMOS myndﬂaga.

18 megapixla APS-C CMOS myndﬂaga.

18 megapixla APS-C CMOS myndﬂaga.

2,7" skjár og leiðbeiningar um eiginleika á skjá.

DIGIC 4 örgjörvi dregur úr suði (noise).

Full HD upptaka með sjálfvirkum fókus.

Sjálfvirkar stillingar með Scene modes.

ISO 100-6400 næmni. Útvíkkanlegt í ISO 12800.

Tekur 5 ramma á sek.

HD EOS Movie og Quick Control Screen.

Full HD (1080p) EOS Movie.

Hreyfanlegur 3,0" LCD skjár.

ISO 100-6400.

Tengi fyrir hljóðnema.

ISO 100-6400 næmni.

9 punkta hraðvirkt fókuskerﬁ.

3,0" 3:2 LCD skjár. 1.040.000 upplausn.

Útvíkkanlegt í ISO 25.600.
Innbyggður Speedlite Transmitter.

Verð frá 159.900 kr.

með 18–55 mm linsu.

með 18–55 mm linsu.

Verð frá 169.900 kr.

Taktu skreﬁð til fulls inn
í heim DSLR ljósmyndunar.

Fangaðu söguna með
kyrr- og hreyﬁmyndum.

Nýjasti valkosturinn í EOS.
Meiri gæði og ﬂeiri eiginleikar.

)YHUKLUI\YN

Verð frá 89.900 kr.

Taktu þátt í EOS ævintýri Canon.
Nýherji hf.

Sími 569 7700

www.netverslun.is

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt
Reykjavík Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - ELKO Lindum, Skeifunni & Granda - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Smáratorgi - Fotoval, Skipholti 50b - Reykjavík Foto, Laugavegi 51 / Akureyri Pedromyndir - Byko - Verslun Nýherja /
Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Penninn / Sauðárkrókur Tengill / Hvammstangi Ráðbarður / Grundarfjörður Hrannarbúðin / Ólafsvík Söluskálinn / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Framköllunarþjónustan - Omnis /
Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornaﬁrði Martölvan / Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vopnafjörður Kauptún / Vestmannaeyjar Geisli - Tölvun / Netverslun Nýherja,
www.netverslun.is / ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Stiller handan við hornið
Fólk á vegum bandaríska leikarans
Bens Stiller hefur verið hér á landi
undanfarið að skoða tökustaði
fyrir kvikmyndina The Secret Life of
Walter Mitty, sem verður tekin upp
að hluta hér á landi í haust. Stiller
og félagar hafa horft til Austfjarða
en síðast sást til kvikmyndagerðarmannanna í Vopnafirði.
Ben Stiller leikur aðalhlutverkið í myndinni
ásamt því að leikstýra
og framleiða. Hann er
væntanlegur til landsins
á næstu dögum,
samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins,
en hann hefur
í mörg horn
að líta hér á
landi.

Kókosbollur í afmælisgjöf
Veiðimógúllinn Orri Vigfússon
fagnaði 70 ára afmæli sínu í
fyrradag. Orri gerði sér glaðan dag
með fjölskyldu sinni og flakkaði á
milli þeirra fjögurra áa sem hann
hefur á leigu, Laxár í Aðaldal, Selár,
Hofsár og endaði svo daginn í
Fljótá. Við Fossbrún í Laxá í Aðaldal hitti hann góðvin sinn Ingva
Hrafn Jónsson, sjónvarpsstjóra
ÍNN. Í tilefni dagsins gaf Ingvi
Hrafn honum 70 kókosbollur og
gæddu þeir félagar sér á fáeinum.
Ástæðan fyrir gjöfinni er sú að
þegar þeir félagar veiddu hvað
mest á sínum yngri árum nýttu
þeir alltaf hádegishléið til að fá sér
tvær til þrjár kókosbollur
fyrir komandi átök við
árbakkann.
- afb, kh

Mest lesið
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Katie Holmes aftur orðin
kaþólsk

2

Ætlar á snekkju í kringum
Ísland, eftir hringveginum

3

Dularfull kona í Norður Kóreu
veldur vangaveltum

4

Efasemdir um McDonald‘s og
Coca-Cola
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Vill gera dómara afturreka

SSUMARLITIRNIR
ERU KOMNIR
ht.is

VÍSIR

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

LÍFIÐ

Meiri Vísir.
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