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Vistmenn fái vínveitingar
Bryddað verður upp á þeirri nýjung á Dvalarheimilinu Hrafnistu að selja heimilisfólki og gestum áfenga
drykki í endurnýjuðum matsal sem gera á að kaffihúsi. Bylting í þjónustunni við fólkið, segir forstjórinn.
FÓLK „Við erum bara að auka

Í bandarísku sjónvarpi
Björn Thors leikur vonda
karlinn í einum þætti
nýrrar bandarískrar
þáttaraðar, Transporters.
popp 34

Gengið í gegnum
minningarnar
Hin ótrúlega
pílagrímsganga Harolds
Fry er yndislestur að mati
gagnrýnanda.
menning 27

þjónustuna við fólkið okkar,“
segir Pétur Magnússon, forstjóri
Hrafnistu í Reykjavík, sem sótt
hefur um vínveitingaleyfi fyrir
kaffihús sem opnað verður í dvalarheimilinu í sumarlok.
Um er að ræða nýjung sem
á aðeins við um dvalarheimili Hrafnistu í Reykjavík. „Við
erum að endurnýja matsal heimilismanna og gera þar kaffihúsastemningu. Þar geta heimilismenn, þeirra gestir og aðrir
keypt sér vín með mat og öðru ef
þeir hafa áhuga á,“ útskýrir forstjórinn.
Sækja þarf um leyfi til að selja
áfengi og það mál er nú í sínu
ferli. Skipulagstjórinn í Reykjavík segir fyrir sitt leyti engar

Og ef heimilismenn vilja setjast út í
sólina með rauðvín þá er það bara hið
besta mál.
PÉTUR MAGNÚSSON
FORSTJÓRI HRAFNISTU Í REYKJAVÍK

skipulagslegar forsendur í veginum.
„Með þessu geta Pétur og Páll
dottið inn og heimsótt sitt fólk og
farið með því í kaffi því að margir af okkur heimilismönnum eru í
þannig ástandi að þeir eiga mjög
erfitt með að fara út í bæ á kaffihús. Það er okkar stefna að hafa
sem fjölbreyttasta þjónustu fyrir
okkar fólk og aðra sem hér eru,“
segir Pétur.
Sem fyrr segir er um nýjung að

ræða og forstjórinn segir í raun
um ákveðna byltingu að ræða.
„Við erum með ýmsar hátíðir og
skemmtanir með heimilismönnum. Þá er kannski fínn kvöldverður og skemmtiatriði og þá er
gaman að því að fólkið geti fengið
sér léttvín og bjór með matnum.
Og ef heimilismenn vilja setjast
út í sólina með rauðvín þá er það
bara hið besta mál,“ segir forstjórinn.
Að sögn Péturs er áætlað að

matsalurinn gamli opni sem nýtt
kaffihús í lok ágúst eða byrjun
september. Salurinn er nú lokaður í nokkra mánuði á meðan verið
er að endurnýja innréttingar og
annað þar innanstokks.
Fréttablaðið hefur sagt frá því
að áfengisneysla eldri borgara
hafi aukist töluvert á undanförnum árum. Pétur kveðst ekki hafa
áhyggjur af þessu í sambandi við
vínveitingar á Hrafnistu.
„Við fylgjumst með því hjá
okkar heimilisfólki og ef þetta
verður virkilegt vandamál þá
skoðum við það með viðkomandi.
Við höfum ekki fengið neinar
athugasemdir ennþá heldur bara
ánægju þar sem við höfum kynnt
þetta,“ segir forstjóri Hrafnistu.
- gar

Stjórnlagaráðstillögur:

Kosið verður
20. október
STJÓRNSÝSLA Þjóðaratkvæða-

Valskonur minntu á sig
Þrjú mörk á fimm mínútum
tryggði Val kærkominn
sigur á Eyjakonum.
sport 30
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VÆTA VÍÐA Í dag verður hæg
breytileg átt og rigning NV- og V til,
en annars skýjað með köflum og
skúrir. Hiti 10-18 stig.
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STRIT MILLI STRÍÐA Þessi garpur lét sér ekki leiðast á meðan hann beið eftir því að vegamerkingarnar þornuðu við hringtorg í Grafarvogi. Hann henti sér heldur niður og tók nokkrar armbeygjur og -réttur,
enda óþarfi að láta tímann fara til spillis.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
Sumarið í ár er mesta þurrkatíð sem margir landsmenn hafa upplifað:
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Bændur stíga regndansinn
VEÐURFAR „Það er kannski ekki

ZZZIRUODJLGLV

nema von að bændur séu farnir
að stíga regndansinn,“ segir Árni
Jón Eyþórsson, bóndi á Bálkastöðum í Hrútafirði. Bændur sem
eiga tún á melum uppskera aðeins
brot af því heyi sem þeir myndu
gera í venjulegu árferði. Sjálfur
á hann eitt tún á melum og fékk
af því aðeins sjö rúllur þar sem
hann áður fékk fjörutíu.
Ástandið er grafalvarlegt,
segja laxveiðimenn. Ár eru víða
vatnslitlar, eins og í Borgarfirði
og Dalasýslu, en ögn skárra á
Norðvesturlandi. „Nú spyrja
menn ekki lengur hvort það sé

Nú spyrja menn ekki
lengur hvort það sé
lax í ánni heldur hvort það sé
yfirleitt vatn í ánni.
ÓÐINN SIGÞÓRSSON
FORMAÐUR LANDSSAMBANDS
VEIÐIFÉLAGA

lax í ánni heldur hvort það sé
yfirleitt vatn í ánni,“ segir Óðinn
Sigþórsson, formaður Landssambands veiðifélaga. Hann segir
þurrkana hafa haft tvenns konar
áhrif á laxveiðimenn. Bæði sé
sólskin hið versta veðurfar til

laxveiða og svo sé laxinn hættur
að taka enda þrekaður í svo súrefnislitlu vatni.
Júnímánuður hefur ekki verið
þurrari en í ár í Stykkishólmi
síðan mælingar hófust árið
1857. Svipaða sögu er að segja
af Reykjanesi og Vestmannaeyjum en þar hafa menn varla við
að vökva íþróttavelli og í Eyjum
verða þeir að vökva Herjólfsdalinn nær daglega svo hann verði
boðlegur á þjóðhátíð. „Það er
bara lífsblómið sem lætur sér
nægja að vera vökvað einungis
um helgar,“ segir Elliði Vignisson bæjarstjóri.
- jse/ sjá síðu 12

greiðsla um tillögur stjórnlagaráðs
mun fara fram hinn 20. október
næstkomandi, nema Alþingi ákveði
annað. Þetta staðfestir Jóhannes
Tómasson, upplýsingafulltrúi innanríkisráðuneytisins, í samtali við
Fréttablaðið.
Óljóst hefur verið hvenær kosningin muni fara fram, þar sem
þingsályktunartillaga þar að lútandi tekur ekkert fram nema að
kjörið fari fram eigi síðar en 20.
október.
„Í svari frá forseta Alþingis hafi
komið fram að hann líti svo á að
dagsetningin sé 20. október. Við
verðum svo látin vita ef
Alþingi ákveður
annað,“ segir
Jóhannes. „Því
heldur
undirbúningur okkar
áfram og
miðar við að
kosið verði
þann dag.“ - þj

ju
Ný

ng

!

Ljótur
L
j að utan
jót
– ljúfur aað innan

SPURNING DAGSINS

18. júlí 2012 MIÐVIKUDAGUR

2

Segir markmið Íbúðalánasjóðs ekki að standa í hörðum samkeppnisrekstri:

Náttúrufræðistofnun Íslands:

Lánaþakið tekið til endurskoðunar

Frjókorn eru
nú í hámarki

EFNAHAGSMÁL Til stendur að taka

Gulli, hittu þeir þarna naglann á höfuðið?
„Það má vera en mér þykir betra
að skrúfa hlutina fasta. Það er
öruggara.“
Gulli Helga fékk ákúrur frá Vinnueftirlitinu fyrir vinnubrögð í þætti sínum Gulli
byggir á RÚV. Hann gekkst við því að eitt
og annað mætti betur fara hjá sér.

749 bátar hafa landað afla:

Fleiri á strandveiðum í ár
SJÁVARÚTVEGUR Alls hafa 749 bátar
landað afla í strandveiðikerfinu
þetta sumarið, en samkvæmt upplýsingum frá Fiskistofu hafa um
760 bátar fengið leyfi til veiðanna.
Þetta eru nokkuð fleiri bátar
en síðasta sumar þegar 685 bátar
stunduðu strandveiðar, en svipað
og sumarið þar áður þegar 741
strandveiðibátur landaði afla.
Það sem af er sumri hafa rúmlega 7.100 tonn komið á land, en
leyfilegt er að veiða 8.600 tonn sem
skipt er milli svæða og tímabila.
Styr hefur staðið um fyrirkomulagið þar sem leyfilegt aflamagn
klárast jafnan á fyrstu dögum
hvers tímabils, en þá ber nú upp
á dagana fyrir verslunarmannahelgi.
- þj

NORÐAN VATNAJÖKULS Þýsku hjónin
ætluðu að ganga yfir Eyjabakkajökul.

Ferðamenn týndir á jökli:

Þyrlan leitaði
þýskra hjóna
LANDHELGISGÆSLAN Þyrla Land-

helgisgæslunnar leitaði þýskra
hjóna norðan Vatnajökuls í gær
sem ætluðu að ganga yfir Eyjabakkajökul í norðaustanverðum
Vatnajökli. Þau snéru við á laugardagskvöld en þegar þau skiluðu
sér ekki fór skálavörður í Snæfellsskála að hafa áhyggjur og
hringdi eftir aðstoð.
Þegar samband var haft við lögregluna í gærkvöld hafði þyrlan
grófskannað leitarsvæðið en ekki
fundið vísbendingar um fólkið.
Leit var hætt seint í gærkvöld og
verður áfram haldið í dag. Hjónin
eru talin vera á göngu á illfæru
svæði norðan jökulsins.
- bþh

til endurskoðunar 20 milljón króna
útlánaþak húsnæðislána Íbúðalánasjóðs.
Sigurður Erlingsson, forstjóri
sjóðsins, segir endurskoðun lánaþaksins hafa verið til umfjöllunar
á síðasta stjórnarfundi. „Við höfum
hug á því að framreikna þakið og
uppfæra okkar hámarkslán,“ segir
hann. Í framhaldinu yrði svo búin til
umgjörð þar sem hámarkslán sjóðsins væru til endurskoðunar árlega.
Í athugasemd sem greiningarfyrirtækið Moody‘s birti um helgina er
minnkandi markaðshlutdeild Íbúða-

REYKJAVÍK Moody‘s benti nýverið á að
markaðshlutdeild Íls hafi minnkað.

lánasjóðs á fasteignamarkaði sögð
„þrýsta á“ lánshæfismat sjóðsins.
Sigurður segir ekki tilefni til að
bregðast sérstaklega við skrifum

Moody‘s, enda sé bara um að ræða
einn þátt af mörgum sem fyrirtækið
horfi til við lánshæfismat sitt. Einkunn sjóðsins hafi alla jafna fylgt
ríkinu, enda veiti það lánum sjóðsins bakábyrgð.
Hann segir markmið sjóðsins
ekki að vera í hörðum samkeppnisrekstri, þótt hann komi til með að
bjóða áfram góðar vörur á markaði
íbúðalána. Þannig ætli sjóðurinn
með haustinu að bjóða upp á óverðtryggð lán, líkt og bankarnir hafi
gert. „Við ætlum ekki að láta ýta
okkur hægt og rólega út af markaðnum.“
- óká

NÁTTÚRA Grasfrjó eru nú í hámarki
samkvæmt mælingum Náttúrufræðistofnunar og hefur það
nokkur áhrif á fólk sem þjáist af
frjókornaofnæmi. Gera má ráð
fyrir miklu frjókornamagni fram í
miðjan ágúst.
Aðalsteinn Jens Loftsson, lyfjafræðingur og lyfsali, sagði í viðtali við Stöð 2 í gærkvöldi að einfalt væri fyrir fólk að sannreyna
hvort það þjáist af ofnæmi eða
ekki. Ofnæmi birtist yfirleitt sem
kvef og glært nefrennsli og einnig
fylgir kláði í augum.
- bþh

Listastarfsemin er
í gíslingu skrifræðis
Hús Héraðsskólans á Laugarvatni stendur autt og málefni þess virðast í ólestri.
Á meðan gæti svo farið að starfsemi Gullkistunnar verði á hrakhólum eftir ár.
Sveitarstjóri vill líf í húsið en hið opinbera, sem á það, virðir hann ekki svars.
MENNING Svo gæti farið að Gull-

kistan, sem heldur úti gistiaðstöðu og aðsetri fyrir listamenn
á Laugarvatni, verði á hrakhólum innan árs. Alda Sigurðardóttir, annar forkólfa Gullkistunnar,
segir þetta undarlega upplifun því
starfsemin hafi verið með blóma
síðastliðin fjögur ár og fyrirtækið sé vel rekið og skuldlaust.
Þar á ofan sé hús Héraðsskólans
á Laugarvatni, sem ávallt hefur
verið hinn ákjósanlegasti staður
fyrir starfsemina, autt og ónotað
um þessar mundir.
Nú hefur Gullkistan aðstöðu við
bæinn í Eyvindartungu og í íbúðum byggingafélags námsmanna.
„Nú hefur okkur hins vegar
verið sagt upp á bænum svo við
höfum eitt ár þar til viðbótar en
svo er framtíðin alls óráðin varðandi íbúðir byggingafélagsins,“
segir Alda.
„Við höfum fengið þrjár
umsóknir fyrir sumarið 2014 sem
við höfum bara ekki getað svarað
vegna þessarar óvissu.“
Hún segir að reynt hafi verið að
fá aðstöðu í hinu sögufræga húsi
Héraðsskólans á Laugarvatni sem
stendur nú autt en málefni þess
virðast í miklum ólestri. Byggingin er í eigu ríkisjóðs.
„Við höfum rætt við menntamálaráðherra sem hefur skilning
á málinu en það hefur samt ekkert
þokast áfram,“ segir Alda. „Hugmyndin hjá Jónasi frá Hriflu, sem
lét reisa húsið, var alltaf að hafa
þarna skóla á veturna og síðan
hótel á sumrin þar sem listamenn
fengju að dvelja enda var Halldór Laxness þar mikið, Jón Leifs
og aðrir merkir menn. En síðan
urðum við Íslendingar neyslu-

HLÍÐIN BRENNUR Skógareldarnir á
Kanaríeyjum geisa ekki á ferðamannasvæðunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skógareldar á Kanaríeyjum:

Íslendingar
ekki í hættu

HÚS GAMLA HÉRAÐSSKÓLANS Á LAUGARVATNI Búið er að gera upp húsið, sem

var farið að láta á sjá eins og þessi mynd ber með sér, en það þarf víst að taka til í
kerfinu svo það komist í gagnið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Það eru margir gáttaðir á þrjóskunni á
okkur að vilja halda okkur í húsnæðisóreiðunni hér á Laugarvatni...
ALDA SIGURÐARDÓTTIR
FORRÁÐAMAÐUR GULLKISTUNNAR

brjálaðir í stríðinu og allar hugsjónir gleymdust og enn í dag
virðumst við ekki ætla að vakna
til vitundar. Hriflu-Jónas er
örugglega búinn að margsnúa sér
í gröfinni,“ segir Alda.
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri
Bláskógarbyggðar, segir það einlæga ósk sveitarfélagsins að líf
færist í húsið. „Við höfum margítrekað það við bæði menntamálaráðuneytið og Fasteignir
ríkissjóðs en við fáum bara engin
svör,“ segir hann.
Alda segir að Gullkistunni hafi

verið boðið aðsetur á öðrum stöðum á landinu. „Það eru margir
gáttaðir á þrjóskunni í okkur að
vilja halda okkur í húsnæðisóreiðunni hér á Laugarvatni á meðan
okkur standa opnar dyr annars
staðar, en sagan og viss átthagabönd halda okkur hérna.“
Í ár tekur Gullkistan á móti
hundraðasta gesti sínum en nú eru
átta listamenn í kistunni. Hvorki
bárust svör frá menntamálaráðherra né ráðuneytinu þegar
Fréttablaðið óskaði eftir þeim í
gær.
jse@frettabladid.is

KANARÍEYJAR Íslendingum á Kanaríeyjum stafar ekki hætta af
skógareldum sem þar loga. Eldarnir hafa nú þegar farið yfir
þúsundir hektara lands og nokkur hundruð íbúar hafa verið
fluttir á brott vegna eldanna.
Skógareldarnir loga ekki á
ferðamannasvæðum. Enn logar
á eyjunum Tenerife, La Palma
og La Gomera en búið er að ná
tökum á eldunum á tveimur síðastnefndu eyjunum.
Miklir þurrkar og lofthiti hafa
skapað kjöraðstæður fyrir skógarelda en um þúsund slökkviliðsmenn hafa reynt að hemja
eldana undanfarna daga. Notaðar eru þyrlur en þær áttu í erfiðleikum með að sækja sjó vegna
mikillar ölduhæðar við eyjarnar
í gær. Bundnar eru vonir við að
eldarnir verði slökktir á næstu
dögum þar sem veðurútlit er
gott.
- bþh

ÍSRAEL
Ríkisstjórn Netanjahú veikist
Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, varð fyrir áfalli í
gær þegar miðjuflokkurinn Kadima
hætti stuðningi við ríkisstjórn hans.
Í maí hætti Netanjahú við að boða
til snemmbúinna kosninga eftir að
samkomulag náðist við flokkinn
um stuðning við ríkisstjórnina en sá
stuðningur reyndist skammvinnur.

Rauði krossinn fer í reglulegar heimsóknir til langveikra, aldraðra og fatlaðra:

Óku um göturnar í hundakerru
FÓLK Óvenjuleg sjón blasti við vegfarendum á Egils-

Njóttu sveitasælunnar – kynntu þér tilboðin á hotelork.is

Breiðumörk 1c, 810 Hveragerði / www.hotelork.is / info@hotel-ork.is / sími: 483 4700

stöðum á föstudaginn var þegar aldraðir vistmenn á
sjúkradeild Héraðssjúkrahúss Austurlands þeystust
um götur í nágrenni sjúkrahússins á vagni sem tveir
hundar drógu.
Ökuferðirnar reyndust á vegum Hjördísar Hilmarsdóttur, sjálfboðaliða hjá Héraðs- og Borgarfjarðardeild Rauða krossins á Íslandi en Hjördís
fer í reglulegar heimsóknir með hundinn Eld til
vistmanna á sjúkradeildinni. Eldur er af tegundinni Síberíu Huský en í þetta skiptið var hvolpurinn
Bergur með í för. Þá spennti Hjördís þá fyrir vagn
og bauð áhugasömum upp á stuttar ferðir með vagninum.
Reyndist lítill áhugi á ferðunum fyrst um sinn en
eftir að einn vistmaður braut ísinn létu fjórir til viðbótar tilleiðast og skemmtu sér víst hið besta.
Um 550 sjálfboðaliðar Rauða krossins taka þátt
í vikulegum heimsóknum líkum þessari til um 650
manns á ári. Markmiðið með heimsóknunum er að
rjúfa félagslega einangrun og einmanaleika vistmanna á stofnunum og heimilum meðal annars fyrir
langveik börn, aldraða og fatlaða.

EGILSSTÖÐUM Á FÖSTUDAG Áhugasamir gestir á sjúkradeild
Héraðssjúkrahúss Austurlands fengu ökuferð með óhefðbundnum fararskjóta í blíðunni á Egilsstöðum.
MYND/MARGRÉT AÐALSTEINSDÓTTIR

Þá eru tæplega fimmtíu sérþjálfaðir hundar stundum með í för en hundarnir ná oft betur til þeirra sem
eiga erfitt með samskipti við annað fólk.
- mþl

S U M A R D AG A R RÚ M G OT T
FAGL E G RÁÐGJ Ö F O G

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu

n
ndinga!
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!
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RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu
e
einingu
með
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryggskekkju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.
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FRÍ HEIMSENDING
EÐA GAMLA RÚMIÐ UPP Í!*

30-4T0T%
UR

ldir eingöngu
*Tilboðið gi
m
um hjónarú

*Tilboðið gildir eingöngu um hjónarúm

ROYAL OG CLASSIC
Hágæða fjölstillanleg
rafmagnsrúm á
Frábæru verði

AFSL Á
AF ÖLLUM
SRAFMAGN
RÚMUM

Einbreið rafmagnsrúm:
Verð frá 190.049.Tvíbreið rafmagnsrúm:
Verð frá 346.995.-

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifing
– Eingungis greiðist lántökugjald

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

126,55

127,15

Sterlingspund

197,82

198,78

Evra

155,47

156,33

Dönsk króna

20,888

21,01

Norsk króna

20,801

20,923

Sænsk króna

18,052

18,158

Japanskt jen

1,6006

1,61

SDR
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GENGIÐ 17.07.2012

191,67

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
217,6444
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Maður notaði vinnulyftu til að komast upp á svalir fyrrverandi sambýlismanns og ná í kött:

Sakar fyrrverandi um að hafa stolið jólakettinum
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur hafnað kröfu

lögreglu um að fá að gera húsleit á heimili
manns sem er grunaður um að hafa stolið
ketti af fyrrverandi sambýlismanni sínum.
Mennirnir tveir slitu samvistir í nóvember síðastliðnum og síðan hafa þeir deilt
um það hvor þeirra sé réttmætur eigandi
kattarins sem þeir héldu saman.
Fyrir tæpum þremur vikum mætti
annar þeirra á heimili hins og sótti köttinn. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að
„kærði hafi viðurkennt að hafa fengið
aðstoð iðnaðarmanna sem hafi verið að
vinna við húsið til þess að láta lyfta sér
upp með vinnulyftu að svölum kæranda,
þar sem kærði hafi staðið og kallað á kött-

inn og þannig fjarlægt hann af heimili
kæranda“.
Sá sem kærði heldur því fram að hann eigi
köttinn, enda hafi hann fengið hann í jólagjöf
frá sambýlismanninum fyrrverandi árið 2010.
Sá kannast hins vegar ekki við að hafa gefið
köttinn, enda hafi hann fengið hann sem kettling og þá lofað að láta hann aldrei frá sér.
Lögreglan er sammála því að rökstuddur
grunur sé uppi um að kettinum hafi verið
stolið og fór því fram á húsleitarheimildina, en bæði héraðsdómur og Hæstiréttur
eru þeirrar skoðunar að í málinu sé einfaldlega deilt um hver sé eigandi kattarins og úr
þeirri deilu þurfti að leysa fyrir dómstólum.

UMDEILDUR Maðurinn segist hafa fengið köttinn í jólagjöf

árið 2010. Myndin er úr safni og tengist ekki efni fréttarinnar beint.
NORDICPHOTOS/GETTY

- sh

Metfjöldi tónlistarmanna:

Samningar við Huang
Nubo langt komnir
STJÓRNLAGADÓMSTÓLL ÞÝSKALANDS

Lætur ekki undan þrýstingi um flýtimeðferð.
NORDICPHOTOS/AFP

Lögmæti neyðarsjóðs ESB:

Úrskurður ekki
fyrr en í haust
ÞÝSKALAND Stjórnlagadómstóll
Þýskalands ætlar að kveða upp
úrskurð í haust um það, hvort
nýr neyðarsjóður evruríkjanna
stenst ákvæði þýsku stjórnarskrárinnar.
Leiðtogar þýsku ríkisstjórnarinnar hafa hvatt dómstólinn til
að gefa málinu flýtimeðferð og
vonuðust eftir niðurstöðu strax í
þessum mánuði, en dagsetningin 12. september hefur nú verið
fastsett.
Neyðarsjóðurinn gegnir því
hlutverki að koma evruríkjum
til bjargar, sem ráða ekki við
skuldavanda sinn.
- gb

LEIÐRÉTT
Rangt var farið með nafn í tilvitnun
þegar vitnað var í orð viðmælanda í
frétt um opinn brunn á Kjalarnesi í
blaðinu í gær. Tilvitnunin átti að vera
í Sigrúnu Jóhannsdóttur, ekki Arnór
Einarsson eins og stóð í fréttinni.
Á mynd með grein Steingríms J.
Sigfússonar, efnahags-, viðskipta- og
iðnaðarráðherra kom kvarðinn vitlaust út. Lóðrétti ásinn átti að byrja í
4% en ekki í 0% eins og hann birtist.
Beðist er velvirðingar á þessum mistökum. Rétt mynd er með greininni
á Vísi.

Þegar uppselt á
Bræðsluna
MENNING Uppselt er á tónlistarhá-

tíðina Bræðsluna sem haldin er á
Borgarfirði eystri dagana 26. til
29. júlí næstkomandi. Aðaltónleikar hátíðarinnar fara
fram laugardaginn 28. júlí.
Í frétt Austurgluggans
um málið er
haft eftir tónleikahöldurum MUGISON
að salan hafi
aldrei gengið betur en hátíðin er
haldin í áttunda sinn í sumar.
Metfjöldi kemur fram á hátíðinni í ár. Meðal þeirra sem spila
eru Mugison, Valgeir Guðjónsson
og Fjallabræður.
- mþl

Samningaviðræður félags Huangs Nubo við sex sveitarfélög á Norðausturlandi
um kaup og leigu á Grímsstöðum á Fjöllum eru langt komnar. Huang segir að
heildarfjárfesting hans hér á landi muni nema ríflega 25 milljörðum króna.
Samningaviðræðum
Zhongkun-fjárfestingafélagsins, í
eigu kínverska fjárfestisins Huangs
Nubo, við sveitarfélög á Norðausturlandi um langtímaleigu á Grímsstöðum á Fjöllum eru langt komnar.
Vonast er eftir því að skrifað verði
undir leigusamning á næstu vikum.
„Þetta mál er komið mjög langt
og er í fínum farvegi. Við vonumst
eftir því að geta látið á þetta reyna
innan tiltölulega skamms tíma,“
segir Bergur Elías Ágústsson, bæjarstjóri Norðurþings og stjórnarformaður GÁF sem er einkahlutafélag
í eigu sex sveitarfélaga á Norðausturlandi. Var félagið stofnað til að
undirbúa kaup og leigu á Grímsstöðum.
Bergur segir að þegar sé fengin niðurstaða í flest þau atriði sem
semja hafi þurft um. Nú sé í gangi
lögfræðivinna sem snúi að því að
fínpússa samninginn. Bergur segist
ekki geta tjáð sig efnislega um samkomulagið fyrr en skrifað hafi verið
undir samning. Niðurstaðan sé þó í
takti við það sem sveitarfélögin hafi
lagt upp með í upphafi.
Loks segir Bergur að gangi allt
að óskum fari hönnunarvinna brátt
af stað. Að henni lokinni geti framkvæmdir hafist, sem gæti orðið árið
2014.
Huang sagði sjálfur í viðtali við
bandarísku viðskiptafréttaveituna
Bloomberg í gær að samningaviðræðunum væri lokið þótt enn hefði
ekki verið skrifað undir formlegan
leigusamning. Skrifað yrði undir
samninginn í síðasta lagi í október.
Samkvæmt frétt Bloomberg er
leiguverðið tæplega 7,8 milljónir
VIÐSKIPTI

Frelsissvipting í Breiðholti:

Brot sem getur
varðað ævilöngu fangelsi

HUANG NUBO Huang sagðist, í viðtali við Bloomberg í gær, ráðgera að reisa

hótel, um 100 einbýlishús og golfvöll á hinu byggilega svæði Grímsstaða. Þá
verði boðið upp á ýmiss konar afþreyingu á svæðinu.
NORDICPHOTOS/AFP

Meirihluti landeigenda hyggst selja
Bergur Elías Ágústsson, bæjarstjóri Norðurþings, segir flesta landeigendur á
svæðinu reiðubúna til þess að selja GÁF, félagi sex sveitarfélaga á Norðausturlandi, eignir sínar en þó ekki alla. „Það er þó í sjálfu sér aukaatriði. Ef
einhver vill ekki selja er það út af fyrir sig hið besta mál og við berum fulla
virðingu fyrir því. Stór hluti af landinu er hins vegar til sölu og það að sumir
landeigendur vilji ekki selja kemur ekki í veg fyrir að þetta mál klárist, viðkomandi landeigendur fara einfaldlega fram á landskipti,“ segir Bergur Elías.

Bandaríkjadala, jafngildi um 990
milljóna íslenskra króna. Þá kemur
fram í fréttinni að leiguverðið sé
um einni milljón dala lægra en það
kaupverð lóðarinnar sem rætt hafði
verið um.
Þá er haft eftir Huang að heildarfjárfesting hans vegna leigu á
landinu og uppbyggingar á svæðinu
verði tæplega 200 milljónir Bandaríkjadala, jafngildi ríflega 25 milljarða króna.
Huang ráðgerir að reisa hótel,
um 100 einbýlishús og golfvöll á

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-

hinu byggilega svæði Grímsstaða
en landið verður að hans sögn leigt
til fjörutíu ára með möguleika á
framlengingu til annarra fjörutíu
ára. Þá verður hinn hluti lóðarinnar notaður sem útivistarsvæði þar
sem boðið verður upp á afþreyingu
á borð við hestaferðir, fjallgöngur
og svifdrekaflug.
Huang kveðst vonast til þess að
sala á einbýlishúsunum, að mestu
til ríkra Kínverja, muni nægja til
að greiða upp verkefnið.
magnusl@frettabladid.is

fest úrskurð héraðsdóms um framlengda gæsluvarðhaldsvist tveggja
manna sem taldir eru hafa ruðst
inn til manns í Breiðholti fyrir
hálfri annarri viku, haldið honum
þar nauðugum í sex klukkustundir
og rænt hann.
Í gæsluvarðhaldsúrskurðinum
segir að rökstuddur grunur sé um
að mennirnir hafi framið andstyggilegt brot sem geti varðað
ævilöngu fangelsi og sé „í eðli
sínu svo svívirðilegt að almannahagsmunir krefjist þess að þeir
sæti áfram gæsluvarðhaldi“. Að
frátöldum landráðs- og stjórnskipunarbrotum séu frelsissvipting
og manndráp einu hegningarlagaákvæðin sem bjóði upp á ævilanga
fangelsisrefsingu.
- sh

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
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veðurfréttamaður
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MILT OG BLAUTT
Loksins fáum við
smá vætu eftir
langan og þurran
kaﬂa, við getum
varla annað en
fagnað því! Veður
verður áfram gott
enda vindur mjög
hægur og áfram
verður milt í veðri.
Ekki fyrr en á
laugardag sem við
14
getur farið eitthvað
að kvarta.
Á MORGUN OG
FÖSTUDAG
3-8 m/s.
Hægast austan til.

Alicante
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30°

Basel

26°

Berlín

20°

Billund

16°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

26°

Gautaborg

17°

Kaupmannahöfn

17°

Las Palmas

28°

London

20°

Mallorca

29°

New York

34°

Orlando

32°

Ósló

20°

París

26°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

20°

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

Tómatsósa fer yfirleitt
undir, en sumir vilja setja
hana báðum megin.

Sinnepið skal ávallt vera
ofan á pylsunni, það er
óskrifuð regla.

Brauðið þarf að vera
volgt og mjúkt.

Sumum finnst hrár laukur
of bragðmikill á pylsu,
en sitt sýnist hverjum.
Lína af remúlaði gleður
alla sanna sælkera.
Steiktur laukur er
ómissandi á pylsuna.

Hafðu fjölbreytni í fyrirrúmi í sumar. Grillaðu pylsur frá öllum heimsins
hornum og upplifðu þig sem sannan heimsborgara í garðinum heima.

Amerískar pylsur.
Með eplum og kanil.

Bratwurst.
Frábærar á
grillið.

FI042814
FÍTON / SÍA

Ostapylsur.
Ómótstæðilegar
á grillið,
af frönskum
ættum.

Pólskar pylsur.
Bragðgóðar og
kjötmiklar.

Ítalskar pylsur.
Grillpylsur með
ítölskum
kryddkeim.

Léttar
vínarpylsur.
Á léttum
nótum.

Sumarpylsur.
Færa þér
sumarið frá
Rínarlöndum.

Danskar pylsur.
Vi er røde.
SS vínarpylsur.
Þessar ómissandi.

www.ss.is
facebook.com/ss.slaturfelag.sudurlands
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KJÖRKASSINN

Stærsti banki Evrópu, HSBC, biðst afsökunar á afdrifaríkum mistökum:

Verður tilbúinn í lok ágúst:

Peningaþvætti látið viðgangast

Brettagarður rís
í Laugardal

BANDARÍKIN, AP Stærsti banki Evr-

Þekkir þú einstakling sem
þjáist af netfíkn?
JÁ

49,9%

NEI

50,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ætlar þú að fylgjast með
Ólympíuleikunum í London í
næsta mánuði?
Segðu þína skoðun á Vísir.is

ópu, HSBC, hefur árum saman
haft svo slakt eftirlitskerfi að
fíkniefnahringar í Mexíkó gátu
notað sér það til peningaþvættis
í stórum stíl.
Þetta er niðurstaða rannsóknarnefndar á vegum öldungadeildar bandaríska þingsins,
sem hefur sent frá sér ítarlega
skýrslu um málið.
Nefndin segir enn fremur að
bandaríska fjármálaeftirlitið hafi
haft fulla vitneskju um það hve
eftirlitskerfi bankans var slakt,
en engu að síður látið það óátalið.

Stjórn bankans, sem er með
höfuðstöðvar í Bretlandi, hefur
beðist afsökunar á þessum mistökum og lofar að lagfæra það
sem úrskeiðis fór.
Yfirmenn bankans voru kallaðir fyrir þingnefndina til yfirheyrslna í gær. Þá hefur dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna
hafið sakarannsókn á starfsemi
bankans.
HSBC starfar í áttatíu löndum
víðs vegar um heiminn. Auk þess
að vera stærsti banki Evrópu er
hann meðal tíu stærstu banka
Bandaríkjanna.
- gb

REYKJAVÍK Framkvæmdir eru hafn-

ar við nýjan brettagarð í Laugardal, en garðurinn á að verða tilbúinn í lok ágúst.
Búið er að grafa fyrir vellinum
og byggja hljóðmanir. Brettagarðurinn verður 500 fermetrar og
manir. Fram kemur á vef Reykjavíkurborgar að völlurinn sjálfur
verði aflöng steypt plata á fyllingu,
um 280 fermetrar. Upphækkaðir
pallar verða til beggja enda. Öll
tæki verða fest á þessa plötu svo
hægt verði að breyta garðinum í
takt við óskir brettafólks.
- þeb

STUART GULLIVER Aðalframkvæmda-

stjóri HSBC á blaðamannafundi í Hong
Kong á síðasta ári.
NORDICPHOTOS/AFP

Vekja gömul torg til lífsins
Litlir vinnuhópar vinna nú út um alla borg við að vekja gleymd og gömul torg til lífsins. Ætlunin með verkefninu er að sýna fram á einfalda framtíðarmöguleika á þessum svæðum og glæða borgina meira lífi.
SKIPULAGSMÁL „Verkefnið felst í að

Fleiri kvartanir en í fyrra
Í lok júní höfðu umboðsmanni
Alþingis borist alls 289 kvartanir frá
áramótum og hann á sama tíma
tekið tvö mál til athugunar að eigin
frumkvæði, að því er fram kemur á
vef embættisins. Á sama tíma í fyrra
höfðu umboðsmanni borist 245
kvartanir og hann hafði tekið upp
fimm mál sjálfur. Málum hefur því
fjölgað um átján prósent milli ára.

(ekki merkt á korti)
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að fjórir menn hafi brotið gegn
í vörumóttökuporti Kjörgarðs
í miðborg Reykjavíkur ætlar
ekki að kæra þá fyrir kynferðisafbrot. Björgvin Björgvinsson,
yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa
tekið skýrslu af konunni í gær.
Lögregla mun halda áfram
að rannsaka málið og taka
ákvörðun um hvort það verði
sent áfram til ákærusviðs sem
ákveður hvort það fari áfram til
ríkissaksóknara.
Konan fannst á sunnudagsmorgun í portinu við Kjörgarð,
Hverfisgötumegin. Fjórir menn
sáust hlaupa burt og voru þeir
yfirheyrðir á sunnudag en látnir
lausir að því loknu.
- bþh
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Kærir ekki
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Lögregla rannsakar áfram:

Á Markúsartorgi við Gerðuberg
munu Iðjuberg og Gylfaflöt halda
sýningu og markað í lok júlí.
Sýningaraðstaðan á torginu
verður geymd og líklega má
vænta þess að fleiri sýningar verði
haldnar á svæðinu með haustinu.

ga
ta

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Markúsartorg

jar

tökuporti Kjörgarðs á sunnudag.

Nokkur torg sem búið er að hressa upp á

Læ
k

KJÖRGARÐUR Konan fannst í vörumót-

taka svæði sem hafa á einhvern
hátt gleymst og orðið útundan í
skipulagi og fá hópa til að sýna
einfalda framtíðarmöguleika
þessara svæða,“ segir Hans Heiðar Tryggvason, sem ásamt Auði
Hreiðarsdóttur er verkefnisstjóri
Torgs í biðstöðu.
Verkefnið snýst um að nýta tímabundnar lausnir til þess að auka líf
á svokölluðum biðsvæðum, en það
eru opin svæði og torg þar sem
óvissa ríkir um framtíðarnotkun
og möguleikar svæðisins eru vannýttir.
„Þetta verður vonandi til þess að
vekja fólk sem á beina hagsmuni
af svæðunum til umhugsunar. Á
þennan hátt getur það kannski
séð hvað hægt er að gera fyrir
umhverfið og vonandi fá einhverjir
hugmyndir að nýju framtíðarskipulagi,“ segir Hans.
Þetta er annað árið sem verkefnið er starfrækt, en hingað til
hefur starfsemin einkum farið
fram á sumrin. Nokkur verkefni
hafa þó haldist út veturinn.
„Verkefnið á Baldurstorgi í fyrra
fékk að halda áfram. Það stendur
enn yfir og torginu verður haldið
við í sumar. Þar var búinn til lítill garður sem fólk virðist hafa
notað mjög mikið og hefur mælst
vel fyrir.“
Hans bendir á að verkefnið sé
ekki aðeins tengt miðbæ Reykjavíkur. „Þriggja manna hópur vinnur gagngert í hverfunum og tekur
gamla hverfakjarna í gegn. Dæmi
um þetta er Arnarbakki í Breiðholtinu. Þar er svæði sem hefur
alltaf verið til vandræða. Þar hafa
nú verið sett upp hengirúm og litlir
bólstraðir sveppakollar fyrir börnin. Þetta hefur algjörlega slegið í
gegn,“ segir Hans.
Frekari upplýsingar um verkefnið má nálgast á facebook.com/
bidsvaedi.
katrin@frettabladid.is

Hljómaskálagarður

Árbæjartorg

gata

1
2
3

(ekki merkt á korti)
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Óðinstorg
Á Óðinstorgi er búið að útbúa
svæði fyrir fólk til að setjast niður
og leiksvæði fyrir börnin. Búast
má við einhverjum uppákomum
á torginu í sumar, því sviði hefur
verið komið þar fyrir. Í húsasundi
við torgið má svo finna vegglistaverk eftir Rán Flygenring.

Flóka

Landsspítalinn

Stallalandslag hefur nú risið á
torginu þar sem áður var illa
farin grasflöt. Búið er að gróðursetja kryddjurtir, salat og berjatré
á stöllunum og þannig búinn
til matjurtagarður á mörgum
hæðum.
Stallarnir eru einnig hugsaðir
þannig að gott sé að setjast á þá
og njóta staðarins.

5

Káratorg
Á torginu er búið að koma fyrir kaffipokum fullum af sandi.
Pokana má nota sem stóla, borð og leiktæki og unnið er
að því að gróðursetja blóm í nokkrum pokanna. Heimilisleg stemning og frjálslegt viðmót er einkennandi fyrir
staðinn sem er vel sóttur af íbúum hverfisins og öðrum.

6
7

Austurbakki
Káratorg
Óðinstorg
Bæjarins bezta torg
Hlemmur
Laugavegur og
Skólavörðustígur
Fógetagarður

Aðgengi fyrir alla
Allt frá léttum færanlegum römpum
til kerﬁslausna

**,M/ 7ÊUÊ-

Þú færð öryggis- og velferðarvörurnar á oryggi.is

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

ÚTSALA
NISAÝTÍMTAT
BIL
V

ENN MEIRI AFSLÁTTUR

25%
VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
af öllum útsöluvörum!
UPPHAFLEGT
VERÐ

ÚTSÖLU
VERÐ

25% VIÐBÓTAR
AFSLÁTTUR

799-999 kr.
1299-1699 kr.
1999-2499 kr.
2999-3999 kr.
4499-6999 kr.
7999-8999 kr.

500 kr.
1000 kr.
1500 kr.
2000 kr.
3000 kr.
4000 kr.

375 kr.
750 kr.
1125 kr.
1500 kr.
2250 kr.
3000 kr.
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VEISTU SVARIÐ?

Tetra Pak-erfinginn Hans Kristian Rausing sagði eiginkonuna vera í meðferð í Kaliforníu:

Eva Rausing var hugsanlega löngu látin
ENGLAND Ekki er útilokað að Eva

1. Hver fyllir skarð Kjartans Sveinssonar í Sigur Rós?

2. Hvar fóru heimsleikarnir í
Crossfit fram?

3. Hvaða sjónvarpsmann hefur
Vinnueftirlitið gagnrýnt harðlega.
SVÖR
1. Kjartan Dagur Holm. 2. Los Angeles
3. Gunnlaug Helgason

ESB rannsakar Microsoft:

Á yfir höfði sér
háar fjársektir
BELGÍA, AP Bandaríska hugbún-

aðarfyrirtækið Microsoft gæti
þurft að greiða háar fjársektir
fyrir að hafa
ekki gefið
tölvunotendum
kost á að velja
sér netvafra á
nýjum tölvum.
Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins hefur
hafið rannsókn BILL GATES
á því hvort
Microsoft hafi með þessu gerst
brotlegt við samkeppnisskuldbindingar, sem fyrirtækið gekkst
undir árið 2009.
Microsoft hefur viðurkennt
að valmöguleikar fyrir netvafra
hafi ekki fylgt nýjustu uppfærslu
Windows-7 stýrikerfisins frá í
febrúar 2011.
- gb

Niðurstöður nýrra rannsókna:

Göngulag tengist elliglöpum
VÍSINDI Samhengi er á milli

göngulags og elliglapa. Þetta
sýna niðurstöður þriggja mismunandi rannsókna sem kynntar voru á alþjóðlegri ráðstefnu
um Alzheimer í Kanada um liðna
helgi.
Vísindamenn í Basel í Sviss
hafa komist að því að einstaklingar með elliglöp hafa tilhneigingu til að ganga hægar, einkum
þegar þeir eru samtímis beðnir
um að leysa einfaldar þrautir,
eins og til dæmis að telja aftur
á bak.
Vísindamenn við Mayo-stofnunina í Bandaríkjunum komust
að því að beint samhengi var á
milli elliglapa annars vegar og
skreflengdar og gönguhraða hins
vegar, að því er segir á fréttavef
Dagens Nyheter.
- ibs

Rausing, sem gift var Tetra Pakerfingjanum Hans Kristian Rausing, hafi verið látin í svefnherbergi sínu í um mánuð áður en
hún fannst. Faðir Evu Rausing,
Thomas Kemeny, sendi tengdasyni sínum fyrirspurn í tölvupósti
þegar hann náði ekki tali af dóttur sinni. Svarið sem Kemeny fékk
fyrir um tveimur vikum var að
Eva væri í meðferð í Kaliforníu.
Eva Rausing fannst látin á
heimili sínu í Belgravia-hverfinu
í London 9. júlí síðastliðinn. Þann
dag hafði lögreglan stöðvað eig-

inmann hennar þar sem hann var
ölvaður á ferð í bíl sínum. Lögreglan fann fíkniefni í bílnum og
gerði í kjölfarið húsleit á heimili hjónanna. Þar sem lögreglan
fann grunsamlega lykt frá svefnherberginu braut hún upp dyrnar
að því og fann þá Evu látna. Bæði
Eva og Hans Kristian Rausing
hafa glímt við fíkniefnavanda í
mörg ár.
Á fréttavef sænska blaðsins
Expressen segir að móðir Evu,
Nancy Kemeny, hafi greint frá
því að faðir Evu hafi sent Hans
Kristian Rausing fyrirspurn eftir

að yngri systir hennar hafi bankað árangurslaust á svefnherbergisdyr hennar í júníbyrjun. Í viðtali við Daily Mail segir systirin
það skoðun sína að Eva hafi þá
þegar verið látin.
Heimilishjálpin hafi neitað að
opna dyrnar en það gerði hún
einnig þegar lögreglan kom á
staðinn mánuði seinna. Þótt rúm
vika sé síðan Hans Kristian Rausing var handtekinn hefur lögreglan enn ekki getað yfirheyrt hann,
að því er Expressen greinir frá.
Hann er nú á meðferðarstofnun.
- ibs

Harðir bardagar í
höfuðborg Sýrlands
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna reynir að ná samkomulagi um framhald
friðargæslustarfs í Sýrlandi, en umboð núverandi friðargæslu rennur út á föstudag. Friðargæslan má sín þó lítils og hafa átökin í Sýrlandi versnað dag frá degi.
SÝRLAND, AP Hörð átök hafa geisað í

nokkrum hverfum Damaskus, höfuðborgar Sýrlands, síðustu daga.
Þetta eru hörðustu átökin í borginni frá því uppreisnin gegn Bashar al Assad forseta hófst snemma
á síðasta ári.
Það eru uppreisnarmenn sem
berjast við stjórnarherinn, og hafa
þyrlur verið notaðar til stuðnings
hernum. Í gær breiddust átökin út
til fleiri hverfa.
Umboð 300 manna friðargæsluliðs Sameinuðu þjóðanna rennur út
í lok vikunnar, en ekki hefur tekist
samkomulag í Öryggisráði SÞ um
framhald aðgerða.
Kofi Annan, erindreki Sameinuðu þjóðanna, hélt til Rússlands í
gær á fund þeirra Vladimírs Pútín
forseta og Sergeis Lavrov utanríkisráðherra, til að reyna að fá þá til
að styðja refsiaðgerðir gegn Sýrlandi, en Rússar hafa eins og Kínverjar staðið á móti slíku í Öryggisráðinu.
Íbúar í borginni eru margir
búnir að pakka niður helstu nauðsynjum og reiðubúnir til að flýja
borgina með skömmum fyrirvara.
Sumir eru þegar farnir.
„Í töskunni minni eru vegabréf
fjölskyldunnar, háskólagráður
okkar, eitthvað af peningum og
lyf,“ sagði 57 ára tveggja barna
faðir í viðtali við fréttastofuna AP.
Hann þorði ekki að gefa upp nafn
sitt af ótta við hefndaraðgerðir.
„Það er mjög erfitt að ímynda
sér að fara burt frá heimili sínu
og öllu sem þú hefur unnið að, en
þetta snýst um líf og dauða,“ sagði
hann.
Skotbardagar voru í miðborginni í gær, skammt frá þinghús-

Á VETTVANGI Lögreglan í London við
heimili Rausing-hjónanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Vindmylluskipulag auglýst:

Áttatíu metra
mylla í Hafinu
ORKUMÁL „Að fengnum tilskildum leyfum er fyrirhugað að
reisa vindmyllurnar í nóvember á þessu ári
en umsóknin um
virkjunarleyfi er
hluti af því leyfisferli sem verkefnið þarf að fara
í gegnum,“ segir
Ásdís Ólafsdóttir
hjá Landsvirkjun.
Um er að ræða
tvær 0,9 megavatta vindmyllur
sem á að reisa á
svokölluðu Hafi
á athafnasvæði
Landsvirkjunar
nálægt Búrfellsvirkjun. Fram
VINDMYLLA
kemur í auglýsingum um breytt Spaðarnir geta
skipulag á svæð- náð upp í 80
metra hæð.
inu að spaðar
annarrar myllunnar geti náð upp í allt að 80
metra hæð. Það er fimm metrum
hærra en Hallgrímskirkjuturn.
Ásdís segir vindmyllurnar settar
upp í tilraunaskyni.
- gar

FLÓTTAFÓLK FRÁ SÝRLANDI Í flóttamannabúðum í Jórdaníu er fjöldi flóttamanna

frá Sýrlandi.

NORDICPHOTOS/AFP

112 þúsund flóttamenn
Fjöldi flóttamanna frá Sýrlandi, sem óskað hafa eftir aðstoð frá Sameinuðu
þjóðunum, hefur nærri þrefaldast frá því í apríl og eru þeir nú um 112
þúsund talsins.
Að öllum líkindum eru flóttamennirnir þó mun fleiri, því þarna eru aðeins
þeir taldir með sem skráðir hafa verið hjá Sameinuðu þjóðunum.
Þetta er um hálft prósent allra Sýrlendinga, en alls búa um 22 milljónir
manna í Sýrlandi.
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir að þrír af hverjum fjórum
þeirra flóttamanna, sem flúið hafa til Íraks, Jórdaníu, Líbanons og Tyrklands,
séu konur og börn.

inu. Þeir bardagar stóðu reyndar
stutt yfir og uppreisnarmenn flúðu
skjótt af vettvangi.
„Göturnar eru algerlega auðar,
búðir eru lokaðar. Fólkið óttast
það sem í vændum er,“ segir Omar

Qabbouni, einn uppreisnarmanna í
Damaskus.
Hann sagði átta manns hafa fallið í borginni í gær þegar stjórnarherinn beitti þungavopnum og
sprengjum. gudsteinn@frettabladid.is

Aflinn var meiri í júní í fyrra:

Verðmæti það
sem af er ári er
18,5% meira
SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli

íslenskra skipa í nýliðnum júnímánuði, metinn á föstu verði, var
25,7 prósentum minni en í júní
2011. „Það sem af er árinu hefur
aflinn aukist um 18,5 prósent
miðað við sama tímabil 2011, sé
hann metinn á föstu verði,“ segir
á vef Hagstofu Íslands.
Í tonnum talið veiddist minna
í júní í ár, en í fyrra, eða 52.220
tonn samanborið við 80.959 tonn í
júní 2011.
- óká
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Elti 12 ára dreng á bíl og bað hann um að ræða við sig á mánudagskvöld:

U

SA
SÍA
U

1 146
1214
66

Karlmaður elti dreng í Vesturbæ
SAMFÉLAGSMÁL Ungur drengur sem hjólaði eftir
Hjarðarhaga í Vesturbæ Reykjavíkur um níuleytið á mánudagskvöld varð nokkuð skelkaður þegar
karlmaður á þrítugs- eða fertugsaldri kallaði á
eftir honum úr bíl sínum og bað hann um að ræða
aðeins við sig. Maðurinn ók gráum sportbíl með
vindskeið og elti drenginn þegar hann neitaði og
hjólaði sína leið.
Maðurinn á sportbílnum gaf í og elti drenginn
þar til hann kastaði frá sér hjólinu og hljóp heim
til sín. Maðurinn steig þá út úr bílnum og gekk á
eftir drengnum, hrópaði á hann og bað hann enn
um að ræða við sig.
Þegar drengurinn komst heim til sín hringdu
foreldrar hans á lögreglu sem kom og tók skýrslu
af drengnum. Málið er nú til rannsóknar hjá lögreglunni.
Drengurinn sem um ræðir er tólf ára gamall.
Ekki er vitað hvað manninum gekk til.
- bþh

`

-

-

VEISTU MEIRA?
Sendu okkur ábendingu á meira@frettabladid.is

VESTURBÆRINN Drengurinn var að hjóla heim til sín þegar
maðurinn bað hann um að ræða við sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ÍSLENSKA / SÍA TAL 59733 07.12

„Nilli, þegar maður fær 10 gígabæt fyrir 500 kall
þá er tími það eina sem mann vantar.“

10 GB
Stærsta 3G net landsins
500 kr.
Tal kynnir til sögunnar niðurhal á stærsta 3G neti landsins á áður óþekktu
verði. Það þýðir að viðskiptavinir Tals sem eru með farsíma í áskrift geta
gert ótrúlegustu hluti á netinu á ótrúlegustu stöðum. Jafnvel horft á heilu
maraþonin í útilegunni.
Kynntu þér 10 GB fyrir 500 krónur í síma 6-123456 eða á www.tal.is.

Svona á samband að vera.

3G
2G

Tal er á 3G neti Símans
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3%
MINNI EYÐSLA
Sparnaður á bensíni m.v.
meðalaðstæður, skv. þýsku
rannsóknarstofunni APL

ÞÚ FÆRÐ
MEIRA ÚT ÚR
ELDSNEYTINU
Á N1
N1 blandar sérstökum fjölvirkum
irkum
bætiefnum í allt bensín og díselolíu
án viðbótarkostnaðar fyrir viðskiptavini.
Bætiefnin hreinsa vélina og draga úr
mengun auk þess að auka aﬂ bílsins
og draga þannig úr eldsneytiskostnaði.

Svona virka bætiefnin
bætiefni
í eldsneytinu á N1
Allt að 8% meira aﬂ í vélum, m.v.
eldsneyti án bætiefna*
A.m.k. 3% minni eldsneytiseyðsla,
miðað við eldsneyti án bætiefna*
Minni útblástursmengun

Bætiefnin eru í raun nauðsynleg til
að standast ströngustu kröfur helstu

Vörn gegn tæringu og sliti í
eldsneytiskerﬁ

bílaframleiðenda heims. Víða um heim

Hreinni vél og hreinni smurolía

er raunar bundið í lög að blanda skuli

Minna kaldræsiglamur og reykur í
díselvélum

efnum af þessu tagi í eldsneyti. Aðrar
reglur gilda hér á landi og er blöndun
bætiefnanna í birgðastöðvum N1 því
að eigin frumkvæði með hagsmuni
viðskiptavina að leiðarljósi.

Freyðivörn í díselolíu (áfylling
ﬂjótlegri og hreinlegri)
*Skv. prófunum þýsku rannsóknarstofunnar APL á 2.0L
Daimler-Chrysler bensínvél

„Bætiefnin í eldsneytinu á N1 skila sér í meira aﬂi og lægri eldsneytiskostnaði.“
Herbert Herbertsson, eldsneytisráðgjaﬁ N1.

WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

HERINN TIL BJARGAR Breski herinn kallaði til 3.500 manns til að sinna gæslu á
Ólympíuleikunum í London. Öryggisfyrirtækið G4S átti að útvega 10.000 manns
til gæslu en náði því ekki og láðist að nefna það fyrr en tvær vikur voru í setningu
leikanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Gera lítið úr
vanda í undirbúningi ÓL
Þrátt fyrir vandræðalegar uppákomur í aðdraganda
Ólympíuleikanna í London segja skipuleggjendur að
allt muni ganga upp. Öryggisfyrirtæki sveikst um að
útvega fjölda gæslumanna. Leikarnir hefjast 27. júlí.
ar hafa enn aukið á flækjustigið.
Meðal annars er keppnisaðstaðan
íuleikanna í London, sem hefjast
eftir rúma viku, gera lítið úr fréttfyrir róðrarkeppni og reiðmennsku
um af fjölþættum vandræðum í
gegnsósa, en Coe segist bjartsýnn.
kringum leikana.
„Þetta veldur okkur vandræðÁ mánudag fóru keppendur að
um, en allt verður til reiðu á réttum
hópast til borgarinnar og þrátt
tíma. Það er enn margt ógert en við
fyrir að starfsfólk og stjórnendur á
verðum tilbúin.“
Heathrow-flugvelli hafi staðið sína
Veðurspá gerir þó ráð fyrir
vakt með prýði komu upp
þurrki fram að setningu
kvartanir vegna samleikanna.
gönguerfiðleika frá flugAð síðustu má nefna
afar pínlega uppákomu
velli að Ólympíuþorpinu.
þar sem öryggisfyrirTvær rútur, önnur Fyrir utan
tækið G4S brást algermeð bandaríska íþróttalega. Því láðist að fá til
menn og hin með Ástrala nokkrar
villtust á leið sinni, sem rangar beygjur sín nógu mikinn mannskap til gæslu og tilvarð til þess að mikið var
kynnti yfirvöldum ekki
skeggrætt um meint klúð- og nokkur
um vandræðin fyrr en
ur á félagsmiðlum.
Twitter-innnýlega, þegar einungSebastian Coe, formað- legg erum
is tvær vikur voru þar
ur undirbúningsnefndartil leikarnir yrðu settir.
innar, sagði í samtali við við í góðum
fjölmiðla í gær að rétt málum.
Yfirvöld kölluðu til 3.500
væri að setja uppákommanna varaherlið með
urnar í samhengi við
skömmum fyrirvara til
SEBASTIAN COE
FORMAÐUR UNDIRumfang verkefnisins.
að fylla í skörðin.
BÚNINGSNEFNDAR
„Fyrir utan nokkrar
Coe sagði að þetta
rangar beygjur og nokkur
myndi ekki skaða öryggTwitter-innlegg erum við í góðum
isviðbúnað vegna leikanna.
málum. Meirihlutinn af íþróttaNick Buckles, forstjóri G4S, var
fólkinu komst á áfangastað í heilu
kallaður til vitnisburðar fyrir þinglagi og á réttum tíma. Þar tóku yfirmönnum í gær þar sem hann var
maður Ólympíuþorpsins og framauðmýktin uppmáluð.
kvæmdastjórinn á móti þeim og
„Þetta er afar niðurlægjandi
þau lýstu yfir ánægju sinni á Twittuppákoma fyrir landið, ekki satt?“
er. Níutíu og átta prósent ferðanna
spurði þingmaðurinn David Winngengu algerlega áfallalaust fyrir
wick Buckles sem svaraði: „Ég get
ekki verið þér ósammála um það.“
sig.“
Veðrið hefur ekki beinlínis leikið
Leikarnir verða settir hinn 27.
við borgarbúa og miklar rigningþessa mánaðar. thorgils@frettabladid.is
LONDON, AP Skipuleggjendur Ólymp-
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ALLIR Í RÖÐ Ungir menn bíða útskriftar

úr herskóla á Srí Lanka.

NORDICPHOTOS/AFP

Nýr viðburður í Finnlandi:

Stjórnmálamenn styðja
prumpkeppni
FINNLAND Finnar keppa ekki bara
í kerlingaburði og stígvélakasti.
Nú ætla þeir að halda prumpkeppni í Utajärvi. Fyrir keppnina, sem Dagens Nyheter segir
stjórnmálamenn á svæðinu
styðja, neyta keppendur baunasúpu og súrmjólkur.
Þeir setja síðan á sig desíbelmæli og leysa vind eins hátt og
þeir geta í 30 sekúndur.
Keppni í mýrarbolta mun
fara fram samtímis og vonast
aðstandur prumpkeppninnar til
þess að mýrarboltamenn taki
jafnframt þátt í henni.
Sá sem sigrar í keppninni, það
er prumpar hæst, fær 52 dósir af
baunasúpu í verðlaun.
- ibs

TÆKNIUNDUR Curiosity mun geta

stundað rannsóknir á Mars, en í jeppanum er lítil rannsóknarstofa. MYND/NASA

Könnunarfar NASA á áætlun:

Curiosity lendir
á Mars 5. ágúst
GEIMFERÐIR Þróaðasta rannsókn-

artæki sem NASA hefur nokkru
sinni sent út í geim, jeppinn Curiosity, mun lenda á Mars eftir þrjár
vikur.
Geimfarið sem flytur Curiosity
hefur verið á ferðinni frá því í lok
nóvember og lendir 5. ágúst. Þetta
rúmlega 200 milljóna kílómetra
ferðalag hefur gengið hnökralaust
fyrir sig hingað til.
Jeppinn er um eitt tonn að þyngd
og verður lent með nýstárlegri
aðferð þar sem honum verður
sleppt niður úr loftfari sem er inni
í geimfarinu. Tilgangur verkefnisins er að skera úr um hvort líf hafi
getað þrifist á rauðu plánetunni. - þj

Oftast bent á áhættuhegðun:

Fjórðungur tilkynnir ofbeldi
FÉLAGSMÁL Tilkynningum til

barnaverndarnefnda fækkaði um
12,7 prósent fyrstu þrjá mánuði
ársins 2012 samanborið við sama
tímabil 2011. Fyrstu þrjá mánuði
ársins bárust 1.879 tilkynningar,
miðað við 2.153 í fyrra.
Fram kemur á vef Barnaverndarstofu að fleiri tilkynningar hafi
borist um drengi en stúlkur, en
hlutur tilkynninga vegna drengja
nam 54,2 prósentum af heildinni.
„Flestar tilkynningar voru
vegna áhættuhegðunar barna eða
37,4 prósent,“ segir í umfjöllun
Barnaverndarstofu. 36,6 prósent
tilkynninga voru svo vegna vanrækslu og 25,5 prósent vegna
ofbeldis.
- óká

Hraðahindrunum komið upp til þess að draga úr umferðarhraða í Ánanaustum:

Hættulegar kalkúnasamlokur:

Spornað við spóli úti á Granda

Saumnálar í
flugvélamat

UMFERÐ Settar hafa verið upp
hraðahindranir í Ánanaustum,
en íbúar í grenndinni hafa mikið
kvartað undan hávaða frá ökumönnum sem keyra þar um. „Það
hefur svo sem aldrei verið neinn
ofboðslegur hraði þarna, heldur
aðallega hávaði vegna spóls,“ segir
Kristófer Sæmundsson, varðstjóri
Umferðardeildar lögreglunnar.
„Þeir geta ekki spólað með bílinn út á hlið þegar hraðahindranirnar eru. En þeir geta áfram spólað í hringtorginu,“ segir Kristófer.
Stefán Finnsson, yfirverkfræðingur hjá umhverfis- og sam-

HRAÐAHINDRANIR Ökumenn hafa keyrt

eftir Ánanaustum og leikið sér að því að
láta bíla sína spóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

göngusviði Reykjavíkur, segir
borgaryfirvöld íhuga frekari
aðgerðir á svæðinu. „Það voru uppi
hugmyndir um að fræsa úr veginum svipað og er á Vesturlandsveginum, í köntum og á milli akstursstefna. Markmiðið er að draga úr
viðnámi bíla sem aka ógætilega í
hringtorginu,“ segir Kristófer.
Kristófer segir of snemmt að
segja til um árangur hraðahindrananna. „Það er helst að maður
merki það á að kvörtunum fólks
fækkar og það hefur aðeins dregið
úr þeim. Þannig að eitthvað virðist
þetta nú virka.“
- ktg

BANDARÍKIN Bandaríska alríkislögreglan rannsakar nú fund
saumnála í fjórum kalkúnasamlokum sem framreiddar voru í
flugferðum Delta-flugfélagsins milli Amsterdam í Hollandi
og Bandaríkjanna. Einn farþegi
skaðaðist lítillega af saumnál.
Flugfélagið er nú hætt að bjóða
kalkúnasamlokur sem keyptar
voru af fyrirtækinu Gate Gourmet. Bandaríska alríkislögreglan
lítur málið alvarlegum augum og
hefur hafið rannsókn í samvinnu
við hollensk yfirvöld.
- ibs

Þurrkar gera bændum erfitt um vik
Snæfellsnes

Hrútafjörður

Í Stykkishólmi hefur júnímánuður ekki
verið þurrari síðan mælingar hófust
árið 1857. Skammt þar frá býr Lárus
Franz Hallfreðsson, bóndi í Ögri, sem
hefur eitt tún á melum. Þar stóð hann
uppi með sjö rúllur en undanfarin
ár hefur hann haft fjörutíu rúllur af
þessu túni.
En ekki eru allir ósáttir við
þurrkatíðina. Þór Örn Jónsson bæjarritari segir að það sé unun að sjá til
krakkanna á siglinganámskeiðinu sem
sigla spegilsléttan sjó í sólskininu.

Einn fjórði af túnum Gunnars Þórarinssonar á Þóroddsstöðum
er brunninn. Hann hafði fjárfest í vökvunarbúnaði en þegar til
kom var ekki einu sinni til nægt vatn fyrir þann búnað. Árni Jón
Eyþórsson segir að ár séu vatnslitlar og laxinn tregur til. Flest
túna hans eru á mýrlendi en eitt sem er á melum og gaf af sér
áttatíu rúllur í venjulegu árferði hafi nú gefið 33 rúllur.

Reykjanes
Tún í þéttbýli Reykjaness eru mörg
hver afar illa brunnin svo varla sést
á þeim stingandi strá. Til dæmis er
Skrúðgarðurinn í Njarðvík, sem svo
er nefndur, gulur og þurr. Þorvaldur
Örn Árnason, íbúi í Vogum, segir
að einnig sé svo ástatt með tún
þar og þar að auki þurfi að vökva
íþróttavöll bæjarins daglega svo
hann verði ekki gulur.

Vestmannaeyjar

Borgarfjörður

„Staðan í Vestmannaeyjum er merkileg því það hefur
ekki gerst nema fjórum sinnum áður að fyrstu ellefu
dagar júlímánaðar hafi verið jafnþurrir og nú, síðast
var það sumarið 1957,“ segir Trausti Jónsson veðurfræðingur. „Við þurfum að vökva Dalinn nánast daglega
svo hann verði nú grænn og fagur á Þjóðhátíð,“ segir
Elliði Vignisson bæjarstjóri. „Við þurfum að vökva knattspyrnuvöllinn daglega og allan gróður í bænum þurfum
við einnig að vökva afar oft. Það er bara lífsblómið sem
lætur sér nægja að vera vökvað einungis um helgar,“
segir hann og hlær við.

„Menn eru hættir að spyrja hvort það sé lax í
ánni heldur er spurt hvort það sé yfirleitt vatn í
ánni,“ segir Óðinn Sigþórsson, formaður Landssambands veiðifélaga um árnar í Borgarfirði og
Dalasýslu. Þar eru margar ár hálfþurrar og laxinn
liggur bak við stein og bíður eftir rigningu en
tekur ekki, hverju sem fyrir hann er rennt.

Uppþornaðar ár við gul tún
Varla hefur væta komið úr lofti svo vikum og jafnvel mánuðum skiptir á stórum hluta landsins. Fjölmargir
bændur horfa á túnin brenna. Ástandið í laxveiðiám í Borgarfirði og Dalasýslu þykir vera grafalvarlegt.
VEÐURFAR „Ég sé að bændur eru

júlí hefur úrkoman aðeins mælst
farnir að horfa ofan í vatnsbólin
5,5 millimetrar. Þar skammt frá
sín, það hafði ég ekki séð áður,“
býr Lárus Franz Hallfreðsson
í Ögri. Af einu túna sinna fékk
segir Árni Jón Eyþórsson, bóndi
hann sjö rúllur þar sem einar
á Bálkastöðum við Hrútafjörð.
Þetta lýsir vel áhyggjum bænda
fjörutíu fást í venjulegu árferði.
a f vat nsskor ti en
Hann hefur ekki fyrir
þurrkur hefur þegar
því að renna fyrir
haft gríðarleg áhrif
silung í Ögursvatni
á svæðinu. Reyndsem hann segir vera
ar sleppa þeir bænd- Þar fæ ég um
orðið hálfgerðan poll
ur vel sem eiga tún áttatíu rúllur í
í þurrkunum.
í mýrlendi en eitt af
Óðinn Sigþórsson,
venjulegu
árferði,
formaður Landssamtúnum Árna Jóns er á
ba nds veiðifélaga,
melum. „Þar fæ ég um nú fékk ég þrjátíu
segir enda ástandið
áttatíu rúllur í venju- og þrjár. Það er
í flestum ám í Borglegu árferði, nú fékk
ég þrjátíu og þrjár. kannski ekki nema arfirði og Dalasýslu
grafalvarlegt. „ Nú
Það er kannski ekki von að bændur
nema von að bændspyrja menn ekki lengur séu farnir að stíga séu farnir að stíga
ur hvort það sé lax í
regndansinn.
ánni heldur hvort það
regndansinn.“
Í síðustu viku sagði
sé yfirleitt vatn í ánni,“
ÁRNI JÓN EYÞÓRSSON
F rét tabl aðið frá
segir hann. „Hún er
BÓNDI Á BÁLKASTÖÐUM
Gunnari Þ órarinsvíða komin ofan í
syni, bónda á Þóroddsgrjót,“ bætir hann við.
stöðum, einnig við Hrútafjörð, en
Eins og laxveiðimenn vita eru
hann hafði ásamt öðrum bændum
sólskinsdagar óheppilegir til laxfjárfest í vökvunarbúnaði. En
veiða en þar á ofan tekur laxinn
þegar til kom var ekki einu sinni
ekki í súrefnislitlu vatninu eins
til nægt vatn í þann búnað.
það verður eftir svona þurrkatíð.
Júní var hinn þurrasti í Stykkjse@frettabladid.is /
ishólmi frá upphafi mælinga og í
kristjan@frettabladid.is

TÚNIN Á ÞÓRODDSSTÖÐUM VIÐ HRÚTAFJÖRÐ Þar sem tún eru á melum er vart
stingandi strá að hafa og þeir sem höfðu undirbúið sig með vökvunarbúnaði höfðu
ekki nægt vatn í þann búnað.
MYND/GUNNAR ÞÓRARINSSON
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Veruleikaflótta verður seint útrýmt.

Ef ekki tölvan þá
eitthvað annað

N

etfíkn barna er sögð vaxandi vandamál. Þannig
greindi Fréttablaðið frá því í byrjun vikunnar að stór
hópur 14 til 18 ára drengja í meðferð á göngudeild
barna- og unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL)
glímdi við netfíkn. Í alvarlegustu tilvikum hefðu
börn verið lögð inn á spítala vegna þess að þau væru beinlínis í
lífshættu vegna þunglyndis og vanvirkni sem fylgdi því að geta
ekki slitið sig frá tölvunni.
Ekki þýðir að stinga höfðSKOÐUN
inu í sandinn, þarna er einhver
vandi til staðar. Raunar er þegar
Óli Kristján
hafið starf til að bregðast við,
Ármannsson
svo sem hjá SAFT, sem undirolikr@frettabladid.is
býr fræðsluefni fyrir foreldra
um hvernig bregðast má við og
hvert skuli leita þegar í óefni er
komið.
Full ástæða er hins vegar til að stíga varlega til jarðar í viðbrögðum þótt þeir séu til sem illa ráða við að samhæfa þann
sýndarveruleika sem tölvan býður upp á og raunverulegt líf sitt.
Velta má því fyrir sér hvort þessi hópur eigi ekki í grunninn
við einhver önnur vandamál að stríða sem valdi veruleikaflótta
hans og einangrun. Og hvort sá vandi hefði ekki birst hvort eð
er í annarri mynd, væri ekki til staðar aðgangur að tölvum og
interneti. Í það minnsta ætti að varast að gera of mikið úr þessum
vanda án frekari vísbendinga og rannsókna.
Ekki má heldur gleymast að tölvur færa börnum og ungmennum öflugt tól bæði til uppfræðslu og skemmtunar. Það hlýtur hins
vegar að vera á ábyrgð foreldra barna að hjálpa þeim að stýra
netnotkun sinni og forða þeim frá glapstigum upplýsingatækninnar, hvort heldur þeir eru í formi klámefnis, fjárhættuspila á
netinu eða óhóflegrar tölvuleikjanotkunar.
Vitanlega eru tölvur ekki undanskildar þegar horft er til hluta
sem hægt er að misnota og kemur ekki á óvart að tölvufíkn megi
telja upp með fíkn í áfengi, mat, kynlíf, eiturlyf og hvað eina
annað þar sem fólk getur farið út af sporinu í lífi sínu. Spurningin
er bara hvernig bregðast á við.
Sumum þykja boð og bönn rétta leiðin. Gjarnan þurfa þá þeir
sem ekki eru fíknsjúkir að líða fyrir viðbrögðin. Eitt dæmi er
áfengisstefnan, þar sem aðgengi að áfengi er torveldað með sölu
á ákveðnum útsölustöðum ríkisins og opinber gjöld eru lögð á í
óhófi. Þó má færa fyrir því rök að með þessu sé komið í veg fyrir
eðlilega umgengni við löglegan vímugjafa, aukið á hörmungar
fjölskyldna alkóhólista sem minna eiga eftir til kaupa á nauðsynjavöru og þeir sem sjúkir eru mögulega lengur að drekka sig
niður á „botn“ (eða í hel eftir atvikum).
Auðvitað er það þannig að flestir haga sér á ábyrgan hátt og
standa undir því að bera ábyrgð á eigin lífi. Síðan er samfélagsleg
ábyrgð að hjálpa þeim til sjálfsstjórnar sem veikir eru fyrir og
vilja þiggja hjálp. Enginn þarf að velkjast í vafa um hvar ábyrgðin liggur í grunninn. Hver og einn ber ábyrgð á eigin hegðan og
foreldrar ábyrgð á börnum sínum.
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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Tilfinning en ekki vissa

Byggi heldur á staðreyndum

Hér í Fréttablaðinu birtist á mánudag grein eftir Ögmund Jónasson
innanríkisráðherra þar sem hann
svaraði pistli eftir Pawel Bartoszek
um fjárhættuspil á Íslandi. Ekki er
ástæða til að fara sérstaklega ofan í
skrif þeirra en hins vegar vöktu viss
orð Ögmundar nokkra athygli. Sagði
í grein hans: „Með fullri virðingu
fyrir öllum þeim rannsóknum sem
gerðar hafa verið á fjárhættuspilum
og spilahegðun þá er það mín
sannfæring að jafnvel vönduðustu
rannsakendum hætti til að
vanreikna útbreiðslu
spilafíknarinnar. Þetta er
tilfinning en ekki vissa.“

Ekki er ástæða til að efast um að
Ögmundur hafi þessa tilfinningu af
gildum ástæðum. Hins vegar er vonandi að ráðherrar haldi tilfinningum
sínum fyrir utan opinbera stefnumótun sem verði heldur látin byggja
á staðreyndum og rannsóknum.

útversmaður

Móhellu 2, 221 Hafnarfjörður
Sími 555 3100 www.donna.is

magnusl@frettabladid.is

Forsetaræði

Róbert Trausti
Árnason

Fáðu gust úr vandaðri Honeywell viftu

Morgunblaðið greindi frá
því í gær að Kristján Þór
Júlíusson alþingismaður
hefði ráðið sig sem
háseta á Vilhelm
Þorsteinsson
EA sem er

HALLDÓR

Forsetaembættið

„Enn einn heitur dagur“

Vel menntaður
makríll

nú við makrílveiðar austur af landinu.
Í samtali Kristjáns við blaðið bar
makríldeiluna svokölluðu á góma
og sagði Kristján léttur í bragði: „Ég
ætlaði að finna út úr því sjálfur hvort
það væri rétt hjá Evrópusambandinu
að það ætti þennan makríl – hvort
hann talaði bara erlendar tungur?
Þessi makríll sem við
fáum talar fullkomna
íslensku, meira að
segja forníslensku! Við
eigum þessi kvikindi.“
Nú er bara spurningin
hvort íslenska samninganefndin viti af
þessu

Á

það í skyn að forseti Íslands telji íslenskar
Kópavogsfundi árið 1662 eða fyrir
mannskepnur svo sneisafullar af brestum
réttum og sléttum þrjú hundruð og
að ekki verði hægt að byggja með þeim
fimmtíu árum fengu Íslendingar svolítið
betra og réttlátara samfélag.
að kynnast kenningum um vald
Með nýendurkjörnum foreins manns sem þægi vald sitt
seta Íslands eru allar líkur á að
beint frá Drottni allsherjar og
þróun í átt til forsetaræðis nái
væri því ekki ábyrgur gagná strik. Ég tel að það muni
vart neinum öðrum. Ég rifja upp
Ég er þeirrar sér
einkennast af því að forseti
Kópavogsfundinn vegna þess að
ég dreg stórlega í efa réttmæti
skoðunar að Íslands hefur stór orð um dýrð
íslenska ríkisins og heiður fóststaðhæfinga merkisbera nýrra
forsetaræðið urjarðarinnar og leggur mikið
sjónarmiða í íslenskum stjórnupp úr glæsilegum ytri búningi
málum um að forseti Íslands
sé aðeins
alls þess sem tilheyrir embætti
þiggi milliliðalaust forsetaræðforsetans. Forseti Íslands mun
ið frá þeim minnihluta atkvæðafsprengi
án efa með ýmsum ráðum drepa
isbærra manna á kjörskrá sem
aflsmunar og á dreif allri gagnrýni og því
kusu hann þann 30. júní sl.
ráðlegast að bera skoðanir sínar
Ég tel að erfitt verði að afla
ofbeldis.
á athöfnum og orðum forsetans
fylgis gegn þessu því hugmyndekki á torg nema að vel íhuguðu
in um forsetaræði á orðið býsna
máli. Forseti Íslands mun síðmikið fylgi. Ég er þeirrar skoðast en ekki síst lifa á því næstu
unar að forsetaræðið sé aðeins
fjögur ár að eiga óvini sem hann
afsprengi aflsmunar og ofbeldis.
notar sem blóramenn þegar hlutHugmyndir um forsetaræði birtirnir fara úrskeiðis hjá honum svo ekki
ast mér í misöfgafullum myndum. Gera
falli blettur á forseta Íslands. Staða kjörþarf uppsteyt gegn þessum hugmyndum.
inna fulltrúa fólksins á Alþingi gagnvart
Harmagrátur forseta Íslands á mannaforseta Íslands er eins og staða húsdýra
mótum og lýsingarnar hans í fjölmiðlum
gagnvart bónda. Staða sem er engan vegá meintri hnignun Íslands og á eðli þeirra
inn Alþingi sæmandi.
sem eru honum ósammála finnst mér gefa
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Ósnortin landsvæði ein mestu Björgum Ingólfstorgsumræðunni
verðmæti sem við eigum
Náttúruvernd
Kristín Linda
Árnadóttir
forstjóri
Umhverfisstofnunar

Í

könnun sem gerð var fyrir
Ferðamálastofu sögðu um 62%
svarenda að náttúran og landið hefði verið kveikjan að þeirri
hugmynd að heimsækja Ísland.
Um 80% sögðu að náttúran hefði
haft áhrif á þá ákvörðun að heimsækja landið.
Á Íslandi eru 108 friðlýst svæði
og hefur Umhverfisstofnun
umsjón með langflestum þeirra.
Sum eru friðlýst til að vernda
dýralíf eða plöntur, frá fuglum til
skordýra, frá blómum til skóga.
Önnur eru friðlýst til að tryggja
aðgang almennings að ósnortinni
náttúru. Sum eru svo viðkvæm,
eins og til dæmis Surtsey, að
þangað fá aðeins örfáir að fara og
sum eru jafnvel alfarið lokuð, þar
á meðal viðkvæmir hellar.
Í ofangreindri könnun var
spurt um vinsælustu svæðin á
Íslandi. Af tólf vinsælustu svæðunum eru sjö friðlýst svæði. Það
er alveg ljóst að aukinn fjöldi
ferðamanna til landsins eykur
mjög á álag á þessum sem og
öðrum friðlýstum svæðum á
Íslandi. Haustið 2010 greindi
Umhverfisstofnun álag á friðlýstum svæðum og lentu tíu
svæði á rauðum lista. Þau voru
í verulegri hættu á því að verða
fyrir skemmdum sem gætu haft
áhrif á verndargildi þeirra. Þá
voru önnur tíu svæði á mörkum
þess að lenda á rauða listanum.
Við þessu var brugðist með auknum fjárveitingum og var 2011
stærsta framkvæmdaár á friðlýstum svæðum í manna minnum.
Á þessu ári verða einnig miklar framkvæmdir til að tryggja
að svæðin ráði við álag vegna
aukins ferðamannastraums. Við
vinnum nú að því að endurmeta
stöðuna á svæðunum. Mörg friðlýst svæði þola illa ágang. Sum

þeirra eru afar viðkvæm og má
lítið út af bregða til þess að þar
verði óbætanlegt tjón.
Í dag eru sex heilsársstarfsmenn hjá Umhverfisstofnun sem
sinna öllum þessum friðlýstu
svæðum víðs vegar um landið en
við erum með átta starfsstöðvar.
Þess má geta í framhjáhlaupi að
við auglýsum nær öll störf hjá
okkur án staðsetningar, nema þau
sem fylgja tilteknum friðlýstum
svæðum. Yfir sumartímann bætast við landverðir sem vinna í um
190 starfsvikur.
Undanfarin ár höfum við unnið
með nýja nálgun svæðalandvörslu
þar sem landverðir hafa umsjón

tækifæri í sjálfbærri ferðaþjónustu, útivist og heilsueflingu.
Mörg stór verkefni eru þó enn
ókláruð í þessum efnum og eins
og í öðru er fjármagn mikilvægur
þáttur í því hvernig málum miðar.
Mest umræða er oft um þau svæði
þar sem deilt er um hvort nýta
eigi með öðrum hætti eða vernda
og þá gleymast önnur svæði sem
meiri sátt er um, en skipta ekki
síður máli. Þar fyrir utan þurfum við í auknum mæli að horfa til
vistkerfa og hver staða þeirra er,
sem og líffræðilegrar fjölbreytni.
Ein mestu verðmæti sem við
eigum eru ósnortin landsvæði en
þeim hefur fækkað gríðarlega á

Mörg friðlýst svæði þola illa ágang. Sum
þeirra eru afar viðkvæm og má lítið út
af bregða til þess að þar verði óbætanlegt tjón.
með nokkrum friðlýstum svæðum
á tilteknu landsvæði. Við teljum
að það þurfi að fjölga heilsárslandvörðum til þess að uppfylla
lágmarksumsjón með öllum friðlýstum svæðum á landinu. Brýnast er að tryggja aukna landvörslu á Friðlandi að Fjallabaki
og á Gullfosssvæðinu.
Vel hefur gengið undanfarið að
friðlýsa ný svæði og voru t.d. sjö
ný svæði friðlýst í fyrra og tvö nú
þegar á þessu ári og stefnir í að
fimm til viðbótar bætist við fyrir
áramót. Fjölmörg svæði á þó enn
eftir að friðlýsa og ber þar helst
að nefna þau sem er að finna á
náttúruverndaráætlunum. Friðlýsingar eru samstarfsverkefni
og kalla á samvinnu margra aðila,
s.s. landeigenda, sveitarfélaga og
hagsmunasamtaka sem og ríkisins.
Á undanförnum árum hefur
aukist mjög skilningur og áhugi
á því að nýta friðlýsingar sem
tækifæri til uppbyggingar og
styrkingar sveitarfélaga og landsvæða. Friðlýsing er mikil viðurkenning og yfirleitt fylgir henni

jörðinni síðastliðin eitt hundrað
ár og fækkar enn. Í því ljósi er
mikilvægt að við reynum eftir
fremsta megni að skipuleggja
nýjar framkvæmdir á þeim svæðum sem þegar hefur verið raskað
og forðast í lengstu lög að hrófla
við þeim sem eru ósnortin.
Athygli vekur að yfir 75%
ferðamanna sem spurðir voru
í könnun Ferðamálastofu gáfu
aðstöðu á friðlýstum svæðum
einkunn á bilinu 8-10. Einnig
var spurt um almennt ástand á
ferðamannastöðum og gáfu tæplega 85% ferðamanna einkunnina
á bilinu 8-10. Í ferðaþjónustureikningum 2009-2011 frá Hagstofu Íslands kemur fram að
heildarferðaneysla innanlands
árið 2009 var rúmlega 184 milljarðar eða sem svarar 12,3% af
vergri landsframleiðslu og fer
sú tala hækkandi. Það er því ljóst
að náttúra landsins skapar í dag
umtalsverðar tekjur sem rétt er
að renni í að tryggja að hún geti
áfram staðið undir því nafni sem
íslensk náttúra hefur getið sér
um allan heim.

Skipulagsmál
Hjálmar
Sveinsson
varaformaður
skipulagsráðs

Þ

essa dagana er rætt af kappi
um verðlaunatillögu að skipulagi á húsareitnum milli Ingólfstorgs og Kirkjustrætis. Það er
von. Þetta er í kvosinni miðri,
í næsta nágrenni við Alþingishúsið og rétt þar hjá sem landnámsskálinn fannst fyrir fáeinum árum.
Borgaryfirvöld hljóta að fylgjast vandlega með umræðunum og
taka mark á málefnalegum og vel
rökstuddum athugasemdum. En
borgaryfirvöld eiga og mega ekki
taka mark á rangfærslum, órökstuddum alhæfingum og dylgjum. Til þess þarf reyndar nokkra
staðfestu. Sérstaklega á tímum
þegar vantraustið er ríkjandi tilfinning og auðvelt að þyrla upp
ryki.
Nærtækt dæmi er grein eftir
Sverri Björnsson hönnuð sem
birtist í blaðinu í gær. Nafn
greinarinnar „skuggaleg áform“,
segir sína sögu um málflutninginn. Ég sé ekki betur en að nánast
allt sem Sverrir fullyrðir í greininni sé rangt.
Það er rangt að minnka eigi
„sólarsýnina“ við Austurvöll.
Fyrirhugað hallandi mansardþak
með kvistum á Landsímahúsinu,
eins og er á Hótel Borg, mun ekki
hafa nein áhrif á sólskinið á Austurvelli.
Það er rangt að til standi að
króa af elsta hús Reykjavíkur,
Aðalstræti 10, milli „hárra stórhýsa“. Nýbygging, sem tillagan
gerir ráð fyrir að rísi syðst á Ingólfstorgi, þar sem hið glæsilega
Hótel Ísland var áður, er aðeins
þrjár hæðir. Það er með skemmtilegum þakgarði fyrir almenning.
Tillöguhöfundar gera ráð fyrir að
þarna verði menningarhús. Ekki
hótel.
Það er rangt að búa eigi til
„þröngt og skuggalegt sund“
þar sem Vallarstræti er. Þvert á
móti er þarna gert ráð fyrir fal-

ÍSLENSKI BÓNUSPOTTURINN STEFNIR Í 30 MILLJÓNIR!

legri, þröngri götu, álíka þröngri
og göturnar í Grjótaþorpi, með
verslun og þjónustu á aðra hönd
en menningarhús á hina.
Það er rangt að loka eigi fyrir
akandi umferð almennings um
miðbæinn til að „hægt sé að
þjónusta risavaxið hótel“. Að
vísu stendur til að loka Vallarstræti og Veltusundi fyrir akandi
umferð. En það er til að gera
svæðið meira aðlaðandi fyrir fótgangandi vegfarendur og hefur
ekkert með hótelið að gera.
Það er í fimmta lagi rangt að
taka eigi „af okkur stóran hluta
útivistarsvæðsins á Ingólfstorgi“.
Tillagan gerir ráð fyrir að sólríkari hluta torgsins, norðurhlutanum, verði lyft upp og að sá hluti
torgsins stækki verulega þegar
torgið breikkar til austurs og lengist til norðurs. Ingólfstorg nær þá
alveg að Fálkahúsinu og að húsunum við Veltusund, þar sem nú er
fjöldi bíla í sólbaði á degi hverjum.

Ég tel ekki að
verðlaunatillagan
sé gallalaus en ég er
sannfærður um að hún
er skref í rétta átt.
Í lok greinar sinnar hvetur
Sverrir fólk til að greiða atkvæði
sitt gegn „umhverfisofbeldinu“
á vefnum Ekkihotel.is. Sé farið
þangað inn kemur í ljós að þar
hefur tekist að fá yfir 10.000
manns til að skrifa undir svipaðar
rangfærslur og eru í grein Sverris. Það er frekar dapurt.
Það breytir samt ekki því að
hugsa þarf vandlega hvert skref
sem tekið er á þessum slóðum.
Ég tel ekki að verðlaunatillagan
sé gallalaus en ég er sannfærður
um að hún er skref í rétta átt. Hún
getur orðið mikilvæg lyftistöng
fyrir mannlíf, þjónustu og menningu í miðborginni. Höldum endilega áfram að ræða kosti og galla
verðlaunatillögunnar af kappi.
Hættum upphrópunum og rangfærslum.

110.000.000
+840.000.000

950 MILLJÓNIR
FÍTON / SÍA

ÞÚ TALDIR RÉTT
Fyrsti vinningur stefnir í 110 milljónir,
Ofurpotturinn í 840 milljónir og Íslenski
bónuspotturinn í 30 milljónir.
Ekki gleyma að vera með! Fáðu
þér miða fyrir klukkan fjögur í dag
á næsta sölustað eða á lotto.is

950.000.000
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Umbætur í háskóla- Til hamingju með undirritun Evrópska landslagssamningsins
málum
Menntamál
Katrín
Jakobsdóttir
mennta- og
menningarmálaráðherra

Á

undanförnum vikum hafa
orðið þáttaskil í samskiptum stjórnvalda og háskólanna
í landinu með gerð samninga
við þá alla til fimm ára um fjárframlög til kennslu og rannsókna.
Með samningunum er tekin upp
ný aðferðafræði í þessum samskiptum og þar fjallað um þjónustu og verkefni háskólanna, tilgreind fræðasvið þeirra og stærð
þeirra afmörkuð í fjölda nemenda
og ársnema. Fjallað um réttindi og
skyldur nemenda og ábyrgð skóla.
Ítarlega er fjallað um framlög ríkisins og fjárhagsleg samskipti auk
umfjöllunar um upplýsingagjöf,
samskipti og eftirlit.
Fleiri atriði má nefna sem eru
ný af nálinni. Þannig er ætlast til
að háskólar skilgreini og birti lágmarkskröfur um aðgangsviðmið
nemenda sem hefja nám á grunnstigi í einstökum deildum og/eða
námsbrautum. Við framsetningu
aðgangsviðmiða verði tekið mið af
aðalnámskrá framhaldsskóla frá
2011. Aðgangsviðmið einstakra
deilda á háskólastigi eru mikilvægar upplýsingar fyrir framhaldsskóla við gerð námsbrauta
og fyrir námsmenn við sérhæft
námsval. Háskólarnir munu í síðasta lagi skólaárið 2014/2015 birta
aðgangsviðmið allra námsleiða
sinna og er gert ráð fyrir að allir
framhaldsskólar kenni samkvæmt
nýrri námskrá haustið 2015.
Þá vinna háskólarnir að aukinni nýtingu frjáls hugbúnaðar í háskólastarfi í samræmi við
stefnu stjórnvalda um frjálsan og
opinn hugbúnað en ávinningur af
nýtingu frjáls hugbúnaðar er mik-

ill. Frjáls hugbúnaður gerir skólann óháðari einstökum aðilum og
býður frjáls hugbúnaður upp á
kennslumöguleika sem ekki eru
fyrir hendi í séreignarhugbúnaði,
svo sem að kynna sér innri virkni
hugbúnaðarins og að taka virkari
þátt í þróun hugbúnaðarins. Með
frelsinu til að dreifa hugbúnaðinum getur háskólinn jafnframt
stuðlað að jöfnuði meðal nemenda
skólans og starfsmanna þar sem
sami hugbúnaður stendur öllum
til boða. Fjárhagslegur ávinningur
getur einnig orðið umtalsverður
þar sem ekki er greitt fyrir hugbúnaðarleyfi og hægt er að auka
samstarf og samnýtingu til að
draga úr bæði notkunar- og þróunarkostnaði.
Að lokum má nefna að við innra
og ytra mat háskóla er m.a. byggt
á tölulegum gögnum sem gefa
mynd af starfi og árangri skólans.
Markmiðið er að fá sem gleggsta
heildarmynd af háskólunum og
hvernig þeir þróast í samanburði.
Háskólarnir munu skila reglulega
yfirliti yfir lykiltölur í samræmi
við birtingaráætlun. Mennta- og
menningarmálaráðuneytið mun
jafnframt birta lykiltölur um
háskólakerfið í heild.
Mikið starf hefur verið unnið
á undanförnum árum við að auka
gæði íslenskra háskóla þrátt fyrir
erfitt efnahagsástand og niðurskurð á öllum sviðum hins opinbera. Rammi stjórnsýslunnar skiptir þar máli, rétt eins og
gæði kennslu og rannsókna. Sú
aðferðafræði sem hér er lýst er
tvímælalaust til þess fallin að
gera íslenska háskólakerfið betra
og stjórnsýslu þess gagnsærri
öllum almenningi og styrkja
umgjörðina um hið mikilvæga
starf háskólanna sem er lífsnauðsynlegt hverju því samfélagi sem
vill byggja atvinnuuppbyggingu
og framtíðarsýn á þekkingu og
nýsköpun.

Evrópumál

Er Seðlabanki Evrópu einkabanki?

Brynhildur
Ingimarsdóttir
verkefnastjóri á
Evrópuvefnum

S

eðlabanki Evrópu er ekki
„ei nkaba nki“ samkvæmt
almennri skilgreiningu á hugtakinu, það er bankinn er ekki
viðskiptabanki í eigu einkaaðila.
Seðlabanki Evrópu er ein af stofnunum Evrópusambandsins og eru
seðlabankar aðildarríkja Evrópusambandsins eigendur alls hlutafjár bankans. Bankinn er þungamiðja seðlabankakerfis Evrópu
(e. European System of Central
Banks, ESCB) sem er vettvangur
samstarfs seðlabanka aðildarríkja
ESB til að viðhalda fjármálastöðugleika í Evrópusambandinu.
Seðlabanki Evrópu er sjálfstæð
stofnun sem hýsir samvinnu evruríkjanna við stjórn peningamála,
en þau aðildarríki Evrópusambandsins sem hafa tekið upp evru
hafa sameiginlega peningamálastefnu. Stefna evruríkjanna um
stjórn peningamála er ákvörðuð
á vettvangi bankans með aðkomu
seðlabankastjóra evruríkjanna.
Seðlabankar evruríkjanna hafa
síðan umsjón með framkvæmd
stefnunnar í heimalöndum sínum.
Hitt er annað mál hvort seðlabankar aðildarríkja Evrópusambandsins, sem eru eigendur Seðla-

Auður
Sveinsdóttir
landslagsarkitekt
og dósent við
Landbúnaðarháskóla
Íslands

F

yrir tilstilli Svandísar Svavarsdóttur umhverfisráðherra
varð Ísland 40. Evrópuþjóðin
af 47 til að undirrita Evrópska
landslagssamninginn (The European Landscape Convention)
þann 29. júní síðastliðinn. Henni
tókst það sem fjórum forverum
hennar lánaðist ekki á þeim tólf
árum frá því samningurinn var
samþykktur í Flórens 20. október
árið 2000.
Upphaflega var hvatinn að
samningnum sá, að talið var
nauðsynlegt „að vekja athygli á
landslaginu sem umlykur okkur
og hversu mikilvægt það er hvað
varðar lífsgæði fólks; í þéttbýli
jafnt sem dreifbýli. Samningurinn snýst ekki aðeins um verndun
landsvæða heldur ekki síst notkun, skipulag og meðferð á okkar
daglega umhverfi „hversdagslandslaginu“.
Mörgum kann að þykja það
undarlegt að það þurfi sérstakan samning um landslag, því til
skamms tíma hefur landslagið í okkar hug verið ósnertanleg náttúra og einungis á valdi
æðri máttarvalda að breyta.
Sú afstaða vekur furðu því sýn
manna og notkun á hugtakinu
landslag hefur breyst mikið á síðustu áratugum, sbr. starfsheitið
landslagsarkitekt.

banka Evrópu, séu í einka- eða
ríkiseigu. Seðlabankar komu á
sjónarsviðið á 17. öld. Sá fyrsti var
stofnaður í Svíþjóð árið 1656 og
seðlabanki Englands var stofnaður
í kjölfarið, árið 1694. Upprunalegu
seðlabankarnir voru stofnaðir af
einkaaðilum og voru lengi í einkaeigu. Á miðri tuttugustu öld voru
seðlabankar víðs vegar í heiminum þjóðnýttir og á síðari hluta
tuttugustu aldar var áhersla lögð
á að gera þá sjálfstæða gagnvart
stjórnvöldum innanlands.
Í dag eru seðlabankar yfirleitt
sjálfstæðar stofnanir í eigu ríkja.
Eftir því sem Evrópuvefurinn
kemst næst eru þó til seðlabankar á evrusvæðinu sem eru að einhverju leyti í einkaeigu. Seðlabanki Belgíu er til að mynda að
hluta til í einkaeigu og er bankinn
skráður á hlutabréfamarkað í belgísku kauphöllinni. Bankinn var
stofnaður sem hlutafélag árið 1850
og voru eigendur hlutafjárins belgískir viðskiptabankar, sem fram
að því höfðu sjálfir haft myntsláttu og prentun seðla á höndum,
en síðar var ákveðið að setja hlutabréf bankans á markað. Árið 1948
var heildarhlutafé seðlabankans
aukið og belgíska ríkið varð eigandi helmings heildarhlutafjár
bankans. Hinn helmingurinn var
áfram í höndum einkaaðila. Enn
þann dag í dag geta almennir fjárfestar og fjármálafyrirtæki átt
hlut í seðlabanka Belgíu. Svipaða
sögu er að segja af seðlabanka
Grikklands sem er einnig skráður
á hlutabréfamarkað.

Íslenskt landslag er ein meginstoðin undir búsetu okkar og vellíðan hér á landi og rökin fyrir
því að taka þennan samning í
notkun og nýta hann sem verkfæri eru m.a.
•
Við búum í landi með fjölbreyttu landslagi og við verðum
að styrkja, efla og sinna því
•
Við þurfum að geta upplifað umhverfi okkar og gera okkur
grein fyrir því að landslag á
Íslandi er hluti af menningar- og
náttúrulegri arfleifð okkar
•
Við erum hluti af stærri
heild og við berum ábyrgð.
Íslenskt, norrænt, evrópskt og
alþjóðlegt landslag
•
Ferðaþjónusta á Íslandi
er vaxandi atvinnugrein og við
þurfum að átta okkur á því sem
skiptir máli fyrir ferðamenn sem
koma hingað. Að hverju eru þeir
að leita?
•
Við þurfum að tryggja matvælaöryggi

og sjálfsmynd okkar sem þjóðar. Það er verkefni okkar að nýta
landslagið þannig að verðmæti
þess verði viðhaldið og að gildi
þess sé einnig varðveitt til lengri
tíma litið.
Landslagið með sínum náttúrufarslegu og menningarlegu verðmætum er gífurlega mikilvæg
samfélagsleg auðlind sem getur
haft efnahagsleg áhrif. Með því
að nýta sér Evrópska landslagssamninginn er hægt að auka, efla
og stuðla að lífsgæðum og heilbrigði þjóðarinnar.
Líta má á samninginn sem
verkfærasett fyrir löggjafann
(Alþingi) til að innleiða í viðeigandi lagaumhverfi og fyrir sveitarfélög að nýta sér ákvæði hans í
sínar reglugerðir.
Fram undan blasir við áhugavert og ögrandi verkefni til vinnu
með okkar íslenska landslag á
margvíslegan hátt, innan stjórnsýslunnar, með beinum aðgerð-

Samningurinn snýst ekki aðeins um
verndun landsvæða heldur ekki síst notkun, skipulag og meðferð á okkar daglega
umhverfi „hversdagslandslaginu“.
Í landslaginu er saga þjóðarinnar skráð, hvernig við höfum
lifað og starfað í landinu um
aldir í blíðu og stríðu. Landslagið er í stöðugri breytingu og sérhver tími skilur eftir sig spor –
minningar verða eftir – þær móta
okkur og landslagið náttúrulegt
og manngert er hluti af ímynd

um sveitarfélaga, stofnana og
almennings, auka meðvitund
íbúa fyrir umhverfinu, efla rannsóknir og þróun á sviði landslagsfræða, styrkja skráningu og
kortlagningu landslagsgerða svo
eitthvað sé nefnt.
Íslenskt landslag er auðlind –
segir í raun allt sem segja þarf.

Harkaleg aðför að Snorra Óskarssyni í Betel
Trúmál

Seðlabanki Evrópu
er sjálfstæð stofnun
AF EVRÓPUVEFNUM

Náttúruvernd

Ingvar
Gíslason
fv. alþingismaður og
ráðherra

Þ

að situr e.t.v. ekki á mér öðrum
einstaklingum fremur að ráðast í að verja málstað Snorra Óskarssonar grunnskólakennara á
Akureyri, sem bæjaryfirvöld hafa
sagt upp störfum vegna afstöðu
hans til málefna samkynhneigðra.
Þó get ég ekki orða bundist.
Þótt við Snorri í Betel séum
báðir kristnir menn, þá er hann
ekki að öllu leyti „kristinn“ á
sama hátt og ég. Í fyrsta lagi er
hann afar virkur í safnaðarstarfi
kirkjudeildar sinnar, beinlínis
forustumaður þar. Ég má heita
óvirkur félagi í þjóðkirkjunni, en
á engan hátt áhugalaus um kirkjumál, kenningar og boðskap. Um
þau efni ber margt á milli okkar
Snorra. Hins vegar þekki ég svo
vel kristniskilning Snorra að ég
get sett mig í spor hans. Hvorki
hneykslast ég á afstöðu hans til
kristins boðskapar, hvað þá að ég
beri mér það í munn að skilningur hans sé „út í hött“. Snorri Óskarsson er vel viti borinn maður og
talar ekki út í hött.
Aftur á móti segi ég það alveg
skýrt, að ég felli mig ekki við þá
afstöðu hans og Hvítasunnumanna
að byggja kristni sína svo strangt
á Móselögum og gamla testamentinu sem raun ber vitni. Slík lögmálsfesta og ótæpar vísanir til
forngyðinglegra bókmennta getur
gengið úr hófi svo jafnvel stefnir þvert á orð Jesú Krists sjálfs
þegar til kjarnans kemur. Á orði
Krists varð til hið nýja testamenti, nýr sáttmáli við Guð, sem
augljóslega skilur kristindóm frá
gyðingdómi. Hinn nýi sáttmáli er
vitaskuld agað guðsorð, en eigi að
síður „frjálslyndur“, getur þróast

með tímanum og lagað sig að aldgæslumaður“ Snorra í Betel, þó
arskilningi hverrar tíðar, varast
ekki sé nema í stuttri blaðagrein.
bókstafstrú og stífa þrákelkni í
Sem gamall Akureyringur, sem
túlkun og boðun.
þekkti mannskilning, söguþekkÞótt ég segi þetta um skilin
ingu og dómgreind forustumanna
milli gamla og nýja sáttmála milli
í fræðslu- og skólamálum á AkurGuðs og manna, sem ég lít á sem
eyri í minni tíð, Snorra Sigfússonar, Þorsteins M. Jónssonar,
grundvöll kristninnar, þá veit ég
eins vel og aðrir að kristni aldanna
Hannesar J. Magnússonar, Eiríks
sækir margar kreddur og kennSigurðssonar, Jóhanns Frímanns,
ingar beint til gamla testamentisSverris Pálssonar og allra hinna
ins. Eitt af því lífseigasta í þeim
furða ég mig á afstöðu skólayfirefnum snertir hjúskap og kynlíf.
valda gagnvart Snorra ÓskarsKirkjukristni um aldir og enn í
syni, heiðursmanni sem hann
dag, kaþólska kirkjan,
er og góðum kennara.
lútersk kirkja, KalvinHonum er gefið að sök
istar, Biskupskirkjan
að vera eitthvert „únikbreska, ríkiskirkjur
um“ í trúarafstöðu og
Norðurlanda, þjóðkirkjguðfræðiskilningi, þótt
Ég
tel
öll
rök
an íslenska fram á síðvarla beri neitt á milli
ustu ár, — allar þessar mæla með
í afstöðu kirkjudeildkirkjur hafa öld af öld
ar hans til hjúskapar
viðhaldið þeirri kenn- því að brottsamkynhneigðra og
ingu, þeirri guðfræði, vikningarmál fjölmennustu kirkjuað til hjúskapar verði
stofna na hei msi ns.
ekki stofnað nema milli Snorra í Betel Mér skilst þó að Snorri
karls og konu. Þetta
sé sakaður um að preþýðir einfaldlega að verði tekin
dika útskúfunarkenná vegum kristnihalds upp að nýju... inguna öðrum fremur
þessara kirkna verður
en jafnvel það er hæpekki stofnað til hjónainn sannleikur. Hún
bands karls og karls,
heyrist úr prédikunarstólum fleiri kirkna
konu og konu.
en Hvítasunnumanna,
Þessi afstaða hefur
ef út í það er farið. Og hefur
reyndar verið að mildast nokkþað sannast á Snorra, að hann
uð, m.a. hér á landi, svo að samhafi blandað helvítistrúnni inn
kynhneigðir eru nú vígðir til
í kennslu sína í lestri, skrift og
hjónabands í íslensku þjóðkirkjunni. En fjarri fer því að hjónareikningi og öðrum meginstoðum
band samkynhneigðra sé viðurgrunnskólauppfræðslunnar?
kennt innan kristinna trúfélaga
Ég tel öll rök mæla með því að
almennt. Fjölmennasta trúarbrottvikningarmál Snorra í Betel
samfélagið, páfadómur, hafnar
verði tekin upp að nýju, ekki endihjúskaparrétti samkynhneigðra.
lega fyrir dómstólum, heldur á
Rétttrúnaðarkirkjur í Austembættis- og samningsgrundvelli
ur-Evrópu og Grikklandi gera
með það markmið í huga að hann
hið sama. Hvítasunnusöfnuður
endurheimti kennarastöðu sína.
— Að endingu: Til þess að losa
Snorra Óskarssonar er því fjarri
sjálfan mig við hugsanlegt þras
því að vera einsdæmi í þessu
sambandi. Nei, hann fylgir megum persónulegar skoðanir mínar
instraumnum.
frekar en ástæða er til, ítreka
Og þar með tel ég mér það
ég að ég set mig ekki upp á móti
auðvelt verk að gerast „réttarhjónaböndum samkynhneigðra.
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BorSðpa+raðu kr 3280
Svefnpokar í úrvali

("34&55
Tveir stólar og borð
Stakur stóll, kr 3290
Stakt borð, kr 3690
Ath! Sessur fylgja ekki

$0$"$0-"
33 cl

ÓDÝRT FYRIR ALLA!

EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST.
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50 metrar
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6 metrar, kr 399
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2590
4990
Á5*-&(6#03
80x60 cm
Verð áður: kr 6490

49.990
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5&$)/*,")
Full HD með innbyggðum DVD spilara
Verð áður: kr 59.999

18.990

Á5*-&(645»-1,5 cm bólstur
Verð áður: kr 2990
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#0045&3
Orkudrykkur
25 cl
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Gasvermir
Svartur
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59x40x38 cm
Fleiri litir
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888&63013*4*4

414 ml
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Tvær gerðir
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Aloe Vera, Vitamin E og Cocoa Butter
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Sjampó / hárnæring

5 kg
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Fyrir hvítan og litaðan þvott
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1x8. Ein rúlla jafngildir átta
venjulegum eldhúsrúllum
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Túnﬁskur, kr 99
Kjúklingur og lifur, kr 159
Nautakjöt, kr 159
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KÁTT Í KJÓSINNI
Boðið verður upp á viðburði, leiðsagnir um sögustaði
og lífríki fjörunnar, markað og margt fleira í Kjósinni á
laugardag. Þá verður haldið heimsmeistaramót í heyrúlluskreytingum á túninu við Eyrarkot, teymt undir
börnum og boðið upp á fría veiði í Meðalfellsvatni.

BRÚÐKAUPSGJAFIR
- mikið af frábærum tilboðum

TILBOÐ

Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGII
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

Amerísk
gæðavara

Hugsaðu vel um fæturna
Hu
Í meira en hálfa öld hafa milljónir manna
um allan heim notað BIRKENSTOCK®
sér til heilsubótar. Hvað um þig?
Teg: Arisona. St. 35 – 48. Verð: 12.885,-

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Lokað á laugardögum í sumar

BERAST Á BANASPJÓT Félagarnir Árni Eiríkur Bergsteinsson og Ingólfur Már
Grímsson eru á leiðinni á Moesgaard-víkingahátíðina í Danmörku sem haldin
er í næstu viku. Þar munu 400 manns berjast þar til einn stendur eftir.

Á

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

<
<Þvottvélin
tekur
hheitt og kalt vatn

HALDIÐ Í VÍKING

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

rni og Ingó, eins og hann er kallaður, sem situr fyrir svörum, hafa
starfað saman á hárgreiðslustofunni Hárbeitt frá 1994. Árið 2005 voru
þeir fengnir á víkingahátíðina í Hafnarfirði til að flétta og greiða hár. Í kjölfarið
gengu þeir í víkingafélagið Rimmugýgi
í Hafnarfirði og hafa verið óstöðvandi
síðan. Að minnsta kosti einu sinni á ári
fara þeir á víkingahátíð erlendis auk þess
að taka þátt í fjölda viðburða hérlendis.
„Þátttaka í víkingafélagi snýst um að
endurgera fortíðina eins sögulega rétt
og mögulegt er og það er lagður mikill
metnaður í það. Við smíðum og saumum
eins mikið og við getum af okkar munum;
skartgripi, fatnað, vopn, tjöld, stóla og
fleira. Allt eins og var í fyrndinni,“ segir
Ingó.
Á föstudaginn fara þeir félagar til
Moesgaard í Danmörku, á eina stærstu
víkingahátíð sem haldin er árlega í
Evrópu. Hátíðina sækja um 1.200 manns
auk fleiri þúsund áhorfenda. Þar munu
þeir félagar dvelja í æfingabúðum næstu
vikuna sem lýkur með nokkrum bardagalotum. „Frá mánudegi til fimmtudags
eru vinnubúðir og námskeið í gangi. Á
föstudeginum er svo skipt upp í tvö 200
manna lið, skipaðir höfðingjar og búið
til bardagaplan. Á laugardag og sunnudag eru tveir bardagar hvorn dag milli
þessara liða. Eftir hvern er svo bardagahringur þar sem allir eru á móti öllum
og aðeins einn stendur eftir sem sigurvegari.“
En þó verið sé að berjast, snýst víkingafélagsskapur um meira en það. „Annaðhvort er fólk í bardögum, leikjum, handverki eða bogfimi. Þarna er pláss fyrir alla
í fjölskyldunni, enda erum við konan mín
saman í þessu og förum saman út með
tveggja og hálfs árs son okkar.“ Mikið er
lagt í hátíðina og er tjaldsvæðum skipt
upp þannig að þeir sem eru með venjuleg
tjöld og svefnpoka eru á sér tjaldsvæði. Á
hinu er reynt líkja eftir raunveruleika víkinganna. „Tjaldið mitt er sérsaumað með
tréverki sem heldur því uppi. Á gólfinu er

motta úr kýrhúð og í loftinu hangir tréhilla
með skálum og diskum. Svo er ég með
sérsmíðaðan stól, kistil sem náttborð og
tvíbreitt rúm með gærum yfir og útsaumuðu ullarteppi.Tjald Árna er svipað nema
með þremur einbreiðum rúmum. Á daginn
er mikið fjör; sölu- og sýningarbásar og
markaðstorg með ýmsum víkingamunum og mikið af fólki. Matur er eldaður á
hlóðum og á kvöldin er slegið upp veislu
og drukkinn mjöður.“ Næsta vika hjá þeim
köppum verður því í anda liðinna tíma þar
sem verður sungið, drukkið, etið og borist
á banaspjót.
■

VÍGALEGIR VÍKINGAR
Árni og Ingó munu
taka þátt í 400 manna
bardaga þar sem barist
verður þar til aðeins
einn stendur uppi.
MYND/STEFÁN

vidir@365.is

Lífsins gæði og
þægindi frá Passion
Danski framleiðandinn Passion
býður kröfuhörðum svefnenglum
aðeins upp á það besta.

Rúm, dýnur
svefnsófar
hægindasófar
gjafavöru og
ﬂeira
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smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

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

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
Loksins til sölu

SUBARU Impreza wagon gx 4wd.
Árgerð 2005, ekinn 86 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur.TIlBOÐ
1.050.000.
Rnr.103868.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

A-LINER Sofa bed dl. Árgerð 2007,
sólarsella, grjótgrind. Verð 1.950.000.
Rnr.260869.
Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.
9 MANNA DIESEL ! Hyundai H1 diesel
12/2008 (2009) 5 gira 9 manna eins
og nyr ekinn aðeins 28 þ.km bíllinn er á
staðnum ! Verð aðeins 2590 !!!

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Toyota Avensis Wagon Sol 4/2009
ek. 49þús. Sjálfskiptur. Ásett verð
3.550.000.-

CAN-AM Outlander Ltd 4x4 800efi g.
Árgerð 2010, ekinn 900 KM, bensín,
sjálfskiptur. Frábært verð á hjóli og
kerru aðeins 2.990.000. Rnr.205381.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com
SPORTLEGUR ! BMW 320 I 05/2005
(nytt útlit) ek 114 þ.km 5 gira, fallegur
og sportlegur bill, er á staðnum verð
2590 !

M.Benz E280 CDI Avantgarde 10/2006
ek.75þús. Gullfallegur bíll. Ásett verð
5.490.000.-

CADILLAC Fleetwood. Árgerð 1964,
ekinn 34 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.500. þús skipti möguleg ... er á
staðnum Rnr.104649.

MMC Pajero did 3.2 diesel Árgerð 2004,
ekinn 199 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.290.000. Rnr.133406. Uppl. síma 5171111 . Er á staðnum.

Toyota Hilux D/Cab SR árg 2006 , 2.5
Diesel 5 gira plasthús,klædd skuffa,
tölvukraftkubbur ofl mjög flottur bill, er
á staðnum, verð 2950 !!

Mazda 3 H/B T 1/2006 ek. 117þús.
Ásett verð 1.450.000.-

MAZDA Tribute 4x4. Árgerð 2002, ekinn
220 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
890.000. Rnr.115828. Uppl. síma 5171111. Er á staðnum.

Volvo S60. Ekinn 97 þús. km.
Árgerð 3/2004 . 180 hö Turbo, SSk,
þjónustubók, ný tímareim, leður áklæði
og m.fl. Verð: 1.800.000. Topp eintak.
Ný söluskoðun frá Frumherja fylgir,
örugg bifreiðaskoðun. Upplýsingar í s.
896-1683.

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

0-250 þús.
Vinaleg bíldrusla til sölu. Ford Fiesta
2000 módel (keyrður. 121.000). Gott
eintak sem þarf aðeins að laga. Ný
tímareim. uppl. 696 1647

SJÁLFSKIPTUR TILBOÐ
225 ÞÚS!

VW Golf trendline. Árgerð 2011, ekinn
48 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.690.
Rnr.310304.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

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

Ódýr, góður og nýsk. !! Primera ‘99 5g.
Tímakeðja s+v dekk, startari, altenator,
vatnskassi o.fl nýlegt. V 195 þ. m
gjöldum. S. 821 9887.

Mitsubishi Lancer 1,3 árg.’98 ek.180
þús. sjálfskiptur, skoðaður 2013, ásett
verð 380 þús. TILBOÐ 225 þús. s.
841 8955.

Jeppar
MMC Pajero árg. ‘95, 2,8 diesel.
Nýskoðaður og allur yfirfarin. Mjög gott
eintak. Ek. 300 þús. Verð 610 þús.
Uppl. í s. 866 9767.

Sendibílar

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
Vortex Heithúðun á allar gerðir pallbíla
og fleira. Upplýsingar í síma 587-1390.

Honda Insight 1.4 Hybrid 6/2011
ek.1þús. Eyðsla ca 4.4l. Ásett verð
3.990.000.-

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

LAND ROVER Range rover sport
diesel. Árgerð 2006, ekinn 56 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.290.000.
Rnr.133268. Uppl. síma 517-1111. Er á
staðnum.

HUMMER H2. Árgerð 2003, ekinn
95 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.390.000. Rnr.113842 Tilboðsverð
2990 þús. uppl. síma 517-1111.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

TOYOTA Land cruiser 100 vx. Árgerð
2004, ekinn 113 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.490.000.- TILBOÐ
2.790.000. Rnr.370216.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

TILBOÐ TILBOÐ M.BENZ Vario 614d
4x2. Frábær húsbíll 2003, ekinn 56
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.500.000.var
á 5.900.000. Er til sýnis á Korputorgi
sjón er sögu ríkari. Rnr.204428.

JETSKI Bombardier 2stk á kerru.
árg. 1997 110hö, í toppstandi,flott í
sumarbústaðinn, Rnr.102220.

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

TOYOTA 4runner. Árgerð 2003, ekinn
44 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000.TILBOÐ 1.890.000.Rnr.370396.
Til
sölu
Fíat
Dukato
J146
árg,
2006
markísa,CD,
hjólagrind,bakkmyndavél,sóltjald. Verð
4900 þús einstaklega vel með farinn og
rúmgóður bíll, raðn. 121159.

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

FORD F150 supercrew 4x4 king ranch
. Árgerð 8/2007, ekinn 70 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.133219. Uppl síma 517-1111.

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

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Húsbílar

Bílar til sölu

Gaskúta álbox fyrir húsbíla. WWW.
Álbox.is KE Málmsmíði Axarhöfða 18.
Sími 696 3522 og 587 0626.

Mótorhjól

VW Golf comfortline 16v. Árgerð 2001,
ekinn 176 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
490.000. Rnr.115834. Uppl. síma 5171111.
LAND ROVER Range rover supercharged
sport. Árgerð 2006, ekinn 113 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.999.000.
Rnr.221369.

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

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

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

RENAULT Laguna berline. Árgerð 2007,
ekinn 62 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Lækkað verð 1.690.000. Allt að 75%
fjármögnun. Rnr.203537.

Ninja ZX-6R 2007 - ekin 22.700 km.
Mjög fallegt og vel með farið hjól.
Verð 950.000, ýmis skipti, koma til
greina. t.d. á smábíl eða ódýrara hjól.
Upplýsingar í síma 695 2466.
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Lyftarar

Vy-þrif ehf.

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

Hreingerningaþjónusta

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

Garðyrkja

Málarar
Málningarþjónusta
Reykjavíkur

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

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is
Tek að mér að mála og flísa, og ýmisl.
fl. Er vandvirkur og ódýr. S. 866 9784.

Til sölu Yamaha YZF-R1 árg. 2010. Ekið
8km ónotað. Fallegt hjól. Aðeins bein
sala kemur til greina. Ásett verð kr.
1990þ. Góður staðgr.afsl. Uppl. í síma
856-5566

Vespur

Getum bætt við okkur verkefnum.
Fyrirtak ehf S. 895 7360/ 772 6070

Rafvirkjun
RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

KEYPT
& SELT

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

Bátar

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

Til sölu

Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

Körfubílaleiga

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35
metrar. S. 893 3573.

Óskast keypt

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

Laus verkefnastaða

Alhliða málaraþjónusta. S. 867 4968.
SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Aukahlutir í bíla
Til sölu Piaggio Vespa S 125 c.c. Ekið:
1.000 km Verð: 500.000.- Tilboðsverð:
290.000.-Uppl. í síma 5905000

Óska eftir topptjaldi/svefnskel ofan á
bíl . S. 6948054.

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

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

s. 552-4910.

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

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

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

Varahlutir

Reiðhjól

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Húsaviðhald

2ja ára MONGOOSE TEOCALI fjallahjól.
26 tommu. Epicon loftdemparar að
framan og aftan. Vökva diskabremsur,
27 gírar. Nánast ónotað hjól á góðu
verði. Uppl. í s: 891-9890.

KAUPUM GULL

Búslóðaflutningar

Til bygginga

Hjólhýsi
POOL BORÐ til sölu. 9 fet kostar nýtt
um 800 þ. Lítið notað. Verð 230 þ.
Sími 5374045

VW - Skoda - Varahlutir

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.
Til sölu Hymer Eriba Licing 05/08
hjólhýsi með kojum, svefnpláss fyrir
sex. Mjög vel með farið enda lítið
notað. Verð kr. 2.800.000. Upplýsingar
í síma 6916666.

Fellihýsi

Rockwood Freedom 1910 árg. 2008.
Vel með farið og lítið notað fellihýsi til
sölu, með sólarsellu, fortjaldi,rafmagni
, heitu og köldu vatni. Verð 2 millj.
upplýsingar í síma 856 2779.

Japanskar vélar
Bílapartasala

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

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

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.

HEILSA
Heilsuvörur

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.

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Fæðubótarefni
S.K.E - Verk sf.

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.

Til sölu Viking fellihýsi árg. 2000 með
mikið af aukahlutum. Nýtt fortjald frá
Seglagerðinni Ægi og svefntjöld x2,
upphækkað, innbyggt útvarp, rafmagn
220/12v og fl. Verð aðeins 590þ Uppl.
858 2913.

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

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

Tökum að okkur allt almennt viðhald
húsa og nýsmíði. Áratugareynsla. Uppl.
s. 861-7749

Tölvur

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Eigum á lager stærðir, 200x200cm,
217x217cm og 235x235cm. Lokin
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin
á markaðinum í dag.

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

Nudd

Sími 777 2000 www.heitirpottar.is

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

AB - PÚST

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

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

Fellihýsi til sölu

Viking fellihýsi árgerð 2004 til sölu.
Með sólarsellu, gasmiðstöð, fortjaldi og
nýjum rafgeymi. Nánari upplýsingar í
síma 895 8298.

Spádómar

ÞJÓNUSTA

NUDD OG HEILSA

FÓTAAÐGERÐIR + SOGÆÐANUDD
upp fyrir hné. Vönduð vinna, líkþorn
fjarlægð, sveppagreining og hreinsun.
Opið frá 12-18 alla virka daga nema
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.
is

Pípulagnir
Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar
Til sölu Fleetwood E-1 fellihýsi.Nnýskr.
júlí 2006. 15 tommu dekk. Sérsaumað
fortjald, sólarsella,2 gaskútar, ísskápur,
heitt og kalt vatn. Vaskur og útisturta.
gasmiðstöð, grjóthlífar, útvarp/cd,
álfelgur, Vel með farið og geymt inni
yfir veturinn. Uppl. í S: 8972298

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Blómstrandi
garðar,
alhliða
garðyrkjuþjónusta. Njáll S. 8674968.

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

Spásími 908 6060

Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn,
fyrirbænir, draumar og trúnaður. S. 894
9228 Steinunn visa/euro.

Spásíminn 908 5666

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.
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Geymsluhúsnæði

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Hressan starfskraft vantar á daginn alla
virka daga. Pizza Royale Hafnastræti 18.
Uppl. í s: 5517373 eða 5547373.

Geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

Fyrir veiðimenn
Stórlaxaveiði

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

Til sölu ein stöng í neðra svæði Selár
í Vopnafirði. 26-29 ágúst nk. Selt með
afslætti. S. 617 9585.

TILKYNNINGAR
Einkamál

Gisting

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði
2 herb. í miðbæ RVK. Húsgögn fylgja.
Sameiginl. eldhús, bað og þvottaherb.
í 4ja herb. íbúð. V. 75 þ. s. 895 0482.
3ja herb. 105 RVK. Nýlega uppgerð
120 þ. á mán. Laus strax. Ekki húsal.
bætur. Leigist eingöngu 2-4 mán. í
senn (kanski lengur) Rúm getur fylgt.
S. 8991888.

Leigjendur, takið eftir!

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

ATVINNA
Tilbreyting

Atvinna í boði

Húsnæði óskast

ÍS
ÁSD

Kvöld- og helgarvinna
Sumarhúsalóðir í Kjósinni

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

Heitur í hitanum

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

Fjörugur karlmaður leitar kynna við
karlmenn. Augl.nr. 8458.

Par m. 2 börn óskar eftir íbúð til
leigu ca. 100-170 fm. Reglusöm með
fastar tekjur. Meðmælendur til staðar.
Frá águst, langtímal. S. 898 4202/823
8188

Sumarbústaðir

Flott og ákveðin kona leitar kynna við
hressan karlmann. Augl. nr. 8546.

Við leitum að öflugu og
skemmtilegu fólki til
úthringinga. Fjölbreytt verkefni
-tímakaup og bónusar.
Lágmarksaldur 18 ára.
Hringdu í síma 5464645 milli
kl. 10-20. gaman@simstodin.is

EKKI TAKA ÞÁTT
Í NEINU Á NETINU
SEM ÞÚ VEIST
EKKI HVAÐ ER!
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www.saft.is

Fasteignir

Glymskrattinn
Sigrún Stella
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

SÓLEYJARIMI 19 - ÍBÚÐ 101.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-17.30 - VERIÐ VELKOMIN!

með Smutty Smiff
föstudagskvöld
kl. 22
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VIÐ VERÐUM Á
BLÖNDUÓSI
UM HELGINA
Húnavaka

Falleg 120 fm fjögurra herbergja endaíbúð ásamt stæði í bílageymslu í húsi
fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin er á 1. hæð með suður svölum. Fallegar eikar
innréttingar og eikarparket og ﬂísar á gólfum.

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMA GUNN OG SVANSÍ

OPIÐ HÚS Í DAG

Sörlaskjól 70

107 Reykjavík

miðvikudag 18. júlí

frá kl. 17:00-18:00

Falleg og vel staðsett fjögurra

sölufulltrúi

herbergja íbúð með bílskúr á
skjólsælum stað við Sörlaskjól 70
í Reykjavík. Garðurinn er gróinn

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

og fallegur. Eignin er mikið
endurnýjuð.

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Verð:

36,9 millj.

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld
kl. 22

Á laugardaginn verður
Ævintýraeyjan með Hemma
Gunn og Svansí á Bylgjunni.
Þú
senda
út frá
Eyvindarstofu
Boðið
verður
upp
á frábær
átónlistaratriði
Blönduósi. og uppákomur
Vertu
með
Bylgjunni og Olís
fyrir alla
fjölskylduna.
um
helgina.
Vertu
með Bylgjunni og Olís
um helgina.
BYLGJULESTIN verður á ferð
og flugi út um allt land í sumar.
Hlökkum til að sjá ykkur!

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

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

5 pör saman
5 pör saman

1990 599

699
½,-"40,,"3
Margir litir

frá

4"/%"-"3
Barna, st 22-35. Verð áður: kr 2990. NÚ: KR 1990
Fyrir fullorðna, st 36-46. Verð áður: kr 3499. NÚ: KR 2490

690

40,,"3
St 41-45

1990
4"/%"-"3
St 36-41

4"/%"-"3
Opnir og lokaðir, margir litir
St 36-41

2990
(½564,»3
Herra, st 41-45

2290
7055"(3*/%
Verð áður: kr 2999

1990
(Á..¶45¶(7²Barna, st 22-35. Fleiri litir
Verð áður: kr 2590

4490
3&(/("--*
Fyrir 1-6 ára

2990
(Á..¶45¶(7²St 35-46
Verð áður: kr 3490

3990
(Á..¶45¶(7²St 36-41. Fleiri litir

frá

6990
3&(/("--"3
Fyrir 8-14 ára, kr 6990
St XS-XL, kr 7990

'"5/"63t7055"0()3&*/-5*4&'/*t7&3,'3*t)&*.*-*47"3"t4/:35*7"3"t13+»/"("3/t'3¶456/%"7"3"t."57"3"

ÓDÝRT
DÝRT FYRIR
FYR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR
IR ALLA! ÓDÝRT
Ó
FYRIR ALL

199

499

299

499

"11&-4¶/64"'*
1,5 ltr

1"11"%*4,"3
50 stk

1-"45(-½4
50 stk

(3*--,02 kg

ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALLA! ÓDÝRT FYRIR ALL

3990

40%

#»/7²110 W, 210 mm
Bónklútar, kr 699

afsláttur

á handverkfærum
frá MAXBUILDER

9990
)«3Å45*%-"
100 bör, 1300 W, 3ja metra slanga
Með fylgihlutum

ðu
á
f
g
o
á
j
r
þ
Kauptu
bæti
p
u
a
k
í
a
ð
r
þann fjó

6990
(3"45&11*
133x400 cm

1290
(3»63.0-%
-53

3 ltr

Verslanir

56//6(3*-H :92 cm, grillﬂötur: 76 x 40 cm
Tvær grillristar

pr stk

29.990

3990
1"--"0-¶"
3 ltr, tekk

14.990

5 ltr

3990
7*"30-¶"
Glær

."3,¶4"
3x 2,5 metrar
Einnig til í bláu / hvítu
Rafmótor fyrir markísu, kr 15.990

SENDUM UM
ALLT LAND!
Pöntunarsími 511 3322
Visa / MasterCard

'"5/"63t7055"0()3&*/-5*4&'/*t7&3,'3*t)&*.*-*47"3"t4/:35*7"3"t13+»/"("3/t'3¶456/%"7"3"t."57"3"
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Öfugur hatursáróður
Fjölmiðlar
Ólafur Egill
Jónsson
lögfræðingur

N

okkuð er síðan að ný fjölmiðlalög nr. 38/2011 voru samþykkt.
Flutningsmaður lagafrumvarpsins
sem varð síðan að lögum var Katrín
Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra. Tilurð frumvarpsins og hvata má að mestu rekja til
tilskipunar frá Evrópuþinginu og
ráðinu þ.e. tilskipun 2007/65/EB.
Í 27. gr. fjölmiðlalaga nr. 38/2001
er m.a. lagt bann við svokölluðum
hatursáróðri. Ákvæðið byggir á 3.
gr. b í hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB 2007/65/EB auk þess
sem hún á sér samsvörun í tilmælum Evrópuráðsins nr. R (97) 20 um
bann við hatursáróðri í fjölmiðlum.
Umrætt ákvæði:
Fjölmiðlum er óheimilt að hvetja
til refsiverðar háttsemi. Bannað er
að kynda undir hatri í fjölmiðlum
á grundvelli kynþáttar, kynferðis,
kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, skoðana eða menningarlegrar, efnahagslegrar, félagslegrar
eða annarrar stöðu í samfélaginu.
Tekið er fram í athugasemdum
með 27. gr. laganna, að í tilmælum
Evrópuráðsins R (97) 20 komi fram
hvatning til að leggja bann við hatursáróðri gegn stjórnmálaskoðunum. Svo stendur í sjálfu ákvæðinu
að bannað sé að kynda undir hatri
gagnvart skoðunum. Því vaknar
spurningin hvað telst hatursáróður gagnvart skoðun eða stjórnmálaskoðun sé ákvæðið túlkað með
þeim hætti að stjórnmálaskoðun
sé vernduð gagnvart hatursáróðri.
Sem virðist vera nokkuð eðlileg
túlkun enda er skoðun víðtækara
hugtak heldur en stjórnmálaskoðun, þessi túlkun er eflaust ekki
óumdeild en hún á sér nokkra stoð
í greinargerð með frumvarpi laganna. Þá vaknar spurningin hvað
er hatursáróður gegn stjórnmálaskoðun. Þegar það kemur að pólitík er það bæði eðlilegt og gott að
menn takist á og reyni að vinna
sínum skoðunum fylgi. Í þeirri viðleitni eiga menn það til að ráðast
á andstæðar skoðanir og reyna að
sýna fram á galla þeirra frekar en
að útskýra ágæti eigin skoðana. Þá
ráðast menn oft á tíðum á persónur
og tækla manninn frekar en málefnið.
Lögin gilda um fjölmiðla en ekki
einstaklinga sem setja fram skoðanir sínar. Ef einstaklingar ganga
of langt eru ákvæði hegningarlaga sem taka á því. Tilfelli fjölmiðla er flóknara, fjölmiðlar eru
hugmyndafræðilega eingöngu að
flytja fréttir. Erfitt er að greina
hvenær fjölmiðlar eru viljandi
að taka eitt sjónarhorn fram yfir
annað eða hvort þeir eru að koma
sínum skoðunum á framfæri. Þetta
geta fjölmiðlar gert með því að
velja fréttaefni, haga framsetningu fréttar með ákveðnu móti
eða með því að einblína á eitt sjónarhorn. Í framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu hefur þróunin verið sú að líta svo á að í 10.
gr. Mannréttindasáttmála Evrópu felist réttur til að heyra báðar
hliðar hvers máls. Í 26. gr. nýju
fjölmiðlalaganna virðist vera tilvísun í þetta „Fjölmiðlaveita skal
gæta þess að uppfylla kröfur um
hlutlægni og nákvæmni í umfjöllun sinni um fréttir og fréttatengt
efni og gæta þess að mismunandi
sjónarmið komi fram, jafnt karla
sem kvenna“.
Fyrirmynd 27. gr. laganna er
byggð á því að fjölmiðlar í Evrópu eru taldir hafa þróast í átt
til umburðarleysis gagnvart ólíkum hópum í samfélaginu. Það er
spurning hversu vel þessar áhyggjur eigi við um íslenska fjölmiðla.
Það er hins vegar gott að horfa til
reynslu annarra og læra af henni.
Aðalhættan nú á dögum virðist
hins vegar frekar vera hatursáróður gagnvart óvinsælum skoðunum
eða skoðunum sem falla ekki undir

pólitíska rétthugsun. Hættan á því
að fjölmiðlar gangi of langt í einhliða umfjöllun sem er í eðli sínu
áróður og byggist á því að skoðun
sé röng ætti með réttu að teljast
hatursáróður; slíkan áróður væri
hægt að kalla öfugan hatursáróður. Því vona ég að túlkun og beiting
þessa ákvæðis verði ekki of þröng
og blind gagnvart áróðri sem er
jafn skaðlegur gagnvart þeim sem
honum er beitt gegn og áróður
sem er grundvöllur að fyrirmynd
laganna. Ef lögunum er eingöngu
beint gagnvart eldri reynslu er
mögulegt að lögin verndi ekki þá
sem eru í hættu nú á dögum. Ef það

AF NETINU

Kreppan búin? En...

Þegar það kemur að pólitík er það bæði
eðlilegt og gott að menn takist á og reyni
að vinna sínum skoðunum fylgi.
verður slys á einum gatnamótum
vegna lélegs skipulags þá borgar
sig að fara yfir öll gatnamót og sjá
hvort hætta sé á slysi en ekki bara
laga gatnamótin þar sem slysið
átti sér stað. Ég treysti á að markaðstorg hugmyndanna geti verið
nægilegur grundvöllur til þess að
leysa úr því hvað sé rétt og hvað sé

rangt, hins vegar virkar markaðstorgið ekki ef hugmyndirnar rata
ekki þangað og lamið er á einni
skoðun fram yfir aðra. Enn fremur eykur það hættu á ofbeldi gagnvart þeim sem við á og aldrei má
gleyma því að útskúfun úr samfélaginu er ein harðasta refsing sem
menn geta hlotið.

Fólk á vissulega að
borga skuldir sínar
– en það á ekki
að þurfa að greiða
þær margfalt til
baka vegna hruns
sem orsakaðist af glæpsamlegri
hegðun fjármálafyrirtækja og
sinnuleysis stjórnvalda sem þó
vissu í hvað stefndi en lugu því að
okkur að hér væri allt í stakasta
lagi. Án sanngjarnrar leiðréttingar
grær aldrei um heilt.
http://blog.pressan.is
Margrét Tryggvadóttir

SJÁÐU MYNDINA SEM ER AÐ SLÁ ÖLL AÐSÓKNARMET!

ࡐ% WLUKUHVVLURJN WLU´

-betra bíó

- Haukur Viðar Alfreðsson, Fréttablaðið

ࡐ+HLOODQGLOHLNXURJIDOOHJVDJD´
- Helgi Snær Sigurðsson, Morgunblaðið
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ÞORLEIFSSON
60 EGGERT
„Lífið er auðvitað bara táradalur, eymd og vesæld mannskepnunnar er stöðug, og þá er svo fallegt að sjá fólk sem
leikari er sextugur í dag.

timamot@frettabladid.is

svona einhvern veginn veit það og sættir sig við það en reynir jafnframt að sjá það kátlega við þetta hlutskipti.“

Afmæli

Jóhannes
Kristjánsson
skemmtikraftur

Vilborg Dagbjartsdóttir skáld
ER 82 ÁRA.

ER 57 ÁRA.

Guðmundur
Steinsson, fyrrverandi knattspyrnumaður,
ER 52 ÁRA.

ELÍN J. ÓLAFSDÓTTIR Einn skipuleggjenda Baunagrassins segir það mikla upplifun að halda og hlusta á tónleika á Vestfjörðum.

Þökkum innilega samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

DAGBJARTAR UNNAR
GUTTORMSDÓTTUR
Þvottá í Álftafirði
Smári Kristinsson
Hanna Kristinsdóttir
Guðmundur Kristinsson
ömmu og langömmubörn.

Kolbrún Kjartansdóttir
Björn Jónsson
Kári Alfreðsson
Hafdís Gunnarsdóttir

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

SIGURÐUR VIGGÓ KRISTJÁNSSON
flugstjóri,

lést á heimili sínu í Arizona, Bandaríkjunum
þann 13. júlí 2012. Hann mun verða
jarðsettur frá Dómkirkjunni í Reykjavík 25.
júlí klukkan 15.00.
Svanhildur Svavarsdóttir
Kristján Sigurðsson
Svandís U. Sigurðardóttir
Björg LeSueur
Ingólfur Tómasson
Svava Brooks
Sigríður Björnsdóttir
og barnabörn.

Ingibjörg Valsdóttir
Brad Giolitto
Clint LeSueur
Erna R. Arndísardóttir
David Brooks
Jóhannes Eggertsson

ELÍN J. ÓLAFSDÓTTIR: ÞJÓÐLAGAHÁTÍÐ HALDIN Í FYRSTA SINN Í ARNARFIRÐI

Baunagrasið spírar á Bíldudal
Þjóðlagatónlist ómar um Arnarfjörð
helgina 20. til 22. júlí þegar tónlistarhátíðin Baunagrasið verður haldin á
Bíldudal í fyrsta sinn. Hátt í tuttugu
tónlistarmenn hafa boðað komu sína
og er enn að bætast í hópinn. Elín J.
Ólafsdóttir og Gísli Ægir Ágústsson
eru potturinn og pannan í skipulagningu hátíðarinnar. Elín segir hugmyndina að hátíðinni hafa kviknað í fyrra,
þegar hún hélt þar tónleika ásamt fleiri
tónlistarmönnum, en hún skipar dúettinn Heima ásamt manni sínum Rúnari
Sigurbjörnssyni.
„Gísli Ægir er einn hressasti maður
landsins og mikil driffjöður í félaglífinu á Bíldudal. Við fórum að tala um að
það væri gaman að halda hátíð þar sem
áherslan væri á þjóðlaga- eða „folk-

tónlist“. Í kjölfarið sóttum við um og
fengum styrk frá Menningarráði Vestfjarða og þá fór boltinn að rúlla.“
Elín segir það hafa verið lítið mál
að finna tónlistarmenn sem voru
reiðubúnir að koma fram á hátíðinni,
en meðal flytjenda eru trúbadorinn
Brylli, Jón Tryggvi og Uni, Gímaldin,
Heima, Siggi Lauf og Gísli Ægir. „Þetta
eru ekki endilega þekktustu nöfnin í
tónlistarbransanum en við vildum fá
tónlistarmenn sem tilheyra grasrótinni
og endurspegla þá miklu grósku sem er
á þessu sviði.“
Dagskráin stendur frá föstudagskvöldi fram á sunnudag en er að öðru
leyti laus í reipunum, þar sem hugmyndin er að láta tónleikahald ráðast af veðri. „Við viljum að sem flestir

Elsku sonur okkar, bróðir og mágur,

SIGFÚS AUSTFJÖRÐ
HALLDÓRUSON
varð bráðkvaddur á heimili sínu í Ósló
aðfaranótt miðvikudagsins 11. júlí sl.
Útför hans verður gerð frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 25. júlí kl. 13.00.

Elskuleg mamma okkar, tengdamamma,
amma og langamma,

KRISTJANA MILLA
THORSTEINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Halldóra Þ. Halldórsdóttir
Baldur F. Sigfússon
Örn Baldursson
Bergþóra Njála Guðmundsdóttir
Anna Helga E. Baldursdóttir Kári Sigurðsson

tónleikar verði utandyra úti um allan
bæ en ef veðrið setur strik í reikninginn förum við inn,“ segir Elín. Hátíðin
verður að sögn Elínar afar fjölskylduvæn og meðal annars verður boðið upp
á hljóðfærasmiðju fyrir börn og vinnustofu í lagasmíði. Enginn aðgangseyrir
er að Baunagrasinu en gestum er velkomið að leggja fram framlag og hægt
er að nálgast geisladiska með tónlist
flytjenda á hátíðinni, sem Elín vonar
að verði haldin árlega héðan í frá. „Það
er ótrúlegt andrúmsloft hér á Vestfjörðum og vonandi eiga sem flestir
eftir að upplifa að að koma á tónleika
hér.“
Nánari upplýsingar um Baunagrasið
má finna á Facebook-síðu hátíðarinnar.
bergsteinn@frettabladid.is

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærs föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

EGILS VALGEIRSSONAR
sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar
V 4 á Grund fyrir einstaka umönnun og
hlýhug.
Ásdís Egilsdóttir
Erlendur Sveinsson
Hrefna Egilsdóttir
Sigurður Pálsson Beck
Dagný Egilsdóttir
Magnús Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Haukanesi 28, Garðabæ,

sem lést 12. júlí s.l. verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju fimmtudaginn 19. júlí kl.
15. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á UN Women s. 552-6200, unwomen@unwomen.is eða
Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík s. 570-5900 eða FBSR.is.
Áslaug S. Alfreðsdóttir
Haukur Alfreðsson
Ragnheiður Alfreðsdóttir
Katrín Guðný Alfreðsdóttir
Geirþrúður Alfreðsdóttir
Elías Alfreðsson
ömmubörn og langömmubörn.

Ólafur Örn Ólafsson
Anna Lísa Björnsdóttir
Árni S. Snæbjörnsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

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

ÞURÍÐAR SIGURJÓNSDÓTTUR
frá Hvammi, Eyjafjöllum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarog dvalarheimilunum Lundi á Hellu og
Grund í Reykjavík fyrir einstaka umönnun.
Tryggvi Rafn Valdimarsson
Sigrún Bjarnadóttir
Grímur Þór Valdimarsson
Kristín Jónsdóttir
Úlfar Örn Valdimarsson
Anna Svava Sverrisdóttir
Anna Sigríður Valdimarssdóttir Peter Rask Olsen
Einar Sigurjón Valdimarsson
Áshildur Sveinsdóttir
barnabörn og og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

GUÐJÓN ÞORKELL HÁKONARSON
Kristnibraut 49, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans
sunnudaginn 15. júlí.
Helga Ívarsdóttir
Ívar Guðjónsson
Urður Njarðvík
Sævar Guðjónsson
Guðrún Jónsdóttir
Guðný Svandís Guðjónsdóttir
Halldór Guðfinnsson
Viðar Guðjónsson
Ástríður Viðarsdóttir
og barnabörn

AÐALBJÖRG ODDGEIRSDÓTTIR
Sólvöllum 4 (áður til heimilis að NýjaKastala), Stokkseyri,

sem lést laugardaginn 7. júlí sl. að
Dvalarheimilinu Kumbaravogi Stokkseyri,
verður jarðsungin frá Stokkseyrarkirkju
fimmtudaginn 19. júlí kl. 14.00.
Guðrún Jónasdóttir
Jens Arne Petersen
Ingibjörg Jónasdóttir
Bára Jónasdóttir
Sæmundur Guðmundsson
Helga Jónasdóttir
Elfar Guðni Þórðarson
Jenný Lára Jónasdóttir
Sigrún Anný Jónasdóttir
Björgvin Þór Steinsson
Marta Bíbí Guðmundsdóttir
Geirný Ósk Geirsdóttir
Erik Stöhle
Barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,
Móðir okkar, tengdamóðir, vinkona, amma
og langamma,

JÓNÍNA MARGRÉT PÉTURSDÓTTIR
sem andaðist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni
sunnudaginn 15. júlí, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni þriðjudaginn 24. júlí kl. 11.00
Hörður Halldórsson
Gunnlaugur Halldórsson
Bryndís Halldórsdóttir
Matthías Bjarnason
barnabörn og langömmubörn

Þórgunnur Skúladóttir
Hany Hadaya

SIGRÍÐUR PÁLSDÓTTIR
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ,
áður til heimilis að Miðleiti 4, Reykjavík,

sem lést þriðjudaginn 10. júlí verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju föstudaginn
20. júlí klukkan 11.00.
Ásta Benediktsdóttir
Kristrún R. Benediktsdóttir
Ingibjörg K. Benediktsdóttir
Árni Benediktsson
Páll Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón R. Kristinsson
Friðrik Daníelsson
Guðbjörg F. Ólafsdóttir
Birna Björg Berndsen
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LÁRÉTT
2. plat, 6. átt, 8. aur, 9. kvk nafn,
11. óreiða, 12. aðfall, 14. rabb, 16.
drykkur, 17. útsæði, 18. tunna, 20. til,
21. horfðu.

5

8

9

10

12

11

Að endimörkum hipstersins
É

g las í DV um daginn að íslenski hipBAKÞANKAR
sterinn væri í andarslitrunum. Einmitt
Stígs
það, hugsaði ég og glotti, vitandi betur eftir
Helgasonar heimsókn mína til Berlínar, bækistöðvar

LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. frá, 4. þegn, 5. steinbogi, 7.
hagnaður, 10. þrá, 13. heyskaparamboð, 15. ala, 16. blekking, 19. bardagi.

13

14

alls þess sem er hipp og kúl. Þar fann ég
nefnilega sjálf endimörk hipstersins – og
þau hafa enn ekki náð til Íslands.

VISSULEGA hefur margt þegar verið

15

LAUSN
17

18

19

afgreitt af helstu örlagahipsterum þessa
lands. Panamahattar (jafnvel með fjöðrum), skikkjur, flauelsskór, netabolir með
risamöskvum, derhúfur merktar Bílabúð
Benna, lokaðar hettur án gægjugata, reiðbuxur, vaðstígvél, skósíðir leðurfrakkar,
göngustafir, dólgpelsar, gallajakkar yfir
gallavesti yfir gallaskyrtur við gallabuxur,
seríosbolir, grifflur, hörslaufur og portúgalskir mittisgaddaleðurjakkar – allt er
þetta búið og orðið þreytt. En aðstandendur hipstera skyldu þó ekki örvænta,
því að það er ekki öll nótt úti, eins og
ég komst að á ferðalagi mínu.

LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. af, 4. borgara,
5. brú, 7. arðsemi, 10. ósk, 13. orf, 15.
fæða, 16. tál, 19. at.

16

20

LÁRÉTT: 2. gabb, 6. na, 8. for, 9. gró,
11. rú, 12. aðsog, 14. skraf, 16. te, 17.
fræ, 18. áma, 20. að, 21. litu.
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ÉG, Í FÉLAGI við lítinn hóp fólks,
rak nefið inn í huggulega verslun
við Kastanienallee í Prenzlauer
Berg sem seldi aðallega ónotaða lagera af eldgömlum en snotrum peysum. Fljótlega komum við auga á reffileg jakkaföt úti í horni og stukkum
til. Jakkinn var sérstaklega spennandi – úr grófu, hálfsnjáðu efni, flottur í sniðinu, ljósgrábrúnn og teinótt-

ur ef vel var að gáð. Verðið var hins vegar í
hærri kantinum – vel á þriðja hundrað evrur
fyrir forngrip sem virtist geta fallið saman
og orðið að dufti við of mikla snertingu.

„ÞESSI eru flott,“ heyrðist allt í einu í smágerðum starfsmanni í því sem hann vatt sér
upp að okkur. Gott ef hann var ekki með
algjörlega óþarft málband á herðunum (hipsterar athugið). „Og svona föt fáið þið sko
ekki hvar sem er,“ bætti hann við, spenntur
til augnanna. Hugurinn fór á flug. Hvaða
erkigúmmelaði var þetta eiginlega? Lífræn
jakkaföt úr frönskum hampi sem eilífðarhippar saumuðu í Loire-dalnum í lok áttunda áratugarins? Ímyndunaraflið bar mig
ekki lengra en þangað.
„ÞETTA eru hundrað ára gamlir sænskir
fangabúningar.“
OKKUR setti hljóð á meðan við reyndum
að átta okkur á því hvort manninum væri
alvara. Sem honum var. Í lítilli peysubúð í
Berlín er hægt að eyða hátt í hundrað þúsund krónum í spariföt, upphaflega ætluð
mönnum sem afplánuðu refsivist. Í Svíþjóð.
Fyrir fyrra stríð. Og þar sleppir hipsternum. Lengra verður ekki komist. Þess vegna
bíð ég þess nú að einhver dúkki upp í svoleiðis múnderingu á Kaffibarnum á fimmtudagskvöldi. Þá fyrst verður brunnurinn
tæmdur, skalinn sprengdur og tímabært að
lýsa yfir dauða hipstersins. Ekki fyrr.

■ Pondus
Já ... nú
þarf ég að
fá svar!

ÍS
ÁSD

Á FERÐINNI
UM LANDIÐ

S IG G A

GU
TIR
ÐM
UNDSDÓT

Já ... já!

Í dag!

Já ... og við
vorum sammála um það
að valmöguleiki
A væri í lagi
Báru vegna?

Í síðasta
sinn, JÁ!
Svaraðu
mér, maður!

Okei!
Okei!

A. Náranudd
frá Jessicu
Alba, eða B.
námskeið
hjá Ian Rush
í niðurlagstækni?

ERFIIIIIT
T!

krossgáta

Eftir Frode Øverli
Er hægt Hey, Dude!
Ef Báru
Hann hefur finnst það
að fá
um nóg að allt í lagi, þá
bjór
hugsa þessa ... æj, æj, æj!
hér?
stundina! En, halló ...
Rushie!

SI
J ÓN

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hefurðu tekið eftir því að
það sem maður verður að
gera er alltaf leiðinlegt og
heimskulegt....

VIÐ VERÐUM Á
BLÖNDUÓSI
UM HELGINA
Húnavaka

...En það sem maður vill
gera er skemmtilegt vegna
þess að það er leiðinlegt og
heimskulegt?

Og áhorfendur halda
niðri í sér andanum...

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

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

OPIÐ

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

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

KOKKUR ÓSKAST.
Engin reynsla
nauðsynleg.

■ Barnalán
Systir mín kemur í mat í
kvöld. Þau verða komin í
kringum sjö.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Flott er.

Bíddu... „Þau“?
Hver eru „þau“?

Bara hún og tilfinningalegi farangurinn.

Ég vona að þetta sé
bara handfarangur í
þetta skipti.

Tja...

Vnr. 41622128
STEEL RATTAN garðsett.
Borð 90x50 cm, sóﬁ 115x60
cm, 2 stólar 60x60 cm.

54.900

kr.

39.990

kr.

24.900

Vnr. 0291452
Garðborð, 90x200 cm og
tveir bekkir, gagnvarið.

kr.

19.900

kr.

LÆKKAÐ
VERÐ
Á SUMARVÖRUM

Vnr. 74830025
EINHELL rafmagnssláttuvél.

24.900

16.990
kr.

49
.990
69

kr.

kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

Vnr. 50112305
PALAZETTI útigrill.

.990

kr.

Vnr. 49955910
Körfuboltaspjald á fæti,
barnastærð.

13.990

19.990

kr.

kr.

29.990

kr.

kr.

Vnr. 50657152
STERLING 1726-3 gasgrill.

25.990

9.990 59.900
74.900

kr.

6.990

Vnr. 74830007
EINHELL
rafhlöðuhekkklippur.

Vnr. 41118402/3
COUGAR hálft golfsett.

kr.

kr.

kr.

Takmarkað magn.

Vnr. 49602021
PRO THUNDER
12” barnareiðhjól,
með hjálpardekkjum.

22.900

kr.

15.900

kr.

Takmarkað magn.

Vnr. 41062290
YANICK sandkassi,
220x220 cm.

9.751

kr.

4.990

kr.

Takmarkað magn.

ÓTAL FLEIRI TILBOÐ!
GERIÐ VERÐSAMANBURÐ!
Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

14.990
990

9.990
kr.

Vnr. 88015959
Fjögurra manna tjald.

kr.

1199.9.990
990

12.990
kr.

Vnr. 88015956
Fimm manna
braggatjald.

kr.
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SÝNINGAR Í SKAFTFELLI Listamennirnir Åse Eg Jørgensen, Jesper Fabricius, Ráðhildur Ingadóttir og Tumi Magnússon standa
fyrir sýningaröð sem byggist á örstuttum myndlistarsýningum sem víxlast á milli tveggja rýma í Bókabúð-verkefnarými í Skaftfelli á
Seyðisfirði næsta sunnudag milli tvö og sjö. Sýningaröðin ber yfirskriftina „A day of 8-10 successive half hour exhibitions alternating
between two rooms in Skaftfell bókabúð“ og til sýnis verða verk eftir ýmsa listamenn sem hafa verið beðnir um að taka þátt.

menning@frettabladid.is

Þriggja tíma Avant-garður við Miklubraut
Myndlistarkonurnar Solveig Thoroddsen, Ingibjörg Edda Jónsdóttir
og Margrét Helga Sesseljudóttir
standa fyrir listrænum garðagjörningi næsta laugardag.
„Við ákváðum að nota góða veðrið og sumarið til að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig kviknaði hugmyndin að Avant-garðinum,
uppákomu sem við stöndum fyrir næsta
laugardag þar sem við og fleiri myndlistarmenn munum sýna verk og gjörninga.
Sýningin hefst klukkan fimm og stendur
til átta, þetta verður vonandi skemmtilegt
húllumhæ í þessa þrjá tíma,“ segir Solveig Thoroddsen, einn aðstandenda uppákomunnar Avant-garðurinn, listsýningu
sem fara mun fram í garðinum hennar við
Miklubraut 62 næsta laugardag.
Solveig er einn skipuleggjenda sýningarinnar ásamt þeim Ingibjörgu Eddu Jónsdóttur og Margréti Helgu Sesseljudóttur.
Ásamt þeim munu eiga verk á sýningunni

þau Arna Óttarsdóttir, Ásgrímur Kuldaboli Þórhallsson, Guðmundur Thoroddsen,
Högni Sigurþórsson, Ólöf Rún Benediktsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Steinunn
Harðardóttir og Unnur Óttarsdóttir.
„Við lögðum enga sérstaka línu, sumir
listamannanna eru með gjörning, aðrir
skúlptúra eða eitthvað annað. Hugsunin
er ekki sú að búa til varanleg verk, heldur
verk fyrir þennan tiltekna viðburð,“ segir
Solveig og bætir við að hugmyndin sé sú að
Avant-garðurinn verði opnaður aftur síðar,
bæði í vetur og næsta sumar og þá í öðrum
görðum.
„Þetta verður vonandi skemmtilegt húllumhæ í þrjá tíma, við látum það ekki á
okkur fá þó að það spái reyndar fyrstu
rigningunni í allt sumar,“ segir Solveig að
lokum.
sigridur@frettabladid.is
Í AVANT-GARÐINUM Margrét Helga, Ingibjörg Edda
og Solveig í garðinum við Miklubraut 62 þar sem
gjörningar og listaverk verða til sýnis fyrir gesti og
gangandi næsta laugardag.

Notar aðeins 3,4 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Kjóstu hagkvæmni.
Verð frá 4.590.000 kr.

Notar aðeins 3,9 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Endurreiknaðu líf þitt.
Verð frá 5.590.000 kr.

Notar aðeins 4,1 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Mættu ítrustu kröfum.
Verð frá 5.890.000 kr.

Notar aðeins 4,2 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Endurskilgreindu gæði.
Verð frá 6.290.000 kr.

Notar aðeins 4,2 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Upplifðu þægindi.
Verð frá 6.490.000 kr.

Notar aðeins 5,6 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Lifðu í öryggi.
Verð frá 8.890.000 kr.

Notar aðeins 5,7 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Sláðu tvær ﬂugur.
Verð frá 8.990.000 kr.

VOLVO V40 DÍSIL

VOLVO S60 DÍSIL

VOLVO V60 DÍSIL

VOLVO S80 DÍSIL

VOLVO V70 DÍSIL

VOLVO XC60 DÍSIL

VOLVO XC70 DÍSIL

MIÐVIKUDAGUR 18. júlí 2012

BÚTSÖG

Gengið í gegnum minningarnar
Bækur ★★★★
Hin ótrúlega pílagrímsganga
Harolds Fry
Rachel Joyce. Ingunn Snædal
Þýddi.
Bjartur

Harold Fry er venjulegur Englendingur, nýkominn á eftirlaun
og ekkert sérlega upprifinn yfir
lífinu. Þegar hann fær bréf frá
gamalli vinkonu, með þeim fréttum að hún liggi fyrir dauðanum,
fyllist hann angist og fær þá einkennilegu flugu í höfuðið að ef
hann gangi yfir endilangt England til fundar við vinkonuna
dauðvona muni hún læknast. Og
svo leggur hann af stað ...
Hugmyndin að baki Hinnar
ótrúlegu pílagrímsgöngu Harolds
Fry virðist ansi væmin, en ef það
er eitthvað sem þessa bók skortir þá er það væmni. Hér er ekki
boðið upp á neinar töfralausnir
eða ódýra „trúðu á sjálfan þig“
sálfræði. Gangan langa er feigðarflan, Harold verður ekki fyrir
neinum hugljómunum á leiðinni

Notar aðeins 6,8 lítra á
hundraðið í langkeyrslu.
Veldu yﬁrburðatækni.
Verð frá 11.490.000 kr.

VOLVO XC90 DÍSIL

RACHEL JOYCE Höfundur

bókarinnar um Harold Fry.

og eiginkona hans,
Maureen, er ekki
sátt við að vera skilin ein eftir í tandurh rei na húsi nu
þeirra. Fólkið sem
Harold kynnist á
leiðinni er meira
og minna gallað

og ferðalokin verða allt önnur
en hann hafði hugsað sér. Lífið
er tík.
Engu að síður er bókin yndislestur. Textinn rennur eins og
rjómi, það er stutt í húmorinn og
karakterarnir eru fádæma vel
mótaðir. Undirtónninn er þó grafalvarlegur og húmorinn aldrei á
kostnað trúverðugleika sögunnar. Á göngunni rifjar Harold upp
líf sitt, horfist í augu við gamla
drauga og tekst á við sjálfan sig
og mistök sín. Saga hans er
ansi dimm, hið
ofurvenjulega
líf ekki eins
slétt og fellt
o g y f i r b or ð ið sýnir. Ýmislegt sem hann
hefur bælt lengi
blossar upp í einverunni og gerir
honum erfitt fyrir,
en hann tekst á við
það á sinn vanmáttuga hátt og nær að
l o k u m e i n h ve r s
konar sátt. P í lagrímsganga hefur jú
þann tilgang að auka

visku og þroska og þótt Harold sé
kominn á efri ár er honum einmitt ábótavant í þeim efnum.
Það er erfitt að festa hendur á
því hvað það er nákvæmlega sem
gerir þessa sögu eins skemmtilega aflestrar og eftirminnilega
og raun ber vitni. Þar hjálpast
allt að, góð saga, vel skrifaður texti, áhugaverðar persónur,
spennandi framvinda og hæfileg
blanda húmors og alvöru. Sennilega er það þó hlýjan sem einkennir textann og væntumþykjan
sem höfundur hefur á persónum
sínum sem fyrst og fremst lyftir
þessari sögu töluvert upp fyrir
meðaltal þess straums af „feel
good“ sögum sem komið hafa út
á undanförnum árum. Það verður
enginn svikinn af því að leggja
upp í ferðalag með Harold Fry.
Þýðing Ingunnar Snædal er til
fáséðrar fyrirmyndar. Vönduð og
vel unnin á góðri íslensku sem
unun er að lesa. Vel gert.
Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Óvenjuleg saga með
öllum réttu hráefnunum í góða bók í
réttum hlutföllum. Yndislestur.

26.900
VIÐ FELLSMÚLA

Sími: 585 2888

MorGUnþÁT
turinn Ómar
alLa vIRka
dagA kl. 7

Fjölmennt á frumsýningu
Kvikmyndin The Dark
Knight Rises var heimsfrumsýnd í New York á
mánudag. Fjöldi fólks var
viðstaddur sýninguna og
auðvitað mættu stjörnur myndarinnar í sínu
fínasta pússi til að
fagna áfanganum.

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

MANNI, DÝRI OG LÚLLI ERU MÆTTIR AFTUR :)
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HLUTI AF
HVERJUM
SELDUM
BÍÓMIÐA
ALLAN JÚLÍ
- rennur til
Barnaheilla

VINSÆLASTA MYND VERALDAR!
BESTI SPIDER-MAN ALLRA TÍMA!
- NEWSWEEK

20.000 GESTIR!

- TV,, KVIKMYNDIR.ISS
- VJV, SVARTHÖFÐI

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
ÍSÖLD
4
3D
ÍSL.TAL
KL.5.50
L
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
5%
TED
KL. 8 – 10.20
12
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL.3.40 - 5.50
L SPIDER-MAN 3D KL 6 - 9
10
L STARBUCK
ÍSÖLD 4 3D ENSK. ÓTEXT KL. 8
KL. 8
L
L INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 3.40 - 5.50
12
TED
KL. 3.30 -5.45 -8 -10.2012 WHAT TO EXPECT KL 10.25 L MIB KL. 5.30 10
KL. 8 -10.20
12
TED LÚXUS
NÁNAR Á MIÐI.IS
SPIDER-MAN 3D
KL. 5 - 8 - 10.50
10 BORGARBÍÓ
KL. 6
L
10 ÍSÖLD 3D
SPIDER-MAN 3D LÚXUS KL. 5
KL. 8 - 10
12
SPIDER-MAN 2D
KL. 10.10
10 TED
KL. 8 - 10.30
10
WHAT TO EXPECT
KL. 8
L SPIDERMAN 3D
KL. 6
12
PROMETHEUS 3D KL. 10.25
16 INTOUCHABLES

SÝNIR
LIT

Leikkonan
Zoe Kravitz
klæddist kjól frá
Emilio Pucci.

5%

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

BATMAN SJÁLFUR Christian Bale fer með

hlutverk ofurhetjunnar, Batman. Honum
til halds og trausts er eiginkona hans, Sibi
Blazic.

+ ++
+++

HVÍTKLÆDD Leikkonan Anne
Hathaway fer með hlutverk
Kattarkonunnar í kvikmyndinni.
Hún mætti hvítklædd á frumsýninguna.
NORDICPHOTOS/GETTY

T.V. - Kvikmyndir.is

KÁTUR FÝR Morgan
Freeman var hinn
glaðasti á frumsýningunni.

+ ++
+++
V.J.V. - Svarthofdi.is

20.000 MANNS!

CHANNING

MATTHEW

Tatum

McConaughey

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

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

8, 10.15
4, 6 - ÍSL TAL
6
4, 8, 9, 10.20
4 - ÍSL TAL

Manni, Dýri og Lúlli eru
mættir aftur í stærstu
fjölskyldumynd sumarsins!

VINNAN Á KVÖLDIN HEFUR ALDREI
VERIÐ JAFN SKEMMTILEG!
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ÁNÆGÐ Á
FRUMSÝNINGU
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VINSÆLASTA SÖGUPERSÓNA
VERALDAR SNÝR AFTUR Á HVÍTA
TJALDIÐ Í SUMARSTÓRMYND ÁRSINS!
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Franska leikkonan Marion
Cotillard mætti
í hvítu eins og
mótleikkona
hennar.

5$&+(/
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ILLMENNIÐ Breski leikarinn
Tom Hardy fer með hlutverk
illmennisins Bale. Hann var smekklega klæddur á frumsýningunni.
ÌÌÌÌ
²9-969$57+g)è,

JAKKAFATAKLÆDDUR Joseph

Gordon-Levitt klæddist gráum jakkafötum en lífgaði upp á fatnaðinn
með rauðu bindi.

GLÆSILEG HJÓN Leikarinn Gary Oldman
sést hér ásamt eiginkonu sinni, Alexöndru
Edenborough.
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MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI“
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ÁLFABAKKA

MAGIC MIKE
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
MAGIC MIKE VIP kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
ICE AGE 4 ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
kl. 8 - 10:10
ICE AGE 4 ensku. Tali
ICE AGE 4 ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10
CHERNOBYL DIARIES kl. 10:30
ROCK OF AGES
kl. 8
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SNOW WHITE
kl. 10:30
UNDRALAND IBBA ísl. Tali kl. 1:30
MAGIC MIKE
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
LOL
DREAM HOUSE

AKUREYRI

kl.
kl.
kl.
kl.

8 - 10:20
6
6
8 - 10:20

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

Miðvikudagur 18. júlí 2012

EGILSHÖLL

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

12
VIP

L
L
L
16
16
12
L
L
12
L

12
L
12
16

TED
kl. 5:40 - 8 - 10:20
MAGIC MIKE
kl. 8 - 10:30
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10
ÍSÖLD 4 ÍSL TAL
kl. 6
kl. 6
ÍSÖLD 4 ÍSL TAL
MADAGASCAR 3 ÍSL TAL kl. 6
KRINGLUNNI

MAGIC MIKE kl. 5:40 - 8 - 10:20
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 5:50
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 5:50
LOL
kl. 8
ROCK OF AGES
kl. 10:10

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

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

12
12
16
L
L
L
12
16
L
L

Blað stendur fyrir vikulegu miðvikudagsbakaríi á vinnustofu sinni að Norðurgötu
8, Seyðisfirði. Boðið upp á girnilegt gúmmelaði og alvöru brauð með staðbundið
og heilsusamlegt hráefni.

➜ Tónlist
12.00 Guðjón Halldór Óskarsson

➜ Tónleikar
17.00 Kvartettinn Kvika flytur þjóðlög,
sönglög og sálma í sal Kaldalóns í
Hörpu.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

12
12

KEFLAVÍK

MAGIC MIKE
kl. 8
2D
THE AMAZING SPIDERMAN kl. 10:20 3D
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10 2D

➜ Uppákomur
12.00 Listamannahópurinn Skæri Steinn

leikur á orgel Dómkirkju Krists konungs
í Landakoti á orgelandakt á hádegi.
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Anna Lísa heldur tónleika á Café
Rosenberg.

12
10
16

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

MIÐVIKUDAGUR: RED LIGHTS 17:40, 20:00, 22:20  BERNIE 17:50,
20:00, 22:10  UNG (GOODBYE FIRST LOVE) 20:00  SUMARTÍÐ
(SUMMER HOURS) 17:50  COOL CUTS: LEGENDS OF VALHALLATHOR 18:00  COOL CUTS: JAR CITY 20:00  COOL CUTS: LAST
DAYS OF THE ARCTIC 22:00  BLACK’S GAME 22:00

HEIMSFRUMSÝNING!

Frábær sálfræðitryllir í anda The Sixth Sense

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
ROBERT DE NIRO | SIGOURNEY WEAVER

RED LIGHTS

JACK BLACK SLÆR Í GEGN SEM

BERNIE

FRÁ 25. JÚLÍ: RAMPART með Woody Harrelson!

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

Í)@9.ð
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䟅TAKMARKAÐUR AKSTUR

Hyundai Santa Fe METAN

LÆGRA VERÐ
LÆGRI REKSTRARKOSTNAÐUR – 5 䞵RA 䞵BYRGÐ
LÆGRA VERÐ

LÆGRI REKSTRARKOSTNAÐUR

5 ÁRA ÁBYRGÐ

Lægri aðflutningsgjöld eru greidd af
bílum með metanbúnaði og því getum
við nú boðið takmarkað magn af Santa
Fe með sérhönnuðum metanbúnaði á
einstöku tilboðsverði.

Þeir sem keyra 20.000 km geta sparað allt að
160.000 krónur í eldsneytiskostnað með því að
aka ríflega helminginn á metani auk þess sem
þeir greiða lægri bifreiðagjöld.

Santa Fe metan er eini metanbíllinn á
markaðnum sem boðinn er með 5 ára
ábyrgð.

Verð 5.990

þús. kr.

Verð áður 6.990 þús. kr.

ENNEMM / SÍA / NM52947

Með báða tanka fulla af eldsneyti getur
þú ekið Santa Fe rúmlega 1.000 km.

Verið velkomin 䟚 kaffi og reynsluakstur
KANNIÐ HVAÐ ÞIÐ FÁIÐ FYRIR GAMLA BÍLINN
Við tökum að sjálfsögðu notaða bílinn sem greiðslu upp í nýjan og því
er tilvalið að líta við, þiggja kaffibolla og fá upplýsingar hjá sölumönnum
okkar um hvernig viðskiptin gætu hugsanlega litið út.
Bílahúsið
húsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 262
2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílasala Austurlands / Egilstöðum / 470 5070

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000
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HRAFN KRISTJÁNSSON er hættur sem þjálfari karlaliðs KR í körfuknattleik. Þetta kom fram í yfirlýsingu sem körfuknattleiksdeild KR sendi frá sér í gær. Hrafn, sem gerði KR að Íslands- og bikarmeisturum
árið 2011 og vann til silfurverðlauna í deildinni í fyrra, mun þó áfram vera í ráðgefandi hlutverki við stjórn
körfuknattleiksdeildar KR. KR-ingar reikna með að ganga frá ráðningu á nýjum þjálfara fyrir lok mánaðarins.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
Pepsi-deild kvenna
Valur - ÍBV

3-0

1-0 Dagný Brynjarsdóttir (53.), 2-0 Telma Hjaltalín
Þrastardóttir (54.), 3-0 Dagný Brynjarsdóttir (57.)

FH - Afturelding

2-2

0-1 Carla Lee (15.), 1-1 Sarah McFadden (40.), 1-2
Carla Lee (74.), 2-2 Sarah McFadden (85.)

Fylkir - Breiðablik

0-4

0-1 Rakel Hönnudóttir (27.), 0-2 Rakel Hönnudóttir (39.), 0-3 Rakel Hönnudóttir (65.), 0-4 Björk
Gunnarsdóttir (80.)

STAÐAN
Þór/KA
Breiðablik
Stjarnan
ÍBV
Valur
Fylkir
FH
Afturelding
Selfoss
KR

9
10
9
10
10
10
10
10
9
9

7
6
6
6
5
3
3
2
2
0

1
2
2
1
1
2
2
2
1
2

NIÐURSKURÐUR Landsliðsþjálfarinn

1
26-9 22
2 26-10 20
1 26-10 20
3 26-14 19
4 22-12 16
5 11-20 11
5 15-23 10
6
9-22
8
6 15-44
7
7
8-20
2

Í kvöld
Stjarnan - Þór/KA
KR - Selfoss

Peter Öqvist velur í kvöld tólf manna
landsliðshóp sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Karlalandsliðið í körfubolta:

Íslendingar
mæta Litháum
KÖRFUBOLTI Íslenska karlalandslið-

Kl. 18.00
Kl. 19.15

Englendingarnir á leið frá ÍA:

Árin í 1. deild
voru ÍA dýr
FÓTBOLTI Gary Martin og Mark

Doninger eru á leið frá Pepsideildarliði Skagamanna í félagaskiptaglugganum. Ljóst er að
Martin gengur í raðir KR en
Doninger hefur fengið leyfi til
þess að ræða við önnur félög.
Þórður Guðjónsson, framkvæmdastjóri ÍA, viðurkennir
að það sé ákveðin þversögn að á
sama tíma og ÍA ætlar sér stóra
hluti í úrvalsdeildinni sé liðið að
selja einn sinn allra besta leikmann til erkifjendanna.
„Jú, ég get verið sammála því.
Fólk má samt ekki gleyma því að
við vorum í þrjú ár í 1.deild og
þau ár voru félaginu gríðarlega
dýr. Við erum klárlega langt á
eftir liðunum á höfuðborgarsvæðinu hvað fjármagn varðar.“
„Við erum að koma undir okkur
fótunum aftur og Gary er einn af
okkar aldýrustu leikmönnum,“
sagði Þórður.
-hjh

FRÁBÆR MARKVARSLA Brett Maron hélt Valskonum inni í leiknum í fyrri hálfleik með frábærri frammistöðu. Hér ver hún stórkost-

lega frá Shaneku Gordon af stuttu færi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VALSKONUR SKELLTU ÍBV
Pepsi-deildarlið Vals minnti á sig með 3-0 sigri á Eyjakonum í Hlíðarenda í gær.
Heimakonur skoruðu þrjú mörk á fimm mínútum og unnu óvæntan sigur.
FÓTBOLTI Valur vann í gærkvöldi
sterkan 3-0 sigur á ÍBV í Pepsideild kvenna á Vodafone-vellinum. Gestirnir úr Vestmannaeyjum byrjuðu leikinn betur og hefðu
getað náð forystunni í fyrri hálfleik en góður leikur Brett Maron
í marki Vals hélt leiknum markalausum í fyrri hálfleik.
Það tók Valsliðið svo aðeins
fimm mínútur að gera út um leikinn í seinni hálfleik með Dagnýju
Brynjarsdóttur í fararbroddi. Hún
skoraði tvö mörk og lagði annað
upp á þeim kafla sem gerði út um
leikinn.
„Markið í byrjun seinni hálfleiks var gríðarlega mikilvægt,
svo um leið og við skorum annað
markið verður einhver uppgjöf hjá
þeim og við göngum á lagið,“ sagði
Dóra María Lárusdóttir, fyrirliði
Vals, eftir leikinn.

„Þær voru aðeins betri í fyrri
hálfleik, miðað við færin sem
þær fengu hefðum við getað verið
undir í hálfleik en að vera með
góðan markmann er gríðarlega
mikilvægt,“ sagði Dóra.
„Við mættum ekki í seinni hálfleikinn, að fá á sig þrjú mörk á tíu
mínútum er náttúrulega hrikalega
dapurt,“ sagði Elísa Viðarsdóttir,
fyrirliði ÍBV, eftir leikinn.
„Þegar maður missir einbeitinguna gegn jafn sterku liði og
Val þá fær maður það í bakið, rétt
eins og við fengum að kenna á hér í
kvöld,“ sagði Elísa ósátt eftir leikinn.
Markaskorarinn Dagný Brynjarsdóttir hrósaði markverði Valskvenna, Brett Maron.
„Brett hélt okkur inni í leiknum í fyrri hálfleik en við endurskipulögðum okkur og það skil-

aði sér. Við héldum boltanum vel
í þeim seinni og spiluðum okkur
bara í gegn,“ sagði Dagný Brynjarsdóttir, leikmaður Vals, ánægð
eftir leikinn.

Rakel sá fyrir sigri Blika
Rakel Hönnudóttir skoraði þrennu
fyrir Breiðablik sem skellti Fylki
í Árbænum 4-0. Með sigrinum
komst Breiðablik upp að hlið
Stjörnunnar í 2. sæti deildarinnar.
Liðin hafa jafnmörg stig og sömu
markatölu. Rakel hefur skorað
átta mörk í deildinni með Blikum
í sumar.
FH og Afturelding skildu jöfn
2-2 í fallbaráttuslag í Kaplakrika.
Sarah McFadden skoraði bæði
mörk FH sem lék í fyrsta sinn
undir stjórn Guðrúnar Jónu Kristjánsdóttur. Carl Lee skoraði bæði
mörk Mosfellinga.
-kpt, ktd

ið í körfuknattleik mætir Litháen
í æfingaleik ytra á þriðjudaginn.
Þetta staðfesti Hannes S. Jónsson, formaður Körfuknattleikssambands Íslands, í samtali við
Fréttablaðið í gær.
„Þetta er mjög skemmtilegt
verkefni. Þarna mætum við einu
besta körfuboltalandsliði í heiminum. Við fáum gott tækifæri til
þess að mæla okkur gegn sambærilegum liðum, við Serbíu,
Ísrael og Svartfjallaland sem við
mætum í undankeppninni,“ sagði
Hannes.
Íslenska liðið mætir fyrst
úrvalsliði frá Litháen á sunnudag
en leikurinn gegn landsliði Litháa
fer fram tveimur dögum síðar.
Um er að ræða síðasta æfingaleik
Litháa fyrir Ólympíuleikana sem
hefjast þann 27. júlí.
Sautján manna landsliðshópur
hefur æft í vikunni í undirbúningi sínum fyrir undankeppni
Evrópumótsins sem fram fer í
ágúst og september. Á æfingu
liðsins í kvöld verður fjöldi leikmanna skorinn niður í þá tólf sem
fara til Litháens og verða í lokahópnum fyrir leikina í undankeppni Evrópumótsins.
Þar mæta Íslendingar, auk
fyrrnefndra þjóða, landsliðum
Eista og Slóvaka.
- ktd

KR-ingar steinlágu 7-0 gegn HJK í Helsinki í gær:

Vandræðalegt tap
FÓTBOLTI KR-ingar biðu afhroð í

LÁTTU FAGMENN
META GULLIÐ
Við kaupum til endurvinnslu allar tegundir af gullskartgripum, gamla
og nýja, gullúr, tanngull, gullpeninga, hvers kyns silfur og demanta í betri
skartgripagæðum.
Við bjóðum gott og alþjóðlega samkeppnishæft verð fyrir gripina og
framleiðum úr öllu gulli sem við kaupum. Þannig spörum við gjaldeyri.
Komdu til okkar á Laugaveg 61 og leyfðu okkur að veita þér faglega
ráðgjöf sem tryggir að þú færð rétta greiningu á þínum verðmætum.
Það skiptir mestu máli.
Við staðgreiðum allt gull en áskiljum okkur rétt til að biðja um persónuskilríki.
Aðeins í verslun okkar að Laugavegi 61, virka daga milli kl. 10–18.
Góð séraðstaða þar sem gull er metið í ró og næði.

www.jonogoskar.is

Sími 5524910 / Laugavegi 61 / Kringlan / Smáralind

PIPAR\TBWA U SÍA U 121816

Sérstaða okkar hjá Jóni og Óskari er sú að við höfum keypt og selt
gull í 41 ár og búum því yfir mikilli þekkingu, reynslu og fagmennsku
á þessu sviði.

fyrri leik sínum gegn HJK frá
Helsinki í 2. umferð forkeppni
Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Lokatölurnar hreint ótrúlegar, 7-0, og stærsta tap KR í Evrópukeppni í 43 ár staðreynd.
„Við byrjuðum þetta mjög vel.
Við eigum þrjú dauðafæri í orðsins fyllstu merkingu áður en þeir
skora fyrsta markið. Okkur var
hins vegar bara refsað í hvert einasta skipti sem við gáfum færi á
okkur,” sagði Óskar Örn Hauksson
leikmaður KR í samtali við Fréttablaðið að leik loknum.
KR-ingar voru tveimur mörkum
undir í hálfleik en mörk Finnanna
virtust koma af færibandi í síðari
hálfleik. Sér í lagi voru þrjú
síðustu mörk heimamanna af
ódýrari gerðinni.
„Við fáum á okkur mark
snemma í seinni hálfleik og
koðnum niður. Við áttum
enga möguleika í hálfleiknum eins og sá
fyrri var fínn,” sagði
Óskar Örn sem taldi
þó ekki alla nótt úti í
stöðunni 4-0.
„Í stöðunni 4-0 hugsaði ég reyndar með sjálfum mér að ef við myndum pota inn einu marki
þá værum við með smámöguleika eftir viku.
Svo kom fimmta markið
og þá detta menn bara

niður. Þá fer hausinn niður. Menn
eru ekki vanir þessu og síðustu
þrjú mörkin eru þannig séð uppgjafarmörk,” segir Óskar og sagði
stemninguna hjá leikmönnum KR
augljóslega litla.
„Það er ekkert hægt að segja og
menn eiga ekkert skilið að segja.
Menn verða að horfa inn á við.
Þetta er vandræðalegt, mönnum
líður einfaldlega þannig,” segir
Óskar Örn sem telur finnska gervigrasið ekki hafa farið illa í KRinga. KR-ingar mæta Stjörnunni
einmitt á gervigrasinu í Garðabænum í Pepsi-deildinni á laugardaginn en kantmaðurinn segir undirlagið ekki skipta nokkru máli.
Um síðari leik KR gegn HJK í
Vesturbænum á þriðjudaginn
segir Óskar:
„Við fáum þó tækifæri til
þess að sýna aðeins betri leik.
Við ætlum að sýna okkar
rétta andlit og vinna
þann leik. Við gerum
okkur grein fyrir því að
við erum ekki að fara
áfram en það er að
einhverju að keppa.
Fyrir íslenska knattspyrnu,” segir Óskar
Örn.
Stærstu töp KR í Evrópukeppni voru 12-2 gegn
hollenska félaginu Feijenoord árið 1969 og 10-0
gegn skoska liðinu Aberdeen
tveimur árum áður.
-ktd
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VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON HUGSAR UM STELPUR

> Stöð 2 kl. 20.25
2 Broke Girls

Að glápa á stelpur

Vinkonurnar Max og Caroline eru afar
ólíkar, enda er önnur þeirra fædd
með silfurskeið í munni á meðan hin
hefur varla átt til hnífs og skeiðar.
Í þættinum í kvöld reynir Max að
finna heimili fyrir Chestnut, hestinn
hennar Caroline, en til þess að
það takist þarf Caroline að
snúa aftur í veröld ríka og
fína fólksins í fyrsta sinn
síðan hneykslismálið með
pabba hennar kom upp.

Að glápa á stelpur er iðja sem ég hef stundað frá
því ég man eftir mér. Sem ungur drengur voru
þær mestu viðundur í augum mínum og ég
skildi ekki hvað var svona furðulega heillandi
við þær. Ég skil þær ekki enn þann dag í
dag þó viðhorf mitt til þeirra hafi breyst
mikið. Nú góni ég á sætar stelpur
eins og ég fái borgað fyrir það
en ég borga líka fyrir það: Á
miðvikudagskvöldum, en
þá láta þær ljós sitt skína
á Stöð 2.
Stelpukvöldið hefst á hinum
frábæru þáttum New Girl, þar
sem Zooey Deschanel fer á kostum
sem hin vandræðalega og hrikalega

sæta Jess. Næstu stelpur eru ekki eins skemmtilegar. Þættirnir Two Broke Girls eru auðgleymanlegir, fyrirsjáanlegir og það sem verra er:
Ófyndnir. Næst fylgir annar stórkostlegur
þáttur sem heitir einfaldlega Girls og
fjallar um venjuleg vandræði venjulegra stelpna í New York. Fjórði og
síðasti stelpuþátturinn, Gossip Girl,
höfðar ekki til mín þótt ég hefði
ekkert á móti því að tilheyra yfirstéttinni á Manhattan.
Að glápa á stelpur er sem sagt
iðja sem maður getur stundað alls
staðar. Úti á götu, inni á veitingastöðum og í sófanum með hjálp
bandarískra gamanþátta.

STÖÐ 2
16.35 Herstöðvarlíf (Army Wives)
17.20 Einu sinni var...lífið (4:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Finnbogi og Felix
18.23 Sígildar teiknimyndir
18.30 Gló Magnaða
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Með okkar augum (3:6) Í þessari
þáttaröð skoðar fólk með þroskahömlun málefni líðandi stundar með sínum augum og
spyr þeirra spurninga sem því eru hugleiknar.

20.05 Læknamiðstöðin (3:22) (Private
Practice V)
20.50 Hótel Jörð Stuttmynd eftir Baldvin
Z. Þrjú börn fara með afa sínum í heimsókn
að leiði ömmu sinnar. Þar komast þau að því
að hann er orðinn þreyttur á lífinu.

21.05 Kviðdómurinn (3:5) (The Jury II)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Blóðbað í Noregi (Norway‘s
Massacre) Heimildamynd frá BBC um fjöldamorðin í Útey í júlí 2011. Fjallað er um morðingjann Anders Breivik og hatrið sem rak
hann áfram. Rætt er við forsætisráðherra
Noregs, lögreglumenn og fólk sem lifði árásina af.

23.20 Hringiða (7:8) (Engrenages II) (e)
00.15 Flikk - flakk (2:4) (e)
00.50 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

08.00 The Day After Tomorrow
10.00 Date Night
12.00 Gosi
14.00 The Day After Tomorrow.
16.00 Date Night
18.00 Gosi
20.00 Quantum of Solace
22.00 Speed
00.00 The Kovak Box
02.00 Bug
04.00 Speed
06.00 The Ugly Truth

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 Tríó 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 Húslestrar á Listahátíð 2012 - Götumálari á
krossgötum 14.00 Fréttir 14.03 Tónlistarklúbburinn
15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Leyndardómar
býflugnanna 15.25 Skorningar 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tónlist fólksins 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Stefnumót 19.40 Vor í dal: Úr örsögum
Friðriks Þórs Friðrikssonar 20.00 Leynifélagið 20.30
Út um græna grundu 21.30 Kvöldsagan: Þrítugasta
kynslóðin 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10
Orð kvöldsins 22.15 Rússneski píanóskólinn 23.05
Veraldarvit 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.45 Malcolm in the Middle (13:16)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (102:175)
10.15 60 mínútur
11.00 Community (2:25)
11.25 Perfect Couples (13:13)
11.50 Grey‘s Anatomy (7:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Mike & Molly (16:24)
13.25 Hannað fyrir Ísland (5:7)
14.15 The Glee Project (7:11)
15.05 Týnda kynslóðin (4:32)
15.35 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (21:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan (22:22)
19.35 Arrested Development (18:18)
20.00 New Girl (23:24)
20.25 2 Broke Girls (11:24)
20.50 Drop Dead Diva (7:13) Dramatískir

17.10 N1 mótið Sýnt frá N1 mótinu á Akureyri þar sem knattspyrnustjörnur framtíðarinnar eru í aðalhlutverki.

17.55 Pepsi deild kvk: Stjarnan - Þór/
KA BEINT

20.10 Sergio Garcia á heimaslóðum
Skemmtilegur þáttur þar sem David Feherty
heimsækir spænska kylfinginn Sergio Garcia.

20.55 Pepsi mörkin
22.05 Tvöfaldur skolli Skemmtilegur
golfþáttur þar sem Logi Bergmann og Þorsteinn Hallgrímsson skoða golfíþróttina frá
ýmsum sjónarhornum.

23.05 Pepsi deild kvk: Stjarnan - Þór/

18.00 Wolves - Arsenal
19.45 Chelsea - Man. City 27.02.10
20.15 Man. Utd. - Aston Villa
22.00 Liverpool - Man. Utd.
23.45 PL Classic Matches: Liverpool -

18.45 The Doctors (160:175)
19.25 American Dad (11:18)
19.50 The Cleveland Show (9:21)
20.15 Masterchef USA (8:20)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Two and a Half Men (21:24)
22.10 The Big Bang Theory (12:24)
22.35 How I Met Your Mother (15:24)
23.00 Bones (3:13)
23.45 Girls (6:10)
00.15 Eastbound and Down (7:7)
00.45 American Dad (11:18)
01.10 The Cleveland Show (9:21)
01.35 The Doctors (160:175)
02.15 Fréttir Stöðvar 2
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

Agency (7:7)

23.15 The Closer (10:21)
00.00 Fringe (4:22)
00.45 Rescue Me (21:22)
01.30 Game of Thrones (5:10)
02.25 Game of Thrones (6:10)
03.15 The Good Guys (12:20)
04.00 Chase (14:18)
04.45 Drop Dead Diva (7:13)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

16.45 Design Star (3:9) (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 How To Look Good Naked

06.40 Keeping Up Appearances 07.40 My Family
08.40 The Inspector Lynley Mysteries 10.10 Deal
or No Deal 10.45 EastEnders 11.15 Extreme
Makeover: Home Edition 12.00 QI 13.00 Keeping
Up Appearances 14.00 My Family 14.55 The Best
of Top Gear 15.50 QI 16.45 Extreme Makeover:
Home Edition 17.30 The Graham Norton Show
18.15 QI 19.15 The Graham Norton Show 20.00
QI 20.30 Shooting Stars 21.00 Peep Show 21.30
Live at the Apollo 22.14 The Increasingly Poor
Decisions of Todd Margaret 22.40 The Thick of It

(4:12) (e)

19.10 America‘s Funniest Home Videos (18:48) (e) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot venjulegra fjölskyldna.

skemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudómstóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna. Grínistinn Jerry Seinfeld er hugmyndasmiðurinn á bak við þættina en kynnir og yfirdómari er grínistinn Tom Papa. Sérfræðingarnir að
þessu sinni eru þau Lauren Graham, Colin
Quinn og Mary J. Blige.

21.10 The Firm (21:22)
22.00 Law & Order: Criminal Intent
(7:16) Bandarískir spennuþættir sem fjalla
um störf rannsóknarlögreglu og saksóknara
í New York.

Chelsea, 1996

21.35 Gossip Girl (23:24)
22.20 The No. 1 Ladies‘ Detective

unty (11:17) (e)

19.35 30 Rock (18:23) (e)
20.00 Will & Grace (26:27) (e)
20.25 The Marriage Ref (5:10) (e) Bráð-

KA

gamanþættir um fyrirsætu sem lætur lífið í
bílslysi en sál hennar tekur sér bólfestu lögfræðingnum Jane Bingum. Hún þarf að takast á við lífið í nýjum aðstæðum og á upphafi erfitt með að sætta sig við aukakílóin
sem hún þarf að burðast með í hinu nýja lífi.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.00 Real Housewives of Orange Co-

22.45 Jimmy Kimmel
23.30 Rookie Blue (1:13) (e)
00.20 Royal Pains (11:18) (e)
01.05 The Firm (21:22) (e)
01.55 Lost Girl (11:13) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 John Derre
Classic - PGA Tour 2012 (3:4) 11.10 Golfing World 12.00 Golfing World 12.50 John
Derre Classic - PGA Tour 2012 (4:4) 15.50
Inside the PGA Tour (28:45) 16.15 Opna
breska meistaramótið 2011 (4:4) 23.15 Inside the PGA Tour (29:45) 23.40 PGA Tour Highlights (26:45) 00.35 ESPN America

13.10 Jamies Storbritannien 14.00 Professor
Balthazar 14.10 Olivia 14.20 Timmy-tid 14.30
Skæg med bogstaver 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 Spise
med Price 18.30 Søren Ryge præsenterer 19.00
TV Avisen 19.25 Sommervejret 19.30 Aftentour
2012 19.55 Hammerslag 20.25 Kidnappet
21.05 Lulu og Leon 21.50 Onsdags Lotto 21.55
Pacific Paradise Police 22.40 Damages

11.30 Ut i naturen 12.00 Teenage Boss 13.00
NRK nyheter 13.10 Sjukehuset i Aidensfield 14.00
NRK nyheter 14.10 Matador 15.00 NRK nyheter
15.10 Sommeråpent 16.00 Oddasat - nyheter
på samisk 16.05 Tegnspråknytt 16.10 Koht på
jobben 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen
17.30 Tinas sommerkjøkken 18.15 På vei til Sel
18.45 Vikinglotto 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15 Lov
og orden. London 21.00 Kveldsnytt 21.15 Kalde
føtter 22.05 Boardwalk Empire

10.45 Beyoncé live 12.00 Jonssons onsdag
12.15 Vita frun 14.00 Rapport 14.05 Gomorron
Sverige 14.55 Desperate Romantics 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Hundra procent bonde 16.45 Biltokig
17.20 Sverige i dag sommar 17.30 Rapport 17.52
Regionala nyheter 18.00 Uppdrag Granskning
19.00 Engelska mord 19.30 Mad Dogs 20.15
Undercover Boss 21.05 Rapport 21.10 Fängelset
21.40 Allsång på Skansen 22.40 Det ljuva livet i
Alaska 23.25 Rapport 23.30 Schmokk

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur tækni
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Eru
þeir að fá´ann

OMEGA
18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suðurland

Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

USB SKJÁR
NÝJUNG FRÁ PHILIPS !

Philips
221S3LSB LED

21,5“ skjár sem tengist
aðeins með USB. W-LED
háskerpuskjár með
frábærri upplausn.
Kemur á stillanlegum
standi þannig að hægt
er að snúa honum í 90°.

SÉRSTAKT
KYNNINGARVERÐ

34.990
GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

SUÐURLANDSBRAUT 26, REYKJAVÍK - GLERÁRGÖTU 30, AKUREYRI - KAUPVANGI 6, EGILSSTÖÐUM - KEFLAVÍK AUSTURVEGI 34, SELFOSSI - REYKJAVÍKURVEGI 66, HAFNARFIRÐI

BETRA
LÍÐAN
Airfree lofthreinsitæki
s %Y¦IR FRJØKORNUM OG Ú¦RUM OFNMISVÚLDUM
s 6INNUR GEGN MYGLUSVEPPI OG ØLYKT
s %Y¦IR BAKTERÓUM OG VÓRUSUM
s (LJØ¦LAUST OG SJÈLFHREINSANDI
s (¦ A¦EINS  CM

Verð frá: 22.750 kr.

NoseBuddy®
Nefskolunarkannan
Gott ráð gegn kveﬁ og frjókornaofnæmi
Skolar neﬁð með saltvatni
virkar vel gegn:
s &RJØKORNUM
s 2YKI OG BAKTERÓUM
s «HRIFUM LOFTMENGUNAR
s +INN OG ENNISHOLUBØLGUM

Verð: 3.975 kr.
Íslenskur leiðarvísir
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Lék golf á lúxusvöllum í Asíu

„Villt bleikja grilluð í álpappír
með piparrót, grófkorna sinnepi
og sítrónu. Með þessu er best að
borða létt og gott kartöflusalt.“
Gísli Matthías Auðunsson, matreiðslumaður og eigandi veitingastaðarins
Slippsins í Vestmannaeyjum.

Eygló Myrra Óskarsdóttir kylfingur
var í hópi tíu kvenkylfinga sem boðið
var í þriggja vikna golfferðalag um
Asíu. Þar lék hún á nokkrum af flottustu golfvöllum heims. Verkefnið
kallast NCAA All-Stars Team og var
því komið á laggirnar í Bandaríkjunum fyrir þrjátíu árum.
„Ég prófaði að sækja um þetta og
var svo heppin að komast í hópinn í
ár. Við hittumst allar í Los Angeles tveimur dögum fyrir brottför
og fengum þá tækifæri til að kynnast aðeins áður en lagt var af stað,“
útskýrir Eygló Myrra, sem stundar
nám í fjármálavísindum við háskólann í San Francisco ásamt því að
leika fyrir golflið skólans.

Fyrsti áfangastaður hópsins var
Japan og dvöldu stúlkurnar í níu
daga í landinu og spiluðu meðal
annars hring á golfvellinum í Sapporo, hæsta golfvelli landsins. Næst
fóru stúlkurnar til Suður-Kóreu og
dvöldu þar í fimm daga og loks voru
þær í fimm daga í Hong Kong.
Að sögn Eyglóar Myrru var tilgangur ferðarinnar sá að kynnast
betur menningu og golfmenningu
annarra heimsálfa. „Í Asíu er golf
lúxussport og í Suður-Kóreu fengum
við til dæmis kylfusvein sem gerði
allt fyrir mann og við stoppuðum á
fimmtu hverri holu til að fá okkur
snarl,“ rifjar Eygló upp og bætir við:
„Eftir ferðalagið kann maður betur

að meta það að hér geta allir spilað
íþróttina sem er ekki tilfellið þar.“
Eygló hefur verið við nám í
Bandaríkjunum í fimm ár samhliða því að æfa golfíþróttina, sem
hún hefur stundað frá sex ára aldri.
„Ég var um sex ára þegar ég fékk
fyrstu kylfurnar mínar. Öll fjölskyldan spilar golf og hefur stutt
mig í gegnum þetta allt,“ segir hún
að lokum.
- sm
KYNNTIST GOLFMENNINGU ASÍU

Eygló Myrru Óskarsdóttur kylfingi var
boðið í þriggja vikna golfferðalag um
Asíu. Hún segir íþróttina vera mikið
lúxussport í heimsálfunni þeirri.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

BJÖRN THORS: GAMAN AÐ FÁ AÐ TAKA ÞÁTT Í SVONA ALVÖRU HASAR

VINNUR MEÐ STÓRLAXI Í
BANDARÍSKU SJÓNVARPI
„Það er rosalega skemmtilegt að
taka þátt í þessu, þetta er eins og
að fara í sumarbúðir í vinnunni
sinni,“ segir Björn , sem leikur í
fyrsta þættinum í nýrri amerískri
þáttaröð, Transporters.
Þættirnir eru byggðir á bíómyndinni Transporters sem kom
út árið 2003. Þetta er fyrsta þáttaröðin sem gerð er og verður hún
frumsýnd í september. „Ég var
í tökum í Toronto í síðustu viku
og á einum tökudegi tók ég þátt í
tveimur bílaeltingaleikjum, tveimur skotbardögum og bílveltu. Það
er ótrúlega gaman að fá að taka
þátt í svona alvöru hasar,“ segir
Björn og bætir við að þetta sé
ekkert mjög ólíkt því að leika í
Pressu nema að umfangið sé töluvert meira. „Ég held að kostnaðurinn við hvern þátt sé til dæmis
kominn í um fimm milljónir dala,“
segir hann en það samsvarar
rúmlega 600 milljónum íslenskra
króna.
Björn fer með hlutverk vonda
karlsins og kemur aðeins fyrir í
þessum eina þætti. „Minn endir í
þættinum var mjög dramatískur og
það eru ekki miklar líkur á að persónan fái frekara hlutverk í þessari seríu,“ segir Björn og hlær en
vill ekkert gefa upp frekar. Hann
heldur til Parísar í næstu viku til
að klára tökur. Leikstjóri þáttarins
sem Björn kemur fram í er Brad
Turner, sem hefur leikstýrt þáttum
í þáttaröðum á borð við 24, Psych,
Homeland, Prison Break og Bones.
„Brad er stórlax í bandarísku sjónvarpi. Hann var einn af framleiðendum stuttmyndar okkar Barkar Sigþórssonar, Come to Harm, í
fyrra og í kjölfarið á því kom hann
mér í prufu fyrir þennan þátt,“
segir Björn.
Haustið verður afar annasamt
og spennandi hjá Birni. Hann leikur í þriðju þáttaröðinni af Pressu,
sem kemur á skjáinn í haust, auk

F15170712

MARGT Í PÍPUNUM Það er alltaf nóg að gera hjá Birni Thors, sem heldur til Parísar í
næstu viku til að ljúka upptökum á þáttaröðinni Transporters.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

þess sem hann fer með aðalhlutverkið í bíómyndinni Frost og
stórt hlutverk í myndinni Djúpið
en báðar verða þær frumsýndar
með haustinu. Björn hefur þó ekki
mikinn tíma til að horfa á sjálfan
sig á skjánum því það er nóg fram
undan hjá honum. „Ég fer aftur í

Þjóðleikhúsið eftir sumarfrí. Við
eigum eftir nokkrar sýningar af
Afmælisveislunni og svo taka
við æfingar á Macbeth sem verður frumsýnt um jólin. Það er því
margt í pípunum fyrir haustið,“
segir Björn Thors brattur.
tinnaros@frettabladid.is

Stolið rúntar með rokkgoði
SUMARLITIRNIR
ERU KOMNIR
ht.is

„Við vorum með hetjuna fram í allan tímann sem
var ansi hressandi,“ segir Kristinn Jón Arnarsson,
bassaleikari hljómsveitarinnar Stolið, um myndband við splunkunýtt lag sem nefnist Dagurinn.
Ein af helstu gítargoðsögnum íslenskrar rokksögu, Danny Pollock úr Utangarðsmönnum, fer
með lykilhlutverk en hann keyrir með hljómsveitina út í óvissuna á ameríska kagganum sínum,
Ford Thunderbird ’67.
Kristinn segir það hafa verið leik einn af fá hetjuna til liðs við þá. „Hann er svo mikill rokkari að
hann var strax til í þetta.“
Myndbandsgerðin var ekki jafn auðveld en
myndavél sem átti að fanga bílinn utan frá týndist.
„Við vorum með myndavél sem fallhlífastökkvarar nota og festum hana með sogskál utan á bílinn,“
útskýrir hann en vélin fauk af í fyrstu ökuferð
tökudagsins og þeir glötuðu öllum skotum hennar. „Við vorum að rúnta frá Perlunni í Kópavog og
þegar við ætluðum að skoða tökur úr myndavélinni þá var hún bara horfin. Líklega hefur einhver
kippt henni með sér til handargagns. Þetta voru
bara áttatíu þúsund út um gluggann,“ segir hann og
bætir við að þeir hafi leitað vel og lengi.

ROKKAÐ Í KAGGA Hljómsveitin Stolið ásamt gítarleikaranum
Danny Pollock við forláta kaggann Ford Thunderbird 67‘ sem
er í lykilhlutverki í nýja myndbandinu.

Sveitin hefur unnið að efni frá árinu 2010 eftir að
hafa legið í híði í tæp tíu ár og er plata væntanleg í
byrjun næsta árs. „Við ætlum líka að reyna að gíra
okkur úr því að að taka upp og yfir í það að spila
„live“,“ segir hann.
- hþt
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Dömur & herrar

Bolir

1.490,-

Bolir

1.990,-

Softshell peysur

4.990,-

Flís peysur

1.990,-

Skyrtur

2.990,-

Isotex jakkar

7.490,-

Softshell peysur

3.990,-

Buxur

4.990,-

Isotex kápur

7.490,-

Regnbuxur

1.490,-

Kvart buxur

4.990,-

Undirföt buxur

2.990,-

Regnjakkar

4.490,-

Zip/off buxur

7.990,-

Undirföt bolur

2.990,-

Zip/off buxur

3.990,-

Softshell buxur

7.990,-

Isotex 20000
stretch jakkar

16.990,-

Stretch buxur

7.990,-

Flís peysur

3.990,-

Softshell buxur

4.490,-

Undirfatasett

3.990,-

Skór

4.990,-

Bakpokar, skór ofl.

Hjá okkur má
skila og skipta

OPIÐ
VIRKA DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

Vart er þverfótað fyrir erlendum
stórstjörnum á landinu um þessar
mundir. Fjölmiðlar hafa greint frá
ferðum Bens Stiller og Russells
Crowe, en þeir fara með aðalhlutverkin hvor í sinni stórmyndinni,
sem verða teknar upp að hluta hér
á landi á næstunni. Í gær
birti svo enginn annar
en Flea, bassaleikari
hljómsveitarinnar Red
Hot Chili Peppers,
mynd af sér á Íslandi
á vefsíðunni Twitter.
Skilaboðin sem
fylgdu myndinni
voru stutt en hnitmiðuð: „Ó Ísland“.
Það er engin furða
að landsmenn
spyrji hvað í
ósköpun-um sé
að gerast?

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

FRÉTTIR AF FÓLKI
Allir á Íslandi

LÍFIÐ

Sýningarrúm með 30% afslætti

Nýttu
þér tæ
kifærið!

SÆNGURVERASETT Í MIKLU ÚRVALI!

20 -50%

Rýmum til fyrir nýjum vörum

For a Minor Reflection
hætta í bili
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í
gær er Kjartan Dagur Holm á leið
í tónleikaferðalag með Sigur Rós í
lok mánaðarins. Kjartan kemur þar
í stað nafna síns Sveinssonar sem
hefur tekið sér hlé frá hljómsveitarstörfum í bili að minnsta kosti.
Hann er ekki sá eini sem tekur sér
hlé, því hljómsveit hins fyrrnefnda
Kjartans, For a Minor Reflection,
hefur ákveðið að taka sér hlé.
Ástæðan er brotthvarf Kjartans, en
aðrir hljómsveitarmeðlimir ætla að
snúa sér að annarri tónlistariðkun,
námi og vinnu. Vegna þessa ætlar
hljómsveitin að efna til kveðjutónleika á Faktorý á
föstudag. Þá hefur
kvikmyndagerðarmaðurinn Addi Atlondres
búið til myndband
við lagið Impulse með
ýmsum myndbrotum af
tónleikum
sveitarinnar
í gegnum
tíðina.

30-50% afsláttur af völdum sængurverasettum !
20% afsláttur af öllum nýjum settum !

Krónur

- afb, þeb

Mest lesið

afsláttur

Vandaðar heilsudýnur
á frábæru
verði!

DÝNUR OG KODDAR

49.900
af borgun á
mánuði*

1

Andstyggileg brot sem gætu
leitt til ævilangs fangelsis

2

Russel Crowe tók daginn
snemma

3

Vinnulag Gunnlaugs ekki til
fyrirmyndar

4

Hommar deila um eignarhald
á ketti

TILBOÐ Kr. 368.900,-

5

Íslendingar streyma enn til
Noregs

Verð 461.125,-

Fyrir þínar
bestu stundir!!

Felix svefnsóﬁ

ç(..,5çÒ 

)8*/,11"

Breidd: 209 cm
Dýpt: 95 cm
Pokagormadýna:
140x200 cm

C&J Platinium
dýna, botn og lappir
Verð Júlí-tilboð
140x200 - kr. 124.800,- 99.840,160x200 - kr. 140.800,- 112.640,180x200 - kr. 153.800,- 123.040,-
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Júlí

TILBOÐ

TEMPUR® Orginal eða Cloud heilsudýna á
C&J stillanlegum botnum. 2x80x200 cm.

JÚLÍ-TILBOÐ Kr. 578.550,Verð 749.875,- Þú sparar 171.325,-

Aukahlutir á mynd gaﬂ og lappir
*Miðað við 12 mán. vaxtalaust lán. Lántökugjald 3,5%

www.betrabak.is
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