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Útskrifumst elst úr háskóla
Nemendur í íslenskum háskólum útskrifast fjórum árum seinna að meðaltali úr grunnnámi en nemendur ríkja
OECD. Þá verja Íslendingar einir þjóða hlutfallslega minni fjármunum til háskóla en grunnskóla.
MENNTAMÁL Íslenskir nemendur

Fékk skilaboð úr fortíð
Hlín Magnúsdóttir, tvítug Kópavogsmær, fann tæplega sjö ára flöskuskeyti í Ólafsvík síðustu helgi. Það
reyndist vera frá dönskum manni. 2
Viðbragðsáætlun klár Hættumat
vegna jarðskjálfta í Þingeyjarsýslum
hefur ekki verið unnið sérstaklega en
til er góð viðbragðsáætlun. 4
Matarkarfan dýr á Íslandi Verð
matarkörfunnar hér á landi er átján
prósentum hærra en meðalverð í
ESB. 10

útskrifast elstir úr háskóla og
næstelstir úr menntaskóla af
nemendum OECD-ríkjanna. Þá
er Ísland eina ríki OECD sem ver
meiri fjármunum á hvern grunnskólanemanda en á hvern háskólanemanda.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í nýrri skýrslu Efnahags- og
framfarastofnunarinnar (OECD)
þar sem fjallað er um menntamál.
Skýrslan nefnist Education at a
Glance og kom út í gær.
Fram kemur í skýrslunni að
Ísland sker sig úr í samanburði við
önnur ríki OECD á nokkra vegu.
Þannig útskrifast Íslendingar

30,7 ára að meðaltali úr grunnnámi á háskólastigi og 20,8 ára
úr menntaskóla. Að meðaltali
útskrifast nemendur í ríkjum
OECD 26,6 ára og 18,7 ára á sömu
mælikvarða. Þá hefur Ísland þá
sérstöðu að íslenskir grunnskólar
verja 8,6% meiri fjármunum á nemanda en íslenskir háskólar, á meðan
háskólar í OECD verja umtalsvert
meiri fjármunum á nemanda en
grunnskólar í OECD.
Verkefnisstjórn Samráðsvettvangs um aukna hagsæld á Íslandi
birti í maí tillögur sínar. Meðal
aðgerða sem verkefnisstjórnin lagði
til var að stytta grunn- og/eða framhaldsskólanám á Íslandi, auk þess

sem hún taldi veruleg tækifæri til
hagræðingar á grunnskólastigi.
F r ið r i k M á r B a ldu rss on ,
prófessor við viðskiptafræðideild
Háskólans í Reykjavík, stýrði
vinnu verkefnisstjórnarinnar.
Segir hann að skýrslan sýni
fram á að tækifæri séu til að
gera betur í menntakerfinu.
„Auðvitað hafa þó margir
mismunandi þættir áhrif á
þetta. Grunnskólinn er
dýr á Íslandi en það hefur
aldrei verið fyllilega
skýrt. Sú skýring sem
oftast er nefnd er sú að
Ísland er dreifbýlt og
með marga litla skóla

Vilja unglingaheimili burt
Nágrannar unglingaheimilis í Fjóluhvammi vilja það úr götunni. 12

en mig grunar að fleira komi til,“
segir Friðrik og bætir við að hægt
sé að ná hagræðingu í grunnskólakerfinu án þess að fórna aðgangi
allra að staðbundinni menntun.
- mþl / sjá síðu 6

➜ Stytting grunn- og
framhaldsskóla gæti
skilað talsverðum ávinningi fyrir samfélagið;
komið nemendum fyrr út á
vinnumarkað og
minnkað brotfall.
Friðrik Már Baldursson

Tónleikar í Eldborgarsal:

Þungarokkarar
spila með Sinfó
MENNING Þungarokkararnir í

hljómsveitinni Skálmöld stíga
á svið með Sinfóníuhljómsveit
Íslands 29.
nóvember. Á
efnisskránni
eru lög Skálmaldar af plötunum Baldri og
Börnum Loka.
„Þetta er
hálfsúrrealískt
en þetta leggst
gríðarlega vel SNÆBJÖRN
RAGNARSSON
í okkur alla,“
segir Snæbjörn Ragnarsson,
gítarleikari.
Það er tónskáldið Haraldur
V. Sveinbjörnsson sem tekur
það að sér að klæða þjóðlagaog víkingarokkið í sinfónískan
búning.
Snæbjörn segir það frábært
þegar tónlist er brædd saman
með þessum hætti, sérstaklega
þegar menn átta sig á því að
allt er þetta tónlist; sama hvort
um rokk, popp eða klassík er að
ræða.
- fb / sjá síðu 34
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RIGNING Í dag verður víðast stíf
SV-átt og rigning einkum um sunnan
og vestanvert landið. Hiti 10-17 stig,
mildast NA-lands. 4
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Botnleðja gefur TIL LEIKS
er á botninn
út safnplötuna
hvolft“
„Þegar
„Þe
öllu
tónleikar í Austurbt um þessar mundir.
Í tilefni þess
þe verða
tvískipta safnplöt æ á fimmtudagskvöl
dið kl. 22.
ötu
u er að ræða
22 Um
auk vinsælu
en þar
vinsæl stu
þ er að finna
t laga
lla
fi na
fin
aga hljómsv
n tvö
h
t ný lög
svei
eitar
eitarinn
it innar.
innar
ar.

OZ-APPIÐ ER GARGANDI SNILLD AÐ
MATI NOTENDA
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RÆTT Í RIGNINGUNNI Vel fór á með forsetahjónunum, Dorrit Moussaieff og Ólafi Ragnari Grímssyni og forseta Þýskalands,

„... óendanlega
skemmtileg
lesning.“
UNNUR EGGERTS,
SÖNG- OG LEIKKONA

Joachim Gauck, í gær.

Ólafur Ragnar segir Joachim Gauck hafa sýnt viðræðuhléi skilning:

Þýskalandsforseti vildi ræða ESB
STJÓRNMÁL Joachim Gauck,

forseti Þýskalands, óskaði sérstaklega eftir því á fundi með
Ólafi Ragnari Grímssyni forseta
í gær að fá að ræða þá ákvörðun
ríkisstjórnar Íslands að gera hlé
á aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
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MYND/RUT SIGURÐARDÓTTIR

Ólafur segir að þýski forsetinn hafi sýnt málinu mikinn
skilning. „Það var ekki vottur
af fjandskap eða gagnrýni út
af þessari ákvörðun Íslendinga heldur þvert á móti,“ sagði
Ólafur Ragnar að loknum fundi
forsetanna. Forsetarnir ræddu

einnig málefni norðurslóða og
samskipti Íslands og Þýskalands.
Í dag fundar Ólafur Ragnar með
Angelu Merkel, kanslara Þýskalands, og Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra fundar
með Guido Westerwelle, utanríkisráðherra Þýskalands. - hks

Veiðirifﬂarnir á
blaðsíðu 13
SÍÐUMÚLI 8 - 108 REYKJAVÍK
SÍMI 568 8410

V E I D I H O R N I D.I S

NÁKVÆMNI Á BETRA VERÐI

Ultra reach tannburstinn frá

zendium
Mótaður eftir
áhöldum tannlækna
na
til að ná lengra

Góði
ð tannhirðirinn
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SPURNING DAGSINS

160 lántakendur eiga von á kröfu frá Dróma í kjölfar Hæstaréttardóms:

Skyndibitavenjur landans:

Drómi innheimtir 1,6 milljarða

Pizza vinsælust

SKULDAMÁL Drómi, slitastjórn

Sigríður, munið þið sjá
hundrað og átján augunum
eftir þessu númeri?
„Já, en ekki eitt þúsund, átta
hundruð og átján augunum.“
Sigríður Margrét Oddsdóttir er forstjóri Já.
Líklegt er að upplýsinganúmerinu 118 verði
brátt breytt í 1818. Þegar fólk sér eftir einhverju er stundum talað um að það sjái átján
augunum eftir því.

SPRON og Frjálsa fjárfestingabankans, hyggst á næstunni rukka
um 160 lántakendur um samtals 1,6
milljarð vegna gengislána sem hætt
hefur verið við að endurreikna.
RÚV greindi frá málinu í gær.
Fram kom að Drómi hefði, í kjölfar breytingar á lögum um vexti og
verðtryggingu í árslok 2010, endurreiknað öll íbúðalán sem bundin
voru erlendum gjaldmiðlum. Þó
hafi verið gerður sá fyrirvari í upphafi að lánin kynnu að vera lögleg,

Drómi taldi enda að lögin brytu
gegn stjórnarskrá.
Í maí komst Hæstiréttur svo að
þeirri niðurstöðu að tiltekin lánaform hjá SPRON hefðu verið lögleg lán í erlendri mynt og í kjölfarið krafðist Drómi þess að ríkið
bætti það tjón sem þrotabúin hefðu
orðið fyrir þegar lánin voru endurreiknuð. Fjármálaráðuneytið hafnaði þeirri kröfu fyrir tveimur mánuðum og hefur Drómi nú ákveðið
að krefja lántakendurna sjálfa um
mismuninn, samtals rúmlega einn

SPRON Tiltekin lánaform hjá SPRON
voru lögleg lán í erlendri mynt að sögn
Hæstaréttar.

og hálfan milljarð króna, að því er
fram kom á RÚV.
- sh

KÖNNUN Þeir sem eru með 600
til 799 þúsund í heimilistekjur
kaupa sér frekar pizzu en þeir
sem eru með lægri tekjur. Þetta
kemur fram í nýrri könnun
MMR.
Af þeim sem tóku afstöðu í
könnuninni sögðust 42,5 prósent
oftast kaupa sér pizzu þegar
skyndibitamatur væri keyptur.
Um 20 prósent sögðust oftast
kaupa hamborgara
og um 11 prósent
sögðust ekki
kaupa skyndibitamat.

170 óska aðstoðar:

Fleiri leita til
Stígamóta
SAMFÉLAGSMÁL Á fyrstu fimm

Í GNOÐARVOGI Nokkrir lögreglubílar
og fjöldi lögreglumanna var við störf í
Vogunum upp úr hádegi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Viðbúnaður í Gnoðarvogi:

Tveir teknir
eftir að kona
fannst stungin
LÖGREGLUMÁL Tveir menn voru

handteknir í gær í kjölfar þess
að kona hlaut stunguáverka í
Gnoðarvogi í Reykjavík. Konan
var ekki lífshættulega særð, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu.
Mikill viðbúnaður var í götunni upp úr hádegi í gær vegna
málsins og rannsókn þess stóð
langt fram eftir degi.
Lögregla varðist hins vegar
allra frétta og ekki fékkst upp
gefið hvort mennirnir tveir
væru grunaðir um að hafa veitt
konunni áverkana eða hvort hún
hefði hlotið þá með öðrum hætti,
hugsanlega af sjálfsdáðum.
Ekki fengust heldur upplýsingar um það í gærkvöldi hvort
mennirnir væru enn í haldi.
-sh

VEÐUR

Ekki veður fyrir fellihýsin
Spáð er allhvassri eða hvassri, þrettán
til tuttugu metrum á sekúndu, og
suðaustan átt í dag en stífri suðvestan
átt vestan til á morgun samkvæmt
upplýsingum sem finna á má á vef
Veðurstofu Íslands.Þar segir að það líti
út fyrir að ekkert ferðaveður sé fyrir þá
sem eru með aftanívagna.

mánuðum þessa árs hafa 170
einstaklingar leitað í fyrsta skipti
til Stígamóta vegna kynferðisofbeldis. Það er um 64% heildarfjölda kvenna sem leituðu þangað
í fyrsta skipti í fyrra.
264 konur leituðu til Stígamóta
í fyrsta sinn í fyrra en í ár stefnir
talan í að verða mun hærri. Anna
Þóra Kristinsdóttir, starfskona
hjá Stígamótum, segir að þessi
aukning sé jákvæð. Hún þýði að
fleiri séu að leita sér aðstoðar
vegna sinna mála.
„Það varð aukning hjá okkur í
kjölfar mikillar fjölmiðlaumræðu
fyrr á árinu, til dæmis vegna
máls Karls Vignis. Ég veit að
fleiri stofnanir fundu fyrir auknu
álagi í framhaldi af því. Við
höfum aldrei fundið fyrir svona
mikilli aðsókn fyrr,“ segir Anna
Þóra.
-þþo

Nýr maður til Strassborgar:

Róbert Spanó
valinn dómari
DÓMSMÁL Þing Evrópuráðsins skipaði í gær Róbert Ragnar Spanó, prófessor og forseta
lagadeildar
Háskóla Íslands,
dómara við
Mannréttindadómstól Evrópu
í Strassborg.
Auk Róberts
voru tveir tilRÓBERT RAGNAR nefnd i r fy r i r
ísla nds hönd,
SPANÓ
Guðmundur
Alfreðsson, prófessor við lagadeild
Háskólans á Akureyri og Oddný
Mjöll Arnardóttir, prófessor við
lagadeild Háskóla Íslands.
Valnefnd mat Róbert hæfastan
þeirra þriggja. Hann tekur við
starfinu af Davíð Þór Björgvinssyni.
- sh

FUNDUR ÚR FORTÍÐINNI Hlín Magnúsdóttir segir gamlan draum hafa ræst þegar hún fann flöskuskeytið frá sjómanninum á
Mary Arctica í Gufuskálavör um helgina.
MYND/HLÍN MAGNÚSDÓTTIR

Undirbýr bréfaskipti
við danskan sjómann
Draumur Hlínar Magnúsdóttur rættist þegar hún gerði óvænta uppgötvun í fjöru
á Vesturlandi. Þar leyndist flöskuskeyti sem gæti reynst fyrirboði, að hennar sögn.
FÓLK Hlín Magnúsdóttir, tvítug
Kópavogsmær, fann síðastliðna
helgi í Gufuskálavör á Snæfellsnesi tæplega sjö ára flöskuskeyti.
Hlín var á ferðalagi með fjölskyldu sinni um Snæfellsnes,
nánar tiltekið í Ólafsvík, þegar
hún rakst á gripinn sem vakti
athygli hennar. „Ég gekk í fjörunni þegar ég sá flösku. Hún
reyndist síðan vera flöskuskeyti
dagsett 29. nóvember 2006.“
Skeytið var frá dönskum manni

sem var skipverji á danska skipinu Mary Arctica. Í skeytinu
kemur fram nákvæm staðsetning
skipsins, en samkvæmt því var
skipverjinn staddur 200 mílur
vestur af Orkneyjum. „Við erum á
leiðinni til Grænlands frá Írlandi.
Vinsamlegast sendu mér skilaboð ef þú finnur þessa flösku.
Og síðan er heimilisfangið hans
í Danmörku.“ les Hlín. „Ég er að
fara að skrifa bréf til hans, ég er
ekki alveg búin að ákveða hvað ég

ætla að skrifa en ég sendi allavega
mynd af mér með skeytið.“
Hlín segir fundinn hafa fært
henni nýja trú á fyrirbærið. „Mig
hefur alltaf dreymt um að finna
flöskuskeyti. Þetta fær mig örugglega til að senda slíkt sjálf fyrst
það er möguleiki á að maður
finni svona.“ „Ég á von á barni í
nóvember, það er spurning hvort
það kemur á þessum degi. Það
væri svolítið fyndið,“ bætir Hlín
við að lokum.
nannae@frettabladid.is

Félagsmálaráðherra hyggst hækka tekjur sjö þúsund lífeyrisþega:

Öldruðum auðveldað að vinna
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Afslátturinn gildir út júní.
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Lyfjaval.is • sími 577 1160

FÉLAGSMÁL „Frumvarpið mun hvetja til aukinnar
atvinnuþátttöku ellilífeyrisþega þar sem frítekjumark mun nánast þrefaldast,“ segir Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, sem hefur
lagt fram frumvarp um breytingar á lögum um
almannatryggingar.
Frumvarpið kveður á um að frítekjumarkið vegna
tekna ellilífeyrisþega verði hækkað úr 480 þúsund
krónum á ári í 1.315 þúsund krónur á ári, eða um
174 prósent.
„Þá munu lífeyristekjur ekki lengur skerða
grunnlífeyri sem hefur verið mikið gagnrýnt,“
segir Eygló. Með frumvarpinu er ætlunin að snúa
við skerðingum á almannatryggingum sem síðasta
ríkisstjórn réðst í árið 2009 í sparnaðarskyni.
Frumvarpið var lagt fram á Alþingi í gær og
verði það að lögum mun það hafa áhrif til hækkunar
á tekjum sjö þúsund lífeyrisþega. Þar af eru um
2.500 einstaklingar sem ekki hafa fengið greiðslur
að undanförnu vegna tekjuskerðinga en öðlast rétt
til lífeyris á ný.
Með breytingunum munu framlög ríkisins til
almannatrygginga hækka um 850 milljónir á þessu

ári og um 1,6 milljarða á
því næsta þegar áhrif
breytinganna eru
komin fram að fullu.
Eygló sagði á
Alþingi í gær að
sumarþingi yrði
ekki slitið fyrr en
búið væri að afgreiða
frumvarpið.
- sh, þþo

VERÐUR KLÁRAÐ

Frumvarpið
verður afgreitt á
sumarþingi, að
sögn Eyglóar
Harðardóttur.

4G er komið
í iPad!
1
0
x
mei

ri hraði
en 3G!

Fáðu 4G netið hjá Nova í iPadinn þinn.
Fyrsti mánuðurinn í áskrift á 0 kr.!

1 mán.
í áskrift á
0 kr. hjá
Nova!

iPad 4

með 4G + WiFi

1 mán.
í áskrift á
0 kr. hjá
Nova!

Verð frá: 124.990 kr.

iPad mini
með 4G + WiFi

Verð frá: 89.990 kr.
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SVONA ERUM VIÐ

Formaður Stúdentaráðs gagnrýnir hugmyndir um hertar námskröfur til að eiga rétt á námslánum:

LÍN leggur til auknar kröfur um árangur
14.009

voru skráðir í
Háskólann
í vetur.

Flestir voru skráðir 2009-10, 14.639.
Veturinn 2007-8 voru nemendur
10.097. Aukning frá því fyrir áratug
nemur 70 prósentum. Á fyrsta ári
skólans, 1911-12, voru í honum 45
nemendur. Heimild: Háskóli Íslands

af fullri alvöru ættu að ráða við 75 prósenta
námsframvindu.
María Rut Kristinsdóttir, formaður
Stúdenta ráðs Háskóla Íslands, er hins
vegar gagnrýnin á hugmyndina og bendir
á að 75 prósenta námsframvinda sé 22
ECTS-einingar, sem passi illa við einingakerfi háskólans, enda sé drjúgur hluti áfanga
skólans tíu einingar.
„Það þýðir að sé nemandi í fullu námi og
taki þrjá tíu eininga áfanga hefur hann ekkert
svigrúm til mistaka, eins og að falla í einum
MARÍA RUT
áfanga,“ segir hún. „Slíkt fall myndi einfaldlega þýða engin námslán.“
- sh, mlþ KRISTINSDÓTTIR

MENNTAMÁL Stjórn Lánasjóðs íslenska námsmanna (LÍN) hefur lagt til að krafa um
lágmarksnámsárangur háskólanema verði
hækkuð í sparnaðarskyni.
Verði þetta að veruleika þýðir það að nemar
þurfa að ljúka 75 prósentum af námi sínu á
hverri önn til að eiga rétt á námslánum, í stað
60 prósenta áður.
Tillagan er á meðal þeirra sem stjórn LÍN
hefur sent fjármálaráðuneytinu til að mæta
niðurskurðarkröfu.
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra
tók ekki illa í hugmyndina í fréttum RÚV í
gær og sagðist ætla að þeir sem væru í námi

ILLUGI
GUNNARSSON

Hættumat vantar en
viðbragðsáætlun klár
Hættumat vegna jarðskjálfta í Þingeyjarsýslum hefur ekki verið unnið sérstaklega.
Hins vegar er mikið af upplýsingum fyrirliggjandi og góð viðbragðsáætlun á þeim
byggð, að mati Almannavarna. Iðnaðaruppbygging á Bakka áfram í sama farvegi.
ÖRYGGISVERÐIR TIL VARNAR Hart var brugðist við því þegar konur stukku á bíl
forsætisráðherra Túnis í Brussel í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Hálfnaktar konur gerðu usla í Brussel:

Stukku á bifreið forsætisráðherra
BELGÍA Ofurlítil truflun varð á heimsókn Ali Larajed, forsætisráðherra

Túnis, í Brussel í gær þegar þrjár berbrjósta konur stukku á bifreið hans
þegar hann hugðist yfirgefa höfuðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
Öryggisverðir brugðust hart við og yfirbuguðu konurnar svo hægt
væri að aka bifreiðinni burt.
Tilefni mótmælanna var áfrýjunarréttarhöld sem hefjast í Túnis í dag
yfir þremur evrópskum konum sem beruðu brjóst sín í mótmælum þar í
landi fyrr á árinu og hafa verið dæmdar í fjögurra mánaða fangelsi.
Á fundi Larajeds með framkvæmdastjórninni var hann hvattur til að
gera endurbætur á sakamálalöggjöfinni í Túnis.
- gb

Hraði snjallsíma kannaður:

Áætlun kínversks fjárfestis:

Samsung hrað- Skurður í gegnari en Iphone 5 um Níkaragva
FJARSKIPTI iPhone 5 er hægasti
snjallsíminn á markaðnum samkvæmt neytendakönnun bresku
neytendasamtakanna Which?
Síminn hafnaði í sjöunda sæti af
sjö mögulegum í könnun sem gerð
var á vinsælustu snjallsímunum í
Bretlandi.
Mælt var hversu fljótir símarnir
voru að taka myndir, spila leiki
og vinna úr ýmsum snjallsímaforritum. Samsung Galaxy S4
mældist hraðasti snjallsíminn á
markaðnum í dag. Hann mældist
nánast tvisvar sinnum hraðari en
iPhone 5.
-þþó

NÍKARAGVA, AP Forsvarsmaður

HKND, kínverska fyrirtækisins
að baki fyrirhuguðum skipaskurði
í gegnum Níkaragúa, segir að
honum sé full alvara með því að
grafa skurðinn, sem settur er til
höfuðs Panamaskurðinum. Í viðtali
í gær hafnaði Wang Jing orðrómi
um að kínversk stjórnvöld stæðu á
bak við áformin.
Hann hefur fengið samþykki frá
stjórnvöldum í Níkaragva og segist
vonast til þess að skurðurinn, sem
verður 286 kílómetra langur, verði
tekinn í notkun ekki síðar en árið
2020.
- þj

Skoða, máta, velja,
setja upp … hringana

ÖRYGGISMÁL Ný viðbragðsáætlun

vegna jarðskjálfta í Þingeyjarsýslum lá fyrir í mars. Hættumat
hefur ekki verið unnið en vinna sérfræðingahóps nýtist til þess að ljúka
þeirri vinnu. Bæjarstjóri Norðurþings segir nýja vitneskju um jarðskjálftasvæðið við Húsavík ekki
breyta fyrirætlunum um iðnaðaruppbyggingu á Bakka.
„Það má segja
að öl l þessi
vinna í kringum
þessa ráðstefnu,
með því að leiða
saman alla þessa
sérfræðinga,
sé grunnurinn
að því að vinna
VÍÐIR
frekara hættuREYNISSON
mat fyrir svæðið.
Sérstaklega á það við þegar menn
eru að taka í notkun nýtt land; þá
fara þeir yfir hlutina og athuga
hvaða hættur eru á viðkomandi
svæði,“ segir Víðir Reynisson hjá
Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra. Víðir segir ýmis verkefni
standa yfir við frekari upplýsingaöflun varðandi jarðskjálfta. „Þetta
er alltaf spurning um hvers hættumat á að leiða til. Nú þekkjum við
ágætlega hættuna fyrir norðan af
fyrri reynslu. Það sem við vitum um
hættuna á þessu svæði gerði okkur
kleift að vinna góða viðbragðsáætlun,“ segir Víðir.
Fréttablaðið greindi frá því í
gær að jarðskorpumælingar sýndu
að spenna í Húsavíkurmisgenginu
væri til staðar fyrir skjálfta af

Þverbrotabelti á Norðurlandi
Grímseyjarmisgengið
Grímsey
Húsavíkur-Flateyjarmisgengið
Iðnaðarsvæðið á Bakka

Kópasker

Húsavík

Húsavík
Heilbrigðisstofnun
Þingeyinga

Da
Dalvík

Tveir kílómetrar í iðnaðarsvæði á Bakka
Iðnaðarsvæðið á Bakka og Heilbrigðisstofnun Þingeyinga á Húsavík eru hvort um
sig í 2-2,5 kílómetra fjarlægð frá misgenginu.
Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur við Háskóla Íslands, telur stuttar vegalengdir
ástæðu til endurmats á starfseminni á viðkomandi stöðum. Þannig kæmi hættumat inn í það hvernig menn höguðu ákvörðunum í mannvirkjamálum til framtíðar.

stærðinni 6,8. Endurskoða þarf
staðsetningu kísilmálmverksmiðju við Húsavík og jafnvel færa
sjúkrahúsið á staðnum að mati Páls
Einarssonar, prófessors í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands.
Berg ur Elías Ág ústsson,
bæjarstjóri í Norðurþingi, segir
fréttirnar af hættu á stórum
jarðskjálfta nálægt Húsavík og
iðnaðarsvæðinu á Bakka ekki ný
tíðindi. „Þetta hafa menn verið
meðvitaðir um alllengi,“ sagði

Bergur Elías í viðtali við fréttastofu Bylgjunnar í gær.
Þá bætti hann við að varðandi
iðnaðarsvæðið á Bakka hefðu
farið fram ítarlegar rannsóknir
og því hefðu þessar upplýsingar engin áhrif á iðnaðaruppbyggingu. Um hættuna af
stórum jarðskjálfta sagði Bergur
að þetta væri nokkuð sem fólk
byggi við og taka yrði því sem að
höndum bæri þegar, og ef, að því
kæmi.
svavar@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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VÍÐA VÆTUSAMT Veðurkortin eru ekki sérlega sumarleg fyrir næstu daga, hvasst á
landinu í dag og mikil rigning. Á morgun verður víða væta og fremur stíf suðvestanátt.
Hitinn verður víðast á bilinu 8-15 stig.

jonogoskar.is Sími 5524910 Laugavegi 61 Kringlan Smáralind

Alicante 25°
19°
Basel
Berlín 16°

19°
Billund
19°
Frankfurt
Friedrichshafen 18°

18°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 18°
26°
Las Palmas

London 21°
Mallorca 25°
New York 30°

Orlando 30°
15°
Ósló
21°
París

San Francisco 21°
Stokkhólmur 22°

12°
Föstudagur
Víða 8-15 m/s.

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður
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Tilboð á valdar brottfarir í sumar!
Vertu í við
ðb
bragðsstöðu því sólarsprettur Plúsferða
Misstu ekki af þessu
einstaka tækifæri því þú hefur aðeins 24 klst til að
bóka sólarlandaferðina þína á einstöku verði!

ALMERÍA

TENERIFE

Allt innifalið!

orgunmatur
Mo
M
Los Alisios
FRÁ:

79.900 kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með einu svefnherbergi. Verð
frá 95.800 kr á mann m.v. 2 fullorðna
í bókun.
Brottför: 3. júlí - 7 nætur.

Santa Maria
FRÁ:

84.600 kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í íbúð með einu svefnherbergi og
morgunmat. Verð frá 98.175 kr á
mann m.v. 2 fullorðna í bókun.
Brottför: 3. júlí - 7 nætur.

* Innifalið: Flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn.
Verð miðast við að bókað sé á netinu. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Arena Center
FRÁ:

79.900 kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í íbúð með einu svefnherbergi
Verð frá 101.800 kr á mann m.v. 2
fullorðna í bókun.
Brottför: 2. júlí - 7 nætur.

Hotel Protur
FRÁ:

122.950 kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
herbergi með morgun-, hádegisog kvöldmat, snarl milli mála og
drykkjum. Verð frá 146.600 kr á
mann m.v. 2 fullorðna í bókun.
Brottför: 16. júlí - 7 nætur.
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VEISTU SVARIÐ?

Breska veðurstofan segir hreinna loft síðustu áratugina fjölga fárviðrum á Atlantshafi:

Mengun frá iðnaði dró úr tíðni fárviðra
1. Hver er forstöðumaður Rannís?
2. Hversu margir sirkushópar frá
Evrópu koma á sirkushátíðina sem haldin verður í Vatnsmýrinni í byrjun júlí?
3. Hvaða íslenska kona er forsprakki
hljómsveitarinnar Anna and the Bells?
SVÖR

BRETLAND Loftmengun frá iðnaði megnið af
tuttugustu öldinni hafði að öllum líkindum
þau hliðaráhrif að fárviðrum á Atlantshafinu fækkaði. Þegar aðgerðir gegn
iðnaðarmengun tóku að skila árangri á
síðustu áratugum aldarinnar virðist þetta
hafa snúist við, fárviðrum tók að fjölga á
ný.
Þetta er niðurstaða rannsóknar á vegum
bresku veðurstofunnar, sem birt hefur
verið í tímaritinu Nature Geoscience.
Vísindamennirnir segja að svifagnir frá
iðnaðarútblæstri hafi þau áhrif að skýin
verði bjartari, með þeim afleiðingum að

1. Hallgrímur Jónasson 2. Sextán
3. Anna Claessen

Hermann Gunnarsson:

Ráðherra um nýjan LSH:

Jarðsunginn
á föstudag

Ekki meira fé
í nýjan spítala

FÓLK Útför Hermanns Gunnars-

ALÞINGI Kristján Þór Júlíusson

sonar verður gerð frá Hallgrímskirkju á föstudaginn næstkomandi
klukkan 15.
Sjónvarpað
verður frá
athöfninni í
Valsheimilinu
að Hlíðarenda
og verður erfidrykkjan einnig
haldin þar.
Þetta kemur
HERMANN
fram í tilkynnGUNNARSSON
ingu frá fjölskyldu Hemma Gunn. Þar segir
að ferlið við að koma kistu hans
til Íslands frá Taílandi hafi verið
nokkuð langt, meðal annars hafi
það flækt málið að flugfélagið
sem tryggingafélag Hermanns
hafi skipt við hafi verið hætt að
fljúga á milli Bangkok og Evrópu.

heilbrigðisráðherra segir að
ekki verði sett meira fé í framkvæmdir vegna nýs Landspítala
á þessu ári.
Guðbjartur Hannesson, fyrrverandi velferðarráðherra, fór
fram á að sérstök umræða færi
fram á Alþingi í gær um nýjan
Landspítala. Þar sagði Kristján
að styrkja þyrfti heilbrigðiskerfið áður en að farið yrði að
hugsa um frekari framkvæmdir.
Guðbjartur sagði hins vegar
að brýn þörf væri fyrir hina
nýju byggingu og minnti á að
forsenda fyrir framkvæmdunum
hefði verið sú að óháð úttekt
yrði gerð á fullyrðingum um að
flutningur Landspítalans á einn
stað myndi skila 2,6 milljarða
króna hagræðingu á ári.
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loftið er ekki ekki aðeins gott fyrir mannfólkið,
heldur skapar einnig betri aðstæður fyrir fárviðri.
NORDICPHOTOS/AFP

Ísland er eina ríki
OECD sem ver
hlutfallslega meiri
fjármunum til
grunnskóla en til
háskóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Háskólar fá minna
fé en grunnskólar
Ísland er eina ríki OECD sem ver hlutfallslega meiri fjármunum til grunnskóla en
háskóla. Þá útskrifast Íslendingar elstir allra OECD-þjóða úr háskóla og næstelstir
úr menntaskóla. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýrri skýrslu OECD.
MENNTAMÁL Íslenskir nemendur

NUNJ

Kryddmarineraðar

NUNJ

KEILUSTEIKUR

Kryddmarineraðar

NUNJ

LÖNGUSTEIKUR

- gb

EYÐILEGGING AF VÖLDUM FELLIBYLS Hreina

HÁSKÓLI ÍSLANDS

- sv
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meira af sólarljósinu endurkastist frá
þeim. Áhrifin af þessu á hitastig sjávar
dragi úr líkunum á því að fárviðri myndist.
Í tímaritinu taka vísindamennirnir
fram að mikil óvissa ríki þó enn um samspil þessa þáttar við aðra þætti loftslagsbreytinga, svo sem útblástur gróðurhúsalofttegunda, rykmengun og ösku frá
eldfjöllum.

útskrifast seinna úr bæði framhaldsskóla og háskóla en gengur
og gerist meðal OECD-ríkjanna.
Þá hafa Íslendingar þá sérstöðu að
grunnskólar hér á landi verja meiri
fjármunum á nemanda en háskólar.
Menntamál í ríkjum Efnahags- og framfarastofnunarinnar
(OECD) eru til umfjöllunar í nýrri
skýrslu stofnunarinnar sem nefnist
Education at a Glance. Skýrslan
kom út í gær og er þar að finna ítarlegan samanburð á fyrirkomulagi
menntamála í ríkjum OECD.
Leiðir skýrslan í ljós að Ísland
sker sig úr á nokkra mælikvarða
meðal OECD-ríkjanna. Vekur til
að mynda athygli að meðalaldur
útskrifaðra nemenda úr grunnnámi
á háskólastigi er hvergi hærri en á
Íslandi. Hér á landi er meðalaldurinn 30,7 ár en meðaltalið í ríkjum
OECD er 26,6 ár. Yngsti fimmtungur útskrifaðra hér á landi er þeir
sem eru 24 ára og yngri en sá elsti
er þeir sem eru 37 ára og eldri.
Íslenskir menntaskólanemendur útskrifast einnig seint, en þar

Bankahrunið beit á menntakerfið
Í skýrslu OECD er fjallað um áhrif alþjóðlegu fjármálakreppunnar á
framlög ríkja til menntamála. Kemur þar í ljós að opinberar fjárveitingar
til menntastofnana lækkuðu á Íslandi á árunum 2008 til 2010 meira en í
nokkru öðru landi OECD. Raunar lækkuðu fjárveitingar til menntastofnana
í einungis sex löndum á þessu tímabili og mest á Íslandi, um 12,33%.
Leiða má að því líkur að gengisfall krónunnar á árunum 2008 til 2010 hafi
þó mikið að segja, enda eiga þessir reikningar sér stað í Bandaríkjadölum.
Þá lækkuðu fjárveitingar til menntastofnana sem hlutfall af landsframleiðslu í einungis fimm löndum á þessu tímabili, þar á meðal á Íslandi, þar
sem þær lækkuðu um ríflega 2%.

slá Portúgalar einir þjóða Íslendingum við. Íslendingar útskrifast
að meðaltali ríflega tveimur árum
seinna en íbúar OECD, eða 20,8
ára, á meðan sama tala er 18,7 ár í
OECD að meðaltali.
Sé litið til verknáms á framhaldsskólastigi útskrifast fjórar
þjóðir seinna en Íslendingar, sem
útskrifast að meðaltali 26,4 ára. Í
OECD er meðaltalið 22,2 ár.
Í skýrslunni kemur einnig fram
að Íslendingar verja hlutfallslega
miklum fjármunum til menntastofnana, eða 7,8% af landsfram-

leiðslu. Einungis Danir verja hlutfallslega meiru til menntastofnana,
eða 8%, á meðan meðaltalið í OECD
er 6,26%.
Þá vekur athygli í skýrslunni að
Íslendingar eru eina ríki OECD þar
sem menntastofnanir verja meiri
fjármunum á nemenda á grunnskólastigi en á háskólastigi. Að
meðaltali verja íslenskir grunnskólar 8,6% meiri fjármunum á
nemanda en háskólar, en í OECD
verja háskólar 69,7% meira á nemanda en grunnskólar að meðaltali.
magnusl@frettabladid.is

Sjeik Tamim bin Hamad al-Thani hefur tekið við sem emír í Katar:

Valdaafsal en litlar breytingar
KATAR, AP Emírinn í Katar afsalaði

sér formlega völdum til sonar
síns, hins 33ja ára gamla Sjeik
Tamim bin Hamad al-Thani, í
gær. Talið er að emírinn fyrrverandi, sem er 61 árs, sé við
slæma heilsu og það útskýri þessa
ákvörðun, án þess að nokkuð hafi
verið gefið út opinberlega. Hann
komst sjálfur til valda árið 1995
eftir að hann velti föður sínum
úr sessi og hefur stýrt landinu á
tímum mikils uppgangs.
Þessi skipti eru þó í góðri sátt,
enda stóðu þeir feðgar hlið við
hlið eftir afsalið. Er auk þess
talið að fráfarandi emír muni hafa

mikið um stjórn landsins að segja
bak við tjöldin.
Katar er smáríki í raun en
hefur reynt að gera sig gildandi
á heimssviðinu síðustu ár í krafti
gríðarlegra olíuauðæfa.
Meðal annars tók Katar þátt í
málamiðlunum í Súdan á sínum
tíma og hefur talað fyrir áframhaldi á friðarviðræðum í Palestínu.
Katar hefur aukinheldur stutt
við bakið á uppreisnaröflum í
Líbíu og Sýrlandi auk þess sem
ríkið styður Bræðralag múslíma
í Egyptalandi og mun halda HM í
knattspyrnu árið 2022.
- þj

FAÐIRINN OG ARFTAKINN Hamad bin
Khalifa al-Thani, emír í Katar, afsalaði
sér völdum í gær til sonar síns Tamim
bin Hamad al-Thani. Ekki er þó útlit
fyrir mikla stefnubreytingu á komandi
árum.
NORDICPHOTOS/AFP

HÖFUM OPNAÐ STÓRVERSLUN
MEÐ ÚTIVISTARFÖT Í FÁKAFEN 9
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ALASKALÚPÍNA Fimm til fimmtán tonn

af þurrefni geta myndast á hektara af sinu
í gömlum lúpínubreiðum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Margfalt magn þurrefnis:

Mikil eldhætta
af alaskalúpínu
NÁTTÚRA Mikil eldhætta getur
skapast í og við lúpínubreiður.
Á haustin fellur til mikil sina í
breiðunum sem rotnar hægt og
safnast fyrir. Þetta kemur fram
í bæklingi sem Náttúrufræðistofnun og Landgræðsla ríkisins
gáfu út nýverið og fjallar um
alaskalúpínu og skógarkerfil.
Lúpínu hefur víða verið dreift
í kringum þéttbýlisstaði, á skógræktar- og landgræðslusvæðum
og í sumarbústaðalöndum og sýna
mælingar að um fimm til fimmtán
tonn af þurrefni geta verið á
hektara af sinu í gömlum breiðum.
Er það margfalt það magn sem að
jafnaði er í graslendi. Akureyri
vikublað greindi frá.
- sv

Áhrif bruna frá því í fyrra:

Engin veiðileyfi
í Laugardal
VEIÐI Sölu veiðileyfa hefur

verið hætt í vötnunum tveimur
í Laugardal í Ísafjarðardjúpi,
Efstadalsvatni og Laugabólsvatni,
en ágæt silungsveiði hefur verið í
vötnunum undanfarin ár.
Ástæða þess að engin veiðileyfi
verða seld í þessum vötnum er
sú að bruni varð í fyrrasumar
í Hrossatanga í Laugardal. Þar
brunnu tæplega fimmtán hektarar
af landi eftir að sígarettu hafði
verið hent á jörðina, þar sem mikið
var af þurru hrísi og lyngi. Þannig
er landið ennþá viðkvæmt þar
sem bruninn varð og mikil umferð
um svæðið því ekki æskileg. - ósk

HAFNARFJÖRÐUR

Lúðvík leiðir hafnarstjórn
Samfylkingin í Hafnarfirði hefur skipt
út fulltrúum sínum í hafnarstjórn og er
Lúðvík Geirsson, fyrrverandi bæjarstjóri
og alþingismaður, nú orðinn formaður
hafnarstjórnarinnar.

26. júní 2013 MIÐVIKUDAGUR

Stofnanir bjartsýnar á að
milljónastyrkir skili sér
Matís og Veðurstofan eiga von á hundraða milljóna fjárveitingu frá ESB í formi IPA-styrkja. Báðar stofnanir
eru bjartsýnar á að verkefnin fari í gegn hjá ráðuneytinu. Ekki liggur fyrir hvenær ráðuneytið gefur grænt ljós.
UTANRÍKISMÁL Matís á von á 1,5
milljóna evra styrk frá Evrópusambandinu (ESB) í formi IPA-styrkja
vegna þriggja verkefna sem stofnunin
sótti um á síðasta ári. Verkefnin sem
samþykkt voru hlutu fimm hundruð
þúsund evrur hvert, sem samsvarar
rúmlega 80 milljónum íslenskra króna
á verkefni, eða rúmum 240 milljónum
alls. Fjármagnið hefur þó ekki skilað
sér til stofnunarinnar.
Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís,
segist bjartsýnn á að styrkirnir komi
í gegn og ber engan kvíðboga þó að
úthlutunin frestist eitthvað.
Fréttablaðið greindi frá því í gær
að vegna hlés á aðildarviðræðum
íslenskra stjórnvalda við ESB væru
þessir styrkir, og mun fleiri, í frosti
þar sem utanríkisráðuneytið væri nú
að fara yfir hvaða verkefni væru beintengd viðræðunum og hver ekki. Þau
verkefni sem eru það ekki munu að
öllum líkindum fá fjármagnið.
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra sagði í samtali við Fréttablaðið að ekki lægi ljóst fyrir hvenær
ráðuneytið lyki þessari greiningu.
Framkvæmdastjóri Rannís hefði búist
við því að styrkirnir væru búnir að
skila sér.
„Þessi verkefni tengjast ekkert
umsóknarferlinu sem slíku heldur
hafa þau sterka tengingu við byggðaþróun með því að auka verðmæti á
mismunandi stöðum, nýta auðlindir og
byggja upp hæfni hjá mannauði,“ segir
Sveinn. „Ég hafði ekkert endilega gert
ráð fyrir því að fjármagnið skilaði sér
fyrr en í haust. En auðvitað þætti mér
afar óheppilegt, í ljósi markmiða okkar
og uppbyggingar í matvæla iðnaði
almennt, ef verkefnin yrðu ekki framkvæmd.“
Þá var samþykkt í fyrra að veita
Matís 1,9 milljónir evra, eða rúmar 300
milljónir íslenskra króna, til að framfylgja reglugerðum um matvælaöryggi
sem hafa verið innleiddar í gegnum
EES. Sveinn segir það verkefni komið
af stað en fjármagnið fari einungis í
tækjakaup á rannsóknatækjum og
samstarf við þýska stofnun um matvælaöryggi, BfR. Því hafi aldrei
verið gert ráð fyrir því fjármagni
hingað til lands með beinum hætti.
sunna@frettabladid.is

En auðvitað þætti
mér afar
óheppilegt,
í ljósi
markmiða
okkar og
uppbyggingu í matvælaiðnaði almennt,
ef verkefnin yrðu ekki
framkvæmd
Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís

Þörungaræktun,
uppsjávarfiskur og
vistvæn nýsköpun
Verkefnin sem Matís fékk
styrki fyrir frá ESB eru:
1. Uppbygging þörungagarða á
Reykjanesi og Suðurlandi
2. Vöruþróun með uppsjávarfisk á Austfjörðum
3. Vistvæn nýsköpun á Vesturlandi og Vestfjörðum
ESB hefur úthlutað 500.000
evrum á hvort verkefni um sig.
ÞÖRUNGAR TIL MARGRA HLUTA NYTSAMLEGIR Eitt af verkefnum Matís snýr að

því að skapa verðmæta ferla í kringum þörunga á Reykjanesi og Suðurlandi, meðal
annars með því að vinna innihaldsefni í matvæli og Omega-3.

Veðurstofunni ekki verið sagt að halda sig til hlés
Veðurstofa Íslands fékk samþykktan 1,7 milljóna evra IPA-styrk,
sem samsvarar 275 milljónum króna, í apríl í fyrra vegna verkefnis sem er nú þegar farið af stað. Verkefnið er fjórþætt og
snýr að innleiðingu á lögum um stjórn vatnamála sem samþykkt
voru á Alþingi árið 2011.
Ingvar Kristinsson, þróunarstjóri hjá Veðurstofunni, hefur ekki
miklar áhyggjur af því að styrkurinn skili sér ekki.
„Miðað við þær yfirlýsingar sem utanríkisráðuneytið hefur
gefið er ég bjartsýnn,“ segir hann. „Það er ekkert enn komið af
peningum, en stóran hluta sjáum við ekki neitt þar sem hann
fer beint í útboð á vegum ESB og er algjörlega á vegum þess.“
Ingvar segir það rangt mat að fjármagnið sé í frosti hjá ESB.
„Það er enginn búinn að segja okkur að halda okkur til hlés, það
FLÓÐ Í MARKARFLJÓTI Veðurstofan á von á 275
milljónum króna til að innleiða lög um stjórn vatnamála er bara frekar tímaskortur hjá sambandinu sem veldur því að
þetta hefur ekki komist lengra,“ segir hann.
og gera á hæðalíkan af völdum flóðasvæðum.

www.volkswagen.is

Nýr Golf.
Evrópu- og heimsmeistari
Volkswagen Golf var kosinn bíll ársins í
Evrópu 2013 á bílasýningunni í Genf og 66
bílablaðamenn hvaðanæva að útnefndu
hann bíl ársins í heiminum á bílasýningunni
í New York.

Nýr Golf kostar frá

3.390.000 kr.
Golf Trendline, 1.4 TSI, beinskiptur,
122 hestöfl.

Komdu og reynsluaktu bíl ársins
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Ágóði brjóstabollunnar afhentur styrktarfélaginu Göngum saman:

Eiríkur Sigurðsson í Víði og endurskoðandi hans á átján mánaða skilorð:

Jói Fel afhenti 1,7 milljónir í gær

Sviku 80 milljónir undan skatti

SAMFÉLAGSMÁL

Alls söfnuðust 1,7 milljónir
króna í brjóstabollu átaki
bakarameistara sem unnið
var í samvinnu við Göngum
saman.
Jóhannes Felixson,
formaður Landssambands bakara,
afhenti styrktarfélaginu afrakstur
sölunnar í gær.
Allt fé sem
Göngum saman
safnar fer í styrktarsjóð, en félagið veitir

árlega styrki til grunnrannsókna á brjóstakrabbameini.
Göngum saman hefur undanfarin þrjú ár átt í gjöfulu samstarfi við bakarameistara
sem hafa selt brjóstabollurnar í tengslum
við mæðradagsgöngu
félagsins.
Með þessu framtaki hafa bakarameistararnir styrkt
Göngum saman um
hátt í fimm milljónir á
síðustu þremur árum.
- mlþ

af milljarðinum, sem áttu að bera
tíu prósenta fjármagnstekjuskatt.
Eiríki var gert að greiða skattinn
og annað eins í sekt, samtals rúmlega 160 milljónir.
Báðir dómarnir eru skilorðsbundnir til tveggja ára en lögmaður
Eiríks sagði við fréttastofu í gær að
ekki lægi fyrir hvort dómnum yrði
áfrýjað.
Saksóknari fór fram á að Hjalti,
sem hefur starfað sem löggiltur endurskoðandi, yrði sviptur réttindum
sínum, en á það féllst dómari ekki. -sh

DÓMSMÁL Eiríkur Sigurðsson,
eigandi verslunarinnar Víðis, og
Hjalti Magnússon endurskoðandi
voru í gær dæmdir í átján mánaða
skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að svíkja
80 milljónir undan skatti árið 2008.
Eiríkur stundaði hlutabréfaviðskipti með svonefndum framvirkum
samningum við Landsbankann.
Tekjur Eiríks af samningunum
námu rúmlega milljarði árið 2007
og eru Eiríkur og Hjalti dæmdir
fyrir að vantelja um 800 milljónir

Á SKILORÐI Eiríkur Sigurðsson, sem stofnaði verslanakeðjuna 10-11, græddi 800
milljónir en borgaði engan skatt af þeim.

MATARKARFAN Í EVRÓPU
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Bandaríkjaforseti stendur við loforð í umhverfismálum:

Noregur

BARACK OBAMA Hyggst takmarka losun gróðurhúsalofttegunda frá orkuverum.

186

Danmörk

*meðalverð
fyrir ákveðnar
vörutegundir í
ríkjum ESB.

Grikkland

Heimild: Eurostat

Meðalverð á matarkörfunni á Íslandi er um ﬁmmtungi yﬁr meðaltali ESB. Langdýrast er að versla í matinn í Noregi, en ódýrast í Póllandi.

BANDARÍKIN, AP Barack Obama Bandaríkjaforseti boðaði í gær víðtækar

aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Sett verða takmörk á losun
gróðurhúsalofttegunda frá orkuverum, þrátt fyrir harða andstöðu
repúblikana og talsmanna orkuiðnaðarins í Bandaríkjunum.
Með þessu hyggst hann hrinda í framkvæmd einu af stóru málunum sem
hann lagði hvað mesta áherslu á í kosningaslagnum, bæði þegar hann var
fyrst kosinn í embætti og þegar hann var endurkjörinn til seinna kjörtímabils síns.
Fjörutíu prósent af útblæstri koldíoxíðs og nærri þriðjungur af útblæstri
gróðurhúsalofttegunda í Bandaríkjunum kemur frá raforkuverum.
- gb

Matarkarfan fimmtungi dýrari en í ESB
Samkvæmt úttekt Eurostat er matarkarfan tæpum fimmtungi dýrari hér á landi
en sem nemur meðaltali í ESB-ríkjunum. Einnig er áfengi meira en tvöfalt dýrara
hér á landi. Þessar tölur taka þó ekki mismunandi kaupmátt með í reikninginn.
NEYTENDUR Matur og drykkur er

um fimmtungi dýrari hérlendis
en sem nemur meðaltali í ríkjum
ESB. Þetta kemur fram í nýrri
úttekt Eurostat.
Verð matarkörfunnar hér
á landi er átján prósentum
hærra en meðalverð í ESB,
en munurinn er enn meiri í
nok k r u m ei nstök u m vör uflokkum.
Brauð og kornmeti og tóbak
er þannig 30 prósentum dýrara
hér á landi og áfengi er 112
prósentum dýrara. Áfengi er
ekki talið með í matarkörfunni.
Innan ESB er verðlag áberandi
hæst í Svíþjóð, Austurríki og
Danmörku, en í því síðastnefnda
er verð á mat og drykk 43 prósentum hærra en meðaltalið, og

brauð og kornmeti er tæpum 60
prósentum dýrara.
Áfengi er dýrast í Finnlandi
af öllum ESB-löndunum, 75
prósentum yfir meðalverði.
Verð er lægst í Póllandi, þar
sem það er næstum 40 prósentum
lægra, en næst koma Búlgaría og
Rúmenía, þar sem matarkarfan
er um þriðjungi ódýrari en að
meðaltali í öllum ESB-ríkjunum.
Hæsta verðlagningin af þeim
löndum sem til eru tekin er þó
í Sviss og Noregi. Matvælaverð í Sviss er þannig 55 prósentum yfir ESB-meðaltali og
í Noregi er það 86 prósentum
yfir. Í Noregi er síðan langsamlega hæst verð á tóbaki, sem
er 170 prósentum yfir meðallagi, og áfengi, sem er næstum

30%

dýrara er
að kaupa
brauð, kornmeti og tóbak
hér á landi en að meðaltali í
löndum ESB.

þrefalt dýrara en að meðaltali í
ESB-ríkjunum.
Rétt er að taka fram að ofangreindar tölur taka ekki mismunandi kaupmátt innan ríkja með í
reikninginn, en í fyrra var verg
landsframleiðsla á mann, eftir að
leiðrétt hafði verið fyrir mismunandi kaupmátt, tólf prósentum
hærri hér á landi miðað við
meðal tal í ESB-ríkjum, og í
Noregi var talan 95 prósentum
hærri.
thorgils@frettabladid.is

9LOWXEUH\WDPDWDU¨ƆLQX
WLOEDWQDƃDU¢HLQIDOGDQ
RJ¶IJDODXVDQK¢WW"
Litríkt kafﬁ beint frá
kafﬁbóndanum Arturo í Gvatemala
INGA
KRISTJÁNSDÓTTIR
Næringarþerapisti D.E.T.
kennir ykkur hve einfalt
það gerur verið að bæta
mataræðið og hvaða ráð
hún hefur til þess.

ÞETTA ER EKKI FLÓKIÐ!
Inga hefur haldið yﬁr 80 fyrirlestra um
mataræði. Nálgunin er einföld, skýr og hentar
öllum sem hafa áhuga á breyttum lífsháttum.

M¼/¯
STAÐUR OG STUND:
HEILSUHÚSIÐ
LÁGMÚLA 5,
KL. 18:30 – 21:00

FARIÐ VERÐUR MEÐ EINFÖLDUM HÆTTI YFIR:
Hverju er hægt að
skipta út og hvað kemur
í staðinn

Nánari upplýsingar og
skráning í síma 899 5020
eða á inga@inga.is

kafﬁtar.is

01XGDJLQQ

Hvernig hægt er að
þekkja muninn á hollri og
skaðlegri ﬁtu

Hvernig þú getur haldið
fullri orku allan daginn
og losnað við sykurþörf
og þreytuköst

4.900,– kr. Innifalið er mappa með uppskriftum og fróðleik

BÍLA

KAFFI

VERIÐ VELKOMIN AÐ REYNSLUAKA NÝJUM BÍL HJÁ OKKUR Í DAG

NISSAN QASHQAI DÍSIL
4..990 þús. kr.
Vinsælasti fjórhjó
fjórhjóladrifni bíll landsins.
Eldsneytisnotkun frá 4,6

l/100 km*
D

DÍSIL

RENAULT MEGANE SPORT
TOURER, SJÁLFSKIPTUR DÍS
SIL
L
3.890 þús. kr.
Fullvaxinn fjölskyldubíll sem fer
hringinn á einum tanki.

P
FRÍTT
Í Í
S
ST
TÆÐI!
STÆÐI!

l/100 km*

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

D

DÍSIL

SUBARU XV SJÁLFS
S
SKIPTUR
5.390 þús. kr.
Nýr sparneytinn Subaru með fullkomið fjórhjóladrif,
N
bakkmyndavél og „start/stopp“ búnað á vél.

l/100 km*

ENNEMM / SÍA / NM58238

Eldsneytisnotkun frá 5,5

NISSAN JUKE
3.990 þús. kr.
Þessi bíll kemur á óvart – líka þegar þú prófar.
Ríkulegur stalbúnaður.
Eldsneytisnotkun frá 5,2

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðenda um eldsneytisnotkun í langkeyrslu

Eldsneytisnotkun frá 3,7

l/100 km
m*

v
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Nágrannar vilja unglingaheimili úr einbýlishúsagötu
ÁTÖK UM HVALI Árekstur japansks
hvalveiðiskips við skip ástralskra hvalverndarsinna í Suðurskautshöfum árið
2010.
NORDICPHOTOS/AFP

Ástralar og Japanar í mál:

Hvalveiðideilan
komin til Haag
HOLLAND, AP Alþjóðadómstóllinn

í Haag tekur í dag fyrir deilu
japanskra og ástralskra stjórnvalda um hvalveiðar.
Ástralska stjórnin heldur því
fram að hvalveiðar Japana séu
ólöglegar og brjóti í bága við
alþjóðlega hvalveiðibannið frá
1986, þótt þær séu að forminu til
sagðar vísindaveiðar.
Japanar segja veiðarnar
sannarlega gerðar í vísindaskyni
og því sé undanþáguheimild fyrir
þeim í áttundu grein hvalveiðisáttmálans frá 1946.
Réttarhöldin hefjast með málflutningi Ástrala í dag.
- gb

LÖGREGLA

Fjórir ölvaðir ökumenn
Þrjú hundruð tuttugu og fimm
ökumenn voru stöðvaðir í miðborginni
um helgina í sérstöku umferðareftirliti
Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Fjórir ökumenn reyndust ölvaðir við
stýrið og eiga þeir ökuleyfissviptingu
yfir höfði sér.

Nágrannar Vinakots, heimilis fyrir unglinga í vanda, í Fjóluhvammi í Hafnarfirði telja slíka starfsemi ekki
leyfilega í götunni. Skipulagsfulltrúi tekur undir þetta. Aðeins einn drengur býr nú á heimilinu.
FÉLAGSMÁL „Við myndum aldrei

taka inn neinn sem væri ógn við
umhverfi sitt,“ segir Jóhanna
Fleckenstein, forstöðukona í
Vinakoti, um kvörtun íbúa í
Fjóluhvammi í Hafnarfirði sem
eru ósáttir við að í einu einbýlishúsa götunnar sé rekið heimili
fyrir unglinga í vanda.
Íbúarnir segja að um sé að
ræða atvinnustarfsemi sem
eigi ekki heima í íbúðahverfi.
Einn íbúi í götunni sem ekki
vill láta nafns getið segir málið
eiga sér forsögu. Í húsinu hafi
um árabil verið rekin frönsk
ferða skrifstofa sem leigt hafi
húsnæðið. Því hafi fylgt ónæði.
Íbúinn segir málið einfaldlega
snúast um þá spurningu hvort
menn geti leigt húsið sitt undir
fyrirtæki í íbúðabyggð. Það hafi
ekkert með leigjendurna að gera
sem slíka, þeir séu ágætis fólk.
Skipulagsfulltrúi bæjarins er
sammála nágrönnunum en fulltrúar í skipulagsráði telja málið
ekki skýrt og frestuðu í gær
afgreiðslu þess þar til álit lögmanns lægi fyrir.
Vinakot opnaði heimili fyrir
drengi í Fjóluhvammi fyrir
tveimur mánuðum og fyrir
stúlkur annars staðar í Hafnarfirði í desember. Jóha nna
forstöðukona í Fjóluhvammi
undirstrikar að leyfi séu fyrir

Mér skilst að
það sem aðallega hafi
truflað nágrannana sé að
lögreglan hefur verið
kölluð hingað fjórum
sinnum á þessum tveimur
mánuðum.
Jóhanna Fleckenstein,
forstöðukona Vinakots
í Fjóluhvammi

starfseminni bæði frá slökkviliði og heilbrigðisfulltrúa. Ekki
sé um vistheimili að ræða heldur
búsetuúrræði og því hafi engar
sérstakar breytingar verið gerðar á húsnæðinu. Aðeins einn til
tveir séu þar til heimilis í einu
og starfsmenn oftast tveir eða
þrír. Í Fjóluhvammi sé nú aðeins
einn unglingspiltur.
„Mér skilst að það sem aðallega hafi truflað nágrannana sé
að lögreglan hefur verið kölluð
hingað fjórum sinnum á þessum
tveimur mánuðum. Ég held að
þau hafi aldrei orðið fyrir neinni
annarri upplifun sem tengist
drengnum,“ segir Jóhanna, sem
kveður Vinakot ætla að bjóða
nágrönnunum á kynningarfund.
„Þetta er bara heimili fyrir

FJÓLUHVAMMUR Nágrannar eru ósáttir við rekstur unglingaheimilis í einbýlishúsi

sem Vinakot leigir í götunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vinakot fyrir börn
Fyrirtækið Vinakot ehf. er úrræði ætlað börnum á aldrinum tólf til átján
ára sem glíma við fjölþættan hegðunarvanda og þurfa til dæmis búsetu,
meðferð, stuðning og ráðgjöf til að ná tökum á lífi sínu.
Markhópurinn er börn og ungmenni sem af ýmsum ástæðum hafa ekki
náð að fóta sig þrátt fyrir ítrekuð inngrip.
Heimild: Heimasíða Vinakots

en ef það fer að halla á hag
barnsins verðum við að finna
aðra lausn,“ segir Jóhanna.

börn sem eru með flókinn vanda
og eiga ekki í mörg hús að venda.
Við viljum reyna að ná sátt og
vinna þetta með nágrönnunum

gar@frettabladid.is
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NÁKVÆMNI Á BETRA VERÐI

SAVAGE 93R17BV

SAVAGE 93RVSSXP

SAVAGE MARK II G

Hlaupvídd 17 HMR. Brúnt límtré í skefti. Þungt hlaup. „Accutrigger“.
Tvist = 9. Laus skotgeymir. 5 skota. 2,7 kg. Verð aðeins 74.900.
Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

Hlaupvídd 22 Magnum. Svart plastskefti. Ryðfrítt hlaup. „Accutrigger“. Tvist =
16. Laus skotgeymir. 5 skota. 2,7 kg. 4x32 sjónauki fylgir, ásettur og grófstilltur.
Verð aðeins 77.900. Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

Hlaupvídd 22 Lr. Hnotuskefti. Blámað hlaup. „Accutrigger“. Tvist = 16. Laus
skotgeymir. 10 skota. 2,5 kg. Sigti og spor fyrir sjónaukafestingar.
Verð aðeins 45.900. Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

SAVAGE 93R17BVSS

SAVAGE MARK II BV

SAVAGE 11 INTERNATIONAL TROPHY HUNTER

Hlaupvídd 17 HMR. Grátt límtré í skefti. Ryðfrítt, þungt hlaup. „Accutrigger“.
Tvist = 9. Laus skotgeymir. 5 skota. 2,7 kg. Verð aðeins 79.900.
Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

Hlaupvídd 22 Lr. Brúnt límtré í skefti. Þungt hlaup „Accutrigger“. Tvist = 16.
Laus skotgeymir. 5 skota. 2,9 kg. Verð aðeins 74.900. Staðgreiðsluafsláttur eða
raðgreiðslur.

Fáanlegar hlaupvíddir 223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 308 WIN. Svart plastskefti.
Blámað hlaup. „Accutrigger“. Losanlegur skotgeymir. 4 skota. 3,3 kg. 3-9x40
Bushnell sjónauki, áfastur og grófstilltur. Verð aðeins 119.900.
Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

SAVAGE 93R17FV

SAVAGE MARK II FV

SAVAGE 16 INTERNATIONAL TROPHY HUNTER

Hlaupvídd 17 HMR. Svart plastskefti. Þungt hlaup. „Accutrigger“. Tvist = 9.
Laus skotgeymir. 5 skota. 2,5 kg. Verð aðeins 54.900.
Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

Hlaupvídd 22 Lr. Svart plastskefti. Þungt hlaup. „Accutrigger“. Tvist = 16. Laus
skotgeymir. 5 skota. 2,7 kg. Verð aðeins 45.900. Staðgreiðsluafsláttur eða
raðgreiðslur.

Fáanlegar hlaupvíddir 223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 308 WIN. Svart plastskefti.
Ryðfrítt hlaup. „Accutrigger“. Losanlegur skotgeymir. 4 skota. 3,3 kg. 3-9x40
Bushnell sjónauki, áfastur og grófstilltur. Verð aðeins 149.900.
Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

SAVAGE 93R17FXP

SAVAGE MARK II FVXP

SAVAGE 10 INTERNATIONAL TROPHY HUNTER

Hlaupvídd 17 HMR. Svart plastskefti. Blámað hlaup. „Accutrigger“. Tvist = 9.
Laus skotgeymir. 5 skota. 2,7 kg. 3-9x40 sjónauki fylgir, ásettur og grófstilltur.
Verð aðeins 62.900. Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

Hlaupvídd 22 Lr. Svart plastskefti. Þungt hlaup. „Accutrigger“. Tvist = 16. Laus
skotgeymir. 5 skota. 2,7 kg. 4x32 sjónauki fylgir, ásettur og grófstilltur.
Verð aðeins 59.900. Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

Fáanlegar hlaupvíddir 223 REM, 243 WIN, 270 WIN, 308 WIN. Hnotuskefti.
Blámað hlaup. „Accutrigger“. Losanlegur skotgeymir. 4 skota. 3,3 kg. 3-9x40
Bushnell sjónauki, áfastur og grófstilltur. Verð aðeins 139.900.
Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

SAVAGE 93R17GV

SAVAGE MODEL 12 BVSS

SAVAGE AXIS XP

Hlaupvídd 17 HMR. Hnotuskefti. Blámað hlaup. „Accutrigger“. Tvist = 9. Laus
skotgeymir. 5 skota. 2,5 kg. Verð aðeins 56.900. Staðgreiðsluafsláttur eða
raðgreiðslur.

Hlaupvídd 308 WIN. Verðlaunariffill. Einstaklega vel smíðaður riffill. Brúnt
límtré. Þungt, ryðfrítt, „flútað“ hlaup. „Accutrigger“. Topphlaðinn fjögurra skota
geymir. 4,5 kg. Verð aðeins 189.900. Staðgreiðsluasláttur eða raðgreiðslur.

Fáanlegar hlaupvíddir. 223, 243 WIN, 270 WIN, 308 WIN. Svart plastskefti.
Svart hlaup. Losanlegur skotgeymir. 4 skota. 2,9 kg. Verð aðeins 79.900.
Staðgreiðsluafsláttur eða raðgreiðslur.

EIGUM Á LAGER AUKA MAGASÍN Í SAVAGE RIFFLA

GIKKURINN FRÁ SAVAGE
EINHVER BESTI GIKKUR SEM ÞÚ FÆRÐ

GOTT ÚRVAL AF RIFFILSKOTUM FRÁ FEDERAL, CCI OG
SELLIER & BELLOT. GÆÐI OG GOTT VERÐ
VIÐ NÝTTUM OKKUR STERKT GENGI KRÓNUNNAR Í VOR
OG FESTUM SAVAGE RIFFLA Á BETRA VERÐI
TRAUST
FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI
Í 15 ÁR

ACCUTRIGGER
Gikkkurinn frá Savage hefur notið
mikilla vinsælda enda
feykilega skemmtilegur í notkun auk

SÍÐUMÚLI 8 - 108 REYKJAVÍK
SÍMI 568 8410

V E I D I H O R N I D.I S

þess sem auðvelt er að stilla þyngd
gikksins eftir þörfum hvers og eins.
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SKOÐUN
Hörð gagnrýni á áform um skuldaniðurfellingu:

Að framleiða óvissu

F

orystumenn nýrrar ríkisstjórnar hafa verið duglegir að
láta hafa eftir sér að landið verði að framleiða meira til
að rétta úr kútnum. Það er frábært markmið en kannski
gerðu ekki allir ráð fyrir að eitt af því sem ætti að framleiða væri meiri óvissa um þróun efnahagsmála og ríkisfjármála í landinu.
Flestum finnst komið nóg af slíku. Og ríkisstjórnin hefur
raunar lýst því yfir að hún hyggist „eyða þeirri pólitísku
óvissu sem hefur verið of áberandi þáttur í íslensku þjóðlífi á
undanförnum árum“, vinna að
víðtækri sátt við aðila vinnumarkaðarins, ávinna íslenzku
efnahagslífi traust á alþjóðavettvangi og tryggja ábyrga
Ólafur Þ.
efnahagsstjórn, aga og jafnvægi
Stephensen
í ríkisfjármálum.
Stærsta kosningaloforð forolafur@frettabladid.is
ystuflokks ríkisstjórnarinnar,
að færa eigi húsnæðisskuldir niður um hundruð milljarða króna,
án þess að útskýra nákvæmlega hvernig eigi að fara að því eða
leggja mat á hvaða efnahagslegu áhrif það muni hafa, vinnur
einmitt gegn öllum þessum markmiðum og býr til nýja óvissuþætti á færibandi.
Á sumum þeirra er tekið í umsögnum um þingsályktunartillögu
stjórnarinnar um aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna. Sú
harða gagnrýni sem er sett fram í umsögnum Samtaka atvinnulífsins og Seðlabankans hefur vakið einna mesta athygli. Í henni
er þó í rauninni ekkert nýtt; öll þau varnaðarorð voru sett fram
fyrir þingkosningar. Þau náðu hins vegar hvorki eyrum stjórnmálamanna með skuldalækkunarloforð á vörunum né kjósenda
sem töldu rétt að gleypa gylliboðin hrá.
Seðlabankinn telur að almenn skuldaleiðrétting, óháð efnahagslegri stöðu og greiðslugetu skuldara, sé ómarkviss og kostnaðarsöm leið til að koma til móts við heimili í vanda. Verði á annað
borð gripið til hennar þurfi að hafa í huga að svigrúm ríkissjóðs
sé mjög takmarkað. Kannski skili uppgjör þrotabúa bankanna
tímabundinni viðbót við tekjur ríkissjóðs en það sé þá nær að nota
hana til að lækka skuldir ríkisins. Seðlabankinn bendir á þá hættu
að stuðningur við skuldug heimili leiði annars vegar til þess að
markmiðið um jöfnuð í ríkisfjármálum náist seinna en ella og
hins vegar til þenslu, sem ali af sér verðbólgu.
SA benda á sömu áhættuþættina og segja að stórfelld niðurfærsla skulda heimila hljóti að hafa víðtæk áhrif á efnahagslífið,
til að mynda „aukna einkaneyslu, aukinn innflutning og viðskiptahalla, og getur stuðlað að veikara gengi krónunnar, vaxandi
verðbólgu og hærri vöxtum“. Þetta geti leitt til þess að afnám
gjaldeyrishafta verði enn fjarlægara en ella. Það sé mikilvægasta
hagsmunamál heimilanna að ríkissjóður verði rekinn með afgangi
og minnki skuldir sínar.
Úr því sem komið er væri æskilegast að útfærslan á skuldaniðurfellingaráformum ríkisstjórnarinnar tæki sem allra
skemmstan tíma þannig að óvissu væri eytt. Enn betra væri að
segja einfaldlega: Við ætlum að ná niður hallanum á ríkissjóði og
ef okkur áskotnast peningar í samningum um þrotabú bankanna
munum við nota þá til að greiða niður skuldir ríkissjóðs, sem
allir skattgreiðendur eiga í sameiningu. Það væri aðgerð sem
gagnaðist öllum sem borga skatta og myndi stuðla að stöðugleika
og fyrirsjáanleika í efnahagslífinu, sem er stærra hagsmunamál
heimila en skuldaleiðrétting sem gagnast bara sumum.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Rangt
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra kvartar sáran undan
„loftárásum“ stjórnarandstöðunnar
og fjölmiðla í mikilli grein í Morgunblaðinu í gær. „Það hefur verið
óskrifuð regla hér og annars staðar
að ný ríkisstjórn fengi sæmilegan
frið í upphafi kjörtímabils til að setja
sig inn í mál og innleiða svo
nýja stefnu,“ skrifar forsætisráðherra. Þetta er ekki rétt
hjá Sigmundi. Stjórnarandstaðan barði mikið
á nýrri ríkisstjórn á
vormánuðum 2009
en Sigmundur man
kannski ekki eftir því,
vegna þess að þá var
hann ekki í stjórnarandstöðu, heldur

varði minnihlutastjórnina falli.
Barningurinn hélt svo áfram strax að
loknum kosningum 2009 og þá tóku
Sigmundur og félagar hans fullan
þátt–sem eðlilegt er.

Ekkert breyst
Forsætisráðherrann furðar sig til
dæmis á því að stjórnarandstaðan
og aðrir láti í ljós óánægju
með áform ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum
– aðgerðirnar hafi jú verið
boðaðar fyrir kosningar.
Hann var ekki jafnhissa í maí 2009,
innan við mánuði
eftir kosningar,
þegar fram fór
þingumræða um
áform þáverandi

ríkisstjórnar í sjávarútvegsmálum,
sem einnig höfðu verið boðuð í
kosningabaráttunni. Stjórnarandstaðan, sem Sigmundur var þá hluti
af, var hreint ekki sátt og hafði uppi
stór orð–síst minni en þau sem við
heyrum nú. Það hefur því ekkert
breyst.

Sumir fjölmiðlar eru góðir
Sigmundur tekur fram að hann
áfellist ekki alla fjölmiðla jafnt fyrir
áróðurinn gegn ríkisstjórninni, þeir
séu jafnólíkir og þeir séu margir.
Hvaða fjölmiðlar ætli hugnist Sigmundi svona? Mögulega ÍNN, þar
sem stjórnarþingmennirnir Elín
Hirst og Karl Garðarsson halda úti
þætti og saumuðu þar nýverið að
stjórnarþingmanninum Brynjari
Níelssyni?
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Kjör lífeyrisþega leiðrétt strax
LÍFEYRISÞEGAR

Elli- og örorkulífeyrisþegar voru meðal
þeirra sem fengu hvað þyngstar byrðar
á herðarnar í kjölfar efnahagshrunsins
2008. Kjör þeirra versnuðu með margvíslegum skerðingum á lífeyrisréttindum
almannatrygginga.
Þó að alltaf megi deila um hvað sé
réttlátt við úthlutun takmarkaðra fjármuna er þó erfitt að réttlæta að aldraðir
og öryrkjar axli svo miklar byrðar. Kjör
Eygló
fólks í landinu eru loksins á uppleið en lífHarðardóttir
eyrisþegar hafa setið eftir, sumir fastir í
félags- og húsnæðismálaráðherra fátæktargildru vegna margvíslegra víxlverkana og mikilla tekjutenginga lífeyrisgreiðslna. Ég hef því lagt áherslu á að
ráðast í leiðréttingar á kjörum lífeyrisþega strax á sumarþingi. Frumvarpið
er tilbúið og að mínu mati á ekki að slíta
þingi fyrr en málið er í höfn.
7.000 fá hærri lífeyrisgreiðslur
Kjaraskerðingarnar árið 2009 fólust
meðal annars í því að tekjutengdar
greiðslur skertust að fullu vegna fjármagnstekna í stað þess að skerðast um
50% áður og frítekjumark ellilífeyrisþega
vegna atvinnutekna var lækkað umtalsvert. Lífeyrissjóðstekjur voru teknar inn
í útreikning grunnlífeyris og gátu leitt
til skerðinga á honum. Síðast en ekki síst
var skerðingarhlutfall tekjutryggingar
hækkað úr 38,35% í 45%.

Með frumvarpinu mínu verður byrjað
að taka á skerðingunum. Þannig verður
frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega hækkað úr 480.000 kr. á ári
í 1.315.200 kr., eða um 274%. Þá munu
lífeyrissjóðstekjur hætta að skerða
grunnlífeyrinn, sem er stórt réttlætismál fyrir lífeyrisþega. Framlög ríkisins
til almannatrygginga vegna þessara
breytinga aukast um 1,6 milljarða á ársgrundvelli. Greiðslur hækka hjá um 7.000
lífeyrisþegum, þar af eru um 2.500 einstaklingar sem ekki hafa fengið greiðslur
undanfarið vegna tekjuskerðinga en
öðlast rétt til lífeyris á ný.
Þessar breytingar eru fyrsta skrefið
að því marki að draga til baka skerðingar
sem lífeyrisþegar sættu með lagabreytingum árið 2009. Frumvarpið er í
samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar
um kjarabætur til lífeyrisþeg, sem forgangsverkefni. Að auki er hafin vinna við
afnám annarra skerðinga, meðal annars
með lækkun skerðingarhlutfalls tekjutryggingar úr 45% í 38,35%. Heildaráhrif
af væntanlegum bótahækkunum að meðtalinni lækkun skerðingarhlutfallsins eru
áætluð um 4,6 milljarðar króna.
Áformuð gildistaka breytinganna er 1.
júlí og hækkanir til lífeyrisþega munu
birtast í greiðslum til þeirra 1. ágúst
næstkomandi.
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Skammarverðlaun Grímunnar
matseðillinn er ekki
Að ekki skuli vera hægt MENNING
fjölbreyttur.
að veita verðlaun fyrir
barnasýningu ársins
Marengsfroða
á uppskeruhátíð sviðsHérastubbur bakari
listafólks vegna þess að
kenndi bakaradrengnfrumsýndar barnasýnum fyrst að baka piparingar ná ekki einu sinni
kökur árið 1962 í Þjóðtilnefningafjölda er ekki
leikhúsinu. Þeir félagar
bara þyngra en tárum
hafa síðan fengið nýjan
taki, heldur til háborVigdís
búning ásamt hinum
innar skammar fyrir
Jakobsdóttir
dýrunum í Hálsaskógi
íslenskt menningarlíf.
leikstjóri
einu sinni á áratug að
Fyrir kaldhæðni
meðaltali. Og það er alltaf fullt
örlaganna kemur þessi staða
hús, því „afi sá þetta þegar
upp á alþjóðlegu ári barnaleikhann var lítill og pabbi þegar
húss og á sama ári og Barnahann var lítill og nú er komið að
sáttmáli Sameinuðu þjóðanna
þér“. Mary Poppins, sem reyndhefur loks verið festur í lög
ar hefur ekki ratað til Íslands
á Íslandi. Í sáttmálanum er
sem sviðsuppfærsla fyrr, en
meðal annars kveðið á um rétt
kom fyrst út á bók árið 1934 (!)
hvers barns til að „taka fullan
sló í gegn á stóra sviði Borgarþátt í menningar- og listalífi, og
leikhússins í vetur og félagarnfá viðeigandi og jöfn tækifæri
ir hárprúðu Karíus og Baktus
[…] til að stunda menningarlíf,
eru enn á háa c-inu að heimta
listir og tómstundaiðju“.
franskbrauð með sykri, þó að
Íslenskir foreldrar eru vissuíslensk börn séu flest komin í
lega duglegir að fara með börnmun harðari efni í dag.
in sín í leikhús. Ætli við séum
Við vitum hver vondi gæinn
ekki duglegust í því í heimi,
er strax frá upphafi. Stelpur
eins og í svo mörgu öðru. En

Nýtt samstarf
á sviði lýðheilsu
➜ Samstarﬁð mun beinast
að þremur áherslusviðum:
Heilsueﬂandi samfélagi,
heilsueﬂandi skólum og
auknum jöfnuði.

HEILBRIGÐISMÁL

eru sætar og strákar eru hetjur.
Allt er þægilega fyrirsjáanlegt. Engar spurningar. Bara
svör. Litadýrð og taumlaus
gleði. Húrra fyrir pylsugerðarmanninum!
Raunsönn mynd af heiminum
ekki satt?
Ekkert er hægt að setja út á
fagmennsku þess listafólks sem
að þessum sýningum kemur.
Hins vegar er óásættanlegt
með öllu að við séum að sóa
opinberu fjármagni, svo ekki
sé talað um hæfileikum okkar
allra besta listafólks, í framleiðslu á eintómri næringarlausri marengsfroðu frá miðri
síðustu öld ofan í börnin okkar,
á meðan nánast ekkert annað
er í boði.
Blásum til sóknar
Ég kalla eftir leiksýningum
fyrir yngri áhorfendur um stríð
og frið, um umhverfið, fjölmiðla, lýðræði, ábyrgð, völd,
virðingu, kynjahlutverk, kynhneigð, fjölmenningarsamfélagið, lífið, dauðann – um

allt sem skiptir máli í lífinu.
Hvernig stendur á því að ekkert er sýnt af nýjum erlendum
verkum fyrir börn? Og hvar
eru nýju íslensku barnaverkin
sem ekki eru leikgerðir á metsölubókum? Í stuttu máli:
Hvers vegna sitja yngri leikhúsáhorfendur ekki við sama
borð og þeir sem eldri eru?
Alls engu fé er veitt sérstaklega í sviðslistir fyrir börn og
ungt fólk á Íslandi og þannig er
engin hvatning í kerfinu fyrir
listafólk eða leikhús að sinna
þessum vettvangi – nema síður
sé. Samanburður við aðrar
Norðurlandaþjóðir er í þessu
samhengi ekkert nema niðurlægjandi.
Börnin erfa ekki landið. Þau
eiga það með okkur. Á sama
hátt erfa þau ekki Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið, óperuna, Sinfóníuna, listasöfnin
eða Hörpu. Þessar menningarstofnanir eru þeirra rétt eins
og annarra þegna þessa lands
og þau eiga lagalega heimtingu
á að þær þjóni þeim til jafns við

➜ Börn

og ungmenni eru
ekki „framtíðaráhorfendur“.
Þau eru áhorfendur dagsins
í dag.
aðra. Börn og ungmenni eru
ekki „framtíðaráhorfendur“.
Þau eru áhorfendur dagsins í
dag.
Mér dettur ekki í hug að ætla
að listafólk, leikhússtjórar, fagfélög listamanna og menningarmálayfirvöld séu sátt við stöðu
mála, hvorki hvað varðar framboð sýninga eða innihald. Því
hvarflar ekki að mér að úthluta
skammarverðlaunum til eins
ákveðins aðila, þó fyrirsögnin
gefi annað til kynna. Skammarverðlaunin eru okkar allra.
Botninum er náð. Nú blásum
við til sóknar – fyrir börnin í
landinu.
Höfundur er formaður ASSITEJ – samtaka um barna- og
unglingaleikhús á Íslandi og
situr auk þess í stjórn samtakanna á heimsvísu.

Hluthafafundur Skipta hf.
Stjórn Skipta hf. boðar til hluthafafundar félagsins þriðjudaginn 2. júlí 2013
kl. 10.00 á Hilton Reykjavík Nordica.
Dagskrá fundarins
1. Ávarp formanns stjórnar

Geir
Gunnlaugsson

Dagur B.
Eggertsson

landlæknir

formaður
borgarráðs

Embætti
la ndlæk nis
og
Reykjavíkurborg hafa tekið höndum saman um fjölþætt samstarf á
sviði lýðheilsu. Verkefni sem því
tengjast fara þegar af stað og í
lok mánaðarins er fyrirhuguð ráðstefna þar sem einn þekktasti sérfræðingur heims um margvíslega
áhrifaþætti á heilsu og vellíðan
fólks er meðal fyrirlesara.
Ójöfnuður og heilsuleysi
Eitt markmiða í starfi Embætti
landlæknis er að greina ójöfnuð til
heilsu á Íslandi og í framhaldinu
að setja fram aðgerðaáætlun, m.a. í
samvinnu við sveitarfélög í landinu
til að draga úr ójöfnuði til heilsu.
Einn liður í þessari áætlun er samstarfssamningur við Reykjavíkurborg sem við undirrituðum þann 4.
júní sl. fyrir hönd Embættis landlæknis annars vegar og Reykjavíkurborgar hins vegar. Í honum felst
samkomulag um að taka upp markvisst samstarf til heilsueflingar
og aukinnar lýðheilsu í Reykjavík.
Samstarfið mun beinast að þremur áherslusviðum; heilsueflandi
samfélagi, heilsueflandi skólum
og auknum jöfnuði.
Heilsuefling í hverfum og skólum
Í samningnum er sérstaklega
fjallað um heilsueflandi hverfi en
Embætti landlæknis mun veita sérfræðiráðgjöf í tengslum við vinnu
að hverfaskipulagi í Reykjavík sem
þegar er hafin. Hverfaskipulagi er
ætlað að ná heildstætt yfir alla
lykilþætti sem þurfa að vera til
staðar til að stuðla að góðu, sjálfbæru hverfi sem tryggir lífsgæði
þeirra sem þar búa. Mun fulltrúi
landlæknis taka þátt í samráði með
íbúum hverfanna sem miðar að
því að tryggja að hverfaskipulagið
stuðli að heilsueflingu íbúanna.
Einnig er fjallað um heilsueflingu í skólum og er stefnt að því
að sem flestir leik- og grunnskólar,
ásamt frístundaheimilum á vegum
borgarinnar, taki þátt í því verkefni fyrir lok árs 2015 í samræmi

við metnaðarfulla stefnumörkun
skóla- og frístundaráðs um heilbrigði og vellíðan í skólum borgarinnar.

2. Yfirlit um stöðu Skipta hf. við eigendabreytingar
3. Breytingar á samþykktum félagsins
Meginefni tillagna stjórnar Skipta hf. um breytingar á samþykktum félagsins er eftirfarandi:
i.

Áhrif ójöfnuðar á heilsu
Í samningnum er fjallað um afleiðingar ójöfnuðar í samfélaginu á
heilsufar en rannsóknir sýna að
ójöfnuður er einn stærsti áhættuþátturinn varðandi sjúkdóma
og vanheilsu fólks. Munu Embætti landlæknis og Reykjavíkurborg vinna sameiginlega að því að
greina ójöfnuð og afleiðingar hans
á heilsufar og koma með tillögur
um hvernig vinna megi að jöfnum
tækifærum sem leiða til betri lýðheilsu. Samstarfssamningurinn við
Reykjavíkurborg er gott skref í átt
að þeim markmiðum sem Embætti
landlæknis hefur sett sér um öflugt lýðheilsustarf á öllum æviskeiðum um leið og það styður við
starf Reykjavíkurborgar að bættri
lýðheilsu í borginni.
Einn helsti sérfræðingur
heims til Íslands
A lþjóðlega hei lbr igðismá la stofnunin (WHO) hefur á síðustu
árum lagt ríka áherslu á greiningu
á félagslegum áhrifaþáttum heilbrigðis. Tilgangurinn er m.a. að
meta hvort heilsufar sé ólíkt milli
félagshópa eða með öðrum orðum
að meta ójöfnuð til heilsu. Sir
Michael Marmot, prófessor og yfirmaður stofnunar um heilsu jöfnuð
(Institute of Health Equity) hefur
leitt vinnu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á þessu sviði og
er nú ráðgjafi stjórnvalda víða
um heim. Marmot verður aðalfyrirlesari á ráðstefnu um áhrifaþætti á heilsu og líðan sem verður
haldin þann 28. júní nk. í Háskólanum í Reykjavík og er haldin í minningu dr. Guðjóns Magnússonar prófessors. Ráðstefnan er haldin að
frumkvæði Embættis landlæknis
í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og velferðarráðuneytið og þar
verða m.a. kynntar nýjar niðurstöður embættisins um heilsu og
ójöfnuð á Íslandi. Er ástæða til að
hvetja allt áhugafólk um lýðheilsu
og betra samfélag til að gefa sér
tíma til að sitja ráðstefnuna og taka
þátt í umræðunni.

Tillaga um að fella úr gildi heimild stjórnar til að veita áskriftarréttindi að allt að 5% hlut í félaginu

Gerð er tillaga um að ákvæði 4.6. gr. um að stjórn félagsins hafi heimild til að veita áskriftarréttindi fyrir hlutafé
fyrir allt að 5% að hlutafé félagsins verði felld úr gildi.
ii. Tillaga um nýtt ákvæði um möguleika á notkun rafrænnar tækni í samskiptum við hluthafa
Lagt er til að nýtt ákvæði um heimild til notkunar rafrænnar tækni í samskiptum við hluthafa félagsins. Ákvæðið
yrði í nýrri 7.5 gr. í samþykktum.
iii. Tillaga um að fella úr gildi heimild til að boða til aðalfundar með viku fyrirvara
Gerð er tillaga um að seinni málsliður 12.4 gr. um að heimilt sé að boða til aðalfundar með samþykki 90% hluthafa
verði felldur úr gildi.
iv. Tillaga um nýtt ákvæði um jöfn kynjahlutföll við stjórnarkjör
Gerð er tillaga um nýtt ákvæði 19.2 gr. um jöfn kynjahlutföll við stjórnarkjör í félaginu. Tillagan tekur mið af
breytingum á 63. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, sbr. 2. gr. laga nr. 13/2010, og kveður á um að hlutfall hvors
kyns í stjórn félagsins skuli aldrei vera lægra en 40%.
v. Framboð til stjórnar í félaginu og verkaskipting
Gerð er tillaga um nýja 19.3 gr. um hvernig skuli farið að við framboð til stjórnar í félaginu. Tillagan tekur mið af
63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995, sbr. 1. gr. laga nr. 89/2006. Samkvæmt tillögunni skulu framboð til stjórnar
liggja fyrir eigi síðar en 5 dögum fyrir hluthafafund. Frambjóðendur til stjórnar skulu m.a. veita upplýsingar um
störf sín, menntun, reynslu og hagsmunatengsl. Félagsstjórn fer yfir framboðstilkynningar og skulu upplýsingar
um frambjóðendur til stjórnar félagsins lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur
dögum fyrir hluthafafund.
Jafnframt er gerð tillaga að 19.3 gr. sem verður 19.5 um að verkaskiptingu stjórnar verði breytt á þann veg að
stjórnin velji varaformann úr sínum hópi auk formanns.
vi. Tillaga um að ákvæði 21.7 gr. verði fellt úr gildi í heild sinni
Lagt er til að ákvæði 21.7 gr. um sérstakt samþykki hluthafafundar fyrir tilteknum málefnum verði fellt úr gildi í
heild sinni.
Tilvitnað ákvæði 21.7 gr. var sett inn í samþykktir félagsins 8. desember 2010. Var ástæða þess sú að þáverandi
eigandi félagsins, Exista hf., síðar Klakki ehf., hafði gert nauðasamning við kröfuhafa sína þann 10. október 2010.
Í nauðasamningi Exista hf. var gerð krafa um að samþykktum mikilvægra dótturfélaga Exista hf., þ.m.t. Skipta hf.,
yrði breytt. Var samþykktum Skipta hf. breytt því til samræmis. Nú þegar eignarhald Skipta hf. hefur breyst og
Klakki ehf. á ekki lengur hlut í félaginu telur stjórn félagsins eðlilegt að fella ákvæðið úr samþykktum félagsins.

4.

Kosning aðal- og varamanna í stjórn félagsins

Tilkynningum um framboð til stjórnar og varastjórnar félagsins skal skilað til skrifstofu félagsins að Ármúla 25 í
Reykjavík eigi síðar en 5 dögum fyrir dagsetningu aðalfundar. Framboðstilkynningar skulu uppfylla skilyrði 63. gr. a.
hlutafélagalaga nr. 2/1995. Upplýsingar um frambjóðendur verða til sýnis á skrifstofu félagsins 2 dögum fyrir
hluthafafundinn auk þess sem stjórn félagsins áskilur sér rétt til að greina opinberlega frá tilkynningum um framboð
í stjórn og varastjórn félagsins.

5.

Önnur mál löglega fram borin

Nánari upplýsingar um dagskrá fundarins, hlutaskrá félagsins og tillögur til breytinga á samþykktum félagsins er hægt
að nálgast á skrifstofu félagsins að Ármúla 25 í Reykjavík.
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Ástkær móðir okkar, tengdamamma,
amma og langamma,

Eiginmaður minn, faðir, stjúpfaðir, afi,
langafi, tengdafaðir, bróðir og mágur,

GUÐRÚN RAGNARSDÓTTIR

VIÐAR JÓNSSON

andaðist 20. júní á dvalarheimilinu Grund
í Reykjavík. Jarðaförin fer fram frá Kirkju
Óháða safnaðarins kl. 15.00. þann 8. júlí.
Sigríður Bachmann Egilsdóttir
Ragna Bachmann Egilsdóttir
Ólafur Ásberg Árnason
Einar Bachmann Egilsson
barnabörn og barnabarnabörn.

vélstjóri,
Sautjándajúnítorgi 1, Garðabæ,

lést laugardaginn 15. júní. Hann verður
jarðsunginn frá Grafarvogskirkju föstudaginn
28. júní kl. 11.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á líknarfélög.
Inga Dóra Guðmundsdóttir
Jón Viðar Viðarsson
Hanna Regína Jónssdóttir
Margrét Björnsdóttir
Kjartan Konráðsson
Þorlákur Björnsson
Sigrún Guðmundsdóttir
Ingunn Björnsdóttir
Örn Þór Úlfsson
Gylfi Jónsson
Elín Jóhanna Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Yndisleg og ástkær sambýliskona mín,
móðir, tengdamóðir og amma,

JÓNA MARÍA EIRÍKSDÓTTIR
frá Helgastöðum, Biskupstungum,

sem lést sunnudaginn 16. júní verður
jarðsungin frá Hveragerðiskirkju
laugardaginn 29. júní kl. 14.00.
Guðmundur Daníelsson
Hrönn Árnadóttir
Hrafnhildur Þorsteinsdóttir
Þór Þorsteinsson
Heiðrún Þorsteinsdóttir
Sigurður Bjarni Hafþórsson
Birta María Sigurðardóttir
Saga Þórsdóttir
Hekla Rún Sigurðardóttir

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

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐRÚN ÞÓRÐARDÓTTIR
SKOWRONSKI
Árskógum 8, Reykjavík,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík föstudaginn
21. júní verður jarðsungin frá Áskirkju
fimmtudaginn 27. júní kl. 13.00.
Henry Skowronski
Helga H. Lúthersdóttir
Karol Mantz
Agnes Arnold
Donald Arnold
Tekla Skowronski
Jane Skowronski
barnabörn og barnabarnabörn.

RÓLANT DAL CHRISTIANSEN
sem lést þann 12. júní verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni föstudaginn 28. júní klukkan
13.00.
Finnbjörg Grímsdóttir
Margrét Rosa Dahl-Christiansen
Pétur Hlöðversson
Johan Sophus Dahl Christiansen
Lilja Eiríksdóttir
Arna Soffía Dahl-Christiansen
Jón Ingi Arngrímsson
Anna María Antonsdóttir
Valgarður Arnarson
Linda Petterson Sanda
Bjørn Sanda
Ragnar Antonsson
Guðbjörg Jensdóttir
Björn Antonsson
Cecilia Antonsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulegi faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

GUÐMUNDUR ALFONSSON
Sandholti 40, Ólafsvík,

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs föður, bróður, mágs og frænda,

SKÚLA SKÚLASONAR
verkfræðings.

Sérstakar þakkir til þeirra sem önnuðust
hann af hlýhug og alúð á hjúkrunarheimilinu
Eir, deild 2. hæð norður.
Kristinn Pétur Skúlason
Jón Gunnar Skúlason
Baldur Skúlason
Anna Skúladóttir
Sigurgísli Skúlason
Guðrún Skúladóttir
Arna Skúladóttir
Hrefna M. Skúladóttir
K. Freyja Skúladóttir
og frændsystkini.

Hildigunnur Ólafsdóttir
Kristín Jónasdóttir
Brynjólfur Á. Mogensen
Kristín R. Úlfljótsdóttir
Magnús Eggertsson

Sönghátíð
á Klaustri
Kammertónleikar, Gissur Páll söngvari
ársins og tónlistarsmiðja fyrir börnin.
„Hátíðin hefst á flutningi nokkurra sönglaga sem er að finna á
geisladisknum English and Scottish Romantic Songs for Voice
and Guitar, en við Francisco Javier Jáuregui erum röddin og
gítarinn á disknum ,“ segir Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, listrænn stjórnandi sönghátíðarinnar sem fram fer helgina 28.-30.
júní á Kirkjubæjarklaustri. Dagskrá sönghátíðarinnar verður
margvísleg og röddin verður hyllt í ýmsum birtingarformum
en fram koma ófáir söngvarar með margra ára reynslu. Ber
þar einna helst að nefna Gissur Pál Gissurarson, sem nýverið
hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin sem Söngvari ársins. Hann
flytur lútulög endurreisnartónskáldsins John Dowland og samtíðarmanna hans frá tímum Shakespeare.
Bára Grímsdóttir er staðartónskáld kammertónleikanna að
þessu sinni, en hún samdi verkið Dame la mano. Kvennakórinn
Vox feminae frumflytur verkið, ásamt Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur mezzósópran, undir stjórn Margrétar J. Pálmadóttur.
Ljóðið er eftir Gabrielu Mistral frá Chile, sem var fyrsti rithöfundurinn frá Suður-Ameríku til að hljóta Nóbelsverðlaunin.
Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari spilar óvenjulegt
verk eftir samtímatónskáldið Thomas Adès, sem hann lýsir
sem sprengingu á lútulaginu In darkness let me dwell eftir
Dowland.
Jafnhliða tónleikunum verður 5-10 ára börnum boðið að taka
þátt í skapandi tónlistarsmiðju undir stjórn Elfu Lilju Gísladóttur.
Hátíðinni lýkur með flutningi allra listamannanna á ítalskri
tónlist eftir „bel canto“-meistarana Bellini, Rossini og Donizetti.
marinmanda@frettabladid.is

Erik Fjelsted

lést á gjörgæsludeild LSH Fossvogi miðvikudaginn 19. júní 2013. Útför hans fer fram frá
Ólafsvíkurkirkju föstudaginn 28. júní klukkan
13.00.
Bryndís Guðmundsdóttir
Samúel Valsson
Finnur Guðmundsson
Petrína Kristjana Ólafsdóttir
Albert Guðmundsson
Samran Sela
Hjörleifur Guðmundsson
Fríða Sveinsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

KVENNAKÓRINN VOX FEMINAE Kórinn frumflytur verkið Dame la
mano eftir Báru Grímsdóttur á Kirkjubæjarklaustri.

Okkar kæri frændi,

JÓN GESTUR SIGURÐSSON
frá Tungu,

Elskulegur fósturfaðir okkar, tengdafaðir,
afi, langafi, bróðir og vinur,

SÆMUNDUR JÓNSSON
skipstjóri,
frá Baldurshaga,
Grindavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í Grindavík
föstudaginn 21. júní. Útförin fer fram frá
Grindavíkurkirkju föstudaginn 28. júní kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeir sem vilja
minnast Sæmundar láti Björgunarsveitina Þorbjörn Grindavík
njóta.
Lilja Ósk Þórisdóttir
Jónatan Ingi Ásgeirsson
Hildur og Sæmundur Arnarbörn
Ingibjörg Karen Matthíasdóttir
Bryan Lynn Thomas
Lóa Henný Olsen
og fjölskyldur þeirra.

verður kvaddur í Hvammstangakirkju
laugardaginn 29. júní kl. 13.00. Þeim sem
vilja minnast hans er bent á Hollvinasamtök
Heilbrigðisstofnunarinnar Hvammstanga.
Systkinabörn.

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

HJALTI SIGHVATSSON
Fossöldu 3, Hellu,

sem lést miðvikudaginn 12. júní verður
jarðsunginn frá Oddakirkju föstudaginn
28. júní kl. 14.00.
Guðrún Frímannsdóttir
Frímann Ottósson
Sigurlaug Guðmundsdóttir
Helga Hjaltadóttir
Karl Sigurðsson
Þórhildur Hjaltadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

GUÐMUNDUR BJÖRNSSON
fyrrverandi bóndi, Tjarnarkoti,
til heimilis að Gilsbakka 7, Laugarbakka,

Yndisleg móðir okkar,

verður jarðsunginn frá Melstaðarkirkju
föstudaginn 28. júní kl. 13.00.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Ilse Björnsson
Hildur I. Guðmundsdóttir
Björg S. Guðmundsdóttir
Jón G. Ásgeirsson
Sigrún A. Guðmundsdóttir
Björn Guðmundsson
Ásdís Þ. Garðarsdóttir
Ingvar H. Guðmundsson
Bryndís H. Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

KRISTJANA GUÐNÝ
EGGERTSDÓTTIR
(NANNA)
er látin.
Eggert Magnússon
Guðrún Magnúsdóttir
Inga Steinunn Magnúsdóttir
Kristjana Vigdís Magnúsdóttir

BOTNLEÐJA MÆTIR TIL LEIKS
Hljómsveitin Botnleðja gefur út safnplötuna „Þegar öllu
er á botninn hvolft“ um þessar mundir. Í tilefni þess verða
tónleikar í Austurbæ á fimmtudagskvöldið kl. 22. Um
tvískipta safnplötu er að ræða en þar er að finna tvö ný lög
auk vinsælustu laga hljómsveitarinnar.

Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
heitt
h og kalt vatn
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Afkastamikill
þurrkari >
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BESTA GRILLIÐ „Þetta eru ótrúleg grill og ólík öllum öðrum,“ segir Magnús Ingi Magnússon veitingamaður.

KOLAGRILLAÐ
OG REYKSTEIKT
TEXASBORGARAR KYNNA Kolagrillaðir og reyksteiktir steikarborgarar, rif,
nautalundir og humar á Big Green Egg-grilli er það nýjasta á Texasborgurum.

B

YLUNDGDJDRJ/DXJDUGDJD

Save the Children á Íslandi

MYND/VALLI

ig Green Egg-kolagrillin fara eins
og eldur í sinu um allan heim
og eru nú komin til Íslands, en
þau fást hjá Geira ehf, Bíldshöfða 13,
og Garðheimum í Mjódd. „Ég fékk Ólaf
Kristjánsson, matreiðslumeistara og
einn af eigendum Geira ehf., í Eldhús
meistaranna til að kenna áhorfendum
á þessi grill og féll gjörsamlega fyrir
þeim,“ segir Magnús Ingi Magnússon
veitingamaður. „Ég setti því upp eitt
slíkt á Texasborgurum, en Noma í
Danmörku, sem þrisvar hefur verið
valið besta veitingahús í heimi, og fleiri
heimsfræg veitingahús nota Big Green
Egg. Þetta eru ótrúleg grill og ólík
öllum öðrum sem ég hef prófað. Þau
byggja á þúsund ára gamalli japanskri
aðferð, voru fyrst úr leir en nú er notað
háþróað keramik hannað af NASA.
Hitann stillir maður nákvæmlega eftir
hentugleikum frá 50 °C upp í 400 °C
þó að um viðarkolagrill sé að ræða.
Um leið og maturinn grillast er hægt
að reyksteikja hann með spæni. Bæði
kjöt og fiskur bragðast dásamlega með
þessari aðferð og þetta er eitt það allra

Heyrðu umskiptin
Fáðu heyrnartæki
til reynslu
Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.

EKKERT SLOR Kjöt og fiskur bragðast vel með
þessari aðferð.
MYND/VALLI

besta sem ég hef smakkað.“
Það er heldur ekkert slor sem fer
á grillið. „Steikarborgarar úr handskornum nautalundum, nautasteikur úr
lundum, grísarif og humar er það sem
mér fannst hæfa grilli eins og þessu.“
Verðið er samt ótrúlega lágt. Sem dæmi
kostar 140 g steikarborgarinn með öllu
meðlæti aðeins 2.290 kr. og 200 g steik
með frönskum, laukhringjum, salati
og annaðhvort bernaise- eða koníakspiparsósu 2.490 kr.
Nánari upplýsingar á Facebook og
texasborgarar.is.

2
FYRIR
1
af Tuborg grøn
flöskubjór eða
glasi af ítalska
hágæðavíninu
Piccini, hvítu eða
rauðu, með mat
gegn framvísun
þessa miða.
Gildir til
31.7.2013.
Texasborgarar.is
s: 517-3130

FÓLK| FERÐIR
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
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FERÐAÞRÁIN GERIR
VART VIÐ SIG Á NÝ
SÓLIN LAÐAR Árið 2007 var mesta ferðaár Íslendinga til útlanda í sögunni.
Þá fóru 470 þúsund manns í flug. Utanlandsferðir minnkuðu hins vegar mikið
eftir hrunið. Margt bendir til þess að ferðaþráin sé að gera vart við sig á ný.

A
HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Í FRÉTTABLAÐINU

llir hafa gaman að því að ferðast
til annarra landa og skoða
menningu og mannlíf. Eftir að
krónan hrundi varð hins vegar allt dýrt
í útlöndum þannig að flestir héldu sig
heima og ferðalög drógust mikið saman.
Oddný Þóra Óladóttir, rannsóknarstjóri
hjá Ferðamálastofu, segir að árið 2007
hafi verið einstakt ferðaár. Ferðamálastofa heldur utan um tölur íslenskra
farþega til og frá landinu. Oddný segir
að ferðamannafjöldi hafi farið úr 470
þúsund manns árið 2007 í 254 þúsund
árið 2009, sem er fækkun upp á 46%.
Hins vegar hafi fjöldi ferðamanna verið
að þokast hægt og sígandi upp á við.
„Árið 2010 var farþegafjöldi 295 þúsund,
árið 2011 var hann 342 þúsund, árið
2012 var hann 358 þúsund. Það sem af er
þessu ári hefur orðið 2% fjölgun miðað
við síðasta ár en gera má ráð fyrir enn
meiri fjölgun í sumar,“ segir Oddný.

VILJA STÖKKVA Í SÓLINA
Daði Guðjónsson hjá Úrvali Útsýn segir
að mjög vel hafi gengið að bóka í sólarferðir í sumar. „Við höfum fundið fyrir
um 20% aukningu á sölu farmiða til
sólarlanda hjá Úrvali Útsýn miðað við
sama tímabil í fyrra, en stöðug aukning

hefur verið á eftirspurn eftir utanlandsferðum eftir hrun. Þetta er góður vísir
á að íslensk heimili séu eitthvað að
rétta stöðuna hjá sér en þetta segir
kannski aðallega það að óvissuástandið
frá hruninu sé mun minna núna,“ segir
hann.
„Aukningin helst líka í hendur við
aukið framboð hjá okkur, en við kynntum
nýjan sólaráfangastað í sumar, Costa
Brava, sem gengið hefur mjög vel í sölu.
Ekki sakar að íslenska veðrið hefur ekki
verið með besta móti og við höfum
fundið mikið fyrir því að fólk vilji stökkva
út í sólina.“
■ elin@365.is

NOTALEGT LÍF Margir
vilja stökkva til sólarlanda þessa dagana.

HARRODS OPNAR
VERSLUN Á SARDINÍU
Nú er hægt að nálgast Harrods-vörur við
lúxusströndina Porto Cervo á Sardiníu. Þetta
er fyrsta verslunin sem Harrods opnar utan
Bretlands. Verslunin hefur þó verið með
útibú á nokkrum flugvöllum, meðal annars
í Japan og Malasíu. Um tímabundna opnun
er að ræða í sumar en ef vel tekst til verður
áframhaldandi opnun næsta sumar.
Þar sem eingöngu auðmenn dvelja á
þessum stað eða koma við á lúxussnekkjum
er vöruverð í hærri kantinum, enda eingöngu lúxusvörumerki í boði. Verslunin og
umhverfið var hannað af frægum ítölskum
arkitekt, GioPagani.
Verslunin er staðsett á bryggjunni þar sem
snekkjurnar leggja að en lúxushótelin eru
skammt undan.
Qatar Holding eignaðist Harrods árið 2010,
en fyrirtækið á fjögur lúxushótel í Porto
Cervo og höfnina að auki. Það var Mohamed
Al-Fayed sem seldi Harrods til Qatar, sem
jafnframt eru stórir eigendur Sainsburyverslanakeðjunnar. Forstjóri og framkvæmdastjóri The Qatar Investment Authority er
sheik Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani.
Fyrirtækið er fjárfestingarfyrirtæki frá Katar
sem notar olíu- og gassjóð til kaupa á eigulegum fyrirtækjum um allan heim. Qatar
Holding er dótturfyrirtæki QIA.

HARRODS Fyrsta
Harrods-verslunin
fyrir utan Bretland er á
ítölsku eyjunni Sardiníu.

STJÖRNURNAR
Frægar
Hollywoodstjörnur
eru tíðir
gestir á
Sardiníu.

OZ-APPIÐ ER GARGANDI SNILLD AÐ MATI NOTENDA
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6. TÖLUBLAÐ 1. ÁRGANGUR

DAGSKRÁRBLAÐ STÖÐVAR 2

DALLAS
Gáfnaljósið Jordana
Brewster leikur í Dallas

LATIBÆR
Hin 11 ára gamla Chloe
Lang er hin nýja Solla stirða

GOOD COP

Söngvarinn Jón Jónsson
mætir með þrjá góða vini
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BESTA SVARIÐ

LÖGREGLA ÁN LANDAMÆRA
Í GLÆNÝJUM SAKAMÁLAÞÁTTUM Á STÖÐ 2 Í JÚLÍ
FR

Framhaldsmynd júlímánaðar
á Stöð 2 er bresk lögreglusaga framleidd af BBC

ÓMISSANDI
Í VIKUNNI
HIÐ BLÓMLEGA BÚ
Miðvikudag
Kl. 20.00

BÚNINGARNIR FRÁBÆRIR
Hún er aðeins 11 ára en syngur, dansar og leikur eins og atvinnumaður. Chloe Lang leikur
Sollu stirðu í nýrri þáttaröð Latabæjar sem sýnd er á laugardögum í sumar.
LATIBÆR
Kl. 17.55 laugardagur

BREAKING BAD
Fimmtudag
Kl. 21.10

ARRESTED
DEVELOPMENT
Föstudag
Kl. 19.35

THE NEIGHBORS
Laugardag
Kl. 19.20

RIZZOLI & ISLES
Sunnudag
Kl. 20.35

BOSS
Mánudag
Kl. 22.20

TWO AND A HALF MEN
Þriðjudag
Kl. 20.45
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Hvað ertu gömul? Ég er ellefu
ára, verð tólf í nóvember.
Hvaðan ertu? Ég er fædd
og uppalin í Connecticut-ríki í
Bandaríkjunum.
Hvenær byrjaðir þú að leika,
syngja og dansa? Ég byrjaði í
danskennslu átján mánaða gömul.
Byrjaði að syngja þegar ég var
sex og fór að læra leiklist sjö ára.
Hefur þú unnið í skemmtanabransanum fyrir Latabæ? Ekki í
sjónvarpsþáttum en ég hef leikið í
auglýsingum.
Hvenær kynntist þú fyrst
Latabæ? Ég sat oft með bróður
mínum, sem er tveimur árum
eldri en ég og var mikill aðdáandi
þáttanna, og horfði á Latabæ
þegar ég var lítil.
Hvernig fékkstu hlutverk
Sollu? Ég fékk símtal frá umboðsmanninum mínum, sem sagði að
ég hefði fengið boð í áheyrnarprufu í New York. Við fórum og
tveimur dögum síðar var mér
boðið að koma aftur. Hálfum
mánuði síðar fékk ég hlutverkið.
Hvernig er að vinna með
Magga Scheving? Hann er frábær. Honum fylgir mjög jákvæð
orka og hann fær frábærar hugmyndir að atriðum. Það er mjög
gaman að vinna með honum og
við náum að afkasta miklu enda
er hann afar orkumikill.
En hvernig er að vinna með
brúðum? Það er mjög áhugavert.
Stundum er það reyndar svolítið
erfitt en ég hef fengið mjög góð
ráð frá brúðustjórnendunum og
við æfum okkur í að ná þessu rétt.
Hvað er erfiðast við að leika í
Latabæ? Það er mikið um dansatriði í þáttunum, þar á meðal
er tónlistarmyndband í hverjum
þætti. Ég þarf því að læra mörg
dansspor sem ég þarf að muna í
heila viku.
Hvað er skemmtilegast við að
leika í Latabæ? Skemmtilegast við
vinnuna finnst mér að þættirnir

eru afar fjölbreyttir þegar kemur
að búningum og sviðsmynd. Það
er alltaf spennandi að sjá hvaða
föt ég fæ að fara í og hvernig
sviðsmyndin mun líta út. Stundum
fæ ég líka að gera eigin áhættuatriði, þar sem ég flýg meðal
annars í gegnum loftið fest í víra.
Hefur þú dvalið lengi á Íslandi?
Ég var hér í hálft ár í fyrra, svo
kom hálfs árs pása. Síðan er ég

á Íslandi núna í nokkra mánuði
meðan tökur fara fram.
Hefur þú ferðast um landið?
Ég fór gullna hringinn og í Bláa
lónið. Fór til Vestmannaeyja,
í Þórsmörk og víðar. Ég fór á
Segway-hjól um síðustu helgi með
vinum mínum og það var rosalega
skemmtilegt.
Áttu einhver áhugamál? Mér
finnst gaman að teikna og mála

og svo er ég að kenna sjálfri mér
á gítar.
Hvað með skólann? Ég er með
einkakennara sem er á tökustað og
þegar ég er ekki í tökum fer ég til
hennar og við lærum saman. Ég
fer þannig fram og til baka.
Er þetta skemmtilegur lífsstíll?
Já, mjög skemmtilegur, hann
heldur mér við efnið.

OZ ER GARGANDI SNILLD
Hilmar Þór Guðmundsson, eigandi
Sport.is, er himinlifandi notandi OZappsins.
„Ég hef notað OZ-appið víða en það
hefur komið sér sérstaklega vel þegar
ég hef verið á ferð og flugi
og getað notað það
við vinnu við að
skrifa á Sport.is.
Hann segir
ákveðna kosti OZappsins koma sér
vel.
„Það er frábært að
geta spólað fram og
til baka til að skoða
atvik betur og hef ég
nýtt mér það mikið til
að skoða umdeild atvik
í leikjum og þess háttar. Þá er gott að
geta tekið upp efni til að horfa á síðar,
en það hefur maður ekki getað nýtt

sér að neinu ráði síðan maður var með
VHS-vídeótækið í notkun um árið.“
Hilmar er líka mjög kátur með OZappið þegar börn eiga í hlut.
„Það er gargandi
snilld að hafa OZappið til notkunar
þegar börn vilja einoka sjónvarpið. Þá
getur maður horft á
aðra dagskrá eða
beinar útsendingar
sjálfur. Svo
sleppur maður
við að hafa sjónvarp í eldhúsinu,
en það er ansi
þægilegt að geta haft
útsendingu á þegar maður stendur í
stórræðum í matargerðinni.“
Hilmar hefur notað OZ-appið allt frá
því það var í beta-prófunum.

Hilmar Þór Guðmundsson er framkvæmdastjóri
Sport.is. Hann nýtir OZ-appið við flest tækifæri
daglegrar tilveru.

„Mér finnst það eflast jafnt og þétt,
enda verið að búa til forrit sem er einstakt á sínu sviði og ég efa ekki að
erlendar sjónvarpsstöðvar eigi eftir að
henda sér á svona lausnir eins og OZ
og Stöð 2 eru að bjóða upp á.“

MEÐ BA-GRÁÐU
FRÁ YALE
Brasilíska leikkonan Jordana Brewster leikur Elenu Ramos í
sjónvarpsþáttaröðinni Dallas. Jordana skaust fyrst upp á
stjörnuhimininn í spennumyndinni Fast And The Furious.
DALLAS
Kl. 20.55
miðvikudagar
Jordana Brewster er 33 ára
gömul leikkona sem fæddist í
Panama. Móðir hennar, Maria
João, er fyrrverandi sundfatafyrirsæta frá Brasilíu sem birtist á forsíðu tímaritsins Sports Illustrated á sínum tíma. Faðir hennar,
Alden Brewster, er bankamaður
frá Bandaríkjunum og afi hennar
er Kingman Brewster, fyrrverandi
skólastjóri Yale-háskólans.
Þegar Jordana var aðeins
tveggja mánaða flutti hún ásamt
fjölskyldu sinni til Lundúna þegar
afi hennar gerðist sendiherra
Bandaríkjanna í Bretlandi. Hún
bjó þar í sex ár og flutti þá til Rio
de Janeiro í Brasilíu. Þar varð
hún reiprennandi í portúgölsku.
Eftir að hafa búið í fjögur ár í
Brasilíu flutti fjölskyldan til Manhattan í New York.
Þegar Jordana var aðeins
fimmtán ára fékk hún sitt fyrsta
hlutverk í sápuóperunni All My
Children og einnig í As The World
Turns, en fyrir þá þætti hlaut hún
verðlaun fyrir leik.
Hlutverk í myndinni The Faculty

árið 1
199
998
árið
1998
hjálpaði henni að koma sér á
framfæri. Árið 2001 fékk Jordana
hlutverk í spennumyndinni The
Fast and the Furious sem skaut
henni upp á stjörnuhimininn. Hún
þurfti að fara í aksturskennslu
fyrir myndina, þar sem hún hafði
ekki ökupróf. Eftir það kom
Brewster fram í nokkrum sjónvarpsþáttum og kvikmyndum.
Þrátt fyrir mikla velgengni kláraði
Jordana námið sitt í Yale og út-

skrifaðist árið 2004 með BAgráðu í ensku.
Leikkonan kemur fram í fimm
Fast and the Furious-myndum,
árið 2001, síðan 2009, 2011,
2013 og þá er á planinu að frumsýna sjöundu myndina á næsta
ári.
Jordana er gift kvikmyndaframleiðandanum Andrew Form, en
þau kynntust við tökur á The
Texas Chainsaw Massacre: The
Beginning.

ELDFIM MÁLEFNI Í VICE
Fréttaskýringaþátturinn Vice frá
bandarísku sjónvarpsstöðinni HBO
hefur fengið mikið umtal undanfarið fyrir athyglisverð viðfangsefni.
Þar er einblínt á eldfim málefni sem
sjaldan rata í hefðbundna fréttatíma
stærri sjónvarpsstöðva víða um heim.
Þátturinn er ekki síst ætlaður ungu
fólki sem vant er að innbyrða fréttir og
upplýsingar gegnum netið.
Í næsta þætti verður fjallað um
draugaborgirnar í Kína og eldfimt
ástand í Egyptalandi.
Fyrir fimmtán árum breyttu stjórnvöld í Kína um stefnu og leyfðu
þegnum landsins að fjárfesta í eigin
húsnæði. Mikil hreyfing komst á fasteignamarkaðinn í kjölfarið. Nýjar borgir
voru byggðar víða um landið, sem
margar byggðu á vestrænni hönnun
og minntu jafnvel á þekkta borgarhluta
vestrænna borga. Vandamálið er bara
að það býr enginn í þessum borgum.
Liðsmenn Vice heimsækja meðal
annars draugaborg í Innri Mongólíu
sem var byggð til að hýsa milljón íbúa
en stendur nú auð.
Margir héldu að ástandið myndi
lagast í Egyptalandi eftir að Hosni
Mubarak var steypt af forsetastóli
fyrir tveimur árum. Fyrir mörgum
Egyptum hefur þó lítið breyst og hefur
ástandið í landinu verið eldfimt frá því
að Mohamed Morsi tók við völdum
árið 2012. Fréttamenn Vice heimsækja
Kaíró, höfuðborg landsins, og ræða við
mótmælendur sem vilja að Morsi láti af
völdum.
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RITA KENNIR
Í CONNECTICUT
Leikkonan Anna Gunn úr þáttaröðinni
Breaking Bad lék nýverið aðalhlutverkið í kynningarþætti nýrrar bandarískar þáttaraðar sem ber titilinn Rita.
Þetta er fyrsta leikna sjónvarpsserían
sem bandaríska kapalstöðin Bravo
stendur að, en hún er endurgerð
samnefndrar danskrar þáttaraðar
sem sýnd var á Stöð 2 í vetur.
Þættirnir fjalla um kennslukonuna
Ritu sem kallar ekki allt ömmu sína.
Hún hefur sterkar skoðanir á uppeldi
barna, þó þær skoðanir samræmist
ekki endilega skoðunum foreldra
þeirra. Að sama skapi hafa margir
skoðun á hennar eigin uppeldisaðferðum. Í bandarísku þáttunum
kennir Rita í einkaskóla í Connecticut
Anna Gunn leikur smásagnahöfundinn
Skyler White í þáttaröðinni Breaking
Bad sem sýnd er á Stöð 2. Fyrir það
hlutverk var hún meðal annars tilnefnd
til Emmy verðlaunanna árið 2012 í
flokki aukaleikkvenna.

Michel Dorn
Leikinn af Donald Sutherland

GÓÐA
LÖGGAN

Dorn stofnaði alþjóðasveitina. Í
æsku horfði hann upp á nasista
myrða fjölskyldu sína og var tíu
ára gerður að sendisveini nasista. Hann flúði og vann eftir það
fyrir frönsku andspyrnuhreyfinguna. Dorn hefur varið ævinni í
að elta uppi stríðsglæpamenn.

Tommy McConnel
Leikinn af Richard Flood

Carl Hickman

McConnel er lögreglufulltrúi
írsku lögreglunnar. Hann er
slagsmálahundur og fær þjófur
og studdi IRA á yngri árum.
Þegar lögreglan náði honum
bauðst honum að aðstoða alþjóðasveitina eða sitja í fangelsi.

Leikinn af William Fichtner

GOOD COP
framhaldsmynd mánaðarins
Sýnd 2. júlí kl 21.10 og 3. júlí kl. 21.35
Framhaldsmynd júlímánaðar er breska lögreglusagan Good
Cop, sem er framleidd af BBC. Þættirnir uppskáru mikla
athygli þegar sýningu lokaþáttarins var frestað af virðingu við
fjölskyldur tveggja lögreglukvenna sem skotnar voru til bana
við skyldustörf í Manchester síðastliðið haust.
Sögusvið myndarinnar er Bítlaborgin Liverpool. Sagan segir
af lögreglumanni sem í starfi sínu
er fullur fagurra hugsjóna, allt þar
til besti vinur hans og samstarfsfélagi lætur lífið í grimmilegri árás.
Á sama andartaki umturnast líf
góðu löggunnar, sem ákveður að
leita hefnda og taka lögin í sínar
hendur.
„Þessa sögu geta allir samsamað sig við. Þegar augnabliks
afdrifarík ákvörðun gjörbreytir
lífi manns,“ segir enski leikarinn
Warren Brown, sem leikur aðalhlutverkið. Til að gera hlutverkið
trúverðugt varði Warren löngum
stundum með lögreglumönnum í
starfi.
„Ég er ekki sannfærður um
að starfið hentaði mér í veruleikanum. Ég dáist mjög að lögreglumönnum en kann best við
að vera leikari,“ segir hann.
Warren er fyrrverandi atvinnumaður og heimsmeistari í Taísparkboxi og taldi bakgrunninn verða sér fjötur um fót þegar
hann ákvað að reyna fyrir sér sem leikari.
„Reynslan varð á hinn veginn, því leiklist er líkamlega
krefjandi. Hún útheimtir sömu hvöt, einbeitingu og eldmóð
og ég notaði í hringnum og ég upplifi sama adrenalínkikkið á sviði og ég gerði í hringnum. Líkindin eru því mikil og
ávinningurinn góður.“
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Hickman hætti í löggunni í New
York eftir að hann meiddist í
starfi. Hann er háður verkjalyfjum
og vinnur í sorphirðu þegar hann
er kallaður til liðs við sveitina.

LÖGREGLA
ÁN LANDAM
Crossing Lines er glæný sakamálasería sem hefur göngu sína á Stö
sem ná yfir landamæri ríkja Evrópu, en höfundur og hugmyndasmið
CROSSING LINES
Hefst 14. júlí
Carl Hickman er gamalreyndur lögreglumaður frá New
York sem endaði ferilinn á
slysabótum. Hann býr í hjólhýsi í Amsterdam og vinnur
við að tína rusl. Hann er háður verkjalyfjum og virðist ekki
hafa líkamlega né andlega
burði í flóknara starf. Það
breytist þegar gamall kunningi hans úr frönsku lögregl-

unni, Louis Daniel, fær hann
til að snúa aftur til starfa fyrir
nýja alþjóðlega lögreglusveit.
Sveitin er hugarfóstur lögfræðingsins Michel Dorn,
sem leikinn er af Donald
Sutherland. Dorn starfar við
alþjóðasakamáladómstólinn
í Haag og setur saman hóp
sérfræðinga frá Frakklandi,
Englandi, Írlandi, Þýskalandi
og Ítalíu með það að markmiði að rannsaka glæpi sem
ná yfir landamæri ríkja Evr-

ópu. Hver og einn í sveitinni
kemur með dýrmæta reynslu
og einstaka hæfileika.
Með hlutverk Carl Hickman
fer William Fichtner, sem
lék meðal annars hlutverk
hins gallharða FBI-fulltrúa
Alexander Mahone í Prison
Break. Með önnur aðalhlutverk fara frönsku leikararnir Marc Lavoine og Moon
Dailly, ítalska leikkonan Gabriella Pession, þýski sjarmörinn Tom Wlaschiha og írski

Sveppi fær söngvarann Jón Jónsson í heimsókn í þættinum Besta svarið.

SKONDIÐ OG
SKEMMTILEGT
BESTA SVARIÐ
Kl. 20.05
föstudaga

Eva Vittoria
Leikin af Gabriella Pession
Vittoria er liðþjálfi í ítalska
hernum og sú eina í alþjóðasveitinni sem ekki kemur úr lögreglunni. Liðsfélagar hennar eiga
þess vegna erfitt með treysta
henni. Hennar sérsvið er smygl,
peningaþvætti og mafían.

Sebastian Berger
Leikinn af Tom Wlaschiha
Berger er rannsóknarlögga frá
Berlín. Hann er tækniheilinn í
sveitinni og notar nýjustu tækni,
Scan-Gen, til að endurskapa
vettvang glæps.

A
MÆRA

Louis Daniel
Leikinn af Marc Lavoine
Daniel er súperstjarna í frönsku
lögreglunni og hefur leitt öll helstu
mál hennar til lykta. Eftir að rússnesk glæpaklíka gerir árás á heimli
hans svo barn hans deyr biður
hann um inngöngu í sveitina.

ð 2 sunnudaginn 14. júlí. Sérsveit lögreglufólks rannsakar glæpi
ur þáttanna er sá sami og gerir sakamálaþættina Criminal Minds.
sjarmörinn Richard Flood.
Crossing Lines er fyrsta
evrópska þáttaröðin sem
ratar inn á einhverja af fjórum
stóru almenningssjónvarpsstöðvunum í Bandaríkjunum.
Þar hafa í gegnum tíðina
verið sýndar þáttaraðir sem
unnar eru í samvinnu Bandaríkjamanna og Evrópubúa
en Crossing Lines er alveg
unnin í Evrópu. Þættirnir eru
meðal annars teknir upp í
París og Prag.

Crossing Lines var frumsýnd á Rai 2 á Ítalíu um
miðjan júní og skömmu síðar á NBC í Bandaríkjunum.
Sýningar hefjast í Frakklandi
og Þýskalandi síðar á árinu.

Alþjóðlegi
sakamáladómstóllinn
Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn var stofnaður árið
2002 sem varanlegur dómstóll til að meðhöndla sakamál eins og þjóðarmorð,

Spurninga- og fjölskylduþátturinn Besta svarið hóf
göngu sína um miðjan júnímánuð og hefur hlotið góðar
viðtökur hjá áhorfendum
Stöðvar 2. Í þættinum fær
Sverrir Þór Sverrisson, betur
þekktur sem Sveppi, þjóðþekktan gest í heimsókn.
Með honum í för eru þrír vinir
eða ættingjar sem keppa í
spurningakeppni um viðkomandi aðila. Í fyrsta þættinum
mætti Selma Björnsdóttir leikog söngkona í hús og síðasta
föstudag kepptu vinir Gísla
Arnar Garðarssonar leikara.
Næsta föstudag verður söngvarinn geðþekki Jón Jónsson
gestur þáttarins. Með honum
mæta þrír vinir hans sem
spreyta sig í spurningakeppni
um söngvarann. Jón segir
gerð þáttarins hafa verið mjög
skemmtilega og gaman hafi
verið að taka þátt með vinum
sínum. „Síðan er Sveppi eins
og hann er, alltaf léttur, ljúfur
og kátur. Ég er síðan þakklátur
vinum mínum fyrir að gefa
mér ekki ömurlega valkosti í
svörum því það eru jú bara

þrír möguleikar í boði sem
vinir mínir gefa mér.“
Spurningakeppnin byggist
þannig upp að Sveppi spyr
vinina spurninga um gestinn.
Vinirnir svara þeim á ólíka
vegu og gesturinn þarf alltaf
að velja eitt svar. Í raun eru
því engin rétt eða röng svör
heldur á gesturinn að finna
besta svarið við frumlegum
spurningum. „Ég slapp nú
bara nokkuð vel, verð ég að
segja. Stundum gáfu svarmöguleikarnir til kynna að mér
væri til dæmis illa við einhver
lög, sem er í raun alls ekki rétt.
Engu að síður var þetta allt
saman skondið og skemmtilegt og ég er bara ánægður
með þáttinn.“
Vinir Jóns sem mættu með
honum í þáttinn heita Björn
Bragi Arnarsson, Kristján Sturla
Bjarnason og Óttar Snædal
Þorsteinsson. „Við kynntumst
fyrir tólf árum þegar við hófum
allir nám við Verslunarskólann
árið 2001. Ég á vini víða en
ákvað að hafa þetta svolítið
„lókal“ svo þeir gætu fíflast
svolítið. Hefði þátturinn verið
lengri hefði verið gaman að fá
meiri vitleysu úr þeim en það
var ekki pláss fyrir meiri fíflalæti
að þessu sinni.“

glæpi gegn mannkyninu,
stríðsglæpi og árásarglæpi.
Dómstólnum er ætlað að
vera viðbót við dómskerfi
einstakra ríkja þegar þeir
dómstólar eru óhæfir eða
óviljugir til að rannsaka slíka
glæpi. Dómstóllinn lætur
þannig einstökum ríkjum
eftir lögsögu yfir meintum
glæpamönnum. 104 ríki eiga
aðild að dómstólnum, sem
er með höfuðstöðvar í Haag
í Hollandi.
Með Jóni í för eru þrír vinir hans frá Verslunarskólaárunum.

MYNDIR HELGARINNAR

NÚ GETUR ÞÚ
DEKRAÐ VIÐ BÍLINN!
Áskrifendum í Stöð 2 Vild býðst
40% afsláttur af bílaþvotti að
utan hjá Splass Hagasmára.
Splass er glæsileg
bílaþvottastöð sem býður upp
á tjöru- og flugnahreinsun,
háþrýstiþvott, svampþvott með
Sonax Brilliant Shine-bílasápu,
Sonax-bón og skolun með eimuðu
vatni. Handþurrkun á bíl og
innan úr hurðafölsum. Tekur
aðeins 7-10 mínútur.

40%
AFSLÁT TU

R

Opnunartími Splass:
Mánudaga til föstudaga 9–18
Laugardaga 10–18
Athugið: Splass tilboð gildir
aðeins á þvotti að utan.

THE LUCKY ONE
Kl. 21.55 Laugardag

Kynntu þér þetta og fleiri
spennandi tilboð nánar á stod2.is.

Ungur hermaður snýr aftur eftir afplánaða
herskyldu og hefur leit að stúlkunni sem hann telur
að það sé að þakka að hann sneri heill heim úr
stríðinu. Zac Efron er í aðalhlutverki.

BLUE VALENTINE
Kl. 23.00 Föstudag
Ryan Gosling og Michelle
Williams í óvenjulegri og
nútímalegri ástarsögu.

10 BÍÓ Á
STÖÐ 2 BÍÓ
Miðvikudagur
Chicago
Overcoat

STÓRU LIÐIN MÆTA
TIL LEIKS Í SUMAR
Stöð 2 Sport og Sport 2 hafa tryggt sér sýningaréttinn á
fjölmörgum fótboltaleikjum í sumar.

Fimmtudagur

Sunnudagur

Water for Elephants

The A-Team

Föstudagur

Mánudagur

Moneyball

Safe
House

Laugardagur
The
Three
Musketeers

Þriðjudagur
Planet of
the Apes
(2001)

Stöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2
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Fjörið hefst um næstu helgi þegar
besti knattspyrnumaður heims,
Lionel Messi, mætir til leiks með
vini sína í sérstökum sýningarleik
í Medellín í Kólumbíu. Útsending
hefst á samtengdum rásum
Stöðvar 2 Sport og Sport klukkan
23.55 á laugardag.
Meðal þeirra sem taka þátt í
leiknum eru, auk Messi, Diego
Forlan, Sergio Aguero, Javier
Mascherano, Antonio Cassano,
Marco Materazzi, James
Rodriguez og Pablo Aimar.
Þjálfarar liðanna verða Fabio
Capello og Zico.
Messi verður síðan aftur á
ferðinni með vini sína á þriðjudagskvöld í Lima í Perú og þá
verða enn fleiri stjörnur búnar
að bætast í hópinn. Þar ber hæst
að Brasilíumaðurinn Neymar,
nýr félagi Messi hjá Barcelona,
mætir til leiks, beint úr Álfukeppninni sem lýkur um helgina.
Bein útsending frá leiknum hefst
klukkan 2 eftir miðnætti á þriðjudagskvöld.

Ensku stórliðin
í beinni
Á næstu vikum mæta ensku
stórliðin til leiks og hefja undirbúninginn fyrir úrvalsdeildina.
Stöð 2 Sport 2 mun m.a. sýna
alla 5 leiki Manchester United
á ferðalagi liðsins um Asíu og
Ástralíu en fyrsti leikurinn er á
dagskrá 13. júlí. Sýndir verða
leikir Liverpool gegn taílenska landsliðinu, norska
liðinu Vålerenga og Celtic
auk leiks til heiðurs Steven
Gerrard, fyrirliða liðsins,
gegn Olympiakos á
Anfield Road.
Gylfi Sigurðsson
og félagar hans í
Tottenham verða í
eldlínunni í „Asíukeppni“ ensku

úrvalsdeildarinnar þar sem
Manchester City og Sunderland
mæta einnig til leiks. Einnig
verður sýndur leikur Tottenham
og hins upprennandi stórliðs
frá furstadæminu Mónakó. Þá
verða einnig sýndir allir leikirnir í
Audi Cup í Þýskalandi þar sem
Bayern München, Manchester
City, AC Milan og Sao Paulo
mætast og Emirates Cup
á Englandi þar sem
Arsenal, Napoli,
Porto og Galatasaray eigast við.
Það verður nóg
um að vera hjá
fótboltaáhugamönnum næstu
vikurnar.

Sjónvarp
framtíðarinnar

Tilboð:

iPad mini WiFi 16GB + Apple TV

76.990.-

*

Listaverð: 83.980.-
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FERÐIR | FÓLK |

VISSU ALDREI UM
NÆSTA GISTISTAÐ
ÓVISSUFERÐ UM VESTFIRÐI Æskulýðsfélagið Örkin í Hallgrímskirkju lagði
land undir fót í byrjun júní og ferðaðist um Vestfirði á tveimur smárútum.

F

jórtán unglingar og fjórir leiðtogar úr æskulýðsfélagi í Hallgrímskirkju leigðu tvær smárútur
og keyrðu sem leið lá frá Reykjavík til Heydals
á Vestfjörðum. Þar hófst svo fimm daga óvissuferð.
„Við vissum ekkert hvað við vorum að fara að gera,“
segir Emilía Ósk Bjarnadóttir, ein af unglingunum.
„Á morgnana fengum við ekki að vita neitt nema
bara hvernig væri sniðugt að klæða sig, en ekkert
meira fyrr en við komum á áfangastað. Allt sem við
gerðum kom okkur á óvart.“ Meðal þess sem á daga
hópsins dreif var miðnæturreiðtúr, fjórhjólaferð,
náttúrulaugar, sigling um Ísafjarðardjúp, ís frá býli,
hvalur, fossar og björg. „Mér fannst fjórhjólaferðin
standa upp úr og líka Látrabjarg. Það er svo rosalega
fallegur staður.“
Emilíu fannst gaman að gista aldrei á sama
staðnum tvisvar. „Ég vissi ekki að helmingurinn af
þessum stöðum væri til. Mér fannst svo áhugavert að
sjá hvað eru mörg lítil þorp á Íslandi sem ég hafði ekki
hugmynd um,“ segir hún og bætir við að besti gististaðurinn hafi að hennar mati verið bændagisting í
Hænuvík. „Það var bara svo huggulegt þar, að heyra í
öllum lömbunum jarma þegar maður fór að sofa.“
Hópurinn ferðaðist á tveimur bílum og á hverjum
morgni drógu þátttakendur númer sem sagði þeim
í hvorum bílnum þeir áttu sæti þann daginn. Þannig
hristist hópurinn enn betur saman. „Það var ótrúlega
góð stemmning allan tímann.“ Krakkarnir útskrifuðust
allir úr Austurbæjarskóla í vor og halda nú hvert sína
leið í menntaskóla. „Þetta var hálfgerð útskriftarferð,“
segir Emilía brosandi, ánægð með ferðina. ■ halla@365.is

TÓNLISTIN
NAUÐSYNLEG
Það gerir mikið að hafa
góða tónlist með í ferðalagið.
■ STEMMING
Hvort sem ferðinni er
heitið út á land eða af
landi brott getur tónlistin gert stemminguna
ógleymanlega. Þó svo
að flestir kjósi að hafa
gítarinn með í för hvert
sem farið er á það
ekki alltaf við. Hann
á best við í útilegunni
hér innanlands. Góður
diskur í bílnum eða
heyrnatól og mp3spilari í fluginu
gera ferðalögin
mun bærilegri.
Ferðahátalarar
eiga nánast alltaf
við, innanlands
sem og utan.
Hvort sem það
er á hótelherberginu,
í sumarbústaðnum eða
í útilegunni gerir
tónlistin alltaf mikið til að
búa til skemmtilegra andrúmsloft eða róa fólk niður sé það í
rómantískum stellingum.

VELKOMIN Í SVEITINA
■ MARGIR MÖGULEIKAR
Þeir sem eru að huga að
ferðalagi um landið ættu að
kynna sér gistimöguleika í
bæklingnum Upp í sveit, en
hann má nálgast á netinu undir
sveit.is. Þar er að finna gistingu
hjá 180 ferðaþjónustuaðilum
um allt land. Einnig úrval
af afþreyingu, svo sem
hestaferðir, göngu- og
hjólaferðir, veiði, siglingar
og fleira. Áhersla er lögð á
mat úr héraði og persónulega

þjónustu. Þá eru sömuleiðis
upplýsingar um bæi sem
eru þátttakendur í verkefni
Bændasamtakanna Opinn
landbúnaður, þar sem hægt er
að kynna sér nútímabúskap í
sveitum landsins.

UPPLIFÐU SVEITINA Emilía Ósk Bjarnadóttir var meðal
unglinganna sem fóru um Vestfirði.

Á LEIÐ Í MENNTASKÓLA Hér er hópurinn ásamt leiðtogum
sínum, en unglingarnir útskrifuðust úr grunnskóla í vor.

Útsalan
hefst á morgun

40-70 %
af öllum vörum
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smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

- NOTAÐIR BÍLAR Til sölu Hyundai Santa Fe II 2,2
diesel, árg.‘06. ek. 174.900 km. 7
manna, leðuráklæði, topplúga, álfelgur,
dráttarkrókur, þjónustubók. Uppl. í
s:892 8298

www.bilaland.is

Nissan Micra árg 99, 176þ km. Skoðuð
14 án athugas. Í góðu ástandi. Verð
250þ. Sími: 554 1860.
Fiat Ducato Miller.Árg 2005. Ekinn
28þkm.Verð:4400.Raðnr.11825

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

Frábært úrval af fatnaði og
fylgihlutum fyrir mótorhjólafólk,
hjálmar, skór, hanskar, olíur og margt
fleira í úrvali.

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

Toyota Land Cruiser 120 GX Diesel
8/2007 ek.114þús. Sjálfskiptur. Búið
að skipta um spíssa. Dráttarbeisli.
Húddhlíf. Spoiler. Mjög fallegur bíll.
Ökutæki er á staðnum. Ásett verð
5.390.000.- Rnr.285877

FORD Focus C-MAX. Nýskr. 02/07,
ekinn 116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.290.000 Tilboðsverð 990.000. 100% VISA/EURO lán
mögulegt. Rnr.130415.

OFURTILBOÐ 1.690.Þ
Til sölu DODGE MAGNUM RT árg
2005 ek. 104.þkm ný málaður ásett
verð 2.770.þ fæst núna á 1.690.þ stgr.
uppl. s 896-5290

XC90 FÆST Á 1.650.Þ

Toyota Land Cruiser 150 GX 2/2010
ek.49þús. Sjálfskiptur. Skoðar skipti á
eldri Cruiser. Ökutæki er á staðnum.
Ásett verð 8.250.000.- Rnr.310451

Toyota Land Cruiser 120 Gx Diesel
4/2007 ek.122þús. Ný dekk. Ný
ryðvarinn. 1 eigandi. Dráttarbeisli.
Ökutæki er á staðnum. Ásett verð
5.290.000.- Rnr.310333

Til sölu volvo XC 90 árg 2003 ek. 100.
þm ssk 5,manna leður, lúga. nýleg
sjálfskipting Skoðaður 14. Ásett verð
2.390.000,- fæst á 1.690.þ stgr uppl í
síma 896-5290

SAAB 9-7x arc. Árgerð 2007, ekinn
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.290.000. Tilboðsverð 2.090.000. stgr
Rnr.110863.
Nýr Jeep Grand Cherokee Limited
Dísel, V6, 241hö, eyðsla 8,3 l/100km
í blönduðum akstri, Stór glæsilegur,
mjög vel búinn og flottur jeppi á
frábæru verði, Verð 10.990þ.kr, Bíllinn
er í salnum, komdu og skoðaðu
úrvalið, rnr 130124,

OPEL Zafira tourer dísel. 7 manna,
árgerð 2012, ekinn aðeins 2 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Ásettverð 5.690.000.
TILBOÐ 4.990.000. stgr Rnr.990400.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16
http://www.isband.is

Viltu selja bílinn þinn í dag ? Ertu
að fara að kaupa nýjan bíl og vilt fá
hærra uppítökuverð fyrir bílinn þinn
? Viltu staðgreiða nýja bílinn og fá
staðgreiðsluafslátt ? Ef svo er hafðu
þá samband og við sendum þér okkar
kauptilboð þér að kostnaðarlausu.

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu
framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

TOYOTA Land Cruiser 120VX.
Nýskr. 03/08, ekinn 101 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 5.220.000
Tilboðsverð 4.490.000. Rnr.130345.

Toyota Yaris, árg. 2002, ek. 110 þús.
Bensín, beinsk. vetrardekk fylgja. Mjög
góðu ástandi. Verð 570 þús. Uppl. í s:
565 7206/820 5244.

250-499 þús.

HYUNDAI Santa Fe 4x4. Nýskr.
09/06, ekinn 103 Þ.KM, bensín, 5
gírar. Verð 1.550.000 Tilboðsverð
1.250.000. Rnr.120071.

SJÁLFSKIPT GÓÐ TOYOTA
340 ÞÚS
TOYOTA COROLLA L/B SJÁLFSKPTUR
árg‘98 ek.172 þús, sk. 14,
dráttarkrókur, heilsársdekk, cd ofl,
svartur á litinn, gott eintak verð 340
þús s.841 8955

MMC Pajero DID GLX. Nýskr.
12/06, ekinn 125 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000 Tilboðsverð
2.590.000. Rnr.190684.

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
AYGO 2008 Á TILBOÐI!
TOYOTA AYGO 2008 ek.64 þús, 5 dyra,
beinskiptur, ný michelin heilsársdekk,
ný kúpling, nýlega skoðaður , eyðir
4,6ltr/100 asett verð verð 1200 þús
áhvilandi 500 þús TILBOÐ 1050 ÞÚS
s.691 9374
Honda Insight 1.4 5 Hybrid 6/2011
ek.1þús. Sjálfskiptur. Eyðsla um
4.4L. Skipti möguleg. Ökutæki er á
staðnum. TILBOÐSVERÐ 3.590.000.Ásett verð 3.990.000.- Rnr.285070

TOYOTA Prius. Árgerð 2010, ekinn
17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.990.000. Rnr.990394.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

Fellihýsi

SUBARU Legacy Wagon. Nýskr.
12/05, ekinn 136 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.690.000 Tilboðsverð 1.290.000. Rnr.270070.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2008, ekinn
75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000. Rnr.193479.

RENAULT Megane Sport Tourer.
Nýskr. 12/05, ekinn 68 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Verð 1.090.000
Tilboðsverð 890.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.130414.

Hyndai I 30 Comfort 5/2008 ek.97þús.
Sjálfskiptur. Ökutæki er á staðnum.
TILBOÐSVERÐ 1.550.000.- Listaverð
1.990.000.- Rnr.103437

PALOMINO I-colt. Árgerð 2009 Nánast
ónotað Fortjaldi eldavél ískápur vaskur
Verð nú 1.580.000. lán 1.220.000
Rnr.135890.

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

NISSAN Patrol SE. Nýskr. 08/08,
ekinn 125 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.480.000 Tilboðsverð
3.980.000. Rnr.151451.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

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

til sölu
BMW 1 116 H/B E87 4/2005
ek.102þús. Beinskiptur. Ný tímakeðja.
Nýjar bremsur að aftan. Ökutæki er á
staðnum. TILBOÐSVERÐ 1.490.000.Rnr.103436

Club Car
Precedent
Golfbílar
Til Sölu Fiat P250, 2007, 2.8 dísel.
ek. 27 þús km. Markísa, Sólarsella.
Möguleg skipti á hjólhýsi undir 5
metrum. V. 6.800 þús. Á Staðnum.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

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

HUMMER H2 Luxury 37”. Árgerð
2006, ek 82 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 2x
37” dekkjagangar, DVD, Driflæsing,
Loftdæla, Flottur og vel búinn, Ásett
verð 4.990þ.kr, Rnr.114300. Er á
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Nýir eða notaðir
Bensín eða rafbílar
4ra ára ábyrgð á rafgeymum

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

ORGINAL Club Car hleðslutæki fylgja rafbílunum
Club Car umboðsaðili á Íslandi

Vetrarsól ehf., Askalind 4, Kóp. Sími 5641864

MIÐVIKUDAGUR 26. júní 2013

Tjaldvagnar

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Vinnuvélar

Lyftarar

Hjólbarðar

19

Hreingerningar

Til sölu Compi Camp Valencia, nánast
ónotaður, árg 2011. Vagninn er vel
búinn með fortjaldi, ísskáp, vaski og
eldavél. Næsta skoðun 2015. Uppl. í
s. 897 2000

Sendibílar

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
KÖRFUBÍLALEIGA

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný.
VAKA S: 567 6700.

Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð
35 metrar. S. 893 3573.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

VW - SKODA - VARAHLUTIR

Bátar

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.

Húsbílar

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

Til sölu,sem nýr Ford Hobby T650
2006 ekinn 14 þús. Mjög sparneytinn,
markísa, sjónvarp og fl.fylgir. Verð kr.
8,600.000 Grímur sími 821 6398.

Vespur

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

ÞJÓNUSTA

Pípulagnir
Varahlutir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

ZNEN-ZN125-B árg 2011. Ek. 200 km.
Verð 259 þús. Uppl. í s. 895 6381.

Gardsman öryggiskerfi

Bakkmyndavélar og skjáir
kr. 30.474

kr. 22.121

Einnig til í hvítu.

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

TOPO-TV832N/P-B

TOPO-TD0562A

1、Bakkmyndavél
2、Vatnsheldni： IP68
3、IR LED ljós：18 stk.
4、IR fjarlægð：uþb. 10m
5、Linsuvídd：110° ，120°
6、Straumur: DC6-20V

5.6"TFT-LCD digital Skjár
Skjástærð： 5.6" / 4: 3 display
Birta：300cd/m2
Upplausn：224640 pixels
Hægt að tengja 2 vélar
Straumur：12V/24V DC

CTC-1131 fastlínustöð
Hægt að tengja 20 þráðlausa skynjara
Getur hringt í 6 símanúmer
Frábær fyrir heimilið og vinnustaðinn

kr. 17.820
kr. 33.129
TOPO-TD0702A

TOPO-TV832N/P-A

7" TFT-LCD Skjár
Skjástærð：7" / 16: 9
Birta：350cd/m2
Upplausn：336960 pixlar
Hægt að tengja 2 vélar
Straumur：12V/24V DC

1、Bakkmyndavél
2、Vatnsheldni： IP68
3、IR LED Ljós：18 stk.
4、IR fjarlægð 10m
5, Linsuvidd ：110° ，120°
6、Straumur: DC6-20V

CTC-1132 GSM stöð

kr. 18.524
TOPO-TV832N/P-E

kr. 43.542
TOPO-TD0704A

1、Hliðarmyndavél
2、Vatnsheldni：IP68
3、IR LED Ljós：10 stk.
4、IR fjarlægð：uþb. 6m
5、Linsuvídd : 110° ，120°
6、Straumur: DC6-20V

7" Quad skjár
Skjástærð：7" / 16: 9
Birta：350cd/m2
Upplausn：336960 pixels
Hægt að tengja 4 vélar
Straumur：12V/24V DC

Hægt að tengja 30 þráðlausa skynjara
Getur hringt í 6 símanúmer og SMS
Frábær fyrir bústaðinn,heimilið og vinnustaðinn

kr. 10.753
TOPO-TR634/P-G

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

CTC-1132 GSM stöð
1.4PIN standard konu tengi í 4PIN karl tengi

kr. 10.118

TOPO-TP-CA5.0M
TOPO-TP-CA8.0M
TOPO-TP-CA10.0M
TOPO-TP-CA20.0M

kr. 3.124
kr. 3.580
kr. 4.090
kr. 5.678

TOPO-TR634N/P-A

1. Bakkmyndavél
2. Vatnsheldni: IP 68
3. Linsu vídd : 170°
4. Straumur: DC6-16V

Hægt að teng 30 þráðlausa skynjara
Getur hringt í 6 símanúmer
Hægt að tengja hitaskynjara við stöðina
Hægt að stjórna með snjallsíma
Frábær fyrir bústaðinn,heimilið og vinnustaðinn

15% afsláttartilboð af
Gardsman öryggiskerfum.

TOPO-TP-TTK-TRUKKA KIT kr. 27.479

Dalvegur 16b s: 554 2727
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KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Vélar og verkfæri

Nudd
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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

VÉLFRÆÐINGAR /
VÉLIÐNAÐARMENN
Óskum eftir vélfræðingum eða
véliðnaðarmönnum í vinnu við
uppsetningu og þjónustu á véla- og
rafbúnaði fyrir orkuiðnað og stóriðju.
Umsóknir sendirs á rst@rst.is

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

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

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.

RAFIÐNAÐARMAÐUR

Flug

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605.

Nudd

Leigum út Cessna 152 og 172 gott
verð, ekkert klúbbgjald simi 5510880 /
8959028 Flugskóli Helga Jónssonar

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna Volkova.

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

Ökukennsla

Spádómar
Til bygginga

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

Málarar

HÚSNÆÐI

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

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 &
egillsverris@gmail.com
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

Húsaviðhald

Húsnæði í boði
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

LIEBHERR 32K BYGGINGARKRANI
Í TOPPSTANDI. 30M BÓMA,
FJARSTÝRING, VINNULJÓS. VERÐ
2,8m +VSK. GSM: 8240672

Rafvirkjun

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

KEYPT
& SELT

Herbergi til leigu á Akureyri og
Laugavegi. Lágmarks dvöl ein vika.
2ja manna herbergi leigt a 7.500 kr.
nóttin. 1 manns herbergi á 5.500 kr.
nóttin. Frekari uppl. gefur Grétar í
695-7047

Óskum eftir rafiðnaðarmanni með
íslenskt sveinsbréf til starfa sem fyrst.
Reynsla í iðnaðarrafmagni æskileg.
Umsóknir sendist á ljosvirki@ljosvirki.
is
Óskað er eftir góðri barnapíu á
virkum dögum í sumar til lok ágúst
fyrir 2 börn á aldrinum 3 ára og 7
ára. Viðkomandi þarf að vera góð
í samskiptum við börn og eldri en
16 ára, kostur væri ef viðkomandi
byggi á svæði 221 Hfj. Áhugasamir
vinsamlegast sendið umsókn til
slgkt13@gmail.com
Apartment hotel in 101 RVK, seeks
applicants for housekeeping. Both
part and fulltime positions available.
Please send applications to job@
apartmentk.is / Íbúðarhótel í miðborg
RVK óskar eftir starfsfólki í þrif.
Hlutastörf + full störf. Umsóknir
sendast á job@apartmentk.is
Íslenskumælandi mann vantar til
starfa við hellulagnir, strax. Uppl. í s.
898 4202
Vantar bílstjóra með meirapróf.
Íslenska skilyrði, framtíðarstarf. Senda
umsókn á sendibilarrvk@simnet.is

Atvinna óskast

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.

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum til á lager lok í stærðum,
217x217, 217x235, 235x235, 217x174,
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðinum í dag. Litir:
Brúnt eða Grátt. www.Heitirpottar.is
Sogavegur 3, Sími 777 2000.

Til sölu

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

HEILSA

220fm 5 herb. raðhús til leigu í
Mosfellsbæ. Reglusemi og skilvísi
áskilin. Sendu okkur uppl. um þig á
husaleiga9@gmail.com
Til leigu 2ja herb. íbúð í 101. uppl í
síma 7763052

Húsnæði óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
S. 776-7080 Proventus.is

Par óskar eftir 3ja herb.íbúð til
langtímaleigu, stabíl, róleg og í fastri
vinnu, þurfum að stækka við okkur á
svæði 101-108. S:778 1557/779 0906

Atvinnuhúsnæði

TILKYNNINGAR

51,6 M2 FRÍSTUNDABIL
TIL SÖLU
TRÉ TIL SÖLU
Hlynur 1-2,5 m. Silfurreynir 1-2m.
Greni 1 m. Einnig hraunhellur í
hleðslu 10fm. sanngjarnt verð Jónas
s: 6978588

Trampólin og öryggisnet á frábæru
verði. Allar frekari upplýsingar á
trampolin.is

atvinna
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Heilsuvörur

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

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

Einkamál

Geymsluhúsnæði

Óskast keypt

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

Eitt bil af þessari eftirsóttu stærð er
til sölu. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m.
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum.
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060
og 661-6800

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
GREEN PEOPLE - ORGANIC
LIFESTYLE
Breyttu um lífstíl og notaðu lífrænt
vottaðar snyrtivörur. Dömu, herra,
unglinga og barnalína. Sala og
dreifing: Ditto ehf, Smiðjuvegi 4 (græn
gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös
14-18. Lau 12-15. S 517-8060, www.
ditto.is

Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500.

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

ATVINNA

Atvinna í boði

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

ÞERNUR Í FULLT STARF

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

Erum að leita að tveimur þernum
í viðbót í annars frábæran hóp hjá
Stay Apartments. Einungis drífandi,
reyklausar, stundvísar stelpur koma
til greina. Góð laun og mikil vinna
í boði. Helgarstarf kemur einnig til
greina. Vinsamlegast sendið ferilskrá á
halldor@stay.is

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

ERT ÞÚ NUDDKONA?
Íslenskar nuddkonur auglýsa frítt á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 535-9922.
25 ára heitur strákur, er bæði tpr
og btn og með aðstöðu, vill kynnast
karlmanni. Rauða Torgið, s. 905-2000
og 535-9920, augl.nr. 8893.
Ung heit kona vill kynnast karlmanni
til að leika sér við, m.a. í síma. Rauða
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8696.
Ný upptaka: hávær ung íslensk kona í
heitum einleik. Sögur Rauða Torgsins,
s. 905-2002 og 535-9930, uppt.nr.
8503.
Fimmtugur karl vill kynnast konu á
svipuðum aldri. Ekki skyndikynni.
S. 841 7667. Gæti byrjað með SMS.

24.–28. júní 2013
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NÝKOMNIR

5

GÁMAR
Á 5 DÖGUM
DAGAR
ÞESSA VIKU AÐEINS
Þess vegna:

Um 800 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum – á völdum módelum.
Frá miðvikudegi: AEG ryksugur með 20% afslætti.
Úrval AEG kæliskápa og frystiskápa – lítið við og skoðið.
AEG smáraftæki – 25% afsláttur.
Sölumenn okkar eru í samningsstuði – Þið komið og ræðið við sölufólkið okkar, sem er í góðu
skapi eins og alltaf og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs, bestu greiðsluskilmála,
jafnvel vaxtalaust. Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.
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LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS
ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

GEISLI
ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333
SÍMI 480 1160
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

HIÐ BLÓMLEGA BÚ

Glæsileg íslensk þáttaröð sem fjallar um kokkinn Árna Ólaf
Jónsson sem lét draum sinn rætast um líf í íslenskri sveitasælu.

Eftir Frode Øverli

Þú sagðist ætla
að hringja í mig! Af
hverju hringdir þú
ekki?

Þú!

Bíddu aðeins.

Þú ætlaðir að
hringja í mig!

Ekki lengur! Mér
finnst ég hafa
verið notaður!

Var
það?

En!

Ég var bara
leikfangið þitt
og núna hefurðu
yfirgefið mig!

Veistu
hversu lengi
ég beið?

Haltu áfram,
Ég veit hvernig þér
vorum
líður. Ég er líka brennd hvarvið?
eftir svona samskipti.
Við töluðum um strendur
Miðjarðarhafsins
í tunglskininu.

Ég og
þú.

Farðu!

20:55
DALLAS

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ein vinsælasta þáttaröð íslenskrar sjónvarpssögu heldur áfram
og átökin innan Ewing-fjölskyldunnar ná nýjum hæðum.

Já, smokkfiskurinn
er mjög
ferskur.

22:25

MIAMI MEDICAL

BARNALÁN

Magnaðir dramaþættir úr smiðju Jerry Bruckheimer
um líf í bráðamóttöku í Miami.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hnetur?

Rúsínur?
Ég hata þær.

Ég hata þær.

Súkkulaðihúðaðar hnetur?

Súkkulaðirúsínur?
Ég elska þær.

Þefa, þefa

Hvað lyktar eins
og súkkulaði og
linsubaunir?

Elska þær.

Sólblómafræ?

Hata þau.

Súkkulaðihúðuð
sólblómafræ?

Elska þau.

Tilgáta.

7:00-20:00

BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Fyrirgefðu óvinum þínum en
gleymdu aldrei nöfnum þeirra.
John F. Kennedy

ØRNEN

Vinsælir danskir spennuþættir sem fjalla um Hallgrím Örn,
hálf-íslenskan mann sem rannsakar alþjóðaglæpi.
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19
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. klaki, 8. samræða, 9. fugl,
11. komast, 12. geðvonska, 14. gort,
16. í röð, 17. traust, 18. ennþá, 20. rún,
21. velta.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

LÓÐRÉTT
1. geymsluturn, 3. pot, 4. jarðbrú, 5.
hamfletta, 7. fíkinn, 10. drulla, 13.
nytsemi, 15. ruddi, 16. húðpoki, 19.
nudd.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. ís, 8. tal, 9. lóa, 11.
ná, 12. ólund, 14. grobb, 16. hi, 17. trú,
18. enn, 20. úr, 21. snúa.

22:05

6

3

LÓÐRÉTT: 1. síló, 3. ot, 4. landbrú, 5.
flá, 7. sólginn, 10. aur, 13. not, 15. búri,
16. hes, 19. nú.

2

1

Stórmeistarinn Henrik Danielsen
hefur setið að tafli í Osló síðustu
daga. Í fyrstu umferðinni vann hann
forseta danska skáksambandsins,
Lars-Henrik Bech Hansen, laglega.
Hvítur á leik

32. Df6+! Bxf6 33. Hg8 mát! Um
helgina fór fram mikil skákhátíð á
Ströndum. Jóhann Hjartarson sigraði
á eigin afmælismóti sem fram fór í
Trékyllisvík. Hannes Hlífar Stefánsson
sigraði svo á Hraðskákmóti Norðurfjarðar.
www.skak.is Guðmundur Kjartansson situr að tafli í Katalóníu.

www
ww.so
somi.
m is

Salötin frá Sóma eru byggð á áralangri reynslu af
samlokugerð. Þú getur valið úr sjö tegundum ásamt
Pestó Hummus sem bragðgóð nýjung. Prófaðu!
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Við höfum nánast ekkert þroskast
Höfundar myndasöguritsins GISP! eru rankaðir úr rotinu og gáfu á dögunum út 11. tölublaðið, sem er það fyrsta í fjögur ár. Halldór
Baldursson segir myndasögurnar aldrei hafa verið betri þótt höfundarnir virðist hafa tekið litlum andlegum þroska síðan árið 1990.
Myndasögublaðið GISP! (Guðdómleg innri spenna og pína) er
hugarfóstur fjórmenninganna
Bjarna Hinrikssonar, Halldórs
Baldurssonar, Jóhanns Ludwig
Torfasonar og Þorra Hringssonar,
auk þess sem gestahöfundar hafa
lagt blaðinu lið í gegnum tíðina.
Ritið á hátt í aldarfjórðungssögu
að baki; fyrsta tölublaðið kom út
árið 1990 og síðan þá hafa tíu tölublöð til viðbótar litið dagsins ljós,
það ellefta nú nýverið, þótt teygst
hafi á milli útgáfudaga síðustu ár.
„Mig minnir að fyrstu fimm
tölublöðin hafi komið út á fyrstu
tveimur árunum,“ rifjar Halldór
upp. „Svo fór að hægja á þessu.
Við gáfum þetta út sjálfir til að
byrja með en síðustu tölublöð
hafa komið út í tengslum við
ákveðna menningarviðburði.“
Níunda tölublaðið var til dæmis
gefið út í tengslum við myndasögusýningu í Hafnarhúsinu árið
2005 og það tíunda kom út í silkiþrykki á Menningarnótt 2009 í
tengslum við yfirlitssýningu á
sögu blaðsins.
En var einhver ein ástæða
frekar en önnur fyrir því að það
hægði á útgáfu blaðsins?
„Við vorum náttúrulega ungir
eldhugar þarna í byrjun,“ segir
Halldór. „Áhrifavaldar okkar
voru ameríska öndergrándið
frá áttunda áratugnum; Crumb,
teiknimyndablaðið Raw, sem var
gefið út af Art Spiegelman, og
„horror“-myndasögur frá sjötta
áratugnum. Það var hins vegar
ekki sérlega stór markhópur fyrir
myndasögur á þessum tíma, hvað
þá fyrir „alternative“-sögur eins
og við vorum að gera. Svo tekur
brauðstritið við, menn eignast
börn og svona og þá hægðist
óhjákvæmilega á útgáfunni.“
GISP! hefur hins vegar aldrei
lagt upp laupana, aðeins lagst í
mislangan dvala.
„Við erum eins og gömul
rokkhljómsveit; þótt það líði langt
á milli platna kemur hún alltaf

➜ Við erum eins og
gömul rokkhljómsveit;
þótt það líði langt
á milli platna
kemur hún alltaf saman
á endanum.
saman á endanum.“ Halldór segir
að í ellefta tölublaðinu hafi hópurinn leitað aftur til upprunans
og unnið á sömu forsendum og í
fyrstu blöðunum.
„Það er að segja að við gefum
út sjálfir og í sama formi og upphaflega.“
En hafa efnistökin breyst með
aldrinum?
„Það er nú svolítið merkilegt að
þegar maður rennir yfir blöðin
virðumst við nánast ekkert hafa
þroskast, það er að segja andlega,“ segir hann og hlær. „Það
eru mörg stef og minni sem eru
gegnumgangandi allan þennan
tíma. Aftur á móti hefur okkur
farið mjög fram sem myndasöguhöfundum, við erum mun
færari en við vorum og ég hugsa
að þetta tölublað sé það besta
tæknilega sem við höfum sent
frá okkur.“
En er jarðvegurinn fyrir
my ndasög ur
frjósamari
nú en fyrir tutttugu árum?
„Ég þykist merkja það, já. Það má
að miklu leyti þakka starfsemi
Nexus undanfarna tvo áratugi
og listamönnum eins og Hugleiki
Dagssyni, sem hafa kynnt formið
fyrir nýjum lesendum og gert það
meira „mainstream“ en það var.
En eins og aðrir menningargeirar
er myndasöguheimurinn afar
fjölbreyttur og lagskiptur. Það
er hægt að hafa mjög gaman af
ákveðinni tegund rokktónlistar
en ekki annarri. Það sama á á við
myndasögur.“
bergsteinn@frettabladid.is

TVEIR FJÓRÐU HLUTAR GISP! Halldór Baldursson og Jóhann

Ludwig Torfason eru mennirnir á bak við GiSP! ásamt Þorra
Hringssyni og Bjarna Hinrikssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Höfundar í 11. tölublaði GISP!
Bjarni Hringsson
Halldór Baldursson
Jóhann Ludwig Torfason
Þorri Hringsson
Hugleikur Dagsson
Lóa Hjálmtýsdóttir
Sigga Björg Sigurðardóttir: Glenn Palmer
Lilja Hlín Pétursdóttir

POTTURINN ER SEXFALDUR
OG STEFNIR Í

1150
FÍTON / SÍA

SUMAROPNUN, SÖLU LÝKUR KL. 16
Fyrsti vinningur stefnir í 650 milljónir og Ofurpotturinn stefnir í 500 milljónir.
nir.
Ekki gleyma að vera með, fáðu þér miða fyrir klukkan fjögur í dag á
næsta sölustað eða á lotto.is

650.000.000
+500.000.000

ALLTA
MIÐIN F Á MIÐVIK
U
N GIL
DIR 26 DÖGUM!
. J ÚNÍ
2 01 3
A.

12
B. 0 14 17 21
5
C. 0 16 23 36 41 48
7 09
13 22 37 38
D. 0
3
E. 1 06 19 24 34 38
1
F. 0 19 21 25 25 31
1
G. 18 25 35 36 38 42
H. 2 19 20 23 39 46
2 27
29 39 28 46
40 42
8 2 310

0 0 01 8

3296

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

64%

8%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað
landsins með glæsilegt forskot á keppinaut
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup
sýnir ótvírætt.
Auglýsing í
Fréttablaðinu
nær til yfir

92%

28%

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft
þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-mars 2013.
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Spáð í næsta vor og sumar
Tími tískuviknanna er kominn enn og aftur og hófst vertíðin með herratískuvikunni í Mílanó sem
nú stendur yﬁr. Tískuspekúlantar, fyrirsætur og ljósmyndarar hafa ﬂykkst til borgarinnar í þeim
tilgangi að berja nýjustu tískustraumana augum.

GLÆSIMENNI

Þessi ljósmyndari
var sumarlegur
til fara er hann
stillti sér upp
fyrir kollega sinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Í TÍSKU

LITRÍKT TVÍEYKI

Hin skrautlega
Anna Dello Russo
á gangi ásamt
tískubloggaranum
Eleonoru Carisi.

Þessi gestur
klæddist
hvítum bol,
en hvítt er
„liturinn“
þetta
sumarið.

BÁTATÍSKA

Fyrirsætur
sýna vor- og
sumarlínu
Giorgio Armani.
Röndótt verður
áfram vinsælt næsta
sumar.

LEÐURKLÆDDUR Heit

sumarsólin á ekki að fæla
karlmenn frá leðrinu, ef marka
má DSquared2.
SNYRTIMENNI Sparilegt frá tvíburunum í DSquared2.

ÓHEPPIN Í ÁSTUM Katy Perry sást

nýlega í fylgd með sínum fyrrverandi,
John Mayer.
NORDICPHOTOS/GETTY

Á MEÐAN ALLT LÉK Í LYNDI Heidi
Klum og Seal skildu í fyrra eftir langt
samband.
NORDICOHOTOS/GETTY

Átti stefnumót Klum lætur
með Mayer
fjarlægja ﬂúr
Söngkonan Katy Perry sást
síðastliðinn mánudag koma út af
Waldorf Astoria-hótelinu í New
York ásamt söngvaranum John
Mayer, sem gefur sögusögnum
um að þau séu tekin aftur
saman byr undir báða vængi.
Parið hefur verið sundur og
saman í rúmt ár.
Perry sagði í viðtali í mars að
hún og Mayer væru hætt saman
en viðurkenndi þó að hún væri
enn bálskotin í honum.
Perry skildi við grínistann
Russell Brand í desember 2011
eftir fjórtán mánaða hjónaband
og hefur síðan þá verið orðuð
við gítarleikara Florence and
the Machine og Mayer.

Heidi Klum lætur nú fjarlægja
húðflúr með nafni fyrrverandi
eiginmanns síns, tónlistarmannsins Seal, af líkama sínum.
Hin fertuga fyrirsæta lét húðflúra sig fyrir nokkrum árum,
en þá lét hún flúra stjörnur með
upphafsstöfum eiginmannsins
og barnanna ritaða inn í. Seal og
Klum skildu í fyrra og vill fyrirsætan því eðlilega losna við nafn
hans af líkamanum. „Heidi er
að vinna í því að fjarlægja húðflúrin. Hún hefur farið nokkrum
sinnum í tíma til að láta eyða
flúrunum. Stjörnur með upphafsstöfum barnanna fá þó að vera
áfram,“ sagði heimildarmaður
við tímaritið People.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

JAMES FRANCO JONAH HILL SETH ROGEN JAY BARUCHEL DANNY McBRIDE CRAIG ROBINSON

FORSÝND Í DAG OG Á MORGUN!
Í DAG MIÐVIKUDAG:
SMÁRABÍÓ KL. 20
LAUGARÁSBÍÓ KL. 20

Á MORGUN FIMMTUDAG:
HÁSKÓLABÍÓ KL. 20
BORGARBÍÓ AKUREYRI KL. 20

Miðasala haﬁn á eMidi.is og Midi.is

ENDALOKIN ERU 3. JÚLÍ
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Myndir, eða það gerðist ekki!
BAKÞANKAR ÞEGAR ég var í grunnskóla var hvorki
Höllu Þórlaugar
Óskarsdóttur
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Í DAG fer líf mitt fram á Internetinu.

´*/6,/(*
(*
*
2)85+(7-80<1'µ

Þar hittumst við krakkarnir, skellum
inn stöðuuppfærslum, deilum svölustu
fréttunum, sendum á milli myndir úr lífi
fólks sem við könnumst við, eða ekki,
og einstaka sinnum minnist einhver
á atburði úr lífi sínu í raunheimum.
Lífi sem er fjarlæg hugmynd fyrir
flestum. Þá segja sumir: „Myndir,
eða það gerðist ekki!“ og krefja
þannig sögumann myndrænnar
sönnunar á máli sínu.

H.S.S. - MBL
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NEW YORK POST

NÚ er nefnilega svo komið að
ekki má kaupa sushi eða kveikja
á kerti án þess að einhver nærstaddur stöðvi augnablikið, breyti
uppröðuninni á borðinu, smelli af,
fjórum sinnum, raði myndunum upp
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NEW YORK DAILY NEWS
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til Fésbók né Instagram. Farsíma fékk ég
seint og um síðir og eini tímaþjófurinn sem
þar bjó var snákur sem borðaði epli. High
score í Snake var einmanaleg tala sem
enginn deildi með öðrum nema montrassar.
Símarnir tóku hvorki vídjó né myndir.
Skólaganga mín er munnleg heimild.

í eitthvert kassarugl og beint á vefinn. Og
raunverulega er þetta keppni, hvort sem
fólk er tilbúið að viðurkenna þátttöku sína
eða ekki. Veitt eru verðlaun í flokknum
Besta lífið. Aukaverðlaun í flokknum Besti
kvöldmaturinn. Um þessar mundir er líka
verið að veita verðlaun í flokknum Besta
brúðkaupið á minni Fésbókarsíðu. Flestir
vinir mínir þar eru að gifta sig. Hinir eru
að skoða myndirnar af þeim í kvíðakasti.

ÞEGAR ég ramba inn á síður hjá unglingum sem bauna inn sjálfsmyndum og
vandræðalegum stöðuuppfærslum þakka
ég í huganum fyrir að Fésbókin hafi ekki
verið til þegar ég var í níunda bekk. En í
framhaldinu velti ég því fyrir mér hvernig
ég geti sannað fyrir niðjum mínum að ég
hafi einhvern tímann verið unglingur. Ég
trúi því varla sjálf. Google myndaleit skilar
engum niðurstöðum...

LEGSTEINAR með QR-kóða frétti ég að
væri nýjasta æðið. Kóðinn vísar komandi
kynslóðum á vefsíðu þar sem minningin
lifir í netheimum. Það lítur því út fyrir
að friðurinn sé úti. Og ég þarf að fara að
skanna. Myndir, eða það gerðist ekki.

Notar Twitter til að
tala við pabba sinn
Foreldrar Miley Cyrus ganga í gegnum skilnað.
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Ungstirnið Miley Cyrus hefur ekki átt sjö dagana sæla undanfarið,
en foreldrar hennar standa í mjög opinberum skilnaði. Faðir Miley,
sveitasöngvarinn Billy Ray, hefur víst ekki svarað símtölum og tölvupóstum frá Miley, svo hún tók á það ráð að nota Twitter til að fanga
athygli hans. Á mánudag tísti hún til pabba sína að ef hann svaraði
henni ekki innan klukkutíma myndi hún „opinbera sannleikann“.
Með tístinu fylgdi mynd af Miley og ókunnri konu. Tístið fékk þó
ekki að vera lengi í loftinu og var það fjarlægt um klukkutíma síðar.
Í kjölfarið fylgdu skilaboð frá Miley, sem sagðist ekkert skilja hver
hefði tíst þessu rugli.
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FORELDRAVANDAMÁL Miley Cyrus
gengur illa að ná sambandi við pabba

-yQVPHVVXKDSSGU WWL6MiOIVEMDUJDU
Dregið var 24. júní 2013
Vinningar og vinningsnúmer

1.

Chevrolet Aveo LTZ að verðmæti kr. 3.090.000,8657

2. - 11.

SUMARTILBOÐ - 2 FYRIR 1

iPone 5, 64GB, hver að verðmæti kr. 179.990,90
8710

FORSÝNING Í KVÖLD KL. 8

12530
15344

16877
18357

19502
27210

29545
30216

12. - 21. Bensínúttekt, hver að verðmæti kr. 100.000,SUMARTILBOÐ - 2 FYRIR 1

SUMARTILBOÐ - 2 FYRIR 1
SUMARTILBOÐ - 2 FYRIR 1

SUMARTILBOÐ - 2 FYRIR 1

SMÁRABÍÓ

5%

THIS IS THE END FORSÝNING KL. 8
THE INTERNSHIP
KL. 5.25 - 8 - 10.35
THE INTERNSHIP LÚXUS KL. 5.25 - 8 - 10.35
AFTER EARTH
KL. 8 - 10.15
FAST & THE FURIOUS 6 KL. 8 - 10.20
EPIC 2D ÍSL.TAL
KL. 3.30 - 5.45
EPIC 3D ÍSL.TAL
KL. 3.30 - 5.45
THE CROODS 2D ÍSL.TAL KL. 3.30 - 5.45

16
7
7
12
12
L
L
L

HÁSKÓLABÍÓ

THE ICEMAN
THE INTERNSHIP
AFTER EARTH
EPIC 3D ÍSL.TAL
THE GREAT GATSBY

BORGARBÍÓ

THE INTERNSHIP
FAST & FURIOUS 6
THE ICEMAN
AFTER EARTH

5%
16
7
12
L
12

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.25 - 8 - 10.35
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
GILDAKL.
EKKI8Í BORGARBÍÓ
- 10.15
KL. 5.45
KL. 6 - 9
KL. 5.40 - 8
KL. 5.40
KL. 8 - 10
KL. 10.20

NÁNAR Á MIÐI.IS

7
12
16
12

ZZZODXJDUDVELRLV

EDUDO~[XVVtPL

0LëDVDODRJQiQDULXSSOíVLQJDU

5784

14875

15832

28617

5408

9388

15627

18746

29868

22. - 100.Gjafakort, hvert að verðmæti kr. 100.000,-

5%

Birt án ábyrgðar

BYGGT Á
SANNSÖ GULEGUM
ATBURÐUM

1150

426
1420
1458
1478
1610
1654
2091
3190
3301
3329
4441
4840
4868
5143
5155
5662

6359
7541
7646
7813
9370
9864
9925
10207
10494
10605
10632
11125
11296
12253
12529
13470

14540
14654
15475
15730
15814
15934
16179
16433
16860
16862
17700
18519
18653
19090
20204
20345

20508
20612
20818
21131
21430
21440
21760
22166
23236
23438
24090
24731
25300
25489
25730
26156

26165
26818
26920
27087
27144
27276
27558
27891
28423
29680
30418
30692
31282
31794
32385

Handhafar vinningsmiða eru vinsamlega beðnir um að framvísa þeim á skrifstofu
Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra að Hátúni 12, Reykjavík, sími 550 0360.
Byrjað verður að greiða út vinninga þann 8. júlí nk.
Vinningaskrá er einnig birt á heimasíðu samtakanna, www.sjalfsbjorg.is og á
textavarpi RÚV.
Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra þakkar landsmönnum veittan stuðning.

FORSÝNING

Sjálfsbjörg
landssamband
fatlaðra þakkar
veittan stuðninginn

BYGGT Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM
UM LEIGUMORÐINGJANN RICHARD KUKLINSKI

 AV
THE ICEMAN
THIS IS THE END
THE INTERNSHIP
EPIC 2D
EPIC 3D
FAST & FURIOUS

ýÀ
8 - 10.20
8 FORSÝNING
5.30 - 10.30
5
5
8 - 10.30
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SPORT
Veigar Páll í tveggja leikja bann
FÓTBOLTI Aga- og úrskurðarnefnd Knattspyrnusam-

bands Íslands dæmdi Stjörnumanninn Veigar Pál
Gunnarsson í tveggja leikja bann í dag. Bannið fær
Veigar fyrir olnbogaskot í leik Þórs og Stjörnunnar.
Hann mun því missa af leikjum Stjörnunnar gegn
ÍBV og Breiðabliki.
Veigar Páll sendi svo frá sér yfirlýsingu þar sem
hann baðst afsökunar. „Um algjört óviljaverk var
að ræða [...]. Það var aldrei ætlun mín að meiða
viðkomandi leikmann,“ sagði hann en Veigar
baðst einnig afsökunar á ummælum sínum eftir
leik, er hann gerði lítið úr liði Þórs.
Stjörnumennirnir Garðar Jóhannsson og Ólafur
Karl Finsen eru komnir í eins leiks bann vegna
fjögurra áminninga, rétt eins og Blikinn Elfar Árni
- esá
Aðalsteinsson.

PEPSI-DEILDIN 2013
ÚRSLIT
ÞÓR/KA - BREIÐABLIK

1-1

0-1 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir (14.), 1-1 Arna Sif
Ásgrímsdóttir (79.).

FH - ÍBV

1-3

1-0 Teresa Marie Rynier (20.), 1-1 Shaneka Gordon
(31.), 1-2 Sóley Guðmundsdóttir (65.), 1-3 Bryndís
Jóhannesdóttir (67.).

HK/VÍKINGUR - SELFOSS

1-2

0-1 Guðmunda Brynja Óladóttir (29.), 1-1 Arna
Ómarsdóttir (53.), 1-2 Guðmunda Brynja (93.).

VALUR - ÞRÓTTUR

6-1

1-0 Hildur Antonsdóttir (25.), 2-0 Elín Metta
Jensen (43.), 3-0 Dóra María Lárusdóttir (45.), 4-0
Svava Rós Guðmundsdóttir (52.), 5-0 Elín Metta
Jensen (64.), 5-1 Ásgerður Arna Pálsdóttir (68.),
6-1 Dóra María Lárusdóttir (80.).

STJARNAN - AFTURELDING

5-1

1-0 Rúna Sif Stefánsdóttir (33.), 1-1 Aldís Mjöll
Helgadóttir (53.), 2-1 Harpa Þorsteinsdóttir (63.),
3-1 Harpa Þorsteinsdóttir (73.), 4-1 Harpa Þorsteinsdóttir (85.), 5-1 Írunn Þorbjörg Aradóttir
(92.).

STAÐAN
Stjarnan
Breiðablik
ÍBV
Valur
Selfoss
Þór/KA
FH
HK/Víkingur
Afturelding
Þróttur

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
5
4
4
3
2
1
1
0

0
1
1
2
1
3
2
1
1
0

0
1
2
2
3
2
4
6
6
8

30-2
20-9
25-13
26-12
11-11
15-11
15-22
11-28
4-25
2-26

24
19
16
14
13
12
8
4
4
0

NÆSTU LEIKIR
ÍBV - Þór/KA
Breiðablik - Stjarnan
Afturelding - HK/Víkingur
Selfoss - Valur
Þróttur - FH

mán. kl. 18.00
mán. kl. 19.15
mán. kl. 19.15
mán. kl. 19.15
mán. kl. 19.15

Í FIMMTA SÆTIÐ Selfoss hoppaði upp
fyrir Íslandsmeistara Þórs/KA með sigri
á HK/Víkingi í gær. Hér er Valorie Nicole
O’Brien í baráttu við Láru Hölludóttur,
fyrirliða Selfyssinga.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ummæli Ólafs
fyrir aganefnd KSÍ

FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn Sölvi

FÓTBOLTI FH-ingurinn Guðjón Árni
Antoníusson þarf að taka sér hvíld
frá æfingum næstu tvær vikurnar
eftir að hafa fengið höfuðhögg í
bikarleik liðsins gegn Stjörnunni
í síðustu viku. Frá því er greint á
Fótbolti.net.
Þetta var í annað skiptið á
tímabilinu sem Guðjón Árni fékk
slæmt höfuðhögg og því þarf hann
að hvíla nú. „Þetta er hundleiðinlegt
en ef maður horfir á þetta í stærra
samhengi er betra að geta hreyft sig
- esá
í framtíðinni,“ sagði hann.

FÓTBOLTI KSÍ hefur vísað um-

mælum Ólafs Þórðarsonar, þjálfara
1. deildarliðs Víkings, til aga- og
úrskurðarnefndar sambandsins.
Ólafur sagði eftir 2-2 jafntefli Víkinga
gegn Haukum á laugardaginn að
íslenskir dómarar væru að leggja lið
sitt í einelti.
Í síðustu viku var ummælum
Heimis Gunnlaugssonar, varaformanns knattspyrnudeildar Víkings,
vísað til sömu nefndar. Heimir var í
gær áminntur og Víkingur sektaður
- esá
um 25 þúsund krónur.

Stöndum við bakið á Ása
Fylkismenn ætla að endurmeta stöðuna þegar tímabilið í Pepsi-deild karla er hálfnað. Að loknum fyrstu
átta umferðunum er liðið með tvö stig og hafa Árbæingar aldrei byrjað verr í efstu deild í sögu félagsins.
FÓTBOLTI Fylkir hefur aldrei

byrjað verr í efstu deild karla
en nú. Liðið er með tvö stig eftir
fyrstu átta leikina og fátt annað
en fall blasir við Árbæingum með
sama áframhaldi. Fylkismönnum
gekk þó ágætlega fyrir tímabilið
og voru margir stórhuga fyrir
sumarið. Stefnan var sett á að
vinna sér þátttökurétt í Evrópudeildinni, sem er í besta falli fjarlægur draumur í dag.
„Af núverandi liðum í Pepsideildinni höfum við verið næstlengst í deildinni samfellt. Og við
höfum aldrei byrjað verr – það
er bara staðreynd,“ sagði Ásgeir
Ásgeirsson, formaður knattspyrnudeildar Fylkis, í samtali við
Fréttablaðið í gær.
„Við höfum verið frekar óheppin
með meiðsli upp á síðkastið, sem
hefur gert það að verkum að þjálfarinn [Ásmundur Arnarsson]
hefur neyðst til að gera miklar
breytingar á milli leikja. Því
miður hefur það púsluspil ekki
gengið nógu vel,“ segir Ásgeir en
bendir þó á að liðið hafi bætt sig
í síðustu leikjum, þá sérstaklega í
varnarleiknum.
„Fyrri hálfleikur gegn FH var
til að mynda mjög fínn,“ sagði
hann, en Fylkir hafði 1-0 forystu
í hálfleik á mánudagskvöldið. FH
vann að lokum 2-1 sigur.
„Við höfum fengið á okkur mörg
klaufaleg mörk sem hafa reynst
dýrkeypt. En við höldum ótrauðir
áfram og vonumst til þess að við
getum snúið genginu við.“
Þurfum að kaupa leikmenn
Þrjú lið, sem öll standa betur en
Fylkir, hafa skipt um þjálfara á
tímabilinu en Ásgeir segir að sú
umræða hafi aldrei farið af stað
innan stjórnar deildarinnar.
„Við viljum þétta raðir okkar
og stöndum við bakið á Ása. Það
er ekki alltaf lausnin að skipta
mönnum út. Við erum fyrst og
fremst að ræða um hvað hægt er
að gera til að bæta gengi liðsins.“
Ein leið til þess er að styrkja
leikmannahópinn og segir Ásgeir
að það verði gert þegar opnað
verði fyrir félagaskipti um miðjan

Fæst stig Fylkis
Fylkir hefur aldrei fengið færri
stig í fyrstu átta leikjum sínum í
efstu deild karla:
2013 - ???
2 stig (markatala: 7-16)
1996 - féll úr deildinni
3 (12-15)
1989 - féll úr deildinni
7 (7-14)
2010 - 9. sæti
8 (15-18)
1993 - féll úr deildinni
9 (8-17)
2008 - 9. sæti
9 (10-16)

næsta mánuð. „Við þurfum að
gera það, ekki síst vegna þess að
við munum missa þrjá leikmenn
í haust þegar þeir fara til Bandaríkjanna í nám,“ segir hann, en
þetta eru þeir Andri Þór Jónsson,
Oddur Ingi Guðmundsson og Davíð
Ásbjörnsson.
Staðan metin er mótið er hálfnað
Fylkir mætir toppliði KR á sunnudagskvöldið og svo Víkingi Ólafsvík og ÍA í næstu deildarleikjum á
eftir. Síðastnefndu tveir leikirnir

Ósk leikmanna að taka þátt í kostnaði
Fyrir leik Fylkis gegn Sindra frá Höfn í Hornafirði í 16-liða úrslitum
Borgunarbikarkeppni karla kvisaðist út að leikmenn hefðu greitt tíu
þúsund krónur hver fyrir ferðakostnaði liðsins til Hafnar. Við það tilefni
tóku stuðningsmenn Sindra sig til og settu í gang
„söfnun“ til styrktar leikmönnum Fylkis.
„Þessi umræða var auðvitað út í hött,“ segir
Ásgeir Ásgeirsson, formaður knattspyrnudeildar.
„Upphaflega áætlunin var að fara akandi en við
buðum leikmönnum upp á þann möguleika að
fljúga ef þeir tækju þátt í kostnaðinum, sem þeir
þáðu. Það var því gert, þrátt fyrir að það hafi á
endanum kostað félagið meira en að leigja rútu.
Staðan var því ekki verri en það,“ segir Ásgeir.
„Við viljum reka félagið skynsamlega og erum
með aðhald í rekstri. Enda hefur reksturinn gengið ágætlega.“

munu hafa mikla þýðingu um botnbaráttuna enda þrjú neðstu lið
deildarinnar, en þau hafa samanlagt sex stig eftir átta umferðir.
Eftir þessa leiki verður mótið
hálfnað og Ásgeir segir að staðan
verði endurmetin þá.
„Það er ágætis tímapunktur

til þess þá. Staðan er auðvitað
ekki góð en það eru þó nokkur
lið í vandræðum og nóg eftir af
mótinu. Gengi liðsins hefur áhrif á
allt starf félagsins og því vonumst
við auðvitað til þess að það fari að
birta til.“
eirikur@frettabladid.is

Eyjamaðurinn Arnór Eyvar Ólafsson er leikmaður 8. umferðar hjá Fréttablaðinu.
FÓTBOLTI „Ég var að finna mig

Gunnar Már
Guðmundsson

Rúnar Már
Sigurjónsson

Jóhannes Karl
Guðjónsson

Insa
Francisco

Eiður Aron
Sigurbjörnsson

Gunnleifur
Gunnleifsson

NÝTUR TRAUSTS Ásmundur Arnarsson, þjálfari Fylkis, nýtur enn trausts stjórnar knattspyrnudeildar til snúa gengi liðsins við
eftir slæma byrjun.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Hefði viljað fá endurgreitt

Ármann Smári
Björnsson

Mark Tubæk

Sam Tillen

Guðjón þarf hvíld
eftir höfuðhögg

Geir Ottesen er nú án félags eftir að
samningur hans við dönsku meistarana í FCK rann út á vormánuðum.
Hann er nú staddur í Danmörku en
leitin að nýju félagi gengur vel.
„Ég á von á því að þetta skýrist
á næstu dögum,“ sagði hann við
Fréttablaðið í gær en gat þó ekki
gefið frekari upplýsingar um gang
mála. Hann hefur þó áður sagt að
hann sé á leið frá Danmörku og
stendur það enn til.
- esá
Sölvi er 29 ára gamall.

LIÐ UMFERÐARINNAR
Ellert
Hreinsson

Framtíð Sölva
Geirs skýrist ﬂjótt

Arnór Eyvar
Ólafsson

mjög vel. Þetta var í fyrsta skipti
í sumar sem ég spilaði alveg heill
heilsu þannig að mér leið betur,“
sagði Arnór Eyvar Ólafsson, leikmaður ÍBV, sem átti skínandi leik
fyrir sitt lið er það vann Fram,
1-0, í Eyjum.
Arnór hefur verið að glíma við
leiðindi í ökkla en öll þau vandræði eru nú að baki.
L ei k u r i n n v a r r ey nd a r
ekki mikið fyrir augað og
ekki peninganna virði eins og
maðurinn sagði. „Ef ég hefði
verið í stúkunni hefði ég líklega
viljað fá endurgreitt,“ sagði
Arnór og hló við.

„ Þ að va r a fa r l ítið u m
heppnaðar sendingar framan
af leik. Við vorum að komast í
ágætar stöður en vorum klaufar
á síðasta þriðjungnum. Það var
í raun ekki fyrr en við komumst
yfir sem leikurinn fór í gang.“
ÍBV er með 15 stig í sjötta sæti
deildarinnar.
„Það var gott að komast aftur á
sigurbraut. Einnig mikilvægt að
slíta okkur frá neðri hlutanum.
Við viljum vera ofar.“
- hbg

VAXANDI Arnór hefur bætt leik

sinn mikið síðustu sumur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fu.
50% afsláttur af stökum tímum í baðstofu.
ofu og heilsurækt.
baðst
í
korti
ða
mána
ja
40% afsláttur af þrigg

HAGASMÁRA 2 -

VIÐ SMÁRALIND

40% afsláttur af bí

laþvotti að utan.

TUR

AFSLÁT

AFSLÁT

TUR

Byrjaðu sttrax að spara. Skrráðu kortin ykkar
d
www.stod2.is/vild
núna á ww

STÖÐ 2 VILD
Það eina sem þarf að gera er að skrá kreditkort heimilisins
milisins á stod2.is
d2 i

5O% afsláttur af fjölskyldukortum Skemmtigarðsins.
Þú borgar 3.000 kr. en færð 6.000 kr. inneign.

Þú greiðir aðeins
og 36 Minigolf br1.500 kr. fyrir Lasertag
autir fylg ja frítt m
eð.

Í GRAFARVOGI

TUR

AFSLÁT

AFSLÁT

TUR

FÍTON / SÍA

Þú færð sjálfkraafa afslátt hjá fj
fjölda
jölda sa
sam
msttarfsaðila.
aðila.

25% 12 % 15%
tur af
afsláttur
atnaði
öllum fatnaði

slað
afsláttur ef verkr.
er fyrir 2.000
eða meira

afsláttu af vörum
afsláttur
rum
á bilinu 10.000
0 kr.
– 400
400.000 kr.
r.

Kynntu þér
tilboðin á
stod2.is/vild
Sækja þarf um Olís
greiðslulykil til að
fá afslátt

10% 20%
afslátt ef verslað
afsláttur
slað
er fyrir
fyr
y 2.000 kr.
eða
eð meira

afsláttur af
fatahreinsun

25%
afsláttu ef verslað
afsláttur
er fyrir
fyri
y 2.000 kr.
eða
eð meira
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.00

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið

Hið blómlega bú
Matreiðslumaðurinn Árni
Ólafur Jónsson heldur
áfram að rækta jörðina sína
í Borgarﬁrðinum og kynnast
öllum þeim gæðum sem
Ísland hefur upp á að bjóða.
Árni gerir fetaost úr sauðamjólk og girnilega súpu
úr því sem kemur upp
úr matjurtagarðinum
eftir sumarið. Það
er einnig komið að
sláturtíð.

Go on

Blue Bloods

Secret State

STÖÐ 2 KL. 20.30 Bráðskemmtileg
gamanþáttaröð með vininum Matthew
Perry í hlutverki Ryan King, íþróttafréttamanns sem missir konuna sína.
Hann sækir hópmeðferð fyrir fólk sem
hefur orðið fyrir ástvinamissi en þar
koma saman afar ólíkir einstaklingar og
útkoman verður afar skrautleg.

SKJÁR EINN KL. 21.10 Vinsælir bandarískir þættir um líf Reagan-fjölskyldunnar
í New York, þar sem böndum er komið á
glæpamenn borgarinnar sem aldrei sefur.

RÚV KL. 21.15 Breskur myndaﬂokkur
um samspil lýðræðislega kjörinna stjórnvalda, stórfyrirtækja og hersins. Olíuslys
verður og skömmu síðar ferst forsætisráðherra Bretlands í dularfullu ﬂugslysi.
Arftaki hans á valdastóli kemst á snoðir
um samsæri í stjórnkerﬁnu.

TV.COM 7,5

TV.COM 8,2

7,3

7,4

TV.COM 8,4

Í bítið er fjölbreyttur
dægurmálaþáttur
á léttum nótum.
Sigurjón M. Egilsson fer á fætur með
þér í júní. Fylgstu
með fréttum og
taktu púlsinn á
þjóðmálunum,
færðinni,
veðrinu og
íþróttunum
strax í bítið.

7,5

STÖÐ 2

Bogi
Pétursson
lögg.
fasteignasali

Seljavídeó til sölu

Vel staðsettur söluturn á rótgrónum stað nálægt tveimur
grunnskólum í þéttri íbúðabyggð. Öflug dvd-leiga, spilakassar
og lottó. Stigvaxandi íssala með ísvél frá Kjörís. Turbochef ofn
fyrir pizzur, franskar og samlokur. Nammibar og pylsupottur.
Gott leiguhúsnæði á sanngjörnu verði. Góðir möguleikar fyrir
úttsjónarsama rekstraraðila.
Nánari upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson s: 699-3444
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is
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Erna Valsdóttir löggiltur fast., skipa og fyrirtækjasali – leigumiðlari.

Starrahólar 2 – Reykjavík
OPIÐ HÚS í dag miðvikud. 26. júní, kl. 17.30-18:00.

OP

IÐ

S
HÚ

Gott 276 fm einbýlishús á frábærum útsýnisstað við
Elliðaárdalinn. Á neðri hæð hússins er ca. 45 fm íbúð.
Fallegur garður fyrir þá sem eru með græna fingur! Frábært
útivistasvæði í næsta nágrenni. Stutt fyrir börnin að ganga í
skóla, fara í sund og stunda íþróttir í Árbæjarhverfinu.
Erna Valsdóttir lögg.fast. og Lilja Mósesdóttir verða
á staðnum og taka á móti áhugasömum.
Uppl. í síma 892-4717 eða e-mail: erna@fasteigkankaup.is

Mýrarás 10 – Reykjavík
OPIÐ HÚS í dag miðvikud. 26. júní, kl. 18.30-19:00.
S

OP

IÐ

HÚ

Barnatími Stöðvar 2
Malcolm In the Middle (10:22)
Ellen
Bold and the Beautiful
Doctors (111:175)
Cougar Town (22:22)
The No. 1 Ladies‘ Detective
Agency (6:7)
11.50 Grey‘s Anatomy (17:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Kalli Berndsen - í nýju ljósi
(2:8)
13.25 Covert Affairs (4:11)
14.05 Chuck (2:24)
14.50 Hot In Cleveland (9:10)
15.10 Big Time Rush
15.35 Tricky TV (17:23)
16.00 Nornfélagið
16.25 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (2:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 The Big Bang Theory (5:23)
19.35 Modern Family
20.00 Hið blómlega bú Glæsileg ný
íslensk þáttaröð sem fjallar um kokkinn
Árna Ólaf Jónsson sem lét draum sinn
rætast um líf í íslenskri sveitasælu.
20.30 Go On (22:22)
20.55 Dallas
21.40 Lærkevej (6:10) Vönduð dönsk
þáttaröð með skemmtilegri blöndu af
gamni og alvöru um þrjú systkin sem
lenda í stórkostlegum vandræðum í
Kaupmannahöfn og flýja í úthverfin og
koma sér vel fyrir við þá skrautlegu götu
Lærkevej.
22.25 Miami Medical (2:13) Magnaðir
dramaþættir þar sem fylgst er með lífi
og störfum lækna á bráðamóttöku í
Miami.
23.10 Breaking Bad
23.55 Revolution (13:20)
00.35 Grimm (11:22)
01.20 Vice (5:10)
02.05 American Horror Story (9:12)
02.45 Timber Falls
05.10 Dallas
05.50 Fréttir og Ísland í dag
07.00
08.10
08.30
09.15
09.35
10.20
10.45

17.45 Arsenal - Fulham
19.30 PL Classic Matches: Arsenal -

Blackburn (2001)
20.00 Stuðningsmaðurinn:Lúðvík

Arnarson Guðmundur Benediktsson
hittir glerharða stuðningsmenn ensku
stórliðanna.
20.30 Arsenal - Southampton
22.10 Stuðningsmaðurinn
22.40 Chelsea - Arsenal
23.10 Liverpool - Arsenal

07.00 Pepsi-deild kvenna 2013
18.00 Sumarmótin 2013
18.45 Pepsi-deild kvenna 2013 Út-

sending frá leik Vals og Þróttar í Pepsideild kvenna.
20.25 Meistaradeild Evrópu: Man.

City - Borussia Dortmund Útsending
frá leik Manchester City og Borussia
Dortmund í Meistaradeild Evrópu.
22.05 Herminator Invitational
22.55 NBA - Þáttur þar sem fjallað er

um Michael Jordan.
23.45 Pepsi mörkin 2013

07.00 Lalli 07.05 Lalli. 07.10 Refurinn
Pablo 07.15 Litlu Tommi og Jenni 07.40
Svampur Sveinsson 08.00 Dóra könnuður
08.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45
Strumparnir 09.10 Waybuloo 09.30 Lína langsokkur 09.55 Áfram Diego, áfram! 10.20
Brunabílarnir 10.40 Histeria! 11.00 Ofuröndin
11.25 Sorry I‘ve Got No Head 11.50 iCarly
(12:45) 12.15 Njósnaskólinn (3:13) 12.40
Victourious 13.05 Big Time Rush 13.30
Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.55 Lalli 14.00
Lalli 14.10 Refurinn Pablo 14.15 Litlu Tommi
og Jenni 14.40 Svampur Sveinsson 15.00 Dóra
könnuður 15.25 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.50 Strumparnir 16.10 Waybuloo 16.20
Lína langsokkur 16.45 Áfram Diego, áfram!
17.10 Brunabílarnir 17.30 Histeria! 17.55
Ofuröndin Stórskemmtilegar teiknimyndir um
Ofuröndina og félaga. 18.20 iCarly (12:45)
18.45 Njósnaskólinn (3:13) 19.10 Victourious
19.35 Big Time Rush

20.00 Einu sinni var (10:22)
20.30 Örlagadagurinn (3:30)
21.05 Krøniken (22:22)

Friends (22:24)
Two and a Half Men (17:24)
Simpson-fjölskyldan (6:22)
The Cleveland Show (10:22)
The Secret Circle (11:22)
The Secret Circle (12:22)
Breakout Kings (1:13)
Breakout Kings (2:13)
Dramatísk þáttaröð.
23.30 The Cleveland Show (10:22)
23.55 The Secret Circle (11:22)
00.35 The Secret Circle (12:22)
01.15 Breakout Kings (1:13)
02.00 Breakout Kings (2:13)
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
19.00
19.25
19.50
20.15
20.40
21.20
22.05
22.50

22.05 Ørnen (22:24)
23.05 Einu sinni var (10:22)
23.35 Örlagadagurinn (3:30)
00.10 Krøniken (22:22)
01.10 Ørnen (22:24)

Sími 515 0500 • www.fasteignakaup.is

Árni Páll
Tölvur, tækni og kennsla
Veiðin með Gunnari Bender
Á ferð og flugi

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home Vid-

eos (38:48)
07.35 Everybody Loves Raymond

(23:25)
08.00 Cheers (6:22)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.50 The Good Wife (18:23)
17.35 Dr. Phil
18.20 Britain‘s Next Top Model (3:13)
19.10 America‘s Funniest Home

Videos (39:48)
19.35 Everybody Loves Raymond

(24:25)
Cheers (7:22)
Psych (7:16)
Blue Bloods (18:23)
Common Law (7:12)
The Borgias (8:9)
House of Lies (1:12)
Leverage (4:16)
Lost Girl (13:22)
Excused
Blue Bloods (18:23)
Pepsi MAX tónlist

20.00
20.25
21.10
22.00
22.45
23.30
23.55
00.40
01.25
01.50
02.40

12.40 Prom

06.00 ESPN America
07.20 Travelers Championship 2013

14.20 Lína Langsokkur

(3:4)

15.35 Get Shorty

11.50 Golfing World
12.40 Golfing World
13.30 Travelers Championship 2013

17.20 Prom
20.15 Get Shorty

20.00
20.30
21.00
21.30

(Private Practice V) e.
17.25 Franklín (62:65)
17.50 Geymslan (8:28)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hið sæta sumarlíf (6:6) (Det
søde sommerliv)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Minnisverð máltíð– Sara
Blædel (2:7) (En go‘ frokost) Glæpasagnahöfundurinn Sara Blædel rifjar
upp matarminningu sem er henni kær
og kokkurinn Adam Aaman matreiðir
réttinn sem um er rætt.
19.45 Álfukeppni - stofa
20.00 Álfukeppnin í fótbolta
(Undanúrslit, Brasilía - Úrúgvæ) BEINT
20.55 Álfukeppni - samantekt
21.15 Leyniríkið (2:4) (Secret State)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Af hverju fátækt? - Afríka arðrænd (Why Poverty?: Stealing Africa)
Heimildamynd úr flokki um fátækt í
heiminum. Hversu mikill hagnaður er
sanngjarn? Í þorpinu Rüschlikon í Sviss
eru afar lágir skattar og íbúar auðugir.
23.15 Loforðið (3:4) (The Promise)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna. (e).
00.40 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

19.00 Lína Langsokkur

Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm einbýlishús á einni hæð
við Mýrarás í Reykjavík. Húsið skiptist í 183.4 fm. íbúð og
36,1 fm. bílskúr. Stutt í Selásskóla, góður göngustígur að
sundlauginni, Árbæjarskóla, kirkjunni og íþróttahúsi Fylkis.
Leikskóli handan við hornið!
Erna Valsdóttir lögg.fast. og Halldór Kjartansson verða
á staðnum og taka á móti áhugasömum.
Uppl. í síma 892-4717 eða e-mail: erna@fasteigkankaup.is

16.10 Golfið (4:12)
16.40 Læknamiðstöðin (14:22)

22.00 Chicago Overcoat
23.35 Get Him to the Greek
01.20 Mercury Rising
03.10 Chicago Overcoat

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

(3:4)
Golfing World
Inside the PGA Tour (25:47)
LPGA Highlights (8:20)
Champions Tour - Highlights
(12:25)
21.35 Inside the PGA Tour (26:47)
22.00 Golfing World
22.50 PGA Tour - Highlights (24:45)
23.45 ESPN America
18.00
18.50
19.15
20.40

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Komdu og skoðaðu sumarlínuna frá 66°NORÐUR.
Þú þarft hana oftar en þú heldur.
magazine.66north.is

SÍA
•
jl is
•
JÓNSSON & LE’MACKS

Sumarlægðirnar
eru engin afsökun.
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Tökum á París norðursins að ljúka

GRILLRÉTTURINN

Þremur dögum er ólokið í tökum á myndinni París norðursins sem fara fram á Vestfjörðum.
Þremur dögum er ólokið í tökum á kvikmyndinni París norðursins í leikstjórn
Hafsteins Gunnars Sigurðssonar.
„Við erum í smá fríi núna en þetta
hefur bara gengið vel,“ segir hann,
spurður hvort tökurnar hafi gengið vel.
Þær hafa staðið yfir síðan í lok maí og
hafa aðallega farið fram á Flateyri.
Tveir tökudagar hafa verið á Ísafirði
en einn dagur er eftir á Þingeyri.
Aðspurður segir leikstjórinn að myndin
verði frumsýnd á næsta ári. „Ég verð
með tilbúna mynd fljótlega eftir áramót og svo fer það eftir hátíðum og öðru
hvenær hún verður sýnd.“

„Mér finnst best að grilla lax og
hafa grænmeti sem meðlæti.“
Steinunn Jónsdóttir, söngkona í
reggíhljómsveitinni Amaba Dama

Rottweiler á Þjóðhátíð
Tónlistarveisla verður á Þjóðhátíð í Eyjum í ár.

➜ Rottweiler, Skálmöld,

Enn bætast við þekktir
tónlistarmenn sem stíga
á svið á Þjóðhátíð í
Eyjum því Erpur
Eyvindarson og
félagar í XXX Rottweiler hafa ákveðið
að spila þar um
verslunarmannahelgina. Áður hafði
hópur vinsælla
flytjenda tilkynnt
um komu sína, þar
á meðal Skálmöld,
Bjartmar Guðlaugsson,
Sálin, Ásgeir
Trausti,
Bubbi
Morthens,
Páll Óskar,
GusGus,
Stuðmenn,
Retro

Bjartmar Guðlaugsson, Sálin
og Ásgeir Trausti eru á
meðal þeirra sem koma
fram.
Stefson, Eyþór Ingi og
Jónas Sigurðsson. Ingó
Veðurguð mun jafnframt
sjá um brekkusönginn
í stað Árna Johnsen.
Gestir Þjóðhátíðar
geta því valið
úr góðum
tónlistaratriðum og
fá líkast
til allir
eitthvað
fyrir sinn
snúð. - fb

„ Á SKILIÐ AÐ

VERÐA SUMARSMELLUR!“
– Kolbrún Bergþórsdóttir, Mbl.

París norðursins fjallar um ungan
mann sem býr í smábæ á Vestfjörðum
og fær föður sinn sem hann þekkir lítið
í heimsókn.
Hollywood-myndin Prince Avalanche,
sem er endurgerð síðustu myndar
Hafsteins Gunnars, Á annan veg, fer í
almennar sýningar vestanhafs í ágúst.
Stefnt er á frumsýningu hér á landi í
byrjun september. Að sögn Hafsteins
er verið að vinna í því að fá leikara
myndarinnar, Paul Rudd og Emile Hirsch,
til að koma hingað til að vera viðstadda
frumsýninguna, auk leikstjórans Davids
Gordon Green.
- fb

TÖKUR
GENGIÐ
VEL Að sögn

Hafsteins
Gunnars
Sigurðssonar
hafa tökur
á myndinni
gengið vel.

Borðaði fíﬂa í matinn
Vala Höskuldsdóttir listakona gafst upp á því að lifa peningalaus í mánuð.
„Ég var búin að lifa á matnum sem
ég átti inni í ísskáp, hafði prófað
að tína fífla í matinn, var hætt
að reykja og það gekk allt vel. En
svo fór ég í frí til Akureyrar með
konunni minni og einn sólríkan dag
tjáir hún mér að hún ætli í sund
og þá gat ég ekki meira,“ segir
listakonan Vala Höskuldsdóttir,
sem hafði einsett sér að eyða ekki
einni einustu krónu þennan mánuð.
Á mánudag skrifaði Vala aftur á
móti færslu á Facebook þar sem
hún játaði að hún gæti ekki lifað án
peninga og hefði borgað sig í sund.
Þótt Vala hafi ekki þraukað
peningalaus í heilan mánuð segist
hún vera reynslunni ríkari. „Ég
gerði þessa tilraun því ég hafði
ekki efni á því að lifa eins og ég
gerði. Ég vona að ég detti ekki
aftur í sama gamla farið heldur
hafi lært að láta tekjur hvers
mánaðar duga,“ segir hún.
Á meðan á tilrauninni stóð tók
Vala ekki við neinum gjöfum frá
vinum og vandamönnum heldur
átti við þá vöruskipti. Eitt skipti
var henni boðið í mat gegn því að
slá garðinn fyrir viðkomandi.
Að sögn Völu tók eiginkona
hennar, Eva Rún Snorradóttir, vel
í hugmyndina þótt hún hafi ekki
tekið þátt í tilrauninni. „Hún var
í útlöndum fyrstu tvær vikurnar
í júní. Svo þegar hún kom heim,
þreytt eftir ferðalagið, var ekkert
ætt til á heimilinu þannig að hún
hafði eiginlega ekki orku í þetta
þótt henni hafi þótt hugmyndin
góð.“
Þegar Vala er að lokum spurð
hvort hún ætli að halda tilrauninni
áfram síðar svarar hún játandi.
„Þetta kom mikilli reglu á lífið og
það væri gaman að endurtaka þetta
að ári sem eins konar neysluföstu.“
sara@frettabladid.is

Einn sólríkan
dag tjáir hún mér
að hún ætli í sund
og þá gat ég ekki
meira.

GAT EKKI MEIR Vala Höskuldsdóttir listakona hafði ásett sér að eyða engu þennan

mánuð. Hún gafst þó upp á endanum og borgaði sig í sund á Akureyri.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Súrrealískt að spila með Sinfó
Skálmöld og Sinfóníuhljómsveit Íslands leiða saman hesta sína í nóvember.

3. SÆTI
- KI
EYMUNDSSON NÍ
12. - 18. JÚ

LJUR

„Einfaldlega
hrein
dásemd“

„Ekki láta sumarið líða án þess að
lesa Maður sem heitir Ove ... í senn
hrífandi og fyndin og lesandinn er
líklegur til að skiptast á að hlæja
og gráta. ... Á skilið að verða
sumarsmellur.“

★★★★★

– Kolbrún Bergþórsdóttir,
Morgunblaðinu

– Kristjana Guðbrandsdóttir,
DV

„Stórkostleg saga.
Hún grætir og kætir.“

DYNAMO REYKJAVÍK

þórsdóttir,
– Kolbrún Berg ðinu
la
nb
gu
or
M

„Þetta er hálfsúrrealískt en þetta
leggst gríðarlega vel í okkur
alla,“ segir Snæbjörn Ragnarsson, gítar leikari Skálmaldar.
Rokkararnir spila í fyrsta sinn
með Sinfóníuhljómsveit Íslands á
tónleikum í Eldborg 29. nóvember.
Tónlist Skálmaldar er þungarokk með þjóðlaga- og víkingaáhrifum og verður forvitnilegt
að sjá þessar tvær hljómsveitir
sameinast á sviði. Á efnisskránni
verður tónlist af plötum Skálmaldar, Baldri og Börnum Loka.
„Það er búið að ræða mikið
hvernig við ætlum að hafa þetta
og það var ákveðið strax að skrifa
þetta alveg út fyrir sinfóníuhljómsveit,“ segir Snæbjörn. Tónskáldið
Haraldur V. Sveinbjörnsson mun
færa þungmálm Skálmaldar í
sinfónískan búning.
Aðspurður segir Snæbjörn það
frábært þegar vel takist að blanda
þungarokki og sígildri tónlist
saman. „Þegar menn hætta að
hugsa um þetta sem rokk, popp
eða þungarokk á móti klassík og
kveikja á því að þetta er allt tónlist

SKÁLMÖLD Hljómsveitin spilar með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

finnst mér þetta algjörlega „brilljant“. Þetta er ekki eins ofboðslega
ólíkt og menn vilja meina.“
Hann segir þessa tvo heima
sífellt vera að nálgast. „Hrokinn
í báðar áttir hefur minnkað.“
- fb

➜ Skálmöld fer í sex vikna
tónleikaferð um Evrópu í
september og október

VERKEFNASTJÓRNUN
OG LEIÐTOGAÞJÁLFUN
Kynningarfundur fimmtudaginn 27. júní klukkan 17 að Dunhaga 7
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Allir velkomnir

Komdu og kynntu þér að
eina vinsælustu og öﬂugustu
námsbraut á Íslandi
Opið fyrir umsóknir til 8. júlí 2013
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Megas var skírnarvottur

FRÁBÆR
TILBOÐ!

Kvikmyndagerðarmaðurinn Hrafn
Gunnlaugsson eignaðist nýverið
son með kúbönsku konu sinni Yairu.
Skírnin fór fram á sunnudaginn
og drengurinn hlaut nafnið Anton
Hrafnsson. Það var allsherjargoðinn
Hilmar Örn Hilmarsson sem skírði
Anton og tónlistarmaðurinn og lífskúnsterinn Megas var skírnarvottur
í athöfninni. Að sögn viðstaddra var
mikil gleði í skírninnni sem haldin
var á heimili Hrafns við Laugarnestanga í Reykjavík en
þar var kveikt upp í
heilli brennu til
að fagna nýja
lífinu. Hrafn er
á sjötugsaldri
og á fyrir fimm
börn. Anton er
fyrsta barn hans
með konu sinni
Yairu sem er um
40 árum yngri en
hann sjálfur. - le

SOFIA

King Size (193x203 cm

)

Fullt verð 298.580 kr
.

149.290 kr.

= 50% AFSLÁTTUR

KOMIÐ OG

LÍTIÐ VIÐ

Húðflúraður handleggur
Leikkonan Anita Briem er stödd
hér á landi, en hún fer með hlutverk
í sjónvarpsþáttunum Fólkið í
blokkinni. Tökur áttu að hefjast í lok
maí, en ráðgert er að sýna þættina á
RÚV í haust. Til leikkonunnar sást á
veitingastaðnum Sólon
á mánudagskvöldið,
en þar sat hún að
snæðingi ásamt
óþekktum
karlmanni.
Athygli vakti
að Anita
skartaði
fjölda húðflúra á hægri
upphandlegg
en ekki er
vitað hvort
húðflúrin eru
raunveruleg
eða einungis
til komin
vegna hlutverksins. - ka

SEVILLA FOAM )

Queen Size (153x203 cm

Fullt verð 228.830 kr.

Í REKKJUNNI
Imattress þrýstijöfnunardýnurnar frá King Koil hafa slegið í gegn í Ameríku.
Imattress inniheldur hið byltingarkennda Ifusion efni. Það er kæligel sem
hjálpar til við að halda jöfnu hitastigi í líkamanum. Svampurinn er einnig
boraður með loftgöngum, en það er gert til þess að loftflæði um dýnuna
sé sem best. Það er nauðsynlegt að dýnan andi vel til þess að viðhalda
réttu hitastigi á nóttunni.

Mest lesið
1 Segist ekki hafa látið barn ljúga
2 2.000 ára ráðgáta úr Rómaveldi loks
leyst
3 Hafnar hagsmunaárekstrum
4 Vara við almennri niðurfellingu
skulda
5 Barnaníðingar sagðir í skátunum
6 Umfjöllun, viðtöl og einkunnir:
Breiðablik - Valur 1-0 | Fyrsta tap Vals

114.41S5LÁkTTrU.R

= 50% AF

FJÖLSTILLANLEG SILVIA HÆGINDASTÓLL
HEILSURÚM 7&*5*3(·"/456/*/(7*#",
ERGOMOTION

King Size (2X97x203 cm)

Verð frá 745.200 kr.

FRÁ 596.160 kr.

Þrýstijöfnunarefnið aðlagast líkamanum vel og veitir fullkominn stuðning.
Þannig færð þú góða þyngdardreifingu og finnur ekki fyrir neinum álagspunktum svo sem í mjöðmum, mjóbaki eða öxlum.

I
MEÐ 20% AFSLÆTT

Lítil hreyfing er í Imattress dýnunum þannig að maður verður ekki var við
hreyfingu á milli svefnsvæða.

SILVIA

Hægindas

tóll

.
Fullt verð
43.850 kr.

KYNNINGAR
VERÐ

35.080 kr.

Hægt er að setja Imattress dýnurnar á stillanleg rafmagnsrúm.
Steyptir og sterkir kantar eru á dýnunum, gott er að setjast á dýnuna
ásamt því að svefnflöturinn er stærri og nýtist geysilega vel.

HRÍFANDI!

iMATTRESS

ZTMOQTÀZTQVO]ZQVV

King Size (193x203 cm)

Verð frá
471.138 kr.

iMATTRESS

Queen Size (153x203 cm)

Verð frá
327.102 kr.

ERGOMOTION 100
· Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti stillanlegi botn
sem er fáanlegur í dag.
· Botninn er inndraganlegur og þú nýtir ljósið á náttborðinu.
· Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru 2 mótorar,
annar fyrir höfuðgafl og hinn fyrir fótagafl
· Öll tannhjól, fóðringar, festingar & liðamót eru úr næloni,
ekkert að smyrja og ekkert ískur.
· Hljóðlátt og öflugt.
· 3 mm tvíhert stálgrind er undir öllum botninum.
· 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

ZZZIRUODJLGLV
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AR
RGH!!! 260613

· Mjög einföld og góð fjarstýring
· Á Ergomotion-rafmagnsrúmin eru fáanlegar margar gerðir
af dýnum svo sem Dr Breus, I-mattress, Advance ofl.
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