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Sakar orkumálastjóra um að
sýna rammaáætlun léttúð
Hannar skartgripalínu
Steinunn Camilla, úr The
Charlies, hannar skart og
selur á netinu.
popp 30

Hlýtur Rauða depilinn
64° Reykjavík Distillery
hlýtur Rauða depilinn í ár
fyrir líkjörsflöskur.
tímamót 20

Umhverfisráðherra segir orð orkumálastjóra um rammaáætlun grafalvarleg. Hann tali um flókið ferli af
léttúð. Iðnaðarráðherra segir æskilegt að fara hægt í veita rannsóknarleyfi þar til áætlunin er tilbúin.
VIRKJANAMÁL „Mér finnst grafalvar-

legt að orkumálastjóri skuli tala af
slíkri léttúð um það flókna og langa
ferli sem rammaáætlun er,“ segir
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra. Tilefnið er orð Guðna A.
Jóhannessonar orkumálastjóra í
Fréttablaðinu í gær.
Orkustofnun hefur nú til
afgreiðslu umsóknir um rannsóknarleyfi á svæðum sem rammaáætlun gerir ráð fyrir að séu í biðflokki. Um það sagði Guðni: „Við
í stjórnsýslunni getum ekki farið
eftir einhverjum frumvörpum eða
tillögum sem liggja frammi. Sérstaklega ekki með tilliti til þess að
löggjafinn hefur haft þær undir
höndum töluvert lengi án þess að

Ég verð að segja að
mér finnst orð orkumálastjóra grafalvarleg.
SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR
UMHVERFISRÁÐHERRA

samþykkja þær. Þá fer auðvitað að
falla svolítið á þær.“
Umhverfisráðherra segir að
Guðni hafi sjálfur setið í verkefnisstjórn rammaáætlunar. „Honum
ætti því að vera fullkunnugt um það
hversu ítarlegt ferlið er og mikilvægt að það sé virt í hvívetna.“
Svandís segir mikilvægt að
stofnanir samfélagsins vinni allar
saman að þeirri niðurstöðu sem

rammaáætlunin sé, einnig Orkustofnun. „Það væri ekki bragur á
því ef Orkustofnun mundi rjúfa þá
vegferð.“ En finnst henni stofnunin
vera að því? „Ég verð að segja að
mér finnst orð orkumálastjóra
verulegt áhyggjuefni.“
Stei ng rí mur J. Sigfússon
iðn aðar ráðherra segir stöðuna
undirstrika mikilvægi þess að
Alþingi ljúki sem fyrst afgreiðslu
rammaáætlunar. Hann vonast til
að það gerist fljótlega.
„Það er æskilegt að menn fari
sér hægt varðandi veitingar leyfa
þar til þeirri vinnu er lokið. Lögin
um rammaáætlun og andi þeirra
hefur stefnumarkandi gildi. Það
er búið að setja lögin og verið að

vinna í flokkuninni og það verður
að hafa til hliðsjónar. Málið er í
þingnefnd og verið er að vinna að
því.“
Steingrímur segir ekki bæta
stöðuna að rjúka af stað og gefa út
rannsóknarleyfi núna. „Sú staða
getur komið upp nokkrum vikum
síðar að viðkomandi svæði sé sett
í biðflokk sem þýðir sjálfkrafa takmörkun á því hvað má rannsaka og
hvað ekki. “
Þá segir hann þegar liggja
fyrir fjölmarga virkjanakosti sem
ekki standi deilur um. „Það ætti
því ekki að stoppa neitt þó menn
hinkri með útgáfu leyfa þar til
rammaáætlun liggur fyrir.“
- kóp

Vinsældir Tottenham aukast:

Gylfi sópar að
sér aðdáendum

Ekki dæmdir af tapinu

FÓLK Eftir að fótboltastjarnan

Íslenska körfuboltalandsliðið
tapaði stórt fyrir Ólympíuliði
Litháa í gær.
sport 26
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SÍÐDEGISSKÚRIR Í dag veður
hægur vindur víðast hvar en að 10
m/s við NV- og A-stöndina. Skýjað
að mestu A-til en bjartara V-til.
Skúrir víða um land síðdegis.
VEÐUR 4

LAXVEIÐI Í ELLIÐAÁM Torfi Ingólfsson hefur margra ára reynslu af því að renna fyrir fisk í Elliðaánum. Hann segir fátt betra á efri árum en að verja tímanum í fiskveiði, þó svo að aflinn hafi oft verið meiri.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Breytingaverkstæði hefur ekki undan að setja mótora á reiðhjól:

Yfir 200 reiðhjól rafvædd í ár
SAMGÖNGUR Sprotafyrirtækið

Raf hjól hefur rafvætt yfir tvö
hundruð reiðhjól það sem af er
þessu ári og yfir fjögur hundruð
síðan það hóf starfsemi árið 2008.
„Ástæðan fyrir því að við
höfum ekki breytt meira í ár
er að það er svo mikið að gera.
Við höfum einfaldlega ekki haft
undan,“ segir Gunnar Gunnarsson hjá Rafhjólum.

25

kílómetrar á
klukkustund er
hámarkshraða rafhjóla sem ekki eru skráð sem
létt bifhjól.
Brögð eru að því að eigendur
slíkra breyttra hjóla rjúfi innsigli
á vélbúnaði hjólanna sem gerir

þeim kleift að komast hraðar en
25 kílómetra á klukkustund. Það
er bannað ef hjólin eru ekki skráð
sem létt bifhjól.
„Það er hreint og klárt brot
á lögum,“ segir Einar Magnús
Magnússon, upplýsingafulltrúi
Umferðarstofu.
Með þessu hefur lögregla hins
vegar ekkert sérstakt eftirlit.

FULLKOMINN FERÐAFÉLAGI!
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- bþh / sjá síðu 4

Gylfi Sigurðsson skrifaði undir
samning við enska liðið Tottenham fyrir tæpum mánuði hafa
vinsældir liðsins aukist hérlendis. Ekki
nóg með að
sala á Tottenham-treyjum
sé meiri en
nokkru sinni
fyrr heldur
hefur meðlimum í Totten- GYLFI SIGURÐSSON
ham-klúbbnum
á Íslandi fjölgað um 10 prósent
frá síðustu mánaðamótum.
„Gylfi er hógvær gaur sem
lætur verkin tala og það er ekkert vesen á honum. Hann er alveg
eins og aðdáendur vilja hafa
stjörnurnar sínar,“ segir Birgir
Ólafsson, formaður Tottenhamklúbbsins á Íslandi.
- trs / sjá síðu 30
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SPURNING DAGSINS

Huang Nubo hefur áhuga á margs konar uppbyggingu á Íslandi, segir talsmaður fjárfestisins:

Huang vill enn reisa hótel í Reykjavík
VIÐSKIPTI Kínverski fjárfestirinn

Elva Ósk, viltu ljá mér lepp úr
hári þínu?
„Heyrðu, þú mátt fá úr hárkollunni,
dugar það?“
Elva Ósk Ólafsdóttir fer með hlutverk Hallgerðar langbrókar í leikritinu
„Gestaboð Hallgerðar“ sem sýnt er á
Njálusetrinu.

Huang Nubo stefnir enn að því að
reisa 300 herbergja lúxushótel í
Reykjavík.
Huang lýsti yfir áhuga á slíkri
framkvæmd á síðasta ári þegar
hann kynnti hugmyndir sínar
um uppbyggingu ferðaþjónustu
á Grímsstöðum á Fjöllum.
Að sögn talsmanns Huangs vill
hann þó ganga frá samningum
um uppbyggingu á Grímsstöðum
fyrst.
„Þetta stendur vissulega enn
til. Það hefur hins vegar alltaf verið ætlunin að láta fyrst á

það reyna hvort
vilji sé til samsta rfs hér á
landi um uppbyggi ngu á
Grímsstöðum.
Um leið o g
fæst botn í það
mál
höfum
við
umboð
HUANG NUBO
til þess að
fara að skoða hitt,“ segir Halldór Jóhannsson, landslagsarkitekt og talsmaður Huangs Nubo
á Íslandi, og bætir við að hótelverkefnið í Reykjavík þurfi þó

ekki endilega að taka lengri tíma
en uppbyggingin á Grímsstöðum.
Greint var frá því í síðustu
viku að sa mni ngaviðræður
Zhongkun, fjárfestingarfélags
Huangs Nubo, og GÁF ehf., félags
í eigu sex sveitarfélaga á Norðausturlandi, um kaup og leigu á
Grímsstöðum á Fjöllum væru á
lokametrunum.
Áður en undirbúningur framkvæmda getur þó hafist á Grímsstöðum þarf Zhongkun einnig
að klára ívilnunarsamning við
iðnaðar ráðuneytið.
Þá þarf GÁF að semja við

Þetta stendur vissulega enn til. Það hefur
hins vegar alltaf verið ætlunin
að láta fyrst á það reyna
hvort vilji sé til samstarfs hér
á landi um uppbyggingu á
Grímsstöðum.
HALLDÓR JÓHANNSSON
TALSMAÐUR HUANG NUBO Á ÍSLANDI

ákveðna landeigendur Grímsstaða um skiptingu á jörðinni.
- mþl

Fékk símanúmer ungrar konu:

Í fangelsi fyrir
að þykjast lögga
MIKIÐ SELT 2.800 samningum vegna

fasteignakaupa hefur verið þinglýst á
árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lífleg fasteignaviðskipti:

Markaðurinn
eins og 2007
FASTEIGNIR Velta á fasteignamark-

aði hefur aukist um rúma fimmtán milljarða það sem af er þessu
ári miðað við sama tímabil í fyrra.
Markaðurinn hefur ekki verið líflegri síðan 2007.
Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði um eitt og hálft
prósent í síðasta mánuði og hefur
hækkað um rúm sex prósent að
nafnvirði á síðustu tólf mánuðum.
Það sem af eru þessu ári hefur
rúmlega 2.800 samningum vegna
fasteignakaupa verið þinglýst á
höfuðborgarsvæðinu sem er tæplega nítján prósenta aukning frá
síðasta ári. Leita þarf aftur til ársins 2007 til að finna fleiri kaupsamninga fyrir sama tímabil.
- hks

Valinn með íbúakosningu:

Áningarstaður
tekinn í notkun
SKIPULAGSMÁL Nýr áningarstað-

ur leit dagsins ljós í Vogahverfi í
gær. Hópurinn MÓT, sem vinnur
á vegum borgarinnar, stóð fyrir
viðburðum á staðnum og kynnti
nýja bekki sem prýða áningarstaðinn. Bekkjunum er ætlað að
vekja forvitni fólks og fá það til
að staldra við á staðnum og njóta
umhverfisins.
Áningarstaðurinn er á bæjartúninu milli Gnoðarvogs og Suðurlandsbrautar en staðurinn var
valinn í gegnum íbúakosninguna
Betri hverfi.
- ktg

ÚTI VIÐ LÁTRABJARG Á GÓÐUM DEGI Það fer enginn róandi þarna fyrir þegar veður eru válynd svo Þresti var brugðið þegar hann

heyrði af ræðaranum stíma að Bjargtanga.

FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNÞÓRA

Braut kajak sinn
nálægt Látrabjargi
Hollenskur kajakræðari var hætt kominn þegar hann náði landi rétt við Látrabjarg. Enginn vissi af ferðum hans fyrr en hjón í sumarbústað sáu til hans þar
sem hann reri í vonskuveðri í átt að mestu hættuslóðum við Íslandsstrendur.
ÖRYGGISMÁL Hollenskur kajak-

ræðari var hætt kominn eftir að
hann reri frá ströndu niður við
Breiðavík skammt frá Látrabjargi
síðastliðinn sunnudag. Komst hann
við illan leik til lands með brotinn
kajak við Seljavík sem er næst við
Látrabjarg. Þröstur Reynisson,
landvörður við Látrabjarg, segir
að ekki hefði þurft að spyrja að
leikslokum hefði hann rekið fyrir
bjargið. Enginn vissi af ferðum
mannsins fyrr en hjón sáu til hans
í tvísýnu veðri róa undan ströndunum í átt að Látraröst sem er ein
hættulegasta sjóleið við landið.
Hringdu þau strax á neyðarlínuna.
Ræðarinn reri frá sandströndinni um klukkan fimm síðdegis
og var þá veður með ágætum en
skjótt skipast veður í lofti. Um

klukkan hálf tíu hafði lögreglan
á Patreksfirði samband við Þröst
sem þá var staddur í Breiðavík og
fór hann strax áleiðis út á Bjargtanga. „Þegar ég er um kílómetra
frá Bjargtanga sé ég hann draga
dótið sitt og bát upp úr fjörunni,
búinn að brjóta bátinn sinn við
klettótta strönd,“ segir Þröstur.
Hann segir ræðarann hafa borið
sig vel eftir volkið. „Hann var
farinn að huga að því hvar hann
gæti slegið upp tjaldi sínu,“ segir
Þröstur.
„Á sama tíma og ég komu hjónin
sem höfðu séð til hans og þau voru
ósköp fegin, eins og ég, að sjá að
hann var lifandi. En hefðu þau
ekki séð hann hefði enginn haft
hugmynd um ferðir hans því þessi
kajak sem hann var með var svona

dúkbátur sem hægt var að pakka
saman niður í tösku, og þannig
kom hann með hann, og það var
ástæðan fyrir því að enginn
kannaðist við að það væri einhver
með kajak á svæðinu.“
Það þýddi ekkert annað fyrir
Þröst en að tala við kappann að
hætti kjarnyrtra Vestfirðinga. „Ég
sagði honum að menn gerðu þetta
ekki, að fara svona út án þess að
nokkur vissi af, það er svo leiðinlegt að finna bara beinin ef illa fer.“
Þröstur segist vona að fall sé
fararheill en þetta var fyrsti dagur
ræðarans í Vestfjarðaleiðangri
hans. „Ég skutlaði honum svo í
rútu sem fer til Ísafjarðar og sagði
honum að hann gæti leigt kajak við
Djúpið því ekki fer hann lengra á
dúkbátnum.“
jse@frettabladid.is

SVÍÞJÓÐ Maður sem þóttist vera
lögreglumaður í Svíþjóð í apríl
hefur verið dæmdur í sextán
mánaða fangelsi.
Maðurinn stöðvaði bíl konu og
sagði hana hafa ekið of hratt. Hann
sannfærði hana um að hann væri
óeinkennisklæddur lögreglumaður.
Hann sleppti henni þó en stöðvaði
bíl hennar á ný nokkrum mínútum
seinna og bað um símanúmer
hennar, fyrir lögregluna.
Hann sendi henni svo skilaboð
seinna um kvöldið og bað hana
að hitta sig, þar sem hún hefði
sloppið svo vel. Það endaði þó
með því að hann var handtekinn
og nú dæmdur, en auk þess að
þykjast vera lögreglumaður hafði
maðurinn stolið bíl.
- þeb

Umdeilt mál í Úkraínu:

Frumvarp gegn
samkynhneigð
ÚKRAÍNA, AP Fimm ára fangelsi
og háar sektir myndu liggja við
„áróðri fyrir samkynhneigð“ í
Úkraínu ef frumvarp sem lagt
hefur verið fram í þinginu þar nær
fram að ganga. Sjónvarpsþættir
og kvikmyndir sem sýna samkynhneigða í „jákvæðu ljósi“ myndu
vera bannaðar.
Fyrir skemmstu var ákveðið
að hætta við að halda fyrstu gaypride gönguna í landinu, vegna
hættu á að hundruð ofbeldisfullra
andstæðinga myndu ráðast að þátttakendum.
- þeb

LÖGREGLUFRÉTTIR
Afvopnaður í Vogum
Lögregla afvopnaði mann á Vatnsleysuströnd aðfaranótt mánudags
eftir að hann hafði haft uppi hótanir
við fólk í gegnum síma. Maðurinn var
vopnaður riffli og hafði lögregla uppi
talsverðan viðbúnað. Auðveldlega
gekk hins vegar að afvopna hann og
var honum í kjölfarið komið undir
læknishendur.

Húsafriðunarnefnd telur ekki tilefni til þess að friða Nasa:

Tillaga geti fallið vel að byggð
SKIPULAGSMÁL Húsafriðunarnefnd telur að vinnings-

Njóttu sveitasælunnar – kynntu þér tilboðin á hotelork.is

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

tillaga um skipulag í umhverfi Ingólfstorgs geti
í stórum dráttum fallið vel að núverandi byggð á
svæðinu. Þetta kemur fram í bókun nefndarinnar.
„Ekki er gert ráð fyrir neinni tilfærslu á varðveisluverðum timburhúsum á svæðinu heldur
að byggt verði í bilin milli húsanna. Það er talið
eðlilegt og jafnvel eftirsóknarvert að nýta auð
svæði í miðborginni og styrkja þannig heildarmynd svæðisins,“ segir í bókuninni. Þá segir jafnframt að til að vel takist til sé mikilvægt að fullt
tillit verði tekið til aldurs og gerðar gömlu timburhúsanna við útfærslu á millibyggingum við Vallarstræti. „ Þannig geta millibyggingarnar styrkt sögulegt gildi gömlu húsanna og umhverfið orðið bæði
áhugaverðara og fallegra.“
Þá segir nefndin að viðbygging við Landsímahúsið gæti afmarkað rými Austurvallar og Víkurgarðs með skýrari hætti en nú er auk þess að
afmarka göturými Kirkjustrætis. Það sé þó háð
útfærslu framhliðar hússins.
Nefndin telur ekki að salurinn sem hýst hefur
Nasa geti talist til þjóðminja og því sé ekki til-

INGÓLFSTORG Mynd af verðlaunatillögu ASK arkitekta, sem
húsafriðunarnefnd segir að geti fallið vel að byggðinni sem
fyrir er.
MYND/ASK ARKITEKTAR

efni til að friða hann. Því er hins vegar beint til
borgarinnar að skoða að hverfisvernda hann.
Þá tekur húsafriðunarnefnd ekki afstöðu til fyrirhugaðrar nýbyggingar á Ingólfstorgi.
- þeb

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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Bandaríkjadalur

124,43

125,03

Sterlingspund

192,89

193,83

Evra

150,38

151,22

Dönsk króna

20,213

20,331

Norsk króna

20,365

20,485

Sænsk króna

17,849

17,953

Japanskt jen

1,5906

1,6

SDR

186,31

187,43

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
211,795
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Rafhjól sem komast hraðar en 25 kílómetra á klukkustund eru ólögleg séu þau ekki skráð sem ökutæki:

Lögregla fylgist ekki með ólöglegum hjólum
SAMGÖNGUR Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu hefur ekkert eftirlit með rafhjólum og reiðhjólum sem
hafa verið mótorvædd. Mótorknúin
hjól mega ekki fara hraðar en 25
kílómetra á klukkustund án þess að
þau séu skráð sem létt bifhjól. Lögreglan segist vita um dæmi þess að
innsigli á hjólunum hafi verið rifin
svo þau fari hraðar.
Einar Magnús Magnússon hjá
Umferðarstofu segir að ekki þurfi
að skrá innflutt rafhjól og hjól sem
er breytt. Hann segir það varða við
lög sé fiktað í rafhjólum svo þau
komist hraðar. „Það er hreint og

klárt brot á lögum að taka innsiglið
af þannig að hjólið komist hraðar en
25 kílómetra á klukkustund. Nema
maður fari með hjólið og láti skrá
það á númer,“ segir Einar Magnús.
Skráð hjól mega hins vegar ekki
aka á göngustígum og um þau gilda
aldurstakmörk.
Til eru tvær gerðir rafhjóla í
þessum flokki. Það eru rafknúin
hjól í líki vespu og reiðhjól sem hafa
verið mótorvædd. Sprotafyrirtækið
Rafhjól hefur síðan árið 2008 breytt
yfir 400 hjólum og um 200 hjólum
í ár.
„Ástæðan fyrir því að við höfum

ekki breytt meira í ár er að það er
svo mikið að gera. Við höfum einfaldlega ekki haft undan,“ segir
Gunnar Gunnarsson hjá Rafhjólum.
Fyrirtækið breytir nú hjólum með
þeirra eigin búnaði sem erfiðara er
að eiga við svo hjólið komist hraðar.
„Lögreglan er samstarfsaðili
okkar og fór á fyrsta hjólið með nýja
búnaðinum í sumar,“ segir Gunnar
og bendir á að öll hjól sem afgreidd
hafa verið frá Rafhjólum standist
reglur. „Við uppfyllum öll skilyrði
laga enda myndi lögreglan aldrei
setjast upp á hjól sem standast ekki
lög og reglur.“
- bþh

MÓTORINN Búnaðurinn er ekki fyrir-

ferðarmikill en öflugur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Skottulæknir olli dauða:

Risalaxeldi í Berufirði
fyrir vistvænar kröfur
REBEKAH BROOKS Ásamt eiginmanni

sínum á leið til réttarhaldanna.
NORDICPHOTOS/AFP

ATVINNUMÁL „Þetta er fiskur sem

Ákærð fyrir að
stunda hleranir

keppir á öðrum mörkuðum en
hefðbundið laxeldi,“ segir Gauti
Jóhannesson, sveitarstjóri Djúpavogshrepps, um áform Fiskeldis
Austfjarða ehf. í Berufirði.
Fiskeldi Austfjarða keypti á
dögunum fiskeldi HB Granda í
Berufirði. Þar var nokkuð þorskeldi sem lagt var af eftir söluna.
Fiskeldi Austfjarða réði hins
vegar alla þrjá starfsmenn HB
Granda á staðnum og hefur þegar
sett fimmtíu þúsund laxa í sjókvíarnar í Berufirði. Það er þó aðeins
blábyrjunin því á árinu 2014 er
ætlunin að um tvær milljónir fiska
verði í stöðinni. Það segir Gauti
bæjarstjóri að samsvari á að giska
sex þúsund tonna ársframleiðslu.
„Það er talað um að innan ekki
margra ára komi tugir manna til
með að starfa við þetta og þessu
fylgir umtalsverð uppbygging. Við
erum líka sérstaklega ánægð með
að þetta samræmist vel stefnu
sveitarfélagsins um að vera á vistvænum nótum,“ segir Gauti. „Þeir
nota til dæmis ekki litarefni eins
og er yfirleitt notað til að fá kjötið
í fiskinum rauðara og fóðrið sem
þeir nota er samsett á annan hátt
en hið hefðbundna.“
Aðspurður hvort slík magnframleiðsla þurfi ekki að fara í
umhverfis mat segir Gauti svo
ekki vera. „Þeir taka við eldi frá
HB Granda sem er með átta þúsund tonna leyfi, bæði fyrir þorsk
og lax. Það geta menn fært á milli
tegunda án þess að það sé stórmál,“
svarar hann.
Ekki náðist í forsvarsmenn Fisk-

LEIÐRÉTT
Ranglega var sagt í blaði gærdagsins
að Jerry Sandusky, fótboltaþjálfari
við Penn State-háskólann í Bandaríkjunum, hefði látist í janúar. Hið
rétta er að hann bíður nú refsiákvörðunar fyrir kynferðisbrot gegn
fjölda pilta. Það var yfirmaður hans,
Joe Paterno, sem lést í janúar.
Í leikdómi um einleikinn Gestaboð
Hallgerðar í blaðinu í gær var rangt
farið með nafn leikkonu sýningarinnar.
Elva Ósk Ólafsdóttir leikur titilhlutverkið. Beðist er velvirðingar á þessum
mistökum. Þau eru alfarið á ábyrgð
blaðsins en ekki gagnrýnandans.

BANDARÍKIN, AP Padge Windslowe

hefur verið ákærð fyrir morð eftir
að misheppnuð sílikonígræðsla í
þjóhnappa varð
ungri breskri
konu að aldurtila.
Windslowe,
sem er kölluð
„Svarta maddaman“ í fjölmiðlum vestra,
var handtekin
á mánudag, en
PADGE WINSLOW
hún hefur áður
komist í kast við lögin fyrir að
dæla sílikoni í konur án tilskilinna
réttinda.
Hin látna var 20 ára gömul og
lést eftir meðferð hjá Windslowe,
en niðurstöður rannsókna lyfjaeftirlitsins þar í landi bentu til
þess að meðferðin hefði dregið
stúlkuna til dauða.
- þj

Nýtt félag sem keypti fiskeldi HB Granda í Berufirði hyggur á stórfellt laxeldi
á umhverfisvænum forsendum. Sveitarstjóri Djúpavogshrepps segir tugi starfa
geta skapast á næstu árum og að framtakið verði atvinnulífinu mikil lyftistöng.

Coulson og Brooks:

BRETLAND, AP Átta manns hafa
verið ákærðir í Bretlandi fyrir
ólöglegar hleranir á vegum dagblaða fjölmiðlasamsteypunnar
News International.
Meðal hinna ákærðu er Andy
Coulson, sem var um skeið fjölmiðlafulltrúi Tony Blairs,
þáverandi forsætisráðherra Bretlands. Einnig er Rebekah Brooks,
fyrrverandi framkvæmdastjóri
News International, meðal hinna
ákærðu.
Þau Coulson og Brooks hafa
bæði verið ritstjórar vikublaðsins
News of the World, sem var lagt
niður eftir að hleranirnar komust
í hámæli.
- gb

Ákærð eftir
sílikonígræðslu

Danir með nýja uppgötvun:

Nýtt efni gæti
komið í staðinn
fyrir sýklalyf

DJÚPIVOGUR Sveitarstjórinn segir sjávarútveg vera hryggjarstykkið í atvinnulífi
Djúpavogshrepps auk þess sem ferðaiðnaður eigi þar stóran þátt. Hann vonast til að
mikil uppbygging fylgi laxeldi í Berufirði.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þeir nota til dæmis
ekki litarefni eins
og er yfirleitt notað til að fá
kjötið í fiskinum rauðara.

„Sveitarstjórn er þess fullviss að
þessi jákvæða innspýting í atvinnumálin sem fyrirhuguð er á svæðinu
eigi eftir að styrkja samfélagið
á Djúpavogi í heild mjög mikið á
komandi árum,“ segir í bókuninni.
Gauti undirstrikar þó að atvinnuástandið á Djúpavogi sé ágætt.
Sveitarfélagið sé það eina á Austurlandi þar sem íbúum hafi fjölgað
á tveimur síðustu árum. „Okkar
styrkur í gegn um tíðina hefur
kannski legið í því að við erum
þannig í sveit sett að við höfum
aldrei verið að bíða eftir neinu.
Það var aldrei neitt sem var alveg
að koma og átti að redda okkur.“

GAUTI JÓHANNESSON
SVEITARSTJÓRI DJÚPAVOGSHREPPS

eldis Austfjarða í gær en í bókun
sveitarstjórnar Djúpavogshrepps
segir að þeir séu bjartsýnir á framhaldið enda hafi áætlanir staðist
hingað til. Fyrirtækið vonist eftir
góðu samstarfi við stjórnendur,
starfsmenn og íbúa hreppsins.
Tengt Fiskeldi Austfjarða sé félagið
Náttúra fiskeldi ehf. í Þorlákshöfn.

VÍSINDI Danskir vísindamenn við
Matvælastofnunina DTU, segjast
nú hafa fundið efni sem gæti leyst
sýklalyf af hólmi. Nýja efnið býr
til holur í frumuvegg baktería eða
leysir hann algjörlega upp.
Efnið er því mun breiðvirkara
en sýklalyf sem virka yfirleitt á
ákveðin prótein í frumunum. Frá
þessu greinir Jp.dk.
Fjölónæmar bakteríur, sem
sýklalyf bíta ekki á, eru ein helsta
ógn við heilsu manna og dýra
samkvæmt Alþjóðaheilbrigðistofnuninni WHO. Talið er að
um 25 þúsund manns deyi árlega
í löndum Evrópusambandsins
vegna fjölónæmra baktería.
- ktg

gar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Snjólaug
Ólafsdóttir

12

2
9

veðurfréttamaður

„Enn einn heitur dagur“
Fáðu gust úr vandaðri Honeywell viftu

12

11 4

HÆGVIÐRI Það
lítur út fyrir dálitla
rigningu eða skúrir
A-til næstu daga.
Bjartara V-lands en
líkur á stöku skúr
þar einnig. Hægur
eða fremur hægur
vindur næstu daga
og milt í veðri. Hiti
yﬁrleitt 8-18 stig,
hlýjast SV-til.

11

1

11

2
8

2

12 4
13

14

2

5
11

11

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

2

14 2

12
Á MORGUN
Hægur eða fremur
hægur vindur.

2

11
12

15

14

FÖSTUDAGUR
Hægur eða fremur
hægur vindur.

10
16

14

Alicante

29°

Basel

29°

Berlín

29°

Billund

27°

Frankfurt

29°

Friedrichshafen

28°

Gautaborg

24°

Kaupmannahöfn

24°

Las Palmas

25°

London

26°

Mallorca

30°

New York

30°

Orlando

33°

Ósló

23°

París

29°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

26°

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
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PIPAR\TBWA - SÍA

Sæktu um lykil núna á ob.is

Strákarnir
okkar stjórna
afslættinum!
Ef íslenska handboltalandsliðið á Ólympíuleikunum vinnur
til dæmis með 8 mörkum, verður 8 kr. afsláttur daginn eftir
á öllum ÓB- og Olís-stöðvum með ÓB-lyklinum. Afsláttur
gildir einnig með Staðgreiðslukorti og Tvennukorti Olís.
Hver verður afslátturinn eftir Ísland - Bretland?

8 kr.
*

ÍSLAND –
ARGENTÍNA

6 kr.
*

ÍSLAND –
TÚNIS

3 kr.
*

ÍSLAND –
SVÍÞJÓÐ

3 kr.

22 kr.

*

*

ÍSLAND –
FRAKKLAND

ÍSLAND –
BRETLAND

*SPÁ ÞÁTTTAKENDA Á FACEBOOK-SÍÐU ÓB

Ólympíuleikur

– Giskaðu og þú getur unnið

ÓB-GULLLYKILL

ÓB-SILFURLYKILL

ÓB-BRONSLYKILL

-20 kr.

-15 kr.

-10 kr.

af lítranum
í 10 skipti

af lítranum
í 10 skipti

Kíktu inn á Facebook-síðu ÓB og kynntu þér skemmtilegan
leik sem gefur þér möguleika á enn meiri afslætti!
Afsláttur gull-, silfur- og bronslykils bætist ekki við annan afslátt. Afsláttur vegna markatölu bætist ekki við annan afslátt.

af lítranum
í 10 skipti

25. júlí 2012 MIÐVIKUDAGUR

6

KJÖRKASSINN

Breskt stjórnvöld vilja tryggja að allir komist heim með almenningssamgöngum:

Setningarathöfn ÓL stytt um hálftíma
Notar þú almenningssamgöngur?
JÁ

23%
77%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú ánægð(ur) með að
Jón Gnarr ætli á Gay Pride í
Færeyjum?
Segðu skoðun þína á vísir.is

Rannsókn um neysluvenjur:

LONDON, AP Setningarathöfn Ólympíuleikanna í London hefur verið
stytt um hálftíma til að öruggt sé
að gestir geti haldið heim á leið áður
en almenningsfarartæki hætta að
ganga.
Skipuleggjandi hátíðarinnar,
kvik myndaleikstjórinn frægi
Danny Boyle, þarf af þessum sökum
að sleppa nokkrum atriðum, þar á
meðal glæfralegu vélhjólaatriði.
Jackie Brock-Doyle, talskona
skipulagsnefndar Ólympíuleikanna,
þvertekur fyrir að niðurskurðurinn
tengist vandræðum vegna öryggismála, en eins og fram hefur komið

Hann er verðlaunaleikstjóri og ég held
að hann skilji mætavel að
sumt er klippt út fyrir lokaútgáfuna.

Hælisleitendur stálu fötum:

Endurútreikningar
bíða gengislánadóma

Heilsa landans Reyna ítrekað
betri eftir hrun að flýja land
HEILSA Íslendingar reykja, drekka

og borða minna sælgæti nú en
fyrir efnahagshrunið haustið
2008. Þetta eru niðurstöður rannsóknar sem Háskóli Íslands,
Rider-háskólinn og Robert Wood
Johnson-stofnunin í Bandaríkjunum stóðu að.
Niðurstöðurnar sýna að verulega hefur dregið úr reykingum
og áfengisneyslu. Hlutfall þeirra
sem reykja daglega hefur lækkað
úr 19 prósentum árið 2007 í 14,2
prósent árið 2010. Þá sofa Íslendingar lengur og fara sjaldnar í
ljós en fyrir hrun. Gosdrykkja
og neysla sælgætis hefur einnig
dregist saman. „Heilsa hefur
almennt færst til hins betra,“
segir Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor í hagfræði við HÍ, sem
vann að rannsókninni.
- bþh

LÖGREGLUMÁL Hælisleitendurnir
tveir, sem laumuðust um borð í
flugvél Icelandair á Keflavíkurflugvelli fyrir tveimur vikum,
höfðu tvisvar áður reynt að lauma
sér um borð í skip í Reykjavíkurhöfn og hafa gert það einu sinni
síðan. Þeir stálu vinnufatnaði í
verslun í Reykjanesbæ áður en
þeir brutust inn á flugvallarsvæðið til að líkjast frekar starfsmönnum flugvallarins.
Þetta hefur lögreglurannsókn á máli mannanna leitt í ljós.
Rannsókninni er nú lokið. Ekkert
bendir til annars en að mennirnir
hafi haft það eina markmið að
komast úr landi, en ekki að valda
fólki eða munum tjóni.
Icelandair hefur þó lagt fram
skaðabótakröfu á hendur þeim
vegna seinkunar og annars óhagræðis sem af hlaust.
- sh

ALLIR G NGUSKîR ç
20% AFSL®TTI
YFIR 35 GERÜIR

sé ósáttur við breytingarnar. „Hann
er verðlaunaleikstjóri og ég held
að hann skilji mætavel að sumt er
klippt út fyrir lokaútgáfuna,“ sagði
Brock-Doyle.
Setningarathöfnin mun standa í
þrjár klukkustundir og mun samkvæmt áætlun ljúka um klukkan
JACKIE BROCK-DOYLE
hálf eitt eftir miðnætti.
TALSKONA SKIPULAGSNEFNDAR ÓL
Kostnaðaráætlun athafnarinnar
er um 27 milljónir punda, sem jafnbrást öryggisfyrirtækið G4S fyrir- gildir um fimm og hálfum milljarði
heitum um að útvega gæslufólk, íslenskra króna. Yfirskriftin er
sem varð til þess að hermenn voru „Undraeyjurnar“ og munu tíu þúskallaðir út til að fylla í skörðin. Þá
und manns taka þátt í sýningunni.
sé heldur ekkert hæft í því að Boyle
Leikarnir verða settir 27. júlí. - þj

ALLIR MEÐ STRÆTÓ Forsvarsmenn
Ólympíuleikanna í London hafa stytt
setningarathöfn leikanna til að allir
komist heim með almenningssamgöngum.
NORDICPHOTOS/AFP

Vinnu samráðshóps lánastofnana og fulltrúa lántakenda um viðbrögð við gengislánadómi Hæstaréttar frá 15. febrúar er lokið. Dæma þarf í ellefu prófmálum,
sem fá flýtimeðferð fyrir dómstólum, áður en endurútreikningar lána geta hafist.
FRÉTTASKÝRING
Hver er staðan á endurútreikningi
gengistryggðra lána?

Vonast er til þess að dómstólar
skeri í haust úr um fordæmisgildi dóms Hæstaréttar frá 15.
febrúar um gengistryggð lán.
Lánastofnanir telja sig ekki geta
lagst í endurútreikninga á slíkum
lánum fyrr en skorið hefur verið
úr um nokkur veigamikil álitamál. Þangað til verða óbreyttir
greiðslu seðlar sendir út til
skuldara en endurútreikningum
vegna annarra gengislánadóma
er lokið.
Þann 15. febrúar síðast liðinn
komst Hæstiréttur að þeirri
niður stöðu að Frjálsa fjárfestingarbankanum hefði í ákveðnu
máli verið óheimilt að krefjast
hærri vaxtagreiðslna en sem nam
samningsvöxtum af gengislánum
aftur í tímann þar sem fullnaðarkvittun vegna afborgana lá fyrir.
Dómur Hæstaréttar féll í máli
einstaklinga gegn fjármálastofnun og við nokkuð sértæka
málavexti. Þá fólst í honum
undantekning frá þeirri meginreglu kröfuréttar að kröfuhafi,
sem fengið hefur minna greitt
en hann átti rétt til, eigi kröfur á
hendur skuldara um það sem er
vangreitt. Síðan dómurinn féll
hefur því verið nokkur óvissa um
fordæmisgildi hans.
Í kjölfar dómsins var skipaður
samráðshópur lánveitenda og
fulltrúa lántakenda. Hlutverk
hópsins var að hraða úrvinnslu
skuldamála vegna gengislána. Í
maí kynnti hópurinn samantekt
á niðurstöðum vinnu sinnar.
Þar kom fram að leysa þyrfti úr
22 álitaefnum áður en hægt væri
að hefja endurútreikning. Þar af
voru fjögur talin vega þyngst:
hvenær lántaki væri í skilum
með lán, hvort dómurinn frá 15.
febrúar tæki til lögaðila, hvenær

HÆSTIRÉTTUR Meðal álitaefna sem dómstólar munu þurfa að skera úr um má
nefna hvort gengislánadómur Hæstaréttar frá 15. febrúar nær til fyrirtækja.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tugir milljarða undir
Í apríl gaf Fjármálaeftirlitið út minnisblað um möguleg áhrif gengislánadóms
Hæstaréttar frá 15. febrúar. Þar kom fram að lánastofnanir hefðu þegar
afskrifað ríflega 70 milljarða króna úr efnahagsreikningum sínum vegna
dómsins og þá væri þess vænst að 15 milljarðar til viðbótar yrðu brátt
afskrifaðir. Þá kom einnig fram í minnisblaðinu að yrði dómurinn fordæmisgefandi fyrir öll lán sem mögulega fela og fólu í sér ólöglega gengistryggingu myndi hann valda lánastofnunum landsins alls um 165 milljarða höggi.

bæri að reikna Seðlabankavexti og
hvaða reikningsaðferð skyldi nota.
Í lok síðasta mánaðar kynnti
samráðshópurinn svo þá niðurstöðu að ellefu prófmál yrðu
höfðuð fyrir dómstólum til að
fá niðurstöðu um téð álitaefni.
Af þessum málum tengjast sex
lánum einstaklinga og fimm
lánum lögaðila.
Tvö málanna hafa þegar verið
þingfest í héraðsdómi en hin
málin níu verða þingfest eftir

að réttarhléi dómstóla lýkur 31.
ágúst. Samið hefur verið við
héraðsdómstóla um að prófmálin
fái flýtimeðferð og er vonast
til þess að dómur verði fallinn í
þeim öllum fyrir jól.
Þar að auki hefur verið rætt
um að málin fái sams konar flýtimeðferð fyrir Hæstarétti. Gangi
það eftir gæti endanleg niðurstaða verið komin í öll álita málin
næsta sumar.
magnusl@frettabladid.is

Staða Assads Sýrlandsforseta virðist versna með hverjum deginum sem líður:

Barist í Aleppo og Damaskus
SÝRLAND, AP „Þetta er eins og stríðs-

ástand hérna. Það er barist á götum
víða um borgina,“ segir Mohammed Saeed, einn uppreisnarmanna
í borginni Aleppo, sem er stærsta
borg Sýrlands.
Harðir bardagar hafa verið þar
í borg síðustu daga, rétt eins og í
höfuðborginni Damaskus. Þessar
tvær stærstu borgir landsins eru
því ekki lengur utan átakanna,
eins og þær voru að mestu allt
fram í síðustu viku.
Staða Sýrlandsstjórnar og Bashar al Assad forseta versnar dag
frá degi. Stuðningur við Assad

SÝRLENSKIR UPPREISNARMENN

Berjast nú við Sýrlandsher á götum
stærstu borga landsins. NORDICPHOTOS/AFP

virðist fara dvínandi innan hersins
og jafnvel nánir samstarfsmenn hans hafa hlaupist undan
merkjum.
Í gær skipaði Assad tvo menn í
æðstu embætti innan herráðs síns,
í stað þeirra sem féllu í sprengjuárás á fund ráðsins í síðustu viku.
Sýrlenskir ráðamenn hafa hótað
því að beita efnavopnum gegn innrásarher.
Barack Obama Bandaríkjaforseti sagði hins vegar í gær að sýrlenskir ráðamenn verði dregnir til
ábyrgðar „geri þeir þau sorglegu
mistök að nota þessi vopn.“
- gb
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Forsvarsmenn Valitors segjast ekki hafa látið undan þrýstingi frá Bandaríkjunum:

Ógerningur að hlíta dómnum
DÓMSMÁL Kortafyrirtækinu Valitor

er ógerningur að verða við nýlegum
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur um
greiðsluþjónustu við fyrirtækið
Datacell og neyddist því til að áfrýja
honum til Hæstaréttar. Þetta kemur
fram í yfirlýsingu sem Valitor sendi
frá sér í gær.
Dómurinn kveður á um að Valitor,
umboðsaðila Visa á Íslandi, beri að
opna á greiðslugátt Datacell, sem
gerir fólki kleift að styðja við uppljóstraravefinn Wikileaks með fjárframlögum.
Í yfirlýsingu Valitors segir að
fyrir tækið taki ekki afstöðu til

BÓKAOGÐBUÍL
HÓTEL

ótel í 165
200.000 h .000 bílar
0
0
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/
m
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um
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ÁFRÝJAR Viðar Þorkelsson er forstjóri

Valitors.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

starfsemi Wikileaks eða deilu
þeirra við alþjóðlegu kortasamsteypurnar. Hins vegar geti Valitor
alls ekki þjónustað Datacell, enda

mundu kortasamsteypurnar koma
í veg fyrir greiðslur til Wikileaks.
Auk þess væri það óábyrgt og gæti
sett starfsemi Valitors hérlendis í
uppnám.
Í yfirlýsingunni er sú málsvörn
Valitors áréttuð að Datacell hafi vísvitandi leynt þeim tilgangi sínum að
vera milliliður fyrir Wikileaks. Héraðsdómur féllst ekki á þá skýringu.
„Loks skal tekið fram að getgátur
um að bandarísk yfirvöld hafi þrýst
á Valitor um að veita Wikileaks ekki
þjónustu eru algerlega úr lausu lofti
gripnar og ósannar,“ segir að lokum.
- sh

Komdu með
til Köben!
Köben, verð frá:

14.900 kr.
*

MÓTMÆLI Á SPÁNI Spánverjar fjölmenna nú á degi hverjum til mótmæla gegn sparnaðarráðstöfunum ríkisstjórnarinnar.
NORDICPHOTOS/AFP

Samaras boðar betri
tíð í lok næsta árs

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar.
Ferðatímabil: 26. júlí til 30. september 2012
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Antonis Samaras, forsætisráðherra Grikklands, segir evrópska stjórnmálamenn
gera allt sem þeir geta til að gera Grikkjum erfitt fyrir. Fulltrúar ESB og AGS komu
til Grikklands í gær að meta hve vel hefur gengið að draga úr ríkisútgjöldum.

frá hádegi til miðn

EVRÓPUSAMBANDIÐ Ríkisstjórnin á
Grikklandi reynir nú að semja við
fulltrúa Evrópusambandsins og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um næstu
útborganir úr neyðarsjóðum þeirra.
Fulltrúar þeirra komu til Grikklands í gær til að leggja lokamat á
það hve grískum stjórnvöldum hefur
tekist vel að standa við sparnaðaráform, sem voru skilyrði frekari fjárhagsaðstoðar.
Grikkir eru í kappi við tímann, því
takist ekki samningar í september
hefur ríkissjóður Grikklands ekki
bolmagn til að greiða afborganir af
öllum lánum.
Antonis Samaras forsætisráðherra lofar því að innan hálfs annars
árs muni birta til og hagvöxtur
hefjast á ný eftir langt samdráttarskeið. Þetta segir hann þrátt fyrir að
sjö prósenta samdrætti sé spáð í ár.
Samaras fór hörðum orðum á

þingi í gær um stjórnmálamenn
Evrópuríkja, sem hann sagði gera
allt sem þeir gætu til þess að gera
Grikkjum erfitt fyrir.
Beindi hann þar spjótum sínum
ekki síst að Philipp Rösler, sem
er viðskiptaráðherra og aðstoðarkanslari Þýskalands. Rösler sagði
fyrr í vikunni að tilhugsunin um
brotthvarf Grikklands af evrusvæðinu væri ekki jafn skelfileg og
áður. Staða Grikklands væri orðin
það erfið að annar möguleiki væri
varla lengur fyrir hendi.
Rösler hefur reyndar verið harðlega gagnrýndur í Þýskalandi,
einkum af stjórnarandstöðunni en
einnig af stjórnarliðum.
Með ummælum sínum er Rösler
sagður stofna fjárhag Þýskalands
í hættu og lækkun lánshæfismats
Moodys á mánudag rakin beint til
þessara ummæla.

Engan veginn er heldur séð fyrir
endann á fjárhagsvandræðum
Spánar og Ítalíu og verður samdráttur þar meiri en vonir höfðu
staðið til.
Katalónía er til dæmis þriðja
sjálfstjórnarhéraðið á Spáni sem
biður um fjárhagsaðstoð frá ríkinu.
Erfiðleikar héraðanna bætast beint
ofan á fjárhagserfiðleika spænskra
banka, sem einnig hafa leitað á
náðir ríkisstjórnarinnar.
Áhyggjur fjárfesta og evrópskra
banka af stöðu Spánar hafa orðið til
þess að lántökukostnaður Spánar
hefur hækkað verulega síðustu
daga, þrátt fyrir að evruríkin hafi
síðastliðinn föstudag endanlega
gefið samþykki fyrir því að veita
Spáni 100 milljarða evra í fjárhagsaðstoð, sem á að renna til verst
stöddu banka landsins.

Tvær sjóðheitar
og suðrænar!
Neyðast til að laga vegmerkingar

gudsteinn@frettabladid.is

Barcelona / Bologna, verð frá:

19.900 kr.
*

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.
Takmarkað sætaframboð og valdar dagsetningar.
Ferðatímabil til Barcelona: 26. júlí til 8. október 2012
Ferðatímabil til Bologna: 26. júlí til 26. ágúst 2012
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Óheppilegt að yfirborðsmerkingar og hlið hafi ekki verið sett upp á sama tíma:

SAMGÖNGUR Vegagerðin hefur

sent vinnuhóp til þess að laga
vegmerkingar við þéttbýlishlið
sem búið er að koma upp við
innganginn að þjóðgarðinum á
Þingvöllum.
Hraðahindrunin hafði vakið þó
nokkra athygli enda leit út fyrir
að akreinin inn í þjóðgarðinn
tæki skyndilega enda við hliðið.
„Það var óheppilegt að ekki var
búið að klára yfirborðsmerkingar
um leið og hliðin voru sett upp,“
segir G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar.
Hann segir að málningarflokkur hafi verið sendur út til að
klára að mála þær línur sem upp
á vantar og hylja heilu línuna.
Ekki standi þó til að breyta
hliðinu.
„Það er umferðaröryggisatriði
að menn komi ekki of hratt inn í
þjóðgarðinn. Hraðinn á Mosfells-

ÞÉTTBÝLISHLIÐ Vegagerðin hefur komið fyrir þéttbýlishliðum við enda þjóðgarðsins,

enda 50 kílómetra hámarkshraði á veginum eins og í þéttbýli.

heiðinni að þjóðgarðinum er 90
kílómetrar, svo er hraðinn tekinn
niður í 70 og þegar komið er að
þéttbýlishliðinu er hámarkshraðinn lækkaður niður í 50. Ástæðan

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fyrir þessum hámarkshraða er
ósk frá stjórnendum þjóðgarðsins
en þar að auki er vegurinn ekki
hannaður fyrir hraðari umferð“,
segir G. Pétur.
- ktg

Ferskasti
nammibarinn

VATNSMELÓNUR
GULAR MELÓNUR
GALÍA
CANTALOUPE
HONEY DEW
TILBOÐ

VATNSMELÓNUR

149

kr/kg

CRENSHAW
ORANGE FLESH
PIEL DE SAPO
Gildir til 29.júlí á meðan birgðir endast.
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FRÉTTASKÝRING: Netkönnun um kosningakerfi í aðdraganda forsetakjörs

Kjósendur óánægðir með
núverandi kosningakerfi
Kjósendur vilja frekar
tveggja umferða kerfi
samkvæmt netkönnun
sem gerð var í aðdraganda forsetakosninganna.
Ólík kerfi geta haft áhrif
á niðurstöður. Ari Trausti
hefði orðið ofar en Þóra
Arnórsdóttir í öðru kerfi.

44%

Dæmi
um úrslit

■ Sigurvegari
30%
17%

Niðurstöður könnunarinnar hafa
verið vegnar miðað við niðurstöður kosninganna sjálfra. Úrslit
forsetakosninganna þann 30. júní
eru notuð til að leiðrétta gagnavillu
könnunarinnar. Þannig má skoða
hugsanlegar niðurstöður væru önnur
kosningakerfi notuð.

Kosningahegðun þátttakenda var
einnig könnuð og þykir merkilegt
að aðeins rúmur helmingur segist
kjósa þann frambjóðanda sem þeir
vilja helst þó hann hafi ekki raunhæfa möguleika. „Það mætti ætla
að hinn helmingurinn kjósi taktískt,
þann frambjóðanda sem á meiri
líkur á að ná kjöri,“ segir Viktor
Orri.

Kerfið skiptir miklu máli
Þau kosningakerfi sem könnuð
voru eru meirihlutakosning í einni
umferð, meirihlutakosning í tveimur umferðum, stigakerfi, varaatkvæðiskerfi og samþykktarkosning.
Viktor Orri Valgarðsson, stjórnmálafræðingur, vann að könnuninni
ásamt Gunnari Helga Kristinssyni og Indriða H. Indriðasyni í
samvinnu við Riverside-háskóla
í Bandaríkjunum. Hann segir
kosningakerfin skipta miklu máli
fyrir niðurstöður kosninga og
hvernig fólk hagar atkvæði sínu.
„Einföld meirihlutakosning
endurspeglar til dæmis það sem
flestir vilja helst. Samþykktarkosning og stigakosning endurspegla mestu sátt um einn frambjóðanda. Það er svo heimspekileg
spurning um lýðræði hvaða kerfi við
viljum,“ segir Viktor Orri.

Ari upp fyrir Þóru í öðru kerfi
Þegar niðurstöður könnunarinnar
hafa verið vegnar kemur margt
fróðlegt í ljós.
Ólafur Ragnar hefði auðvitað
unnið í öllum kosningakerfum því
hann hlaut meirihluta atkvæða í
kosningunum. Því hefði ekki komið
til annarrar umferðar í tveggja
umferða kerfi. Á sama hátt hefði
Ólafur Ragnar unnið í fyrsta skrefi
ef notast hefði verið við varaatkvæði.
Ari Trausti hefði orðið annar í
forsetakjörinu ef notuð hefði verið
stigakosning eða samþykktarkosning. Hann hefði jafnvel orðið nokkuð
nálægt því að skáka Ólafi Ragnari í
stigakosningunni.
Viktor Orri kannaði það sérstaklega hvort árangur Ara Trausta í
öðrum kerfum væri vegna taktískra kosninga eða vegna þess að

Samþykktarkosning og stigakerfi
Samþykktarkosning
Í þessu kosningakerfi má kjósandi merkja við eins marga
á kjörseðlinum og hann vill. Sá frambjóðandi sem á endanum hlýtur flest atkvæði telst kjörinn. Kerfið byggist einfaldlega á því að kjósandinn skiptir frambjóðendum í tvo
flokka: þá frambjóðendur sem hann treystir annars vegar
og þá frambjóðendur sem hann treystir ekki hins vegar.
Þó kerfið sé einfalt hefur það ekki verið mikið notað. Það
hefur þó hlotið nokkra athygli fræðimanna sem telja það
hafa ýmsa jákvæða kosti.

Gert er ráð fyrir því að þau 25,12
prósent sem merktu við Ólaf Ragnar
í könnuninni endurspegli nokkurn
veginn þau 52,78 prósent sem kusu
Ólaf Ragnar í kosningunum. Þannig
má segja með nokkurri vissu að
niðurstöður könnunarinnar úr öðrum
kosningakerfum séu marktækar.

hann sé almennt umborinn frambjóðandi. „Um 79 prósent kjósenda
Ara Trausta segjast myndu kjósa
frambjóðanda sem ætti óraunhæfa
möguleika á sigri,“ segir Viktor
Orri. „Aðeins 39 prósent kjósenda
Þóru segjast gera það sama og
helmingur kjósenda Ólafs Ragnars.“
Viktor Orri bendir þó á að 27,4
prósent gáfu Þóru fimm stig í stigakerfinu en aðeins 13,2 prósent Ara.
„Hins vegar fær Ari 4, 3, 2, 1 stig
frá mun fleiri kjósendum en Þóra.
Það styður kenninguna um að Ari
sé betur umborinn og græði því á
samstöðukerfi en tapi á meirihlutakerfi.“
Flestum þátttakendum hugnaðist
tveggja umferða kerfið, eða 61,2
prósenti þeirra. Varaatkvæði þótti
næstvinsælast. Flestum fannst
núverandi kerfi vera verst (37,3
prósent) og næstflestum stigakerfið
(32,2 prósent). Könnunin var gerð
dagana 11. júní til 30. júní á vefnum. Þátttakendur í netkosningunum
voru 3.914 og skoðanakönnuninni
sem fylgdi svöruðu 2.790 manns.

B

C
Frambjóðendur

Þetta kerfi þekkja Íslendingar best
enda er þetta kerfið sem alltaf hefur
verið notað þegar kosinn hefur verið
forseti hér á landi. Kerfið er einfalt og
er notað víða þegar kosið er í pólitísk
embætti sem og innan samtaka.
Tiltölulega fá lönd nota kerfið til að
kjósa forseta.
Kjósendur velja sér einn frambjóðanda þegar þeir kjósa og sá sem
hlýtur flest atkvæði nær kjöri.

Kostir og gallar
Kerfið er mjög einfalt og gagnsætt fyrir kjósendur. Í kerfinu gætu
kjósendur valið að kjósa gegn
sannfæringu sinni og kjósa þann
frambjóðanda sem á raunhæfa
möguleika á sigri. Kerfið hefur þannig

D

E

tilhneigingu til að gera kosningar að
samkeppni milli tveggja frambjóðenda eða flokka. Kerfið getur því haft
neikvæð áhrif á pólitíska umræðu
í samfélaginu því minni flokkum
verður erfiðara að ná kjöri.
Í þingkosningum með einmenningskjördæmum, eins og í Bretlandi,
sem notar þetta kerfi nær einn
flokkur yfirleitt þingmeirihluta og um
leið stöðugri ríkisstjórn eins flokks.
Það er talið auka ábyrgð þess flokks
sem nær kjöri og skapa kjósendum
skýrari valkosti.
Ekki er óalgengt að eitt framboð
nái ekki meirihluta þar sem fleiri en
tveir frambjóðendur eða flokkar eru í
framboði í þessu kerfi. Afstaða meirihlutans er þá virt að vettugi.

Meirihlutakosning í tveimur umferðum
Dæmi
um úrslit

■ Halda áfram
í 2. umferð

44%

1. umferð
30%
17%
6%

3%
A

B

C
Frambjóðendur

D

E

■ Sigurvegari
A: 48%

Birgir Þór
Harðarson
birgirh@frettabladid.is

Virkni fylgismanna á Facebook
Fylgismenn Þóru voru virkari á internetinu en fylgismenn
annarra frambjóðenda. Það sést skýrt ef skoðuð er rannsókn Cloud Engineering þar sem teknar voru saman upplýsingar um virkni fylgjenda frambjóðenda á Facebook.
Þegar talað er um virkni er átt við ummæli á samfélagssíðunni, „like“ og deilingar.

Kerfið gengur út á að knýja fram
meirihluta atkvæða með einum
frambjóðanda. Það er gert í tveimur
umferðum ef enginn frambjóðandi
fær meirihluta atkvæða í einni
umferð. Í seinni umferðinni keppa
tveir vinsælustu frambjóðendurnir
úr fyrri umferðinni. Fylgi annarra
frambjóðenda raðast þá yfirleitt á
tvo vinsælustu og annar þeirra mun
á endanum hljóta meirihluta allra
atkvæða.
Þetta kerfi er sérstaklega vinsælt
þegar kemur að forsetakosningum
í heiminum. Kerfið er til dæmis
notað í forsetakosningum í Frakklandi og Finnlandi.

Kostir og gallar

■ Andrea J. Ólafsdóttir 1%
■ Herdís Þorgeirsdóttir 6%
■ Ari Trausti Guðmundsson 10% ■ Ólafur Ragnar Grímsson 17%
■ Hannes Bjarnason 2%
■ Þóra Arnórsdóttir 64%

Landsins mesta úrval af lífrænum vörum

dagur

Afsláttar
10% afsláttur af öllum vörum
Verslunin er staðsett við
hliðina á Hlemm. Það er
tilvalið að gera stórinnkaupin
á afsláttardeginum.

A

2. umferð

Stigakosning
Í stigakosningu gefur kjósandi frambjóðendum stig á
fyrirfram ákveðnum skala. Skalinn getur til dæmis verið
úr plús fimm stigum niður í mínus eitt stig. Kjósanda
er svo frjálst að gefa frambjóðendum jafnmörg stig eða
mismörg. Kerfið hefur ekki verið notað í kosningum
á seinni tímum en það þekkist vel í ýmsum íþróttagreinum, til dæmis listdansi á skautum og fimleikum.
Sá telst kjörinn sem hlýtur flest stig í kosningunum.

6%

3%

Niðurstöðurnar vegnar til að leiðrétta skekkju

Í netkönnuninni kusu þátttakendur
forseta með fimm kosningakerfum.
Í öllum kerfunum var fylgi forsetaframbjóðendanna sex kannað. Þess
má geta að gögn könnunarinnar
eru nokkuð skekkt en tilraun hefur
verið gerð til að leiðrétta gögnin
með því að vega niðurstöðurnar með
úrslitum kosninganna sjálfra.

Rauðarárstígur 10
105 Reykjavík
Sími: 562 4082
www.yggdrasill.is

Meirihlutakosning í einni umferð

Kostir kerfisins er að það er einfalt
og gagnsætt fyrir kjósendur. Oftast
þarf að halda tvær atkvæðagreiðslur

C: 52%

en sigurvegari kosninganna þarf
alltaf að njóta stuðnings meirihluta
kjósenda. Þegar kosið er í tveimur
umferðum kýs fólk ekki eins taktískt
í fyrri umferðinni og það myndi gera
ef aðeins væri kosið í einni umferð.
Það er ekki ómögulegt að
frambjóðandi sem datt út í fyrri
umferðinni hefði getað sigrað sigurvegara í seinni umferð, hefði hann
verið í kjöri. Það getur verið erfitt
að túlka úrslit fyrri umferðarinnar
því á meðan sumir kjósendur nota
fyrri umferðina til að tjá skoðun
sína nota aðrir hana til að hafa
áhrif á hvaða frambjóðendur
komast í seinni umferð. Tilvist seinni
umferðar getur líka leitt til framboða
sem skortir alvöru og flækir það enn
frekar úrslit fyrri umferðarinnar og
hefur áhrif á hverjir komast áfram í
seinni umferð.

Varaatkvæði
Varaatkvæðið er forgangsröðunarkerfi þar sem kjósendur velja sér
frambjóðendur og raða þeim í
forgangsröð. Sá frambjóðandi sem
kjósandi vill helst í embætti er settur
í fyrsta sæti, í annað sæti er settur
næstbesti kostur í huga kjósanda og
svo koll af kolli. Þetta kerfi er notað
á Írlandi, Nýja Sjálandi og í Ástralíu. Í
kerfinu fær sigurvegari kosninganna
á endanum meirihluta atkvæða.

Kostir og gallar
Talning og dreifing atkvæða í varaatkvæðiskerfinu er flókið ferli. Talið er
í nokkrum skrefum þar sem sá sem
hlýtur fæst atkvæði í hverju skrefi
er útilokaður og atkvæði hans falla
dauð niður. Sigurvegari kosninganna
þarf því að hafa meirihluta atkvæða
og varaatkvæða á bak við sig þegar
kemur að síðasta skrefinu.
Frambjóðandi sem fellur út í
fyrstu umferð getur fræðilega haft
atkvæði 100 prósenta kjósenda
í annað sætið. Við þær aðstæður
fengi hann engin atkvæði í fyrsta
sætið og félli úr leik í fyrsta skrefi,
þrátt fyrir að njóta í einhverjum
skilningi mun meiri hylli en aðrir
frambjóðendur.

Ímyndaðar kosninganiðurstöður
1. sæti
2. sæti 3. sæti
Kjósandi 1

A

B

C

Kjósandi 2

A

B

C

Kjósandi 3

B

A

C

Kjósandi 4

B

A

C

Kjósandi 5

C

A

B

Atkvæði í fyrsta sæti talin
Þegar atkvæði eru talin í fyrsta skrefi eru öll
atkvæði í fyrsta sæti talin. Í þessu dæmi hafa
frambjóðandi A og B tvö atkvæði en frambjóðandi C aðeins eitt. Atkvæði C í fyrsta sæti
fellur dautt niður því hann hefur fæst atkvæði.
Val kjósanda fimm í annað sæti tekur gildi.
2

2

1

A

B

C

Atkvæði talin eftir útilokun
Talið er á ný og nú er atkvæði kjósanda fimm
í annað sæti talið. Frambjóðandi A hlýtur þrjú
atkvæði gegn tveimur atkvæðum frambjóðanda B. Frambjóðandi A hefur hreinan
meirihluta atkvæða og telst kjörinn.
3

2

A

B
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Sjósundkappinn Benedikt Lafleur hyggur á ferðaþjónustu tengda sjósundi:

Vill fá ferðamenn í sjósund í Skagafjörð
FERÐAMÁL Sjósundkappinn og lista maðurinn

Benedikt Lafleur hefur uppi áform um að
koma á laggirnar ferðaþjónustu tengdri sjósundi. Benedikt fékk í síðustu viku ferðaskipuleggjandaleyfi og ætlar að hefja tilraunaferðir á næstu vikum en ryðja sér
síðan braut á ferðamarkaðnum næsta
sumar.
„Þar sem ég er nú hérna í Skagafirðinum
þá mun ég náttúrulega nýta mér þessar
kjöraðstæður á Reykjaströnd eins og
sumir,“ segir hann en eins og menn vita tók
Grettir Ásmundsson land þar þegar hann
var eldfæralaus úti í Drangey.
Á Reykjaströnd er síðan Grettislaug þar
sem gott er að ylja sér eftir volkið. Enn

BENEDIKT LAFLEUR TEKUR VIÐ LEYFINU Fimmhundraðasta leyfi Ferðamálastofu féll Benedikt í skaut svo
nú er hann með pappíra upp á vasann til að fara með
ferðamenn í sjósund.
MYND/FERÐAMÁLASTOFA

fremur segir hann að hann muni bjóða upp á
sjósundferðir víðar á landinu.
Benedikt er að vinna að mastersverkefni
um áhrif sjósunds á heilsuna og segir það
verkefni krefjast ýmissa tilrauna og rannsókna. Eins er hann að undirbúa sig fyrir
mikla sjósundferð sem hann vill reyndar
ekki segja meira um á þessu stigi málsins.
Í þeim tilgangi synti hann um síðustu helgi
frá Hegranesi til Sauðárkróks sem er tæplega fimm og hálfs kílómetra sund.
Hann segist vongóður um að þessari
nýlundu verði vel tekið. Leyfið sem Benedikt fékk er það 500. sem Ferðamálastofa
gefur út en þessar leyfisveitingar hafa verið
á könnu Ferðamálastofu frá árinu 2006. - jse

FÓTABAÐ JÓLASVEINANNA Hin árlega
samkoma jólasveina var haldin í Kaupmannahöfn í vikunni. Þar brugðu þeir
sér að venju í bað.
NORDICPHOTOS/AFP

skattur.is
SEKUR Peter Mangs var sakfelldur fyrir
tvö morð og fjórar morðtilraunir. Lífstíðarfangelsi liggur við glæpum hans.
NORDICPHOTOS/AFP

Dómur yfir Malmö-skyttu:

Mangs sekur
um tvö morð
SVÍÞJÓÐ Peter Mangs var í gær

sakfelldur fyrir tvö morð og
fjórar morðtilraunir. Hann var
handtekinn árið 2010 eftir yfirgripsmikla rannsókn á fjölda
skotárása í Malmö um árabil.
Mangs var ákærður fyrir þrjú
morð og tólf morðtilraunir en
lýsti sig saklausan.
Fyrra morðið sem Mangs var
sakfelldur fyrir framdi hann árið
2003 og það seinna árið 2009.
Gerðir hans hafa verið tengdar
kynþáttafordómum, en fórnarlömbin voru nær öll af erlendum
uppruna.
Mangs á yfir höfði sér allt að
lífstíðarfangelsi fyrir glæpina. - þj

Leggja til lagabreytingar:

Löggan vill láta
banna götubetl
NOREGUR Norska lögreglan er

fylgjandi því að betl verði bannað
með lögum á götum norskra
borga og bæja. Margt bendi til
þess að betl tengist glæpastarfsemi og almennri óreglu. Þetta
kemur fram í frétt Aftenposten.
Þrír flokkar á þingi, Íhaldsflokkurinn, Framfaraflokkurinn
og Miðjuflokkurinn, hafa talað
fyrir slíku banni, en betl hefur
verið löglegt síðustu sjö ár.
Stjórnvöld telja þó ekki fram
komin nægjanlega sannfærandi
rök fyrir allsherjarbanni.
Betlarar hafi sín réttindi en fari
þeir á svig við lög hafi lögreglan
úrræði til að bregðast við.
- þj

BÚTSÖG

26.900
VIÐ FELLSMÚLA

Sími: 585 2888

Álagningu
skatta er lokið
Álagningar- og innheimtuseðlar
einstaklinga eru aðgengilegir á þjónustuvef ríkisskattstjóra;
www.rsk.is og www.skattur.is.

Útborgun bóta og endurgreiðsla
hefst 1. ágúst
Vaxtaniðurgreiðsla, barna- og vaxtabætur
ásamt öðrum inneignum verða greiddar 1. ágúst.
Innheimta eftirstöðva hefst á sama tíma.

Álagningarskrár liggja frammi á starfsstöðvum
ríkisskattstjóra, dagana 25. júlí til 8. ágúst 2012
að báðum dögum meðtöldum.

Kærufresti lýkur 24. ágúst 2012.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Forvörnum gegn kynferðisofbeldi verður að
beina að mögulegum gerendum:

F

Bleikir fílar

ramkvæmdastjóri UNICEF, Stefán Ingi Stefánsson, telur að
of lítið sé gert til að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi hér
á landi og hefur áhyggjur af því að forvarnir gegn kynferðisbrotum séu ekki í nægilega markvissum farvegi. Í viðtali í
kvöldfréttum RÚV á mánudag benti hann á að þó að mikið
og gott starf væri unnið bæði hjá félagasamtökum og annars staðar í
grasrót þá skorti þunga í málaflokkinn af hendi stjórnvalda. Að mati
Stefáns Inga ætti að nálgast kynferðisbrotamál með svipuðum hætti og
önnur málefni sem unnið er gegn
SKOÐUN
með forvörnum, svo sem vímuefnamál, til dæmis með því að fela tilSteinnunn
tekinni stofnun að fara með forStefánsdóttir
varnir í málaflokknum.
steinunn@frettabladid.is
Stefáni finnst mikilvægt að í
forvarnarstarfi sé talað meira til
mögulegra gerenda. Hann tekur
þarna undir þá nálgun á kynferðisbrotamál að leggja áherslu á að ábyrgðin í kynferðisbrota- og ofbeldismálum sé hjá gerandanum og hvergi annars staðar.
Engu að síður er mikilvægt, eins og Stefán Ingi benti einnig á, að
ofbeldismenn njóti ekki skjóls í samfélaginu. Það gera þeir ef samfélagið sýnir því tómlæti að ofbeldi eigi sér stað.
Nýstofnaður forvarnahópur ÍBV gegn kynferðisofbeldi sem stefnt er
að að verði áberandi á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er mikið ánægjuefni og einmitt viðleitni í þá átt að veita ekki ofbeldismönnum skjól
með því að sýna ofbeldinu tómlæti.
Talsmaður forvarnahópsins segir að í starfi hans verði bent á að
ekkert sé til sem heiti þögult samþykki við kynlífi, að í því felist
hugsanavilla að ef ekki séu skýr mótmæli til staðar þá megi túlka það
sem samþykki við kynlífi. „Ef ekki er skýrt já til staðar þá er það í raun
nauðgun,“ sagði Birkir Thor Högnason, talsmaður hópsins í samtali í
síðustu viku.
Einkennismerki forvarnahópsins er bleikur fíll sem táknar aðgerðaleysi og vanmátt samfélagsins til þess að takast á við nauðgunarbrotin.
Auk þess að dreifa bolum, límmiðum og plakötum munu skilaboð frá
hópnum birtast á milli atriða á stóra sviðinu á Þjóðhátíð í Eyjum. Með
því má segja að mótshaldarar séu að snúa vörn í sókn og gangast við
þeirri ábyrgð sinni að taka á bleika fílnum í stað þess að láta sem hann
sé ekki til.
Óskandi væri að forsvarsmenn knattspyrnuliða tækju á málum með
sama myndarbrag og forvarnahópur ÍBV því það er svo sannarlega
bleikur fíll í þeirra stofu. Ekki bara eitt heldur tvö knattspyrnulið í
íslensku úrvalsdeildinni hafa metið stöðuna þannig að það sé í lagi
að hafa í röðum leikmanna mann sem dæmdur er fyrir sérstaklega
hættulega líkamsárás á skemmtistað og svo kærður aftur fyrir gróft
ofbeldi gegn kærustu sinni. Bæði lið starfa þó eftir siðareglum þar sem
kveðið er á um að leikmenn séu ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, innan vallar sem utan, og dregið fram að þeir séu fyrirmyndir
yngri iðkenda. Sömuleiðis eiga leikmenn hvorki að samþykkja né sýna
ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði samkvæmt siðareglum félaganna.
Í dag er appelsínuguli dagurinn sem markar upphaf fimm mánaða
átaks UN-Women til að knýja á um afnám kynbundins ofbeldis.
Appelsínugulur dagur er góð áminning um að takast á við bleika fíla.
Af nógu er að taka.

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

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

Iðrun og yfirbót með „læki“
Minniháttar uppákoma í heimi knattspyrnunnar varpaði skemmtilegu ljósi
á nútímasamskipti. Knattspyrnukappa
af Skipaskaga fannst verulega að
sér vegið í umsögn sjónvarpsmanns
og lét af því tilefni falla þung orð á
Facebook þar sem hann vék meðal
annars að líkamlegu atgervi téðs
sjónvarpsmanns og gerði lítið úr
fyrri afrekum hans. Svo bar við
að annar Skagamaður, sem
einnig er stjórnarmaður í KSÍ,
„lækaði“ innleggið umdeilda.
Hann afsakaði sig síðan
með því að segja að
hann hafi nú líka
„lækað“ afsökunar-

beiðni sem kom síðar frá knattspyrnukempunni. Svona gerir maður
syndayfirbót með nútímatækni …
„Lækar“ í andstöðu við síðasta „læk“
og málið dautt.

Smekkvísinefndin
Samband ungra sjálfstæðismanna
hefur í gegnum árin verið þekkt fyrir
að leggja fram óvinsælar en um
leið skelfilega fyrirsjáanlegar skoðanir. Nú síðast
leggja þeir til að mannanafnanefnd verði lögð
niður og er vart
hægt að andmæla
þeim í þetta sinn.
Ríkisafskipti af

nafngift barna eru vandræðaleg tímaskekkja, enda er vart réttlætanlegt
að standa fyrir opinberu batteríi sem
leggur mat á smekkvísi foreldra.

Uppgjafarhermenn
Hópur fólks sem er mótfallinn
samningaviðræðum um makrílveiðar
(les: ESB-andstæðingar) bíða þess
eflaust í ofvæni að samningar takist.
Við það tilefni verður nefnilega
lauflétt að smella uppgjafar- og
ESB-þjónkunarstimpli á stjórnvöld þar sem allt undir ýtrustu
kröfum Íslendinga verður álitið
uppgjöf, ef marka má rit og
ræðu harðlínumanna.
thorgils@frettabladid.is

HALLDÓR

Utanríkisstefna Norðurþings
Stjórnmál

Einar
Benediktsson
fyrrverandi
sendiherra

Í

kjölfar nýjunga í stjórn landsins á
síðustu tímum, mætti spyrja hvort
svo sé komið að utanríkismál færist á
sveitarstjórnarstigið? Vilja Þingeyingar
taka að sér að móta nýja stefnu um tengsl
lands og þjóðar gagnvart Kína? Fram
undan er vonandi nýting jarðhita fyrir
stóriðju hjá Húsavík. Það er gott og
blessað enda til hagsbóta fyrir Norðurþing og landsmenn alla. Hins vegar
er með öllu fráleitt, að látið sé undan
ágangi Kínverja um að stofna til stórfelldra umsvifa á Grímsstöðum á Fjöllum
í þeirra eigin eða leigðu landrými, með
flugvélakost, eigin flugvöll og fleira.
Þó kastar fyrst alveg tólfunum þegar
talsmaður Huangs Nubo upplýsir að
horft sé til stórfelldrar uppbyggingar
við Finnafjörð. Þar eigi að vera stórskipahöfn með rými fyrir olíuflutningaskip og olíuborpalla með stóru svæði
fyrir olíuhreinsunarstöð. Umfram
annað þarf þó væntanlega að tryggja
umskipunarhöfn Kínverja nyrst á Austfjörðum vegna mikilla siglinga kaupskipaflota þeirra. Það er jafnvel enn
fráleitara enda yrði mörkuð stefna á víðfeðmt yfirráðasvæði Kínverja á Íslandi.

Þar með yrðu heimsveldisumsvif þeirra
færð til Íslands um óráðna framtíð.
Það var erfið barátta að tryggja
þjóðaröryggi Íslands með hervörnum.
Þetta er nefnt þegar því var tekið sem
gleðitíðindum af talsmönnum Huangs,
útsendara Kína, annars helsta herveldis
heims, að Kínverjar fái til umráða 300
fkm. lands á Grímsstöðum nánast um
aldur og ævi til að ryðja sér til rúms á
norðurskautinu. Kínverjar eru þegar
eigendur hluta stóriðjunnar hér á landi
og ætla sér meira sem tekið verður til
athugunar.
Nú berast þær fregnir að allar viðskiptaáætlanir Huangs séu lítt marktækar. Annars fara að kvikna vonir
um að hann sé sjálfur búinn að fá nóg
af þessu mislukkaða Íslandsævintýri
þegar hann í háskólaræðu í Sjanghæ
lýsir yfir að „Íslendingar eru veikgeðja
og sjúkir. Þeir verða óttaslegnir þegar
frambærilegan ungan mann ber að
garði.“ Fréttablaðið hefur bent á bókina
Kínverjinn eftir Henning Mankell sem
athyglisverða lesningu og skal tekið
undir það. Gæti útgefandinn ekki sent
slatta af bókinni til Húsavíkur?
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Hagur heimilanna
Efnahagsmál
Oddný G.
Harðardóttir
fjármálaráðherra

Á

lagning ríkisskattstjóra á einstaklinga hefur farið fram og
mun birtast í dag og næstu daga.
Áhugavert er að rýna í þær tölur
sem hún byggist á. Ein þeirra
áhugaverðustu er vaxtakostnaður heimilanna vegna íbúðarkaupa
árið 2011 og samanburður við árið
2010. Vaxtakostnaðurinn hefur
lækkað um 10,3% á milli áranna
og íbúðareigendur fá endurgreiddan um 27% af vaxtakostnaði með
vaxtabótum. Úthlutun vaxtabóta
hefur lækkað á milli ára sem helgast af bættri stöðu heimilanna.
Þannig dregur úr þörf fyrir stuðning vegna þess að hagur heimilanna hefur batnað bæði með lægri
vaxtakostnaði og auk þess hafa
tekjur heimilanna aukist en þetta
eru þeir tveir meginþættir sem
hafa áhrif á upphæð vaxtabóta.

Meginþemað í aðgerðum ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur
er að auka jöfnuð í samfélaginu.
Þannig fá þeir sem lægstar hafa
tekjurnar hærri vaxtabætur en
þeir sem hafa meira á milli handanna. Þó er það svo að almennar
vaxtabætur til hjóna skerðast ekki
að fullu fyrr en árstekjur þeirra
hafa farið yfir 14 milljónir króna.
Sérstök vaxtaniðurgreiðsla sem
nemur alls tæpum 6 milljörðum
króna er ekki tekjutengd eins og
almennu bæturnar en útgreiðsla
þeirra nemur nú 8,8 milljörðum
króna. Vaxtabætur á árinu 2012
nema því samtals um 15 milljörðum króna.
Margir þættir hafa þróast
heimilunum í hag. Vaxtakostnaður hefur lækkað umtalsvert eins
og áður sagði og eftirstöðvar lána
vegna íbúðarkaupa hafa dregist
saman um 3,1% milli ára. Þetta á
sér stað þrátt fyrir það að vísitala
neysluverðs, sem flest lán heimilanna eru tengd við, hafi hækkað
um 5,3%. Þannig sést að aðgerðir
lánastofnana hafa haft umtalsverð
áhrif þótt árangur af margvísleg-

um aðgerðum vegna skuldavanda
heimilanna hafi ekki verið kominn að fullu fram í árslok 2011.
Verðmæti fasteigna óx að meðaltali um 10% á milli áranna 2010
og 2011 og hrein eign heimilanna um 17%. Síðast en ekki síst
hafa tekjur þeirra heimila sem fá
vaxtabætur af íbúðarlánum vaxið
að meðaltali um 8,6% á sama
tímabili.
Ljóst er að vaxtabætur hafa
bætt stöðu heimila umtalsvert
og haft verulega þýðingu við að
aðstoða fjölskyldur í landinu við
að takast á við afleiðingar hrunsins. Eftir úthlutun vaxtabóta er
rúmur helmingur fjölskyldna
að greiða innan við 8,5% af ráðstöfunartekjum sínum í vexti af
húsnæðislánum og 2/3 innan við
10,5%.
Heildarvaxtakostnaðar heimilanna sem hlutfall af heildartekjum og hlutur vaxtabóta í
honum.
Á meðfylgjandi mynd má sjá að
þrátt fyrir það að vaxtakostnaður
heimilanna hafi næstum tvöfaldast sem hlutfall af tekjum þeirra

Skattgreiðendur
urðu ekki fyrir tjóni
Efnahagsmál
Illugi Gunnarsson
þingmaður
Sjálfstæðisflokksins

U

ppgjör svokallaðra peningamarkaðssjóða hefur verið
nokkuð til umræðu. Höfundur pistilsins „Frá degi til dags“ kallaði
eftir því að ég útskýrði þá fullyrðingu mína að fjármunir skattborgaranna hefðu ekki verið notaðir,
þegar sá sjóður sem ég sat í stjórn
hjá var gerður upp í kjölfar bankahrunsins. Það er mér bæði ljúft og
skylt að gera.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
alþingismaður Samfylkingarinnar,
lagði fram fyrirspurn til þáverandi
fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar, um hvort fjármunir ríkissjóðs hefðu verið notaðir til þess að
gera upp peningamarkaðssjóðina.
Svar fjármálaráðherra var skýrt,
engir fjármunir fóru úr ríkissjóði
vegna uppgjörs peningamarkaðssjóðanna. Þessu til viðbótar er rétt
að benda á að engar fjárhæðir má
greiða úr ríkissjóði án heimilda í
fjárlögum eða fjáraukalögum og
fráleitt að ætla að einhvern veginn
hafi verið hægt að taka peninga úr
ríkissjóði án þess að það kæmi einhvers staðar fram. Jafnframt liggur
fyrir að ríkið tók engar fjárhagslegar skuldbindingar á sig vegna þessa
uppgjörs.
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milli áranna 2007 og 2010 hafa
vaxtabætur og sérstök vaxtaniðurgreiðsla lækkað nettókostnað
heimilanna umtalsvert, þannig að hann varð aldrei hærri en
4,9% af tekjunum og hefur lækkað síðan. Hér er um ásættanlegan
árangur að ræða í erfiðu árferði
ríkisfjármála og ljóst af myndinni hér fyrir ofan að sá árangur hefur náðst sem að var stefnt.
Um fjórðungur allra heimila sem
greiddu vexti af húsnæðislán-

2007 2008 2009

2010

um í fyrra fær meira en helming
vaxtakostnaðarins í vaxtabætur
og sérstaka vaxtaniðurgreiðslu.
Tæplega 18.000 fjölskyldur fá
greiddar vaxtabætur sem nema
yfir 30.000 krónum á mánuði og
yfir 6.000 fjölskyldur fá útborgaðar bætur sem jafngilda yfir
50.000 krónum á mánuði. Þannig hefur verið unnið vel úr áfallinu með því að beina aðgerðum að
þeim sem mest hafa þurft á þeim
að halda.

Ný stjórnarskrá
Júlíus
Valdimarsson
í landsráði
Húmanistaflokksins

Í

Búsáhaldabyltingunni var
krafist nýrrar stjórnarskrár
sem samin yrði í anda fólksins.
Tillögur Stjórnlagaráðs eru ekki
nothæft svar við þessari kröfu.

Fólkið krafðist valda
Það klingja enn í eyrum mér
kröfur fólksins á Austurvelli um
völdin til fólksins og um öðruvísi
fjármálakerfi sem hætti að kúga
okkur og stjórna.
Ég man líka köllin eftir nýrri
stjórnarskrá sem fólkið myndi
skrifa. Þetta fór á annan veg;
stjórnmálamennirnir gripu þessa
hugmynd og leikstýrðu framvindunni.
Fræga fólkið samdi tillögurnar
Talið var að ef allir fengju að
bjóða sig fram myndi verða til
þverskurður af þjóðinni sem
semja myndi tillögur að nýrri
stjórnarskrá í þágu fólksins. Þeir
sem náðu kjöri voru hins vegar
að mestu þjóðþekktir álitsgjafar,
fræðimenn og annað frægt fólk,
auk flokksgæðinga.
Hinn almenni óþekkti maður
átti undir högg að sækja og fáir
slíkir hlutu kosningu.

Málskotsréttur þjóðarinnar
takmarkaður
Útkoman er í samræmi við þetta.
Í tillögunum er ekki stafkrókur sem verndar fólkið fyrir yfirgangi og kúgun fjármálakerfisins
og málskotsréttur þjóðarinnar er
takmarkaður í grundvallarmálefnum. Í tillögunum segir m.a.: „Á
grundvelli þeirra (greinanna sem
fjalla um málskotsrétt fólksins) er
hvorki hægt að krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög,
lög sem sett eru til að framfylgja
þjóðréttarskuldbindingum né held-

Það er mikil
forneskja og
niðurlægjandi fyrir
fólkið í landinu að ætla
einum manni meira vald
en heilli þjóð.
ur um skattamálefni eða ríkisborgararétt.“ Samkvæmt þessum tillögum hefði almenningur ekki getað
krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um
Icesave.

Niðurlæging fyrir fólkið í landinu
Í 26. grein stjórnarskrárinnar eru
engar takmarkanir á þeim lögum
eða málefnum sem forsetinn getur
vísað til þjóðarinnar. Engin haldbær rök eru fyrir því að skerða rétt
almennings til að krefjast þjóðar-

atkvæðagreiðslu frá þeim rétti
sem forsetinn hefur nú. Það er
mikil forneskja og niðurlægjandi
fyrir fólkið í landinu að ætla einum
manni meira vald en heilli þjóð.

Málskotsrétturinn í hættu
Ákvæðin um málskotsrétt þjóðarinnar í tillögum stjórnlagaráðs
skapa áhættu ef samþykktar verða.
Í framhaldi af þjóðaratkvæðagreiðslu þyrfti þingið að semja nýja
stjórnarskrá sem samþykkja þarf
með auknum meirihluta. Á Alþingi
er ekki mikill áhugi á beinu lýðræði og oft heyrast raddir stjórnmálamanna um að takmarka þurfi
valdheimildir forsetans. Hætt er
við að hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar myndu nota nýja
ákvæðið um málskotsrétt fólksins
sem skálkaskjól til að fella niður
málskotsrétt forsetans þar sem
þjóðin hefði sjálf fengið og samþykkt slíkan rétt.
Þjóðin móti eigið líf
Húmanistaflokkurinn leggur til
að hafið verði ferli borgaraþinga
og þjóðfunda hið fyrsta þar sem
fulltrúar eru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Á þessum vettvangi ræði þjóðin hvernig samfélag hún vill búa sér og hvernig
stjórnarskrá hentar þeirri sýn. Tillögur fólksins fari í þjóðaratkvæðagreiðslu sem verði bindandi, ekki
ráðgefandi. Aðeins með því að þjóðin skrifi sjálf sína stjórnarskrá
mun nást sú þjóðarsátt sem þarf
að ríkja um hana.
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Tillögur Stjórnlagaráðs ónýtar?

Tugir þúsunda einstaklinga,
fyrirtækja og sveitafélaga ávöxtuðu fjármuni sína í peningamarkaðssjóðum. Við uppgjör þess sjóðs
sem ég sat í stjórn hjá varð niðurstaðan sú að sjóðsfélagar fengu
endurgreidd tæplega 80% af inneign sinni. Uppgjörið þessara sjóða
var gert þannig að hinir föllnu
bankar, sem ríkið hafði tekið yfir,
keyptu allar eignir þeirra að undangengnu verðmati. ESA hefur nú
staðfest að sú ákvörðun var heimil. Á þeim tímapunkti hafði ríkið
vissulega tekið yfir hina föllnu og
gjaldþrota banka, og því er hægt að
komast að þeirri niðurstöðu að þar
með sé um ríkisstuðning að ræða.
Íslenska ríkið er reyndar ósammála þeirri niðurstöðu eins og fram
hefur komið á opinberum vettvangi.
Tveir hinna föllnu banka voru síðan
afhendir kröfuhöfum þeirra, en
Landsbankinn er enn í ríkiseign.
Niðurstaðan er því þessi: Engir
fjármunir voru greiddir úr ríkissjóði og engar skuldbindingar féllu
á íslenska skattgreiðendur vegna
uppgjörs þess sjóðs sem ég sat í
stjórn hjá.
Mögulegt tap sem varð vegna
uppkaupa á eignum sjóðsins var að
lokum borið af kröfuhöfum, sem
tóku bankann yfir eftir að þetta
uppgjör hafði farið fram. Skattgreiðendur voru því jafn settir,
fyrir uppgjör og eftir, en kröfuhafarnir fengu minna fyrir sinn snúð
þegar þeir fengu bankana afhenta.

'HWKOHIIV1RPDG

Vaxtakostnaður sem hlutfall af heildartekjum
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Byggingarmagn og
bótaskylda
Skipulagsmál
Páll Hjalti
Hjaltason
formaður
skipulagsráðs

Í

grein í Fréttablaðinu síðastliðinn föstudag fjallar fræðimaðurinn og arkitektinn Pétur
H. Ármannsson um forsendur
fyrir nýafstaðinni samkeppni
um Ingólfstorg-Kvos og lagalega stöðu skipulagsmála á
landinu. Pétur beinir sjónum
sínum einkum að afdrifaríkri
grein um bótaskyldu í íslenskum skipulagslögum. Því ber
að fagna en ég finn mig samt
knúinn til að gera athugasemdir við nokkur atriði í grein
Péturs.
Pétur segir að forsenda
samkeppninnar hafi verið
mótsagnakennd þar sem „öll

sem staðfesta tilvist og gildi
bótareglunnar.
Stjórnendur Reykjavíkurborgar eru mjög meðvitaðir
um þessa stöðu og við gerð
nýrra skipulagslaga, sem voru
samþykkt 2010, lagði borgin
mikla áherslu á að endurskoðuð skipulagslög fælu það m.a.
í sér að byggingarheimildir
yrðu tímabundnar. Því miður
tók Alþingi ekki tillit til þeirra
óska og þar við situr. Alþingi
setur landslög, ekki sveitarfélagið Reykjavík.
Ákall Péturs til stjórnenda
Reykjavíkurborgar um að
þeir eigi að „endurskoða strax
samningsskilmála um úthlutun byggingarréttar með það í
huga að hann verði tímabundinn og með fyrirvara um rétt
til endurskoðunar skipulags
án fébóta“ er brýnt svo langt
sem það nær. Gallinn er bara
sá að það gefur til kynna að

Vonandi gengur breyting laganna sem
fyrst í gegn en breytingin mun ekki
verða afturvirk, eins og Pétur segir
sjálfur í greininni.
gömlu húsin innan reitsins
ættu að standa en eftir sem
áður ætti að koma fyrir því
nýbyggingamagni sem átti að
koma í þeirra stað samkvæmt
Kvosarskipulagi“. Hann segir
enn fremur að farið hafi verið
fram á meira byggingarmagn
en hægt væri að koma fyrir án
þess að „spilla viðkvæmu og
söguríku umhverfi“.
Þetta er rangt. Það var engin
krafa gerð í forsögn samkeppninnar um að uppfylla
þyrfti þær byggingarheimildir
sem eru í samþykktu deiliskipulagi. Samkeppnislýsingin
var vísvitandi höfð opin hvað
varðar uppbyggingu til að gefa
keppendum sem mest svigrúm
til að leiða fram góðar lausnir. Grín Péturs um að galdra
fíla inn í fólksvagn eða að elda
úr skemmdum mat missir því
marks.
Í grein sinni fjallar Pétur
skilmerkilega um þá afleitu
stöðu sem sveitarfélög landsins standa frammi fyrir þegar
byggingarheimildir í deiliskipulagi verða að eign lóðarhafa, sem er varin af eignarréttarákvæðum stjórnarskrár,
og hafa ótakmarkaðan gildistíma. Þetta er rétt og það er
ekki bara „skilningur lögfróðra“ heldur hafa fallið
dómar í Hæstarétti Íslands

borgin hafi ekkert sinnt þessu
mikilvæga máli. Það hefur
borgin sannarlega gert.
Það er hárrétt að endurskoðun á þessu lagaákvæði er
afar mikilvæg þegar kemur
að þéttingu byggðar í kjölfar
endurskoðaðs Aðalskipulags
Reykjavíkur. Það kæmi í veg
fyrir að nýjar heimildir yrðu
til inn í framtíðina, ótímabundið. Það er einnig rétt, sem
fram kemur í greininni, að lög
um eignarrétt verða ekki afturvirk og því mun lagabreyting ekki hafa áhrif á vanda
fortíðar.
Í grein sinni tengir Pétur
þessa nauðsynlegu breytingu
á skipulagslögum við þá uppbyggingu á Landsímareit og
við Vallarstræti sem verðlaunatillagan gerir ráð fyrir.
Gildandi deiliskipulag á þessu
svæði, svokallað Kvosarskipulag, er 26 ára gamalt. Endurskoðun á bótareglu skipulagslaga myndi ekki hafa nein
áhrif á stöðu mála þar. Vonandi gengur breyting laganna
sem fyrst í gegn en breytingin
mun ekki verða afturvirk, eins
og Pétur segir sjálfur í greininni. Þar fyrir utan voru keppendur, eins og áður sagði, ekki
beðnir um að uppfylla það
byggingarmagn sem gildandi
deiliskipulag heimilar.
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Endurreisn efnahagslífsins
er að heppnast
Efnahagsmál
Steingrímur J.
Sigfússon
efnahags- og
viðskiptaráðherra

E

fnahagshrun af þeirri stærðargráðu sem varð hér á landi
árið 2008 hefur óumflýjanlega
fjölþætt neikvæð áhrif á afkomu
ríkissjóðs. Þegar tvennt gerist
samtímis, harkalegt fall verður í
tekjum ríkissjóðs og útgjöld stóraukast, þarf ekki að sökum að
spyrja. Tekjufallið skýrist einkum af því að froðutekjur ofþensluáranna hurfu eins og dögg fyrir
sólu og samdráttur í hagkerfinu
varð nálægt 11% á tveimur árum.
Einnig var tekjuöflunarkerfi ríkisins, hinir almennu og stöðugu
skattstofnar, þannig á sig komið
eftir nýfrjálshyggjutímann að það
gat ekki staðið undir lágmarkssamneyslu.
Óumflýjanleg útgjaldaaukning
stafaði af stórauknu atvinnuleysi,
vaxtagreiðslum vegna skulda sem
hlóðust á ríkissjóð, beinum kostnaði við endurreisn efnahagslífsins
og nauðsynlegum ráðstöfunum
eins og stórhækkun vaxtabóta
og vinnumarkaðs- og menntaaðgerðum tengdum auknu atvinnuleysi. Þá hefur rannsókn þessara
atburða, réttarfarshliðin, samningagerð, málsvörn og hagsmunagæsla ríkisins kostað ófáa
viðbótarmilljarða. Sem dæmi um
stórar tölur má nefna að gjaldþrot Seðlabanka Íslands nam hátt
í 200 mia. kr., kostnaður vegna
atvinnuleysis er yfir 100 mia. kr.
frá hruni og eiginfjárframlög til
banka og sparisjóða, Íbúðarlánasjóðs og Byggðastofnunar nálgast
200 milljarða. Staðan var þannig
í lok árs 2008 og út árið 2009 að
raunveruleg hætta á þjóðargjaldþroti vofði yfir Íslandi, þ.e. að
ríkissjóður myndi fyrr eða síðar
ekki ná að standa í skilum með
skuldbindingar sínar sem hefði
dýpkað kreppuna enn frekar og
þýtt meiriháttar bráðnun íslensks
efnahagslífs. Í reynd var að dómi
undirritaðs ekki fullljóst fyrr en í
apríllok 2010 að þeirri hættu hefði
verið bægt frá.
Sem betur fer tókst að afstýra
öllu slíku líkt og nýbirtur ríkisreikningur fyrir árið 2011 sýnir.
Það kemur úr hörðustu átt að
heyra sjálfstæðismenn gera lítið
úr þeim árangri sem náðst hefur í
ríkisfjármálum. Síðasta heila árið
sem þeir báru ábyrgð á rekstri
ríkisins, þ.e. 2008, var hallinn 216
milljarðar á verðlagi þess árs. Það
gera 280 milljarða framreiknað
með vísitölu neysluverðs til júní
2012. Vissulega er sárt að enn eru
að falla til einskiptis „hrunreikningar“ sem nær alfarið skýra frávik í ríkisreikningi fyrir árið 2011
frá áætlun fjáraukalaga. Slíkum
liðum fer hins vegar ört fækkandi og upphæðirnar lækka eftir

því sem árin líða frá hruni. Hið
ánægjulega er að til framtíðar
litið horfir rekstur ríkissjóðs mun
betur og markmiðið um heildarjöfnuð 2014 er fyllilega raunhæft.
Í nýbirtum ríkisreikningi fyrir
árið 2011 má sjá að sjóðstreymið
frá rekstri ríkisins hefur batnað
umtalsvert frá árunum á undan.
Það er góður mælikvarði á þann
árangur sem er að nást í raunverulegum eða segjum undirliggjandi rekstri ríkisins. Frumjöfnuður er nú kominn í jafnvægi sem
gerir Ísland eitt af fáum ríkjum
Evrópu þar sem slíkt er raunin.
Viðsnúningur á frumjöfnuði ríkissjóðs frá árinu 2008 hefur vakið
athygli erlendra greiningaraðila
og fræðimanna og er oft vísað
til hans þegar árangur Íslands í
glímunni við kreppuna er kallaður athyglisverður, jafnvel undraverður. Í þessu samhengi má einnig benda á nokkuð kröfuharða
dómara, þ.e. erlenda fjárfesta.
Þeir hafa greinilega trú á Íslandi

Veruleikinn sigrar niðurrifstalið
Allt yfirstandandi kjörtímabil
hefur stjórnarandstaðan, með
sorglega fáum en virðingarverðum undantekningum, talað niður
eða gert lítið úr hverju skrefi sem
Ísland hefur færst frá hruninu.
Eru heimsendaspárnar orðnar
fleiri en tölu verður á komið. Viðbrögðin við nýbirtum ríkisreikningi eru af sama sauðarhúsi. Í
stað þess að fagna áframhaldandi bata er hann talaður niður.
Formaður Sjálfstæðisflokksins
boðaði við það tækifæri stórkostlegan viðbótar niðurskurð, þar á
meðal í velferðarmálum, því engu
eigi að hlífa komist flokkurinn til
valda. E.t.v. er Bjarni Benediktsson að sækja í reynslubrunn systurflokks síns á Bretlandi, breska
Íhaldsflokksins. Þar í landi virðast harkalegar niðurskurðaraðgerðir, ekki síst á velferðahliðinni, vera nánast að stöðva breskt
efnahagslíf. Hagvöxtur mælist
þar vart lengur og útlitið stöð-

Líkt og flestir hagvísar hafa sýnt síðustu
ársfjórðunga er nú aukinn kraftur í efnahagsumhverfinu á Íslandi. Atvinnuleysi
hefur minnkað hratt að undanförnu með auknum
umsvifum. Hagvöxtur var 3,1% á árinu 2011.
og okkar stefnu eins og sýndi sig
í tveimur vel heppnuðum skuldabréfaútboðum ríkisins á erlendum markaði á árunum 2011 og
2012. Í útboðunum var veruleg
umframeftirspurn, sem sagt fleiri
voru tilbúnir til að kaupa meira
en fengu. Það er ekki svo slæmur vitnisburður fyrir Ísland 2-3
árum eftir hrun.

Lykillinn að árangri – blönduð
leið
Þegar ríkisstjórnin lagði grunn að
aðgerðum sínum í ríkisfjármálum
á fyrrihluta árs 2009 var byggt á
tilteknum hornsteinum:
A)
Þegar yrði hafist handa
en ekki beðið, sbr. umfangsmiklar
aðgerðir strax á miðju ári 2009.
B)
Fa r i n y rði blönduð
leið tekjuöflunar og sparnaðar í
útgjöldum.
C)
Velferðarkerfið yrði
varið fyrir niðurskurði eins og
kostur væri og tekjulægstu hópum
samfélagsins hlíft, ekki síst með
skattkerfisbreytingum sem lögðu
byrðarnar á hina tekjuhærri og
efnameiri. Þessi blandaða leið
hefur reynst farsæl enda hefur
það sýnt sig í glímu annarra ríkja
við erfiðleika í ríkisfjármálum að
sé gengið of hart gegn velferðarkerfinu eða tekjulágum hópum
getur það aukið á vandann í stað
þess að leysa hann. Okkar útfærsla
er því ekki aðeins hin eina rétta
félagslega, heldur sýnir sig í að
vera efnahagslega vel heppnuð.

ugt að versna. Hitt er ágætt að fá
þessa forkynningu á væntanlegri
kosningastefnuskrá Sjálfstæðisflokksins.
Á Íslandi er annað uppi en í
Bretlandi. Líkt og flestir hagvísar
hafa sýnt síðustu ársfjórðunga er
nú aukinn kraftur í efnahagsumhverfinu á Íslandi. Atvinnuleysi
hefur minnkað hratt að undanförnu
með auknum umsvifum. Hagvöxtur var 3,1% á árinu 2011 og horfur eru góðar fyrir yfirstandandi
ár og þau næstu að því tilskyldu að
heimsbúskapurinn haldist á hjörunum. Þetta þýðir þó ekki að hægt
sé að slaka á. Vinna verður að fullu
bug á hallarekstri ríkisins eins og
efnahagsáætlunin gerir ráð fyrir.
Á heildina litið er útlitið bærilegt
og það landris í efnahagsmálum
sem spáð var síðsumars 2010 er
þegar staðreynd. Nú er komið á
daginn að það var einmitt þá, á síðari hluta ársins 2010, sem hagkerfið
sneri við úr samdrætti í vöxt. Þar
reyndist undirritaður sannspár en
ekki hrakspámenn stjórnarandstöðunnar. Á meðfylgjandi mynd
kemur fram að staðan hvað varðar sjóðsstreymi ríkissjóðs batnaði
um rúma 90 milljarða króna milli
áranna 2009 og 2011. Vísbendingar
úr rekstri ríkissjóðs á fyrri helmingi yfirstandandi árs benda eindregið til áframhaldandi bata. Við
erum á réttri leið og það er ekki
síst markverður árangur í glímunni við ríkisfjármálin sem varðar veginn.

FERÐAMÖNNUM ALLTAF AÐ FJÖLGA

Ferðamenn í júní síðastliðnum voru 13,3 prósentum fleiri
en í sama mánuði í fyrra. Ferðamálastofa hefur verið
með brottfarartalningar í Leifsstöð í 11 ár og á því tímabili hefur aukningin að jafnaði verið 9 prósent á milli ára.

Hugsaðu vel um fæturna
Hu

SÁTTIR Eigendurnir
Markús Hauksson
og Vilhjálmur Sanne
eru ánægðir með
breytinguna.

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

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
hheitt og kalt vatn

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >

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

Amerísk
gæðavara

BRÚÐKAUPSGJAFIR
- mikið af frábærum tilboðum

TILBOÐ

HÁTT TIL LOFTS OG
VÍTT TIL VEGGJA

DILLON KYNNIR Viskí- og rokkbarinn Dillon fagnar tólf ára afmæli um þessar
mundir og af því tilefni var ákveðið að gera endurbætur á efri hæð staðarins.
Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

Útsalan
er haﬁn

Bláu húsin v/Faxafen
Sími 553 7355 • www.selena.is

Í

tilefni tólf ára afmælis rokkbarsins
Dillons var ákveðið að ráðast í
stórfelldar endurbætur á efri hæð
staðarins. „Okkur fannst kominn tími á
breytingu og við ákváðum að fara alla
leið. Efri hæðin var þröng og drungaleg.
Við rifum niður herbergi, eldhús og ris
og nú er þarna bæði hátt til lofts og vítt
til veggja og miklu bjartara,“ segir Vilhjálmur Sanne annar eigandi staðarins.
Húsið sem stendur við Laugaveg
30 er 107 ára gamalt og var ákveðið
að endurnýta viðinn sem var rifinn af
veggjum og gömlu gólffjalirnar og sníða
upp á nýtt. „Þetta var eflaust dýrara
en að kaupa nýtt en kemur virkilega
vel út. Við höldum í þetta gamla

og viðskiptavinum líkar vel,“ segir
Vilhjálmur en breytingin skilar sér að
hans sögn í breiðari viðskiptavinahóp.
Nýlega tóku þeir félagar yfir kjallara
hússins sem áður hýsti verslunina
Dogma og stendur til að opna kaffiog veitingastað sem mun þjóna öllum
hæðum og garðinum. „Hingað til höfum
við verið viskí- og rokkbar en bráðlega
verður líka boðið upp á mat.”
Fleira er á döfinni hjá Dillon en um
verslunarmannahelgina verður Rokk
Festival 2012 haldið í garðinum á bak
við staðinn í sjötta sinn. „Þarna verða
fremstu rokkhljómsveitir landsins, grill,
lukkuhjól og bullandi menning,“ segir
Vilhjálmur.

ENDURNÝTING
Efri hæðin var þröng
og drungaleg en nú
hefur sannarleg birt
yfir. Ákveðið var að
endurnýta viðinn sem
rifinn var af gólfum og
veggjum og sníða upp á
nýtt. Hann er því upprunalegur, eða 107 ára
gamall.
MYND/ERNIR

MIKIÐ ÚRVAL BRÚÐARGJAFA
Edef]
Td]SgbeY\X
FOR THE WAY IT´S MADE

Öll brúðhjón fá glæsilega
svuntu með nöfnum sínum og
brúðkaupsdegi ísaumuðum.

Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir.
Gildir um KitchenAid hrærivélar

FÓLK| GÆLUDÝR

FÍNLEGA LÆÐAN FÉKK
NAFNIÐ COCO CHANEL
EÐALKISA Helga Bjarnadóttir, eigandi veitingahússins Geysis
Bistro, hefur alla tíð verið mikið fyrir ketti. Nýjasti meðlimurinn á
heimilinu fékk hvorki meira né minna en nafnið Coco Chanel.
KISA MEÐ
FALLEGT NAFN
Helga með Coco Chanel
sem ber nafnið vel.
MYND/VALLI

AU PAIR
Það er rifist um
að passa kisurnar
þegar Helga fer í
burtu. „Það kemur
alltaf kona heim
og passar, ég er því
með au pair fyrir
kisurnar þegar á
þarf að halda,“
segir hún.

Á

stæðan fyrir nafngiftinni
er sú að Helga hefur alltaf
dáð hönnun Coco Chanel
og lætur sig dreyma um að
eignast alvöru Chanel-dragt. „Ég
hef oft talað um hversu mikið
mig langar í original Chanel-dragt
og ekki er langt síðan ég horfði á
bíómynd um tískudrottninguna.
Chanel er í miklu uppáhaldi hjá
mér, bæði þessi gamli, fallegi
klassíski fatnaður og töskurnar.
Þegar Annabell, læðan á heimilinu, eignaðist kettlinga í maí var
einn þeirra lítil og fínleg læða.
Hún átti í upphafi erfitt með að
opna annað augað og mér fannst
hún strax svo krúttleg. Þá datt
upp úr mér: „Ætli ég kalli þig
ekki bara Coco Chanel.“
Annabell er hreinræktaður
silfurpersi en Helga er ekki að
rækta ketti heldur ákvað að leyfa
læðunni að fara út á djammið
eitt kvöld, eins og hún orðar
það, áður en hún yrði geld. „Mig
langaði til að leyfa henni að
eignast kettlinga en var ekkert
að velta sérstaklega fyrir mér
pabbanum,“ segir Helga og bætir
við að kettlingarnir séu ein-

staklega fallegir. Einn af þremur
fórst reyndar af slysförum heima
við en Helga hefur haldið hinum
tveimur þótt ekki hafi það verið
ætlunin í fyrstu.
Helga fékk Önnubell í jólagjöf
2010 en hún er ekki fyrsti kötturinn sem býr á heimilinu. „Ég
fékk mér kött í fyrsta skipti árið
1981. Það var læða sem nefndist
Tómasína sem varð 19 ára. Síðustu tvö árin var Tómasína blind
og að endingu ákvað ég að lina
þjáningar hennar og lét svæfa
hana. Síðan fékk ég lítinn, svartan
kettling sem ég kallaði Zorro. Ég
hafði nefnt það við kunningjakonu mína að ég myndi vilja fá
kettling frá læðunni hennar sem
var biksvört. Hún hringdi til mín
fjórum mánuðum síðar og sagði
að ég væri orðin amma.“
Zorro lét sér ekki nægja að
búa hjá Helgu heldur gerði sig
heimakominn í nærliggjandi
húsi. „Hann eignaðist vin og
ákvað síðan að flytja inn til hans.
Ég ræddi við eiganda vinarins,
nágrannakonu mína, og það var
ekkert því til fyrirstöðu að hún
tæki Zorro að sér.“ ■ elin@365.is

ÖÐRUVÍSI
GÆLUDÝRAVÖRUR

Pet Head vörurnar eru
engu líkar.
■ FLOTT FYRIR DÝRIN
Árið 2008 var Pet Head línan
sett af stað. Kyara Mascolo,
stofnandi Bed Head bjó til línuna
sem var sérstaklega gerð fyrir
gæludýr. Kyara er gift Bruno
Mascolo, sem stofnaði Tony &
Guy, eitt vinsælasta hárvörumerki heimsins.
Það var ást Kyara á dýrum
sem að gaf henni innblástur
að vörunum. Línan einkennist
af skemmtilegum og öðruvísi
vörum fyrir gæludýr, en hugmyndafræðin að baki Bed Head
hárvörunum er sú sama.
Pet Head fylgihlutalínan er er
skemmtilega öðruvísi. Hægt er
að fá handklæði, fótabað, bursta
og fleira. Í dag er Pet Head eina
fyrirtækið sem að
er í eigu Mascolo
hjónanna.

LASSÍ VAR TRYGGÐUR
Tryggingarfélög hérlendis selja gæludýratryggingar
fyrir margar tegundir gæludýra.

F

yrsta gæludýratryggingin var seld í Svíþjóð árið 1890. Í dag eru flestar gæludýratryggingar seldar í Bretlandi og Svíþjóð en fyrsta gæludýratryggingin var seld í
Bretlandi árið 1947. Árið 1982 var fyrsta gæludýratryggingin seld í Bandaríkjunum og var
hundurinn og sjónvarpsstjarnan Lassí fyrsta
tryggða gæludýrið þar í landi.
Íslensk tryggingafélög hófu sölu á gæludýratryggingum á fyrri hluta síðasta áratugar.
Þær ná að öllu jöfnu til hesta, katta og hunda
en sum tryggingafélög tryggja fleiri gæludýr.
Það er misjafnt eftir tryggingafélögum hversu
víðtækar tryggingar eru í boði. Þegar kemur að
hundum og köttum er algengt að boðið sé upp
á tryggingar gegn sjúkrakostnaði, ábyrgðartryggingu og líftryggingu. Fleiri tryggingar
eru í boði hjá sumum tryggingafélögum. Tjón
vegna hesta getur haft miklar fjárhagslegar
afleiðingar enda eru hestar nýttir til dæmis
sem reiðhestar, keppnishestar eða kynbótahross. Tryggingafélög bjóða því upp á mun fjölbreyttari tryggingar þegar kemur að hrossum.

TRYGGÐ VINÁTTA
Í dag bjóða öll tryggingafélög upp á gæludýratryggingar. Vátryggingarfjárhæð fer eftir
tegund dýrs og lækkar
yfirleitt eftir því sem
dýrið eldist.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir
Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427

HLJÓÐKERFALEIGA
MIÐVIKUDAGUR 25. JÚLÍ 2012

Kynningarblað Vönduð og góð hljóðkerfi á helstu hátíðum landsins.

BJÖRK Á HRÓARSKELDU
BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR kom fram á lokatónleikum Hróarskelduhátíðarinnar í Danmörku 8. júlí sl. þar sem hún lék lög af nýjasta diski sínum,
Biophilia. Tónleikarnir á Hróarskeldu eru hluti af tónleikaferð Bjarkar.
Miklu skiptir fyrir góða tónlistarmenn að hljóð- og ljósakerfi séu af
vönduðustu gerð. Björk hefur lagt mikinn metnað í vandaðan sviðsbúnað.

AFP PHOTO / SCANPIX DENMARK / MALTE KRISTIANSEN

2

KYNNING − AUGLÝSING
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Unnið með fagurfræðina
Fjölbreytt verkefni einkenna störf hljóðmanna. Þeir starfa meðal annars í hljóðverum, fjölmiðlum og við stjórn ýmissa viðburða.
Bakgrunnur margra þeirra er úr tónlistinni en nú sækja fleiri sér menntun á þessu sviði, bæði heima og erlendis.

S

tarf hljóðmanns er fjölbreytt og skemmtilegt. Þeir
starfa meðal annars við
upptökur í hljóðverum, í útvarpi
og sjónvarpi og við uppsetningu
og stjórn ýmissa viðburða, til
dæmis tónleika og ráðstefna.
Jóhann Rúnar Þorgeirsson hefur
starfað sem hljóðmaður í tæplega tíu ár og er menntaður sem
slíkur frá SAE Institute sem er alþjóðlegur skóli með útibú víða
um heim. „Starfið er í raun mjög
margþætt enda starfa hljóðmenn
á ýmsum sviðum. Sjálfum finnst
mér skemmtilegast að vinna á
tónleikum. Þá sé ég til þess að
rétt heyrist í öllum hljóðfærum og
hljóðnemum. Styrkleikinn þarf að
vera réttur á öllum stöðum. Þetta
er ákveðin fagurfræði sem hægt
er að vinna misvel en sé vinnan
vel unnin tekur hún verkið upp
á annað stig.“ Í dag býður Stúdíó
Sýrland upp á nám fyrir verðandi
hljóðmenn í samstarfi við Tækniskólann. Jóhann segir námið vera
mjög gott og gagnlegt fyrir þá sem
hafa áhuga á faginu og vel samanburðarhæft við sambærilegt nám
erlendis.

„Starfið er í raun mjög margþætt enda starfa hljóðmenn á ýmsum sviðum,“ segir Jóhann Rúnar Þorgeirsson hljóðmaður.

Jóhann segir hljóðmenn starfa
víða og í raun á f lestum þeim
stöðum þar sem hljóð kemur við
sögu. „Alls staðar þar sem þú
heyrir hljóð, til dæmis í fjölmiðlum

og fjarskiptum, þar koma hljóðmenn við sögu eða sambærilegir
sérfræðingar sem hafa sérhæft sig
í hljóðfræði.“ Sjálfur hefur Jóhann
starfað við sviðsstjórn á tón leikum,
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við upptökur í hljóðveri og við uppsetningu á búnaði fyrir sjónvarpsútsendingar. „Starf hljóðmanns í
upptökuverum er líka mjög fjölbreytt og snýr ekki bara að upptöku

tónlistar. Þar fer líka fram upptaka
sjónvarpsefnis og talsetning auglýsinga. Svo er heill heimur af viðburðum sem hljóðmenn starfa við,
til dæmis brúðkaup og ýmsar ráðstefnur.“
Í starfi sínu sem hljóð maður
hefur Jóhann k y nnst mörg u
skemmtilegu fólki og ferðast víða.
Hann hefur til dæmis ferðast talsvert með íslenskum hljómsveitum
erlendis og starfað sem hljóðmaður þeirra víða í Evrópu. „Ég
hef ferðast með hljóm sveitum
eins og Mammút, Dikta og Agent
Fresco. Þessar hljómsveitir hafa
verið að spila á litlum stöðum og
fjöl mennum tónlistarhátíðum. Á
þessum ferðalögum sér maður að
kunnátta íslenskra hljóðmanna
er almennt góð og þeir eru kröfuharðir þegar kemur að tækjabúnaði.“
Bakgrunnur margra íslenskra
hljóðmanna er úr tónlistinni en
sjálfur fór Jóhann öfuga leið. „Ég
hafði aldrei spilaði í hljómsveit áður
en núna er ég auðvitað kominn í
hljómsveit. Það má segja að ég hafi
byrjað að spila út frá tæknihliðinni
ólíkt flestum kollegum mínum.“

Kominn með draumakerfið
Óli Valur Þrastarson rekur hljóðkerfaleiguna Ofur hljóð en hann er einnig þekktur sem plötusnúður undir nafninu Óli Ofur. Hann
leggur ofuráherslu á hljómgæði og hefur valið hágæða breskt hljóðkerfi, Funktion One, með það fyrir augum.

É

g lá vakinn og sofinn yfir
netinu í þrjú ár í leit að besta
kerfinu og ákvað að lokum
að fjárfesta í Funktion One auk
þess sem ég fékk umboðið á Íslandi,“ segir Óli Valur Þrastarson, hljóðmaður á RÚV og eigandi
hljóð- og ljósakerfaleigunnar Ofur
hljóðkerfi.
„Ég ákvað að fara þá leið að setja
hljóð í fyrsta sæti en ekki þætti eins
og útlit, þyngd, rúmmál og hversu
gott væri að flytja kerfið á milli
staða og setja það upp. Það er því
ansi stórt og þungt og svolítið ógnvekjandi en það hljómar ótrúlega
vel, enda leyfa fram leiðendurnir
eðlisfræðinni að ráða för,“ segir
Óli og útskýrir frekar: „Það er ekki
verið að minnka hátalara og leiðrétta fyrir það eftir á heldur eru
boxin hönnuð eins og þau þurfa að
vera til að hljóma sem best.“

Hugsjónamenn að baki
Kerfið er að sögn Óla framleitt í
Bretlandi af miklum hugsjónamönnum. „Þeir sáu um fyrstu Glastonbury-hátíðirnar og hönnuðu
hljóðkerfi sem Pink Floyd túruðu
með á áttunda áratugnum svo
dæmi séu nefnd. Þeir eru því
búnir að vera lengi í bransanum
og kunna sitt fag. Þeir stofnuðu
áður Turbosound sem Nýherji er
nú með umboðið fyrir en misstu
tökin á gæðaeftirlitinu eftir að
hafa selt hluta fyrirtækisins frá
sér. Þeir byrjuðu því upp á nýtt
með Funktion One og settu hljómgæðin á oddinn.“

Vinsælt á Ibiza
Óli Valur hefur verið að bralla
með hljóðkerfi síðastliðin tíu ár.
„Þetta byrjaði allt þegar ég var

Kerfið er framleitt í Bretlandi af miklum hugsjónamönnum.

að stíga ,mín fyrstu skref í plötusnúningnum. Ég spilaði víða og
var mikið um ómerkileg hljóðkerfi.
Ég byrjaði að sanka að mér búnaði,
fann fyrir eftirspurn og fór að fikra
mig út á leigumarkaðinn. Upphaflega voru þetta ódýrar græjur en
mér tókst að búa til peninga fyrir
draumahljóðkerfinu.“ Óli Valur
segir Funktion One kerfið mikið
notað á stórum klúbbum víða um
heim og er það til að mynda útbreitt á dansstöðum á Ibiza.

Fjölmörg verkefni
Hér heima hefur Óli Valur fengist við fjölmörg skemmtileg verkefni enda vita menn að hann starfar af ástríðu og metnaði. „Ég sá
meðal annars um allt hljóð á AK
Extreme, var með tjald og dagskrá á Bestu útihátíðinni, sá um
stóru eftirpartíin á LungA, sá um
Faktorý á Iceland Airwaves auk
þess sem ég hef séð um tæknimál á flestum stærri danstónlistarviðburðum undanfarinna ára,
meðal annars fyrir Party Zone,
Techno.is, Breakbeat.is og fleiri.
Að undan förnu hef ég verið að
stækka hljóðkerfið og hafa bönd

Funktion One-kerfið á Bestu útihátíðinni.

eins og GusGus sýnt því mikinn
áhuga. Þá hef ég sem umboðsaðili gert tilboð inn á þó nokkra
skemmtistaði og fengið jákvæð
viðbrögð.“
Óli Valur tekur að sér ýmis konar
verkefni og leigir sömuleiðis
ódýrari kerfi fyrir stórar sem smáar
uppákomur. „Ég hef séð um ráðstefnur og útgáfutónleika, inni- og
útihátíðir. Hann segir sóknar færin
liggja víða. „Ég væri til dæmis til í
að heyra í menntaskólunum og
vildi gjarnan þjónusta þá í kringum skólaböll og annað í þeim
dúr.“ Á heimasíðunni www.ofur.is
má sjá yfirlit yfir þau tæki sem Óli
hefur á boðstólum og ýmsa tilboðspakka. Áhugasömum er bent á að
hafa samband á ofur@ofur.is.

Óli Valur hugsaði sig vel um áður en hann valdi Funktion One-hljóðkerfið. Hljómgæði
MYND/ERNIR
voru honum efst í huga við valið.
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Jón Skuggi, hljóðmaður hjá HljóðX, segir mikil þægindi fólgin í því að leigja hljóðkerfi í stað þess að fjárfesta í þeim.
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Úrvals hljóðkerfi fyrir öll tilefni
HljóðX býr yfir nýjustu og bestu tækni á sviði hljóðkerfa. Fyrirtækið er umsvifamikill aðili í leigu hljóðkerfa auk þess að reka
verslun með hljóðkerfi og tengda hluti. Undanfarin ár hefur HljóðX komið að uppsetningu hljóðkerfa fyrir stóra og smærri viðburði.
F y r i r tæk ið H ljóðX hef u r á
nokkrum árum haslað sér völl
sem eitt stærsta þjónustufyrirtæki landsins í ráðgjöf og lausnum
á sviði hljóð- og ljósa búnaðar.
Starfsmenn fyrirtækisins búa
yfir áralangri reynslu í umsjón og
tæknivinnslu hvers kyns hljóðog ljósabúnaðar og sinna margvíslegum og oft flóknum þörfum
viðskiptavina.
Jón Skuggi, hljóðmaður og
verkefnastjóri hjá HljóðX, er einn
reynslumesti hljóðmaður landsins
enda búinn að starfa í faginu í
tæplega 30 ár. Hann segir HljóðX
sjá um uppsetningu hljóðkerfa í
tengslum við stóra og smáa viðburði. „Við komum að uppsetningu
tónleika, ráðstefna, vörusýninga og
veisluhalda svo eitthvað sé nefnt.“
Jón segir mikil þægindi fólgin í
því fyrir fyrirtæki og stofnanir að
leigja hljóðkerfi frekar en að fjárfesta sjálf í þeim. „Leigjendur
hljóðkerfa geta þannig gert miklar
kröfur um góðan búnað. Fyrir
þá sem nota hljóðkerfi sjaldan er
mikill kostnaður fólginn í því að
liggja með ónotað kerfi á lager.
Slíkt fyrirkomulag hentar engum
nema þeim sem eru með kerfið í
stöðugri notkun.“ Auk leigu hljóðkerfa, ljósabúnaðar, skjávarpa og
útisviða er HljóðX líka verslun sem
sérhæfir sig í sölu á hljóðkerfum og
tengdum hlutum.

Nýjasta tækni í boði
HljóðX leggur mikla áherslu á að
vera með tæki frá bestu framleiðendum heims í hverjum vöruflokki

og fyrirtækið endurnýjar tækjabúnað sinn reglulega. „Við höfum
fjárfest mikið í stafrænni tækni
en hún hefur verið í hraðri þróun
undanfarin ár og sparar mikinn
tíma við uppsetningu hljóðkerfis
og um leið vinnuafl. Mestallur
búnaður okkar er innan við þriggja
ára þannig að við erum stöðugt að
fylgjast með og innleiða nýjungar.“
Stór fyrirtæki og sveitarfélög eru
stærstu viðskiptavinir HljóðX en
smærri fyrirtæki, félagasamtök og
einstaklingar leigja líka hljóðkerfi
fyrir ýmsa viðburði. „Stóru fyrirtækin leigja hljóðkerfi í tengslum
við árshátíðir, ráðstefnur og ýmsar
aðrar uppákomur. Sveitar félögin
nýta hljóðkerfin fyrir bæjarhátíðir
sínar, hátíðarhöld í tengslum við
17. júní, jólatrésskemmtanir og
ýmsa árvissa viðburði. Svo eru
auðvitað tónleikahaldarar í viðskiptum hjá okkur þegar þeir flytja
inn erlenda listamenn eða eru að
skipuleggja tónleika fyrir innlendar hljómsveitir.“

Hentugar lausnir fyrir smærri aðila
Að sögn Jóns eru smærri aðilar líka
stór hluti af viðskiptavinum fyrirtækisins. „Yfir sumartímann eru
til dæmis mörg brúðkaup haldin
þar sem margir leigja hljóðkerfi.
Sumartímanum fylgja líka garðveislur og svo er vinsælt að leigja
hljóðkerfi í tengslum við stórafmæli og önnur einkasamkvæmi.
Þetta er yfirleitt ekki flókinn búnaður í þessum tilfellum, oft bara
tveir hátalarar og einn hljóðnemi.“ Starfsmenn fyrir tækisins

sjá í flestum tilfellum um alla uppsetningu á búnaði auk þess að taka
hann niður. Það er helst í tengslum
við smæstu viðburðina sem leigjendur gera þetta sjálfir.

Leiga hljóðkerfa hefur aukist
Meðal viðburða sem HljóðX hefur
komið nálægt undanfarið má nefna
stórtónleika Of Monsters and Men í
Hljómskálagarðinum fyrr í þessum
mánuði sem var að mati Jóns mjög
vel heppnað verkefni. „Við erum
síðan búin að sjá um Ljósanótt í
Reykjanesbæ undanfarin sex ár
sem er mjög stórt verkefni. Einnig
höfum við unnið að Gay Pride hátíðinni í nokkur ár ásamt hátíðarhöldum í tengslum við 17. júní og
Menningarnótt í Reykjavík. Þessa
dagana eru það tónleikar LungA
á Seyðisfirði, stórt og mikið skátamót á Úlfljótsvatni, stórtónleikar
með Siggu Beinteins í Háskólabíói
og svona mætti lengi telja.“
Leiga hljóðkerfa hefur vaxið
mikið undanfarin ár hérlendis.
Bæjarhátíðum hefur fjölgað mikið
undanfarin ár, ráðstefnum fjölgað
og sífellt fleiri smærri aðilar og
einstaklingar sjá hag sinn í leigu
hljóðkerfa. „Við sjáum það að
þó að stórir aðilar hafi bæst inn
á markaðinn á síðasta ári hefur
veltan hjá okkur aukist til muna
á sama tíma. Við byggjum á persónulegri þjónustu og lausnum
fyrir stór sem smá verk og þeir
sem koma til okkar einu sinni vilja
vinna með okkur áfram.“
Nánari upplýsingar má finna á
www.hljodx.is.

HljóðX hefur komið að fjölda stórra og smárra verkefna undanfarin ár.
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Sviðið á Kótelettunni í sumar. Hátíðin var á Selfossi.

Það er alltaf nóg að gera hjá EB KERFUM á Selfossi en fyrirtækið fagnar 20 ára afmæli á árinu.

EB KERFI hafa séð um tónleika Frostrósa.

Einar Björnsson hefur verið einn eigandi
frá upphafi.

Á vaktinni í tuttugu ár
Einar Björnsson hjá EB KERFUM á Selfossi hefur komið nálægt flestum stærstu tónleikum og útihátíðum á Íslandi.
Fyrirtækið heldur upp á 20 ára afmælið á þessu ári og er að setja upp fimmtándu Þjóðhátíðina í Eyjum.

E

B Kerfi býður heildarlausnir
fyrir stærri sem smærri hátíðir, tónleika og viðburði.
Fyrir utan hljóð- og ljósakerfi útvegar fyrirtækið allt sem þarf
hvort sem beðið er um í veislur eða
aðrar uppákomur með heildarlausn í huga. Núna er Einar að
leggja lokahönd á undirbúning
fyrir Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum
og Unglingalandsmót UMFÍ sem
fram fer á Selfossi um Verslunarmannahelgina. „Ég leigi kerfi um
allt land þótt fyrirtækið sé staðsett á Selfossi. Ég er til dæmis að
setja upp fimmtándu Þjóðhátíðina
í Eyjum,“ segir Einar en fyrirtæki

hans er eitt það elsta og þekktasta
í þessum bransa á landinu.
„Við erum með hljóð- og ljósakerfi og svið af dýrustu og vönduðustu gerð. Ég hef veitt þjónustu
fyrir smærri sem stærri veislur, hátíðir eða tónleika,“ segir Einar sem
setti upp tónleika Deep Purple,
White Snake, Frostrósa og margra
fleiri stórstjarna í Laugardalshöll.
„Flestir þessara stóru tónleika
voru fyrir kreppu en ég á von á því
að þróunin verði aftur í stærri og
fjölmennari tónleika þegar meira
jafnvægi kemst á þjóðfélagið.“
Einar hefur komið að þúsundum
viðburða og tónleika undanfarin

20 ár þannig að reynslan er mikil
og hann er stöðugt með puttann á púlsinum. Einar er eini eigandi fyrirtækisins en hefur her
öndvegismanna í vinnu, eins og
hann orðar það. „Ég legg áherslu á
mikinn sveigjanleika við kúnnann
og er því á vaktinni allan sólarhringinn til að þjónusta hann í
sínum fjölbreyttu og óútreiknanlegu aðstöðum,“ segir hann.
Einar spilaði í hljómsveit á yngri
árum sem kveikti áhuga hans á
hljóð- og ljósakerfum. Eitt leiddi af
öðru þannig að hann rekur einnig í
dag skemmtistaðinn Hvítahúsið á
Selfossi og útvarpsstöðina Suður-

land FM. „Við lifum og hrærumst
í því að skemmta fólkinu á öllum
vígstöðvum og erum upptekin
af því,“ segir Einar en hann stóð
meðal annars fyrir hátíðinni Kótelettan í sumar á Selfossi.
„Þrír gámar af tækjum eru á leið
á Þjóðhátíð í Eyjum og umsvifin
eru sömuleiðis mjög mikil fyrir
landsmótið þannig að hér er nóg
að gera,“ greinir Einar frá en þess
má geta að hann hefur verið með
flotta kúnna og nefnir Björgvin
Halldórsson, Skítamóral, Á móti
sól, Land og syni, Írafár, Stuðmenn auk fjölda annarra síðustu
tuttugu árin.

Einar var liðlega 17 ára þegar
hann byrjaði með fyrirtækið en
faðir hans, Björn Ingi Gíslason var
um tíma í hljómsveitinni Mánum
og bróðir hans, Kjartan Björnsson rakari á Selfossi, hefur verið
öflugur í því að rækta menningarlífið á Suðurlandi. Hægt er að ná í
Einar í síma 480 0100 og netfangið
einar@ebkerfi.is.

HLJÓÐKERFI Í BÍLUM
SKIPTIR MIKLU MÁLI
Að hafa gott hljóðkerfi í bílnum
skiptir miklu máli. Flestir nýir
bílar eru með hágæðahljóðkerfi
sem eru með góðum bassa og
nóg af hátölurum.
Eldri bílar bjóða ekki upp á
sömu gæði þegar kemur að
hljómgæðum. Margir skipta um
hátalara og láta setja bassabox í
gömlu bílana en það kostar þó
nokkuð.
Audi A8-bíllinn býður upp á
fullkomnasta bílahljóðkerfi
heims en það er danska
rafeindafyrirtækið Bang &
Olufsen sem framleiðir
hátalarana í þann bíl. Hljóðkerfið
lagar sig að ökuhraða, vindgnauði og dekkjahvini. Í hjarta
kerfisins er rúmlega 1.000 vatta
magnari sem sendir hljómlist í
14 hátalara sem hver um sig er
knúinn sérstökum magnara,
þannig er miðlað fyrsta flokks
hljóði í hvert einasta sæti bílsins.
Hummer-jeppinn er einnig
gæddur hágæða hljóðkerfi frá
Bose. Hummerinn getur verið
hávær og getur farið á ótrúlegustu staði og þá er mikilvægt
að vera með kraftmikið og
stöðugt hljóðkerfi sem að nær
að yfirgnæfa óhljóðin sem að
koma utan frá.

Hljómsveitin Led Zeppelin lék á Listahátíð í Reykjavík
sumarið 1970 sem mörgum er ógleymanleg upplifun.

Löng biðröð myndaðist áður en miðasala á Led Zeppelin tónleikana var opnuð.

Með bómull í eyrunum á
Led Zeppelin tónleikum
Þegar hljómsveitin Led Zeppelin kom á fyrstu Listahátíð í Reykjavík sumarið 1970 var mikið rætt að
hún notaði eitt sterkasta magnarakerfi heims.

Í

frétt sem birtist í Vísi er rætt um að kerfið
sé eitt örfárra í heiminum sem er heil 2.000
vött. Þá voru magnarakerfi íslensku hljómsveitanna 100-200 vött. Greinilegt var að
miklar áhyggjur spunnust vegna þessa yfirvofandi hávaða sem myndi koma frá hljómsveitinni. Rætt var við talmeina- og heyrnarsérfræðing sem lagði til að unga fólkið tæki
með sér bómullarhnoðra til að stinga í eyrun
til að verja heyrn sína á tónleikunum.
Eftir tónleikana var sagt frá því í Vísi að
hljómsveitin hefði lagt talsvert upp úr því
að nota öll tvö þúsund vöttin með alls kyns
„effektum“. „Þeir félagar sýndu óneitanlega
mikil tilþrif með leik sínum. Hver þeirra um

sig tók sérstakt sólónúmer. Jimmy Page þandi
gítar sinn með fiðluboga aldeilis forkostulega
og lék auk þess hugljúfa melódíu á kassagítar. Trommuleikarinn John Paul Jones tók
æðisgengið trommusóló, sem stóð í kortér
minnst.“
Benedikt Viggósson blaðamaður skrifaði
um tónleikana í Vísi og sagði trommusólóið
hafa verið stórfenglegt á að hlýða „og allforvitnilegt var að heyra þau furðuhljóð sem
Jimmy Page náði fram er hann brá fiðluboga
á strengi gítarsins. Þá var söngur og sviðsframkoma Roberts Plant upplifun sem ég
hefði ekki fyrir nokkurn mun viljað missa af.“
Stefán Halldórsson skrifaði í Morgunblaðið:

„Hávaðinn var ekki eins mikill og menn höfðu
óttazt. Fremst í salnum, uppi við sviðið, var að
vísu nokkur hávaði, en alls ekki óþolandi. En
eftir því sem aftar dró í salnum lækkaði hljóðstyrkurinn, og var hann bara tiltölulega þægilegur aftast í salnum. Magnarakerfi Led Zeppelin var um 1.700 vött að styrkleika, þar af
var söngkerfið 900 vött, en þrátt fyrir allan
þennan styrkleika fór hávaðinn aldrei upp í
óþægilegan styrk. Hljómsveitin Led Zeppelin
hefur nefnilega hljóðstyrkinn aldrei meiri en
nauðsynlegt reynist. Einn af aðstoðarmönnum
hljómsveitarinnar er sérhæfður í hljóðstjórninni, situr við tvö hljóðstilliborð og stjórnar
styrkleika hvers einstaks hljóðfæris.“

Fyrir hundinn þinn

Meistararnir okkar
vilja Pedigree
Við höfum áratuga reynslu af ræktun og þjálfun hunda. Við höfum prófað ýmsa valkosti í
fóðrun og niðurstaða okkar er einfaldlega sú að Pedigree sé besti kosturinn. Við treystum
Pedigree fyrir hundunum okkar.
Björn Ólafsson – BIPDT*, hundaræktandi
Lára Björk Birgisdóttir – búfræðingur og hundaræktandi
*British Institute of Professional Dog Trainers

Junior growth & protection 2-12 mánaða

vitamin E

Litli hvolpurinn þinn vex mjög hratt. Þess vegna hefur hann þörf
fyrir fóður með sérstökum næringarefnum sem gefa honum orku
og góða undirstöðu.

Styrkir þróun liða: Ákjósanlegt magn kalsíums og fosfórs leiðir til þess að liðir hvolpsins verða sterkir og
liðugir.
Heilbrigð húð og glansandi feldur: Rétt blanda af

Styrkir náttúrulegar varnir: Vítamín E, andoxunarefni
og valin steinefni stuðla að verndun náttúrulegra mótefna
hvolpsins.
Þroski heila og sjónar: Fiskiolía, náttúruleg og nauðsynþroskast eðlilega.
Vöðvauppbygging: Úrvalskjötprótín stuðla að vöðvavexti
hvolpsins.

Þróað af dýralæknum

Engin tilbúin bragðefni

Enginn viðbættur sykur

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI
DÍSEL - 7 MANNA

KIA CARNIVAL CLASSIC Árgerð 2007,
ekinn aðeins 72.þ km,sjálfskiptur, er á
staðnum. Verð 3.470.000. Rnr.125549.
Sími:562-1717.

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

A-Liner Sofa Bed DL 6/2007. Sólarsella,
fortjald, aukagaskútur,grjótgrind,mjög
fallegt hús. Auðvelt í uppsetningu. Ásett
verð 2.100.000-.

NISSAN TERRANO SPORT 8-2004 EK.
115Þ. 5GÍRA 7MANNA DÍSEL V-1690
RAÐNÚMER.250212.

Hyundai i 30 diesel 6/2011 ekinn 37
þús km 5 dyra 5 gíra bíll sem lítur út
sem nýr verð 2780 ekkert áhvílandi
möguleiki á allt að 75% láni 6914441

Nissan Qashqai SE 5/2011, ek.33þús.
Fjórhjóladrif. Sjálfskiptur. Ásett verð
4.390.000.-

FORD
FOCUS
C-MAX
EK.102Þ
100%
LÁN
RAÐNÚMER.250205.

TILBOÐ !

Honda Accord Elegance 2.0 árg. 2009
ek. aðeins 38 þ.km sjálfskiptur ofl verð
3.4 mil., nú á tilboði 2950 !!!

Honda Insight 1.4 5 Hybrid 6/2011,
ek.1þús. Eyðsla um 4.4L, Ásett verð
3.990.000.-

5-2007
V-1190Þ

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is
Toyota Yaris T-Sport 8/2007 ek.70þús.
Lyklalaust aðgengi, Mjög fallegur bíll.
Ásett verð 1.890.000.-

AUDI A6 QUATTRO TDI 2001 EK.151Þ
MEÐ ÖLLU , V-1590 ATH SKIPTI
RAÐNÚMER. 250141.

Nýr GMC Sierra 3500 Denali 4x4,
Dísel, Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús
og bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð,
Verð aðeins 11.690þús m/VSK, Er í
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu,
Sérpöntum allar gerðir bíla.

Yamaha WR 450 3/2007 ek.1þús.
Gullmoli, Ókeyrt hjól. Ásett verð
980.000.-

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

MAZDA 3. Árgerð 2006, ekinn aðeins
56.þ km, sjálfskiptur, er á staðnum.
Verð 1.890.000. Rnr.125503. Sími:5621717.

Landrover Discovery LR3 Diesel
03/2007 ek. 212 þ.km 7 manna Leður,
góð þjónustubók, topp viðhald, allt
langkeyrsla verð 4.4 mil.

DIESEL !

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu eru til hjá
okkur. Vel búin og flott hjól með álstelli,
diskabremsum,brettum, hraðamæli,
ljósum og fl. Komdu við í Skeifunni 17
og skoðaðu úrvalið.

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

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

Þverholt 6 - 270 Mosfellsbæ - Sími 534 4433 - Fax 534 4430 - is-band@isband.is - www.isband.is

ÚTSALA
ÚTSALA
ÚTSALA
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TILBOÐ Á SÍÐUSTU NÝJU
3)%/(*' ()! ''$#-/(

COLEMAN FELLIHÝSUM!

7 ,.:&$!:,$.$'-.6&&03)..*' ()! ''$#-$3 $)-.6&/.$'*$
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()!fellihýsi
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Nú ,.:&$!:,$.$'-.6&&03)..*'
er tækifæri að stökkva á nýtt Coleman
á einstöku
tilboði

Sedona
Verð áður með aukahlutum: 2.289.800 kr

Tilboðsverð: 1.789.800 kr
Útborgun:537.000
448.000kr
kr
Útborgun:
kr áámánuði
Afborgun: 21.000
23.000 kr.
mánuðií í84
84mán.
mán.óverðtryggt
óverðtryggt
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Verð
áður með aukahlutum:
2.789.800 kr
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2.389.800
kr
Tilboðsverð: 2.189.800
kr
Útborgun:
598.000
kr
Útborgun:
657.000
kr
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Cheyenne

Afborgun:
Afborgun:30.000
25.000kr.kráámánuði
mánuðiíí 84
84 mán.
mán. óverðtryggt
óverðtryggt
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Coleman fellihýsin eru mjög vel útbúin með 2 ára ábyrgð - rafgeymir - Truma miðstöð - 220V rafmagn - ísskápur - eldavél omÕ "
!%!$', ,(-&-! $'  %&,+%%*#
Eftirárshús fyrir Evrópu markað - innifalið í verð er Markísa og Decor pakki með 2 hillur með spegli og eldhúsrúlluhengi, fatapoki
$
!%'"$" *$*)$
og 2 ljós með viftu – Cheyenne er einnig með geymslukassa að framan og hægt að fá það með heitu vatni fyrir 120 þús.kr
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Garðyrkja

Til sölu Toyota Corolla, árg. ‘03, ek.
146,000, 1400, cc vél. Lítir vel, góður
bíll. Verð 890,000 þús. Uppl. í síma
8930564.

Nýr Ford F350 King Ranch 4x4, Dísel,
Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús og
bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð,
Verð aðeins 10.990þús m/VSK, Er í
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu,
Sérpöntum allar gerðir bíla.

AUDI A4 quattro. Árgerð 2002, ekinn
81 Þ.MÍLUR, bensín, 6 gírar Flott verð
1.090.000. Rnr.134769.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00
http://www.isband.is

SPORTBÁTUR - 2.990.000

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

Jeppar

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

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

Nissan Terrano árg. ‘98 disel 2,7 ek. 220
þús., 5gíra, krókur, góður bíll. sko. ‘13.
Verð 475 þús. Sími 891 9847.

Sendibílar

Til sölu

Kawasaki Vulcan 2000 árg. 2006 Eins
og nýtt og hlaðið aukabúnaði. Hjólið er
til sýnis hjá motorhjól.is Ögurhvarfi 2.
Sími 5529300.

Hjólhýsi

MONTANA. Árg. 2007, sérlega vel með
farin , GULLMOLI. FORTJALD FYLGIR.
Verð 690 þús. Rnr.105231.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

HJÓLHÝSI,
A-HÝSI,
FELLIHÝSI,
PALLHÝSI!!, Mikið af vögnum á
staðnum og á skrá, komdu og skoðaðu,
Við sérhæfum okkur í ferðavögnum,
Frábært 5000m2 plan með góðri
nágrannavörslu og flottur 750m2 salur
þar sem fellhýsin standa uppsett, Við
sérhæfum okkur í sölu ferðavögnum
sendu okkur skráningu og myndir
á 100bilar@100bilar.is eða í síma
5179999 www.100bilar.is

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

HOBBY 650 KFU PRESTIGE árg. 2008.
Kojuhús. Markísa með hliðum og fronti
- Sólarsella - Stór rafgeymir - Boiler
fyrir gas og rafmagn - Miðstöð með
Ultraheat. Eitt með öllu. Verð 3,700.
S: 898-2111.

Fellihýsi

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, golf
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími
661 5270.

Smápartar.is

Smápartar er partasala sem sérhæfir sig
í pörtum fyrir Subaru og Skoda,eigum
orðið þó nokkuð af góðumvarahlutum
í Imprezu ;97 til ;02 einig í Legasy 97
og 99.Erum einnig með Skoda Octavía
04 og 06.Einnig kaupum við Subaru og
Skoda til niðurrifs. Nánari upplýsingar í
síma 5675040 eða 7785040 nú eða á
WWW.smapartar.is

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.

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

Húsbílar

Tilboð óskast í Cheyenne 10ft árg
06. Hlaðið aukabúnaði uppl í síma
6996075.

Pallhýsi

Land Rover Discovery DÍSEL Árgerð
2003, ekinn 205þ.km, ssk. Mjög
gott eintak sem er á staðnum! Verð
1.840.000kr. Raðnúmer 140738. Sjá
nánar á www.stora.is

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

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.

Húsbíll

Til sölu Toyota yaris, árg. ‘06, 4, dyra
sjálfskiptur,1300 vél. Ek. 146,000 km.
Verð 1190,000. Uppl. í s. 8930564.

Chevrolet Express 1500. Árg. 05, ek. 70
km. 4,3 L. Sparneytin. 10-13 L á 100.
Bensín. þ. skr. f. 4. vél. Frístandandi
fortjald. Veðrhugmynd 2.090 þ. S. 892
0066

Lyftarar
ÚTSALA ÚTSALA!!

Kia Rio 2005. Ssk, ek. 75þ. Gott ástand.
V. 400þ. Nissan Primera ‘99. 5g, ek.
199þ. Mjög traustur bíll. V. 165þ. Báðir
nýsk. S. 844-6609.

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

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

Jarðvinna Jarðvinna
Öll almenn jarðvinna.
Véló ehf.
s. 823 7473.

Bókhald
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

Toyota Rav4 4x4. Árgerð 2003,
ekinn aðeins 108 þúsund. Ssk. Nýtt í
bremsum og nýr rafgeymir. Verð 1.190
þús. Sími: 865-3842.

VW Transporter húsbíll ‘93. Ek. 153 þ.
Disel, orginal innrétting, 12 volt 220 volt
og gas. Með lyftutoppi og nýskoðaður.
Verð 1400 þús. S. 892 3761.

Mótorhjól

Körfubílaleiga

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

Bátar

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

Hreingerningar

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
Til sölu Mercedes Benz Sprinter árg.’06.
Ek. aðeins 76000 km ! Í fullkomnu lagi
skoð. 13, en lakk þarfnast viðhalds.
Skoðum skipti. Uppl. Í s. 8937911

Yamaha V-star 650 árg.’05 ek. aðeins
8.300 mil. hlaðið aukahlutum aldrei
keyrt í bleytu, glæsilegt hjól. Verð 850
þ. engin skipti. Uppl. í s:862 8994
Ólafur

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

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

Málarar
Bjössi málari kemur
húsinu í stand!

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Vy-þrif ehf.

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

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

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Ný sending komin, sýningarhús
á Oddagötu 8, RVK. Með gistihúsið
á pallinum er einnig hægt að
hafa hestakerru eða bátinn með.
Ferðapallhýsi ehf. s. 663 4646
travellitecampers.com

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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.

VW - Skoda - Varahlutir

Bílar til sölu

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

Varahlutir

7 manna disel 475þús

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2000,
ekinn 143 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
399.000. Rnr.134952.

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

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Pawel ræstingar!

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

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

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

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

Slökunarnudd/heilnudd, opið 9-17,
Nuddstofan svæði 112. Uppl. S:823
5669 eða 693 0348.

Húsaviðhald

Drepum geitungana

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Búslóðaflutningar

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

Geitungasíminn 555 666 2

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

Spádómar

ATVINNA
Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur

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

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-17. www.ditto.is

Rafvirkjun

Spásíminn 908 5666

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

Múrarar
MÚRVERK

Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035

Atvinna í boði

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

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Fyrir veiðimenn

Síld og fiskur
Starfsfólk óskast til að taka
til pantanir og einnig við
vörudreifingu í söludeild okkar í
Dalshraun 9, Hafnarfirði.
Upplýsingar gefur Sófus í síma
863 1938 einnig á netfangið:
sofus@ali.is

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

Fasteignir
Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Fax: 588 5540
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

Opið hús

Stórikriki 1A. Mosfellsbæ
OP

IÐ

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Önnur þjónusta

í dag 25. júlí kl. 17.30 til 18.00

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

S

Tek að mér akstur með hópa í stuttar
og langar ferðir. Bifreiðin hentar fyrir.
15-37 farþega. Uppl. S. 846 5985.

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

Til bygginga

KEYPT
& SELT

Sölumaður Berg fasteignasölu tekur á móti gestum.

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

Reykjavíkurborg

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.

Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
eru hér með auglýst tillaga að breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Kirkjuteigur 21
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Teigahverfis vegna
lóðar númer 21 við Kirkjuteig. Í breytingunni felst að
heimilt verði að breyta verslunar- og þjónustuhúsnæði í
íbúðarhúsnæði þar sem gert er ráð fyrir fjórum íbúðum,
núverandi bygging verði að hluta til þrjár hæðir og í stað
eins hæða viðbyggingar við Gullteig megi reisa tveggja
hæða viðbyggingu. Gert er ráð fyrir lágreistu þaki á
húsinu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 –
16:15, frá 25. júlí 2012 til og með 5. september
2012. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna
skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@
reykjavik.is, til skipulags- og byggingarsviðs eigi
síðar en 5. september 2012. Vinsamlegast notið
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir
með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir
innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 25. júlí 2012
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

í Holtagarða og JL Húsið.

HÚSNÆÐI

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

HÚ

Vel staðsett 102,5 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli við Stórakrika í
Mosfellsbæ. Laus við kaupsamning. Anddyri með skápum. Baðherbergi
með ﬂísum á gólﬁ og vegjum með sturtuklefa og innréttingu. Þvottahús inn af
baði með ﬂísum á gólﬁ. Svefnherbergi með skápum. Björt stofa með parketi
á gólﬁ og miklu útsýni og útgengi á vestur svalir. Eldhús með parketi á gólﬁ
innréttingu og uppþvottavél. Herbergi parketi á gólﬁ. Gólfefni og innréttingar
eru úr eik. Í sameign er góð sér geymsla. Lyfta er í húsinu.

Óskum eftir að
ráða manneskur til
framtíðarstarfa við
afgreiðslu

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.
Sími 777 2000 www.heitirpottar.is

HEILSA

Húsnæði í boði

893-0076 eða á joifel@joifel.is.

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

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.

Húsnæði óskast
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

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir
starfsstúlkum i í eftirtalin
þjónustustörf: Fullt starf,
vaktavinna 11-23, einnig
hlutastarf á kvöldin og um
helgar.
Ekki yngri en 18 ára,
íslenskukunnátta algjört
skilyrði.
Nánari upplýsingar eru einungis
veittar á staðnum milli kl. 12 og
17 næstu daga. Veitingahúsið
Ítalía Laugavegi 11

Smíðavinna
Óska eftir smiðum, góð
verkefnastaða.
Uppl. s. 696 0558.

Gisting
Kokkur óskast
Vantar kokk eða vanan
matreiðslumann. 100% starf,
þarf að geta byrjað sem fyrst.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is merkt
„veitingahús”

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

Óska eftir vélvirkja og plötusmið. Uppl.
í síma 690 9461.

Fæðubótarefni

Atvinna óskast

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

Nudd

Viðkomandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst.
Íslenskukunnátta algjört
skilyrði.
Áhugasamir hafi samband við
Unni

Sumarbústaðir

57 ára enskumælandi maður með
góða íslenskukunnáttu, óskar eftir
skrifstofustarfi sem fyrst, helst í 101
R.vík. Er vel menntaður. Uppl. S. 869
9738.

Sumarhúsalóðir í Kjósinni

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

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

NUDD OG HEILSA

Til sölu notuð hvít eldhúsinnrétting,
eldavél, gufugleypir og uppþvottavél.
Einnig lítið snókerborð. Uppl. í s.
8979200

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

Til sölu gamlar iðnaðarsaumavélar
í fullri notkun. Einnig smíðaborð og
hillur. Uppl. í síma 894 5887.

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

Lögbundin söluskoðun á sumarhúsum
á suðurlandi n.k. föstudag frá 9-17. Mikil
sala. Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520.

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

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

TILKYNNINGAR
Einkamál
Konur sem leita
tilbreytingar nota Rauða
Torgið.

Góður árangur, 100% leynd, ókeypis
þjónusta. Síminn er 555-4321.
54 ára karl leitar kynna við karlmann á
svip. aldri, ljúfar stundir. Rauða Torgið,
s. 905-2000 og 535-9920, augl.nr.
8837.
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Stokkhólmsheilkennið og Ingólfstorg
Skipulagsmál
Snorri F.
Hilmarsson
formaður
Torfusamtakanna

Þ

ann 29. júní voru niðurstöður í
samkeppni Reykjavíkurborgar
og lóðareiganda um uppbyggingu
við Ingólfstorg birtar almenningi.
Margir hafa orðið til að lýsa yfir
ánægju með þessi vinnubrögð, að
efna til opinnar samkeppni um
bestu mögulegu niðurstöðu. Ekki
skortir góðar hugmyndir og tækifæri sem borgin býður upp á. En
var sá vandi sem samkeppninni
var ætlað að takast á við rétt skilgreindur? Niðurstaðan hlýtur að
skoðast í því ljósi.
Vandinn sem blasir við skipulagi
kringum Ingólfstorg virðist fremur lögfræðilegur en skipulagslegur. Úrlausnarvandinn í skipulagi
Reykjavíkur og þá miðborgarinnar er einkum gamalt og löngu úrelt
niðurrifsskipulag sem felur í sér
allt of mikið byggingarmagn og
er löngu dottið úr takti við þróun
borgarinnar. Það er þetta byggingarmagn sem eyðileggur þessa
samkeppni eins og aðrar á undan
henni. Borgin þorir hins vegar
ekki að takast á við þennan undirliggjandi vanda af ótta við að
þurfa að borga himinháar skaðabætur. Þannig er miðborgin eða
skipulag hennar í gíslingu þessarar skaðabóta-hótunar. Það verður
ekki betur séð en að allt þetta fum
í kringum Ingólfstorg á undanförnum árum beri keim af þessu. Lóðarhafi sem sækir stíft sitt, heldur
samkeppni með borginni um leið
og hann hefur á henni kverkatak.
Allt ber þetta vandræðamál merki
um Stokkhólmsheilkennið, þ.e.a.s.
þegar þeir, sem haldið er í gíslingu,
fyllast svo mikilli samúð með þeim
sem krefjast lausnargjalds fyrir
þá að þeir missa sjónar á réttu og
röngu og vilja jafnvel fórna sér
fyrir málstað kvalara síns.
Þótt vissulega megi bæta Ingólfstorg hefur það unnið sér sess
sem skjólsælt almenningstorg með
ýmsa ágæta möguleika til samkomuhalds. Á þrjá vegu státar
torgið af fallegri húsaröð timburhúsa sem vel hæfa sögustaðnum
Reykjavík. Vinningstillagan breytir stórum hluta torgsins í byggingarlóð svo þetta samhengi hverfur
að stærstum hluta úr bæjarmyndinni inn í þröngt sund. Vinningstillagan gerir með þessu lítið úr
viðkvæmri sögulegri ásýnd Reykjavíkur. Við Kirkjustræti eiga svo að
rísa hús sem munu skera á tengsl
Austurvallar og Víkurkirkjugarðs.
Húsaröðin við Kirkjustræti mun
nánast hverfa frá Austurvelli séð.
Við getum vissulega þakkað fyrir
að gömlu húsin skuli ekki rifin. En
er þetta ekki eins og menn hefðu
á sínum tíma bjargað Torfunni
með því að leyfa henni að standa
en byggt fjögurra hæða stjórnsýsluhús í garðinum fyrir framan
hana? Væri það góð Lækjargata?
Það er ekkert stórkostlega mikið að
umræddum samkeppnisreit annað
en ofvaxin hús Landsímans og Miðbæjarmarkaðarins. Það er ekkert
sem kallar á að stækka þessar
stærstu byggingar miðborgarinnar
svo þær geti orðið risahótel. Í þeim
er þegar gott pláss fyrir stórt hótel
án þess að bæta nokkru við.
Þjónar tillaga n menni ngu
Reykjavíkur? Gömlu húsin og þær
fornleifar sem þarna finnast geyma
mikilvæg verðmæti fyrir komandi
kynslóðir. Slíkt samhengi er ekki
að finna á öðrum stöðum í borginni. Enginn annar reitur í borginni státar af elsta kirkjugarði
Reykjavíkur innan sinna marka,
byggingarlóðum frá tímum Innréttinganna og götumyndum húsa
við fjórar af elstu götum borgarinnar, svo fáein atriði séu nefnd.
Auk þess liggur hann að Austurvelli, höfuðtorgi þjóðarinnar, og
öðru nýrra torgi, Ingólfstorgi, sem
er að festast í sessi sem verðugur
endapunktur megináss miðborgarinnar sem Laugavegur og Austurstræti mynda.

Ef allt væri með felldu hefði
meginmarkmið samkeppninnar
verið að draga fram og styrkja
hins sögulegu sérkenni sem einstæð eru fyrir þennan reit og
nánasta umhverfi hans. Þar er að
finna raunverulegt sögulegt samhengi sem ekki verður búið til á
öðrum stað. Gistihús er hægt að
byggja á ótal reitum um alla borg
en það er aðeins ein gata sem
markar upphaf byggðar í Reykjavík. Er það heppileg stefna í menningartengdri ferðaþjónustu að
fórna því sem ferðamenn koma til
að skoða til þess að þeir fái stað
til að sofa?

Samkeppnin opinberar þann
vanda sem úrelt og að því er virðist óafturkræft byggingarmagn

og sameiginlegra gilda sem er lýsandi fyrir upplegg samkeppninnar.
Umræddum reglum þarf að

Hér er hjarta borgarinnar og borgin á
það skilið að fulltrúar hennar skili betra
verki til handa öllum íbúum Reykjavíkur.
í gömlu skipulagi veldur. Samkeppnin streðar við að gera gott
úr bákninu en tekst ekki. Vinningstillagan þéttir byggð á kostnað
almannarýmis, almannahagsmuna

breyta en þar stendur ekki bara
upp á borgina heldur Alþingi líka.
Það er víða svo í nágrannalöndum okkar að þegar skipulag nær
vissum aldri fellur það með öllu úr

gildi. Því fylgir enginn meiri eignarréttur en tækifæri til að byggja
á meðan það gildir. Í Kaupmannahöfn er þessi gluggi opinn í fimm
ár í einu. Hér falla byggingarleyfi
úr gildi að tveimur árum liðnum.
Því skildi byggingarmagnið eitt
vera eilíft?
Hér er hjarta borgarinnar og
borgin á það skilið að fulltrúar
hennar skili betra verki til handa
öllum íbúum Reykjavíkur, ekki
bara lóðarhafanum. Hefði samkeppnin í alvöru snúist um það
hvernig Reykjavík gæti orðið betri
borg hefði niðurstaðan aldrei orðið
þessi.
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

timamot@frettabladid.is

ÞÓRHILDUR RAGNA KARLSDÓTTIR
Hjarðarhaga 26,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni fimmtudaginn
19. júlí. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
miðvikudaginn 8. ágúst kl. 15.00.
Karl Þorsteinsson
Margrét Geirrún Kristjánsdóttir
Guðbjörg Þorsteinsdóttir Halldór Bjarnason
Baldur Þorsteinsson
Linda Udengaard
barnabörn og barnabarnabörn.

STEINÓLFUR LÁRUSSON
ásauðarhyglari,
Ytri-Fagradal, Dalasýslu,

lést þann 15. júlí síðastliðinn. Jarðarförin
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug.
Elsku móðir okkar, amma og langamma,

Aðstandendur

GUÐRÚN ÁGÚSTA
GUÐMUNDSDÓTTIR
til heimilis að Sólvangsvegi 3,

lést mánudagskvöldið 23. júlí sl. á Hrafnistu
í Hafnarfirði. Útförin verður auglýst síðar.
Rannveig Traustadóttir
Aðalbjörg Traustadóttir
Trausti Rúnar Traustason
Ingi Hrafn Traustason
barnabörn, barnabarnabörn og tengdabörn.

Þökkum innilega samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

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

JÓHANNES HARALDUR PROPPÉ
hjúkrunarheimilinu Mörk,
áður Hæðagarði 33, Reykjavík,

lést laugardaginn 21. júlí sl. á hjartadeild
Landspítalans við Hringbraut.
Unnur Guðmundsdóttir Proppé
Sævar Guðmundur Proppé
Inga Jóna Sigurðardóttir
Fríða Proppé
Helgi Skúlason
Ragna Björk Proppé
Valur Friðriksson
Auður Brynja Proppé-Bailey
Jean-Pierre Pascal Bailey
barnabörn og barnabarnabörn.

HJÖRDÍSAR EINARSDÓTTUR
Klapparhlíð 5.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á N2
heilabilunardeild Eirs Grafarvogi fyrir
framúrskarandi umönnun og hjúkrun í
veikindum hennar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

GUÐNÝ S. STEINGRÍMSDÓTTIR
Brynjólfur Guðmundsson
Guðmundur Brynjólfsson
Kristín Hulda Halldórsdóttir
Guðfinna Brynjólfsdóttir
Logi Halldórsson
Einar Finnur Brynjólfsson
Guðrún Bryndís Hafsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

til heimilis að Álftahólum 4, Reykjavík,

lést á Landakoti föstudaginn 20. júlí.
Útförin fer fram frá Fella-og Hólakirkju
föstudaginn 27. júlí kl. 13.00.
Aðalheiður S. Steingrímsdóttir Emil Sigurjónsson
Unnar E. Óskarsson
Tómas P. Óskarsson
Ásta J. Oddsdóttir
Elín Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

SVERRIR GUÐBRANDSSON
Hafnarbraut 31, Hólmavík,

lést sunnudaginn 22. júlí á Landspítalanum í
Fossvogi. Útförin fer fram frá Hólmavíkurkirkju
laugardaginn 28. júlí klukkan 11.00.
Guðbrandur Sverrisson
Þórður Sverrisson
Matthildur Guðbjörg Sverrisdóttir
Aðalbjörn Guðm. Sverrisson
Björn Halldórs Sverrisson
Ragnar Rúnar Sverrisson
Heiðrún Rósa Sverrisdóttir
og fjölskyldur.

Lilja Þóra Jóhannsdóttir
Ingibjörg Elísa Fossdal
Ingimundur Benediktsson
Analita Gonzales
Helga Berglind Gunnarsdóttir
Dýrfinna Petra Hansdóttir
Ragnar Guðm. Gunnarsson

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem
hafa sýnt fjölskyldunni samúð og hlýhug
vegna fráfalls ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ERNU ADOLPHSDÓTTUR
Efstaleiti 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
á hjartadeild Landspítalans, deild 14E,
Margréti Guðnadóttur hjúkrunarfræðingi og öðrum sem hjúkruðu
Ernu heima síðustu mánuðina.
Gísli Guðmundsson
Ingigerður Ágústa Guðmundsdóttir
Garðar Guðmundsson
Aagot Vigdís Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

SIGMUNDUR PÁLL LÁRUSSON
múrarameistari,
Seljalandi 1, Reykjavík,

lést föstudaginn 20. júlí á Landspítalanum Fossvogi. Útför hans
fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn
26. júlí kl. 15.00.
Anna Hjörleifsdóttir
Sigdís Sigmundsdóttir
Hjördís Sigmundsdóttir
Benedikt Sigmundsson
Lárus Sigmundsson
Þóra Arnheiður Sigmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Óskarsson
Kristinn Waagfjörð
Erna Þórunn Árnadóttir
Sandra Pohl
Jóhannes Oddsson

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

SIGURÐUR PÉTUR ÞORLEIFSSON
kaupmaður,
Egilsgötu 12, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum þann 19. júlí,
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju
fimmtudaginn 26. júlí kl. 15.00.
Valgerður Auður Elíasdóttir
Þorleifur Sigurðsson
Brynja Dagbjartsdóttir
Hjalti Sigurðsson
Þórey Dögg Pálmadóttir
Margrét Sigurðardóttir
Þórður Jónsson
Sigurður Sigurðsson
Guðrún Björk Reykdal
barnabörn og barnabarnabörn.

LÍKJÖRAR Snorri Jónsson, annar eigandi 64° Reykjavík Distillery, við
verðlaunuðu líkjörflöskurnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

64° REYKJAVÍK DISTILLERY: HLÝTUR
RAUÐA DEPILINN FYRIR HÖNNUN

ENDURSPEGLAR
UPPRUNANN

„Við vildum endurspegla tærleika og íslenskan uppruna
innihaldsins,“ segir Snorri Jónsson annar eigandi 64°
Reykjavík Distillery sem hlýtur Rauða depilinn í ár í flokki
umbúðahönnunar fyrir flöskur líkjöra sinna, sem eru unnir
úr rabarbara, blá- og krækiberjum.
Red Dot Award eru ein virtustu verðlaun hönnunarheimsins og voru þátttakendur í ár 6.823 talsins frá 43 löndum.
Verðlaunahafarnir voru tilkynntir á dögunum en þann 24.
október verða þeir heiðraðir á verðlaunahátíð í Konzerthus
í Berlín. Þar verða verkin til sýnis til 28. október og á sama
tíma kemur út bók með vinningshöfunum.
Snorri og Judith Orlishausen eru eigendur 64° Reykjavík
Distillery og höfðu veg og vanda að hönnun flaskanna. Þau
eru að vonum afar ánægð með viðurkenninguna en stórfyrirtækin Carlsberg, Apple og Leica hlutu meðal annarra
Rauða depilinn í fyrra ásamt íslenska fyrirtækinu Össuri.
„Við stofnuðum fyrirtækið í september 2009 og fyrsta
varan kom á markað um sumarið 2010. Það var bláberjalíkjörinn, svo nokkrum mánuðum seinna komu hinir tveir,“
segir Snorri um þróun unga fyrirtækisins og bætir við að
viðtökurnar hafi verið framar björtustu vonum. „Salan
hefur verið mjög góð og aukist með hverju árinu. Við höfum
átt fullt í fangi með að anna eftirspurn.“
Líkjörarnir eru til sölu í Fríhöfninni og Vínbúðum ríkisins en þau hafa ekki viljað dreifa þeim of víða. Spurður
hvort þau Judith sæki hráefnið í íslenskan berjamó svarar
Snorri: „Nei, við þurfum mun meira en það. Við höfum auglýst í bændablaðinu og keypt ber af bændum og áhugasömum hvaðanæva að á landinu.“
hallfridur@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 25. JÚLÍ 1965

Bob Dylan rafvæðist
Bob Dylan hélt sína fyrstu rafmögnuðu tónleika á Newportþjóðlagahátíðinni á þessum degi árið 1965. Dylan hafði
getið sér orð sem söngvaskáld og jafnan komið fram með
aðeins gítar og munnhörpu. Honum var
hins vegar farið að finnast formið þrengja
að sér, auk þess sem honum leiddist hvernig ákveðin tónlistarkreðsa reyndi að eigna
sér hann. Fyrr á árinu sendi hann frá sér
plötuna Bringing It All Back Home, þar
sem helmingur laganna var rafmagnaður
og aðeins fimm dögum áður en hann kom
fram í Newport kom út smáskífan „Like
a Rolling Stone“, sem átti eftir að verða einn mesti rokkslagari sögunnar. Engu að síður kom það skipuleggjendum
og áhorfendum á Newport-hátíðinni í opna skjöldu þegar
Dylan gekk á svið ásamt hljómsveit með Fender Stratocaster í fanginu og taldi í rokkaða útgáfu af „Maggie‘s Farm“.
Viðbrögðin létu ekki á sér standa, áhorfendur púuðu og
bauluðu svo hátt að það yfirgnæfði næstum því tónlistina.
Hermt var að Dylan hefði verið nokkuð brugðið en í endurminningum sínum sagðist hann ekki sjá eftir neinu. „Frá
mínum bæjardyrum séð tilheyrði ég engum, hvorki þá né
nú.“

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

ANNA GUÐRÚN HALLDÓRSDÓTTIR
frá Burstafelli, Drangsnesi,

andaðist á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn
26. júní. Minningarathöfn fer fram frá
Drangsneskapellu laugardaginn 28. júlí
klukkan 15.00.
Gunnhildur Höskuldsdóttir
Jóhanna Björk Larsen
Bjarnveig Höskuldsdóttir
Friðgeir Höskuldsson
Anna Guðrún Höskuldsdóttir
Auður Höskuldsdóttir
Halldór Höskuldsson
ömmu- og langömmubörn.

Erling Birkir Ottósson
Ragnar Sigbjörnsson
Sigurbjörg Halldórsdóttir
Guðmundur Ingvarsson
Jón Anton Magnússon
Sunna Jakobína Einarsdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

ÞÓRARINN SIGURJÓNSSON
fyrrverandi bústjóri og alþingismaður
í Laugardælum,

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir
og amma,

lést 20. júlí. Útförin fer fram frá Selfosskirkju
laugardaginn 28. júlí kl. 13.30. Jarðsett
verður í Laugardælakirkjugarði.

HAFDÍS BJÖRK HERMANNSDÓTTIR

Ólöf I. Haraldsdóttir
Sigríður Þórarinsdóttir
Óli Sverrir Sigurjónsson
Haraldur Þórarinsson
Þórey A. Axelsdóttir
Kristín Þórarinsdóttir
Garðar Sverrisson
Ólafur Þór Þórarinsson
Malin Widarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Einilundi 2f, Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 27. júlí kl. 13.30.
Stefán Böðvar Þórðarson
Þórður Stefánsson
Hermann Stefánsson
Böðvar Stefánsson
og barnabörn.

Margrét Hildur Kristinsdóttir
Ragnheiður María Harðardóttir
Karólína Dóra Þorsteinsdóttir

SJÁÐU MYNDINA SEM ER AÐ SLÁ ÖLL AÐSÓKNARMET!

-betra bíó

ࡐ% WLUKUHVVLURJN WLU´
- Haukur Viðar Alfreðsson, Fréttablaðið

ࡐ+HLOODQGLOHLNXURJIDOOHJVDJD´
- Helgi Snær Sigurðsson, Morgunblaðið
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LÁRÉTT
2. bauti, 6. kusk, 8. mjöl, 9. bókstafur,
11. aðgæta, 12. orðtak, 14. urga, 16.
pípa, 17. bókstafur, 18. fát, 20. tveir
eins, 21. handa.
LÓÐRÉTT
1. munnvatn, 3. kringum, 4. gróðahyggja, 5. hamfletta, 7. ljótur, 10.
viðmót, 13. gerast, 15. sál, 16. þjálfa,
19. tveir eins.
LAUSN

Hið landlæga stefnuleysi

20

að bregðast við aðstæðum, óskum, umsóknum. Við erum dálítið eins og fjölskylda sem kaupir ekkert í búið nema
það sé á tilboði, rýkur úr einni búð í aðra
og gerir góð kaup og situr uppi með tólf
manna borðstofuborð án stóla, 20 kílóa
kornflexpakka og ógrynni af bleyjum, þar
sem þetta var á svo góðu verði.

eðli, sem er hæpið og byggir aftur á því að
hægt sé að fullyrða um að þjóð sé til, sem
er einnig hæpið. En hér erum við komin
út í póstmódernísk fræði sem gætu leitt
okkur í karp um hugtök, sem er hið besta
mál en skilar kannski ekki endilega miklu.
Það getur verið kostur að geta einhent sér
í verkin, að láta ekki fyrirframgefið
skipulag niðurnjörva allt og geta
brugðist við breyttum aðstæðum
hratt. Það er hins vegar galli hve
víða alla stefnu skortir í íslensku
samfélagi.

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

21

ÍSLENSK stjórnhyggja einkennist af því

V

ið Íslendingar erum skorpuþjóð. Já,
BAKÞANKAR
þetta er klisja og jafn fúl og aðrar
Kolbeins
slíkar, en það þarf ekki að þýða að hún sé
Óttarssonar ekki sönn. Þessi fullyrðing gerir líka ráð
Proppé fyrir því að hægt sé að fullyrða um þjóðar-

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

ÓREIÐAN getur verið undursamleg og
fátt er leiðinlegra en stíf reglufesta. Fyrir
eitt stykki samfélag er hins vegar betra
að meginlínurnar liggi nokkuð ljóst fyrir.
Það þarf þá enginn að velkjast í vafa um
í hvaða höfuðátt er fetað, þó sveigjur geti
komið á leiðina.
HVER er til dæmis þörfin fyrir hótel í mið-

TREKK í trekk kemur í ljós að
heildstæða stefnumörkun – lifi
stofnanamálið – vantar í hverjum
málaflokknum á fætur öðrum.
Hver er í raun stefna stjórnvalda
um að virkja eða vernda? Hún er
í nefnd. Hver er stefna stjórnvalda varðandi hælisleitendur?
Hún er í starfshópi. Hver er
stefnan varðandi uppbyggingu
ferðaþjónustu, skipulag löggæslumála, rekstrarumhverfi
fiskeldis, jarðarkaup útlendinga? Svo eitthvað sé tínt til.

bænum og hvert er fyrirhugað framboð á
hótelrýmum? Fá sumir útlendingar öðruvísi meðferð en aðrir við landakaup? Er í
lagi að veiða umfram ráðgjöf af fisktegund
til að skapa sér betri samningsstöðu?
Getum við sett okkur stefnu um hvar eigi
að virkja og hvar vernda, eða ætlum við að
rífast áfram um hvert og eitt svæði?

SENN líður að Alþingiskosningum og brátt
fer áróður stjórnmálaflokkanna að dynja
á okkur. Mikið væri gaman ef hann fæli í
sér skýra framtíðarsýn og stefnu, en ekki
glepjandi gylliboð með afsláttarmiðum.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli
Nú eigum við
völina! Þann sem
GETUR gripið bolta
eða þann sem EKKI
getur gripið bolta!
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Hmmm!
Tricky!
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■ Gelgjan
Siggi! Þú ert kominn heim! Hvað
ætlarðu að vera lengi?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gaur, ég er búinn að vera hérna
í tvær vikur! Flugið mitt fer eftir
þrjá tíma.

Ég verð að byrja að
fylgjast betur með
hérna.

Ég er alltaf að
segja systur
þinni það.

Í alvöru?

VIÐ VERÐUM Á
SIGLUFIRÐI
UM HELGINA
SÍLDARDAGAR

ÆVINTÝRAEYJAN MEÐ
HEMMA GUNN OG SVANSÍ
Á laugardaginn verður
Ævintýraeyjan með Hemma
Hemma
á
Gunn ogGunn
Svansíogá Svansí
Bylgjunni.
Bylgjunni.
Þauupp
senda
út frá
Boðið verður
á frábær
Kaffi
Rauðku. og uppákomur
tónlistaratriði
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

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ef hann faðir þinn
myndi sjá útganginn á
þér myndi hann snúa
sér við í sósunni.

■ Barnalán

S OLLA
&
H ANNES

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ef fyrsta tilraun misheppnast, reyndu aftur.
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32.000 MANNS!

- TV, KVIKMYNDIR.IS

5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
DARK KNIGHT RISES KL. 4.30 - 5.30 - 8 - 9 - 11.30
DARK KNIGHT RISES LÚXUS KL. 4.30 - 8 - 11.30 10
ÍSÖLD 4 3D ÍSL.TAL KL.3.20 - 5.50
L
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL. 3.20
L
TED
KL. 8 - 10.20
12
SPIDER-MAN 3D
KL. 5 - 8 - 10.50
10
HLUTI AF HVERJUM SELDUM
BÍÓMIÐA ALLAN JÚLÍ
- rennur til Barnaheilla

- VJV, SVARTHÖFÐI

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.TAL KL.5.50
L
TED
KL. 8
12
SPIDER-MAN 3D KL. 6 - 9
10
INTOUCHABLES KL. 5.30 - 6.30 - 8 - 9 - 10.30 12
WHAT TO EXPECT WHEN EXPECTING KL. 10.25 L
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
ÍÓ

ÍSÖLD 3D
TED
SPIDERMAN 3D
INTOUCHABLES

KL. 5.50
KL. 8 - 10.10
KL. 10.10
KL. 5.50 - 8

L
12
10
12

5%

www.laugarasbio.is

tæknibrellna er óaðfinnanlegt.

HVÍ SVO ALVARLEGUR?
Bíó ★★★★★

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

VEISLA FYRIR AUGAÐ Það er einkar vel staðið að sjónrænum þáttum myndarinnar og samspil kvikmyndatöku, leikmyndar og

The Dark Knight Rises
Leikstjórn: Christopher Nolan

POWERSÝNING
KL. 11.10

25.000 MANNS!
LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

THE DARK KNIGHT RISES
TED
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 3D

4, 8, 11.10(P)
5.50, 10.15
4, 8, 10.20
4

STÆRSTA MYND ÁRSINS

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

KVIKMYNDIR.IS

EMPIRE

HOLLYWOOD REPORTER

SÉÐ OG HEYRT

ÁLFABAKKA

THE DARK KNIGHT RISES
kl. 1 - 2 - 4:30 - 5:30 - 6 - 8 - 9 - 10 - 10:20 - 11:20
DARK KNIGHT RISES VIP kl. 1 - 4:30 - 8 - 11:20
MAGIC MIKE
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
DREAMHOUSE
kl. 8
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40
MADAGASCAR 3 ísl. Tali
UNDRALAND IBBA ísl. Tali kl. 1:30
DARK KNIGHT RISES
LOL
DREAM HOUSE

AKUREYRI

kl. 4:30 - 8 - 11:20
kl. 6
kl. 8 - 10:20

SELFOSSI

THE DARK KNIGHT RISES kl. 8 - 11:15
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10:10

EGILSHÖLL

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

12
VIP

12
16
L
L
L

12
12
16

DARK KNIGHT RISES
kl. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
TED kl. 3:20 - 5:40 - 10:30
MAGIC MIKE
kl. 8
kl. 2 - 4
ÍSÖLD 4 ísl. Tali
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 1 - 3

2D
2D
2D
3D
2D

12

DARK KNIGHT RISES kl. 5:30 - 6 - 9 - 10 2D
MAGIC MIKE
kl. 8 - 10:20
2D
3D
MADAGASCAR 3 ísl. Tali kl. 5:50

12

12

KEFLAVÍK

Niðurstaða: Helst til þunglamalegur
lokakafli en mikil veisla fyrir augað.

2D
2D

„Ég er með hluta af bestu hljómlistarmönnum
Íslands, Don Randi, fyrrum píanóleikara Frank
Sinatra, og einum besta trommuleikara heims sem
heitir Bernie Dresel,“ segir Geir Ólafsson sem
var við upptökur í Stúdíói Sýrlandi fyrir væntanlega hljómplötu sína í síðustu viku ásamt einvalaliði tónlistarmanna og Þóri Baldurssyni, sem stýrði
upptökunum.
„Bernie hefur spilað inn á Simpsons og Family
Guy þættina og er mjög eftirsóknarverður. Það var
mikið tækifæri að fá að vinna með honum,“ segir
hann ánægður með samstarfið og bætir við: „Þetta
er risaskref fyrir mig en afskaplega lítið fyrir
mannkynið.“
Geir Ólafsson gerði samning við fyrirtæki Don
Randi um útgáfu plötunnar fyrir tveimur árum
og er hún væntanleg á haustmánuðum. „Þetta eru
hlutir sem hafa verið í bígerð síðustu árin en ég hef
auðvitað haldið yfir þrjátíu tónleika í Hollywood og
þetta hefur vaxið með hverjum tónleikum fyrir sig,“
segir hann.
Titillag plötunnar er endurútsetning á laginu I‘m
Talking About You eftir Jóhann G. Jóhannsson og
hafa þeir aðilar sem standa að baki plötunni mikla
trú á útsetningunni. „Þeir hrifust strax af því og
ætla að nota það sem kynningarlag fyrir plötuna,“
segir Geir spenntur.
Platan inniheldur fjórtán endurútsetningar. Þar

HOLLYWOOD Bernie Dresel, Don Randi, Geir Ólafsson og Þórir

Baldursson áttu góðar stundir í Stúdíói Sýrlandi á mánudag og
þriðjudag í síðustu viku við upptökur á plötu sem framleidd er
vestanhafs.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

á meðal eru Beat it með Michael Jackson og Late in
the Evening með Paul Simon.
Geir var boðið að taka lögin upp vestanhafs en
vildi að íslenskir tónlistarmenn yrðu hluti af verkefninu. „Þegar maður fær svona tækifæri finnst
mér það vera skylda mín að taka upp heima því ég
hef mikla trú á hljóðfæraleikurunum okkar,“ segir
hann.
-hþt
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KRINGLUNNI

DARK KNIGHT RISES kl. 7 - 10:20
DREAMHOUSE
kl. 8 - 10

Þriðju og síðustu myndar leikstjórans Christophers Nolan um
Leðurblökumanninn hefur verið
beðið með mikilli eftirvæntingu.
Batman Begins var ágætis upphafspunktur á þríleiknum og framhaldið, The Dark Knight, þótti
sérlega vel heppnað og gerði allt
bandvitlaust. Í þessum íburðarmikla lokakafla berst Blakan við
harðsvíraðan hrotta að nafni Bane
sem heldur Gotham-borg í gíslingu með atómbombu, en minnsta
óhlýðni borgarbúa er sögð nægja til
að hann gangsetji sprengjuna.
Það er einkar vel staðið að sjónrænum þáttum myndarinnar og

ast með. Vissulega er engin ein rétt
leið til gera þessari sígildu teiknimyndasöguhetju skil á hvíta tjaldinu og það er alveg klárt að Christopher Nolan er mikill listamaður.
Hann sýndi okkur það líka í The
Dark Knight að ofurhetjumyndir
fyrir fullorðna er alls ekki svo fráleit hugmynd. En þyngslin og voðalegheitin í The Dark Knight Rises
eru svo yfirgengileg frá upphafi til
enda að dramatískur slagkraftur
atriða sem raunverulegu máli
skipta verður minni fyrir vikið.
Mig langar þó að þakka Nolan
fyrir metnaðarfulla seríu og þá
sérstaklega fyrir miðjumyndina.
Honum hefur svo sannarlega tekist
að leiðrétta mistök forvera síns,
leikstjórans Joel Schumacher, sem
breytti uppáhalds ofurhetjunni
minni í súrrealískt BDSM-sirkusatriði og lét sauma á hana leðurgeirvörtur.
Haukur Viðar Alfreðsson

Geir með trommara Simpsons

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

Leikarar: Christian Bale, Anne
Hathaway, Tom Hardy, Michael
Caine, Gary Oldman, Marion
Cotillard, Joseph Gordon-Levitt,
Morgan Freeman

samspil kvikmyndatöku, leikmyndar og tæknibrellna er óaðfinnanlegt. Þá er leikhópurinn í
góðum gír og illmennið Bane er
óhuggulegt en um leið aðlaðandi.
Christian Bale er frábær sem Bruce
Wayne en ég hef alltaf átt erfiðara
með að sætta mig við hann í Blökubúningnum. Anne Hathaway reynir
ekki einu sinni að feta í fótspor Michelle Pfeiffer og tekur allt annan
vinkil á Kattarkonuna en við erum
vön, ákvörðun sem var sú besta í
stöðunni og hlutverkið fer henni vel.
Nolan hefur hins vegar engan
húmor fyrir Leðurblökumanninum
sínum og þrúgandi alvarleikinn sem
hefur farið stigvaxandi með hverri
myndinni nær hápunkti hér. Manni
koma til hugar orð sjálfs Jókersins
í seinustu mynd, „Why so serious?“,
rétt áður en hann sker í sundur andlitið á einum andstæðinga sinna, en
leikstjórinn eyðir hér tæpum þremur klukkutímum í að reyna að sannfæra okkur um að skikkjuklæddur
maður með leðurblökueyru sem
berst við glæpi sé ekkert til að gant-
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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: 101 REYKJAVIK 18:00 
COOL CUTS: WHEN THE RAVEN FLIES 20:00  COOL CUTS: HEIMA
SIGUR RÓS 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH SUBS) 22:00

HEIMSFRUMSÝNING!

Frábær sálfræðitryllir í anda The Sixth Sense

12
16

12
16

ROBERT DE NIRO | SIGOURNEY WEAVER

RED LIGHTS

JACK BLACK SLÆR Í GEGN SEM

BERNIE

BÍÓ PARADÍS - HEIMILI KVIKMYNDANNA

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

MIÐVIKUDAGUR 25. júlí 2012

Tónlist ★★★★★

Mikið úrval
af vönduðum
töskum!

Ghostigital
Division of Culture and Tourism
Smekkleysa

Annar hljómur, sömu lætin
Hljómsveitin Ghostigital hefur verið ein af mínum uppáhaldshljómsveitum síðustu ár. Tónlistin hennar, sambland af eiturferskum og oft
æstum töktum Curvers og ýktum söng og textum Einars Arnar, líkist engu
öðru sem er í boði. Ghostigital á að baki tvær plötur. Ghostigital kom út
2003 og lofaði góðu, en
meistaraverkið In Cod We
Trust kom út 2006. Ghostigital er frábær tónleikasveit, en eins og með
marga aðra alvöru tónlistarmenn þá er tónleikaupplifunin allt öðruvísi en
að hlusta á plöturnar.
Eftir sex ára hlé er komin
ný plata, Division of Culture and Tourism. Nafnið er
tilvísun í pólitískan frama
söngvarans, sem er einmitt
formaður menningar- og
ferðamálaráðs Reykjavíkur.
Tónlistin á nýju plötunni
er á sömu slóðum og áður, en þó hefur hljómurinn þróast töluvert. Það
sem kemur mest á óvart er að bjögunin („distortion“ á ensku), eitt helsta
einkenni Ghostigital, er að mestu horfin. Maður fékk eiginlega sjokk
þegar maður hlustaði á plötuna í fyrsta sinn. Hvar er bjögunin mín? Það
sannast hins vegar við frekari hlustun að tónlist Ghostigital virkar alveg án
bjögunar líka. Í fyrstu finnst manni tónlistin hálfnakin, en svo fer maður
að njóta þess að heyra hvert hljóð betur. Það hefði ekki heldur verið
sérstaklega spennandi að fá bara In Cod We Trust 2. Ég mæli samt með
því að platan sé spiluð hátt. Það verða að vera læti þegar maður hlustar á
Ghostigital.
Eitt af því sem hefur einkennt plötur Ghostigital eru flottir gestir.
Hápunkturinn var auðvitað Mark E. Smith í laginu Not Clean á In Cod
We Trust. Það er mikill gestagangur á Division of Culture and Tourism.
Rapparinn Sensational, sem var á báðum fyrri plötunum, á flotta innkomu hér í laginu Don‘t Push Me, gamli Talking Heads söngvarinn David
Byrne klikkar ekki heldur í Dreamland og önnur goðsögn, Alan Vega úr
Suicide, syngur í Scary Scary. Stilluppsteypa og Dälek koma líka við sögu.
Það eru mörg flott lög á Division of Culture and Tourism og heildin er
sterk, þó að hún nái ekki alveg sömu hæðum og In Cod We Trust. Mín
uppáhaldslög eru Don‘t Push Me, Dreamland, Bursting og Numb.
Á heildina litið er Division of Culture and Tourism mjög flott Ghostigitalplata og ein af bestu plötum ársins til þessa. Tónlist Ghostigital er óvægin
og höfðar ekki til allra. Hún fer seint í síspilun á Bylgjunni. Allir þeir sem
eru til í smá læti ættu hins vegar hiklaust að tékka á þessari nýju plötu
Curvers og Einars Arnar.

6N¡ODW¤VNXGDJDU

20% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM SKÓLATÖSKUM
Gildir til 31. júlí eða á meðan birgðir endast.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Einar Örn og Curver fá hjálp frá David Byrne, Alan Vega og fleiri
góðum gestum á nýju plötunni.

Þátttakendur í dómarastól
Undirbúningur stendur nú yfir
fyrir tólftu þáttaröð raunveruleikaþáttarins American Idol.
Svo virðist sem Randy Jackson sé sá eini sem ætli að tolla
í dóma ra sæti nu því báði r
samdómarar hans, Jennifer Lopez
og Steven Tyler, hafa ákveðið að
vera ekki með í næstu þáttaröð.
Framleiðendur þáttanna leita
því sem óðir að nýjum dómurum
til að fylla skarðið og hafa nú
brugðið á það ráð að snúa sér að
gömlum þátttakendum. Enn sem
komið er hefur verið rætt við þau
Taylor Hicks, Carrie Underwood,
Clay Aiken og Adam Lambert en
hvort eitthvert þeirra verði hluti
af dómarapanelnum, eða komi að
þættinum á annan hátt, hefur þó
ekki verið gefið út.

Pottþétt par!
NÆSTI DÓMARI? Verður Carrie Under-

wood næsti dómari American Idol?

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Miðvikudagur 25. júlí 2012
➜ Tónleikar
12.00 Kamm-

erkórinn Schola
cantorum syngur
hádegistónleika í
Hallgrímskirkju en
kórinn hefur undanfarin sumur sungið
vikulega tónleika
á miðvikudögum í
samstarfi við Alþjóðlegt orgelsumar í
Hallgrímskirkju.
21.00 Söngkonan
María Magnúsdóttir heldur djasstónleika á Café
Rosenberg, Klapparstíg. Efnisskrá tónleikanna verður fyrst
og fremst jazzlög

úr öllum áttum en einnig glæný frumsamin lög og örfá tökulög. Miðaverð er
kr. 1.500, en 1.000 fyrir nema. Athugið
að enginn posi verður á staðnum.

Þegar leiðir þeirra lágu saman í fyrsta skipti
hér á Íslandi, fyrir einhverjum 60 árum síðan
þá vakti það sömu hughrif hjá öllum.
Coca Cola og Prince Polo voru sköpuð
fyrir hvort annað. Ekkert mun koma upp á
milli þeirra. Enn þann dag í dag eru þau
uppáhalds snarl-tvenna Íslendinga.
Dekraðu við þig, leyfðu þér að kynnast
þessu einstaka pari. Coke og Prince –
hleyptu ástinni inn fyrir varirnar og leyfðu
henni að blómstra.

➜ Uppákomur
20.00 Pub Quiz verður haldið í hliðar-

sal skemmtistaðarins Faktorý, er uppákoman liður í tveggja ára afmælisfögnuði staðarins og er aðgangur ókeypis.

➜ Tónlist
20.00 Tríóið Delizie Italiane býður

til tónleika á Hótel Eddu, Laugum
í Sælingsdal. Boðið verður upp á
suðrænar veitingar á hóflegu verði, en
aðgangur að tónleikunum er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

SJÓNVARPSSTÖÐIN ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER EINGÖNGU Í BOÐI Á STÖÐ 2 FJÖLVARP

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS
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sport@frettabladid.is

GUÐMUNDUR Stýrir Íslandi á ÓL í þriðja

skiptið í röð.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Handboltalandsliðið:

Strákarnir fara
utan í dag
HANDBOLTI Handboltalandslið

karla heldur til Lundúna í dag en
Ólympíuleikarnir verða settir á
föstudaginn kemur. Fyrsti leikur
Íslands verður gegn Argentínu á
sunnudaginn en liðin áttust við í
tveimur æfingaleikjum í Kaplakrika á dögunum. Ísland vann
báða leikina.
Allir fimmtán leikmennirnir
sem voru valdir í Ólympíuhópinn
fóru utan í dag, þar á meðal
Ólafur Bjarki Ragnarsson sem
hefur ekkert getað æft síðustu
dagana vegna meiðsla. Hann er
svokallaður fimmtándi maður í
hópnum en aðeins fjórtán leikmenn eru á skýrslu í leikjunum.
Guðmundur Guðmundsson
landsliðsþjálfari getur skipt út
leikmanni vegna meiðsla fram að
8-liða úrslitum en verður þá að
velja úr hópi þeirra 28 leikmanna
sem tilkynntir voru til IHF fyrir
leikana. Hann hefur svigrúm
alveg fram að úrslitaleik að kalla
fimmtánda manninn í hópinn,
sem og annan markvörð ef Björgvin Páll Gústavsson og Hreiðar
Levý Guðmundsson meiðast ytra.
- esá

UNNU Í FYRRA Axel Bóasson úr Keili og

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir úr GR.

Íslandsmótið í höggleik:

Færri komust
að en vildu
GOLF Íslandsmótið í höggleik í
golfi hefst á fimmtudaginn og
fer mótið fram á Strandarvelli á
Hellu að þessu sinni. Axel Bóasson úr Keili og Ólafía Þórunn
Kristinsdóttir úr GR hafa titla að
verja á mótinu.
Mikill áhugi var hjá íslenskum
afrekskylfingum á mótinu og
komust færri að en vildu í karlaflokknum en alls eru 123 karlar
skráðir til leiks og 27 konur.
Leiknir verða fjórir keppnishringir á fjórum keppnisdögum
– alls 72 holur. Sýnt verður frá
mótinu í beinni útsendingu á
tveimur síðustu keppnisdögunum
á Stöð 2 sport.
Björgvin Þorsteinsson og
Úlfar Jónsson hafa sigrað oftast
á Íslandsmótinu í höggleik – en
þeir eiga báðir 6 titla. Björgvin
sigraði í fyrsta sinn árið 1971
og síðast árið 1977 og ef hann
verður með á þessu móti verður
þetta 49. Íslandsmót hans í röð.
Úlfar sigraði í fyrsta sinn árið
1986 og í sjötta sinn árið 1992. Af
þeim sem taka þátt í ár er Birgir
Leifur Hafþórsson úr GKG með
flesta titla, alls 4.
Karen Sævarsdóttir hefur
sigrað oftast á Íslandsmótinu í
kvennaflokki – alls 8 sinnum.
Ragnhildur Sigurðardóttir úr GR
er á meðal keppenda en hún hefur
fjórum sinnum sigrað á Íslandsmótinu – fyrst árið 1985 og síðast
árið 2003.
- seth

ÍSLAND leikur æfingaleik gegn Króatíu í London á morgun en hann mun fara fram fyrir
hádegi og fyrir luktum dyrum. Keppni í handbolta karla hefst svo á sunnudaginn og ekki er
búist við öðru en að allir fimmtán í Ólympíuhópi Íslands taki þátt í leiknum af fullum krafti.

SVONA ÚRSLIT MUNU
EKKI ENDURTAKA SIG

Íslenska körfuboltalandsliðið átti fá svör á móti sterku Ólympíuliði Litháa í
Vilníus í gærkvöldi en fyrirliðinn Hlynur Bæringsson er hvergi banginn og segir
íslensku strákana staðráðna í að gera Evrópukeppnina að jákvæðu móti.
Íslensk a kör fu boltalandsliðið fékk stóran skell
í Litháen í gærkvöldi. Fimmtíu
stiga tap, 101-51, var súr staðreynd þegar upp var staðið og
ljóst á öllu að strákarnir þurfa
að laga margt fyrir undankeppni
Evrópumótsins sem hefst um
miðjan næsta mánuð.
Hlynur Bæringsson, fyrirliði
íslenska liðsins, var stigahæstur í íslenska liðinu með 13 stig
en hann segir rassskellinn í gær
engan áfellisdóm yfir íslenska
liðinu.
KÖRFUBOLTI

Fyrst og fremst æfingaferð
„Þeir eru okkur fremri á öllum
sviðum leiksins og körfuboltamenningin hér er á allt öðru
plani en við eigum að venjast.
Þetta var samt fyrst og fremst
æfingaferð fyrir okkur. Við vissum það alveg fyrir fram að eftir
að hafa verið saman í viku þá var
það ekki raunhæft að ætla að fara
að vinna Litháen á útivelli,“ sagði
Hlynur.
Litháen tók völdin í byrjun og
var 30-10 yfir eftir fyrsta leikhlutann. Annar leikhlutinn var
betri hjá íslenska liðinu en Litháen var 48-31 yfir í hálfleik. Litháar skoruðu síðan 12 fyrstu stigin
í seinni hálfleik og litu ekki til
baka eftir það.
„Við getum að sjálfsögðu spilað betur en við gerðum í kvöld
og við munum gera það. Þessi
úrslit munu ekki endurtaka sig.
Við ætlum ekki að gráta þetta of
mikið þó svo að við séum svekktir en á venjulegum degi er mikill
getumunur á Litháen og Íslandi,“
segir Hlynur.
Hann viðurkennir að það
hafi verið sjokk að mæta svona
sterku liði sem er búið að skipta
í Ólympíugírinn. „Litháen er frábær körfuboltaþjóð en munurinn
er líka meiri út af því hvar liðin
eru stödd í sínu prógrammi. Við
eigum alveg þrjár vikur inni en
þeir eru að fara að keppa eftir
nokkra daga,“ segir Hlynur og
segir það ekki hafa farið á milli
mála að körfuboltalandslið Litháen eigi sviðsljósið þessa dagana.
Allt snýst um liðið í Litháen
„Litháar eru mjög heitir fyrir
sínu körfuboltalandsliði og hér
snýst allt um þetta Ólympíulið.
Ég held að þeir eigi eftir að gera

Engar áhyggjur
Guðjónsson er með
sinaskeiðabólgu í vinstri úlnlið
og gat af þeim sökum ekki
spilað með í æfingaleiknum
gegn Argentínu á mánudaginn.
Hann hefur þó ekki áhyggjur af
því að meiðslin muni há honum
á Ólympíuleikunum sem settir
verða á föstudaginn.
„Úlnliðurinn er búinn að vera
stokkbólginn og þetta hefur verið
sérstaklega slæmt á kvöldin og
á nóttinni. En ég er byrjaður á
lyfjum sem munu vonandi draga
úr bólgunni sem allra fyrst.
Ég ætti að vera orðinn góður á
sunnudaginn,“ sagði Snorri sem
stefnir að því að æfa með liðinu
síðdegis í dag.
- esá

HLYNUR BÆRINGSSON Fyrirliði íslenska liðsins segir íslenska liðið geta spilað miklu
betur en það gerði í Litháen í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

mjög góða hluti á Ólympíuleikunum og ég vona það því ég held
alltaf með þeim á Ólympíuleikunum. Þeir gera hlutina rétt og
við getum lært eitthvað af þeim
því þeir eru lítil þjóð líka,“ segir
Hlynur.
H ly nu r seg i r þjá l fa ra n n
Peter Öqvist hafa verið svekktan í leikslok. „Peter var svekktur því hann telur að við getum
gert miklu betur og það vitum
við líka. Þetta var samt æfingaferð og við ætluðum að reyna að
nota hana til að hífa okkur upp
á hærra plan. Það er gott að fá
mjög sterka mótherja,“ segir
Hlynur.
„Hann var helst ósáttur með
hvað við vorum að hreyfa boltann
hægt því viljum hreyfa boltann
eins hratt og við getum til þess
að koma hreyfingu á þessa stærri
menn,” sagði Hlynur en það munaði líka mikið um að íslenska liðið

lék án bakvarðarins snjalla Jakobs Sigurðarsonar.

Ekki dæmdir af þessum leik
Íslenska liðið mætir Serbíu í
Laugardalshöllinni 14. ágúst
næstkomandi og er það fyrsti
leikur liðsins í undankeppni EM.
Liðið spilar síðan níu leiki til
viðbótar á næstu fjórum vikum
á eftir.
„Við erum nokkuð brattir. Ég
er alveg viss um að þessi keppni
hjá okkur eigi eftir að vera
mjög jákvæð. Við erum að fara
að lenda á móti þjóðum eins og
Serbíu og Svartfjallalandi sem
eru ekki langt frá Litháen. Við
ætlum samt að gera þetta að
jákvæðri keppni fyrir körfuboltann á Íslandi og þótt þetta hafi
verið slæm úrslit þá verðum við
ekki dæmdir af þessum leik,“
sagði Hlynur að lokum.

og Dóra María Lárusdóttir var með
tvö mörk þegar Valur vann 5-2 sigur
á Selfossi en Valskonur skoruðu
fyrstu fimm mörk leiksins. Valsliðið er þar með búið að vinna tvo sigra
í röð og komst fyrir vikið upp fyrir
ÍBV og í fjórða sæti deildarinnar.
FH vann óvæntan 3-0 sigur á ÍBV
í Vestmannaeyjum en það hentar
greinilega FH-stelpum vel að mæta
Eyjaliðinu því FH vann fyrri leikinn 4-1.
Guðrún Jóna Kristjánsdóttir var
að stýra FH-liðinu í fyrsta sinn
eftir að hún tók við liðinu af Helenu
Ólafsdóttur en FH vann einnig síðasta deildarleik sinn undir stjórn
Helenu. Aldís Kara Lúðvíksdóttir
skoraði fyrsta mark FH á 37. mínútu og Sarah McFadden bætti síðan
við tveimur mörkum í seinni hálfleiknum.
- óój

1-9 SAMANLAGT Atli Sigurjónsson í

baráttunni í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Forkeppni Meistaradeildar:

KR tapaði aftur
FÓTBOLTI KR tapaði 2-1 gegn HJK
Helsinki í síðari viðureign liðanna í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu
sem minnti þó frekar á þýðingalausan æfingaleik.
Eftir 7-0 tap í fyrri viðureign
liðanna var von KR-inga um
áframhaldandi þátttöku engin og
bæði lið voru meðvituð um það.
Eftir markalausan fyrri hálfleik
skoruðu Finnarnir ódýr mörk um
miðjan síðari hálfleikinn. Emil
Atlason minnkaði muninn af
stuttu færi skömmu síðar og gaf
þeim fáu áhorfendum sem lögðu
leið sína í Vesturbæinn tilefni til
að fagna.
-ktd

ooj@frettabladid.is

Óvæntur sigur FH-stelpna í Eyjum
minnkuðu bæði forskot Þór/KA
á toppnum í fimm stig þegar 11.
umferð Pepsi-deildar kvenna
kláraðist í gær. Óvæntustu úrslit
dagsins voru aftur á móti 3-0 sigur
FH á ÍBV úti í Eyjum. Elín Metta
Jensen skoraði síðan þrennu í stórsigri Vals á Selfossi.
Harpa Þorsteinsdóttir tryggði
Íslandsmeisturum Stjörnunnar þrjú
mikilvæg stig þegar hún skoraði sigurmarkið á móti Fylki átta mínútum fyrir leikslok en Stjarnan vann
leikinn 3-2. Anna Björg Björnsdóttir skoraði tvisvar fyrir Fylki en það
dugði ekki til.
Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir (2
mörk) og Fanndís Friðriksdóttir
skoruðu mörk Blika í 3-0 sigri á Aftureldingu í Mosfellsbænum.
Elín Metta Jensen skoraði þrennu

Snorri Steinn Guðjónsson:

HANDBOLTI Snorri Steinn

Breiðablik og Stjarnan minnkuðu forskot Þór/KA á toppi Pepsi-deildar kvenna:

FÓTBOLTI Breiðablik og Stjarnan

SNORRI STEINN Ætti að vera orðinn
góður fyrir fyrsta leik.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PEPSI KVENNA
ÍBV - FH

0-3

0-1 Aldís Kara Lúðvíksdóttir (37.),, 0-2 Sara
McFadden (61.), 0-3 Sara McFadden (78.).

Afturelding - Breiðablik

0-3

0-1 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir (29.), 0-2 Fanndís
Friðriksdóttir (46.), 0-3 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir
(90.+2).

Selfoss - Valur

2-5

0-1 Elín Metta Jensen (5.), 0-2 Dóra María
Lárusdóttir (28.), 0-3 Elín Metta Jensen (30.),
0-4 Elín Metta Jensen (66.), 0-5 Dóra María
Lárusdóttir (68.), 1-5 Katrín Ýr Friðgeirsdóttir (78.),
2-5 Eva Lind Elíasdóttir (82.).

Stjarnan - Fylkir

3-2

0-1 Anna Björg Björnsdóttir (6.), 1-1 Ashley Bares
(25.), 2-1 Ásgerður S. Baldursdóttir, víti (64.),
2-2 Anna Björg Björnsdóttir (72.), 3-2 Harpa
Þorsteinsdóttir (82.).

STAÐA EFSTU LIÐA

ÖFLUG MÓTSPYRNA Fylkisstelpur voru
nálægt stigi í Garðabænum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þór/KA
Breiðablik
Stjarnan
Valur
ÍBV
FH

11
11
11
11
11
11

9
7
7
6
6
4

1
2
2
1
1
2

1
2
2
4
4
5

30-11 28
29-10 23
30-14 23
27-14 19
26-17 19
18-23 14
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FORD FIESTA TREND
FRÁ

19.780 kr./mán.

*

* Ford Fiesta Trend 5 dyra 1,25i bensín, 60 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,5 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 127 g/km. Miðað er við
óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 1.150.000 kr. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Hlutfallstala kostnaðar 11,82%.
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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við tækið Katrín Tinna Gauksdóttir vill fá mínus

> Stöð 2 kl. 22.20
True Blood

fm 92,4/93,5

Wallander á Mínusinn

Anna Paquin leikur Sookie
Stackhouse í þáttaröðinni True
Blood, sem snýr aftur á dagskrá Stöðvar 2 í kvöld. Þetta
er fjórða þáttaröðin um íbúa
smábæjarins Bon Temps í
Louisiana þar sem vampírur
búa meðal fólksins. Sookie
snýr aftur til bæjarins eftir
að hafa verið í burtu í eitt ár
og kemst að því að ýmislegt
hefur breyst.

Nú er það Wallander sem er í uppáhaldi, í
annað skiptið, ef ekki í það þriðja.
Skiptir ekki mál – þættirnir eru
klassík. Það sem er gott við
þættina er að Wallander er svo
venjulegur. Hann skartar engri
ofursjón sem greinir grunsamlegar trefjar á þriggja metra
færi, hann reiðir sig bara á rök
og raunsæi. Það er líka hæfilegt
tilfinningadrama í kringum
manninn. Hann heldur
til dæmis ekki fram
hjá konunni sinni eins
og er svo algengt í
dönskum þáttum,

enda á Wallander enga konu. Hann er bara smá
skotinn í samstarfskonu sinni og verður stöku
sinnum reiður.
Það eina sem Wallander mætti gera betur
er að sýna sig á skjánum aðeins fyrr á
kvöldin. Fólk sem stundar dagvinnu missir
alltaf af kauða og það fer honum ekki vel
að húka á leigunni. Svo er óþolandi að fara í
háttinn þegar maður veit að gleðigjafinn fer
í loftið eftir hálftíma. Ég legg því til
að komið verði á sérstakri
Mínusstöð, þar sem Wallander og fleiri góðir þættir
verða sýndir klukkutíma á
undan dagskrá. Þá yrðu
sko jólin.

Stöð 2
16.35 Herstöðvarlíf (Army Wives)
17.20 Einu sinni var … lífið (5:26)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Finnbogi og Felix
18.23 Sígildar teiknimyndir (e)
18.30 Gló Magnaða
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Með okkar augum (4:6) Fólk

með þroskahömlun skoðar ýmis mál.

20.05 Læknamiðstöðin (4:22) (Private
Practice V)

20.50 Ljóskastarinn Tónlist úr Kastljósi.
21.05 Kviðdómurinn (4:5) (The Jury II)

Tólfmenningar eru skipaðir í kviðdóm við
réttarhald yfir meintum morðingja eftir að
æðri dómstóll ógildir fyrri dóm.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lífið einn dag (Life in a Day)

Heimildarmynd sem tekin var um allan heim
og á að sýna komandi kynslóðum hvernig lífi
fólk lifði 24. júlí 2010. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi ungra barna.

23.55 Hringiða (8:8) (Engrenages II)
Franskur sakamálamyndaflokkur.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.45 Malcolm in the Middle (2:25)
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (107:175)
10.15 60 mínútur
11.00 Community (3:25)
11.25 Better Of Ted (1:13)
11.50 Grey‘s Anatomy (8:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Mike & Molly (17:24)
13.25 Hannað fyrir Ísland (6:7)
14.15 The Glee Project (8:11)
15.05 Týnda kynslóðin (5:32)
15.35 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (1:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan
19.40 Arrested Development 3 (4:13)
20.00 New Girl (24:24) Gamanþættir um
Jess og skopleg samskipti hennar við sambýlinga sína þrjá, sem allir eru karlmenn.

00.50 Flikk - flakk (3:4) (e)
01.30 Fréttir
01.40 Dagskrárlok

20.25 2 Broke Girls (12:24) Max og

Caroline kynnast við störf á veitingastað og
virðast við fyrstu sýn eiga fátt sameiginlegt.
Við nánari kynni kemur þó annað í ljós og
þær láta sameiginlegan draum rætast.

08.00 Rat Pack
10.00 Love Wrecked
12.00 The Sorcerer‘s Apprentice
14.00 Rat Pack
16.00 Love Wrecked
18.00 The Sorcerer‘s Apprentice
20.00 Bourne Supremacy
22.00 3000 Miles to Graceland
00.05 Swordfish
02.00 The Contract
04.00 3000 Miles to Graceland
06.05 Bjarnfreðarson

20.50 Drop Dead Diva (8:13)
21.35 Gossip Girl (24:24) Fimmta þátta-

röðin um fordekruðu unglingana í Manhattan
sem leggja línurnar í tísku og tónlist.

22.20 True Blood (1:12)
23.15 The Closer (11:21)
00.00 Fringe (5:22)
00.45 Rescue Me (22:22)
01.30 Game of Thrones (7:10) (8:10)
03.20 The Good Guys (13:20)
04.05 Chase (15:18)
04.50 Drop Dead Diva (8:13)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 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 - Eitt og annað
ljóð 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
08.30 The Inspector Lynley Mysteries 10.00 Deal
or No Deal 10.35 EastEnders 11.05 Extreme
Makeover: Home Edition 11.50 QI 12.50 Keeping
Up Appearances 13.50 My Family 14.50 The Best
of Top Gear 15.40 QI 16.45 Extreme Makeover:
Home Edition 17.25 The Graham Norton Show
18.10 QI 19.15 The Graham Norton Show 20.00
QI 20.30 Shooting Stars 21.00 Peep Show 21.25
Live at the Apollo 22.10 The Increasingly Poor
Decisions of Todd Margaret 22.35 The Thick of It
23.04 The Graham Norton Show 23.50 QI

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

07.00 Pepsi-deild kvk: Stjarnan -

Fylkir

17.00 Pepsi-mörkin
18.10 Símamótið
19.00 Pepsi-deild kvk: Stjarnan -

County (12:17) (e)

Fylkir

20.50 Meistaradeild Evrópu: Chelsea

- Genk

22.35 Tvöfaldur skolli Logi Bergmann og
Þorsteinn Hallgrímsson skoða golfíþróttina.

23.15 Michelle Wie á heimaslóðum

Skemmtilegur þáttur þar sem David Feherty
heimsækir Michelle Wie og tekur við hana
einlægt viðtal á heimaslóðum.

16.45 Design Star (4:9) (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 How To Look Good Naked

(5:12) (e) Bresk þáttaröð þar sem konur
með alvörubrjóst og mjaðmir læra að elska
líkama sinn. Jonny Stockton er 26 ára gömul
móðir. Hún er ekki stórvaxin en klæðist alltof víðum fötum. Hún hefur ekki gengið í
brjóstahaldara í átta ár og hefur ekki hugmynd um stærð sína. Gok Wan hjálpar henni
að líta vel út.

19.10 America‘s Funniest Home
Videos (24:48) (e)
18.00 Norwich - Man. City
19.45 Man. Utd. - Everton 22.04.12
20.15 Bolton - Man. Utd.
22.00 Blackburn - Arsenal
23.45 PL Classic Matches: Newcastle

- Leicester, 1996

19.35 30 Rock (22:23) (e)
20.00 Will & Grace (4:24) (e)
20.25 The Marriage Ref (6:10) (e)
21.10 The Firm (22:22) Þættir sem

byggðir eru á samnefndri kvikmynd frá árinu
1993 eftir skáldsögu Johns Grisham. Óvinur
hótar að eyðileggja brúðkaup Ray og Tammy
og Mitch grunar að samsæri sé í gangi tengt
máli sem hann vinnur að.

22.00 Law & Order: Criminal Intent
18.45 The Doctors (165:175)
19.25 American Dad (12:18)
19.50 The Cleveland Show (10:21)
20.15 Masterchef USA (9:20)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Two and a Half Men (22:24)
22.10 The Big Bang Theory (13:24)
22.35 How I Met Your Mother (16:24)
23.00 Bones (4:13)
23.45 Girls (7:10)
00.15 Weeds (1:13)
00.45 The Daily Show: Global Edition
(23:41)

01.20 American Dad (12:18)
01.45 The Cleveland Show (10:21)
02.10 The Doctors (165:175)
02.50 Fréttir Stöðvar 2
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

(8:16)

22.45 Jimmy Kimmel Jimmy hefur verið

að síðan 2003 og er með vinsælustu spjallþáttakóngum vestanhafs. Hann fær gesti sína
til að taka þátt í ótrúlegustu uppákomum.

23.30 Rookie Blue (2:13) (e)
00.20 Royal Pains (12:18) (e)
01.05 The Firm (22:22) (e)
01.55 Lost Girl (12:13) (e)
02.40 Pepsi MAX tónlist

13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10
Jamies køkken 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 Sommervejret 18.00 Spise med Price
18.30 Søren Ryge præsenterer 19.00 TV Avisen
19.25 Sommervejret 19.30 OL 2012 20.05
Hammerslag 20.35 En ny start 22.05 Onsdags
Lotto 22.10 Damages 22.50 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 Herskapelig redningsaksjon 14.55
OL i London 15.50 Oddasat - nyheter på samisk
15.55 Tegnspråknytt 16.00 OL i London 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Tinas
sommerkjøkken 18.15 Folk 18.45 Vikinglotto
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21
19.30 Sommeråpent 20.15 OL-studio 21.00
Kveldsnytt 21.15 Kalde føtter 22.05 Boardwalk
Empire 22.55 I skotlinja 23.50 OL-studio

08.55 Minnenas television 09.55 En idiot på
resa 10.40 Allsång på Skansen 11.40 OS-krönika
12.40 Mitt i naturen 12.45 Kanske en diktare
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.45
Desperate Romantics 15.45 OS i London 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 Engelska mord 18.30 OS i London 20.45
Mad Dogs 21.30 Rapport 21.35 Undercover Boss
22.25 Fängelset 22.55 Allsång på Skansen

06.00 ESPN America 07.35 Opna breska
meistaramótið 2012 (2:4) 18.35 Inside the
PGA Tour (30:45) 19.00 US Open 2012
(4:4) 01.00 ESPN America

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur tækni
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Veiðivaktinn

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

Shape Comfort

kr. 4.900,-

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland


.RPDGX
QºQ

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

Shape Classic

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Shape Original

kr. 5.900,-

kr. 8.900,-

Alhliða heilsukoddi

Ótrúlega þægilegur

Veitir réttan stuðning

MJÚKUR
Ý

ÞÉTTUR
Ý

STUÐNINGS
LAG
Ý

Shape

Shape heilsukoddarnir gefa þann stuðning og þægindi sem tryggja þér góða næturhvíld.
Shape heilsukoddarnir eru gerðir úr byltingarkenndu Visco-Elastic þrýstijöfnunarefni.
Shape heilsukoddarnir tryggja að höfuð þitt er í náttúrulegri svefnstöðu og létta því á öxlum.
by Nature bedding Byltingarkennda Shape Visco-Elastic þrýstijöfnunarefnið tryggir góða öndun í heilsukoddanum.
AloeVera áklæði fyrir einstaka mýkt og öndun.
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AFSLÁTTUR AF
THE NORTH FACE
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Steinunn fetar í fótspor foreldra sinna

„Það er að sjálfsögðu lagið
Nosa, Nosa sem ég hélt alltaf
að væri Mosa, Mosa en það
kom í ljós að svo var ekki. Ég er
að sjálfsögðu búinn að búa til
vestfirskan texta við það líka.“
Benni Sig, skemmtikraftur og rithöfundur.

„Ég hef alltaf verið að hanna og leika mér og
breyta skartgripum sem ég átti, en byrjaði
ekki almennilega að hanna og gera gripi
frá grunni fyrr en árið 2010 og hef verið að
síðan þá,“ segir Steinunn Camilla Sigurðardóttir, söngkona í The Charlies. Fyrsta
skartgripalína Steinunnar, Carma Camilla,
er nú fáanleg á netinu.
Steinunn Camilla á ekki langt að sækja
hæfileikana því foreldrar hennar eiga skartgripaverslunina Gull og silfur á Laugavegi
og segist Steinunn hafa eytt miklum tíma
í versluninni sem barn. „Ég er nánast alin
upp í verslun foreldra minna og gæti ekki
ímyndað mér lífið án gulls, demanta og fallegrar hönnunar. Ég er afskaplega stolt af
skartgripaarfleið okkar.“
Steinunn Camilla hefur þegar hannað tvær

línur undir nafninu Carma Camilla. Sú fyrri
ber heitið Isis og sótti söngkonan innblástur
að henni til Egypta til forna. Aðallínan
kallast Liberty og er innblásin af Frelsisstyttunni. „Sú lína var kristaltær í hausnum
á mér en ég var lengi að prófa mig áfram
með hana,“ segir Steinunn og bætir við: „Ég
legg mikla natni í hvern grip og hætti ekki
fyrr en ég er orðin fullkomlega sátt og því
eru þeir mér allir mjög hjartfólgnir.“
Steinunn handgerir hvern grip og blandar
gjarnan eldri skartgripum sem hún hefur
sankað að sér síðustu tíu árin saman við
hönnun sína. Gripina selur hún á vefsíðunni
Carmacamilla.com og að sögn Steinunnar
hefur eftirspurnin eftir skartinu verið
gríðarlega mikil og var það hvatinn að því að
hún opnaði netverslunina .
- sm

HANNAR SKART Steinunn Camilla Sigurðardóttir, söngkona hljómsveitarinnar The Charlies, hannar og selur
skart á netinu. Hún fetar þar með í fótspor foreldra
sinna sem eiga skartgripaverslun á Laugavegi.

BIRGIR ÓLAFSSON: HEFUR ALLT TIL AÐ BERA TIL AÐ VERÐA STÓRSTJARNA
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Vertu úti
Taktu þátt í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins um náttúru.
Sendu inn þína mynd sem tengist náttúrunni með einum eða
öðrum hætti og þú getur unnið miða fyrir tvo til Evrópu!
Skilafrestur á mynd er til klukkan tólf á hádegi þann
8. ágúst. Vinningsmyndin verður á forsíðu helgarblaðsins þann 11. ágúst og sigurvegarinn fær að auki tvo
flugmiða til einhvers af áfangastöðum WOW Air. Annað
og þriðja sæti fá miða fyrir tvo í Borgarleikhúsið.

Gylfi rífur upp vinsældir
Tottenham á Íslandi
„Það hefur verið um tíu prósenta
fjölgun á klúbbmeðlimum frá því
að þetta Gylfaævintýri hófst allt
saman um síðustu mánaðamót og
ég hugsa að það eigi bara eftir að
aukast þegar deildin fer af stað,“
segir Birgir Ólafsson, formaður Tottenham-klúbbsins á Íslandi.
Á síðustu leiktíð fóru skráðir meðlimir Tottenham-klúbbsins upp í 350
manns, sem er að sögn Birgis mesti
fjöldi frá stofnun hans árið 1995.
Koma Gylfa Sigurðssonar til liðsins
er nú þegar farin að hafa áhrif hérlendis og aðdáendum fjölgar ört.
Hann er strax orðinn vinsæll ytra
líka eftir að hafa skorað mark í
sínum fyrsta leik á dögunum. Birgir
telur vinsældir hans aðeins eiga
eftir að aukast, sleppi hann við öll
meiriháttar meiðsl. „Gylfi Sigurðsson er einfaldlega langbesti íslenski
knattspyrnumaðurinn í dag. Það
gleður mig mikið að hann hafi að
lokum ákveðið að fara til Tottenham
því ég hef óbilandi trú á honum sem
leikmanni og tel hann hafa allt til
brunns að bera til að verða súperstjarna. Hann er hógvær gaur sem
lætur verkin tala og það er ekkert
vesen á honum. Hann er alveg eins
og aðdáendur vilja hafa stjörnurnar
sínar,“ segir hann.
Tottenham-klúbburinn heldur
úti heimasíðunni Spurs.is, auk þess
sem þeir aðstoða við að útvega miða
á leiki, gefa út blað á hverju ári og
fleira. „Það er aldrei að vita nema
við náum Gylfa í samstarf með
okkur í nánustu framtíð og fáum
til dæmis viðtal við hann í blaðið,“
segir Birgir.
Sjálfur er Birgir ekki enn búinn
að festa kaup á nýju Tottenhamtreyjunni en segist þó eiga eftir
að gera það. Hann er þó ekki viss
hvort hún verði merkt Gylfa, en af
þeim rúmlega tuttugu treyjum sem
hann á eru ekki nema fjórar þeirra
merktar.

VINSÆLL
Koma Gylfa til Tottenham hefur lyft
félaginu upp hérlendis. Formaður Tottenham-klúbbsins á Íslandi, Birgir Ólafsson,
segir Gylfa vera alveg eins og aðdáendur
vilji hafa stjörnurnar sínar.

Nýju treyjurnar komu í sölu í
Jóa útherja fyrir helgi og að sögn
Valdimars Magnússonar, starfsmanns verslunarinnar, hafa þær
rokið út. „Við fengum vel yfir 100
treyjur sendar og það er farið að sjá
vel á lagernum. Það er ekki spurning að það verður sprenging í sölu

á Tottenham-treyjum þetta árið,“
segir hann. Verslunin er nú með í
gangi leik þar sem allir sem kaupa
hjá þeim Tottenham-treyju fyrir 1.
september fara í pott og geta unnið
ferð fyrir tvo á leik Tottenham og
Wigan þann 4. nóvember næstkomandi.
tinnaros@frettabladid.is

Sendu inn mynd á ljosmyndakeppni@frettabladid.is

Hundruð nota happy hour-app
Heimur snjallsímaeigenda tekur
stöðugum framförum og það allra
heitasta í dag er smáforrit, eða svokallað app, sem nefnist Reykjavík
Appy Hour.
Tímaritið The Reykjavík Grapevine stendur fyrir appinu en í því
má finna allar svokallaðar hamingjustundir, eða happy hour, sem
boðið er upp á í miðbæ Reykjavíkur.
Margir barir og veitingahús bjóða
upp á þessar stundir á ákveðnum
tímum ákveðna daga og eru drykkir
þá á lægra verði en ella.
„Við byrjuðum að taka saman
svona lista fyrir blaðið okkar
síðasta sumar og svo datt okkur í
hug að búa til app fyrir þetta. Við
höldum samt áfram að prenta þetta
í blaðinu líka,“ segir Páll Hilmarsson, hönnuður hjá Reykjavík Grapevine. Appið kom út 18. júní síðastliðinn og er búið að slá í gegn síðan.
„Ég er ekki með töluna alveg á
hreinu en það eru einhver hundruð

APPY HOUR Reykjavík
Grapevine hefur
hannað nýtt app
sem auðveldar fólki
að finna næsta
happy hour í miðbæ
Reykjavíkur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

manns búin að sækja þetta,“ segir
hann. Reykjavík Appy Hour er eina
appið sem Grapevine hefur gefið út
hingað til en Páll segir vel mögulegt

að þau verði fleiri með tíð og tíma.
Appið er fáanlegt í alla Android
og iPhone síma og er notendum að
kostnaðarlausu.
- trs

Sýningarrúm með 30% afslætti

Nýttu
þér tæ
kifærið!

SÆNGURVERASETT Í MIKLU ÚRVALI!

20 -50%

Rýmum til fyrir nýjum vörum

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

afsláttur

K ró n u r
Vandaðar heilsudýnur
á frábæru
verði!

DÝNUR OG KODDAR

Fyrir þínar
bestu stundir!

49.900
af borgun á
m á n u ð i*

Felix svefnsóﬁ

TILBOÐ Kr. 368.900,Verð 461.125,-

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,-

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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Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld
kl. 22
VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

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

FRÉTTIR AF FÓLKI
Afmælisveisla í miðbænum
Skemmtistaðurinn Faktorý í miðborg Reykjavíkur mun efna til
mikilla fagnaðarláta um helgina
vegna tveggja ára afmælis staðarins. Verða haldnir tónleikar á staðnum öll kvöld frá morgundeginum
til sunnudags og kostar ekkert inn.
Meðal hljómsveita sem munu spila
verða Arnór Dan og félagar í Agent
Fresco og Músíktilraunasigurvegararnir í RetRoBot
en báðar sveitir spila
annað kvöld. Þá mun
ítalski plötusnúðurinn
Francesca Lombardo
þeyta skífum á
laugardagskvöld en hún
hefur vakið
nokkra athygli
á dansgólfum
Evrópu síðustu
mánuði.

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

Leita að fólki
Gestir á tónleikum hljómsveitarinnar of Monsters and
Men í Hljómskólagarðinum 7. júlí
gætu átt von á því að verða hluti
af tónlistarmyndbandi hljómsveitarinnar. Kvikmyndahópurinn
Illusion festi kvöldstundina á filmu
og hafa Nanna Bryndís og félagar
í hljómsveitinni nú ákveðið að nota
myndefnið í nýja myndbandinu. Á
heimasíðu Illusion óska meðlimir
hljómsveitarinnar eftir hjálp við
að komast í samband við þá aðila
sem bregður fyrir í myndbrotunum
sem þeir vilja nota. Allir eru því
hvattir til þess að fara
inn á heimasíðuna
illusion.is/omam,
þar sem settar
hafa verið upp
ljósmyndir úr
myndbrotunum,
til að sjá hvort
þeir reki
augun í
kunnugleg
andlit.
- mþl, trs

1

Hópur gæsa olli
umferðarslysi á Hringbraut

2

Breivik fluttur í annað
fangelsi

3

Upprættu kannabispartý í
miðborginni

4

Geimfarinn Sally Ride er látin

5

Laumufarþegi fannst um
borð í skipi frá Íslandi

NÝ BÓK
FRÁ
HUGLEIKI

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 talað við
mömmu á Skype í marga klukkutíma.
Kynntu þér 10 GB fyrir 500 krónur í síma 6-123456 eða á www.tal.is.

Svona á samband að vera.
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ÍSLENSKA / SÍA TAL 60492 07.12

Mest lesið

3G
2G

Tal er á 3G neti Símans

