RAZER CARCHARIAS
SKOÐUN Það eru mistök að vera með
aðskilin íþróttamót fyrir konur og
karla, skrifar Pawel Bartoszek. 15

MENNING Sara Gunnarsdóttir teiknimyndateiknari leikstýrir stuttmyndinni Pirate of Love. 34

19.990

SPORT Arna Stefanía Guðmundsdóttir er komin á beinu brautina í sjöþrautinni eftir erfitt ár í fyrra. 30
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Spyrja um kjarabætur
Formenn Öryrkjabandalagsins og Landssambands eldri borgara hafa undanfarið
fengið fjölda fyrirspurna frá lífeyrisþegum. Áttu von á að nýleg lagabreyting ríkisstjórnarinnar myndi færa þeim meiri kjarabót – og fyrr – en þeir eiga rétt á.
KJARAMÁL Brögð eru að því að eldri

Þriggja daga þjóðarsorg
Hraðlest sem fór út af sporinu á
Spáni í fyrrakvöld virðist hafa verið
ekið á meira en tvöföldum hámarkshraða. 10
Hunsa landverði Þjóðgarðsvörður
í Ásbyrgi segir göngufólk kvarta yfir
hjólamönnum á göngustígum. Hjólreiðamennirnir hunsi sumir landverði
sem banna þeim að hjóla þar. 2
Mega kaupa fasteignir Innanríkisráðherra hefur fellt úr gildi reglugerð
forvera síns sem torveldaði útlendingum fasteignakaup á Íslandi. 4
Ekkert þokast Enn stefnir allt í að
uppsagnir meirihluta geislafræðinga
á Landspítalanum taki gildi í næstu
viku. 8

borgarar og öryrkjar hafi misskilið
inntak lagabreytingar á sumarþingi, þar sem hluti kjaraskerðinga
þeirra frá árinu 2009 var afturkallaður. Sumir bjuggust við hærri
greiðslum um síðustu mánaðamót,
sem þeir eiga ekki rétt á fyrr en um
þau næstu, og kjör sumra munu alls
engum breytingum taka þótt þeir
hafi staðið í þeirri trú.
Guðmundur Magnússon, formaður Öryrkjabandalagsins, segir
að síminn hafi varla stoppað hjá
honum. „Það var mjög stíft og
mikið að gera síðustu dagana sem
við vorum með skrifstofuna opna.
Það linnti ekki látum,“ segir hann.
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir,
formaður Landssambands eldri
borgara, tekur undir þetta og segir
þó nokkra hafa hringt og spurst
fyrir um breytingarnar. Sumir hafi

Þarna eru þeir að fá
mest sem hafa mest í dag.
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir
formaður Landssambands eldri borgara

JÓNA VALGERÐUR
KRISTJÁNDÓTTIR

GUÐMUNDUR
MAGNÚSSON

staðið í þeirri trú að kjör þeirra
myndu batna núna strax um síðustu mánaðamót, þegar hið rétta
er að breytingarnar sem lagafrumvarp félagsmálaráðherra kváðu á
um taka ekki gildi fyrr en 1. ágúst.
Þá hafi margir haldið sig mundu
fá mikla kjarabót, þegar raunin
væri önnur. „Einhver hringdi í mig
og sagðist fá svona 2.000 króna
aukningu,“ segir Jóna.
Nokkrir lífeyrisþegar hafa haft

samband við Fréttablaðið af sömu
ástæðu undanfarna daga.
Guðmundur segir þetta skýrast
af því að væntingarnar hafi verið
miklar vegna yfirlýsinga stjórnarflokkanna fyrir kosningar. Þeir hafi
boðað að allar sex skerðingarnar
frá árinu 2009 yrðu afturkallaðar.
Aðeins tvær hafi nú gengið til baka.
„Þarna eru þeir að fá mest sem
hafa mest í dag,“ segir Jóna Valgerður, þótt hún lýsi ánægju með
að eitthvað skuli hafa verið gert á
annað borð. „En þetta var kannski
ekki alveg réttasta forgangsröðunin.“
- sh
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Nú um komand
byggðar – og i helgi verður haldin
hin árvissa
héraðshátíð
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sitt hæfi. Fyrir
boðið upp á
að
börn
bíósýningar
í Báta – og hlunnindog ungmenni er
er í kassabíla
rallí,
fjör,hoppukastalar,Kómedíuleikhúsið verður asýningunni, keppt
með leikrit,
keppni í þarabolta
sælgæti. Einnig
krakka, grillaðar
verður keppt
pylsur og
í matsal skólans
í baggakasti.
Markaðsdagur gefið
veitingar. Um á laugardag og kaffisala
verður
kvenfélagsins
kvöldið er síðan
þar sem Hafliði
sér um
kvöldskemmtun
Halldórsson
veislu handa
matreiðslumaður í íþróttahúsinu
gestum
mun töfra fram
nótt. Næg tjaldstæð og dans verður svo
i eru við Grettislau stíginn fram á rauða
ferðamönnum.
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veðurblíðunnar
og

Hausverkur

Ekki þjást

TAKK FYRIR HRINGINN Íslandsmótið í höggleik hófst í sól og blíðu á Korpúlfsstaðavelli í gær. Guðrún Brá Björgvinsdóttir
ELDAÐ MEÐ

HOLTA

MYND/GVA

HOLTA KYNNI
sér um sjónva R Úlfar Finnbjörnsson
er einn færasti
rpsþáttinn Eldað
honum elda
kokkur landsin
ljúffenga kjúklin með Holta á ÍNN.
s. Hann
Han
Þar fáum við
garétti úr Holta-k
að fylgjast með
júklingi.
atreiðslu
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maðurinn
sér um sjónvarp Úlfar Finnbjörnsson
á ÍNN. Þar eldar sþáttinn Eldað með
Holta
Holta kjú
hann ljúff

með chilli-sós
u Hægt e
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útbyrðis um þrjátíu sjómílur suðvestur af Reykjanestá var hætt
um klukkan fjögur í gærdag.
Tilkynning um að maður á
Skinney SF 20 hefði fallið fyrir
borð barst Landhelgisgæslunni
um klukkan sex í gærmorgun.
Þyrla Landhelgisgæslunnar hóf
leit en sneri til baka um klukkan
tvö. Öllum nærstöddum skipum
var stefnt til leitar og tóku nítján
skip þátt í henni þegar mest var.
Leitarskilyrði voru erfið til að
byrja með því svartaþoka var á
svæðinu.
- jse

Flugeldasala farin á hausinn:

Innköllun fór
með fyrirtækið
VIÐSKIPTI „Þetta er árstíðabund-

inn rekstur og það voru hreinlega
ekki til peningar til að bjarga
honum,“ segir
Örn Árnason
leikari. Flugeldafélag sem hann
átti helmingshlut í, Bomba.is,
hefur verið lýst
ÖRN ÁRNASON
gjaldþrota.
Örn segir að gallaðar tertur
sem fyrirtækið hafi ákveðið að
innkalla hafi farið illa með fjárhag þess.
- le / sjá síðu 2

Ekkert þokast í
deilu við LSH

2 SÉRBLÖÐ

Líﬁð

Leitinni hætt
SLYS Leit að manninum sem féll

Geislafræðingar ósáttir:

Sól og blíða víða í dag en skýjað og
þokuloft við A-ströndina. Hægviðri að
mestu. Hiti víða 11-18 stig en að 23
stigum inn til landsins. 4
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Maður féll útbyrðis á hafi:

úr GK og Haraldur Franklín Magnús úr GR hafa forystu að loknum fyrsta hring. Hér heilsast Axel Bóasson úr GK (t.v.) og Birgir
Leifur Hafþórsson úr GKG að hringnum loknum. Keppni verður framhaldið í dag og lýkur á sunnudaginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KJARAMÁL Enn stefnir í að uppsagnir meirihluta geislafræðinga
á Landspítalanum (LSH) taki
gildi næstkomandi fimmtudag.
Tveir af hverjum þremur geislafræðingum hafa sagt upp.
Geislafræðingar hafa verið
beðnir um að vinna eins og þeir
væru í verkfalli eftir fimmtudag.
Það taka þeir ekki í mál og segja
ekki eðlilegt þegar fólkið hafi
sagt upp og sé að hætta.
- þj / sjá síðu 8
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Hörkuspennandi
saga

Skógar III í Öxarfirði til sölu með von um auðlindir undir yfirborðinu:

Jörð seld með fyrirheit um olíu
FASTEIGNIR „Ég hef aldrei áður haft

Eftir höfund
Góða nótt,
yndið mitt

SG / M
SG
MBL
BL

www.forlagid.is
– alvöru bókabúð á netinu

til sölu jörð þar sem eru fyrirheit
um olíuvinnslu,“ segir Magnús Leopoldsson hjá Fasteignamiðstöðinni,
sem nú er með til sölu helmingshlut
í jörðinni Skógum III í Öxarfirði.
Í auglýsingu á vef Fasteignamiðstöðvarinnar kemur fram að tilraunir með borun eftir olíu hafi
farið fram á Skógum III. „Sumir
telja að þær lofi góðu,“ segir þar.
„Við höfum ekki trú á að það sé

mikil olía þarna, ef einhver er,“
segir Kristinn Einarsson, yfirverkefnastjóri hjá Orkustofnun.
„En við höfum samt ákveðinn viðbúnað á þessu svæði og erum með
það í rannsókn ef eitthvað skyldi
finnast.“
Hinrik Lárusson, sem átti helmingshlut í Skógum III um árabil, er
annarrar skoðunar. „Það er ekki
spurning að það er olía þarna,“
segir Hinrik. Skógar III eru í eigu

Nú er opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla

Við höfum ekki trú á
að það sé mikil olía
þarna, ef einhver er.
Kristinn Einarsson
yfirverkefnastjóri hjá Orkustofnun

bandaríska einsetumannsins Peters
Michaels Micari og félagsins Lífsvals, sem nú tilheyrir Landsbankanum. Það er helmingshlutur Lífsvals sem nú er til sölu. - gar / sjá síðu 6

14.1 milljónir punkta

ALVÖRU MYNDAVÉL FYRIR
KRÖFUHARÐA NÚ Á ÁÐUR
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SPURNING DAGSINS

Elfar Logi, ertu ekki orðinn
nokkuð Actavís?
„Jú, það er hætta á því þegar maður
er látinn súpa á eigin meðali allan
þennan tíma.“
Elfar Logi Hannesson leikari hefur haft veg
og vanda af hátíðinni Act Alone, sem nú er
haldin tíunda árið í röð.

Stafræn dreifing efnis 365 miðla í smáforritaveitum mikið nýtt:

Sigurvegari í krossfitt:

Öpp 365 sótt 75.000 sinnum

Heimsmeistari
í sínum flokki

FJÖLMIÐLAR Smáforritum, svokölluðum öppum, frá 365 miðlum eða
þeim tengd, hefur verið hlaðið niður
um 75.000 sinnum síðan þeim var
hleypt af stokkunum fyrir snjallsíma og spjaldtölvur fyrr á árinu.
Um er að ræða Útvapp Bylgjunnar, sem hefur verið sótt 41.000
sinnum á veitur fyrir Apple- og
Android-tæki, Fréttablaðs-appið,
sem hefur verið sótt 23.000 sinnum,
og OZ-appið, sem miðlar meðal annars sjónvarpsstöðvum 365 og hefur
verið sótt 11.000 sinnum.

Þá hefur vikulegum notendum
visir.is fjölgað um 20.000 frá sama
tíma á síðasta ári.
Í Útvappinu má hlusta á útsendingu sjö útvarpsrása 365 miðla,
spila eldra efni úr safni og eiga
samskipti við þáttastjórnendur og
margt fleira. Í Fréttablaðsappinu
má lesa blöð dagsins og fletta upp
í eldri tölublöðum. Með OZ-appinu
má horfa á sjónvarpsútsendingar á
öllum rásum 365 og meðal annars
safna þáttum og kvikmyndum til að
horfa á þegar hentar.
- þj

FRÉTTABLAÐSAPPIÐ

Notendur
snjallsíma
og spjaldtölva hafa
tekið öppunum fyrir
miðla 365
fagnandi
og hafa
sótt þau
alls 75.000
sinnum.

ÍÞRÓTTIR Hilmar Þór Hilmars-

son varð í gær heimsmeistari á
Heimsleikunum í krossfitt.
Hilmar, sem er 56 ára gamall,
keppti í aldursflokki 55 til 59 ára.
Hann endaði keppnina með
523 stig, einungis níu stigum á
undan hinum bandaríska Denny
Hawkins.
Hilmar gerði sér lítið fyrir
og framkvæmdi 190 snaranir í
einni æfingunni, sem hefði dugað
honum á topp tíu lista yfir keppendur í öllum aldursflokkum. -js

Flugeldafélag Arnar
Árnasonar á hausinn
Flugeldafélagið Bomba.is, sem er í helmingseigu Spaugstofumannsins Arnar Árnasonar, hefur verið lýst gjaldþrota. Félagið tapaði milljónum króna árið 2011 eftir
að hafa neyðst til að endurkalla tvær gerðir af skottertum vegna framleiðslugalla.
VIÐSKIPTI Flugeldafélagið Bomba.is
UNGIR KAUPMENN Í GRAFARVOGI Hér eru þær Geira Sól Magdal Kristinsdóttir,

Deimante Navickaite, Inga Ósk Magdal Kristinsdóttir, Rebekka Tamar Hannesdóttir
og Ebba Kristín Yngvadóttir.

Ungar stúlkur með tombólu til styrktar Rauða krossinum:

Litlir kaupmenn með stórt hjarta
MANNLÍF Ungar stúlkur í Grafarvogi sitja ekki auðum höndum meðan
heimsbyggðin þarfnast hjálpar. Þær settu upp tombólu fyrir utan Nettó í
Hverafold og þar gátu vegfarendur gert kostakaup, svalað þorsta sínum
með límonaði og styrkt gott málefni í leiðinni. „Þetta gekk rosalega
vel,“ segir Geira Sól Magdal Kristinsdóttir. „Við vorum með nítján hluti
og það eru bara fjórir eftir.“ Afraksturinn er 3.067 krónur sem fara til
Rauða krossins. Spurð hvers vegna þær ákváðu að gefa afraksturinn
þangað segir hún að þær vilji leggja sitt litla en mikilvæga lóð á vogarskálarnar. Hún er ekki viss um hverju þær taka upp á næst en eflaust er
ekki langt í að þær vinkonur vinni fleiri góðverk.
- jse

Trúleysi mikið á Íslandi:

Samþykkt í borgarráði:

Trúuðum fækk- Kaffi Gæs fái
ar í heiminum framhaldslíf
TRÚMÁL Íslendingar eru þeir

REYKJAVÍKURBORG Staðgengill Jóns

níundu á lista yfir trúlausustu
þjóðir heims. Ekkert Norðurlandanna nær svo ofarlega á
þessum trúleysislista.
Trúleysi er mest í Kína en
athygli vekur að Frakkar eru
fjórða trúlausasta þjóð í heimi
samkvæmt könnun WIN Gallup
International.
Í Sviss hefur trúleysi aukist
um 21 prósent frá árinu 2005.
Trúleysi í heiminum öllum
hefur aukist um níu prósent
á sama tíma. Trúaðasta þjóð
heims er Gana en á eftir henni
koma nágrannarnir í Nígeríu.

Gnarr borgarstjóra lagði í borgarráði í gær til að mannréttindaskrifstofa og skrifstofa borgarstjóra og borgarritara myndu
kanna möguleika á því að halda
verkefninu Kaffi Gæs áfram að
sumri loknu.
„Enn fremur verði skoðað
hvernig megi nýta þá reynslu
sem hlotist hefur af verkefninu
til endurskoðunar á utanumhaldi
atvinnumála fatlaðra á vegum
Reykjavíkurborgar,“ segir í tillögunni sem samþykkt var í borgarráði. Gæs er veitingastaður sem
fatlað fólk og ófatlað rekur saman
í Tjarnarbíói.
- gar

- jse

Heimsins besti bær
Snillingurinn Arto
Paasilinna ... bregst ekki
í Heimsins besti bær, sem
er frábærlega skemmtileg
bók, hugmyndarík og full
af kaldhæðni ... bók sem
enginn ætti að missa af.
Kolbrún Bergþórsdóttir,
Mbl.

SKRUDDA

ehf. var úrskurðað gjaldþrota 4. júlí
síðastliðinn, samkvæmt Lögbirtingarblaðinu. Félagið var í helmingseigu leikarans Arnar Árnasonar, sem hefur selt flugelda um
árabil.
Bomba.is var stofnað árið 2005
og sérhæfði sig í stórum og viðamiklum flugeldatertum.
Örn segir að stóran þátt í þroti
félagsins megi rekja til ársins 2011.
Það ár varð Bomba.is fyrir verulegu tjóni eftir að félagið þurfti að
innkalla tvær tegundir af stórum
flugeldatertum vegna framleiðslugalla.
„Sumar terturnar sprungu í heilu
lagi. Við þorðum að sjálfsögðu
ekki að taka áhættuna á manntjóni þannig við ákváðum að innkalla allar terturnar til öryggis og
endurgreiða fólki,“ segir Örn en
tap félagsins nam 1,4 milljónum
árið 2011.
Örn og Arnar Barðdal, hinn eigandi félagsins, fengu tjón sitt ekki
bætt þar sem þeir sem seldu þeim
terturnar frá Kína viðurkenndu
ekki gallann.
„Kínversku söluaðilarnir kenndu
skipafélaginu um gallann og sögðu
að terturnar hlytu að hafa eyðilagst við flutninginn,“ segir Örn
en félagið var ekki nægilega vel
tryggt. „Svona tryggingar eru
svakalega dýrar og það má segja
að áhættan hafi ekki borgað sig,“
útskýrir Örn.
Samkvæmt ársreikningi félagsins fyrir síðasta ár nam tapið þó
ekki nema rúmum 100 þúsund
krónum. „Við náðum að vinna þetta
aðeins upp á síðasta ári en svona
vörur eru afar dýrar í innflutningi

BÚINN Í BILI Örn Árnason segist vera búinn að sprengja nóg í gegnum tíðina og

ætlar sér ekki að eyða meiri peningum í flugelda.

Varð fyrir miklu aðkasti vegna sölunnar
Örn hefur orðið fyrir miklu aðkasti í gegnum tíðina vegna sölu á flugeldum þar sem mörgum þykir siðlaust að fara í samkeppni við aðila á
borð við björgunarsveitir sem nota sölu á flugeldum til þess að fjármagna
starfsemi sína að miklu leyti.
Örn segir að erfitt sé að hlusta á gagnrýni af þessu tagi og segist ekki
trúa því að viðvera hans á þessum markaði hafi haft mikil áhrif á sölu
annarra aðila. „Við sérhæfðum okkur í tertum sem ekki voru til annars
staðar. Við vorum yfirleitt að flytja inn um sex prósent af öllum innflutningi á flugeldum,“ bendir Örn á, sem skilur ekki hvernig slík markaðshlutdeild geti verið ógnandi.

og því má ekki mikið út af bregða,“
segir Örn og bætir við ekki borgi
sig lengur að halda uppi svona
rekstri. „Þetta er árstíðabundinn
rekstur og það voru hreinlega ekki
til peningar á þessu augnabliki til
að bjarga honum.“
Örn segist alltaf hafa haft
gaman af flugeldum. „Ég leyfði

mér að safna saman þeim peningum sem eiga að teljast til nautna og
leggja í rekstur af þessu tagi, þar
sem ég reyki ekki og drekk afar
hóflega,“ segir Örn, sem þykir leitt
hvernig fór. „Ætli ég byrji ekki
bara að drekka núna í staðinn,“
bætir hann við og hlær.
lovisa@frettabladid.is

Þjóðgarðsvörður í Ásbyrgi lofar frábært sumar en segir einn skugga bera á:

Hjólreiðamenn hunsa landverði
ÞJÓÐGARÐUR „Við höfum fengið kvartanir frá göngufólki

sem hefur lent í því að hjólamenn hafa komið eftir stígum
sem er bannað að hjóla á,“ segir Hjörleifur Finnsson, þjóðgarðsvörður í Ásbyrgi.
„Þetta eru mjög þröngir stígar og margar blindhæðir. Svo
koma þeir á fullri ferð og fólki bregður illa við það,“ segir
Hjörleifur, sem kveður hjólreiðamennina gjarnan bera því
við að þeim hafi yfirsést bannskilti við upphaf stíganna.
„Það er aldrei hægt að fullyrða hvort menn taka eftir
skiltunum eða ekki. Það versta er að tvisvar höfum við
lent í því að hjólamenn hafa virt að vettugi tilmæli landvarða um að hjóla ekki áfram. Við höfum verið hálfráðalaus í bili yfir því hvernig við eigum að taka á þessu. En
þetta gengur að minnsta kosti ekki til frambúðar,“ segir
þjóðgarðsvörður.
Aðspurður segir Hjörleifur um að ræða íslenska fjallahjólamenn á sérútbúnum hjólum. Engin óhöpp hafi orðið
enn þá vegna þessa. „Hins vegar er aðalástæðan fyrir því
að göngustígarnir eru lokaðir fyrir hjólamönnum sú það er
mikið af göngufólki á stígunum og oft ekki gott að sjá fyrir
horn. Hér eru hjólaleiðir líka og við hvetjum alla hjólamenn til að leita sér upplýsinga um þær,“ segir þjóðgarðsvörður.
- gar

HJÖRLEIFUR FINNSSON Þjóðgarðsvörðurinn í Ásbyrgi

hvetur hjólreiðamenn til að nota stíga sem þeim eru
ætlaðir en ekki göngustíga.
MYND/KAREN ENGLUND

MEGI SÁ DRULLUBESTI VINNA Í MÝRARBOLTANUM :-)

DRULLUGOTT VERÐ:

Bíll á mynd: Chevrolet Spark LTZ

1.790 ÞÚS. KR.
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DRULLUFLOTTUR SPARK
Chevrolet Spark er söluhæsti smábíllinn á landinu. Hann er
skynsamlegt sparnaðarráð sem verður að veruleika í minni
útgjöldum. Spark er sparneytinn, umhverﬁsvænn og jafnframt
sá ódýrasti á markaðinum - enda á alveg drullugóðu verði.
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Verð aðeins: 1.790 þús. kr.

Opið alla virka frá 9 til 18
Lokað á laugardögum í júlí.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á benni.is
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636
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SVONA ERUM VIÐ

1.842

tonn af botnfiski
voru veidd af
færeyskum línu- og krókabátum
í íslenskri lögsögu á fyrri hluta
ársins.
Þetta er heldur meira en í fyrra
samkvæmt tölum Fiskistofu.

Veiðst hafa 398 tonn af þorski, 1.191
tonn af ýsu og 446 tonn af keilu.

Eigandi Landsímareitsins áskilur sér rétt til þess að höfða skaðabótamál:

Breiðdalshreppur í kröggum:

Hóta málsókn gegn borginni

Aðgerða þörf til
að bjarga rekstri

SKIPULAGSMÁL Pétur Þór Sigurðsson,

SVEITARSTJÓRNARMÁL Grípa

lögmaður og eigandi Landsímareitsins, áskilur sér rétt til þess að höfða
skaðabótamál gegn Reykjavíkurborg vegna deiliskipulags sem samþykkt var í borgarráði í gær.
Nýtt deiliskiplag hefur í för með
sér að svæði til uppbyggingar á
Landsímareitnum dregst saman um
1.400 fermetra.
Dagur B. Eggertsson, formaður
borgarráðs, segir borgina ekki
hafa viðurkennt bótaskyldu í málinu. „Þvert á móti erum við að vinna

að því að minnka byggingamagn,
lækka húsin og fella þá byggð sem
á að rísa að byggðinni sem fyrir er,“
segir hann. „Við erum að reyna að
byggja nýtt með gömlu og vernda
gömlu byggðina.“
Mikil samstaða var um málið í
borgarráði í gær en það var samþykkt með sex atkvæðum af sjö.
Þannig er því þó ekki alls staðar
háttað því átján þúsund borgarbúar
hafa mótmælt áformunum með
undirskriftum og margar athugasemdir hafa borist frá hagsmuna-

DANSAÐ HJÁ VÖLDUÐUM REIT Ekki
dansa allir í sama takti þegar kemur að
Landsímareitnum.

aðilum. Sóley Tómasdóttir, oddviti
Vinstri grænna, segir að málið sé
tilvalið í íbúakosningu.
- khn

verður til stórtækra aðgerða til
að tryggja áframhaldandi rekstur
Breiðdalshrepps en 25 milljóna
tap var á rekstri hans í fyrra.
Skuldir umfram eignir nema
rúmum sextíu milljónum.
Að sögn Jónasar Bjarka Björnssonar, oddvita sveitarstjórnar,
hefur rekstur félagsíbúða reynst
sveitarfélaginu þungur. Eins
er hlutfall aldraðra og öryrkja
nokkuð hátt í sveitarfélaginu.
- jse

Útlendingar mega nú kaupa
íslenskar fasteignir án leyfis
BJÖRGUNARMENN Hér er verið að ná

í manninn sem féll af hamri í Brandi í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

Maður fluttur á gjörgæslu:

Féll fram af
hamri í Eyjum
SLYS Maður féll fram af hamri

þegar hann var á göngu eftir stíg
á eynni Brandi, sem er ein af
Vestmannaeyjum, um kvöldmatarleytið í gær. Björgunarsveitarmenn komu fljótt á vettvang og
fluttu manninn á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja.
Um það leyti sem Fréttablaðið
fór í prentun var verið að búa
hann undir sjúkraflutning á gjörgæslu Landspítalans í Reykjavík. Einn björgunarmannanna
telur að fallið hafi verið um tíu til
fimmtán metrar.
- jse

Frumkvöðlar kenna öðrum:

Kenna tölvuleikjagerð frítt
TÖLVULEIKIR Frumkvöðlarnir Ing-

þór Hjálmarsson og Tyrfingur
Sigurðsson hafa ýtt heimasíðunni
loleikjagerd.com úr vör. Síðunni
er ætlað að kenna byrjendum
tölvuleikjahönnun.
„Þeir sem vilja gera tölvuleiki
geta gert það, nokkurn veginn
sama hver þekkingin er fyrir,“
segir Ingþór Hjálmarsson.
Ingþór og Tyrfingur hyggjast,
ásamt fleirum, gefa út íslenska
tölvuleikinn Aaru‘s Awakening í
fullri lengd með haustinu.
- js

Innanríkisráðherra hefur fellt úr gildi reglugerð forvera síns sem skikkaði ríkisborgara EES-landa til að sækja
um leyfi til þess að kaupa fasteignir hér á landi. Forverinn segir ríkisstjórnina lyppast niður við fyrsta andbyr.
STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra
tilkynnti á ríkisstjórnarfundi í
gær að reglugerð um eignar- og
afnotarétt útlendinga hér á landi
yrði felld úr gildi.
Reglugerðin
var sett í tíð
fyrrverandi
ríkisstjórnar og
tók gildi 17. apríl
síðastliðinn.
Hún fól í sér
að ríkisborgarar
landa á EES HANNA BIRNA
KRISTJÁNSDÓTTIR svæðinu þurftu
að sækja um
heimild til ráðherra til að mega kaupa fasteign
hér á landi.
„Ég tel að sú reglugerð sem tók
gildi í apríl síðastliðnum samræmist ekki þeim réttindum og
skyldum sem við erum aðilar að í
gegnum EES-samninginn,“ segir
Hanna Birna Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra.
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA)
hafði dregið lögmæti reglugerðarinnar í efa og óskað eftir formlegum rökstuðningi á því hvernig
hún samræmdist ákvæðum EESsamningsins.
„Reglugerðin var á gráu svæði,
enda njótum við Íslendingar
þeirra réttinda sem samningurinn veitir okkur vegna fasteignakaupa í öðrum löndum og getum
þess vegna ekki undanskilið
okkur þeim skyldum gagnvart
íbúum annarra EES-landa,“ segir
Hanna Birna.
Ögmundur Jónasson, fyrrver-

FRÓÐASTI FERÐAFÉLAGINN

FASTEIGNIR Útlendingum eru nú ekki eins þröngar skorður settar vilji þeir kaupa fasteign í miðborg Reykjavíkur eða annars
staðar á landinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

andi innanríkisráðherra, gagnrýnir vinnubrögð Hönnu Birnu
í málinu. „Sannast sagna kemur
þetta mér mjög á óvart, ekki
vegna þess að ég undrist að núverandi innanríkisráðherra sé þessarar skoðunar heldur vegna þess
hvernig að þessu er staðið,“ segir
Ögmundur.
„Venjan er að kynna reglugerðir. Núna er okkur sagt frá því
í kvöldfréttum að þetta sé orðið
að veruleika án nokkurrar kynningar,“ bætir hann við.
Ögmundur segir tak markanir
á möguleikum útlendinga til að
eignast fasteignir hér á landi hafa
verið framfaraskref. „Ég er and-

vígur þessari breytingu, sem ég
tel viðsnúning frá mjög jákvæðu
skrefi sem þarna var stigið af
minni hálfu og fyrrverandi ríkisstjórnar,“ segir Ögmundur.
Þá telur hann núverandi ríkisstjórn sýna mikla linkind í málinu með því að fella reglugerðina
úr gildi vegna athugasemda ESA
án þess að láta reyna á lögmæti
hennar.
„Þá hefði ég nú haldið að það
hefði verið rétt að huga að okkar
hagsmunum og láta steyta á þessu
og láta á það reyna, í stað þess að
lyppast niður við fyrsta andbyr,“
segir Ögmundur Jónasson.

Ögmundur Jónasson
fyrrverandi innanríkisráðherra

johanness@365.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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Í Vegahandbókina er komin
ítarleg 24 síðna kortabók,
með yfirlitskortum,
1:500 000, sem gefa skýra
yfirsýn yfir landsvæði
Íslands og auðvelda notkun
bókarinnar.

Ég er andvígur þessari
breytingu,
sem ég tel viðsnúning frá
mjög jákvæðu
skrefi
ÖGMUNDUR
JÓNASSON
sem þarna
var stigið af
minni hálfu og fyrrverandi
ríkisstjórnar.
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Á morgun
Fremur hægur vindur
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Fullt verð 4.990 kr.

Allt í einni bók
Vegahandbókin

Sundaborg 9

1.000 kr. afsláttur ef þú kemur með
gömlu bókina
( einungis hægt að skipta í
bókabúðum,
ekki bensínstöðvum )

sími 562 2600

www.vegahandbokin.is
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SÓL FRAMANAF um helgina en dregur fyrir víða á sunnudag með skúrum vestan til.
Bjart um mestallt land á morgun en líkur á þokulofti við ströndina. Hiti að 20 stigum
á morgun en kólnar heldur á sunnudag.
Alicante 32°
Basel
32°
Berlín 31°

Billund
27°
Frankfurt
33°
Friedrichshafen 33°

25°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 25°
25°
Las Palmas

London 26°
Mallorca 36°
New York 27°

Orlando 32°
Ósló
26°
París
29°

San Francisco 18°
Stokkhólmur 26°

14°
Sunnudagur
Fremur hægur vindur.
Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

3,3$5?7%:$6ß$
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kr.

af lítranum í dag,
föstudag,
hjá ÓB og Olís
með
ÓB-lyklinum
Í dag, föstudag, er 10 kr.
afsláttur af eldsneytislítranum
a
ttil ÓB- og Olís-lykilhafa.
Afslátturinn gildir bæði
A
á ÓB- og Olís-stöðvum.

Sæktu um lykil núna
úna á ob.is eða á næstu Olís-stöð!

Afslátturinn gildir einnig
með Staðgreiðslukorti
og Tvennukorti Olís.

Til að safna Vildarpunktum Icelandair með ÓB-lyklinum þarf að hafa hann tengdan Visa Icelandair
korti, American Express vildarkorti eða Einstaklingskorti Olís. Einnig er hægt að safna punktum
með Sagakorti. Nánari upplýsingar um vildarkerﬁ ÓB eru á ob.is/Vildarkerﬁ.
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað hafa mörg ökutæki keyrt í
gegnum Hvalfjarðargöngin á síðustu
15 árum?
2. Hverju er dagurinn 19. nóvember
helgaður út um allan heim?
3. Hverja sakar Barack Obama um að
vera með „endalausa stæla“?
SVÖR

Fjórtán af þrjátíu á lista Ríkisskattstjóra yfir hæstu gjaldendur eru nýir:

Páfinn á ferð í Brasilíu:

Tæpur helmingur er nýr á lista

Vill að fólk rísi
gegn spillingu

SKATTAMÁL Nokkur nýliðun er á

BRASILÍA Frans páfi hvatti ungt

lista Ríkisskattstjóra yfir þrjátíu
hæstu gjaldendur í sameiginlega
sjóði árið 2012. Fjórtán af þeim
þrjátíu sem eru á listanum voru
ekki á honum árið 2011.
Magnús Kristinsson, útgerðarmaður úr Vestmannaeyjum, er sá
einstaklingur sem greiðir hæsta
skatta fyrir árið 2012, en hann var
ekki á meðal efstu þrjátíu í fyrra.
Á listanum eru níu konur og
tuttugu og einn karl, sem er lítil
breyting frá síðasta ári. Þá voru

1. 24 milljónir. 2. Vatnssalernum.
3. Repúblikana.

Mótmæltu við velferðarráðuneytið

Fimm hæstu
Nafn
Magnús Kristinsson
Kristján V. Vilhelmsson
Guðbjörg M. Matthíasdóttir
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir
Sigurður Örn Eiríksson

átta konur á listanum og 22 karlar.
Áberandi margir á listanum
starfa í útflutningsgreinum á borð
við sjávarútveg. „Gengið hefur

Upphæð
189.606.555
152.301.324
135.647.707
115.385.776
109.592.774

Bæjarfélag
Vestmannaeyjar
Akureyri
Vestmannaeyjar
Hafnarfjörður
Garðabær

verið hagstætt fyrir fólk í þessum
geira,“ segir Katrín Ólafsdóttir,
lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík.
- js

fólk til að láta í sér heyra og mótmæla spillingu og tómlæti gagnvart þeim sem minna mega sín
í ræðu sem hann flutti í Ríó de
Janeiro í Brasilíu í gær.
Hann sagði enn fremur að mælistikan á gæði þjóðfélagsins væri
hvernig samfélagið kæmi fram við
þá sem minna mega sín. Þetta er í
anda þeirrar stefnu sem hann boðaði fyrir skömmu er hann sagði að
kirkjan yrði að hverfa úr höllunum
og fara í úthverfin.
- jse

Jörð með fyrirheit um
olíu til sölu í Öxarfirði
Helmingshlutur í jörðinni Skógum III í Öxarfirði er nú til sölu með fyrirheit um
hugsanlega olíuvinnslu. Samkvæmt auglýsingu telja sumir að tilraunaboranir lofi
góðu í þessum efnum. Fasteignasalinn hefur ekki áður selt jörð með olíulindum.
FASTEIGNIR „Ég hef aldrei áður

MÓTMÆLTU Hópur fólks safnaðist saman fyrir utan velferðarráðuneytið síðdegis
í gær og mótmælti þar breytingum á greiðsluþáttökukerﬁ lyfja. Fólkið kom skoðunum sínum á framfæri með gjallarhorni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kampavínsstaðir í borginni:

Leyfisveitingar
undir smásjá
SKIPULAGSMÁL Borgarráð sam-

þykkti á fundi sínum í gær að fela
formanni borgarráðs, borgarlögmanni og skrifstofustjóra borgarstjórnar að óska eftir fundi með
lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu vegna kampavínsklúbba í
borginni.
Lögreglustjóri mun því veita
upplýsingar um rekstrarleyfi staðanna á næsta fundi borgarráðs,
en rekstrarleyfin hafa verið til
umræðu seinustu daga.
„Við viljum bara reka hérna
skemmtistaði í miðborginni þar
sem hægt er að treysta því að allt
sé í lagi,“ sagði Sóley Tómasdóttir
fulltrúi í borgarráði í samtali við
Fréttablaðið á mánudaginn.
- js

Fjarðarlax kaupir þvottavél:

Laxinn fitnar í
styttri þvotti
DÝRALÍF Það kann að hljóma
undarlega en ný þvottavél sem
Fjarðarlax hefur keypt hefur
veruleg áhrif á holdafar laxins
sem fyrirtækið er með í kvíum á
sunnanverðum Vestfjörðum.
Ástæðan er sú að gamla þvottavélin, sem þvoði kvíarnar, þurfti
um vikutíma til að hreinsa þær.
Hávaðinn pirrar laxinn svo hann
át mun minna meðan á látunum
stóð. Nýja þvottavélin klárar
verkið hins vegar á hálfum degi.
Það fer því minni tími í pirring
en meiri tími í að éta hjá þeim
hreistruðu svo þeim vex frekar
fiskur um hrygg.
- jse

REYKJAVÍKURBORG

Vilja meiri grasslátt
Sjálfstæðismenn í borgarráði leggja
til að efnt verði til átaks til að bæta
umhirðu á opnum svæðum og við
umferðargötur. Huga þurfi betur að
grasslætti í eystri hverfum borgarinnar.
Afgreiðslu málsins var frestað.

BORGARASTYRJÖLD Flestir hinna
látnu eru almennir borgarar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mannfall í Sýrlandi:

Yfir hundrað
þúsund látnir
SÝRLAND, AP Átökin í Sýrlandi

hafa nú kostað meira en hundrað
þúsund manns lífið, að því er
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna, greinir frá.
Flestir hinna föllnu eru
almennir borgarar.
Mannfallið þessi tvö ár er því
farið að nálgast mannfallið í Sýrlandi vegna tíu ára stríðsátaka.
Talið er að þar í landi hafi átökin
kostað allt að 130 þúsund manns
lífið.
- gb

haft til sölu jörð þar sem eru fyrirheit um olíuvinnslu,“ segir Magnús
Leopoldsson hjá Fasteignamiðstöðinni, sem nú er með til sölu helmingshlut í jörðinni Skógum III í
Öxarfirði. Hugsanlegt er sagt að
olía finnist þar í jörðu.
Jörðin Skógar III er í eigu
bandaríska einsetumannsins Peters Michaels Micari og félagsins
Lífsvals, sem nú tilheyrir Landsbankanum. Það er helmingshlutur
Lífsvals sem nú er til sölu.
Í auglýsingu á vef Fasteignamiðstöðvarinnar kemur fram að tilraunir með borun eftir olíu hafa
farið fram á Skógum III. „Sumir
telja að þær lofi góðu,“ segir í auglýsingunni.
„Það getur vel verið að það sé
olía víða en ég man aldrei eftir því
að nokkur hafi látið sér detta í hug
að bora,“ segir Magnús.
Jarðhitadeild Orkustofnunar
tók fyrir um þremur áratugum
sýni af gasi sem kemur upp á
söndunum í Öxarfirði. Kristinn
Einarsson, yfirverkefnastjóri hjá
Orkustofnun, segir sýnin ekki hafa
verið þess eðlis að rannsóknum
hafi verið haldið áfram. Líklega
stafi gasið frá surtarbrandi en
ekki olíu.
„Við höfum ekki trú á að það sé
mikil olía þarna ef einhver er. Við
teljum eiginlega engar líkur á að
finna olíu uppi á landi á Íslandi. En
við höfum samt ákveðinn viðbúnað
á þessu svæði og erum með það í
rannsókn, ef eitthvað skyldi finnast,“ segir Kristinn.
Hinrik Lárusson, sem átti helmingshlut í Skógum III um árabil þar til hann seldi hlutinn til
Lífsvals, er annarrar skoðunar.
Hinrik segist hafa borað á jörðinni
á sínum tíma. Mikið af 96 gráðu
heitu vatni kemur úr borholu þar:

SKÓGAR III Helmingshlutur selst án bústofns og véla en með vonarneista um

olíulindir.

MYND/FASTEIGNAMIÐSTÖÐIN

„Það er ekki spurning að það er
olía þarna,“ segir Hinrik.
Peter Michael Micari, sem
kveðst vera biskup í kaþólskum
söfnuði, keypti helmingshlut í
Skógum III vorið 1995. Haustið
sama ár keypti Micari jörðina
Kvennahól í Dalasýslu og hefur
búið þar síðan. Í
febrúar árið 2000
sagði Peter frá því
í samtali við DV að
hann hefði verið verulega hlunnfarinn við
kaupin á Skógajörðinni. Hlutur Peters
er ekki til sölu.

Það er ekki spurning
að það er olía þarna.
Hinrik Lárusson
fyrrverandi eigandi Skóga III

gar@frettabladid.is

PETER MICHAEL MICARI Verðandi meðeigandi kaupanda helmingshlutar í Skógum
III sagðist hafa verið hlunnfarinn við kaupin á
sínum tíma.

Japanskar konur langlífar:

Orðnar elstar
kvenna á ný
JAPAN Árið 2012 gátu japanskar

konur vænst þess að verða 86,41
árs. Þær voru því aftur orðnar
langlífastar kvenna, eftir að hafa
verið eitt ár í öðru sæti, næst á
eftir konum í Hong Kong.
Íslenskir karlar verða hins
vegar elstir allra karla, eða 80,8
ára að meðaltali. Þetta kemur fram
í nýrri skýrslu frá japönskum
stjórnvöldum.
Næst á eftir japönskum konum
koma konur í Hong Kong en lífslíkur þeirra voru 86,3 ár á síðasta
ári. Þar á eftir koma konur á Spáni,
í Frakklandi og Sviss. Hvað karlana varðar þá koma karlar í Hong
Kong næst á eftir Íslendingum, í
þriðja sæti eru karlar í Sviss og
þar á eftir kemur Ísrael.
- gb

Kvensjúkdómalæknar, Krabbameinsfélagið og Landlæknir saman í átak:

Sameinuð gegn kynsjúkdómum
HEILBRIGÐISMÁL Til stendur að þýða og staðla nýtt námsefni um
kynsjúkdóma fyrir nemendur í níunda bekk.
Krabbameinsfélagið, í samstarfi við Landlæknisembættið og
Félag kvensjúkdómalækna, fékk nýlega styrk úr Lýðheilsusjóði
til að þýða og staðla námsefnið sem er að kanadískri fyrirmynd.
„Rannsóknir sýna að það má hefta útbreiðslu kynsjúkdóma
með fræðslu,“ segir Lára G. Sigurðardóttir læknir.
Hvergi í Evrópu greinast hlutfallslega fleiri með klamydíu
en hér á landi. „Meginmarkmiðið með þessu námsefni er að
nemendur læri um kynsjúkdóma, hvað þeir eru og hvernig þeir
smitast,“ segir Lára.
„Þá er líka ætlast til þess að nemendur geri sér grein fyrir
því að kynsjúkdómar eru oft einkennalausir og viti hvernig á að
koma í veg fyrir smit,“ bætir hún við.
Ráðgert er að prófa úr námsefninu. „Einnig verður fjallað um
hvað er heilbrigt kynlíf,“ segir Lára að lokum.
Námsefnið byggir á kanadískri fyrirmynd og hluti þess er frá
Alberta-heilsustofnuninni.
-js

LÁRA G. SIGURÐARDÓTTIR LÆKNIR
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Óboðnir gestir vestra:

Mannréttindadómstóll Evrópu segir Khodorkovskí-réttarhöldin ekki hafa verið pólitísk réttarhöld:

Brotist inn í
fornfrægt skip

Gagnrýnir að afplánun fari fram í Síberíu

ÍSAFJÖRÐUR Byggðasafn Vestfjarða
hefur lokað og læst stýrishúsi
Maríu Júlíu sem liggur við höfnina
á Ísafirði. Nokkuð hafði borið á
því að óboðnir gestir hefðu farið
þar um borð. Frá þessu segir á vef
Bæjarins besta.
Þar er haft eftir Jóni Sigurpálssyni, forstöðumanni Byggðasafnsins, að ekki sé vitað hverjir
hafi verið þar að verki. Engar
skemmdir væru sjáanlegar en
málið hefði verið tilkynnt til lögreglu.
- þj

RÚSSLAND, AP Mannréttindadóm-

stóll Evrópu segir ekkert benda til
þess að réttarhöldin yfir auðkýfingnum Mikhaíl Khodorkovskí
hafi verið pólitísk, enda þótt einstaka embættismenn virðist hafa
haft sínar ástæður til að ýta málinu áfram.
Dómstóllinn gagnrýnir að þeir
Khodorkovskí og Platon Lebedev,
viðskiptafélagi hans, hafi verið
sendir til afplánunar lengst austur
í Síberíu, enda búi fjölskyldur
þeirra í Moskvu.

Einnig segir dómstóllinn ósanngjarnt hve háar fjárhæðir Khodorkovskí hafi verið krafinn um
vegna vanskila á sköttum. Að öðru
leyti gerir hann ekki athugasemdir
við réttarhöldin, sem hafa verið
gagnrýnd harðlega víða um heim
og Vladimír Pútín forseti ásakaður
um að hafa staðið á bak við þau.
Í úrskurðinum segir að „þótt
margt bendi til þess að sumir
embættismenn hafi haft ástæður
til þess að þrýsta“ á um réttarhöldin, þá „nægði það ekki til að

draga þá ályktun að stefnandi
hefði að öðrum kosti ekki verið
sakfelldur“.
Karinna Moskalenko, lögmaður
Khodorkovskís, segist engu að
síður ánægð með úrskurð Mannréttindadómstólsins. Hann muni
verða til þess að sakfellingin verði
felld niður í samræmi við rússnesk lög.
- gb
MIKHAÍL KHODORKOVSKÍ Á að losna

úr fangelsi í október á næsta ári.
NORDICPHOTOS/AFP

Ekkert þokast í deilu
geislafræðinga og LSH
Enn stefnir allt í að uppsagnir meirihluta geislafræðinga á Landspítalanum taki
gildi næstkomandi fimmtudag. Fundað var í gær en geislafræðingar telja að
ekkert hafi þokast í málinu. Neyðaráætlun LSH verður kynnt í næstu viku.
KJARAMÁL Engin lausn er enn í

FRÁ VÍGSLU KIRKJUGARÐS Ljósmyndari mundar vél sína áður en formleg athöfn

hefst.

NORDICPHOTOS/AFP

Norður-Kórea heldur upp á stríðslokaafmæli:

Bandarískt njósnaskip til sýnis
NORÐUR-KÓREA, AP Bandarískt herskip, sem Norður-Kóreumenn lögðu

hald á seint á sjöunda áratugnum, hefur verið málað og er nú til sýnis
við höfnina í Pjongjang, höfuðborg Norður-Kóreu.
Þetta er gert í tilefni þess að sextíu ár eru nú frá lokum Kóreustríðsins. Skipið var notað til njósna og þykir hertaka þess eitt helsta hernaðarafrek Norður-Kóreu á tímum kalda stríðsins.
Norður-Kóreumenn hafa gert mikið úr þessu afmæli og vígðu í gær
nýjan kirkjugarð í Pjongjang, sem verður eins konar minnismerki um
stríðið. Þangað verða fluttar jarðneskar leifar hermanna sem féllu
í Kóreustríðinu – en aðeins þó þeirra sem þóttu standa sig sérlega
hetjulega.
- gb

Um 30 þúsund lán í skoðun:

Gengistryggð
bílalán leiðrétt
LÁNAMÁL Leiðrétting á endurút-

HÚSIÐ FYLGIR Á EFTIR Fataverslunin

Sævar Karl fluttist nýlega úr Bankastræti 7.

Bankastræti 7 er til sölu:

Húsið hýsti
áður verslun
Sævars Karls
VIÐSKIPTI Verslunarplássið við

Bankastræti 7, sem áður hýsti
verslun Sævars Karls, hefur
verið sett á sölu. Um er að ræða
jarðhæð og kjallara en þar er nú
að finna verslun útivistarmerkisins Cintamani. Alls er húsnæðið
um 800 fm að stærð.
Fyrirtækjaráðgjöf Arev NI sér
um sölu eignarinnar fyrir hönd
Vigfúsar Guðbrandssonar & Co
ehf. en Arev er eigandi alls hlutafjár í félaginu. Félagið hefur gert
leigusamning við Cintamani ehf.
um leigu á húsnæðinu út janúar
2021, að því er segir í tilkynningu.
- kh

AKRANES

Strætó stytti morgunhléið
Bæjaryfirvöld á Akranesi hafa verið
beðin um að hlutast til um að Strætó
stytti morgunhlé sitt vegna leikskóla í
bænum.

reikningi tugþúsunda bílalána hjá
Landsbankanum hófst í byrjun
júlí.
Í kjölfar nýlegs dóms Hæstaréttar í máli Plastiðjunnar gegn
Landsbankanum hófst bankinn
handa við leiðréttingu á endurreikningi meginþorra ólögmætra
gengistryggðra lána.
Áður notaðist Landsbankinn
við seðlabankavexti en forsvarsmenn Plastiðjunnar töldu rétt að
miða við samningsvexti.
Fram kemur á vef Landsbankans að bankinn hafi nú lokið
mestum hluta leiðréttinga á fasteignalánum einstaklinga og nú sé
komið að leiðréttingu á gengistryggðum bílalánum. Einnig
kemur fram að leiðréttingin
gangi ágætlega fyrir sig.
- le

Dæmdur fyrir vændiskaup:

Bar við áhuga á
tómatakaupum
BRETLAND Tæplega fertugur Breti,

Muhammad Ikhlaq, var nýverið
sakfelldur fyrir vændiskaup og
dæmdur til greiðslu sektar. Það
sem heyrði til tíðinda í málinu var
afsökun Ikhlaqs.
Lögregla hafði afskipti af
honum þegar hann hafði nýlokið
við að taka fé úr hraðbanka og
var á leið í bifreið þar sem þekkt
vændiskona beið.
Ikhlaq sagði að konan hefði
verið að sýna honum hvar hægt
væri að kaupa tómata. Peningana
hefði hann ætlað að nota til þess
að borga fyrir tómatana.
- þj

sjónmáli í kjaradeilu geislafræðinga og Landspítalans – háskólasjúkrahúss (LSH) en á fimmtudaginn í næstu viku munu
uppsagnir tveggja geislafræðinga
af hverjum þremur við sjúkrahúsið taka gildi ef ekki næst saman. Á
fundi í gær voru geislafræðingar
beðnir um að haga störfum sínum,
ef til uppsagnanna kemur, líkt og
um verkfall væri að ræða.
„Það á ekki við því að fólkið
hefur sagt upp
og er h æt t,“
s e g i r K at r í n
Sigurðardóttir,
formaður Félags
íslenskra geislafræðinga, í samtali við Fréttablaðið. Aðspurð
KATRÍN
SIGURÐARDÓTTIR segir hún að
henni þyki ólíklegt að félagsmenn muni ganga að
því.
„Ég fæ mjög hörð viðbrögð frá
þeim sem ég hef talað við um að
þetta sé ekki kostur í stöðunni.“
Hún segir ekkert hafa komið
fram sem gefi von til þess að úr
leysist.
„Það hefur ekkert nýtt komið
fram í stöðunni til lausnar málinu.“
Katrín telur þó að eitthvað þurfi
að fara að gerast á næstu dögum.
„Það er alveg ljóst. Þegar málin
hafa þróast þannig að nánast heil
starfsstétt getur ekki hugsað sér
lengur að starfa á stofnuninni, þá
hlýtur eitthvað að þurfa að gerast.
Okkar starf er ríkur þáttur í því
sem þarna fer fram og án þessara
starfsmanna er ekki hægt að reka
þessa stofnun. Það þarf að leysa
málið og það gengur ekki að ætla
að reka sjúkrahúsið til lengri tíma
á neyðarúrræðum. “
Jón Hilmar Friðriksson, stað-

LANDSPÍTALINN Ekkert þokast í kjaradeilu Landspítalans–Háskólasjúkrahúss og

geislafræðinga en um mánaðamótin taka gildi uppsagnir tveggja geislafræðinga af
hverjum þremur við sjúkrahúsið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

gengill forstjóra Landspítalans,
segist bjartsýnn á að úr leysist
áður en til uppsagnanna kemur.
„Já, sögulega hafa flestar svona
deilur leyst, sem betur fer. Margar
þó á lokametrunum.“
Jón Hilmar segir neyðaráætlun
spítalans vegna uppsagnanna
verða kynnta í næstu viku og samkvæmt henni ætti að vera hægt
að sinna brýnustu tilfellum um
stundarsakir.
„En aðaláherslan er auðvitað
lögð á að leysa málið, svo ekki
þurfi að grípa til neyðaráætlana,“
segir hann.
Boðað hefur verið til fundar

Það þarf að leysa málið
og það gengur ekki að ætla
að reka sjúkrahúsið til
lengri tíma á neyðarúrræðum.
Katrín Sigurðardóttir
formaður Félags íslenskra geislafræðinga

í dag þar sem geislafræðingar munu svara beiðni spítalans.
Næstkomandi þriðjudag munu
geislafræðingar svo funda með
velferðarráðherra.
thorgils@frettabladid.is

Hæstaréttarlögmaður varar við of bröttum ályktunum af lánamáladómum:

Óljóst fordæmi gengislánadóma
FJÁRMÁL Dómurinn í máli Borgar-

byggðar gegn Arion banka hefur
takmarkað fordæmisgildi og því
ættu lántakendur
að va rast að
byggja væntingar
um endurgreiðslu
á því máli. Þetta
segir hæstaréttarlögmaðurinn
Helgi Sigurðsson í viðtali við
HELGI
Morgunblaðið.
SIGURÐSSON
Helgi segir að
í Borgarbyggðarmálinu, sem lauk
með dómi í október síðastliðnum,
hafi ágreiningurinn fyrst og fremst
snúist um hvort víkja ætti frá
meginreglu um fullar efndir lána.

Kröfur byggðar á því máli, sem
fela í sér neikvæða raunvexti af
lánum, geta að mati Helga aldrei
samrýmst réttmætum væntingum lántaka eða réttarumhverfi fyrir lánveitanda.
Í greininni í Morgunblaðinu
segir að Helgi telji að nýlegur
dómur í máli Plastiðjunnar gegn
Landsbankanum, þar sem Helgi
var lögmaður Landabankans,
skipti mestu máli í endurútreikningi gengislána. Þar var kveðið
á um að lán skuli reikna mað
seðlabankavöxtum og draga frá
því innborganir. Eftirstöðvarnar
væru því sú upphæð sem eftir
stæði.
- þj

HÆSTIRÉTTUR Hæstaréttarlögmaðurinn
Helgi Sigurðsson segir Borgarbyggðarmálið ekki hafa mikið fordæmi fyrir
önnur gengislánamál.
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CAMPINGAZ ADELAIDE GASGRILL

GRILLÁHÖLD OG YFIRBREIÐSLA FYLGJA MEÐ VIÐ KAUP Á GRILLI!

laide
CampinGaz Ade nara
gasgrill 4ra bren

59.998 kr

CampinGaz grilláhöld 4stk
Ca
CampinGaz Adelaide
gasgrill 3ja brennara

49.998 kr

3.998 kr

Yﬁrbreiðslur fyrir grillin einnig fáanlegar, verð 4.998 kr
Yﬁ

MJÖG ÖFLUG GASGRILL Á VANDAÐRI GRIND ÚR STÁLI OG TEKKI.
GRILLIN ERU MEÐ BRENNARA OG GRILLGRIND ÚR POTTJÁRNI,
SEM HENTA MJÖG VEL FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR.
GRILLIÐ SJÁLFT ER POSTULÍNSEMELERAÐ AÐ UTAN & INNAN.

Bullet fullorðinsgolfsett

Cougar barnago
lfsett

50% AFSLÁTTUR

AF GOLFKERRUM ÞEGAR KEYPT ERU
GOLFSETT, FULLORÐINS & BARNA!
www.netto.is
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NORÐURLÖND

Krafa fæðingardeilda:
Konur vita miklu minna
um stjórnmál

Gengi kortleggja
hátekjumenn

Stjörnuspá ræður
brúðkaupsdegi

1

2

3

NOREGUR Þekking kvenna

1

2
3

á stjórnmálum er miklu
minni en þekking karla. Þetta eru
niðurstöður könnunar háskólans
í London á stjórnmálaþekkingu í
Ástralíu, Bandaríkjunum, Bretlandi,
Grikklandi, Ítalíu, Japan, Kanada,
Kólumbíu, Noregi og Suður-Kóreu.
Munurinn á þekkingu kynjanna
er mestur í Noregi. Þar stóðu
karlarnir sig miklu betur en karlar
í hinum löndunum en þekking
norskra kvenna var svipuð og hinna
kvennanna. Svarendur voru 1.000
frá hverju landi, að því er kemur
fram á vef norska ríkisútvarpsins.

SVÍÞJÓÐ Sænsku lög-

regluna grunar að gengi
glæpamanna kortleggi
hátekjumenn og fyrirtæki á
Skáni í Svíþjóð í þeim tilgangi
að stela lúxusbílum sem síðan
hverfa úr landi. Þjófarnir hafa
sérstakan áhuga á Audi og
BMW. Undanfarna mánuði
hefur verið tilkynnt um 30
stuldi á lúxusbílum á Skáni og
hafa þjófarnir í nokkrum tilfellum verið staðnir að verki.
Talið er að bæði Svíar og
útlendingar standi á bak við
þjófnaðina.

DANMÖRK Yfirvöld í Kaupmannahöfn

hafa fengið stjörnuspeking til þess að
lofa þeim sem ganga í hjónaband í ráðhúsi borgarinnar þann 7.9. 2013 sérstakri
hamingju. Klukkan 10.35 að dönskum
tíma á þessum degi er staða Venusar og
Mars sérstaklega hagkvæm tilvonandi
brúðhjónum. Ekki þarf að panta tíma fyrir
fram í ráðhúsinu
á þessum
degi. Mikil
eftirspurn
er eftir
hjónavígslu í
mörgum kirkjum á
þessum degi.

Ófrískar komi
með rúmfatnað
DANMÖRK Nokkur sjúkrahús á

Austur-Jótlandi í Danmörku fara
nú fram á það í sparnaðarskyni
að barnshafandi konur hafi með
sér sæng, rúmfatnað og föt fyrir
barnið og fatnað fyrir foreldrana
við komuna á fæðingardeildina.
Þetta hefur ekki fallið í góðan
jarðveg hjá Danska þjóðarflokknum. Á fréttavef Berlingske
er haft eftir Jette Skive að hér sé
farið yfir strikið. Henni finnst í
lagi að foreldrarnir taki með sér
sængurver en ekki sæng.
- ibs

Þriggja daga þjóðarsorg á Spáni
Hraðlestinni sem fór út af sporinu í fyrrakvöld virðist hafa verið ekið helmingi hraðar en heimilt var í beygju rétt hjá lestarstöðinni. Hún er
sögð hafa verið á 190 km hraða. Síðdegis í gær hafði slysið kostað 80 manns lífið. Að auki lágu 95 á sjúkrahúsi, þar af 36 enn í lífshættu.
SPÁNN, AP Lestin sem fór út af

LESTARSLYSIÐ Í GALISÍU
Lestin var á hraðleið frá Madrid
til Ferrol þegar hún fór út af sporinu
í beygju um 3 kílómetrum utan
við Santiago de Compostela.
Ferrol
Galisía

Frakkland

Santiago
ti
de Compostela
Barcelona

Portúgal

sporinu hjá Santiago de Compostela á Spáni í fyrrakvöld fór svo
hratt að vagnarnir þeyttust út af
teinunum eins og dómínókubbar.
Af myndbandi sem birt var
í gær virðist mega sjá að henni
hafi verið ekið tvöfalt hraðar á
þessum stað en leyfilegt var. Í
spænskum fjölmiðlum var fullyrt
að hún hefði verið á 190 kílómetra
hraða þegar hún kom í beygjuna.
Lestin fór út af teinunum í
beygju rétt áður en komið var
inn á lestarstöðina í Santiago
de Compostela. Hún fór út af
teinunum í beygjunni og beint á
steinsteyptan vegg.
Síðdegis í gær hafði slysið
kostað 80 manns lífið. Að auki
lágu 95 á sjúkrahúsi, þar af 36
enn í lífshættu.
Mariano Rajoy, forsætisráðherra Spánar, lýsti í gær yfir
þriggja daga þjóðarsorg vegna
slyssins, sem er eitt hið versta
í sögu Spánar. Síðast varð sambærilegt slys árið 1972 þegar 86
manns fórust og 112 særðust í
árekstri járnbrautarlestar og farþegaflutningabifreiðar.
Felld voru niður hátíðarhöld
á degi heilags Jakobs í gær, en
þann 25. júlí ár hvert streyma
Spánverjar til pílagrímaborgarinnar Santiago de Compostela til
að taka þátt í helgihaldi.
„24. júlí verður framvegis ekki
aðfangadagur hátíðahalda heldur
minningardagur um einn sorg-

Madrid

S p á n n
Malaga

Heimildir: BBC, El Pais.

Á 190 KM HRAÐA Á myndbandi mátti sjá að lestinni var ekið allt of hratt í beygjuna.

legasta daginn í sögu Galisíu,“
sagði Rajoy, en hann er fæddur
þar í borg.
Hann heimsótti slysstaðinn í
gær, ræddi við björgunarfólk og
hélt einnig á sjúkrahúsið þar sem
hinir slösuðu liggja.
Lestin var á hraðleið frá
Madrid til hafnar borgarinnar
Ferrol þegar alls átta vagnar
hennar fóru út af sporinu í
beygju um þremur kílómetrum
utan við Santiago de Compostela.

© GRAPHIC NEWS
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EYÐILEGGING

Lestarvagnarnir lágu eins
og hráviði á
slysstaðnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SORG Aðstandendur biðu frétta og

syrgðu ástvini sína.

gudsteinn@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

www.volkswagen.is

Volkswagen Polo
Meðaleyðsla aðeins
3,8 lítrar á hverja 100 km*
Þarfir okkar eru misjafnar og við leitum leiða til
þess að uppfylla þær. Volkswagen Polo er öruggur,
hagkvæmur og þægilegur bíll sem mætir þínum
þörfum fullkomlega.

Aukabúnaður á mynd: 16“ álflegur, þokuljós

Komdu og reynsluaktu nýjum Volkswagen Polo í dag.

Polo kostar aðeins frá

2.460.000 kr.
Polo Trendline 1.2 bensín, 70 hestafla,
beinskiptur

* Miðað við blandaðan akstur á beinskiptum Volkswagen Polo Trendline 1.2 TDI

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Polo
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MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR
VERÐ FRÁ

VEIÐIVESTI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS

2.995,-

299,-

FRÁ

1.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

N ÝJ A R V Ö
RUR
KO M N A R

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!
VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

SPÚNAR

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA

Frábært úrval.

ORMAR OG MAKRÍLL

AÐEINS
AÐEINS

12.995,-

AÐEINS FRÁ

14.995,-

ÓDÝRT!

FLUGUHJÓL

16.995,-

VERÐ FRÁ

4.995,-

Gott úrval.

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

VEIÐIGLERAUGU

Gott úrval.

DAM TASLAN VÖÐLUR

ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

20% AFSLÁTTUR
LÆKKAÐ VERÐ

VERÐ FRÁ

220,-

2.995,-

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

AÐEINS FRÁ

ANGASETT
VEIÐISTANGASETT

VERÐ FRÁ

2.995,-

VERÐ FRÁ

1.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

VEIÐITÖSKUR

KASTHJÓL

- á góðu verði

Mikið úrval. 20% afsláttur.

BEITUBOX

- í miklu úrvali.

VERÐ FRÁ

Margar stærðir.

AÐEINS

9.995,ÓDÝRT!

FRÁ

4.995,-

AÐEINS

12.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

VÖÐLUSKÓR

Ýmsar gerðir.

495,-

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

Mikið úrval!

8.995,-

PILKAR
VERÐ FRÁ

LÆKKAÐ VERÐ

KASTSTANGIR

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

FLUGUR

295,-

VERÐ FRÁ

ÓÓDÝRT!
DÝÝRT!

RON THOMPSON JAKKI/VESTI
Vatnsheldur jakki. Margir vasar.
Hægt að renna ermum af.

FRÁBÆRT VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

895,-

ÓDÝRT!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI

Mikið úrval!

LETINGJAR
TINGJAR

KRÓKHÁLSI 4 - SÍMI 517 8050 - MÁN. TIL FÖS.- 9 TIL 18 OG LAU. - 10 TIL 16

SJÁÐU TILBOÐIN Á
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MIKIL AÐSÓKN Í ÞJÓÐGARÐINN ÁSBYRGI

BOTNSTJÖRN Vatnið í Botnstjörn innst í Ásbyrgi er að mestu leyti lindarvatn. Þar synda silungar sem væntanlega eru afsprengi seiðasleppingar fyrri tíma. Töluvert af rauðhöfðaönd verpir við tjörnina og
endurnar eru þar með unga sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Vetur breyttist beint
í sumar í Ásbyrgi
Aðsókn að Ásbyrgi í sumar hefur verið góð enda umhverfið fagurt og veðrið hefur
leikið við Norðausturland. Hjörleifur Finnsson þjóðgarðsvörður segir hitann nærri
of mikinn til að hægt sé að vinna. Pjetur Sigurðsson ljósmyndari heimsótti Ásbyrgi.
„Við misstum eina árstíð. Það var
bara vetur og svo kom sumar 1.
júní,“ segir Hjörleifur Finnsson,
þjóðgarðsvörður í Ásbyrgi.
Hjörleifur segir júní hafa verið
einstaklega veðurmildan og
góðan fyrir ferðamennsku nema
að því leyti að snjó hafi ekki tekið
upp af öllum vegum fyrr en um
20. júní, miklu seinna en eðlilegt
sé.
„Júlí hefur líka verið góður.
Það liggur við að það hafi verið
of heitt til þess að vinna,“ segir
Hjörleifur, sem segir að aðsókn
að þjóðgarðinum hafi verið mikil.
„Það hafa margir komið á tjaldsvæðin og allt gengið vel fyrir
sig,“ segir Hjörleifur.
Á meðfylgjandi myndum má
meðal annars sjá Botnstjörn, sem
er innst í Ásbyrgi.
„Botnstjörn er paradís undir
þessum klettum sem hamfaraflóðin sköpuðu á sínum tíma. Í
raun er tjörnin gamall fosshylur,“
segir Hjörleifur Finnsson þjóðgarðsvörður.
Við Botnstjörn eru rauðhöfðaendur og dálítið af silungi unir sér
í vatninu. „Bleikjan sést oft vel,“
segir Hjörleifur. „Seiðum var líklega sleppt í tjörnina á sínum tíma
en það er ekki alveg vitað,“ segir
Hjörleifur, sem kveður fiskana
alls ekki vera til veiða. „Enda eru
þeir ekki margir og eru eins og
gullfiskarnar okkar.“
gar@frettabladid.is

➜ Mikil
náttúrufegurð
bíður þeirra
sem sækja
Ásbyrgi heim.

SUMAR&SÆLA
63404
2 bögglateygjur
720 cm með stálkrókum

64515

495

395

Skv. staðli

EN471
&22/3$66
g1'81$5()1,

Skv. staðli

EN471

Polo bolur
Varúðarvesti

64407

890

2.190

995

Hleðsluljós LM6006

3.990

1.595
Picnik karfa

Plastskál 19x19x9cm #2

margar stærðir og litir

3.990

Vinnuljóskastari Rone
28W m. innst. blár

5.995
Gemstone LED ljós
f/rafhlöður

365

Djús/ávaxtablandari
með glerkönnu

1.290

SHA-2625

Verum
vel upplýst
í tjaldinu

Tilvalið
í sumarbústaðinn

Pretul yfirbreyðsla 3x3m

Barnaborð 50x50 2.390,Bláir stólar með háu baki 1.190,Bleikir stólar 699,-

Plastskál BD505 18cm

1.290
A!
UN
G
E
TIL
Ú
Í

195

Kökubox

790

ZB Led ljós með hleðslurafhlöðu
og hleðslustöð (með segli)

2.995

Lísa Kaffikanna 1 liter

1.990

Vatnskönnur 2,5 litrar margir litir

495
Frisbie
Fata m/loki

Salatskál

990

330

249
Mako sterkir ruslapokar
120 lítrar 10stk

390

Lime blómapottur/fata
30cm þvermál

1.190

Skóbakkar, tilvalið á
heimilið eða í bílinn

990

Garðverkfærasett

430

G 002 með hjólum 52 lítra
58x42x34cm

2.075
Kapalkefli 10 mtr

Rafmagnshitablásari 2Kw 1 fasa

2.990 6.990

Ryco-2006T Rafmagnsþilofn Turbo með yfirhitavari 3 stillingar 2000w

Reykjavík

Kletthálsi 7

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Fuglavík 18

Opið virka daga kl. 8-18

Akureyri

Furuvöllum 15

Vestmannaeyjar Flötum 29

72 lítra 63x46x40cm

2.895

4.490

Reykjanesbær

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14
Opið virka daga kl. 8-18

Gegnsætt, rautt lok 5828 með hjólum
G 803 6 lítra 28,5x20x18,5cm

425

Kapalkefli WisSCR2-30 30 metrar

4.690

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

SKOÐUN
Ritskoðunartilhneiging stjórnvalda vekur óhug.

Hver er stórasti
bróðir í heimi?

H

allgrímur Helgason virðist hafa komið hressilega við
kaunin á Framsóknarmönnum með pistlum sínum í
Víðsjá á RÚV undanfarið. Bæði Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra og Frosti Sigurjónsson alþingismaður hafa tjáð sig um málið í fjölmiðlum og eru ekki
hressir. Frosti gekk svo langt í þættinum Í vikulokin að lýsa þeirri
skoðun sinni að pistlahöfundar ættu „að skilja skoðanir sínar eftir
heima“. Hvað skyldi hann þá ætlast til að þeir töluðu um í pistlum
sínum? Veðrið, blómin og bíbí?
Það er reyndar algengur misskilningur að pistlahöfundar sem fá
inni með efni sitt í fjölmiðlum endurspegli á einhvern hátt stefnu
viðkomandi fjölmiðils. Ekkert er fjær sanni eins og hver sá sem
einhvern skilning hefur á rekstri fjölmiðla ætti að vita. Pistlahöfundar flytja hugvekjur sínar á eigin ábyrgð, undir eigin nafni og
það er ekki til siðs að ritskoða
innihald þeirra fyrir flutning eða
birtingu, sem betur fer. Að setja
fram þá kröfu að fjölmiðill fái
ávallt einhvern sem er á andFriðrika
stæðri skoðun til að flytja næsta
Benónýsdóttir
pistil er í besta falli hlægilegt og
í versta falli skerðing á tjáningarfridrikab@frettabladid.is
frelsi.
Það eru þó ekki eingöngu of vinstri sinnaðir pistlahöfundar sem
fara fyrir brjóstið á stjórnarliðum. Allur fréttaflutningur sem þeim
er ekki þóknanlegur sætir árásum þeirra og er þar skemmst að
minnast umtalaðrar loftárásargreinar sjálfs forsætisráðherrans,
þar sem hann barmaði sér hástöfum yfir gagnrýninni umfjöllun
fjölmiðla um ríkisstjórnina og störf hennar. Slíkt er nánast einsdæmi en sendir skýr skilaboð um stefnu ríkisstjórnarinnar hvað
tjáningarfrelsi varðar, enda svo sem tæpast við öðru að búast af
stjórn sem hefur pólitík Jónasar frá Hriflu að leiðarljósi.
Svo ofarlega á forgangslista ríkisstjórnarinnar er það að ná
stjórn á fjölmiðlaumfjöllun að eitt fyrsta mál sem lagt var fram á
sumarþingi var frumvarp um breytingar á lögum um RÚV. Frumvarp sem gekk út á það að koma aftur á þeirri „eðlilegu“ skipan
að stjórnmálaflokkar skipuðu sitt fólk í stjórn þess. Samþykkt
frumvarpsins gekk greiðlega og nú eiga stjórnmálaflokkarnir sína
varðhunda í stjórninni sem geta haft milligöngu um að losa þá við
óæskilega starfsmenn og ráða aðra þóknanlegri í staðinn. Sannarlega þjóðlegt athæfi.
Að markmiðið með þessum árásum og breytingum sé að tryggja
hlutleysi í fréttaflutningi hljómar ekki sannfærandi í eyrum
þeirra sem muna hvernig málum var háttað á árum áður. Því þrátt
fyrir umræðuna um að fjölmiðlar landsins séu meira og minna í
tröllahöndum þarf ekki mikla stúderingu á fréttaflutningi til að
sjá að hann er mun faglegri og hlutlægari en hann var á þeim tíma
þegar öll dagblöð voru málgögn stjórnmálaflokka, útvarpsstjóri
var skipaður út frá stjórnmálaskoðunum og öll umræða skiptist í
hægri og vinstri blokkir þar sem hvor um sig þóttist vera handhafi
sannleikans. Það eru ekki tímar sem æskilegt er að fá aftur og full
ástæða til að hvetja alla til að vera á varðbergi gagnvart þessum
ritskoðunartilraunum stjórnmálamanna. Tjáningarfrelsið á ekki og
má ekki lúta lögmálum rétthugsunar í nokkrum skilningi þess orðs.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Endurunnir og óhæfir
Kristbjörg Þórisdóttir, fyrrverandi
formaður Landssambands framsóknarkvenna, bloggar á Eyjuna um
sveitarstjórnarkosningarnar á næsta
ári og kveðst vona að hæft fólk gefi
kost á sér til starfa þar. Bloggfærslunni lýkur hún á þessum orðum: „Að
sama skapi vona ég að endurunnir
óhæfir stjórnmálamenn sem ekki
hafa hlotið brautargengi af
ýmsum orsökum fari nú ekki
að láta sig dreyma blauta
drauma um endurkomu.
Við þurfum síst á því
að halda!“ Eflaust geta
margir tekið undir þetta
með Kristbjörgu.
Sneið
Kristbjörg nefnir

engin nöfn í færslunni en hins vegar
hefur bara einn verið orðaður við
endurkomu í sveitarstjórnarmálin að
undanförnu. Það er Óskar Bergsson,
sem tapaði oddvitaslagnum hjá
Framsóknarflokknum í borginni fyrir
Einari Skúlasyni í nóvember 2009.
Það er því erfitt að skilja orð Kristbjargar, sem sagði skilið við Framsóknarflokkinn haustið 2011,
öðruvísi en sem sneið til
fyrrverandi flokksbróður
síns.

Hagkerfið og
hagsmunirnir
Guðsteinn Einarsson, kaupfélagsstjóri í Borgarnesi, reit
grein í

Skessuhorn þar sem hann bar saman
ástandið á Íslandi við það sem viðgengst í Svíþjóð. Hann tók meðal
annars til lánskjör, verðbólgu og
hinn margumrædda „forsendubrest“
eftirhrunsáranna. Segir hann meðal
annars að forsendubresturinn hafi
verið fyrirsjáanlegur. „Þróun mála
2008 til 2012 var ekkert öðruvísi en
áður var og líklega verður,“ segir
Guðsteinn. „Við búum einfaldlega við hagkerfi þar sem
verðlag er á sífelldri uppleið.
Stjórnlaust vegna afleitrar
efnahagsstjórnunar, stjórnlaust
því heildarhagsmunir víkja
alltaf fyrir sérhagsmunum.“
stigur@frettabladid.is
thorgils@frettabladid.is

HALLDÓR

Umdeilt mál á fyrsta degi
SKATTUR

Fyrsta mál nýrrar ríkisstjórnar var að
draga til baka áður boðaða hækkun á
virðisaukaskatti á gistingu. Rökin eru
kunnugleg; lægri skattar munu bæta
samkeppnisstöðuna og skila meiri tekjum
til lengri tíma. Það var einmitt það já.
Árið 1994 var lagður 14% virðisaukaskattur á gistingu og árið 2007 var skatturinn lækkaður í 7%. Á síðasta þingi
lagði ríkisstjórnin til að virðisaukaBrynhildur
skattur á gistingu yrði hækkaður í 25,5%
Pétursdóttir
þingmaður Bjartrar í samræmi við flestar vörur og þjónustu.
Þingmenn Bjartrar framtíðar lögðust
framtíðar
gegn svo hárri hækkun og gagnrýndu að
hana bæri of brátt að. Seljendur þyrftu
tíma til aðlögunar. Fallist var á þessi rök
að hluta og ákveðið að setja gistingu í
nýtt 14% skattþrep. Gert var ráð fyrir að
skatturinn myndi skila ríkinu 500 milljónum í ár og 1.500 milljónum árið 2014
og eftirleiðis.
Við vissum ekki betur en að sátt hefði
verið um þessa niðurstöðu. Ferðaþjónustan er öflug atvinnugrein sem nýtur
lágs gengis krónunnar og er aflögufær.
Skatturinn er auk þess mest greiddur
af ferðamönnum í erlendum gjaldeyri
sem okkur bráðvantar. Í umræðum á
þingi kom m.a. fram að gisting er um
11% af þeim heildarkostnaði sem ferðamaður leggur út vegna heimsóknar

➜ Ferðaþjónustan er öﬂug atvinnugrein sem nýtur lágs gengis krónunnar og er aﬂögufær. Skatturinn
er auk þess mest greiddur af ferðamönnum í erlendum gjaldeyri sem
okkur bráðvantar.

sinnar til Íslands. Hækkun um 7 prósentustig hefði því ekki úrslitaáhrif og
er varla meira en flöktið á krónunni á
„góðum“ degi. Þá var bent á að ferðaþjónustan greiðir 7% vask af gistingu en
innheimtir 25,5% vask af keyptri vöru
og þjónustu. Innskattur hefur því verið
hærri en útskattur frá 2007.
Það væri vissulega draumastaða að
geta lækkað skatta og aukið tekjur á
sama tíma. Ég held að þetta sé hins
vegar ekki rétti tíminn til að láta reyna
á þessa umdeildu kenningu. Ég andmæli
því ekki að skattheimta getur orðið of
mikil en í þessu tilfelli var engin ástæða
til að draga í land. Staða ríkissjóðs er
nefnilega mjög slæm eins og stjórnvöld
uppgötvuðu jú skyndilega eftir kosningar.
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Norræna kvennadeildin

Viltu pening?

Í DAG
Pawel Bartoszek

Sagt er um fátækari Banda- FJÁRMÁL
➜ Þegar kjósendur
ríkjamenn að þeir líti á sig
eru illa upplýstir
sem milljónamæringa í
byggist valið í
tímabundnum fjárhagserfiðleikum og kjósi því,
kjörklefanum oft á
gegn eigin hag, flokka
öðru en stefnu ﬂokka.
sem berjast fyrir sérhagsmunum milljónamæringa.
Í raun er ástæðan sú að
fyrirmyndar þegar kemur
kjósendur eru oft mjög Guömundur Örn að framsetningu stefnuilla upplýstir og sýna Jónsson
mála okkar, t.d. í auðlindarannsóknir frá Banda- verkfræðingur
málum. Þar ætti að segja
kjósendum að þeir eigi
ríkjunum og Evrópu að þeir
eiga erfitt með að sjá hvaða stjórnnáttúruauðlindir og þeim beri allur
málaflokkur stendur hugsjónum og
arðurinn af þeim. Eins og annar
hagsmunum þeirra næst.
arður ætti sá arður að fara beint
í vasa eigendanna, þ.e.a.s. ÍslendÁ sínum tíma vissi t.d. aðeins
helmingur Bandaríkjamanna hvaða
inga, en ekki í ríkissjóð. Í ríkissjóði
stjórnmálaflokkur hafði meirihluta
blandast arðurinn við aðrar tekjur
í þinginu þar í landi og enn færri
ríkisins sem tryggir að kjósendur
hvað eini þingmaðurinn í kjördæmsjá engan hag af honum og hafa því
lítinn áhuga á honum.
inu þeirra hét. Þekking kjósenda
er þó mismunandi. Þannig eru þeir
Í Alaska fær hver íbúi greidda um
fátækustu að jafnaði verst upplýstir
1.000 dollara árlega í auðlindaarð,
en þekking eykst með menntun.
sem jafngildir 40 þúsund krónum á
mánuði til hverrar fjögurra manna
Þegar kjósendur eru illa upplýstir
byggist valið í kjörklefanum oft á
fjölskyldu. Enda er Alaska það ríki
öðru en stefnu flokka. Þannig getur
Bandaríkjanna þar sem ójöfnuður
t.d. skipt máli hvort tiltekinn framer minnstur. Samkvæmt áliti sérbjóðandi borðar á McDonalds eða
fræðinga gæti auðlindaarður Íslendspilar golf, og því er t.d. svo mikilinga orðið töluvert meiri ef rétt er
vægt fyrir stjórnmálamenn að
haldið á spöðunum, með uppboði
komast „Í nærmynd“ á Stöð 2.
aflaheimilda og arðbærum rekstri
Landsvirkjunar.
Sáraeinföld loforð
En við jafnaðarmenn viljum fá
auðlindaarðinn til að fjármagna
Framsóknarmenn vita þetta og
mennta- og heilbrigðiskerfið og
loforð þeirra hafa verið sáraeinföld. Fyrst voru það 90% íbúðalán
litlar líkur eru á því að það breytist.
og nú 20% lækkun íbúðalána. Því
Það skýrir af hverju svo fáir styðja
kjósa fátækari og minna menntaðir
okkur. Íslendingar sýndu nefnilega skýrt í kosningunum um IceÍslendingar þá í hópum, þrátt fyrir
save að við viljum ekki greiða
að fyrri vinstristjórn hafi notið
pening og í seinustu kosningum
algerrar sérstöðu á Vesturlöndum í
að við viljum fá pening. Því mun
varðstöðu um hagsmuni þeirra.
auðlindaarðurinn áfram renna til
Við jafnaðarmenn mættum því
taka Framsóknarmenn okkur til
lítils forréttindahóps.

stærðfræðingur

Í undanúrslitum Evrópukeppni
kvenna í knattspyrnu voru þrjú
lið frá Norðurlöndunum. Í átta liða
úrslitum voru þau fjögur. Norrænu
ríkin fimm komust öll í úrslitakeppnina. Knattspyrna kvenna á
Norðurlöndum er sem sagt á háu
plani. Kvennalandslið þessara landa
standa sig betur en karlalandsliðin.
En jafnvel á Norðurlöndum er enn
mikill munur á vinsældum fótbolta
eftir því hvort kynið sparkar í hann.
Það er sóun ef aðeins helmingur
fólks getur vænst þess að öðlast
frama fyrir ákveðna færni. En það
þarf ekki að vera þannig. Í mörgum íþróttum, til dæmis tennis eða
frjálsum íþróttum, standa karlar og
konur svipað að vígi þegar kemur að
möguleikum á tekjum og frægð. Í
fótbolta er það ekki svo. Fljótt á litið
virðist sem kynjajöfnuður ríki þar
sem mótin eru þau sömu fyrir karla
og konur. Það er ekkert Wimbledon
kvenna. Ekkert HM kvenna í frjálsum íþróttum. Engir Ólympíuleikar
kvenna. En við erum með sérstök
HM kvenna í fótbolta og handbolta,
sem ég held að séu mistök.
Rey nd a r er öl l u mg jörð
Evrópumótsins í Svíþjóð með miklum ágætum. En áhuginn annars
staðar í Evrópu er samt brot af því
sem hann er þegar karlar spila. Ég
hef ekki orðið var við neinar herferðir á borð við „kíktu í tappann og
þú gætir unnið miða til Svíþjóðar“.
Aðsóknin á leikina, aðra en þá sem

gestgjafarnir spila, er ekkert sérstök. Leikirnir eru ekki sýndir í
löndum sem ekki taka þátt. Vel á
minnst, færri lönd taka þátt en á
EM karla, sem er slæmt. Það þyrfti
að fjölga þeim ríkjum sem hefðu
ástæðu til að sýna frá keppninni.
Ríkisútvarpið gerir sæmilega
með því að sýna frá EM á sérstakri
íþróttarás. Menn passa sig auðvitað
á því að hafa hnífjafnt kynjahlutfall
meðal „viðmælenda“ í settinu fyrir
leiki, enda fylgist fólk með slíku. En
jafnvel RÚV þjónar keppninni ekki
með sama hætti og karlamótinu. Á
EM karla var sýnt frá öllum leikjum
en það var ekki tilfellið nú. Þegar
Svíar tóku á móti Finnum, laugardaginn 13. júlí, var íþróttarás RÚV
notuð til að sýna teiknimyndina
Shrek með ensku tali. Ef ske kynni
að íslenska talið á aðalrásinni færi í
taugarnar á einhverjum.
Átakanlegt virðingarleysi
Ég las viðtal við Eddu Garðarsdóttur, íslenska knattspyrnukonu
sem spilað hafði með Chelsea.
Miðað við hennar frásögn voru konurnar hjá liðinu fyrir neðan 11 ára
drengi í virðingarstiganum. Leikmenn kvennaliðs Chelsea máttu
til dæmis ekki ræða við leikmenn
karlaliðsins að fyrra bragði. Ef karlkyns leikmaður kom í líkamsræktaraðstöðuna þurftu konurnar að yfirgefa hana. Það er bara svoleiðis.
Konurnar settar fram á gang því
karlinn þarf að pumpa. Eflaust er
þetta eins hjá öðrum liðum á Englandi. Og fólk hér á landi sem annars
staðar klæðist treyjum þessara
félaga eins og ekkert sé.
Geymum launamuninn í bili.
Sumir eru stundum með hærri
laun en aðrir. Það er til dæmis

En jafnvel á Norðurlöndum er enn mikill
munur á vinsældum fótbolta eftir því hvort kynið
sparkar í hann.
meira en tífaldur launamunur á
hæst- og lægstlaunaða leikmanni
karlaliðs Chelsea. En ég veit ekki
hvort „láglaunavaramennirnir“ hjá
Chelsea þurfi að standa upp frá fótapressunni og fara þegar John Terry
mætir á svæðið. Ég efast um það. En
það virðist sem enn sé víða komið
fram við konur í íþróttum eins og
fjórða flokks borgara.
Markaðslausnir
Meirihluti hinna íslensku landsliðskvenna spilar með sænskum eða
norskum liðum. Keppni í íslensku
kvennadeildinni markast stundum
af því að tvö til þrjú lið hafa stungið
önnur af. Kannski væri ráð að láta
íslensk lið frekar taka þátt í stærri
deild með harðari samkeppni.
Hvernig væri að búa til eina öfluga
norræna kvennadeild í knattspyrnu?
Íslendingar gætu þá átt eitt lið í
slíkri deild og leikir þess liðs yrðu
án efa umtalaðir og vel sóttir. Væri
það ekki stuð?
Eflaust eru einhver vandkvæði
á þessari hugmynd. Ferðakostnaður gæti orðið hár og hugsanlegt
er að svissneska fyrirtækið UEFA,
sem ræður miklu um evrópsk knattspyrnumál, myndi setja sig upp á
móti henni. En knattspyrna kvenna
verður ekki vinsæl nema það takist
að skapa henni markað. Og þeir sem
fótboltanum stjórna virðast hafa á
því takmarkaðan áhuga.
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

16 | SKOÐUN |

26. júlí 2013 FÖSTUDAGUR

Fastur heimilislæknir – sjálfsögð réttlætiskrafa
F lestir eru sammála HEILBRIGÐISvita stjórnvöld og hafa
um að heilsugæslan á MÁL
gert lengi en ekki beitt
að vera fyrsti viðkomusér með skipulegum hætti
staður sjúklinga í heiltil að efla heilsugæsluna
brigðiskerfinu en veikundanfarin ár.
burða heilsugæsla leiðir
Heilsugæslustöðvarnar
óhjákvæmilega til aukins
eru mikilvæg þjónustufyrirtæki en hún er ekki
kostnaðar fyrir samfélagið, svo ekki sé talað
öfundsverð staða móttökuum óþarfa áhyggjur og
ritarans sem þarf alltof oft
vanlíðan fólks sem þarf Eyjólfur
að svara símtölum á þessa
að leita dýrari lausna á Guðmundsson
leið: „Nei, því miður, við
getum ekki skráð fleiri á
heilsufarsvandamálum en heimilislæknir
þörf krefur. Vel starfandi
stöðina og erum ekki með
lausan tíma hjá lækni í dag.“
heilsugæsla er gríðarlega mikilvæg til að skapa jafnan aðgang
Á Alþingi karpa stjórnmálaað heilbrigðisþjónustu óháð efnamenn um hugtök eins og „einkahag, fötlun eða félagslegri stöðu
væðingu“ og „ríkisrekstur“ og
hver þeirra mænir bara á aðra
og er grunnurinn að markvissri
leiðina en enginn virðist hafa
lýðheilsustefnu.
áhyggjur af ástandinu eða ræða
Málið snýst um jöfnuð en þrátt
fyrir að sjúkratryggingakerfið
um alvöru lausnir.
á Íslandi eigi að tryggja jafnan
Réttur allra þegna
rétt til heilbrigðisþjónustu eru
þúsundir einstaklinga ekki skráðUndanfarin ár hafa hin norrænu ríkin byggt upp grunnar hjá föstum heimilislækni. Þetta

þjónustu sem byggir á rétti allra
þegna til að skrá sig hjá föstum
heimilislækni með því markmiði
að tryggja sjúklingum öryggi og
samfellu í þjónustu. Skýrt ákvæði
er í lögum um skyldu ríkisins, t.d.
í Svíþjóð, að skipuleggja grunnþjónustu í heilbrigðiskerfinu
þannig að allir hafi möguleika
til að velja sér fastan heimilislækni. Markmiðinu er náð með
skýrum þjónustusamningum og
fjölbreyttum rekstrarformum.
Rekstrarfé snýst um fjölda
skráðra skjólstæðinga á heilsugæslustöðina en ekki fjölda koma
eða þjónustuviðvika þannig að
hér er um afmarkaða upphæð
að ræða en ekki opinn krana eða
óútfyllta ávísun. Hvatinn í kerfinu
byggir á því að viðskiptavinurinn sé ánægður og leiti ekki eftir
þjónustu annars staðar.
Markmiðið er að sjálfsögðu
einnig að rekstrarfé nýtist betur
beint í þjónustu við sjúklinga en

minna í yfirbyggingu og stjórnun.
Í dæminu um móttökuritarann
áðan snýst því dæmið við: „Já,
viltu ekki skrá þig á stöðina hjá
okkur, við erum með tíma í dag.“
Aðilar með tilskilin réttindi og
gæðastaðla geta rekið heilsugæslustöð og er eftirlitið strangt.
Forsenda jöfnuðar
Almenn ánægja ríkir um þetta
fyrirkomulag meðal sjúklinga
og heilbrigðisstarfsfólks þar sem
afköst hafa aukist en útgjöld lækkað. Fjölbreytni í rekstrarformum
í heilsugæslu eykur áhuga lækna
á heimilislækningum og skapar
um leið eðlilegri starfsskilyrði og
samkeppnisstöðu gagnvart öðrum
þjónustustigum innan heilbrigðiskerfisins. Gleymum því ekki að
mikilvægi heilsugæslu liggur í
góðri yfirsýn yfir heilsufar sjúklinga sem auðveldar forvarnir,
greiningu og meðferð langvinnra
sjúkdóma og lífstílssjúkdóma.

➜ Gleymum því ekki að
mikilvægi heilsugæslu
liggur í góðri yﬁrsýn yﬁr
heilsufar sjúklinga.

Þess misskilnings gætir oft og
ekki síst meðal ráðamanna að
heilsugæslan sinni minniháttar
veikindum hjá annars frísku fólki.
Rannsóknir hafa sýnt að heilsugæsla mönnuð sérfræðingum í
heimilislækningum getur leyst
úr vanda allt að 90% þeirra sem
til hennar leita og er því aðeins
í undantekningartilfellum þörf á
dýrari þjónustu annarra sérfræðilækna eða sjúkrahúsþjónustu.
Eftir hverju eruð þið að bíða í
heilbrigðisráðuneytinu? Gerið
öllum þegnum landsins mögulegt
að skrá sig hjá föstum heimilislækni en það er forsenda jöfnuðar
og grunnur að markvissri
lýðheilsustefnu.

Þess vegna vil ég hafa mosku í Reykjavík
Um nokkurra ára bil TRÚMÁL
Í ljós kom að upphafleg
bjuggum við hjónin beint
rannsókn hafði verið lítil
á móti stærstu moskog hroðvirknisleg og hófst
unni í Brussel. Moskan
reyndar ekki fyrr en viku
stendur í hor ni nu á
eftir hvarf Loubnu. Það
stórum almenningsgarði,
hafði meira að segja farið
Pa rc Ci nqua ntena i re.
fram húsleit heima hjá
Þar var kallað til bæna á
morðingja hennar. Hvarf
föstudögum en annars var
lítillar múslímastúlku var
þögn í turninum og engin Sólveig Hulsdunk ekki sett í forgang og vakti
truflun af nokkurri starf- Georgsdóttir
takmarkaða athygli fjölsemi í moskunni. Hins mannfræðingur
miðla og var það í hróplegu
vegar hringdu kirkjumisræmi við rannsókn á
hvarfi annarra belgískra stúlkna
klukkur í hverfinu tíma og ótíma.
Mér varð hugsað til moskunnar um
á þessum árum, sem barnaníðingdaginn.
urinn Marc Dutroux hafði á samSumarið 1992 var 9 ára gömul
viskunni.
belgísk stúlka af marokkönskum
Þarna hefði mátt búast við að
uppruna, Loubna Benaïssa, send
hatur myndi blossa upp meðal
múslíma í Brussel (sem eru um
út í búð að kaupa jógúrt. Hún kom
aldrei heim úr þeirri ferð. Fimm
300.000 eða fjórðungur borgarbúa)
árum síðar bar þrotlaus barátta
í kjölfarið og jafnvel að óeirðir
Nabelu systur hennar, sem var
brytust út. En svo var ekki, allir,
fáeinum árum eldri, þann árangur
múslímar, kaþólskir, mótmælendur
að hvarf hennar var aftur tekið
og aðrir, sameinuðust í harmi og
hryllingi, margir límdu mynd af
til rannsóknar og lík Loubnu litlu
fannst í verkfærakistu í kjallara
Loubnu með árituninni „Gleymum
dæmds kynferðisbrotamanns,
aldrei Loubnu Benaïssa“ í hús- og
aðeins 200 metra frá heimili fjölbílglugga og dag frá degi fjölgaði
skyldunnar.
hvítu blómunum fyrir utan mosk-

una þar til blómahrúgan náði næstum upp að handfangi aðaldyranna.
Það var áhrifamikið að ganga
„hvítu gönguna“ gegnum Brussel
endilanga ásamt hálfri milljón
borgarbúa til að minnast þessara
fórnarlamba barnaníðinga, en
enginn hrópaði slagorð, enginn
var með mótmælaskilti. Þeim mun
fleiri voru hvítklæddir og báru
hvít blóm.
Vikið frá ströngum trúarreglum
Þegar leið að útför Loubnu litlu
varð ljóst að stærsta moska borgarinnar, sem rúmar 1.000 manns,
dugði ekki til. Þá var ákveðið að
setja upp tvo risaskjái í garði
moskunnar og sýna beint frá
athöfninni. Yfir 20 þúsund borgarbúar streymdu í garðinn til að
heiðra minningu litlu stúlkunnar.
Forystumenn safnaðarins ákváðu
að víkja frá ströngum trúarreglum
og rétta fram hönd til fjölskyldna
fórnarlamba Marcs Dutroux, sem
allar voru kaþólskar, og bjóða
þeim að taka þátt í athöfninni inni í
moskunni, þar sem mæðrunum var
boðið að ávarpa söfnuðinn.

Ég held að þetta hafi verið í
fyrsta skipti sem konur töluðu
í aðalsal moskunnar. Þetta var
áhrifarík stund, sem einkenndist
af gagnkvæmri virðingu. Víða í
garðinum mátti heyra innfædda
Belga endurtaka „Allahu Akbar“
eftir Ímaminum og allir hlýddu
þeim sem kunnu siðina og sneru
sér í átt til Mekka þegar við átti,
alveg eins og við hermum eftir
þeim sem kunna kristna siði og
stöndum upp í kirkjunni á réttum
augnablikum.
Þegar athöfninni var lokið var
almenningi boðið að koma inn í
moskuna. Við hjónin þáðum boðið
og gengum inn í fallegan salinn,
alþakinn mjúkum bænateppum.
Þar var steint gler í gluggum og
í útskornum hillum voru raðir af
Kóraninum í fallegu gull- eða silfurslegnu bandi. Nokkrir gestir,
karlar og konur, sátu á teppunum í
þögn. Þarf ég að nefna að auðvitað
fórum við úr skónum? Ég fer heldur
ekki í kirkjur í Suður-Evrópu
aðeins í bikiníbrjósta haldara að
ofan.
Því er við að bæta að strax

➜ Það var áhrifamikið að

ganga „hvítu gönguna“
gegnum Brussel endilanga
ásamt hálfri milljón.
eftir athöfnina voru líkamsleifar
Loubnu Benaïssa fluttar til
Marokkó til greftrunar, enda
var ekki múslímskur grafreitur
í Brussel, þrátt fyrir margra ára
viðleitni múslímskra íbúa til að fá
grafreit. Það hefði verið enn þungbærara fyrir fjölskyldu hennar ef
ekki hefði verið hægt að halda
kveðjuathöfn um Loubnu í heimaborg hennar, Brussel, vegna þess
að einhverjir hefðu verið á móti
byggingu mosku þar.
Þetta rifjaðist upp fyrir mér í
sambandi við haturs- og öfgafulla
umræðu undanfarið um væntanlega byggingu mosku í Reykjavík,
umræðu sem einkennist jafnvel
af svo miklu þekkingarleysi að
moskan er eignuð allt öðrum
söfnuði en þeim sem hefur beðið
eftir lóðinni síðan fyrir aldamót.

Hefur virkilega ekkert breyst? Skógurinn Reykjavík
Stórt skref var stigið í vetur þegar
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur
viðurkenndi að um ráðuneyta- og
kynbundinn launamun væri að ræða
hjá starfsmönnum ríkisins. Þáverandi ríkisstjórn af stað jafnlaunaátaki sem ætlað var að brúa þennan
launamun. Ákveðið var að byrja á
kvennastéttum í heilbrigðiskerfinu.
Endurskoðun stofnanasamninga við
heilbrigðisstofnanir er nú í fullum
gangi en er hvergi nær lokið.
Fyrstu skrefin voru stigin með
gerð stofnanasamnings hjúkrunarfræðinga á Landspítala. Það eru þó
einungis fyrstu skrefin og ekki þar
með sagt að björninn sé unninn,
betur má ef duga skal. Kynbundinn
launamunur er algerlega ólíðandi í
landi sem kennir sig við jafnrétti.
Það var sláandi að hlusta á upplestur
Sigrúnar Magnúsdóttur þingmanns
á grein Rannveigar Þorsteinsdóttur
úr blaðinu 19. júní frá árinu 1955 um
jöfn laun til karla og kvenna fyrir
jafnverðmæt störf. Hefur virkilega
lítið eða ekkert breyst nú tæplega 60
árum síðar? Viljum við að mæður
okkar, eiginkonur, dætur, frænkur og vinkonur séu með lægri laun
en karlmenn í sambærilegu starfi
með sambærilega menntun? Svarið
hlýtur að vera nei! Við hljótum að
geta brúað þetta bil og við minnum
á að nú er árið 2013.
Kjörin jöfnuð 2015
Undanfarnar vikur hefur nýkjörin
ríkisstjórn greint frá því að útlitið
sé ekki gott hvað varðar rekstur

➜ Til að halda hjúkrunar-
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fræðingum í hjúkrun og
tryggja framúrskarandi
þjónustu til framtíðar þarf
að bæta kjör, vinnuálag og
starfsumhverﬁ stéttarinnar.

Ólafur G.
Skúlason

Cecilie B. H.
Björgvinsdóttir

formaður Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga

sviðstjóri kjara- og
réttindasviðs Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga

ríkisins. Hún hefur nefnt að ekki
séu til peningar til að halda áfram
með jafnlaunaátakið sem þegar er
hafið. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, sagði
á þingi að ekki hefði verið gert ráð
fyrir þessum útgjöldum í fjárlögum
ársins 2013, en að halda þyrfti
áfram og gefast ekki upp. Það var
hins vegar ánægjulegt að heyra að
ríkisstjórnin styður viðleitni til þess
að jafna kjör ríkisstarfsmanna og
ætlar að finna leið til þess að halda
þessu verkefni áfram.
Hjúkrunarfræðingar eru vel
menntuð stétt með mikla þekkingu
og færni sem er ómissandi
fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi.
Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að
með því að hafa vel menntaða hjúkrunarfræðinga lækkar dánartíðni,
legudögum fækkar og það dregur
úr fylgikvillum sjúkrahúslegu.
Íslenskir hjúkrunarfræðingar

leita í auknum mæli til útlanda til
vinnu, sem er verulegt áhyggjuefni. Stórir árgangar hjúkrunarfræðinga eru á leið á lífeyri á næstu
þremur árum og því stefnir í verulegan skort ef ekkert verður að gert.
Það veldur ekki minni áhyggjum
að sífellt fleiri hjúkrunarfræðingar leita í annað nám eða á nýjan
starfsvettvang í leit að hærri launum, betri vinnutíma og bættum
vinnuaðstæðum. Til þess að halda
hjúkrunarfræðingum í hjúkrun og
tryggja framúrskarandi þjónustu til
framtíðar þarf að bæta kjör, vinnuálag og stafsumhverfi stéttarinnar.
Við skorum á ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að
loka þeirri gjá sem er á milli launasetningar karla og kvenna. Vinnan
er þegar hafin og henni verður að
halda áfram. Það yrði ríkisstjórninni til sóma að hafa það á ferilskrá
sinni að hafa jafnað laun karla og
kvenna hjá ríkinu. Við hvetjum
ríkisstjórnina til þess að sýna gott
fordæmi. Tilvalið markmið er að
kjör karla og kvenna innan ríkisins
verði orðin jöfn þann 19. júní 2015,
þegar 100 ár eru liðin frá því að
konur fengu kosningarétt á Íslandi.

Ekker t er jafn hei l- UMHVERFI
➜ Óvinir trjánna
næmt og frískandi og
eru bergrisarnir í
hjólreiðatúr í skóglendi.
borgarstjórn sem vilja
Fersk lyktin af birkinu,
klippa greinarnar
fuglasöngur og jafnvel
kanínur renna saman í
af öspunum. Þetta
ómþýða sinfóníu fyrir
er ekkert annað en
skilningar vitin. Að skoða
limlesting náttúrtré Reykjavíkur er eins
og að lesa sögu hennar, Guðmundur
unnar og ætti ekki að
enda hafa þessir vina- Pálsson
þrífast hjá siðuðum
legu risar verndað okkur vélsmiður
mönnum.
fyrir hafgolunni í áratugi
ef ekki lengur. Fátt finnst mér
skemmtilegra en að finna mér
útsýnisstað og horfa yfir þennan
eyrað á mér fyrir nokkrum árum.
mikla skóg, lesa í hann og reyna
Það óx hratt og sprakk svo með
að skilja öll hans leyndarmál.
tilheyrandi látum líkt og gerist
Óvinir trjánna eru bergrisarnir
ef ekki er byggt á þéttu trjálendi.
í borgarstjórn sem vilja klippa
Með geislasverði
greinarnar af öspunum. Þetta er
ekkert annað en limlesting náttHelsti draumur Jóns Gnarr
virðist vera að fella öll tré
úrunnar og ætti ekki að þrífast
borga ri n na r með geislahjá siðuðum mönnum.
sverði, ef marka má fatavalið.
Breyttir tímar
Reykvíkingar ættu að stefna að
Fyrir nokkrum árum þurfti ég að
því að verða grænasta höfuðfara í Öskjuhlíðina til að hlusta
borg heimsins í stað þess að vera
á trén syngja fyrir mig en í dag
höfuð borg mengunar og hálferu breyttir tímar. Hinn almenni
kláraðra hjólastíga.
Minn draumur er að geta farið
Reykvíkingur þarf ekki að leita
lengra en í garð nágrannans til
með dóttur mína í fallega skóga
að eiga einlæga stund með Ösp
borgarinnar, tínt epli af trjánum
og Birki. Ég hef gróðursett upp á
og fylgst með uglum að veiðum,
eigin spýtur í fjölda ára á svæðrennt fyrir silung í tjörninni og
um sem ég sé fyrir mér sem
komið svo dauðþreyttur heim
mögulega íbúðabyggð. Nýbyggmeð bros út að eyrum. Þetta er
ingar á trjálitlum svæðum eru
ekki ósanngjörn krafa til borgarjafn óspennandi og graftarkýlið
innar, eða fyrir hvað borgum við
sem ég fékk aftan við vinstra
þeim eiginlega laun?

Nú gefst
viðskiptavinum
Cintamani kostur
á að spreyta sig í
skólahreysti!
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SKÓLAHREYSTI Í CINTAMANI AUSTURHRAUNI
Skólahreystibrautin verður fyrir framan verslun okkar í

AUSTURHRAUNI 3, FÖSTUDAGINN 26. JÚLÍ KL. 13:00
Óvæntar uppákomur og glaðningur fyrir börnin. Endilega komdu og skemmtu þér með okkur!
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Listafólk þakkar fyrir sig
Okkar ástkæri

HJALTI ÍSFELD JÓHANNSSON
frá Skriðufelli í Þjórsárdal,

lést á Landakotsspítala 19. júlí. Útförin
fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn
30. júlí kl. 13.00. Þökkum starfsfólki K-1
á Landakotsspítala fyrir sérstaklega góða
umönnun.
Haukur Hjaltason
Ómar Hjaltason
Pálmi Guðjónsson
og barnabörn.

Sigurveig Ólafsdóttir
Þóra Steingrímsdóttir
Hjördís Kjartansdóttir

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

ÓSKAR ÓSKARSSON
lést miðvikudaginn 17. júlí. Útförin fer
fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 26.
júlí kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans
er bent á söfnunarreikning til kaupa á
línuhraðli fyrir Landspítalann 0301-26-050082, kt. 460169-6909.
Ragnheiður Baldursdóttir
Sigríður S. Óskarsdóttir
Óskar B. Óskarsson
Baldur Ö. Óskarsson
og barnabörn.

Ólafur M. Ólafsson
Ingibjörg Hjálmfríðardóttir
Kristín J. Kolbeinsdóttir Diego

Curver Thoroddsen og Ragnheiður Gestsdóttir opna sýninguna Fölblár punktur á
Seyðisﬁrði í dag, en þau hafa dvalið fyrir austan allan júlímánuð.
„ Þ etta er frábær tímapunktur
til að sýna það sem við höfum
unnið út frá innblæstri okkar
hér,“ segir myndlistar maðurinn
Curver Thoroddsen, sem ásamt
R a g n heiði G e stsdót t u r opn a r
sýningu í bókarbúðarrými Skaftfells,
miðstöðvar myndlistar á Austurlandi,
á Seyðisfirði í dag klukkan 17.
Sýningin heitir Fölblár punktur og
er afrakstur mánaðarlangrar vinnu
myndlistarfólksins fyrir austan.
Þau Curver og Ragnheiður hafa
dvalið á Seyðisfirði allan júlímánuð
við störf í gestavinnustofu Skaftfells.
„Skaftfell býður upp á vinnustofudvöl þar sem listamenn geta verið
í mánuð eða fleiri mánuði og unnið
að verkefnum. Við hefðum viljað
vera lengur en einn mánuð en gátum
það því miður ekki. Nú er dvölinni
að ljúka og þess vegna viljum við
sýna afrakstur þessarar vinnu og
þeirra tilrauna sem við höfum gert
hér,“ segir Curver og lætur vel af
dvölinni á Austurlandi í júlímánuði.
„Það hefur verið alveg frábært veður
hérna og aðstaðan er líka stórkostleg.
Hér fyllumst við innblæstri og hér
er mikið af listafólki og heilmikið

FÖLBLÁR
PUNKTUR

Ragnheiður
Gestsdóttir
og Curver
Thoroddsen sýna
afrakstur
mánaðarlangrar
vinnu á Seyðisfirði yfir helgina.

í gangi, bæði á sumrin og veturna.
Hér er unnið frábært starf og við
viljum þakka fyrir okkur með þessum
hætti.“
Sýningin sem opnar í dag er tilraunakennd innsetning og segir
Curver hana kanna bæði óravíddir
heimsins og tilbreytingarlausan
hversdagsleikann á sama tíma. Curver
og Ragnheiður vinna með hina ýmsu
miðla, meðal annars skúlptúr, vídeó

Okkar ástkæri
Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

MARTEINN KRISTINSSON
rafvirkjameistari,
Njálsgötu 1, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í
Reykjavík, þriðjudaginn 30. júlí kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir,
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Parkinsonfélagið.
Kristín Þ. G. Jónsdóttir
Ingibjörg Þóra Marteinsdóttir
Kristinn Óskar Marteinsson
afabörn og langafabörn.

EYJÓLFUR G ÞORBJÖRNSSON
veðurfræðingur,

lést í faðmi fjölskyldu á öldrunardeild
Landspítalans í Fossvogi föstudaginn
19. júlí. Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni
í Hafnarfirði þriðjudaginn 30. júlí kl. 13.00.

og hljóð, en þetta er í fyrsta sinn sem
þau gera myndlistarverk í samstarfi.
Sýningin Fölblár punktur er sett upp
í Skaftfelli – Bókabúð, gamalli bókabúð sem nú er tóm og gegnir hlutverki
rýmis á vegum miðstöðvarinnar fyrir
verkefni og minni sýningar. Opnunin
fer fram í dag klukkan 17 og verður
sýningin opin yfir helgina, 27. og 28.
júlí, frá klukkan 14 til 17 báða dagana.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

KRISTBJÖRG LOVÍSA
EIRÍKSDÓTTIR
Hvassaleiti 73,

lést á Landspítalanum þriðjudaginn 23. júlí.
Jón Þorsteinsson
Sigríður Jónsdóttir
Eiríkur Jónsson
Margrét Jónsdóttir
Ingunn Jónsdóttir
Þórunn Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Aðstandendur

Hilmar Teitsson
Þóra Stefánsdóttir

kjartan@frettabladid.is

Ólafur Örn Thoroddsen
Petrína Sæunn Úlfarsdóttir
Aðalsteinn Þorgeirsson
Enes Cogic

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og bróðir,

JÓN SIGURVIN SIGMUNDSSON
trésmiður,
Fellsmúla 17,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÁGÚSTA (DÍDÍ) HARALDSDÓTTIR
Sólvangsvegi 3, Hafnarfirði,

sem lést þriðjudaginn 16. júlí á hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði, verður
jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 29. júlí klukkan 15.00.

lést mánudaginn 22. júlí á Landakotsspítala.
Jarðarförin fer fram frá Háteigskirkju
þriðjudaginn 30. júlí kl. 13.00.
Helga Kristinsdóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir
Sigmundur Jónsson
Reynir Jónsson
Hörður Sigmundsson
og barnabörn.

Hilmar Þór Hauksson
Nanna Guðrún Yngvadóttir
Bentína Þórðardóttir

AÐALSTEINN STEINDÓRSSON

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts okkar ástkæru dóttur,
móður, tengdamóður, systur, mágkonu
og ömmu,

ÞÓRDÍSAR BRYNJU
AÐALSTEINSDÓTTUR.

Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir
Kristín Aðalsteinsdóttir
Kristinn Sigurjónsson
Auður Aðalsteinsdóttir
Þórkatla Aðalsteinsdóttir
Hörður Lúðvíksson
Sveinn Aðalsteinsson
Helga Pálmadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Halldóra Karlsdóttir
Aðalsteinn H. Oddsson
Andri H. Oddsson
Arnar H. Oddsson
Guðríður H. Aðalsteinsdóttir
Áslaug H. Aðalsteinsdóttir
Halldóra Aðalsteinsdóttir
og barnabörn.

lést á Heilbrigðisstofnuninni Blönduósi
laugardaginn 20. júlí. Útförin fer fram
frá Blönduóskirkju laugardaginn 27. júlí
kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á orgelsjóð Blönduóskirkju.
Egill Guðni Jónsson

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

BOLLI THORODDSEN
Sæbraut 6, Seltjarnarnesi,

Lækjarbrún 3, Hveragerði,

lést 18. júlí síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Hveragerðiskirkju laugardaginn 27. júlí
kl. 13.00.

ÞORBJÖRN SIGURÐSSON

Sigríður Svanhildur Skaftadóttir
Hulda Þorbjarnardóttir
Jósefína Þorbjarnardóttir
Þorbjörn Egill Egilsson

Árni Bárður Guðmundsson
Guðný Árnadóttir
Benedikt Jónsson
Guðmundur Rúnar Árnason
Ingibjörg Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sara R. Davis
Helena Einarsdóttir
Kristín H. Magnúsdóttir
Ragnar Þorgeirsson
Jóhann G. Sveinsson
Holger P. Clausen

lést fimmtudaginn 18. júlí á dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Grund. Útförin fer fram
frá Neskirkju við Hagatorg mánudaginn 29.
júlí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeir sem vilja minnast hans láti líknarfélög njóta
þess.
Ragnhildur Helgadóttir
Emil Thóroddsen
Helgi Bollason Thóroddsen
og barnabörn.

Katla Gunnarsdóttir
Sigrún B. Bergmundsdóttir

www.kvedja.is

Ástkær móðir okkar, amma og langamma,

MARÍA GUÐMUNDSDÓTTIR
Furugerði 1,

Virðing Reynsla & Þjónusta
V
stta
Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

lést 22. júlí 2013 á deild 4B á Landspítala.
Jarðarförin auglýst síðar.
Hilmar Guðmundsson
Sigríður Kristjánsdóttir
Hrönn Pálsdóttir
Sigrún Pálsdóttir
Ellen Pálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín og systir okkar,

GUÐRÚN KRISTÍN
SIGURMARSDÓTTIR JENSEN
lést á heimili sínu í Hvidovre í Danmörku
þann 3. júní sl. Útförin fór fram 11. júní.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Gunnar Arnarsson, Alda Sigurmarsdóttir
og Kristín Sigurmarsdóttir.

JOHN GRANT Á AKUREYRI
John Grant heldur tvenna tónleika á Græna hattinum á
Akureyri í kvöld kl. 20 og aftur kl. 23. Grant hefur
vakið eftirtekt fyrir einlæga og grípandi sviðsframkomu og gestir tónleikanna munu upplifa skemmtilega kvöldstund. Grant hefur verið á tónleikaferðalagi um Evrópu undanfarið og verið vel tekið.

Reykhóladagar
á Rey
Reykhólum
ykhólu
um
dagana 25 – 28 júlí

Nú um komandi helgi verður haldin hin árvissa
byggðar – og héraðshátíð Reykhóladagar á Reykhólum.
Margt verður gert til skemmtunar á dögunum og allir ættu að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Fyrir börn og ungmenni er
boðið upp á bíósýningar í Báta – og hlunnindasýningunni, keppt
er í kassabílarallí, Kómedíuleikhúsið verður með leikrit, krakkafjör,hoppukastalar, keppni í þarabolta, grillaðar pylsur og gefið
sælgæti. Einnig verður keppt í baggakasti. Markaðsdagur verður
í matsal skólans á laugardag og kaffisala kvenfélagsins sér um
veitingar. Um kvöldið er síðan kvöldskemmtun í íþróttahúsinu
þar sem Hafliði Halldórsson matreiðslumaður mun töfra fram
veislu handa gestum og dans verður svo stíginn fram á rauða
nótt. Næg tjaldstæði eru við Grettislaug og er góð aðstaða handa
ferðamönnum. Hægt er að skella sér í þaraböð í SjávarSmiðjunni
þar sem hægt er að slaka á og njóta veitinga, veðurblíðunnar og
umhverfisins!

fyrirbyggjandi fæðubótarefni
Innheldur: 60 Töﬂur með Riboﬂavin - Magnesíum Citrate
Magnesíum Oxide og Puracol Feverfew. 1-2 töﬂur á dag

HOLTA KYNNIR Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

M

Ekki þjást

.is
.is

ELDAÐ MEÐ HOLTA
atreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta
á ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti úr
Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar
okkur uppskrift að ljúffengum kjúklingaleggjum

Hausverkur

Mígreni

MYND/GVA

með chilli-sósu. Hægt er að fylgjast með Úlfari
elda þessa girnilegu máltíð í kvöld klukkan 21.30 á
sjónvarpsstöðinni ÍNN. Þættirnir verða svo endursýndir yfir helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á
heimasíðu ÍNN, inntv.is.

ELDHEITIR KJÚKLINGALEGGIR MEÐ CHILLI-SÓSU, SELLERÍI, VALHNETUM
OG GRÁÐAOSTAFRAUÐI
BEST OF
SUPPLEM
ENTS
AWARD
WINNER

Fyrir 4
12-16 kjúklingaleggir eða vængir
½ dl olía
1 msk. chilli-flögur
1 msk. kúmen
2 msk. óreganó, smátt saxað, eða
3 msk. þurrkað
Salt og nýmalaður pipar
1 ½ dl chilli-sósa
2 msk. óreganó, smátt saxað, eða
3 msk. þurrkað
4 sellerístilkar, skornir í lengjur
1 dl valhnetur, saxaðar
Setjið kjúklingaleggina í skál ásamt
olíu, chilli-flögum, kúmeni, óreganó,
salti og pipar. Blandið vel saman og
geymið í kæli í 2-24 klst. Strjúkið

þá það mesta af olíunni af leggjunum og grillið á milliheitu grilli
í 20-25 mín og snúið leggjunum
reglulega. Setjið chilli-sósu í skál
ásamt óreganó og kjúklingaleggjunum og blandið vel saman. Grillið
leggina aftur í 5 mínútur og snúið
leggjunum reglulega. Berið leggina
fram með sellerí, valhnetum og
gráðostafrauði.

GRÁÐOSTAFRAUÐ
1 bátur gráðaostur, við
stofuhita
30 g smjör, við stofuhita
1 dl þeyttur rjómi

Setjið gráðaost og smjör í matvinnsluvél og maukið vel í fimm
mínútur, eða þar til osturinn er
mjúkur og farinn að glansa. Færið
þá ostinn í skál og fellið rjómann
varlega saman við ostinn með
sleikju eða sleif.

FÓLK| HELGIN

ELDUR Í HÚNAÞINGI UM HELGINA
ÁRATUGAR AFMÆLI Unglistahátíðin var sett í tíunda sinn á miðvikudaginn.
Hápunktur hátíðarinnar verður í kvöld og á morgun.

Á

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni.
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play, Windows
store eða í App store og náðu í appið.

miðvikudaginn hófst unglistahátíðin
Eldur í Húnaþingi. Í ár verður hátíðin
haldin í tíunda skiptið. „Þegar hátíðin
var fyrst sett árið 2003 var hún lítil og var
aðallega til þess að unga fólkið hefði eitthvað
að gera hérna í Húnaþingi vestra. Síðustu
ár hefur hún þó stækkað töluvert og við
höfum fengið til okkar fjölmarga fræga tónlistarmenn og dagskráin er orðin fjölskylduvænni,“ segir Gerður Rósa Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri Elds í Húnaþingi. Gestir
frá öllum landshlutum koma á hátíðina en í
fyrra mættu rúmlega eitt þúsund manns.
Dagskráin í ár er mjög fjölbreytt og
skemmtileg og það eiga allir að geta fundið
eitthvað við sitt hæfi. „Við byrjum undirbúninginn um áramótin. Þá bókum við tónlistarfólk og setjum upp dagskrá,“ segir Gerður.
Unglistanefndin sér
um hátíðina og nánast allir sem koma
að undirbúningnum
eru að vinna sjálfboðastarf. „Stefnan
er að hafa allt frítt.
Við þurfum þó að
rukka inn á tónleikana sem eru
haldnir en þeir eru
ódýrir,“ útskýrir
Gerður.
Á miðvikudaginn
var hátíðin sett en GERÐUR RÓSA framkvæmdastjóri hátíðarinnar.
þá var eldurinn
tendraður. Í gær
fluttu heimamenn tónlist fyrir hátíðargesti og
haldið var fjallaskokk og fleira. Í kvöld verða
tónleikar í Borgarvirki en þar mun Ragnheiður Gröndal stíga á stokk. Oft hefur verið
talað um að Borgarvirki sé einn sérstakasti
tónleikastaður á landinu en það er steinvirki úr 10-15 metra háu stuðlabergi sem er
talið hafa myndast á síðustu ísöld. Þar er
mikið logn og þess vegna ætti að fara vel um
tónleikagesti. Kveikt er á kertum í berginu til
þess að skapa góða stemningu. Seinna um
kvöldið eru haldnir tónleikar í félagsheimilinu á Hvammstanga þar sem Hjálmar leika
fyrir dansi. Laugardagurinn er hápunktur
hátíðarinnar en þá er fjölskyldudagurinn.
Þá verða sápurennibraut, grill og hoppukastalar. Dagurinn endar á dansleik með
Buffi fyrir unglingana.
Á meðan á hátíðinni stendur verður
útvarpssending í gangi þar sem hver sem
er getur verið með þátt. Veðurspáin fyrir
helgina er góð á Húnaþingi og er búist við
skemmtilegri hátíð. „Undirbúningurinn hefur
gengið mjög vel og við erum spennt fyrir
að halda upp á tíu ára afmæli hátíðarinnar,“
segir Gerður. Hægt er að nálgast upplýsingar
um hátíðina á síðunni eldurhunathing.com.
■ gunnhildur@365.is

NÓG UM AÐ VERA
Á morgun verður
fjölskyldudagur og
þá ættu allir að finna
eitthvað við sitt hæfi.

TÓNLEIKAR Í BORGARVIRKI Í kvöld verða haldnir tónleikar á flottasta
tónleikastað á landinu.

KRÆKLINGUR Á GRILLIÐ
Kræklingur er einstaklega ljúffengur. Vinsælt er að borða hann
með spagettíi, eins og gert er við
Miðjarðarhafið, en það er einnig
gott að elda kræklinginn á grillinu. Þetta er mjög einfalt að gera
og uppskriftin miðast við fjóra.
1,2 kg kræklingur
2 dl hvítvín
4 msk. fersk basilíka, rifin niður
2 fenníka, skornar í strimla
4 msk. ósaltað smjör
Þykkur álpappír

Útbúið fjórar skálar (poka) úr
álpappír. Deilið kræklingnum í
fjóra hluta og setjið hvern hluta
í álpappír. Setjið 1 msk. smjör í
hverja skál, hálfan dl hvítvín og
fenníkustrimla. Lokið álpokunum
og setjið á heitt grill. Eftir 10-15
mínútur hafa skeljarnar opnað
sig og þá er rétturinn tilbúinn.
Opnið pokana og dreifið basilíku
yfir.

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

KRÆKLINGUR Það er
einfalt að elda krækling.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

Líﬁð

Lífið skoðaði fólk
í sumarblíðunni
GÖTUTÍSKAN
Í KAUPMANNAHÖFN 2

FÖSTUDAGUR
26. JÚLÍ 2013

Gígja Birgisdóttir

FEGURÐARSAMKEPPNIN
VAR STÖKKPALLUR

visir.is/liﬁd

Verslunin Andrea
í Hafnarfirði
STÓR HÁLSMEN
VERÐA ÁFRAM
VINSÆL 6

Aldís Pálsdóttir
ljósmyndari
FACEBOOK ER
ATVINNUSKAPANDI
FYRIR MIG 8
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HVERJIR
HVAR?

María Rut Kristinsdóttir, formaðurr
Stúdentaráðs, sást á Kalda bar í
vikunni sem leið. Sumarblíðan og sólskinsdagar eru einstaklega hvetjandi
fyrir mannlífið í miðborginni. Veit-

i
ingaog kaffihús borgarinnar
b
blómstra
og því voru ófá þekkt
a
andlit
sem kíktu út og fengu
s létta drykki. Leikkonan
sér
N
Nína
Dögg Filippusdóttir

s einnig í makindum sínum
sat
á Kalda bar. Enn fremur mátti
s Veigar Ölni Gunnarssjá
s
son,
stjórnanda kynlífsfræðsluþ
þáttarins
Tveir + sex.

Líﬁð
Hamingja, fólk og
annað frábært

Umsjón blaðsins
Marín Manda Magnúsdóttir
marinmanda@frettabladid.is
Umsjón Lífsins á Vísir.is
Ellý Ármanns
elly@365.is
Útgáfufélag
365 miðlar ehf.
Forsíðumynd
Björg Vigfúsdóttir
Auglýsingar
Atli Bergmann
atlib@365.is
Hönnun
Silja Ástþórsdóttir
siljaa@frettabladid.is
Lífið
Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík,
sími 512 5000
www.visir.is/lifid
Hár og makeup
Þórunn Hulda Vigfúsdóttir

MYNDIR/MARÍN MANDA MAGNÚSDÓTTIR

S A LO N R E YK J AV Í K

TÍSKA DANIR
TOLLA Í TÍSKUNNI

Síðir og stuttir blómakjólar, ﬂaksandi pils, samfestingar,
stuttbuxur og sandalar. Allt virðist vera leyﬁlegt í sumar.

S

tórborgin Kaupmannahöfn er þekkt fyrir litlu hafmeyjuna,
Tívolíið, konungsfjölskylduna, smørrebrød og að sjálfsögðu
hönnun og tísku. Á sumrin iðar borgin af mannlífi, þar
sem fólk er að mestu fótgangandi eða hjólandi um borgina
og nýtur sérhverrar stundar í góða veðrinu. Lífið skoðaði
tískustrauma sumarsins og fékk að smella nokkrum myndum af
áhugaverðu fólki á röltinu í miðborginni.
Myndirnar
vvoru teknar
á Strikinu,
K
Købmagergade og
á Íslandsbryggju.
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GÁMASALA
25. - 27. JÚLÍ | FIMMTUDAGUR TIL LAUGARDAGS

FYRSTIR

KOMA,
FYRST
IR FÁ

ALLT AÐ

40%

AFSLÁTTUR ÞAÐEINS

ESSA 3
DAGA!

VIÐ FENGUM ÓVÆNT FULLAN GÁM AF MONGOOSE HJÓLUM
SEM VIÐ ÞURFUM AÐ LOSNA VIÐ - STRAX!

SÖLUMENN OKKAR VERÐA Í SAMNINGSSTUÐI!
MÖGULEIKI Á VAXTALAUSU LÁNI Í 6 MÁNUÐI EF KEYPT ER FYRIR 75,000,- EÐA MEIRA.

FAXAFENI 7

SÍMI 5 200 200 GAP.IS
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GÍGJA BIRGISDÓTTIR
FJÖGUR TUNGUMÁL Á HEIM

Aðeins 18 ára var hún kosin fegurðardrottning Íslands. Draumurinn var að ﬂytja ti
í Lúxemborg í 20 ár og rekur stílistafyrirtækið Gia in style. Líﬁð ræddi við Gígju
menntunina erlen
NAFN Gígja Birgisdóttir
ALDUR 45 ára
STARF
Image Consultant – Útlitsráðgjafi
HJÚSKAPARSTAÐA
Í sambúð með Jerome Wigny
BÖRN
Leo-Thor 12 ára og
Viktor Týr 5 ára.
Hvað dreymdi þig um að verða
þegar þú varst yngri? „Prinsessa í
kastala í heitu landi.“
Þú varst valin fegurðardrottning
Íslands árið 1986. Hvernig kom það
til að þú fórst í keppnina? „Þetta
var nú algjörlega óvart. Ég hafði
ekki mikið sjálfsálit á þessum tíma,
var löng, mjó og með rautt hár í
þokkabót. Einn góðan veðurdag
hringdi Heiðar Jóns í mig og spurði
hvort ég vildi ekki taka þátt í Ungfrú Akureyri. Ég var í svo miklu
sjokki að ég man varla eftir samtalinu. Til að gera langa sögu stutta,
þá sigraði ég Ungfrú Akureyri og
tók þátt í Ungfrú Ísland um mánuði
seinna og var valin Fegurðardrottning Íslands. Þetta gerðist allt svo
hratt og ég var svo ung og óreynd
og var allt í einu orðin „fræg“ á Íslandi. Ég hafði aldrei labbað á háhæluðum skóm og átti auðvitað ekki
svoleiðis. Ég keypti mér eina hvíta
með 6 cm hæl fyrir keppnina og svo
fjárfesti ég í svörtum hælum fyrir
Miss World-keppnina. Mér fannst
ég vera þvílíkt fullorðin, rétt 18 ára.
Þegar ég horfi til baka var ég mjög
óþroskuð og áhrifagjörn. Fólkið sem
stóð að keppninni var sem betur
fer þvílíkt eðalfólk. Heiðar Jóns og
Jana Geirs eru höfðingjar og ég er
óendanlega þakklát fyrir allt sem
þau gerðu fyrir mig. Unnur Arngríms er líka mikil fyrirmynd fyrir
mig og gaf mér ómetanleg ráð fyrir
framtíðina.“
Fegurðarsamkeppnin opnaði dyr
Urðu miklar breytingar í lífi þínu
eftir keppnina? „Það gerðust fullt af
spennandi hlutum í mínu lífi og ég
fékk nokkur gylliboð um módelstörf
t.d. í París og Ástralíu, sem ég hafnaði auðvitað því ég var á leiðinni í
háskóla í Bandaríkjunum. Þetta var
góður stökkpallur fyrir mig. Þetta
var allt öðruvísi en þetta er í dag.
Samfélagsmiðlar voru ekki til og eflaust varð einhver gagnrýni bak við
lokaðar dyr eftir Miss World en ég
kom ekkert skemmd út úr þessu því
ég heyrði ekkert nema jákvæðar
raddir. Ég flutti til Reykjavíkur,
fékk vinnu í Íslandsbanka og var á
fullu í tískusýningum með Módelsamtökunum. Unnur Arngríms
hugsaði ótrúlega vel um módelin sín.
Það var brjálað að gera hjá okkur
og ég hafði bara nokkuð gott upp úr
þessu, sem hentaði vel þar sem ég
var að safna fyrir háskólanáminu í
Bandaríkjunum.“
Það hafa verið uppi ýmsar gagnrýnisraddir varðandi fegurðarsamkeppnir í dag, hvað hefur þú að
segja um það? „Hver og einn hefur
rétt á sinni skoðun. Það getur vel
verið að þessi keppni sé mikið breytt
síðan ég tók þátt á sínum tíma. Þetta
hafði jákvæð áhrif á mitt líf þrátt
fyrir að ég hafi ekkert verið að
nefna þetta í mörg ár hér úti. Þátttakan hjálpaði mér að taka næsta
skref í átt að náminu í Bandaríkjunum sem ég þráði svo mikið.“
Varð námið í Ameríku að veruleika? Árið 1989 pakkaði ég í
ferðatöskur og hélt af stað til
San Diego og útskrifaðist með
hæstu einkunn í viðskiptafræði
með áherslu á markaðsfræði frá
San Diego-ríkisháskólanum. Ég
fékk vinnutilboð í San Diego, Los

Gígja Birgisdóttir er stórglæsileg. Hún segist ekki sakna Íslands því hún sé dugleg að
heimsækja vini og vandamenn.

Angeles og New York og eitt tilboð í Lúxemborg, sem ég samþykkti.
Í fyrra fór ég svo til London í
meira nám og er nú löggiltur útlitsráðgjafi eða „Certified Image Consultant“ frá London Image Institute.
Langar að hjálpa fólki
Hvað er löggildur útlitsráðgjafi,
í hverju felst það? „Það er búið að
gera alls konar rannsóknir á því
hvernig fólk dæmir aðra manneskju
á fyrstu fimm sekúndunum þegar
þú hittir hana í fyrsta skipti. Það
ytra passar ekki alltaf við það innra
og sumt fólk þarf því ráðgjöf við að
finna sjálft sig, sinn stíl og blómstra.
Þetta er ekki beint að vera stílisti
heldur er þetta sambland af markþjálfun, litagreiningu og ráðgjöf.
Ég er þó ekki sérfræðingur í öllu
og er ekki að sálgreina fólk og leysa
þeirra dýpstu vandamál heldur
hjálpa því að laga útlit sitt svo því
líði betur. Það er heilmikil undirbúningsvinnu sem fylgir svona verslunarferli og ég þarf að vita ýmsar
grundvallarupplýsingar um lífsstíl

viðskiptavinarins og hafa ákveðna
fjárhagsáætlun svo ég viti hvað
ég hef til að vinna með. Ég fer svo
og forversla fyrir viðskiptavininn
þannig að þegar hann mætir á svæðið eru ákveðnar vörur tilbúnar fyrir
hann í réttri stærð. Þannig verður
verslunarleiðangurinn að meiri upplifun og tekur styttri tíma.“
Nú hefur þú búið í Lúxemborg í
20 ár, hvað er það sem heillar þig
mest við borgina? „Mér finnst alveg
yndislegt að búa í Lúxemborg sem
er mjög falleg og á sér langa sögu.
Borgin er mjög miðsvæðis í Evrópu
og því auðvelt að ferðast. Við förum
mjög oft til Brussel um helgar því
tengdaforeldrar mínir búa þar rétt
hjá. Borgin er líka þægilega stór og
mjög alþjóðleg. Það er mjög mikið
að gerast í menningarlífinu í Lúxemborg. Við förum á klassíska tónleika
minnst einu sinni í viku og svo erum
við með áskriftarmiða í Óperuna
bæði í Lúxemborg og í Brussel.“
Talarðu tungumálið? „Ég tala
frönsku og get bjargað mér á lúxemborgísku. Ég hefði aldrei ímyndað
mér að ég ætti eftir að búa í landi
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Myndaalbúmið

Uppáhalds

MILINU

il heitra landa og nú hefur hún búið
u um fegurðardrottningarævintýrið,
dis og menningarlíﬁð í Lúxemborg.

MATUR
Súkkulaði og
japanskur matur.
DRYKKUR
Kampavín.
VERSLUN
The Mall
í Flórens á Ítalíu.
HÖNNUÐUR
Alexander McQueen.

HREYFING
Útivera, golf, hjóla,
ganga, skokka, skíða.
Er samt allt of léleg að
hreyfa mig reglulega.
VEFSÍÐA
www.giainstyle.com.
Svo skoða ég wort.lu
á hverjum degi til ad
fylgjast með innlendum fréttum.

VEITINGAHÚS
Japanski staðurinn
Nobu klikkar ekki. Við
reynum alltaf að prófa
bestu japönsku staðina þegar við ferðumst í stórborgum.
DEKUR
Slökun eftir góðan
göngutúr í góðum félagsskap í fallegri
náttúru.

● Gígja ásamt foreldrum sínum við útskriftina í Bandaríkjunum.
Leo-Thor og Viktor Týr saman í heimsókn á Akureyri.

Nýtt
LJÓSMYND/BJÖRG VIGFÚSDÓTTIR

Þetta gerðist allt
svo hratt og ég var
svo ung og óreynd
og allt í einu orðin
„fræg“ á Íslandi.
þar sem franska er aðaltungumálið. Ég
skellti mér því á „intensive“ námskeið
í þrjá og hálfan mánuð og reyndi að
vera eins mikið og ég gat í kringum
franska tungu. Hlustaði bara á
franskt útvarp og las bækur og tískublöð á frönsku. Í dag tala ég frönsku
reiprennandi. Ég er svo að brasa við
að læra lúxemborgísku. Eldri strákurinn minn talar fimm tungumál reiprennandi og sá yngri talar þrjú.
Á heimilinu tölum við fjögur
tungumál. Ég tala íslensku við strákana, maðurinn minn talar frönsku við
þá, ég tala ensku við manninn minn
og þegar við erum öll saman tölum
við frönsku. Barnapían okkar er frá
Bosníu og talar lúxemborgísku.“

●

Synirnir
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Fegurðardrottning

Gígja Birgisdóttir
var krýnd Fegurðardrottning Íslands
árið 1986 og þótti
þessi tími einstaklega gefandi.

Valdi skemmtilega vinnu
Nú breyttir þú um starfsvettvang
og stofnaðir þitt eigið fyrirtæki,
Gia in Style, á síðasta ári. Hvernig
kom það til? „Ég var í fjármálabransanum í rúm 15 ár. Byrjaði hjá
Schroder Investment Management
árið 1996 og var þar í 10 ár í lögfræðideild, regluvörslu og áhættustjórnun. Síðan var ég ráðgjafi hjá
Deloitte í rúm tvö ár og síðasta
starf mitt í fjármálabransanum
var hjá Brown Brothers Harriman.
Störfin mín hafa alltaf verið krefjandi og vinnutíminn í Lúxemborg
er langur. Maðurinn minn vinnur
mikið svo það var erfitt að láta
hlutina ganga upp. Jafnvel þótt ég
hafi alla þá hjálp sem ég þarf til að
reka heimilið. Mér fannst ég vera
komin með bauga niður á hné og
ekki hafa nægan tíma til að sinna
strákunum mínum, svo ég ákvað að
segja upp í vinnunni hjá BBH.
Ég er ekki sú týpa sem situr
heima með lappirnar upp í sófa og
bíður eftir að karlinn komi heim.
Ég vildi geta verið minn eigin
herra og ákvað að gera það sem ég
vissi að ég væri fær í svo útlitsráðgjöf var auðvelt val.
Upphaflega hugmyndin mín var
að bjóða upp á fyrirsætu- og framkomunámskeið fyrir ungt fólk. Slík
námskeið hafa gengið mjög vel
á Íslandi um árabil og hjálpað mörgum ungmennum að
byggja upp sjálfstraust og
læra undirstöðuatriði í mannlegum samskiptum. Nú er ég
komin í samstarf við þýska og lúxemborgíska snyrtifræðinga, ljósmyndara, fitnessþjálfara og sálfræðinga.“
Orðsporið skiptir öllu máli
Hverjir hafa aðallega verið viðskiptavinir Gia in Style? „Viðskiptavinir mínir koma frá öllum

stéttum þjóðfélagsins og hafa aðallega verið konur frá 30 ára og
eldri.
Mikilvægasta auglýsingin í Lúxemborg er orðsporið og það hefur
gengið vel því viðskiptavinir mínir
eru ánægðir.“
Hverjir eru þínir uppáhaldshönnuðir og af hverju? „Þegar ég
kaupi mér föt finnst mér mikilvægt að þau séu úr góðum efnum
og að snið og allur frágangur sé
vandað. Mér finnst kjólar frá
Diane Von Furstenberg flottir og
kvenlegir. Bestu vinnudragtirnar
fyrir mig eru frá D&G, ég þarf
ekki einu sinni að máta. Ég hef
notað sömu stærð síðustu ár og það
er bara eins og einhver hafi staðið með málband og mælt mig út,
smellpassar alltaf. Ég keypti mér
mína fyrstu D&G-dragt fyrir 12
árum og hún er enn eins og ný.
Ég fer til Ítalíu nokkrum sinnum
á ári og fer þá alltaf í The Mall,
sem er svona „designer outlet“
fyrir utan Flórens. Þar er D&Gverksmiðjan og öll stóru ítölsku
merkin á niðursettu verði.
Hefur þú fylgst eitthvað með íslenskum hönnuðum? „Íslendingar eru mjög skapandi, fara ótroðnar slóðir og hika ekki við að vera
smá öðruvísi. Í þessari Íslandsferð
er ég búin að næla mér í geggjaðan kjól frá ELLU. Mér finnst hann
æði, vandaður, klassískur, kvenlegur og elegant. Ég fann líka mjög
skemmtilegan regnjakka frá Farmers Market sem nýttist vel í ferð
okkar yfir Kjölinn. Mér finnst líka
skartgripirnir frá Steinunni Völu
sjúklegir. Í Lúxemborg er fólk
miklu meira klassískt og hefðbundið. Ég hef því lent í því að kaupa
mér eitthvað mjög íslenskt en
þegar ég kem aftur til Lúxemborgar horfir maðurinn minn á mig
eins og ég sé geimvera og segir

Ég er ekki sú týpa
sem situr heima
með lappirnar
upp í sófa og bíður
eftir að karlinn
komi heim.
„What are you wearing, you can
not go out like this.““
Hver eða hvað veitir þér innblástur í þínu daglega lífi?
„Mér finnst vinnan mín rosalega skemmtileg, einhver sagði:
„Once you manage to make a career out of your passion, you will
never work again.“ Ég vinn sennilega meira núna en þegar ég var í
fjármálabransanum en ég hef svo
gaman af þessu að mér finnst þetta
ekki eins og vinna. Mér finnst
gaman að vakna á morgnana og
takast á við daginn eftir því hvað
er í gangi. Það eru líka þvílík forréttindi að geta skipulagt sinn tíma
sjálf. Ég hef meiri tíma fyrir fjölskylduna, get ferðast með manninum mínum og eytt kvöldum með
honum án þess að vera dauðþreytt
eftir erfiðan vinnudag.“
Hverjir eru framtíðardraumarnir? „Ég væri til í að byggja upp
tískusýningarbransann í Lúxemborg og hjálpa „local“ hönnuðum
að koma vörum sínum á framfæri.
Ég er meðal annars í samvinnu við
konur sem hanna ótrúlega glæsilega klúta (www.vol-t-age.com). Ég
er búin að vera einstaklega heppin
með að koma mér á framfæri í fjölmiðlunum hérna úti en nú þarf ég
bara að fullkomna Lúxemborgartískuna mína svo ég hafi betri aðgang að markaðnum.“

Náttúruleg meðferð
við liðverkjum
PCSO-524™ fituefnaflétta

Hvernig virkar Lyprinol ®
Lyprinol ® inniheldur sérstakar
bólgueyðandi ﬁtusýrur, sem við
köllum PCSO-524™.
Öfugt við hefðbundnar ómega-3
ﬁskiolíur eru sérstakar ﬁtusýrur að
ﬁnna í Lyprinol ®.
Þær hindra bólgur í líkamanum eftir
um 4-8 vikur með einkar áhrifaríkum
hætti. Eftir um 3 mánuði nær Lyprinol
hámarksárangri.

Áhrif LOX-5 hömlunar
Bólguhemjandi
Verkjalinandi
Eykur hreyfanleika
og sveigjanleika liða
Dregur úr bólgum

Rannsóknir okkar hafa sýnt að hjá
yﬁr 80% liðagigtarsjúklinga minnka
verkir verulega eða hverfa með öllu.

Sigríður Elefsen
skartar fallegu
hálsmeni.

STÓR

HÁLSMEN Í TÍSKU

Skartgripatískan í sumar er litrík og óhefðbundin
með etnískum innblástri.
Einungis er þörf á litlum dagsskammti af Lyprinol ® til þess að sjá bólgu- og verkjalinandi áhrif í bólgnum liðum.
Á meðan þörf er á um 3 – 12 g af hágæða ómega-3 ﬁskiolíu á dag (það eru allt að 24 stór hylki), byrja áhrif
Lyprinol ® strax við um 200 mg dagsskammt (4 lítil hylki).

Hægt er að panta Lyprinol á heimasíðunni www.lyprinol.is eða í s. 894 7799.
Frí heimsending um allt land.

„Hálsmenin höfum við verið að versla í París en einnig höfum við
verið með íslenska hönnun eins og hönnun Hendrikku Waage, sem
er glæsileg. Stóru hálsmenin halda áfram að vera vinsæl í haust
og þá verður jafnvel meira úrval í etnískum stíl. Við höfum bara
verið ótrúlega hrifnar af svona menum, enda passa þau svo vel
við hönnunina í búðinni,“ segir Magndís Waage, fatahönnuður hjá
versluninni Andreu í Hafnarfirði. Hálsmenin sem fást í versluninni
hafa fengið óskipta athygli og þykja henta vel við ýmis tækifæri.
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HELGARMATURINN LÉTTSALTAÐIR ÞORSKHNAKKAR MEÐ TÓMATBASILÍKU
Tinna Gilbertsdóttir
starfar sem sölustjóri
hjá Iceland Seafood
og deilir hér hollri
og ljúffengri
uppskrift að
léttsöltuðum
þorskhnökkum með kartöﬂumús og
tómatbasilíkusósu.

Fyrir 2-4
2-4 þorskhnakkar (u.þ.b. 300 g hver),
egg, salt, pipar, Lamb Islandia-krydd
(Pottagaldrar), heilhveiti, mascarponeostur, kartöflur, möndlur, hakkaðir
tómatar (í dós), skalottlaukur, hvítlaukur, fersk basilíka, basilíkugljái,
parmaskinka, gufusoðið grænmeti
eftir smekk (t.d. sykurbaunir).
Byrjið á kartöflumúsinni.
Kartöflur eru soðnar og
stappaðar, einu eggi bætt
út í og einnig mascar-

pone-osti úr öskju, ásamt salti, pipar
og Lamb Islandia-kryddi.
Saltfiski er velt vel upp úr heilhveiti
með pipar í, eggi og síðast möndlum
sem hafa verið malaðar vel í matvinnsluvél (eða með töfrasprota).
Saltfiskurinn er steiktur á pönnu í
smá stund og því næst settur í ofnskúffu þar sem parmaskinka er sett
ofan á hvert stykki. Bakið í ofni og
fylgist vel með á meðan.
Sósa er löguð með því að mýkja
þrjá skalottlauka og tvö meðalstór
hvítlauksrif í potti með olíu. Einni dós

af hökkuðum tómötum er bætt út í.
Svo er pipar, salti og skvettu af basilgljáa bætt út í og látið malla í rúmar
10 mínútur. Þá er nauðsynlegt að
bæta út í sósuna góðri lúku af saxaðri ferskri basilíku.
Rétturinn er settur á hvern disk, fyrst
kartöflumúsin, svo fiskbiti ofan á og
sósan yfir allt. Það er líka gott að
hafa eina tegund af gufusoðnu grænmeti til hliðar á diskinum, t.d. sykurbaunir sem er rétt búið að „svissa“
á pönnu í olíu og salt og pipar stráð
yfir það.

Aldís Pálsdóttir
ALDUR: ohh, tuttugu og tólf
STARF: Ljósmyndari
Hvern faðmaðir þú síðast? Ég faðmaði hund
tengdaforeldra minna, sem
týndist í klukkutíma. Allir voru
svo glaðir að fá dýrið aftur.
En kysstir? Ég kyssti kærastann minn.
Hver kom þér síðast á
óvart og hvernig? Brúðhjón sem ég myndaði síðasta laugardag. Þau voru
með „óhefðbundið” giftingarpartí þar sem allir sungu og
dönsuðu og föðmuðust á
meðan þau voru gefin saman.
„Baba nam kevalam.“ Það var
dásamleg upplifun!
Hvaða galla í eigin fari
ertu búin að umbera allt
of lengi? Fullt af göllum. Ég
er löt á morgnana!

ƌŝĞůŇũſ
ƌŝĞůŇũſƚĂŶĚŝƊǀŽƩĂĞĨŶŝ
ŽŐ>ĞŶŽƌŵǉŬŝŶŐĂƌĞĨŶŝ
ŽŐ>ĞŶŽ
ĨǇůŐũĂŵĞĝƂůůƵŵ
ĨǇůŐũĂŵ
^ŝĞŵĞŶƐƊǀŽƩĂǀĠůƵŶƵŵ͘
^ŝĞŵĞŶƐ

Ertu hörundsár? Já, ég get
orðið mjög hörundsár.
Hvenær gerðirðu þig síðast að fífli og hvernig?
Eitt atvik situr í mér sem gerðist fyrir u.þ.b. 10 árum. Þá var
ég með móður minni á búðarrápi og var ægilega ánægð
með hvað karlpeningurinn tók
vel eftir mér. Allt í einu hangir
mamma aftan í mér. Ég fann
hvernig hún barðist við hláturinn og þegar við settumst
inn í bíl sá ég að ég var með
saumsprettu aftan á buxunum
mínum. Innan undir mjög svo
þröngum Tark-buxum var ég í
pínulitlum g-strengsnærbuxum
sem sáust ekki… svo við blöstu
bara dásamlegar stinnar hvítar
rasskinnar.
Hringirðu stundum í
vælubílinn? Nei, eiginlega ekki. Ég á svolítið erfitt
með að biðja um hjálp ef
mig vantar hana. Það er einn
ókosturinn við mig.
Tekurðu strætó? Já,
stundum. Aðallega á Akranesi þar sem ég bý. Hjá mér
er frítt í strætó innanbæjar.
Kemur fyrir að ég taki strætó
til Reykjavíkur.
Hvað eyðirðu miklum
tíma á Facebook á dag?
Ohh! Alltof miklum, en hey,
Facebook er atvinnuskapandi
fyrir mig!
Ferðu hjá þér þegar þú
hittir fræga eða heilsarðu
þeim? Ég heilsa auðvitað
sama hvort viðkomandi er
frægur eða ekki ef ég þekki
fólkið.
Lumarðu á einhverju
sem fáir vinir þínir vita
um þig? Já, vá! Alveg fullt!
Samt engu krassandi fyrir utan
þau leyndarmál sem eru bara
leyndó.
Hvað ætlarðu alls ekki
að gera um helgina? Ég
ætla alls ekki að hringja í
vælubílinn.

Ný Siemens þvottavél
- með öllum þeim eiginleikum sem menn þurfa í dagsins önn.
ǁǁǁ͘ƐŵŝŶŽƌ͘ŝƐ
EǉϳŬŐƊǀŽƩĂǀĠůŵĞĝşƐůĞŶƐŬƵƐƚũſƌŶďŽƌĝŝŽŐşƐůĞŶƐŬƵŵ
ůĞŝĝĂƌǀşƐŝ͘ϭϰϬϬƐŶͬ͘ŵşŶ͘KƌŬƵŇŽŬŬƵƌннн͘EǉŚƂŶŶƵĝƚƌŽŵůĂ
;ͣǁĂǀĞƌƵŵ͟ͿĨĞƌĞŝŶƐƚĂŬůĞŐĂǀĞůŵĞĝƊǀŽƫŶŶ͘ϭϱŵşŶ͘
ŚƌĂĝƊǀŽƩĂŬĞƌĮ͘sŝĝŚƂŶŶƵŶǀĠůĂƌŝŶŶĂƌŚĞĨƵƌǀĞƌŝĝůĞŝƚĂƐƚǀŝĝ
ĂĝŐĞƌĂŚĂŶĂŵũƂŐƐƚƂĝƵŐĂŽŐhljóðláta;ͣĂŶƟsŝďƌĂƟŽŶ
ĞƐŝŐŶ͟Ϳ͘
sŝĝůĞŐŐũƵŵĄŚĞƌƐůƵĄŚĄŐčĝĂǀƂƌƵƌŽŐĨǇƌƐƚĂŇŽŬŬƐƊũſŶƵƐƚƵ
á góðu verði.

<ǇŶŶŝŶŐĂƌǀĞƌĝ͗

ϭϮϰ͘ϵϬϬŬƌ͘ƐƚŐƌ͘
XǀŽƩĂǀĠů͕tDϭϰYϯϳϬ^E
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anti-vibration
Design

7 kg
Tekur mest
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Á LÆKKUÐU VERÐI !
Viðskiptavinir okkar eru mjög ánægðir með
Nexus 7. Hún er ein af okkar vinsælustu
spjaldtölvum. ÖƯugur örgjörvi, kristaltær
skjár og fallega hönnuð. Þynnri, léttari og
meðfærilegri en Ưestar spjaldtölvur.

LÆKKAÐ VERÐ

WI-FI 49.990
3G 64.990
32GB ÚTGÁFA

„Þetta er ekki ódýrasta Android spjaldtölvan sem ég hef skoðað,
en ekki heldur sú dýrasta. Hún er aftur á móti sú besta.“
Árni Matthíasson, Morgunblaðið

Valin spjaldtölva ársins

Kristaltær skjár

Það besta frá Google

Samstarf Asus og Google hefur slegið í gegn á
spjaldtölvumarkaðnum og Nexus 7 hefur sópað að sér
verðlaunum og góðum dómum. Tæknitímaritið T3 valdi
hana spjaldtölvu ársins.

Hágæða HD IPS skjár með 1280x800 punkta
upplausn með ótrúlegri litadýpt og skerpu. Skiptir
miklu máli í leikjum og í spilun myndbanda að hafa
góðan skjá.

Nexus 7 kemur hlaðin af öllu því besta frá Google.
Hún kemur uppsett með Chrome vafranum, Gmail
póstforritinu, YouTube og Google+.

Frábær ferðafélagi

Lengri rafhlöðuending

Hvert sem ferðinni er heitið, er Nexus 7 hinn fullkomni
ferðafélagi. Hún er eins létt og þær verða, aðeins 340
grömm, örþunn og fer lítið fyrir henni. Rafhlaðan dugar
allan daginn, skjárinn spilar HD myndir í frábærum
myndgæðum, netið er hraðvirkt og hentar vel til lesturs
rafbóka.

Eitt af aðalsmerkjum Nexus 7 er rafhlöðuending.
Hægt er að nota hana í allt að 10 klukkutíma á
netinu og við lestur rafbóka og allt að 9 klukkutíma í
háskerpu myndbandsafspilun.

Hraðvirkari með kröftugum örgjörva
Hraðinn skiptir miklu máli. Með Nexus 7 sér fjögurra kjarna
Tegra 3 örgjörvinn til þess að öll vinnsla gengur hratt fyrir
sig. Þú þarft ekki að bíða lengi eftir að forritin opni sig eða
að síður á netinu séu lengi að hlaðast. Leikir virka eins og
best verður á kosið vegna hins öƯuga NVIDIA skjákjarna.

YFIR 30 GERÐIR AF

Android 4.2
Nexus 7 kemur með Jelly Bean sem býður upp á marga
nýja möguleika. Einn þeirra er sá að ef margir eru að
nota sömu spjaldtölvuna á heimilinu, er hægt að stilla
hana þannig að hver fjölskyldumeðlimur haƭ sitt eigið
svæði með sínu útliti og forritum.

800.000 smáforrit
Nexus 7 stenst ítrustu vélbúnaðarkröfur sem
þyngstu og öƯugustu leikirnir og smáforritin gera.
Nú er hægt að nálgast 800.000 ókeypis eða ódýr
smáforrit í gegnum Google Play.

SPJALDTÖLVUM
OPIÐ

10-18
ALLA VIRKA
DAGA Í JÚLÍ

REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Reiðhjól

BÍLAR &
FARARTÆKI

VW - SKODA - VARAHLUTIR
Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

ÞJÓNUSTA

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

GLÆSILEGUR GOLF V
VW Golf 1400 FSI, 7/04, ek. 140þ.
Sérlega fallegur bíll. Ný nagladekk.
Verð 870þús. Sími 856 6645.

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

Subaru Legacy Wagon Árgerð 2003,
ekinn 218þ.km, ssk. Er á staðnum.
Fylgja með vetrardekk. Gott eintak.
Verð 690.000kr. Raðnúmer 154393.
Sjá á www.stora.is

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

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í
s. 663 5315 & 699 6069.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

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.

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

Hreingerningar

Fellihýsi
Netbílar er nú þegar orðin ein
vinsælasta bílasalan í bænum. Beinið
viðskiptunum til okkar það mun
reynast yður happa drjúgt. Símakall
til bílasala yðar útvegar yður fullar
Upplýsingar.

FYRIR IÐNAÐARMENN
Opel Zafira árg. 2000, ek. 180 þ.
Verðhugm. 250 þkr. S. 897 3015.

ER HÚSIÐ SKÍTUGT ?
HÁÞRÝSTIÞVOTTUR & ÞRIF
Klæðningar - sorpgeymslur - bílaplön
- gluggar - pallahreinsun o.s.frv.
gbthvottur@gmail.com S. 869 4698.

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

A-Liner Expedition árg 2009 til
sölu Sólarsella,rafmang og gas
Litið notaður heill og góður vagn
Verð 2,700,000. Upplýsingar í síma
6602217
Til sölu 8feta Coleman fellihýsi,
nýskoðað, tenglar f. 230W og sólar
rafhlaða. Lítur vel mjög út en árg. ‚95.
V. 550þ. S:898 0885.

Bílaþjónusta

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu
strax.
FIAT MOBILVETTA Euroyacht. Árgerð
2006, ekinn 51 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
skipti koma til greina Rnr.106661. tvö
stór rúm , einn með öllu Bílabankinn
s 5880700 Sjá myndir www
bilabankinn.is

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

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

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

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

Ræstingar
Tek að mér að þrífa hús. s. 774-8809.

Garðyrkja

MÚRVIÐHALD S. 770 4520
HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR

BMW árg. ‚95. Verð 500þús. Peugeot
árg. 98‘. Verð 50þús S: 774 8809.
Til sölu VW Polo, árg. ‚01. Ek. 190þ.
Þarfnast smá lagf. Uppl. í S. 779 0055
eftir kl. 18.

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

SÓLPALLA/PARKET-SLÍPUN
Tökum að okkur parket og
sólpallaslípun, parketlagnir og
viðgerðir. Vönduð vinna og frábær
verðtilboð. Láttu okkur gera þér tilboð
og gera parketið/pallinn eins og nýjan.
Uppl. í s. 773 4949. parketlausnir.is

Allar múrviðgerðir - Steining
- Múrarar Áratuga reynsla.
Smiðir - Málarar Háþrýstiþvottur.
GS múrviðhald ehf.
Netfang: murvinna@gmail.com

Bjóðum rútur í leigu með bílstjóra/
leiðsögumanni eða án bílstjóra á góðu
verði. sími 647 4755 landferdir.is
landferdir@landferdir.is

Hjólbarðar

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

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

VW Golf Comfort. 4Motion, Árg
6/2005, ek 147 Þ.KM, bensín, 5 gírar,
Ný tímareim, Sumar og vetrardekk,
Fínn bíll í góðu standi, Tilboðsverð
690.000. Rnr.118280. Er á staðnum,

MERCEDES BENZ E 250 cdi
4matic. Árgerð 2013, ekinn 5 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.900.000.
Rnr.111079.

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

Bílar til sölu

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554
0661.

Varahlutir

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar

Garðaumsjón: Öll almenn garðyrkja.
Halldór garðyrkjum. S. 698 1215

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

LEXUS Is250. Árgerð 2008, ekinn
42 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.290.000. Rnr.990476.

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

SMÁPARTAR.IS

Toyota Avensis árg. 2000, lítur mjög
vel út, ekinn 199 þús.km, beinskiptur,
verð 490 þús. s.8660808.

Til sölu: Ford 350 Harley Davidson
2005 ekinn 52 þús. km. ásamt Tischer
kamper, verð 8.250 þús. Uppl. 8945252.

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.

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

Málarar

PARKETMEISTARAR
Parket og sólpallaslípun um allt land.
20 ára reynsla. Hágæða efni eins
og Junckers og Bona. Notum ekki
eukulavörur. www.parketmeistarinn.is
7728100. Geymið auglýsinguna. Alltaf
besta verðið.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464
malningartjonusta@gmail.com

Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 899-4254.
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Er komið að viðhaldi, lekur húsið,
íbúðin eða sumarhúsið. Er komin
mygla eða er fúkkalykt. Hef 20
ára reynslu af viðhaldsverkefnum.
meðmæli ef óskað er Sími: 895 9801
eða oskar@sbd.is

HEILSA

Heilsuvörur
NUDD

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

Óskast keypt

KEYPT
& SELT

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

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

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

ATVINNA

Atvinna í boði
Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan
svæði 112. Uppl. S: 693 0348 eða
823 5669.

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Daisy símadama vill spjalla við karla
flest kvöld frá kl. 21-01 í síma 9086000 eða 535-9999. Sjáðu prófílinn
hennar á SexyIceland.com/Daisy.
Konur sem leita skyndikynna eða
rómantískra ævintýra auglýsa og vitja
skilaboða frítt hjá símastefnumóti
Rauða Torgsins í síma 535-9923.
Símastefnumót.is

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni.
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play, Windows
store eða í App store og náðu í appið.

Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar eftir
Næturverði í gestamóttöku. Umsóknir
sendast á job@apartmentk.is
Sakebarinn leitar að hressum og
reynsluríkum þjónum. Áhugasamri
sendið ferilskrá ásamt mynd á
ingunn@hresso.is

FERÐAÞJÓNUSTA

Fyrir veiðimenn

Vaxandi og virt fyrirtæki í sértækri
ferðaþjónustu óskar eftir traustri
manneskju í tímabundið og/eða
framtíðarstarf. Starfssvið: tilboðsgerð,
samskipti við viðskiptavini,
ferðaskipulagning o.fl. Sjálfstæð
vinnubrögð og reynsla eru skilyrði.
Uppl. í s. 894-4140.

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Til sölu

Óska eftir bílskúr til leigu. Uppl. í s.
820 4947

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

Nudd

KAUPI GULL !
Allt fyrir bæjarhátiðina, tugir vöruliða
í hverjum lit, gulur, rauður, grænn,
blár, appelssínugulur, fjólublár, bleikur.
Kúrekahattar (sjá mynd) á 1,490.
Sendum í póstkröfu. Partýbúðin,
Faxafeni 11, s. 534-0534

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

Bílskúr

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna
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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.

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

Heimavík ehf. S. 892 8655 www.
heimavik.is

HÚSNÆÐI

Húsnæði í boði

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
S. 776-7080 Proventus.is
Stýrimaður óskar eftir plássi á sjó.
Afleysingu eða fastráðningu. s: 868
7522.

TILKYNNINGAR

HÚSNÆÐI TIL LEIGU !
Til leigu 230 fm, 7 herbergja
íbúð í parhúsi í Grafarvogi frá
1 september í 1 ár (hugsanlega
lengur) Leigist aðeins rólegum
og reglusömum aðilum með góð
meðmæli.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í
s. 661-7000

Einkamál

Hljóðfæri
GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
Stúdíóíbúð laus á Funahöfða
17a Rvk.

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum einnig til á lager: 8 hyrndlok
á Unaðskel, Hörpuskel, Blómaskel frá
Trefjum. Snorralaug og Unnarlaug frá
Normex. Eigum einnig til á lager lok:
235x235, 217x217, 210x210, 200x200,
217x235, 217x174. Lokin þola 1000
kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðinum í dag.Litir: Brúnt
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími
777 2000

Studio for rent in Funahöfða
17a Rvk.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl.
12-18. www.leiguherbergi.is

Úrval af harmonikum fylgihlutum og
harmonikudiskum. Diskurinn Rætur
kominn í Verslanir. EG-tónar S. 824
7610 & 660 1648

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

Verslun

250 fm. rými til leigu í Háholti
Mosfellsbæ. Rýmið er bæði með
gönguhurð og keyrsluhurð. Fleiri
uppls. fást í síma 660-4472 hjá
Magnúsi eða 660-4481 Ólafía.

Viðgerðir og viðhald fasteigna!
Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk
Fyrirbyggjandi varnir
SPJALLDÖMUR 908 2000
Opið allan sólarhringinn.
Engin bið nema þegar talað er.

Sími: 565-7070

65fm 2ja herb. íbúð til leigu í rvk
112. Laus 1.ágúst. Frekari uppl. í s:
6637042 eftir kl. 18.

Sumarbústaðir
Sumarhúsalóðir á einum besta stað á
suðurlandi til sölu. Uppl. gefur Kristín
í S. 822 2158.

Atvinnuhúsnæði
TIL LEIGU EÐA SÖLU
2X73fm iðnaðar-/skrifstofubil á
Dalvegi Kóp. Leigist saman eða í
sitthvoru lagi. Innkeyrsludyr á öðru
bili. Uppl. í s. 696 8054.

Geymsluhúsnæði

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

(LJËMSVEITIN 3¥.
SPILAR Å KVÎLD ¹SAMT

(ELENU %YJËLFS

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

!LLIR VELKOMNIR

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

HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA
Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu
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SUDOKU
LÉTT

SKEMMTILEGT
FÖSTUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:
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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

THE SIMPSONS

ARRESTED DEVELOPMENT

ÞUNG

9

Eftir Frode Øverli

...og reyndu
að forðast
skallaeinvígi móti
þessum þarna.
Manstu hvað
gerðist síðast?

Simpson-fjölskyldan er söm við sig og hefur ef eitthvað er
aldrei verið uppátektarsamari.

19:40

MIÐLUNGS

Nei!

Einmitt!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Stórskemmtileg gamanþáttaröð um hina stórskrýtnu
en dásamlega fyndnu Bluth-fjölskyldu.

20:10

BESTA SVARIÐ

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ilmur Kristjánsdóttir verður gestur Sverris Þórs Sverrissonar, Sveppa, í spurninga- og skemmtiþættinum í kvöld.

Aaaaaagh!

Þú ert svo
heppinn.

Mamma er að
gera jógaæfingarnar sínar.

Hvað
meinarðu???

Þýðir það
að hún
muni ekki
reiðast?

Það þýðir Það er eins gott
að þú færð að búið verði
lengra for- að þurrka upp
þennan poll áður
skot.
en ég kem inn
í eldhús!

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
Í gær var teflt í Listaselinu við
Nesjavelli. Greinarhöfundur hafði
svart gegn Eiríki Viggóssyni.
Svartur a leik

Fólk reisir of marga múra og smíðar of fáar brýr.
Isaac Newton

22:00

PROMETHEUS

Magnaður vísindatryllir með Noomi Rapace, Charlize Theron
og Michael Fassbender í aðalhlutverkum.

6

7

9

3

4

10

12

11

13

15

16

18

21

LÓÐRÉTT
1. óhljóð, 3. í röð, 4. flutningaskip, 5.
dýrahljóð, 7. einn, 10. óvild, 13. mas,
15. innyfla, 16. hryggur, 19. holskrúfa.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. hæfileika, 6. frá, 8. krá, 9. kusk,
11. tveir eins, 12. rót, 14. slappi, 16.
verslun, 17. aðstoð, 18. drulla, 20. fyrir
hönd, 21. umkringja.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

20

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. af, 8. bar, 9. ryk,
11. rr, 12. grams, 14. slaki, 16. bt, 17.
lið, 18. aur, 20. pr, 21. króa.
LÓÐRÉTT: 1. garg, 3. áb, 4. farskip, 5.
urr, 7. fyrstur, 10. kal, 13. mal, 15. iðra,
16. bak, 19. ró.

2

1

1...hxf1+! 2. Kxf1 Hc1+ 3. He1 Dxd2.
Hvítur gafst upp.
www.skak.is Opna tékkneska mótið
í fullum gangi.

- SUMARSALAALLAR VÖRUR MEÐ 25% AFSLÆTTI AF OUTLETVERÐUM!

R
A
G
A
D
A
LOK
DAGA

AFSLÁTTUR

AF UPPHAFLEGU VERÐI VERSLANA!*
FLOTTUR KLÆÐNAÐUR FYRIR ÖLL TÆKIFÆRI SUMARSINS

Ráðandi - auglýsingastofa ehf

Asics • Nike • Adidas • Didrikson • Champion • Roxy • Speedo • Seafolly • Arena
Zara • Jessi Girl • Levis • Lee • Wrangler • Boswell • Lindbergh • Shine • Sixmix •
Imac Bullboxer • Kaffe • Veto • B young • Oasis • All saints • Fransa • … og fl.

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
Fylgstu með okkur á Facebook!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

*AFSLÁTTURINN GILDIR AF OUTLETVERÐUM OG GETUR ÞVÍ VERIÐ ALLT AÐ 80% FRÁ UPPHAFLEGU VERÐI VERSLANA!

NÝJA
•

AL

LA

•

80%

ATH!

TSÖLU
ÁÚ

ALLT AÐ

R
R VÖ UR
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Mottur minna á heimilislíf,
andlega iðkun og hjátrú
Þórdís Erla Zoëga sýnir teikningar af seríunni
„Veggteppi“ á Mokka kaffi.
„Mottur og teppi hafa yfirleitt huggulegan blæ yfir sér og minna á heimilislíf. Þau má nota í ýmsum tilgangi, til
dæmis sem bænamottur eða við aðra
andlega iðkun. Einnig eru þau tengd
hjátrú og má þar nefna hið goðsagnakennda töfrateppi sem á að geta flogið
þegar manneskja sest á það,“ segir
Þórdís Erla um sýninguna.
Þórdís sýndi verkið Fjöruteppi

á LungA á Seyðisfirði nú í
júlí. Verkið var samsett úr
steinum máluðum í mismunandi litum staðsettum í fjöruborðinu þar. Smám saman
hreif sjórinn með sér steinana og afmáði öll ummerki.
Teikniserían sem sýnd er á Mokka
hefur hins vegar skírskotun í heimþrá,
heimilislíf og íhugun.

FLJÚGANDI TEPPI

Teikniserían sem sýnd er á
Mokka hefur skírskotun í
heimþrá, heimilislíf og íhugun.

Berðu þig vel
Mest verðlaunuðu
bakpokar heims

DÝRÐLEG BÁTSFERÐ Jón Kalman Stefánsson höfundur, Sigurður Jónsson skipper og frítt föruneyti.

Futura 32

Futura 28

Vinsælasti dagpokinn.

Frábær nettur dagpoki
í styttri dagsferðir.
Verð: 22.990 kr.

Verð: 24.990 kr.

Aircontact pro
55+15sl

ÁRNASYNIR

Frábær burðarpoki fyrir
dömur í lengri göngur.
Verð: 49.990 kr.

www.utilif.is

Aircontact 65+10
Margverðlaunaður
bakpoki sem hentar vel
í lengri ferðir.
Verð: 46.990 kr.

MYND/BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR

Íslenskir höfundar
í frönsku sjónvarpi
Auður Ava Ólafsdóttir, Árni Þórarinsson og Jón Kalman verða viðföng í þætti
helguðum íslenskum höfundum í þáttaröðinni European Writers.
Arte, frönsk-þýsk sjónvarpsstöð
„Við sigldum um Jökulfirðina
svo vel um sína farþega á tveggja
sem helgar sig menningar- og
í skútu í dýrðlegu sólskini,“ segir
daga siglingu að þeir voru allir í
listtengdu efni, hefur hafið
tárum þegar þeir þökkuðu fyrir
Jón Kalman jafnframt. Siglingin
tökur á þáttaröð sem
kom til á skemmtilegan hátt
sig á bryggjunni á Ísafirði,“ segir
Guðrún, létt í bragði.
mun bera heitið Euroað sögn útgáfustjóra Bjarts,
pean Writers.
Guðrúnar VilmundarNæst hyggst Deleule fara með
dóttur. „Fyrir tveimur
Auði Övu í tökur en Auður
Þættirnir fjalla
árum var Jón Kalætlar sýna henni höfum evrópska ritman að lesa upp á
uðborgina, Reykjahöfunda og einn
Ísafirði, í Edinnesvita og Hvalþáttanna verður
borgarhúsinu. Á
fjörðinn. „Ég fer
helgaður íslensku
eftir var haldin
með töku liði nu
höfundunum Auði
veisla en þangað
um göturnar sem
Ö v u Ól a fs d ót t u r,
kom
skútuskip heita eftir persJóni Kalman og Árna
stjórinn Sigurður
Þórarinssyni.
ónum í ÍslendingaJÓN KALMAN
STEFÁNSSON
Jónsson hjá Borea
S ylv ie D ele u le ,
sögunum, svo út að
Adventures. Hann
frönsk þáttagerðarvita eða niður í fjöru,
gaf sig á tal við Jón
kona sem leikstýrir
þar sem ég fer dagKalman og sagðist
íslenska þættinum,
lega og við getum
GUÐRÚN
aldrei hafa lesið
er bókmenntaáhugahorft í brimið og til
VILMUNDARDÓTTIR
jafn flottar og
kona sem va ldi
útlanda. Svo ætla
höfunda sem eru
ég að minnast á Laxraunsannar lýsingar á
þýddir á frönsku
átökum við veðrið,“
dælu og fleira áhugaog henni leist vel
segir Guðrún.
vert, eins og þögla
á. Hún hafði uppi
„ F y rst í
uppreisn Melkorku
á þeim á ólíkum
Himnaríki og helMýrkjartansdóttur,
bókmenntahátíðum í
víti, úti á hafi og
en hú n h a fð i
Frakklandi á síðasta
mikil áhrif á mitt
svo í Harmi englári.
anna, um göngu í
höfundarlíf,“ segir
AUÐUR AVA
Hún hefur nú þrjár
erfiðu veðri á fjöllAuður Ava.
ÓLAFSDÓTTIR
vikur til að búa til
um. Hann hélt bara
„Svo set ég verkin
að það væri ekki hægt að
þáttinn og ætlunin er að fara með
mín í samhengi við
íslenska menningu
höfundum á slóðir sagna þeirra.
lýsa þessu svona nema hafa
ÁRNI
og samfélag. BókÞví fór hún vestur á Jökulfirði með
reynt það trekk í trekk. Í
ÞÓRARINSSON
menntir eru orðnar
þakklætisskyni við skáldið
Jóni Kalman, þar sem hann kannein af okkar mikilvægu útflutnast vel við sig að eigin sögn.
vildi hann bjóða honum í skútusiglingsvörum og þetta leggst vel í
„Ef þú ert að gera þátt um
ingu þarna um þessar söguslóðir,“
Ísland, þá situr þú ekki á sófa í
útskýrir Guðrún.
mig,“ segir Auður að lokum.
viðtali. Hér er náttúran númer eitt,
Jón Kalman átti svo hugmyndina
Síðast en ekki síst mun Árni Þórtvö og þrjú og svo er þarna eittað því að bjóða þáttagerðafólkinu
arinsson halda norður á land með
hvert fólk á stangli,“ segir Jón Kalmeð. „Þetta er tíu manna ægifögur
tökuliði þáttanna, á sínar sagnaman, léttur í bragði.
skúta, Aurora, og skipperinn sá
slóðir á næstunni. olof@frettabladid.is
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JOHN GRANT

Sýningar
17.00 Í dag opna Ragnheiður Gestsdóttir og Curver Thoroddsen sýningu
í Skaftfelli– Bókabúð á Seyðisfirði.
Sýningin samanstendur af vídeó- og
hljóðinnsetningu, samstarfsverkefni
sem kannar á sama tíma óravíddir
heimsins og tilbreytingarlausan hversdagleikann.

Tónlist
18.00 Hljómsveitin Grísalappalísa
heldur tónleika í verslun 12 Tóna við
Skólavörðustíg í kvöld.
20.00 John Grant heldur tónleika
kl. 20.00 og aukatónleika kl. 23.00 á
Faktorý. Miðaverð kr. 3.900.
20.00 Sönghópurinn Kvika flytur
þjóðlög og söngperlur í Björtuloftum
í Hörpu.
21.00 Ljótu hálfvitarnir fagna útkomu
fjórðu plötu sinnar í Íþróttahöllinni á
Húsavík í kvöld. Tónleikarnir hefjast
kl. 21, eða strax að lokinni setningarathöfn Mærudaga. Miðar í forsölu
seldir í Bókaverslun Þórarins Stefánssonar.
21.00 Hljómsveitin Brother Grass
heldur tónleika á Café Rosenberg í
kvöld. Aðgangseyrir kr. 2.000.
21.00 Óskar Guðjónsson saxófónleikari og brasilíski gítarleikarinn og
söngvarinn Ife Tolentino leggja nú
land undir fót og halda brasilíska
sömbu- og bossanova-tónleika í Edinborgarhúsinu á Ísafirði klukkan 21.00.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

LJÓTIR HÁLFVITAR Hljómsveitin Ljótu hálfvitarnir heldur útgáfutónleika á Húsavík í kvöld.

MYND/ HAFÞÓR STEFÁNSSON

Ljótu hálfvitarnir halda
útgáfutónleika á Húsavík
Hljómsveitin fagnar útkomu fjórðu plötu sinnar og stefnir að því að því að vera í góðu skapi og spila fallega.

ÓSKAR
GUÐJÓNSSON
SAXÓFÓNLEIKARI

Nímenningarnir í Ljótu hálfvitunum halda upp á útgáfu fjórðu
plötu sinnar í kvöld með tónleikum í íþróttahöllinni á Húsavík, en
þá hefjast Mærudagar, bæjarhátíð þeirra Húsvíkinga. Á tónleikunum verður platan flutt í heild
sinni að viðbættum vel völdum
tóndæmum af fyrri skífum.
Snæbjörn Ragnarsson,
einn meðlima hljómsveitarinnar, segir alltaf gaman að
spila á Húsavík enda sé það
þeirra heimabær. „Húsavík er fastur viðkomustaður
hjá okkur, enda erum við
allir meira og minna þaðan.
Við höfum þó alltaf haldið
tvenna útgáfutónleika og þá
eina í Reykjavík en Húsavík

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

er okkar heimavöllur. Við hvetjum
alla til að mæta, enda stefnum við
að því að hafa gott veður, vera í góðu
skapi og spila fallega.“
Bandið kom aftur saman fyrir
um það bil ári eftir að hafa tekið
sér pásu frá spilamennsku.
„Þessi plata var frekar lengi
í smíðum, enda tókum við
okkur pásu eftir síðustu
plötu. Við
erum níu
manna
band og
vorum
mikið að koma
fram með tilheyrandi fylleríi
og
fundum að
o
það var kominn
SNÆBJÖRN
RAGNARSSON tími á pásu. Við

komum síðan aftur saman fyrir
rúmu ári og þá varð platan til frekar
hratt, enda lögðumst við bara undir
feld og lögðum allt í þetta.“
Að sögn Snæbjörns er tónlistin
á nýju plötunni í sama anda og á
fyrri plötum. „Þetta er svona þjóðlagaskotið drykkjuvæl og partítónlist. Tónlistin er frekar hrá, enda
einbeittum við okkur bara að því að
búa til lögin og svo settum við þau
beint inn í tölvuna. Þetta er auðvitað
fjórða platan og við erum kannski
svolítið að fara til baka. Við höfum
þó þróast eitthvað í tónlistinni þó
svo að aðrir heyri það kannski
ekki.“
Hljómsveitin var upphaflega
stofnuð árið 2006 og samanstendur
enn af hinum upprunalegu níu með-

Ætlum að mála
bæinn rauðan
Sólveig Anna Aradóttir ætlar að skella sér á tónleika hljómsveitarinnar Grísalappalísu í 12 tónum í
„Ég byrja föstudaginn minn í
vinnunni en eftir vinnu ætla
ég að skella mér á tónleika með
Grísalappalísu. Tón leikarnir
eru í 12 tónum á Skólavörðustígnum,“ segir Sólveig Anna
Aradóttir, organisti og söngkona hljómsveitarinnar Útidúrs.
Grísalappalísa spilar í 12 tónum
í kvöld kl. 18 en hljómsveitin gaf
nýverið út plötuna Ali og hefur
platan hlotið mikið lof. „Þetta er
klárlega besta íslenska hljómsveitin í dag. Hópur hæfileikaríkra stráka sem eru alveg frábærir „live“,“ segir Sólveig sem

kveðst hlakka mikið til. „Við vinkonurnar eigum eflaust eftir að
dansa alveg helling. Við ætlum
að mála bæinn rauðan og það er
vonandi að við dettum á séns,“
segir Sólveig Anna eldhress,
en hún starfar einnig sem
þjónn á 10 dropum.
-ka

HLAKKAR TIL Sólveig
Anna Aradóttir, meðlimur
hljómsveitarinnar Útidúrs,
ætlar að skella sér á tónleika
með Grísalappalísu í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Húsavík er fastur
viðkomustaður hjá
okkur, enda erum við
allir meira og minna
þaðan.
limum. Snæbjörn segir samstarfið
ganga vel og að það sé helst því að
þakka að allir séu þeir mjög góðir
vinir til margra ára. „Við erum
allir alveg rosalega góðir félagar
en auðvitað koma upp árekstrar.
Við tæklum það bara með að vera
nógu djöfulli hreinskilnir. En þetta
er alltaf jafn gaman, og það er
kannski líka þessari pásu að þakka.
Við erum allir níu enn þá í bandinu
sem er í raun ótrúlegt.“
- hó

859 KR.KG

279 KR.KG

Iceberg salat

259 KR.KG

Gular melónur frá Spáni

179

KR.KG

Rauðar vatnsmelónur frá Spáni

179

KR.KG

Sætar kartöflur frá USA

259 KR.KG
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Hvað ﬁnnst þér um byssur?
BAKÞANKAR
Kolbeins Tuma
Daðasonar

F

erðalög til útlanda eru sjaldan jafnvel
heppnuð og þegar maður sækir góða
vini heim. Á framandi stöðum er gott að
eiga góða að. Vandamálið er hins vegar það
að jafnvel þeir sem eiga þúsundir „vina“
á Facebook eiga líklega ekki vini í öllum
bæjum og borgum heimsins.

„ÆTLARÐU að gista hjá einhverjum
gæja sem þú veist ekkert um? Hvað ef
hann reynist vera raðmorðingi?“ spurði
vinnufélagi minn vorið 2008 þegar hann
heyrði af fyrirhuguðu tveggja mánaða ferðalagi um Bandaríkin. Ég hafði
útskýrt hvernig ég gæti ferðast um landið
í sextíu daga án þess að þurfa að verja
þúsundum dala í gistikostnað.

NEW YORK POST
G.D.Ó., MBL

5%

SMÁRABÍÓ

WOLVERINE 3D
WOLVERINE 3D LÚXUS
GROWN UPS 2
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3D
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 2D
RIPD
THE HEAT
THIS IS THE END

KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 3.20
KL. 3.20 - 5.40
KL. 3.20 -5.50 - 8
KL. 8 - 10.10
KL. 10.30

Miðasala á:

og

HÁSKÓLABÍÓ

WOLVERINE 3D
GROWN UPS 2
RIPD 3D
PACIFIC RIM
THE HEAT
THIS IS THE END

BORGARBÍÓ

WOLVERINE 3D
RIPD 3D
GROWN UPS 2
THE HEAT

5%

KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.40 - 8 – 10.10
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ
KL. 5.50 - 8
KL. 9
KL. 5.30
KL. 10.10
NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 8 - 10.20
KL. 5.50
KL. 8 - 10
KL. 5.50
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Í STÆRSTU ORUSTU ÆVINNAR
BERST HANN FYRIR SÍNU EIGIN LÍFI

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

-Entertainment Weekly

TIL að byrja með áttaði ég mig ekki á því

„COUCHSURFING“, þegar fólk

hvað fólk fengi út úr því að hýsa ókunnuga.
Þar til ég prófaði það sjálfur. Að fá erlenda
gesti fær mann til að yfirgefa öryggi sitt í
hinni daglegu skel. Frakki sem talaði ekki
stakt orð í ensku, þýskir vinir sem rifust
um betri sófann og pólska stelpan sem misskildi alla mína brandara. Allar heimsóknirnar eru eftirminnilegar og lífguðu upp á
hið daglega amstur.

bíður ókunnugum að gista á heimili sínu ókeypis, gerði bíltúrinn
um Bandaríkin að einhverjum
eftirminnilegustu dögum ævi
minnar. Þegar allir dagar eru
laugardagar er reyndar ekki erfitt
að skemmta sér. Maður er hins
vegar manns gaman, sem kom
berlega í ljós á rúntinum.

MARGIR gætu eflaust ekki hugsað sér að
prófa þetta en eflaust sjá aðrir hið fallega
í þessu. Einhverjum hefði eflaust brugðið
þegar hermaðurinn fyrrverandi í Memphis
vildi fara með mér á rúntinn um miðja nótt
eftir mikla drykkju og taldi best að taka
með sér skotvopn (í fleirtölu) öryggisins
vegna… Mér líka. En sagan er góð.

Fjörug samkoma
Comic Con-hátíðin fór fram í San Diego dagana 18. til 21. júlí. Hátíðin hefur
verið haldin árlega frá árinu 1970 en hét upphaﬂega Golden State Comic Book
Convention. Mikill fjöldi fólks sótti hátíðina í ár og líkt og myndirnar bera vitni
um var ekkert til sparað þegar kom að búningum.

32:(56æ1,1*

-Empire

SLÖKKVILIÐSSTJÓRINN í Grand
Canyon, launsonur Ernests Hemingway í
Phoenix, gengilbeinan í New Orleans, indverski tónlistarmaðurinn í Knoxville og
hasshausarnir í Sioux Falls. Allir tóku mér
opnum örmum. Sumir bentu á hvar besta
bjórinn í bænum væri að finna og aðrir
sýndu mér hvernig ætti að drekka hann.

 AV

ýÀ

WOLVERINE
GROWN UPS 2
R.I.P.D.
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN
THE HEAT

8, 10.10(P) 3D
6, 8, 10.30
8, 10 3D
3.50, 6 2D
3.50 3D
5.30

VEL TIL VINA

Josh Hutcherson
og Jennifer
Lawrence voru
á meðal þeirra
leikara er sóttu
hátíðina.

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

ÖLLU
TIL TJALDAÐ

NORDICPHOTOS/GETTY

Þessi tveir voru
reffilegir á
Comic Con.

KOM Á ÓVART

Leikarinn Tom
Hiddleston
kom gestum á
óvart er hann
mætti á
umræðufund í gervi
Loka.
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BLÓMLEG

Scarlett
Johansson
var kát á
samkomunni.

HRESS Hugh Jackman

spjallaði við gesti
um hlutverk sitt sem
Wolverine.

BROSMILDUR

Charlie Hunnam
brosti breitt til
ljósmyndara.

KEFLAVÍK
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Vissum að stórir hlutir gætu gerst

Evrópuævintýri Blika heldur áfram

FRJÁLSAR Helgi Sveinsson tryggði sér
í gærkvöldi heimsmeistaratitilinn í
spjótkasti í flokki F42 á HM fatlaðra í
frjálsum íþróttum í Lyon í Frakklandi.
Helgi náði risakasti í sjöttu og
síðustu tilraun sinni. Spjótið
flaug 50,98 metra, sem
er tæplega þriggja metra
bæting á Íslandsmeti
hans.
„Þetta var algjör
túrbódagur. Gat hreinlega
ekki verið betra,“ sagði
Helgi í viðtali skömmu
eftir að gullið var í höfn.

FÓTBOLTI Karlalið Breiðabliks vann

Tilfinningarnar voru greinilega miklar
hjá spjótkastaranum, sem sagði erfitt
að lýsa líðan sinni.
„Þetta er einhver endaleysa í
hausnum á mér,“ sagði Helgi. Kári
Jónsson, þjálfari Helga, var að
vonum ánægður með sinn mann.
„Við vissum að stórir hlutir
gætu gerst en áttum ekki endilega von á þessu,“ sagði Kári.
Lokakast Helga var níu sentímetrum lengra en hjá Ólympíumeistaranum Yanlong Fu
sem hafnaði í öðru sæti.
- ktd

frækinn 1-0 sigur á Sturm Graz frá
Austurríki í síðari leik liðanna í 2.
umferð forkeppni Evrópudeildarinnar
í gærkvöldi. Ellert Hreinsson skoraði
eina mark leiksins í fyrri hálfleik.
„Það var skrýtið að spila fyrir
framan tíu þúsund manns og skora
svo mark. Þá varð stemmningin eins
og í kirkjugarði á leikvanginum nema
á varamannabekknum, þar sem ég sá
strákana hoppa upp og fagna. Þetta
var frábært,“ segir Ellert.
Blikar hafa nú haldið hreinu í
fimm Evrópuleikjum í röð, sem er

einstakur árangur hjá íslensku liði
í Evrópukeppni. Breiðablik á langt
ferðalag fyrir höndum því liðið mætir
Aktobe frá Kasakstan í 3. umferðinni.
Fyrri leikurinn fer fram í Kasakstan
fimmtudaginn 1. ágúst.
ÍBV og KR heltust úr lestinni á
sama stigi Evrópudeildarinnar í gær.
KR tapaði síðari leik sínum gegn
Standard Liege í Belgíu 3-1 og tapaði
samanlagt 6-2. Eyjamenn klúðruðu
vítaspyrnu og dauðafæri í markalausu jafntefli gegn Rauðu stjörnunni
í Eyjum. Rauða stjarnan fer áfram
eftir 2-0 sigur ytra.
-ktd

GAMAN Í KÓPAVOGI Ellert (til vinstri)

hefur verið sjóðandi heitur í Evrópudeildinni með Blikum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gefur góð fyrirheit
Ríkissjóður Íslands ákvað að styrkja Afrekssjóð ÍSÍ vegna árangurs Anítu Hinriksdóttur um samtals átta milljónir fram yﬁr Ólympíuleikana 2016. Formaður
sjóðsins er vongóður um meiri skilning ráðamanna á afreksíþróttum á Íslandi.
AFREKSÍÞRÓTTIR Afrekssjóði ÍSÍ

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar
núna á www.stod2.is/vild

25

AFSLÁTTUR

25% afsláttur af matseðli
ef verslað er fyrir 2.000 kr.
eða meira.

barst í gær vænn styrkur frá ríkisstjórn Íslands er hún tilkynnti í
gær að hún myndi styrkja sjóðinn
árlega um tvær milljónir fram yfir
Ólympíuleikana í Ríó 2016, samtals
um átta milljónir. Upphæðin er
eyrnamerkt Anítu Hinriksdóttur,
nýkrýndum heims- og Evrópumeistara ungmenna í 800 m hlaupi.
Fram kemur í tilkynningu forsætisráðuneytis að mikilvægt sé
að auka fjárhagslegan stuðning
ríkisins við Afrekssjóðinn. Hann
úthlutaði 71 milljón á síðasta ári
en þá var framlag ríkisins 55
milljónir. Við síðustu úthlutun kom
í ljós að úthlutunin náði yfir aðeins
15 prósent kostnaðaráætlunar
þeirra sérsambanda sem sóttu um
styrki úr Afrekssjóðnum.
„Afreksíþróttastarf er kostnaðar samt og er mikilvægt að
styðja við bakið á Anítu svo hún
geti helgað sig æfingum og keppni
til undirbúnings þátttöku á alþjóðlegum stórmótum,“ segir í tilkynningunni.
Örn A ndrésson, formaður
Afrekssjóðs, er bjartsýnni nú en
oft áður á aukna aðkomu ríkisvalds að afreksíþróttastarfi á
Íslandi. „Þessi styrkveiting var
viðurkenning á því að það þarf
meiri peninga í afreksmálin á
Íslandi. Aníta er mikil fyrirmynd
fyrir ungt íþróttafólk, enda ung
afrekskona sem hefur náð langt
þrátt fyrir ungan aldur. Það kom
fram í máli forsætisráðherra að
við þyrftum fyrirmyndir og að
þjóðin þjappaði sér ávallt saman
þegar íþróttafólkinu okkar gengi
vel,“ segir Örn við Fréttablaðið.
Fyrrverandi ríkisstjórn var
reiðubúin að ganga til samninga
við ÍSÍ um aðkomu að Afrekssjóðnum næstu fjögur árin áður en
gengið var til kosninga í vor. Forráðamenn ÍSÍ ákváðu hins vegar
að skrifa ekki undir hann og halda

AFREKSKONA Aníta Hinriksdóttir með Gunnari Páli Jóakimssyni, þjálfara sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

frekar í viðræður við nýja
ríkistjórn eftir
kosningar.
„Okkur
fannst tilboð
þáverandi ríkisstjórnar ekki
nógu gott. Því
ákváðum við
ÖRN ANDRÉSSON
að bíða. Það var
áætlað að hefja viðræður í júní
en þær frestuðust vegna fráfalls
Ólafs Rafnssonar [formanns ÍSÍ].
Viðræður geta nú vonandi hafist í
næsta mánuði.“
Örn bendir á að úthlutanir úr
Afrekssjóði nái aðeins yfir útlagðan kostnað íþróttamanna fyrir
keppni og ekki nema litlu leyti til
æfinga. Hann bendir einnig á að

Ætlar að ná fyrsta leik

FÍTON / SÍA

40

AFSLÁTTUR

40% afsláttur aaf bílaþvotti
að utan al
alla daga.

en meiðslin eru þó ekki jafnslæm
og talið var í fyrstu. Þetta er samt
óþægilegt,“ segir landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson. Akureyringurinn fór úr
axlarlið í viðureign Íslands og
Slóveníu á Laugardalsvelli
þann 7. júní og vinnur
nú hörðum höndum að
því að styrkja öxlina.
„Sem betur fer
þurfti ég ekki að
fara í aðgerð. Það
hefði þýtt þriggja
mánaða fjarveru
af vellinum,“ segir Aron.
Sú ákvörðun hafi verið
tekin að láta öxlina gróa
og styrkja hana vel.
Hann segist líka vinna
í því þessa dagana að
fá hausinn í lag.
„Ég þarf að hætta að

EVRÓPUDEILDIN
FORKEPPNI, 2. UMFERÐ
ÍBV - RAUÐA STJARNAN

Aron Einar styrkir öxlina og æﬁr baki brotnu.
FÓTBOLTI „Það er enn langur vegur

aðkoma skólakerfisins mætti vera
betri svo ungt íþróttafólk gæti
betur samræmt nám við æfingar
og keppni.
„Nú er til dæmis verið að herða
reglur LÍN en við viljum að
íþróttafólki verði gefinn kostur á
að stunda sitt nám á lengri tíma
svo að það geti sinnt sinni íþrótt.
Brottfall afreksíþróttafólks verður
sífellt meira og við viljum sporna
við því,“ segir Örn.
Hann er vongóður um að ríkisstjórnin sé reiðubúin að auka
aðkomu sína að afreksíþróttum.
„Það virðist vera breiðari skilningur fyrir þessum málum innan
ríkisstjórnarinnar en oft áður.
En svo verður bara að koma í ljós
hvað verður þegar viðræður hefjast formlega.“
eirikur@frettabladid.is

0-0

Rauða Stjarnan komst áfram, 2-0 samanlagt.

pæla í því að ég sé meiddur í öxlinni og fara að einbeita mér að fótboltanum,“ segir Aron, sem er í
kapphlaupi við tímann til að
verða klár fyrir fyrsta leik
Cardiff í ensku úrvalsdeildinni gegn West Ham þann
17. ágúst.
Hann finnur fyrir
mikilli eftirvæntingu í
leikmannahópi velska
liðsins, sem spilar í
fyrsta skipti í úrvalsdeildinni.
„Menn leggja sig
mikið fram til að
vinna sér sæti í liðinu
og það er vel tekið á
því. Menn komu líka
til baka í sérstaklega
skynsamlegu formi,
enda fram undan tímabil í
erfiðustu deild í heimi.“
-ktd

STANDARD LIEGE - KR

3-1

1-0 Bulot (26.), 2-0 Ezekiel (68.), 2-1 Emil Atlason (69.), 3-1 Ezekiel (73.)
Standard Liege komst áfram, 6-2 samanlagt.

STURM GRAZ - BREIÐABLIK

0-1

0-1 Ellert Hreinsson (38.)
Breiðablik komst áfram, 1-0 samanlagt.

EM
KVENNA
2013
UNDANÚRSLIT
NOREGUR - DANMÖRK

1-1*

1-0 Marit Christensen (3.), 1-1 Mariann Knudsen
(87.)
*Norðmenn unnu sigur í vítaspyrnukeppni. Þær
norsku mæta Þýskalandi í úrslitaleiknum á
sunnudaginn.

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

*É0$6$/$É
+LWDYHLWXVNHOMXP

-Skeljarnar eru byggðar úr trefjum.
-100% sjálfberandi
-Microban, bakteríu fráhrindandi húð á skel.
-Sterkustu hitaveituskeljarnar á markaðinum
-Byggðar fyrir þægindi.
+LWDYHLWXVNHOMDUYHUêiêXU
-Auðveldar í uppsetningu
-Kanadísk gæðavara
*iPDVDODQ~QDVWJU
www.heitirpottar.is sími 777 2000
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Ólympíulágmarkið er raunhæft
Fjölþrautarkonan Arna Stefanía Guðmundsdóttir bætti árangur sinn í sjöþraut kvenna um tæp 200 stig á Evrópumeistaramóti nítján
ára og yngri á Ítalíu á dögunum. Arna segir gaman að vera komin á fullt eftir erﬁtt ár í fyrra þegar fólk gekk svo langt að afskrifa hana.
FRJÁLSAR „Fyrri dagurinn var ótrúlegur.

Ég trúði þessu ekki sjálf,“ segir sjöþrautarkempan Arna Stefanía Guðmundsdóttir.
ÍR-ingurinn fór á kostum á HM 19 ára og
yngri í Rieti á Ítalíu í síðustu viku. Arna
bætti árangur sinn í þremur greinum af
fjórum fyrri daginn og setti aldursflokkamet í 100 metra grindahlaupi. Þrátt fyrir
að seinni dagurinn hafi ekki verið jafngóður var niðurstaðan frábær. Sjötta sæti
af 17 keppendum þar sem ellefu bættu
árangur sinn. Bæting Örnu, sem átti 14.
besta árangur keppenda fyrir mótið, var
hins vegar áberandi mikil, eða 193 stig.
Hún á nú fjórða besta árangur Íslendings
frá upphafi með 5.383 stig.
„Ég klúðraði þraut á HM 17 ára og yngri
sumarið 2011 með lélegu langstökki. Það
var gott að komast í gegnum þraut á svona
stóru móti og hífa sig upp um nokkuð mörg
sæti,“ segir Arna.
Fólk var búið að afskrifa mig
Arna segir það notalega tilfinningu að vera
komin á beinu brautina. Árið 2012 hafi
reynst henni erfitt andlega sem líkamlega.
„Það var gott að koma til baka því fólk
var kannski hætt að hafa trú á mér í fyrra.
Ég viðurkenni að árið 2012 var mjög erfitt en ég var alltaf ákveðin að halda áfram
og vissi að ég ætti þetta inni,“ segir frjálsíþróttakappinn. Hún bætir því við að margir
hafi afskrifað hana þrátt fyrir ungan aldur.
„Á tímabili átti ég ekki marga vini en
þegar vel gengur eru allir vinir manns.
Sumir hafa hins vegar alltaf stutt mig og
þeir vita hverjir þeir eru,“ segir Arna. Hún
kann þjálfara sínum, Þráni Hafsteinssyni,
bestu þakkir auk annarra þjálfara hjá
Reykjavíkurfélaginu.
„Þráinn hefur aldrei misst trúna á mér
frekar en aðrir innan ÍR,“ segir Arna.

Aðspurð segist hún geta bætt sig í öllum
greinunum sjö. Langtímamarkmiðið er
skýrt.
„Ég sé núna að það er ekkert rugl í mér
að ná lágmarki fyrir Ólympíuleikana í Ríó
2016. Ég veit að ég á mikið inni. Ef þetta
heldur svona áfram væri það gaman.“ 5.950
stig dugðu til þess að komast á leikana í
London 2012.
Vildi keppa í öllum greinum
Arna byrjaði að æfa frjálsar íþróttir hjá ÍR
átta ára gömul.
„Mér fannst svo gaman að keppa að ég
keppti alltaf í öllum greinum,“ segir Arna
um ástæðu þess að sjöþrautin varð fyrir
valinu. Hún segir þjálfara hennar alltaf
hafa hvatt hana til að viðhalda fjölhæfninni
og æfa sem flestar greinar frjálsra íþrótta.
„Svo fór ég til Þráins í lok árs 2010 og
þá má segja að þrautarundirbúningurinn
hafi hafist. Ég tel mig nógu fjölhæfa og á
góða möguleika í þessu. Svo er þetta bara
svo gaman.“
Arna, sem verður átján ára í september,
verður við keppni á Meistaramóti Íslands
norðan heiða um helgina. Hún reiknar þó
aðallega með því að einbeita sér að boðhlaupum með stöllum sínum úr ÍR. Hún
kann vel að meta félagsskapinn í Breiðholtinu og ekki síður hjá hennar helstu keppinautum í sjöþrautinni.
„Við Sveinbjörg [Zophaníasdóttir úr
FH] og María Rún [Gunnlaugsdóttir úr
Ármanni] erum frábærar vinkonur og ég
er heppin að eiga þær að. Auðvitað erum
við að keppa en ég gleðst gangi þeim vel
þótt mér gangi illa á sama tíma,“ segir
Arna sem lítur á þær stöllur sem frábærar fyrirmyndir líkt og Helgu Margréti Þorsteinsdóttur.
kolbeinntumi@365.is

EINBEITT Arna Stefanía kastaði spjótinu 39,01 metra á Ítalíu, sem var nálægt hennar besta árangri. Hún

telur sig þó eiga inni í öllum greinunum sjö og ætlar til Ríó árið 2016. Þá verður hún á 21. aldursári.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stigahæstar í Íslandssögunni
1.
2.
3.
4.
5.

Helga Margrét Þorsteinsdóttir
Sveinbjörg Zophaníasdóttir
Kristín Birna Ólafsdóttir
Arna Stefanía Guðmundsdóttir
María Rún Gunnlaugsdóttir

Ármann 5.878 stig
FH 5.479 stig
ÍR 5.402 stig
ÍR 5.383 stig
Ármann 5.321 stig

(Tékklandi 2009)
(Finnlandi 2013)
(Bandaríkin 2006)
(Ítalíu 2013)
(Portúgal 2013)

FREISTANDI VIÐBÓT
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ÞAÐ HEFUR ALDREI

hljómað

BETUR
AÐ VERA ÁSKRIFANDI AÐ STÖÐ 2

Nú fá áskrifendur Stöðvar 2 fría þriggja mánaða áskrift að
Tónlist.is. Þar finnur þú alla uppáhaldstónlistina
ónlistina þína!
• Frábært úrval af íslenskri og erlendri tónlist
• Mikið úrval af íslensku barnaefni
• Notendavænt viðmót, auðvelt að gera lagalista
• Bæði sem app og á netinu
Kynntu þér málið og skráðu þig á tonlist.is

Frítt!

ÞRIGGJA MÁNAÐA
ÁSKRIFT AÐ

FÍTON / SÍA

Tónlist.is

Með mánaðaráskrift er hægt að hlusta á alla tónlist og búa
til lagalista. Gjald er tekið ef lögum er halað niður til eignar.
Almennt mánaðargjald er 1.690 kr.
Áskrifendur að Stöð 2, Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2 eða
Stöð 2 Fjölvarp fá fría áskrift af tónlist.is
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.10
Besta svarið

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið

Frábær spurninga- og skemmtiþáttur þar sem hinn eini sanni
Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi,
stýrir af einstakri snilld. Í
hverjum þætti mætir einn þjóðþekktur gestur til leiks og keppendur eru þrír, vinir eða
ættingjar gestsins. Keppendurnir eiga að svara
afar fjölbreyttum spurningum um gestinn og
keppast um að vera með
besta svarið hverju sinni.

Í bítið hefur tekið breytingum. Heimir
Karlsson hefur fengið til liðs við sig
Huldu Bjarnadóttur og Gunnlaug
Helgason. Þau eru Bylgjuhlustendum
öll að góðu kunn. Hulda
hefur verið með
þátt eftir hádegi á
laugardögum síðastliðin ár og Gulli Helga er
einn ástsælasti útvarpsmaður Bylgjunnar
og þjóðarinnar um
árabil.

Arrested Development

Family Guy

Animal Practice

STÖÐ 2 19.40 Fjórða þáttaröðin um
hina stórskrýtnu en dásamlega fyndnu
Bluth-fjölskyldu. Michael tók við fjölskyldufyrirtækinu eftir að faðir hans var
settur í fangelsi. Aðrir í fjölskyldunni
gerir honum líﬁð leitt því þeir eru ekki í
tengslum við raunveruleikann.

SKJÁR 1 KL. 19.40 Ein þekktasta
fjölskylda teiknimyndasögunnar snýr
loks aftur á SkjáEinn. Peter Griffin og
fjölskylda ásamt hundinum Brian búa
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er
aldrei langt undan.

RÚV KL. 19.45 Bandarísk gamanþáttaröð um dýralækninn George Coleman
sem þykir afar vænt um dýrin en fyrirlítur gæludýraeigendur. Meðal leikenda
eru Justin Kirk, JoAnna Garcia Swisher
og Bobby Lee.

TV.COM 5,4

TV.COM 8,9

9,2

8,4

TV.COM 7,7

5,4

STÖÐ 2

FRÉTTABLAÐIÐ
ER HELGARBLAÐIÐ

NAUÐGAÐ
Á ÞJÓÐHÁTÍÐ
Sveinn Rúnar Einarsson tilheyrir földum hópi
karlmanna en honum var nauðgað af nokkrum
mönnum á Þjóðhátíð í Eyjum. Sveinn segir frá
reynslu sinni til að opna umræðuna um að
körlum sé líka nauðgað og til að gefa fleirum
styrkinn til að kasta frá sér skömminni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle (10:22)
08.30 Ellen (8:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (34:175)
10.15 Fairly Legal (6:10)
11.00 Drop Dead Diva (2:13)
11.50 The Mentalist (10:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Extreme Makeover: Home Edition (12:25)
13.45 Benny and Joon
15.20 Scooby-Doo!
15.40 Ævintýri Tinna
16.05 Waybuloo
16.25 Ellen (9:170)
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (2:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Simpson-fjölskyldan (2:22)
19.40 Arrested Development (7:15)
Fjórða þáttaröðin um hina stórskrýtnu en
dásamlega fyndnu Bluth-fjölskyldu.
20.10 Besta svarið (7:8) Frábær spurninga- og skemmtiþáttur sem hinn eini
sanni Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, stýrir
af einstakri snilld.
20.55 A League of Their Own Tom
Hanks, Geena Davis og Madonna í klassískri mynd um nýstofnaða kvennadeild í
hafnabolta.
23.00 Rise of the Planet of the Apes
Spennandi mynd um stökkbreyttan apa
sem gerir uppreisn sem erfitt reynist að
kveða niður. James Franco, Freida Pinto og
Andy Serkis eru í aðalhlutverkum.
00.40 Predators
02.25 Kickin It Old Skool
04.10 Benny and Joon
05.45 Fréttir og Ísland í dag

19.00 Friends (4:24)
19.25 Two and a Half Men (21:24)
19.45 The Simpsons (10:22)
20.10 The O.C. (26:27)

Kynngimagnaðar og töfrandi
Á öldum áður voru
Strandir á Vestfjörðum
þekktar fyrir galdramenn,
galdrabrennur og hvers
kyns kukl. Í dag eru þær
hins vegar vinsæll ferðamannastaður.

Hleypur fyrir litla frænda
Þórey Hákonardóttir, fjórtán ára
Kópavogsbúi, hleypur tíu kílómetra
í Reykjavíkurmaraþoninu til styrktar
Ægi Rafni Þrastarsyni, fimmtán
mánaða frænda hennar sem
greindist með Dravet-heilkenni
í byrjun árs.

20.55 Holidate (9:10)
21.40 Holidate (10:10)
22.25 Breakout Kings (9:13)
23.10 Breakout Kings (10:13)
23.55 The O.C. (26:27)

08.00 Búdapest 2013– Æfing 1
12.00 Búdapest 2013– Æfing 2
16.45 Sumarmótin 2013
17.30 Chelsea - Man. Utd.
19.10 Stjarnan - KR
21.00 San Antonio - Miami
22.50 Chelsea - Man. City

09.55 Cerezo Osaka - Man. Utd. BEINT
18.05 Premier League World
18.35 1001 Goals
19.30 PL Classic Matches. West Ham Bradford, 1999
20.00 Leikmaðurinn: Guðni Bergsson
Guðmundur Benediktsson stýrir þætti um
ensku stórliðin.
20.35 Cerezo Osaka - Man. Utd.
22.15 Aston Villa - Man. Utd.

07.00 Lalli 07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo
07.15 Litlu Tommi og Jenni 07.40 Brunabílarnir
08.05 Svampur Sveinsson 08.25 Dóra könnuður 08.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.10
Strumparnir 09.35 Waybuloo 09.55 Áfram
Diego, áfram! 10.15 Fjörugi teiknimyndatíminn
10.40 Histeria! 11.00 Doddi litli og Eyrnastór
11.10 Latibær (17:18) 11.35 Lalli 11.40 Lalli
11.45 Refurinn Pablo 11.50 Litlu Tommi og
Jenni 12.15 Svampur Sveinsson 12.35 Dóra
könnuður 13.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.25 Strumparnir 13.45 Waybuloo 14.05 Áfram
Diego, áfram! 14.30 Fjörugi teiknimyndatíminn
14.55 Histeria! 15.15 Doddi litli og Eyrnastór
15.25 Latibær (17:18) 15.50 Lalli 15.55 Lalli
16.00 Refurinn Pablo 16.05 Litlu Tommi og
Jenni 16.30 Svampur Sveinsson 16.50 Dóra
könnuður 17.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.40 Strumparnir 18.00 Waybuloo 18.20
Áfram Diego, áfram! 18.45 Histeria! 19.05
Fjörugi teiknimyndatíminn 19.25 Doddi litli og
Eyrnastór 19.35 Latibær (17:18)

20.00 Það var lagið
21.10 Touch of Frost (1:4)
22.50 Monk (6:12)
23.35 It‘s Always Sunny In
Philadelphia (5:7)
00.00 Það var lagið
01.05 Touch of Frost (1:4)
02.50 Monk (6:12)
03.35 It‘s Always Sunny In
Philadelphia (5:7)
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

00.40 Holidate (9:10)
01.25 Holidate (10:10)
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring
21.30 Eldað með Holta

12.30 The Full Monty
14.00 Scott Pilgrim vs. The World
15.50 Superhero Movie
17.15 The Full Monty
18.45 Scott Pilgrim vs. The World
20.35 Superhero Movie
22.00 Prometheus
00.05 Poison Ivy: The Secret Society
01.40 Mercury Rising
03.30 Prometheus

15.40 Ástareldur
16.30 Ástareldur
17.20 Sumar í Snædal (2:6)
17.47 Unnar og vinur (15:26)
18.10 Smælki (2:26)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hið sæta sumarlíf (5:6) (Det søde
sommerliv)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Gunnar á völlum
19.45 Dýralæknirinn (7:9) (Animal Practice)
20.10 Stígvélaði kötturinn (Puss in
Boots) Bandarísk teiknimynd frá 2011.
Myndin er talsett á íslensku en verður
sýnd samtímis á rásinni RÚV Íþróttir með
ensku tali og íslenskum texta.
21.40 Barnaby ræður gátuna– Sverð
Vilhjálms (2:8) (Midsomer Murders XIII:
The Sword of Guillaume) Bresk sakamálamynd byggð á sögu eftir Caroline Graham
þar sem Barnaby lögreglufulltrúi glímir við
dularfull morð í ensku þorpi.
23.15 Hinn eini sanni (My One and
Only) Kona fer með syni sína tvo í mikla
ökuferð frá New York til Pittsburg, St.
Louis og loks til Hollywood í leit að fyrirvinnu.
01.00 Systrafélagið (Sorority Row)
02.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

18.00 EM kvenna í knattspyrnu (Undanúrslit) (e)
20.10 Stígvélaði kötturinn (Puss in Boots) 22.00
EM kvenna í knattspyrnu (Undanúrslit) (e)

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
13.55 The Voice (5:13)
16.15 The Good Wife (8:22)
17.00 The Office (16:24)
17.25 Dr. Phil
18.10 Royal Pains (12:16)
18.55 Minute To Win It
19.40 Family Guy (14:22) Ein þekktasta
fjölskylda teiknimyndasögunnar snýr loks
aftur á SkjáEinn. Peter Griffin og fjölskylda
ásamt hundinum Brian búa á Rhode Island og lenda í ótrúlegum ævintýrum
þar sem kolsvartur húmor er aldrei langt
undan.
20.05 America‘s Funniest Home Videos
(33:44) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur
þar sem sýnd eru fyndin myndbrot sem
venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.
20.30 The Biggest Loser (5:19) Skemmtilegir þættir þar sem fólk sem er orðið
hættulega þungt snýr við blaðinu og
kemur sér í form á ný.
22.00 Rocky V Bandarísk kvikmynd frá
árinu 1990. Rocky er búinn að koma sér í
peningavandræði á nýjan leik eftir að hafa
verið svikinn af óprúttnum aðila.
23.45 Excused
00.10 Nurse Jackie (5:10)
00.40 Flashpoint (6:18)
01.30 Lost Girl (17:22)
02.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.40 RBC Canadian Open
2013 (1:4) 10.40 PGA Tour - Highlights (27:45)
11.35 RBC Canadian Open 2013 (1:4) 14.35
Inside the PGA Tour (30:47) 15.00 RBC Canadian
Open 2013 (1:4) 18.00 The Open Championship
Official Film 1990 19.00 RBC Canadian Open
2013 (2:4) 22.00 The Players Championship
2013 (2:4) 02.00 ESPN America

Ómissandi hluti af góðri helgi
Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 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
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MÁLTÍÐ

Bættu 3 bringusmábitum
við KFC máltíðina þína
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6 bitar, franskar
og gos

1.199
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bringu, krydd
Gómsætir bitar úr 100% kjúklinga
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bein, ekke
með leyniuppskrit ofurstans. Engin
sem viðbót við
vesen. Frábærir einir og sér eða
klingabringa.
máltíð. Fjórir bitar eru ein heil kjú
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Spila á stærstu þungarokkshátíð veraldar
Metalsveitin Ophidian I spilar á þungarokkshátíðinni Wacken Open Air í Þýskalandi í næstu viku.

„Ég á ekki eina uppáhaldsbók heldur
margar og það bætast blessunarlega
alltaf nýjar við. Karamasov-bræðurnir
eftir Dostojevskí er stórkostleg, Mr
Vertigo eftir Paul Auster líka, A Prayer
for Owen Meany eftir John Irving
hafði mikil áhrif á mig og svo ótrúlega
margar aðrar.“
Jarþrúður Karlsdóttir tónlistarkona.

„Þetta verður generalprufan fyrir Wacken, á
tuttugufalt minni stað,“ segir Halldór Símon
Þórólfsson, gítarleikari metalsveitarinnar
Ophidian I sem spilar á Bar 11 í kvöld.
Ophidian I heldur til Þýskalands í næstu
viku þar sem hún mun spila á stærstu
þungarokkshátíð veraldar, Wacken Open Air,
en sveitin sigraði í keppninni Wacken Metal
Battle sem haldin var í Hörpu í vor. Meðlimir hljómsveitarinnar koma saman á Bar 11
í kvöld og leyfa æstum aðdáendum að heyra
settlistann sem spilaður verður í Þýskalandi.
Þetta verður í fyrsta skipti sem hljómsveitin
treður upp á Wacken. „Þetta verður alveg
geðveikt. Ragnar trommari er samt að fara

í þriðja skiptið, þó ekki með okkar hljómsveit.“ Og er hann að miðla reynslunni áfram
til ykkar hinna? „Já, hann reynir það. Svona
eftir bestu getu,“ segir Halldór og hlær.
Margar frægar sveitir koma fram á hátíðinni í ár en þekktustu nöfnin eru án efa
Rammstein, Deep Purple og Alice Cooper.
„Við erum reyndar ekkert rosalega hrifnir af
þessum böndum. Við erum meira í dauðarokkinu en þetta eru samt allt heimsklassabönd,“
segir Halldór.
Frítt er á tónleikana á Bar 11 í kvöld og
hefjast þeir kl. 23. Hljómsveitin Blood Feud
mun einnig koma fram en hún hreppti annað
sætið í Wacken Metal Battle í vor.
- ka

KLÁRIR Í SLAGINN Ophidian I sigraði í keppninni
Wacken Metal Battle í vor. Nú heldur sveitin til Þýskalands og spilar á stærstu þungarokksveit veraldar.
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AÐDÁANDI Sara Gunnarsdóttir teiknimyndateiknari gerði heimildarmynd um tónlistarmanninn Daniel C. Ári eftir gerð hennar
hitti hún söguhetjuna í eigin persónu.
MYND/SARA GUNNARSDÓTTIR

Rekur sögu dularfulls
 rúmensks söngvara
Sara Gunnarsdóttir gerði heimildarmyndina Pirate of Love. Í myndinni er saga
hins dularfulla tónlistarmanns Daniel C. rakin en hún fékk óvænt endalok.
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„Ég heyrði tónlistina fyrst hjá vini
mínum, Helga Þór. Hann kom með
diskinn frá Kanada og var mjög
heillaður af tónlistinni og sögunni
á bak við diskinn. Sagan um Daniel
C. er dularfull og mér fannst hún
gott efni í heimildarmynd,“ útskýrir
Sara Gunnarsdóttir. Hún leikstýrði
heimildarmyndinni Pirate of Love,
sem fjallar um tónlist dularfulls
vörubílstjóra frá Rúmeníu að nafni
Daniel C.
Pirate of Love var mastersverkefni Söru úr California Institute of
the Arts og var tvö ár í vinnslu. Sara
útskrifaðist frá skólanum í fyrra
vor með MA-gráðu í „Experimental
Animation“, sem þýða mætti sem tilraunateiknimyndagerð á íslensku.
Myndin byggist upp á viðtölum við
aðdáendur Daniels C. á Íslandi og
teikningum eftir Söru.
„Myndin var búin að flakka á
milli kvikmyndahátíða í heilt ár
þegar ég fékk vefpóst frá manni
sem heitir Luke og býr í Mississippi.
Hann sagðist hafa séð myndina og
þekkti Daniel C. og kom mér svo í
samband við hann. Í fyrstu var ég
svolítið smeyk, því ég vissi ekki hvað
var satt og hvað ekki í sögunni minni
um Daniel C. Ég skrifaðist þó á við
Daniel og konu hans í smá tíma og
endaði svo á því að heimsækja þau,“
segir Sara. Í ljós kom að sagan sem
Helgi Þór Harðarson hafði með sér
frá Kanada var nokkuð nálægt sannleikanum, nema með eilítið jákvæðari sögulokum.
„Hann er fæddur í Rúmeníu á

PIRATE OF LOVE Myndin er blanda af viðtölum og teikningum Söru.

Frá Kanada til Íslands
Geisladiskur Daniels C. fannst í annars tómum skáp í búningsklefa í Kanada. Diskurinn var merktur Daniel C. og eru flest lögin á honum ástarjátningar til konu að nafni Sherry. Fátt var vitað um tónskáldið sjálft en tónlist
hans fann sér hljómgrunn meðal hóps ungs fólks. Helgi Þór Harðarson
flutti afrit af disknum með sér heim til Íslands og innan skamms hafði
Daniel C. eignast svolítinn hóp af aðdáendum hér á landi.

kommúnistaárunum og flúði þaðan
tvítugur að aldri. Hann fékk svo
hæli í Kanada og var þar í sjö ár.
Hann er mjög trúaður og skráði
sig á stefnumótasíðu fyrir aðventista. Þar kynntist hann bandarískri
konu að nafni Sherry – þeirri sömu
og lögin á geisladisknum fjalla um.
Í dag eru þau gift og eiga saman tvö
börn, strák og stelpu.“ Sara tók viðtal við Daniel C. á meðan á heimsókn hennar stóð og hyggst nýta

það í framhaldsmynd þar sem saga
söngvarans er rakin enn frekar.
„Mér finnst ég þurfa að gera aðra
mynd, efnið er eiginlega of gott til
að sleppa því.“
Sara er búsett í Brooklyn í New
York þar sem hún vinnur sem sjálfstætt starfandi teiknimyndateiknari.
Hún vinnur nú að gerð kvikmyndar
sem byggð er á skáldsögunni The
Diary of a Teenage Girl eftir Phoebe
Gloeckner.
sara@frettabladid.is
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EF ÞÚ KAUPIR FYRIR.
MEIRA EN 20.000 KR

EF ÞÚ KAUPIR FYRIR
MEIRA EN 10.000 KR.
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Nú er
opio allan
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Bræður gera upp hús

Gerðu kröfur – Tempur stenst þær!

DÝNUR OG KODDAR

Bræðurnir Eyjólfur og Erpur
Eyvindarsynir hafa dvalist langdvölum á Ströndum í sumar. Þar eiga
þeir bræður sumarhús sem þeir hafa
verið að dytta að saman og mála.
Veðrið hefur að sögn bræðra verið
frábært og talsvert hefur verið um
gestagang. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins langar þá bræður
lítið í æsinginn í bænum. Þó er víst
að Erpur þarf að bregða sér aðeins
af bæ þar sem hann mun spila á
Þjóðhátíð í
Eyjum. Hann
hyggst þó
snúa rakleitt
til baka. Þá er
spurning hvort
Strandirnar
hafi þar
eignast nýja
kotbændur.
- mlþ

EINA DÝNAN OG KODDINN
SEM VIÐURKENND ERU
AF NASA OG VOTTUÐ AF
GEIMFERÐASTOFNUNINNI

Von á skartgripaerfingja
Kristín Maríella, skartgripahönnuður
hjá Twin Within, og Orri Helgason,
viðskiptastjóri og einn stofnenda
framkvæmdafyrirtækisins Wedo og
sonur Helga Björnssonar tónlistarmanns, eiga von á barni í lok árs.
Barnið verður þeirra fyrsta.
Kristín Maríella á og rekur skartgripafyrirtækið Twin Within með
systur sinni, Áslaugu
Írisi, en þær hafa átt
mikill velgengni að
fagna undanfarið.
Twin Within
hefur bækistöðvar
á Íslandi en selur
vörur sínum í
tíu verslunum
um allan
heim. - ósk

Stillanlegt og
þægilegt!
ægilegt!

Tempur® Original
heilsurúm

Upplifðu
Uppl
þægindi,
upplifðu
stuðning, upplifðu TEMPUR®
upplifðu stuðnin

Rúm í ﬂata stöðu
3 minni
Nudd
Bylgjunudd

Aðeins

48.456
kr. á mán.

stöðu. Vaknaðu
upp endurnærð(ur)
og tilbúin(n) í átök

R

AFB

ORGA

NI

Aðeins

27.430
kr. á mán.

R
US

Fæst einnig
í stærðunum
2x80x200 cm
2x90x210 cm
2x100x200 cm
120x200 cm
140x200 cm

A

VA X TA L A

Upp/niður fótasvæði

hryggur og liðir í
sinni náttúrulegu

US

Upp/niður höfðalag

heilsudýnu, hvílast

TEMPUR ORIGINAL HEILSURÚM
Verðdæmi 180x200 cm
Verð kr. 414.800
Kr. 352.580 áafsætti
Þú sparar kr. 62.229

A

AFB

R

ORGA

NI

Aðeins

30.575
kr. á mán.

R

ÁN*
2 M
Í 1

8

NÝ LANDSHLUTAKORT
Í ÖSKJU

Vekjaraklukka

á TEMPUR

TEMPUR ORIGINAL HEILSURÚM
Verðdæmi 160x200 cm
Verð kr. 371.900
Kr. 316.115 á afsætti
Þú sparar kr. 55.785

ÁN*
2 M
Í 1

Ekki villast!

Klukka

ÁN*
2 M
Í 1

1 Skuldar þú skattinum?
2 Það tekur þrjár kynslóðir fyrir
tónlistarmann að verða til
3 Verslunarstjóri hljóp uppi þjóf
4 Prinsinn heitir George Alexander
Louis
5 „Það kemur enginn til Íslands nema
að eiga peninga“

Þegur þú sefur
Þ

VA X TA L A

LED-vasaljós

US

Þráðlaus fjarstýring

VA X TA L A

Mest lesið

C&J PLATINIUM STILLANLEGT
GT
T
með Tempur Original dýnu
Verðdæmi 2x80x200 cm
DÝNUR OG KODDAR
Verð kr. 690.900
Kr. 559.900 á afslætti
ORGA
Þú sparar kr. 139.000
AFB
NI
R
R
A

dagsins.
Minn

Lingen svefnsóﬁ

TILBOÐ AÐEINS
Kr. 99.000

Pabba

KODDI

Mömmu
KODDI

KODDI

35%

afsláttur
af

Verð áður 123.750
STÍFU

Góð svampdýna
Breidd: 200 cm
Dýpt: 120 cm

R

MJÚKUR

MILLI
STÍFUR

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN
ODDINN
Fyrir alla í fjölskyldunni

25% afsláttur

af Tempur Traditional

S E N S EO

Senseo 2ja sæta svefnsóﬁ

TILBOÐ Kr. 267.800
Verð áður 412.000,Breidd: 187 cm Dýpt: 95 cm
Heilsudýna: 140x200 cm
ngu.
Fæst einnig breiðari og með tungu.

* með
ð 3,5%
3 5% lántökugjaldi
lá tök j ldi og 340 k
kr. greiðslugj.
ið l j pr. afb.
fb
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www.betrabak.is

Leggur grunn að góðum degi
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