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Allir miðar ógiltir
Samtökin ´78 undrast ákvörðun
biskups Íslands að halda erindi á
Hátíð vonar. Allir miðar sem pantaðir
voru á hátíðina hafa verið ógiltir og
þarf að panta upp á nýtt. 6
Bleikjueldi á Sogni Fangar stunda
bleikjueldi á Sogni í Ölfusi. Byrjaði í
fyrrasumar segir forstöðumaður LitlaHrauns. 2
Söngvasögum safnað Forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands gerir
víðreist til að taka upp frásagnir um
tónlistarmenningu. 4
Vangaveltur um svefn Norskur
læknir segir börn ekki alltaf þurfa að
sofa jafnmikið og foreldrar halda. 18

LOGNIÐ Á UNDAN STORMINUM Oddgeir Sæmundsson, Karl Emil Jónsson og Magnús H. Gunnarsson fengu sér sundsprett í Jökulsá á Brú í góða veðrinu í gær.
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Best NA-til Í dag ríkja áfram suðlægar
áttir, yfirleitt 3-8 m/s en hvassara við
SA-ströndina. Rigning vestantil og síðar
sunnanlands en bjart NA-til. 4
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„Þetta var kalt en frískandi,“ segir Oddgeir um sundsprettinn. Allir eru þeir félagar í Hjálparsveit skáta í Kópavogi og hafa í hálendisgæslu síðustu daga farið um og gert við
rafstöðvar og fest niður fjarskiptabúnað vegna illviðrisins sem spáð hefur verið um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Háskólinn í Reykjavík:

stelpan í
Netvafrið færist í far- Eina
hakkarakeppni
síma og spjaldtölvur
FÓLK „Ég er ein

Samkvæmt tölum frá Símanum og Vodafone hafa gagnaflutningar í snjallsíma og
spjaldtölvur meira en fimmtíufaldast á fáeinum misserum. Aukningin endurspeglar nýjungar í tækjabúnaði og nýja möguleika í notkun netsins við leik og störf.
FJARSKIPTI Nýjar tölur um netnotkun

Íslendinga leiða í ljós gjörbreytt
landslag fjarskipta hér á landi,
sem sér ekki fyrir endann á. Netvafur landans færist hratt úr hefðbundnum tölvum í snjallsíma og
spjaldtölvur.
Gagnamagnsnotkun í farsímakerfum hjá Símanum og Vodafone
hefur tugfaldast síðustu ár. Samkvæmt upplýsingum frá Símanum
hefur gagnamagn sem hlaðið
er niður í snjallsíma rúmlega
50-faldast frá júní 2010 fram til júní
í ár, og samkvæmt tölum frá Vodafone hefur aukningin verið 57-föld
frá upphafi árs 2009 fram til júlí í
ár.
„Hér hjá Símanum sáum við
fyrstu iPhone-símana á kerfunum
um mitt ár 2007,“ segir Sævar Freyr
Þráinsson, forstjóri Símans, í samtali við Fréttablaðið. „Þeir ruddu
braut snjallsímanna á markaði. Nú
er svo komið að snjallsímar eru
um helmingur allra á farsímaneti

Símans og í júlí voru átta af hverjum tíu seldum símum í verslunum
Símans snjallsímar.“
Í tilkynningu frá Vodafone segir
að aukning gagnaflutninga í farsímakerfi milli júní og júlí síðastliðins hafi numið 21,5%.
Hrannar Pétursson, framkvæmdastjóri samskiptasviðs Vodafone, segir að viðbúið sé að framhald verði á þessari þróun.
„Enda eru notkunarmöguleikar snjalltækjanna alltaf að aukast.
Neytendur eru fljótir að tileinka sér
það, en einnig felast ótal tækifæri
í þessum breytta veruleika fyrir
fyrirtæki til að bæta sína þjónustu
á hagkvæman hátt.“
Notkun spjaldtölva hefur einnig
aukist stórum frá því að þær komu
fram fyrir nokkrum misserum
og gagnamagnið sem spjaldtölvunotendur í kerfi Símans hlaða niður
hefur næstum því 400-faldast frá
júní 2010 til júní í ár.
„Við erum stödd í miðri fjar-

Við erum
stödd í miðri
fjarskiptabyltingu.
Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans

skiptabyltingu,“ segir Sævar og
bætir því við að fáir hafi sennilega talið þessa þróun vera mögulega. „Netið verður sífellt meiri
afþreyingarmiðill. Þangað sækjum
við orðið svo margt; sjónvarpið er
komið á netið, tónlistin er á netinu,
fjölskyldualbúmið er á netinu og
samskipti stórfjölskyldna eru komin
á samfélagsmiðla. Og við getum
notið þessa alls með símtækjunum.“
Þessa þróun segir Sævar kalla á
aukna fjárfestingu og vegna þessa
verji Síminn hundruðum milljóna
króna í fjárfestingar á hverju ári.
- þj

af níu keppendum í úrslitum
og eina stúlkan
í hópnum. Það
var eins í fyrra,
þá var ég eina
stelpan í fimm
manna hópi,“
segir Helga
HELGA GUÐGuðmundsMUNDSDÓTTIR
dóttir, meistaranemi í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og keppandi í
Hakkarakeppni HR sem fram fer
á morgun. Keppnin er haldin í
tengslum við ráðstefnuna Nordic
Security Conference. - sm / sjá síðu 54
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SPURNING DAGSINS

En Ari, hver á einkaréttinn á
piparkökuuppskriftinni?
„Er það ekki hann Hérastubbur?“
Ari Matthíasson er framkvæmdastjóri
Þjóðleikhússins. Búið er að leysa deilu sem
þar skapaðist gagnvart Senu um hvort ætti
útgáfurétt á upptöku Ríkisútvarpsins á
Dýrunum í Hálsaskógi.
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Umhverfis- og skipulagsráð ekki einhuga um aðferðir til að draga úr slysum:

Fleiri vegabréf gefin út:

Banna U-beygju á Snorrabraut

Núna gilda
vegabréf í 10 ár

SAMGÖNGUR Banna á að taka Ubeygju á Snorrabraut við Bergþórugötu þegar ekið er til suðurs
til að draga úr slysahættu. Einn
fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði sat hjá þegar tillagan var samþykkt og sagði að við breytingarnar
hafi ekki verið tekið tillit til allra
athugasemda slökkviliðsins.
„Hægt er að draga úr umferðarhraða og auka umferðaröryggi
gangandi og hjólandi með ýmsum
öðrum aðferðum en þeim sem
hér er beitt. Ein af þeim er að

gangbrautir séu skýrar og í samræmi við lög,“ bókaði Júlíus Vífill
Ingvarsson úr Sjálfstæðisflokki.
Aðrir fulltrúar í ráðinu, þar á
meðal tveir sjálfstæðismenn, samþykktu bannið. „Íbúar við Snorrabraut hafa árum saman kvartað
undan hraðakstri og óöryggi á götunni,“ bókuðu fulltrúarnir, sem
kváðu mikið tillit tekið til athugasemda slökkviliðsins. „Sérfræðingar borgarinnar í samgöngum og
umferðaröryggi eru þess fullvissir
að breytingar auki öryggi.“
- gar

JÚLÍUS VÍFILL INGVARSSON Segir
hægt að draga úr hraða á Snorrabraut
með öðrum aðferðum en beita eigi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞJÓÐSKRÁ Útgefnum vegabréfum
fjölgar um 4,6 prósent á milli ára
ef miðað er við júlí í ár og júlí á
síðasta ári.
Í fyrra voru gefin út 6.970
vegabréf en í ár voru þau 7.293
talsins.
Það er Þjóðskrá Íslands sem
annast útgáfu vegabréfa auk
nokkurra annarra skilríkja.
Vakin er sérstök athygli á því
að fyrsta mars síðastliðinn hafi
gildistími vegabréfa verið lengdur úr fimm árum í tíu ár.
- hrs

Bleikjueldi á Sogni
Hátt í fimmtíu fangar hjá Litla-Hrauni og Sogni vinna á hverjum degi. Störfin eru
fjölbreytt, allt frá bleikjueldi yfir í að gera við gamlar ljósmyndir. Stærstur hluti
fanga stundar þó nám. Þar af stunda sex fangar háskólanám.
FANGELSISMÁL „Við byrjuðum á

VIÐBÚNAÐUR VEGNA VEÐURS Liðsmenn hálendisgæslu Hjálparsveitar skáta í

Kópavogi koma tryggum festingum á rafstöð sem knýr farsíma- og Tetra-kerfissenda
á Vaðöldu í 900 metra hæð norðan Vatnajökuls.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bændur á leið til byggða með tugþúsundir fjár:

Óvíst hvar versta veðrið verður
ALMANNAVARNIR Óvíst er hvar á landinu veður verður verst í lok vik-

unnar, en Veðurstofa Íslands gerir enn ráð fyrir vonskuveðri.
Í tilkynningu Almannavarna ríkislögreglustjóra er bent á að breytingar hafi orðið á fyrri spám og vindstrengurinn færst nokkuð vestar.
„Enn er spáin að breytast og er gert ráð fyrir að lægðin sem gengur
yfir dýpki mjög hratt. Nokkur óvissa er um í hvaða landshluta veðrið
verður verst, en gera má ráð fyrir slæmu veðri víða á landinu. Einnig
má búast við ísingu þegar kólnar,“ segir þar.
Bændur á Norðurlandi eru flestir að smala fé sínu til byggða, en enn
þá er blíðskaparverður á fjöllum.
- óká

Bandarískur herdómstóll:

Ráðning sætir gagnrýni:

Nidal Hasan
Jón Baldvin
fékk dauðadóm kennir ekki
BANDARÍKIN Bandarískur her-

dómstóll dæmdi í gær hergeðlækninn Nidal Hasan til
dauða fyrir fjöldamorð í herstöðinni Fort Hood árið 2009.
Þann 5. nóvember það ár greip
Hasan skyndilega til vopna og
skaut á félaga sína í herstöðinni.
Þrettán létu lífið og tugir særðust.
Hasan, sem er múslími fæddur
í Bandaríkjunum, sagðist hafa
gert þetta af trúarlegum ástæðum. Hann væri að verja íslamska
uppreisnarmenn erlendis gegn
árásum Bandaríkjahers.
- gb

HÁSKÓLI ÍSLANDS Jón Baldvin
Hannibalsson verður ekki gestafyrirlesari hjá Háskóla Íslands
í vetur eins og fyrirhugað var.
Þetta var ákveðið á fundi í
háskólanum síðdegis í gær.
Greint var frá því nýverið að
Jón Baldvin myndi kenna námskeið í vetur um smáþjóðir og
hvernig þeim farnast í alþjóðakerfinu. Ráðning Jóns Baldvins
til háskólans sætti töluverðri
gagnrýni í ljósi bréfa sem hann
sendi ungri frænku eiginkonu
sinnar fyrir áratug.
- hrs

þessu í fyrrasumar,“ segir Margrét Frímannsdóttir, forstöðumaður á Litla-Hrauni og Sogni,
en í síðarnefnda fangelsinu er nú
stundað bleikjueldi.
Síðasta uppskera var nokkuð góð
að sögn Margrétar, eða um 400
kíló. Fiskurinn var nýttur í mat
handa föngum á Sogni og LitlaHrauni.
„Við keyptum bara seiði og
hófum bleikjueldi í nærliggjandi læk,“ segir Margrét um tilurð verkefnisins en fangar hafa
alfarið umsjón með eldinu. Þegar
fangar sem hafa umsjón með verkefninu eru látnir lausir taka aðrir
við keflinu.
„V i ð e r u m
með
nýja
bleikju, og svo
er hún grafin
l í k a ,“ s e g i r
M a rg r ét , e n
verkefn ið er
vel heppnað að
hennar mati.
Þá er stundaðMARGRÉT FRÍur fjölbreyttari
MANNSDÓTTIR
búskapur í fangelsinu, meðal annars eru íslenskar hænur á Sogni.
„Og ef við værum með útihús,
værum við líka með sauðfé,“ bætir
Margrét við. Þess má geta að 350
fjár eru á Kvíabryggju.
Hún segir það kosta mikla vinnu
að finna störf handa föngum. „Ég
er alltaf að hringja og skoða hvað
við getum gert,“ segir Margrét.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær snarminnkuðu
atvinnutækifærin fyrir fanga
eftir hrun og er enga vinnu að
hafa fyrir fanga á höfuðborgarsvæðinu aðra en nám. Margrét
hefur þó verið iðin við að skapa
tækifæri fyrir fanga á Suðurlandi.
Meðal annars gerði hún samning

FANGAR BLEIKJU Fangar sjá um bleikjueldi á Sogni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sogn skilgreint sem opið fangelsi
Hinn 1. júní 2012 var fangelsið á Sogni formlega tekið í notkun. Fangelsið
leysir af hólmi fangelsið Bitru sem tekið var í notkun í maí 2010. Fangelsið
er skilgreint sem opið fangelsi en það felur í sér að engar girðingar eða
múrar afmarka fangelsið og því þurfa fangar sem vistast þar að hegða sér
á ábyrgan hátt og bera virðingu fyrir þeim reglum sem þar gilda.

við Vegagerðina um vinnu. „Ég
var nú bara að keyra austur þegar
ég sá gular stikur liggja úti í vegkanti,“ segir Margrét, sem hafði
samband við Vegagerðina og kom
á samningum við fyrirtækið.
Og verkefnin eru fjölbreyttari.
Átta fangar starfa við endurvinnslu
í samstarfi við Íslenska gámafélagið. Þeir tína endurvinnanlega
málma úr raftækjum. Svo starfa
fangar einnig við að gera við og
skanna inn gamlar myndir fyrir
Landgræðslu ríkisins.
„En stærstur hluti hjá mér
stundar nám,“ segir Margrét stolt,

en 51 fangi er í skóla. Alls eru 45
fangar í vinnu, en þess má geta að
sumir eru bæði í vinnu og skóla.
Alls eru 96 fangar á Litla-Hrauni
og Sogni.
Í júní síðastliðnum stunduðu
sex háskólanám við þrjá háskóla
hérlendis og var einn sexmenninganna auk þess skráður í einn
áfanga við FSu á Litla-Hrauni.
Þess má geta að nemendur fá
greitt fyrir að sækja skóla, en
verða þó að sýna fram á árangur og verkefnaskil ætli þeir að fá
útborgað að sögn Margrétar.
valurg@365.is

Afdráttarlaus niðurstaða í nýrri könnun Capacent fyrir Landsvirkjun:

Flestir vilja fleiri vindmyllur
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ORKUMÁL Fjórir af hverjum fimm Íslendingum eru
hlynntir frekari uppbyggingu vindorku á Íslandi,
samkvæmt niðurstöðum könnunar Capacent, sem
Landsvirkjun kynnti í gær. Tæp sjö prósent aðspurðra
sögðust andsnúin því að reisa vindmyllur á Íslandi.
Á blaðamannafundi sagði Hörður Arnarson forstjóri að kostnaðurinn við að nýta vind til raforkuframleiðslu fari lækkandi og það gæti orðið áhugaverður þriðji kostur fyrir Landsvirkjun á eftir
vatnsfallsvirkjunum og jarðhitavirkjunum.
Tvær tilraunamyllur voru settar upp í nágrenni
Búrfellsvirkjunar undir lok síðasta árs og hafa gefist
vel.
Þær hafa þegar gefið af sér 3.150 megavattstundir,
en til samanburðar nægir sú orka meðal annars til
þess að hlaða um hálfan milljarð farsíma.
Næstu skref í málinu eru að meta hvort raunhæft
og hagkvæmt sé að koma upp vindlundi á þessu
svæði.
Skrifað var undir samninga við verkfræðistofurnar
Mannvit og Eflu um ráðgjöf vegna hönnunar og mats
á umhverfisáhrifum og er miðað við að verkefninu
ljúki árið 2015.
- þj

ÞRIÐJI KOSTURINN Forsvarsmenn Landsvirkjunar telja vindorku geta orðið þriðja kostinn í raforkuframleiðslu fyrirtækisins. Áttatíu prósent landsmanna eru hlynnt slíkri uppbyggingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Velkomin á
Advania

6. september 2013

Nýsköpun með
tölvuskýjum

Umbreyting með nýsköpun
Michael Schrage

Jón Gnarr

Steve Midgley

MIT Sloan School’s Center
for Digital Business

Borgarstjórinn
í Reykjavík

Amazon

Lykilfyrirlesarar á heimsmælikvarða

Snjallar lausnir,
nýsköpun og upplýsingaöryggi
Haustráðstefna Advania
Ráðstefnan verður haldin föstudaginn 6. september
á Nordica Hilton hóteli. Hún allar meðal annars um
snjallar lausnir, nýsköpun og upplýsingaöryggi.
Við bjóðum órar fyrirlestralínur sem innihalda ﬂest
það sem skiptir máli í upplýsingatækni og stjórnun
nútímafyrirtækja:
·

Stafræn útgáfa og framtíðin í upplýsingatækni

·

Reynslusögur og stjórnun

·

Big data, viðskiptagreind og gagnavinnsla

·

Skýjalausnir og hagnýting snjalltækja

Dagskrá og skráning
Kíktu á veﬁnn og skoðaðu dagskrána.
Skráning á advania.is/haustradstefna

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Skráðu
þig núna!

24.900 kr.
Ef þú skráir þig fyrir 31. ágúst.

Almennt verð: 34.900 kr.
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SVONA ERUM VIÐ

Sakaðir um aðild að smyglhring sem flutti amfetamín frá Hollandi til Danmerkur:

Fjórir Íslendingar fyrir rétti í Danmörku
DÓMSMÁL Fjórir Íslendingar eru

13,5

prósent þjóðarinnar voru veik í júlí
síðastliðnum samkvæmt könnun
Capacent.
Þegar heilsa er metin er fólk spurt
um líðan daginn áður.

Mest hafa 23% þjóðarinnar verið
veik síðan mælingar hófust, en það
var í september árið 2011.
*Byggt á upplýsingum á heimasíðu Capacent.

MORÐ Á EGILSSTÖÐUM Friðrik Brynj-

ar leiddur fyrir dómara fyrr á árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR GUNNARSSON

Réttað vegna morðs:

Morðréttarhöld
á Egilsstöðum
DÓMSMÁL Aðalmeðferð fer fram
í morðmáli gegn Friðriki Brynjari Friðrikssyni í Héraðsdómi
Austurlands á morgun. Honum er
gefið að sök að hafa orðið manni
að bana á heimili hans á Egilsstöðum.
Hann bjó í sama húsi og hinn
látni, karlmaður á sjötugsaldri,
sem var stunginn til bana á heimili sínu aðfaranótt 7. maí síðastliðinn.
Friðrik hefur borið fyrir sig
minnisleysi, en hann mun hafa
verið drukkinn kvöldið sem
atvikið átti sér stað.
- vg

Skólayfirvöld í Svíþjóð:

Skóla var lokað
vegna ofbeldis
SVÍÞJÓÐ, AP Skólayfirvöld í Svíþjóð hafa lokað Lundsberg-heimavistarskólanum tímabundið
vegna ofbeldis nemenda, sem
þótti vera gengið úr hófi fram.
Fréttir höfðu borist af alvarlegum tilvikum tengdum einelti
og kúgun, þar á meðal hafði nemandi hlotið alvarleg brunasár.
Lundsberg er einn þriggja
heimavistarskóla í Svíþjóð, og sá
elsti þeirra, stofnaður árið 1896.
Hann er í Storfors, litlu þorpi í
miðvesturhluta landsins rétt hjá
Karlstad.
- gb

meðal þeirra sjö sakborninga sem
nú eru fyrir héraðsdómi í Kaupmannahöfn, ákærðir um aðild að
smyglhring.
Hópurinn var ákærður fyrir að
flytja um 70 kíló af amfetamíni frá
Hollandi til Danmerkur í þremur
bílferðum á árunum 2011 og 2012.
Málið var upplýst í samvinnu lögreglu í Danmörku, Noregi, Svíþjóð
og á Íslandi.
Þrír Íslendingar hafa þegar
játað aðild að brotunum og hlotið

dóma. Þeirra á meðal er Guðmundur Ingi Þóroddsson, sem var höfuðpaurinn í málinu, sem fékk tólf
ára dóm. Guðmundur stóð frammi
fyrir fjórtán ára dómi, en refsingin var stytt um tvö ár vegna þess
að hann gekkst við sínum brotum
og sagði til annarra sakborninga.
Hinir tveir, Heimir Sigurðsson og
Sturla Þórhallsson, fengu tíu ára
dóm hvor.
Íslendingarnir fjórir, sem nú
eru fyrir dómi, eru á aldrinum 22
til 39 ára. Þeir eru meðal annars

ákærðir fyrir að hafa farið með í
smyglferðir og flutt hátt í 50 kíló
af amfetamíni í tveimur bílferðum
frá Hollandi til Danmerkur, auk
þess sem tveir þeirra eru einnig ákærðir fyrir að hafa haft um
2.000 e-töflur í fórum sínum.
Auk þeirra eru þrír Danir
ákærðir fyrir aðild að málunum
sem um ræðir og auk þess verður
að minnsta kosti einn maður færður fyrir rétt í Stavanger í Noregi.
Áætlað er að aðalmeðferðin
standi fram til 16. september. - þj

VANDLEGA FALIÐ Fjórir Íslendingar

eru nú fyrir rétti í Héraðsdómi Kaupmannahafnar fyrir aðild að smyglhring
sem var upprættur í fyrra. Þessi mynd
sýnir hve vel fíkniefnin voru falin.

Tínir söngvasögur í
héruðum landsins
Forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands gerir víðreist til að taka upp á myndband frásögur fólks í héruðum landsins um tónlistarmenningu sinnar heimabyggðar. Safnið
hefur gert upptökur sem spanna nær alla síðustu öld aðgengilegar almenningi.

HEIMABÍÓ Í EINUM HÁTALARA

Foreldraráð Hafnarfjarðar:

Börnin segjast
hrædd í strætó

MENNING Það er ekki laust við að manni verði hugs-

að til Árna Magnússonar eða Jón Leifs þegar Bjarki
Sveinbjörnsson, forstöðumaður Tónlistarsafns
Íslands, greinir frá verkefninu sem hann hefur á
sínum höndum.
Hann mun fara bæja á milli í öllum héruðum
landsins, eins og þessir sögufrægu menn, en þó
ekki til að safna handritum í hirslum eða stefjum
úr barka þjóðarinnar heldur eitthvað þar mitt á
milli. „Ég mun fara út um allt land og finna þar, í
samvinnu við heimamenn, fólk sem getur sagt mér
hvaðeina af söng- og tónlistarmenningu sinnar
heimabyggðar. Þannig að ég ætla bara fá söguna
úr héraði inn á myndband og gera henni landanum
aðgengilega,“ útskýrir Bjarki.
Upptökurnar verða snurfusaðar og birtar á
Ísmus-gagnagrunninum en þar er fyrir mikill
menningararfur því Bjarki og Jón Hrólfur Sigurjónsson, verkefnastjóri á Tónlistarsafninu, eru
búnir að setja þar inn á bilinu 40 til 50 þúsund
hljómupptökur sem voru í vörslu Árnastofnunar.
Þær upptökur eru afrakstur viðtala sem starfsmenn Árnastofnunar tóku á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar en einnig eru þar eldri upptökur.
Bjarki hefur þegar hafist handa og hefur til
dæmis króað af góða sagnamenn úr Borgarfirði.
„Þeir sögðu mér til dæmis að um miðja síðustu öld,
þegar tímafrekt og örðugt gat verið að fara á milli
bæja og sveitasíminn kannski í ólagi, þá gripu tónlistarmenn til þess ráðs að boða til kóræfinga með
því að blikka ljósum á bæjum sínum. Þannig að ef
það voru blikkandi ljós þá var kóræfing í vændum.“
Það er því ljóst að blikkandi ljós hafa komið við tónlistarsögu löngu áður en dillandi diskóið kom til.
Þegar næsta sumri tekur að halla vonast Bjarki til
að vera búinn að fanga söngvasöguna úr héraði.
Í lokin ákvað blaðamaður að gera Bjarka erfitt
fyrir og spyrja hvaða upptöku hann mundi velja ef
hann ætti að bjarga einni frá glötun. „Ja, ef á að
syngja yfir öllum upptökunum er þá ekki best að
bjarga jarðarfarasálminum Allt eins og blómstrið eina sem Guðmundur Ingimundarson á Borg á

STRÆTISVAGN Þjónustufulltrúar
eru sagðir hafa skotið börnum skelk í
bringu.

tækið, en brátt mun Bjarki leggja land undir fót til að safna
sögum og fá jafnvel fólk til að syngja í héruðum landsins. Allt
verður síðan gert aðgengilegt á Ísmús-vefnum sem geymir nú
þegar mikil menningarverðmæti.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HAFNARFJÖRÐUR „Foreldraráði
hafa borist tilkynningar um að
börn virðist hrædd við starfsmenn Strætó og leita frekar til
unglinga sem eru í vagninum
eftir leiðbeiningum heldur en til
starfsmanna,“ sagði foreldraráð
Hafnarfjarðar í bréfi til bæjaryfirvalda í vor. Í svari bæjarins
sem lagt var fram í gær segir
mjög lítið hafi borist af kvörtunum vegna umræddra þjónustufulltrúa sem sitja fremst í vögnunum. Fundin hafi verið leið til
að bæta úr þeim kvörtunum sem
bárust.
- gar

Úr hljóðbanka Ísmúsar

STJÓRNSÝSLA

VIÐ VIÐTÆKIÐ Hér eru þeir Bjarki og Jón Hrólfur við við-

Á ismus.is eru á milli 40 til 50 þúsund upptökur.
Nokkrar þeirra eru frá upphafi síðustu aldar. Til
dæmis nokkrar frá 1903 til 1912 þar sem Guðmundur
Ingimundarson, söngvari góður frá Borg á Mýrum,
heyrist syngja sálma og söngva.
Einnig er þar mikið um stuttar sögur á vefnum.
Eins geta þeir sem hafa gaman af kvæðum stytt sér
stundir á vefnum.
Upptökur þar sem Jón Stefánsson frá Möðrudal
syngur og leikur á orgelið eru einnig algjör gersemi.
Hlýða má á það á eftirfarandi slóð:
http://www.ismus.is/i/audio/id-1000006

Mýrum söng inn á band. Eða nei, væri ekki betra að
bjarga upptökunni þar sem hann syngur Upp, upp
mín sál, það veitir ekki af ef maður á að hafa svona
val á samviskunni. Þetta er upptaka frá 1903, best
að halda henni til haga.“
jse@frettabladid.is

Skipaður skrifstofustjóri
Jóhann Guðmundsson var í dag skipaður skrifstofustjóri sjávarútvegs og
fiskeldis. Hann hefur verið settur skrifstofustjóri þar síðan í vor. Jóhann hefur
unnið í stjórnarráðinu í samanlagt 28 ár.

Senda SMS til íbúa
Orkuveita Reykjavíkur og Neyðarlínan
112 hafa samið um að 112 sendi SMSboð þegar bilanir verða í veitukerfum
Orkuveitunnar. Orkuveitan vill með
þessu tryggja sem kostur er að íbúar
fái sem fyrst upplýsingar þegar lokað
er fyrir vatn eða rafmagn því við þær
aðstæður getur skapast hætta. Til að
neyðarþjónustan virki er mikilvægt að
viðskiptavinir hafi númer sín skráð.

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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JBL Cinema SB200

8
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HELSTU KOSTIR
• Getur notað sömu fjarstýringu og sjónvarpið
• Harman Display Surround tækni
• Þráðlaus Bluetooth tenging
• Einfalt í uppsetningu

VERÐ
Ð

11
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12°

7

Á morgun
Víða 10-20 m/s.

6°
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12°

5
59.990
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11°
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RIGNING V-TIL Í dag verður rigning vestanlands, úrkomusvæðið færir sig austur
á bóginn með rigningu sunnantil síðdegis og það þykknar smám saman upp
austanlands. Á morgun verður töluverð úrkoma, einkum á Vestfjörðum og NV-til.

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

8°

15°

Alicante 28°
Aþena 34°
Basel
26°

Berlín
23°
Billund
19°
Frankfurt 24°

Friedrichshafen 22°
20°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 20°

Las Palmas 26°
London
23°
Mallorca
29°

New York 28°
Orlando 33°
Ósló
20°

París
24°
San Francisco 21°
Stokkhólmur 18°

9°
Laugardagur
10-18 m/s.
Soffía Sveinsdóttir
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
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VEISTU SVARIÐ?

Sjálfstæðismenn segja meirihlutann í borginni tortryggja einkafyrirtæki:

Brugðist við sýrlenskri neyð:

Meinuð söfnun lífræns úrgangs

Safna til hjálpar flóttafólki

STJÓRNMÁL „Meirihlutinn er gjarn-

1. Hversu margir eru nú skráðir í Háskóla Íslands?
2. Hvar og hvenær voru Dýrin í Hálsaskógi frumsýnd?
3. Hvað heitir forstjóri Microsoft?
SVÖR

an með fagurgala um endurvinnslu
í ræðu og riti en þegar til kastanna
kemur er aukinni endurvinnslu
hafnað,“ segja sjálfstæðismenn í
bókun í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur.
Bókunina gerðu sjálfstæðismenn
er þeir greiddu atkvæði gegn því að
Gámaþjónustunni yrði synjað um
leyfi til að safna lífrænum úrgangi
frá heimilum fólks í borginni. Fulltrúar meirihluta Besta flokksins
og Samfylkingarinnar, auk full-

PÁLL HJALTASON

JÚLÍUS VÍFILL
INGVARSSON

trúa Vinstri grænna, sem synjuðu
Gámaþjónustunni um leyfið, segja
einkafyrirtæki hingað til hafa haft
starfsleyfi til að sækja þurr endur-

vinnsluefni til heimila. Fyrirkomulag varðandi lífrænan úrgang og
blandaðan heimilisúrgang sé annars eðlis. „Þar er um grunnþjónustu
að ræða. Við teljum að henni sé best
fyrir komið hjá sveitarfélögunum,
enda hafa þau lögbundnar skyldur
á þessu sviði,“ bókuðu fulltrúarnir.
Sjálfstæðismenn segja að í stað
þess að fagna því að einkafyrirtæki
bjóði fleiri flokka til endurvinnslu
en borgin sé þeim mætt með mikilli
tortryggni í umhverfis- og skipulagsráði.
- gar

HJÁLPARSTARF Rauði krossinn á
Íslandi hefur hafið söfnun fyrir
neyðaraðstoð í Sýrlandi og fyrir
sýrlenska flóttamenn.
Unnið er að því að setja upp
fullkomið tjaldsjúkrahús í flóttamannabúðum við landamæri Sýrlands í norðurhluta Jórdaníu.
Hægt er að styrkja hjálparstarfið um 1.500 krónur með því
að hringja í söfnunarsímann 9041500. Þá er hægt að leggja söfnuninni lið á vef Rauða krossins,
raudikrossinn.is.
- hrs
FRANKLIN GRAHAM Predikar-

1. Tæplega þrettán þúsund.
2. Í Þjóðleikhúsinu árið 1962.
3. Steve Ballmer.

TENNIS

inn mun koma
hingað til lands í
lok september.

er skemmtileg hreyfing

Nú er rétti tíminn til að
panta fastan tíma í tennis.
Eigum nokkra tíma lausa.
Skemmtilegu
byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Vill helst ekki vera í
sama húsi og Graham
Samtökin ´78 undrast ákvörðun biskups Íslands að halda erindi á Hátíð vonar.
Formaður Félags múslíma á Íslandi segist virða skoðanir þeirra sem vilja sækja hátíðina, en persónulega vilji hann helst ekki vera í sama húsi og Franklin Graham.
ÞJÓÐKIRKJAN „Það eru mikil von-

brigði að hún hafi ákveðið þetta,“
segir Anna Pála Sverrisdóttir,
formaður Samtakanna ´78, um
ákvörðun Agnesar M. Sigurðardóttur, biskups Íslands, um að
halda erindi á Hátíð vonar sem
verður haldin í Laugardalshöll í
lok september. Aðalræðu maður
hátíðarinnar er predikarinn
Franklin Graham en sá er afar
umdeildur, bæði vegna ummæla
sinna um múslima sem og afstöðu
hans til samkynhneigðra.
Biskupsstofa baðst afsökunar
á því að hafa auglýst hátíðina á
vef sínum, kirkjan.is, skömmu
fyrir Hinsegin daga sem fram
fóru í Reykjavík fyrr í mánuðinum. Meðal annars sagði í tilkynningu frá embættinu: „Það
var ekki ætlunin með birtingu
hennar að varpa neinum skugga
á Hinsegin daga eða taka undir
orð Franklins Graham um samkynhneigða og hjónaband þeirra.
Við biðjumst afsökunar á þessu.“
Anna Pála segir ákvörðun
biskups vonbrigði, ekki síst í
ljósi þess að hún staldraði við og
íhugaði málið, „og það réttilega,“
bætir Anna Pála við og segir að
það sé eitt að taka þátt í samkomu án þess að vita um samhengi hennar eða hver stjarna
hátíðarinnar er, og annað að taka
ákvörðun um að ávarpa fund vitandi að þar sé maður sem miðli
neikvæðum boðskap um samkynhneigða. „Mér finnst rökstuðningurinn sem hún færir
fyrir þessari ákvörðun, að hún
taki samstarf með kristnum
söfnuðum fram yfir það að taka
skýra afstöðu gegn hatursorðræðu ofsótts minnihlutahóps,

Tækifæri til að segja hug sinn
„Það var nú aðallega það að ég var búin að lofa þessu
og vildi standa við loforðið, eins og ég er alin upp við,“
segir Agnes M. Sigurðardóttir biskup, spurð um hvað réði
úrslitum þegar hún ákvað að taka þátt í Hátíð vonar eftir
að hafa tekið sér góðan umhugsunarfrest.
Hún segist hafa reynt að koma því skýrt til skila að
kirkjan standi heilshugar með réttindabaráttu hinsegin
fólks og muni hvergi hvika frá því. „Vissulega getur það
verið viss yfirlýsing að mæta ekki, en að mæta er líka
AGNES M. SIGyfirlýsing því þá fær maður tækifæri til að tala um hlut- URÐARDÓTTIR
ina og segja hug sinn.“

Allir miðar á hátíðina hafa verið ógiltir
Allir miðar sem pantaðir voru á Hátíð vonar hafa verið ógiltir. Í tölvupósti
til eigenda miða kemur fram að þetta hafi verið gert vegna „misnotkunar
ýmissa aðila á miðasölu hátíðarinnar“. Miðaeigendur eru beðnir afsökunar og
þeir sem pantað hafi í „góðum hug“ beðnir að hafa samband við skrifstofu
Hátíðar vonar. „Það var að ósk okkar, aðstandenda hátíðarinnar að þetta var
gert,“ segir Ragnar Gunnarsson framkvæmdarstjóri Hátíðar vonar á Íslandi.
„Það voru rúmlega 4.000 miðar sem fóru á þessum tveimur dögum sem opið
var fyrir „miðasöluna“. Meðal annars voru tveir einstaklingar sem virðast hafa
komist fram hjá kerfinu og náðu að panta um 1.400 miða.“

lýsa allt öðru
en kristilegum
kærleika,“ segir
Anna Pála.
Hún segi r
samtökin hafa
fengið gríðarlega sterk viðbrögð vegna viðSVERRIR
AGNARSSON For- burðarins og að
maður félags mús- það komi vel til
líma á Íslandi seg- greina að mótist virða málfrelsi mæla hátíðinni
en ekki kæra sig
með einhverju
mikið um félagsmóti þegar nær
skap Franklins
dregur.
Graham.
F ra nk li n er
ekki aðeins umdeildur vegna
sjónarmiða sinna gagnvart sam-

kynhneigðum, heldur hefur hann
talað harkalega gegn múslimum.
Meðal annars hefur hann sagt
íslam „ill og andstyggileg trúarbrögð“.
Sverrir Agnarsson, formaður
Félags múslíma á Íslandi, segir
Franklin hluta af iðnvæddri
íslam fóbíu, en hann virði þó
sjónarmið allra, þótt hann sé ekki
sammála þeim.
„Ég er mikill stuðningsmaður
málfrelsis og vil helst ekki skipta
mér af því sem biskup Íslands
gerir, en persónulega myndi ég
ekki vilja vera í sama húsi og
þessi maður,“ segir Sverrir um
málflutning Franklins Graham.
valurg@365.is

Umdeild ummæli Franklins
■ Skömmu eftir árásirnar á tvíburaturnana árið 2001

sagði Franklin að íslam væri „mjög ill og andstyggileg
trúarbrögð“.
■ Árið 2009 sagði hann í samtali við CNN um múslíma:
„Þú mátt ekki berja konuna þína. Þú mátt ekki myrða
börnin þín ef þig grunar að þau hafi framið hjúskaparbrot, en það er það sem þeir gera í þessum löndum.“
■ Skömmu eftir að Barack Obama sagðist ekki mót-

fallinn hjónaböndum samkynhneigðra í maí á síðasta
ári sagði Franklin í fréttatilkynningu: „Það er ekki
forsetans, skoðanakannana eða stjórnvalda að skilgreina hjónabandið. Það var skilgreint fyrir löngu og
breytingar á lögum eða reglum hvað það varðar breyta
aldrei skilgreiningu guðs á hjónabandinu. Þetta er
sorgardagur fyrir Bandaríkin. Megi guð hjálpa okkur
öllum.“
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12.999
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st. 38-48
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12.999
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Nafn á skemmtisvæði:

Mistök í gerð aðalskipulags sögð geta heft þróun Hafnarfjarðarhafnar:

Verðbólga hefur aukist:

Bakkalág valið
úr 100 tillögum

Vilja endurheimta hafnarsvæði

Verð á fatnaði
hækkar um 6%

REYKJANES Nafnið Bakkalág var

SVEITARSTJÓRNARMÁL Hafnarstjórn

VÍSITALA Verð á fatnaði og skóm

valið úr tæplega eitt hundrað tillögum sem bárust um heiti á hátíðarsvæði við Ægisgötu í Reykjanesbæ. Svæðið er landfylling.
Menningarráð bæjarins segir
að í nafngiftinni felist skemmtilegur orðaleikur. Á 19. og 20. öld
hafi fiskur verið breiddur út,
þurrkaður og saltaður hvar sem
því var við komið og sendur á
markaði við Miðjarðarhaf þar
sem saltfiskurinn gengur undir
nafninu „bacalao“.
- gar

Hafnarfjarðar segir mistök gerð í
aðalskipulagi þegar upplandi hafnarinnar var breytt í svæði til íbúabyggðar, verslunar og þjónustu.
Að sögn hafnarstjórnarinnar er
svæðið skilgreint sem hafnarsvæði
í reglugerð. Engin ákvörðun um
að breyta notkun þess hafi verið
bókuð í skipulags- og byggingaráði,
bæjarráði eða bæjarstjórn. „Það
er skoðun hafnarstjórnar að lífsspursmál sé fyrir Hafnarfjarðarhöfn að hafa þetta þróunarsvæði

ERLENDAR
KILJUR
VIKA 35 2013
013

2
3
4
5
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HAFNARFJARÐARHÖFN Lífsspursmál er sagt vera fyrir höfnina að halda
meira landi en skipulag geri ráð fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

hækkaði um 6,1% og flugfargjöld til útlanda um 11,9% í mánuðinum. Í nýjustu mæling Hagstofunnar kemur fram að 12
mánaða verðbólga er 4,3%
Undanfarna þrjá mánuði hefur
verðbólga aukist um 0,6% sem
jafngildir 2,5% verðbólgu á ári.
Vísitala neysluverðs miðuð við
verðlag er 413,8 stig nú í ágúst
og hækkunin er 0,34% frá fyrra
mánuði. Vísitalan án húsnæðis
hækkaði um 0,36%.
- hrs

Ákvörðun um árásir
bíður enn um sinn

METSÖLULISTI EYMUNDSSON

1

í stað þess að loka höfnina af með
íbúðabyggð,“ segir hafnarstjórnin
í rökum sínum. „Svæðið mætti
þróa til hafnsækinnar ferðaþjónustu, svo sem með byggingu gistirýmis, veitingareksturs eða verslunar með vörur tengdar bátum
og veiðum. Einnig mætti hugsa
sér aðstöðu til móttöku farþega
skemmtiferðaskipa sem og annarra gesta, sérstaklega tengt hafnsækinni ferðaþjónustu, hvalaskoðun, sjóstangaveiði, fuglaskoðun og
fleira,“ segir hafnarstjórnin. - gar

Bandaríkin segja Rússa standa gegn ályktun í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
Utanríkisráðherra Breta segir ekki von á ákvörðun næstu daga. Ban Ki-moon
leggur áherslu á að rannsóknarteymi Sameinuðu þjóðanna fái að ljúka störfum.

The Racketeer
eteer
John Grisham
m
The Lost Boy - Camilla Läckberg
The Fault in Our Stars - John Green
The Casual Vacancy - J.K. Rowling
The Bat - Jo Nesbø
City of Bones - Cassandra Clare
The Jewels of Paradise - Donna Leon
7
Winter
of the World - Ken Follett
The Perks of Being a Wallﬂower Stephen Chbosky

10 Looking for Alaska - John Green
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM
EYMUNDSSON UM LAND ALLT

Save the Children á Íslandi

SÝRLAND Fulltrúar fastaríkjanna fimm í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna náðu á fundi
sínum í gær ekki samkomulagi
um ályktunartillögu frá Bretum
um aðgerðir gegn Sýrlandi vegna
efnavopnaárásarinnar, sem gerð
var í síðustu viku í úthverfum
Damaskusborgar.
William Hague, utanríkisráðherra Bretlands, segir að
ástandið í Sýrlandi verði áfram til
umræðu á vettvangi Sameinuðu
þjóðanna næstu daga. Ekki sé því
að búast við neinum ákvörðunum
um loftárásir á Sýrland í bráðina.
Hann segir hins vegar að
öryggisráðið eigi að axla ábyrgð
sína gagnvart Sýrlandi. Takist
það ekki muni Bretar og fleiri
ríki grípa til aðgerða upp á eigin
spýtur.
Bandaríkin segja að Rússar hafi
staðið gegn því, að ályktunin yrði
samþykkt: „Við höfum ekki heyrt
neitt annað frá Rússum á fundinum í dag en það sem við höfum
heyrt frá þeim mánuðum og jafnvel árum saman,“ hefur breska
dagblaðið The Guardian eftir
Marie Harf, talsmanni bandaríska
utanríkisráðuneytisins.
Bandaríkin reikna ekki með að
nein niðurstaða náist í öryggisráðinu og búa sig því undir að
grípa til aðgerða gegn Sýrlandsstjórn upp á eigin spýtur.
Rannsóknarteymi frá Sameinuðu þjóðunum hefur verið á vettvangi árásanna í von um að geta
komist að óyggjandi niðurstöðu
um það, hvort efnavopn hafi í
raun verið notuð og vonandi um
það hverjir beittu þeim.

VOPNAEFTIRLITSMENN Á vettvangi árásanna í Damaskus.

Skipunin sögð komin frá bróður Assads
Maher al Assad er yngri bróðir Bashars Sýrlandsforseta. Hann er nú
sakaður um að hafa gefið skipun um að beita efnavopnum í úthverfum
Damaskusborgar í síðustu viku. Þetta hefur fréttavefurinn Bloomberg eftir
ónafngreindum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna. Sá er sagður starfa við
eftirlit með stríðsátökum í þessum heimshluta.
Maher stjórnar sérsveitum hersins, bæði Lýðveldisvörðunum svonefndu
og fjórðu vopnadeildinni, en hún er sögð hafa gert árásina í Damaskus
þann 21. ágúst. Heimildarmaður Bloombergs segir mögulegt að forsetinn
sjálfur hafi ekki átt neinn hlut að ákvörðun yngri bróður síns um notkun
efnavopna. Marie Harf, talsamaður bandaríska utanríkisráðuneytisins,
segir hins vegar ótvírætt að ábyrgðin sé forsetans, óháð því hver innan
hersins hafi tekið ákvörðunina.
Allt eru þetta getgátur, en gætu skipt máli í framhaldinu fari svo að
Bandaríkin og fleiri ríki á Vesturlöndum ákveði að gera loftárásir á Sýrland.

Lakhdar Brahimi, sendifulltrúi
Sameinuðu þjóðanna gagnvart
Sýrlandi, sagði á blaðamannafundi í gær að sönnunargögn á
vettvangi gefi til kynna að efnavopn hafi í raun verið notuð, en
tjáði sig ekki um það hvort hann

byggði þetta mat sitt á gögnum
frá rannsóknarteyminu.
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, leggur áherslu á að rannsóknarteymið
fái að ljúka vinnu sinni, sem gæti
tekið nokkra daga í viðbót.
- gb

BETRA START
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM

PIPAR\TBWA • SÍA • 131210

Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir ﬂestar gerðirr
mótorhjóla. Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

Exide rafgeymarnir fást hjá:

NORDICPHOTOS/AFP

|
|
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SPRENGING Í SKÓGRÆKT

Ísland tekur á sig evrópska mynd
Ásýnd landsins hefur breyst mjög á undanförnum áratugum þar sem skóglendi er farið að breiða úr sér. Fyrir aldarfjórðungi fyllti
skóglendi Íslands aðeins um sextíu ferkílómetra en nú er það um 400 ferkílómetrar, sem er sexfalt meira. Veðurfarið breytist samfara þessu.
Jón Sigurður
Eyjólfsson
jse@frettabladid.is

Hvert er flatarmál skóglendis
Íslands?
Brandarinn um að ekki þurfi
annað en að standa upp ef maður
týnist í íslenskum skógi fer eflaust
að verða úr sér genginn. Ekki
aðeins vegna ofnotkunar heldur
vex skóglendi fiskur um hrygg
hér á landi svo það fer kannski að
styttast í það að menn missi þar
áttir þótt þeir standi í lappirnar.
Nú er svo komið að nær 40 þúsund hektarar lands eru skógi
vaxnir. Það eru 400 ferkílómetrar,
sem er tæplega fjórðungur af
Reykjanesskaganum. Á því svæði
mætti strika fyrir meira en sextíu þúsund löglegum knattspyrnuvöllum. Ef menn vildu færa þetta
skóglendi undir þak þyrfti ríflega
sex þúsund Smáralindir til.
Þeim sem hafa slitið barnsskónum í þorpi úti á landi kynni
mörgum hverjum að bregða í brún
þegar þeir koma áratugum síðar á
bernskuslóðir. Þar sem áður stóðu
hríslur á stangli standa nú há tré í
byggð og upp um hlíðar. En hverju
má þakka, eða kenna um ef mönnum er í nöp við þróunina, þessa
nýju ásýnd Íslands?
Hvað gerðist?
Brandarinn um íslenska skóginn

átti afar vel við fyrir 1990 þegar
einungis 6.600 hektarar lands voru
skógi vaxnir.
Árið 1990 hófst verkefnið Landgræðsluskógar, sem fólst í því
að safna peningum frá fyrirtækjum svo hægt væri að auka
plöntuframleiðslu. Ári síðar var
Héraðsskógum ýtt úr vör. Með
Héraðsskógum var umsjón með
ríkisstyrkjum til nytjaskógræktar
á bújörðum færð frá Skógrækt ríkisins til verkefnis sem
heyrði beint undir landbúnaðarráðuneytið og var auk þess með
ráðherraskipaða stjórn, sem í sat
meðal annars fulltrúi skógarbænda.
Árið 2000 voru síðan sett lög
um landshlutaverkefni í skógrækt og voru Norðurlandsskógar,
Vesturlandsskógar, Skjólskógar á
Vestfjörðum og loks Austurlandsskógar stofnaðir á grundvelli
þeirra. Þá áttu bændur um land
allt loks kost á að fá ríkisframlög
til skógræktar á sínum jörðum.
Þessi skref voru hve mikilvægust í
þeirri þróun sem átt hefur sér stað
í útbreiðslu skóglendis.
Veðurfarið breytist
Áhrifanna gætir víða og þau eru
ekki aðeins sjónræn. „Þeir sem
yngri eru tala stundum um það
þegar þeir sitja í logninu með
latte-kaffið að það þyrfti að fella
trén sem byrgja þeim sýn,“ segir
Arnór Snorrason, forstöðumaður
rannsóknastöðvarinnar á Mógilsá.

SMÁRALIND Flatarmál verslunar-

miðstöðvarinar er um 6,2 hektarar.

Skógrækt á Íslandi
1989
1990
2000
2010
2011

5.700
6.600 Héraðsskógaverkefnið hefst
20.100 Landshlutaverkefnin hefjast
36.100
37.900

Tölurnar eru í hekturum. Einn hektari er 10.000 fermetrar.

„Við sem eldri erum vitum að ef
við fellum trén þá fáum við rokið.“
Þessi dæmisaga er ekki úr lausu
lofti gripin. Haraldur Ólafsson
veðurfræðingur hefur gert samanburð á vindstyrk á Keflavíkurflugvelli, þar sem umhverfið hefur
ekki tekið miklum breytingum, og
í Reykjavík, þar sem skógar hafa
vaxið og auðvitað hús risið. Niðurstaðan er sú að stormum hefur
fækkað verulega í Reykjavík og
dregið úr vindstyrk. „Það er erfitt að greina að hve miklu leyti
breytingin er vegna bygginga og
að hve miklu leyti hún er vegna
trjáa,“ segir Haraldur. „En vestur
af veðurstöðinni í Reykjavík hefur
lítið risið af byggingum en skógur

SKÓGRÆKTARFÓLK VIÐ VINNU Hér er Edda S. Oddsdóttir, sérfræðingur við Rannsóknastöð skógræktar á Mógilsá, ásamt írska aðstoðarmanninum Tomas O‘Malley.
Vandað er til skipulags við ræktun og gamla lenskan að mæla út ferhyrninginn og
rækta þétt í hann er fyrir löngu úr sér gengin.

hefur vaxið upp og þar hefur vestlægum stormum fækkað. Svo að
böndin beinast því að trjánum.“
Skógar sem stinga í stúf
Þótt breytingar gerist venjulega
ekki hljóðalaust virðist vera tiltölulega mikil sátt um þessa. Árið 2004
var gerð skoðanakönnun á viðhorfi
almennings til skógræktar. Um
93 prósent aðspurðra töldu hana
hafa jákvæð áhrif á landið. Um
tíma voru þó talsverðir hnökrar
á þessu víða, sem lögðust ekki vel
í landsmenn og eru enn nokkuð
lýti. Þá vildi bera við að bændur
tækju afmarkað land, mældu út

➜ Hvaða tré eru
algengust?
Lerki
Birki
Stafafura
Sitkagreni
Alaskaösp

25%
23%
14%
14%
8%

Heimild: Arnór Snorrason, forstöðumaður rannsóknarstofunnar á Mógilsá.

ferhyrning og ræktuðu þétt innan
hans. Ferhyrningar þessir geta
svo stungið í stúf í berri hlíðinni.
Arnór segir að nú til dags sé þetta
skipulagt með allt öðrum hætti svo
að skógurinn falli betur að.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Tryggðu þér áskrift í vetur

Dagskrá Sinfóníuhljómsveitarinnar á þessu starfsári er fjölbreytt og
forvitnileg. Áskrift er góð leið til að tryggja sér öruggt sæti og ríflegan
afslátt. Þú getur valið á milli fjölbreyttra tónleikaraða Sinfóníunnar eða
sett saman þína eigin tónleikaröð með Regnbogakortinu.
Sala nýrra áskrifta stendur nú yfir í miðasölu Hörpu og í síma 528 5050.

Gula röðin

Rauða röðin

Græna röðin

Litli tónsprotinn

Kynntu þér dagskrána á www.sinfonia.is og tryggðu þitt sæti.
Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » Miðasala í anddyri Hörpu » Sími: 528 5050 » Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar
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www.nissan.is

1
TÚRISTARNIR
FARNIR Ólgan í

Egyptalandi nú í
sumar og nokkur
síðustu misserin
hefur bitnað illa á
ferðaþjónustunni,
sem áður var ein
helsta tekjulind
landsmanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SPARNEYTNIR
OG HÁFÆTTIR

2

2
FLUTTUR Í HELLI

NISSAN QASHQAI
4x4, DÍSIL
Verð: 4.990 þús. kr.

Palestínumaðurinn Khaled Zir
situr þarna í helli
sínum í austanverðri Jerúsalem,
en þangað flutti
hann ásamt fjölskyldu sinni eftir
að íbúð hans
var lögð í rúst af
stjórnvöldum.

5,1
l/100 km

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1

4 2

3

ÁSTAND
HEIMSINS
FYRIR BOTNI MIÐJARÐARHAFS

KAUPIR SÉR GASGRÍMUR Ísraelar eru
farnir að búa sig undir efnavopnaárásir,
fari svo að Bandaríkin geri loftárásir á
Sýrland. Þessi náði sér í nógu margar
fyrir alla fjölskylduna.
NORDICPHOTOS/AFP

3

NISSAN QASHQAI+2
4x4, DÍSIL, 7 MANNA
Verð: 5.390 þús. kr.

SKEMMDIR
KANNAÐAR
Í BAGDAD

Tugir manna
létu lífið
þegar nokkrar
sprengjur voru
sprengdar í
Shaab-hverfinu í Bagdad,
höfuðborg
Íraks, í gær.

5,3
l/100 km

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÝR DÍSIL

4

Verð: 3.690 þús. kr.

4,2
l/100 km

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622
Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkst. Austurlands / Egilsst. / 470 5070
IB ehf. / Selfossi / 480 8080

Í FLÓTTAMANNABÚÐUM Á GASASTRÖND Í
E N N E M M / S Í A / N M 5 87 1 0

NISSAN JUKE
ACENTA, DÍSIL

Khan Júnisflóttamannabúðunum er
haft ofan af
fyrir börnunum með
því að leyfa
þeim að sitja
á asna.
NORDICPHOTOS/AFP

Lagfærandi olía sem er eins öﬂug og serum.
Á hverjum morgni er húðin mýkri, fyllri og geislandi.
NÝTT
U ÊTH RP9Ê

SERUM-IN-OIL
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Næturolía

-

Árangur2

MÝKRI HÚÐ
FYLLRI HÚÐ
AUKINN LJÓMI

2) SJÁLFSMAT 51 KVENNA Á 4 VIKUM

1)12 EINKALEYFI FYRIR LIFE PLANKTON, 2 EINKALEYFI Á BLÖNDU AF A. FLOS OG L OCHROLECUA OG 2 EINKALEYFI Í VINNSLU FYRIR ULKENIA OLÍU
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Serum-In-Oil sameinar lagfærandi
mátt olíu og öfluga virkni serumdropa
í einu glasi. Serum-In-Oil er silkimjúk,
öflug, aðlagast húðinni fljótt og fer
djúpt niður í húðlögin.

90%
73%
84%
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BIOTHERM BOMBA
Í Hagkaup Kringlunni, Smáralind, Holtagörðum, Spönginni,
Garðabæ, Selfossi og Akureyri

Fjöldi góðra tilboða
Celluli Eraser og Self tan á 30% afslætti
Glæsilegri kaupaukar þegar þú kaupir vörur
fyrir 7.900 kr eða meira
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MacBook Air
skólafélaginn þinn, allan daginn
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Allt að

12 klst

Rafhlöðuending

MacBook Air 11” Vörunr. Z0NX

MacBook Air 13” Vörunr. Z0NZ

Skólatilboð: 179.990.-*

Skólatilboð: 209.990.-*

Fullt verð: 189.990.-

Fullt verð: 219.990.-

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. *Skólatilboð gilda til 31. ágúst 2013.

iPhone Verðlækkun
iPhone 5

iPhone 4/4S
1.000 kr.

símnotkun á
mán. í 6 mán.
fylgir iPhone 4

hjá NOVA

1.000 kr.
símnotkun á

mán. í 12 mán.
fylgir iPhone 4S

hjá NOVA

Verð frá: 109.990.-

Verð frá: 64.990.-

Verð áður frá: 119.990.-

Verð áður frá: 69.990.-

Námufélagar Landsbankans
eiga kost á tölvu, spjaldtölvu
eða snjallsímaláni
að hámarki 250.000 kr.
og til allt að 48 mánaða,
á hagstæðum kjörum.

MacBook Pro 13”

MacBook Pro 13” Vörunr. Z0MT

Skólatilboð: 199.990.-*
Fullt verð: 209.990.-

iPad mini

Verð frá: 59.990.-

iPad 4

Verð frá: 89.990.-
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HÁTÍÐIR HELGARINNAR

VEÐUR
Föstudagur
1-12°C SVALAST
NORÐVESTANTIL
Breytilega átt 5-13 m/s.
Gengur í 18-23 m/s NV-til
með mikilli rigningu og snjó
í fjalllendi seinni partinn.

Ljósanótt
5. til 8. september
Ljósanótt er menningar- og fjölskylduhátíð Reykjanesbæjar sem haldin er fyrstu
helgina í september ár hvert. Ljósanótt
lýkur ávallt með lýsingu Bergsins og
glæsilegri flugeldasýningu. Í ár verður
hátíðin haldin dagana 5.-8. september.
Bæjarbúar taka virkan þátt í hátíðinni
og framboð menningarviðburða hefur
aukist ár frá ári jafnt og gestafjöldi.

Áhersla er lögð á viðamiklar uppákomur frá fimmtudegi til sunnudags þótt
hápunktur hátíðarinnar sé á laugardeginum. Fjöldi myndlistarmanna sýnir verk
sín víða um bæinn auk þess sem boðið
verður upp á fjölbreytta barnadagskrá,
kjötsúpu, púttmót, fornbíla, mótorhjól,
íþrótta- og tómstundaviðburði og margt
margt fleira.

Laugardagur
2-10°C SLYDDA
Í INNSVEITUM
Rok rigning og
slydda á Vestfjörðum
og norðanlands. Úrkomulítið SA-lands.

Sunnudagur
6-12°C HLÝNAR SMÁM SAMAN
Gengur í suðaustanátt með rigningu
sunnan- og vestanlands og hlýnar
smám saman. Annars hægari breytileg
átt, úrkomulítið og svalt.
Heimild: vedur.is

HÁLENDIÐ

Allur akstur er bannaður á ýmsum hálendisleiðum vegna aurbleytu og hættu á skemmdum. Nánari upplýsingar
Vegagerdin.is eða í síma 1777.

Ekki eintómir sauðir í réttum
Nú fer haustið að koma og fyrstu leitir eru hafnar. Gangnamenn fara á fjall og smala fénu og getur almenningur haft gaman af því að taka
á móti safninu þegar það kemur af fjalli og hjálpa til við að draga í dilka. Gaman getur verið að skella sér í réttir og upplifa stemninguna.
Leitir eru nú þegar hafnar víða um landið, en þeim hefur
mörgum verið flýtt vegna slæms veðurútlits.
Fjallkóngur og gangnamenn smala fénu saman og reka það
af fjalli í réttirnar þar sem dregið er í dilka og fénu síðan
komið heim að bæ. Oft er margt um manninn meðan dregið er
og börn jafnt sem fullorðnir hjálpast að.
Menn taka lagið og syngja saman og kveða og oft er hægt að
kaupa sér kaffi og með því á staðnum.
Fólk getur ýmist fylgst með eða skellt sér í almenninginn,
en þangað er allt safnið sem af fjalli kom rekið inn. Þar standa
fjárglöggir menn og horfa yfir hópinn, grandskoða mark
hverrar skepnu og segja í hvaða dilk skal draga hana.
Tilvalið er að skella sér í dagsferð í réttirnar til þess að
kynnast aldagamalli menningu og gera sér dagamun í lok
sumars.
Réttir eru víða í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þar geta
borgarbúar notið lífsins og fjörsins sem fylgir þessum einstöku viðburðum.
Fréttablaðið tók sig til og ræddi við nokkra forsvarsmenn
rétta í landnámi Ingólfs, til að fræðast betur um viðburði og
sögu.

1. KRÝSUVÍKURRÉTT
Krýsuvíkurrétt heyrir undir Hafnarfjarðarbæ og er réttin við Suðurstrandarveg. Réttin er einungis fjögurra ára og tók við af annarri
sem komin var í niðurníðslu.
Þar er börnum og fullorðnum hleypt inn í almenninginn og
óvönum kennt hvernig draga á fé.
Sauðfé: 600-700
Dagsetning 14. september
Tími 13.00
Akstur frá borginni Um 30 mínútur
SAUÐFÉ SAFNAST SAMAN Börn og fullorðnir geta lært hvernig draga á féð og koma því í réttan dilk og þannig hjálpað bændum sem

2. ÞÓRKÖTLUSTAÐARÉTT

koma fénu svo heim.

Réttað hefur verið í Grindavík á hverju ári í áratugi. Við Þórkötluórkötlustaðarétt er upphækkaður pallur fyrir gesti til þess að fylgjast
gjast með.
líka mikill
Hátt í þúsund manns mættu í fyrra í réttirnar sem er álíka
fjöldi á sauðféð sjálft.
„Í réttunum er oft sungið og þar geta börn farið á hestbak,“
bak,“ segir
Þorsteinn Gunnarsson, upplýsingafulltrúi Grindavíkurbæjar.
ar.

4
4

Sauðfé 1.200-1.400
Dagsetning 21. september
Tími 14.00
Akstur frá borginni Um 40 mínútur

Í ÞVERÁRFELLSRÉTT er rekið flest

fé á landinu. Réttirnar verða mánudaginn 16. september. Þverárfellsrétt
er í Borgarfirði og því aðeins lengra
að sækja hana fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu.

3

3. HRAÐASTAÐARÉTT
Hraðastaðarétt er í Mosfellsdal. Þar koma 60 til 70 manns,
s,
fótgangandi og ríðandi, með hópinn sem smalað hefur verið
erið
saman. Á svæðinu er húsdýragarður og börn og fullorðnirr
geta skoðað dýrin í garðinum án gjalds. „Í garðinum er meðal
eðal
annars refur, kanínur og hænur,“ segir Bjarni Bjarnason, fjallkóngur á Hraðastöðum.

2

1

Sauðfé Um 800
Dagsetning 22. september
Tími 13.00
Akstur frá miðbænum 20 mínútur

UPPÁHALDSSTAÐURINN MINN Á ÍSLANDI HLÍÐARENDI

ÁSKORUN
Nýtt og uppfært átaksnámskeið fyrir þær
sem vilja taka heilsuna og útlitið föstum tökum.
Allar upplýsingar á hreyfing.is

BJÖRN ZOËGA

Hlíðarendi, mjög góður staður til að vera á
„Hlíðarendi eða Valsvöllurinn er uppáhaldsstaðurinn minn,“ svarar Björn Zoëga, forstjóri Landspítalans,
þegar blaðamaður hefur samband við hann til forvitnast um hvaða staður á Íslandi sé í uppáhaldi hjá
lækninum.
„Það segir sig sjálft að þetta er mjög góður staður til þess að vera á, hvort sem það er til þess að
hreyfa sig sjálfur eða til þess að fylgjast með öðrum hreyfa sig eða keppa. Það má segja að ég hafi
alist upp á Hlíðarenda og ég hef alltaf verið Valsari,“ segir Björn.
Björn æfði og keppti í körfubolta með meistaraflokki Vals og spilaði fótbolta með liðinu sem
smástrákur.
„Ég fylgist vel með öllum íþróttum hjá Val og ég tengist félaginu mikið enn þann dag í dag. Ég
var læknir hjá meistaraflokki karla í tólf ár og hætti því starfi síðasta vor.“
En hvenær fór Björn síðast á Hlíðarenda? „Það var í hádeginu í dag. Ég fór þangað að hitta menn
sem ég þekki, við hittumst þar úti og spjölluðum saman. Ég fór síðast á leik á Hlíðarenda fyrir
örfáum dögum þegar Valur lék á móti Stjörnunni. Þeim leik lauk með því að við vorum rændir, við
náðum sem sagt bara jafntefli, 1- 1.“

HÖRKUTÓL

á heima hjá Sindra
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Matarkarfan
ódýrust í Bónus
Bónus var með lægsta verðið á
matarkörfunni þegar verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð í lágvöruverðsverslunum og stórmörkuðum
á höfuðborgarsvæðinu síðastliðinn
mánudag.
Matarkarfan kostaði 13.376 kr.
hjá Bónus en hún var dýrust hjá
Samkaupum-Úrvali og Nóatúni,
þar sem hún var 23% dýrari.
Krónan var með næstódýrustu
matarkörfuna á 14.700 kr., sem
er 10% hærra verð en hjá Bónus,
að því er kemur fram á vef ASÍ.
Matarkarfan samanstendur af 34
almennum neysluvörum.

NEYTANDINN Andrés Jónsson

Vígalegi talnalásinn bilaði í ræktinni
NEYTANDINN „Ég keypti hengilás í ræktina til þess að læsa

skápnum mínum,“ segir Andrés Jónsson, almannatengill
hjá Góðum samskiptum, þegar hann rifjar upp þann hlut
sem hann keypti og sér hvað mest eftir.
„Ég ákvað að kaupa vígalegasta og þar af leiðandi dýrasta hengilásinn sem ég fann í Byko,“ segir Andrés en
lásinn notar hann til þess að læsa skápnum sínum þegar
hann fer í ræktina á Seltjarnarnesi. Hann segist hafa
keypt lásinn fyrir um fjögur þúsund krónur og að hann
hafi verið læstur með talnalás.
„Svo kom ég einhvern tímann úr ræktinni og þá virkaði
ekki lásinn. Ég stóð þarna í fúlum íþróttagalla og var allslaus, enda síminn og lyklar og allt inni í skápnum,“ segir
Andrés þegar hann rifjar upp hið pínlega augnablik.

Minni hætta af frosnum berjum
Sýkingahrinan á Norðurlöndunum vegna mengunar í frosnum
berjum er í rénun á Norðurlöndum. Menguð matvæli hafa verið
fjarlægð af markaðnum og hefur
Matvælastofnun því í samvinnu
við sóttvarnalækni ákveðið að
breyta þeim ráðleggingum sem
áður voru gefnar út um suðu á
frosnum berjum. Á vef Matvælastofnunar segir að ekki sé þörf
á að sjóða öll frosin ber ef nota
á þau í rétti sem ekki eru hitameðhöndlaðir. Enn er þó mælt með suðu á
hindberjum þar sem nóróveirusýkingar hafa oft verið raktar til neyslu á
frosnum hindberjum. Suða hefur hvorki áhrif á bragð né lit hindberja og
því er vel hægt að sjóða þau áður en þau eru notuð í eftirrétti og drykki,
að því er greint er frá á vef Matvælastofnunar.

Gjaldfrjálsar tannlækningar
fyrir börn 1. september
Þann 1. september næstkomandi
öðlast þriggja ára börn og börn
á aldrinum 12–14 ára rétt á
gjaldfrjálsum tannlækningum
samkvæmt samningi Sjúkratrygginga Íslands og Tannlæknafélags
Íslands. Í fyrsta áfanga samningsins, sem tók gildi 14. maí síðastliðinn, var rétturinn einskorðaður við 15, 16 og 17 ára börn.
Greiðsluþátttaka sjúkratrygginga
er háð því að börnin séu skráð
hjá heimilistannlækni. Þegar
hafa 12.500 börn verið skráð með heimilistannlækni. Skráning fer fram í
gegnum Réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands en tannlæknar geta einnig
séð um skráninguna. Sjúkratryggingar greiða tannlækningarnar að fullu
fyrir utan 2.500 kr. árlegt komugjald.

Gallaðir hjálmar innkallaðir
Neytendastofa hefur vakið athygli á innköllun á UVEX-reiðhjálmum af
gerðinni Exxential (áður Uvision) sem seldir hafa verið hjá Líflandi frá
árinu 2010. UVEX er auk þess að innkalla tvær aðrar
tegundir, Uvision Elegance og Supersonic Elegance.
Hjálmarnir uppfylla ekki staðla um viðnám gegn
því að eitthvað stingist í gegnum þá. Höggþol
er heldur ekki sem skyldi. Á vef Neytendastofu
segir að einhverjir hjálmar séu ekki gallaðir.
Framleiðandinn taki hins vegar enga áhættu
og þess vegna hafi allir hjálmar af fyrrnefndum
gerðum verið innkallaðir. Þeir sem eiga reiðhjálm af gerðinni Exxential eru beðnir um að hætta
notkun hans strax og fá sambærilegan hjálm í
verslun Líflands eða endurgreitt að fullu.

græðari kynnir hvernig
nota má blómadropa til
stuðnings í daglegu líﬁ og
hvernig þeir hjálpa okkur
að ná árangri með andlega
og líkamlega líðan.

ANDRÉS JÓNSSON

- vg

Fer barnið þitt of
snemma í háttinn?
Norskur læknir segir börn ekki alltaf þurfa að sofa jafnmikið og foreldrarnir
halda. Skoða þarf alla samverkandi þætti segir íslenskur svefnráðgjafi.
Að senda barnið of snemma í háttinn getur valdið viðvarandi svefnvandamálum hjá því. Þetta segir
Bjørn Bjorvatn, læknir og sérfræðingur í svefnvandamálum sem starfar við Haukeland-háskólasjúkrahúsið í Noregi.
Í viðtali á vef norska ríkisútvarpsins segir Bjorvatn mikilvægt
að hafa í huga að börn hafa mismikla þörf fyrir svefn. „Þau þurfa
ekki öll að sofa jafnmikið og foreldrarnir halda,“ segir hann.
Bjorvatn bendir á að sofni börnin ekki innan klukkustundar eftir
að þau eru komin upp í rúm verði
þau oft pirruð og kvíðin. Ástandið
geti orðið enn verra með tuði foreldrarnir um að þau verði að sofna.
Bylti börnin sér í margar klukkustundir áður en þau sofna geti það
haft í för með sér svefnvandamál
til lengri tíma. Í slíkum tilfellum sé
þess vegna mikilvægt að láta börnin
fara seinna að sofa til þess að kanna
hvort þau festi þá fyrr svefn.
Svefnmynstur erfist oft, að því
er norski læknirinn greinir frá.
Hafi foreldrarnir haft litla svefnþörf á barnsaldri séu líkur á að því
sé þannig farið með börnin þeirra.
Hann segir auðvelt að sjá hvort
börn fái nægan svefn. Líði þeim vel
á daginn sé það til marks um að þau
hafi sofið nóg.
Hjúkrunarfræðingurinn og
svefnráðgjafinn Karin Naphaug
segir ofþreytu og of mikla örvun
ástæðu þess að sum börn eiga erfitt með að sofna á kvöldin. Svefninn verði þá órólegur og börnin oft
afar þreytt þegar þau vakna næsta
dag. Hún segir að börn sem fá ekki
nægan svefn verði pirruð og grátgjörn. Þau eigi erfitt með að einbeita
sér og lendi auðveldlega í árekstrum

Blómadropar
til heilsubótar
STEFANÍA S.
ÓLAFSDÓTTIR

„Síðan fer ég eitthvað að fikta í lásnum og næ
með ótrúlegri slembilukku að opna lásinn,“ segir
Andrés en þá var talnaröðin búin að breytast um
einhver númer.
„Þannig að ekki bara var lásinn drasl, heldur
tókst mér að dírka hann upp,“ segir Andrés hlæjandi. Spurður út í góða fjárfestingu er Andrés ekki
lengi að finna svarið: „Það eru svona heyrnartól
fyrir símann. Ég keypti ódýr heyrnartól sem
heita „Urban ears“. Þau eru svona flækjufrí
og það er lítið smáatriði sem hefur hreinlega
breytt lífi mínu, enda alltaf í símanum,“ segir
Andrés.

SVEFNVANA Ofþreyta og of mikil örvun getur valdið erfiðleikum við að sofna.
NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Ráðgjöf um svefn barna
●

●

●

Á hverju ári fá mörg hundruð foreldrar ráðgjöf um
svefn barna hjá hjúkrunarfræðingum og svefnráðgjöfum á göngudeild Barnaspítala Hringsins.
Ráðgjöfin er endurgjaldslaus á spítalanum.
Aðallega er um að ræða börn frá nokkurra
mánaða aldri til tveggja ára en eldri börn fá einnig
þjónustu.
Hægt er að fá ráðgjöf í gegnum síma á vegum foreldraskoli.is. Greiða þarf ákveðið mínútugjald fyrir
ráðgjöfina.

við önnur börn. „Til þess að börn fái
nægan svefn er mikilvægt að foreldrar séu sjálfum sér samkvæmir varðandi háttatímann. Jafnframt
þurfi að gæta þess að spjaldtölvur
og farsímar „sofi“ í öðru herbergi
en barnið.“
Ingibjörg Leifsdóttir, hjúkrunarfræðingur og svefnráðgjafi hjá
Barnaspítala Hringsins, segir sum
börn eiga erfiðara með að slökkva

INGIBJÖRG
LEIFSDÓTTIR

hjúkrunarfræðingur og svefnráðgjafi.

á sér en önnur þótt þau séu orðin
þreytt. „Ástæður fyrir því geta
verið mjög margar. Þetta er afar
einstaklingsbundið og það þarf
að skoða hvert og eitt tilfelli fyrir
sig þegar um svefnvandamál er að
ræða. Það þarf að skoða alla samverkandi þætti sem geta haft áhrif.“
Hún tekur það fram að mismunandi lundarfar og persónuleiki
barna geti einnig verið stór þáttur.
Í FLUGSTÖÐ

Farþegar sem
eru of seinir
að hliðinu út
í vél verða að
innrita sig í
nýtt flug.

Fimmtudagur

5. sept.

námskeið á vegum Heilunarskóla Nýjalands

Á NÁMSKEIÐINU VERÐUR FARIÐ YFIR:
• Hvað eru blómadropar og hvernig
• Hvaða árangurs er að vænta
getum við notað þá
• Hverjir geta notað blómadropa
• Hvernig eru blómadropar búnir til
• Jákvæðir eiginleikar og virkni
HEILSUHÚSIÐ LÁGMÚLA 5, KL. 19:30 – 22:30

5.900 kr. Námsgögn fylgja og allir fá blómadropa með sér heim.
Nánari upplýsingar og skráning í síma 868-2880 og á nyjaland@gmail.com

Silakeppirnir leitaðir uppi
á Heathrow-ﬂugvelli
Stjórnendur Heathrow-flugvallar í London ætla að koma í veg fyrir tugmilljóna króna kostnað á hverju ári vegna seinkana. Taka á í notkun nýtt kerfi
sem finnur farþega á vellinum og minnir þá á að dvelja ekki of lengi í verslunum og á veitingastöðum. Sé tíminn fyrir brottför skemmri en 30 mínútur
verður farþegum tilkynnt að þeir séu orðnir of seinir. Þeir verða þess vegna
að innrita sig í nýtt flug. Fyrstu vikuna sem kerfið var prófað voru 35 þúsund
farþegar leitaðir upp. 700 var tilkynnt að þeir ættu strax að fara að hliðinu en
tíu var gert að innrita sig að nýju. British Airways, sem hefur bækistöðvar í
flugstöð (e. terminal) 5, notar þegar svipað kerfi. Því hefur einnig verið komið
á í flugstöðvum 1 og 3. Síðar í haust verður það tekið upp í flugstöð 4.

NÝJA LED SMART TV 8000 LÍNAN FRÁ SAMSUNG
Stærðir: 40"· 46"· 55"· 65" og 75"

Glæsilegt verðlaunatæki
SJÓNVÖRPIN FRÁ SAMSUNG ERU EINSTÖK GÆÐATÆKI ENDA MARG VERÐLAUNUÐ
UM HEIM ALLAN FYRIR TÆKNILEGA YFIRBURÐI OG HÖNNUN

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900 · samsungsetrid.is

20 | FRÉTTIR | VIÐSKIPTI

29. ágúst 2013 FIMMTUDAGUR

Áframhaldandi rekstrarbati og gjörbreyttur efnahagsreikningur samkvæmt hálfsársuppgjöri Skipta sem birt var í gær:

Hagnaður Skipta eftir skatta var 466 milljónir króna
Viðsnúningur er í hagnaðartölum
Skipta (móðurfélags Símans og
fleiri fyrirtækja) eftir fyrri árshelming samkvæmt nýbirtu uppgjöri. Hagnaður félagsins nemur
466 milljónum króna en á sama
tíma í fyrra tapaði félagið 2,6
milljörðum króna.
Fram kemur í tilkynningu
félagsins að hagnaður fyrir
afskriftir og fjármagnsliði, án einskiptisliða, hafi numið 4,2 milljörðum króna, samanborið við 3,8
milljarða á fyrri hluta árs 2012.

Þá
lækka
vaxtaberandi
skuldir félagsi n s ú r 6 2 ,1
milljarði í 27,2
milljarða. Eiginfjárhlutfall er
56,6 prósent en
var 10,2 prósent
fyrir ári.
STEINN LOGI
Fram kemur BJÖRNSSON
að einskiptisliðir á fyrri hluta ársins hafi verið
160 milljóna króna kostnaður

vegna endurfjármögnunar, en í
fyrra hafi verið um að ræða 440
milljón króna samkeppnissekt.
Haft er eftir Steini Loga Björnssyni, forstjóri Skipta, í tilkynningu félagsins að áfram sé unnið
á grundvelli áætlunar sem miðar
að því að hámarka arðsemi rekstrarfélaga Skipta. Hann bendir á að
fjárhagslegri endurskipulagningu
hafi lokið undir lok tímabilsins.
Lægri fjármagnskostnaður vegna
þessa skili sér af fullum þunga á
síðari hluta ársins.
- óká

Tölur úr árshlutauppgjöri Skipta*
Fjármagnsliður
1H 2013
1H 2012
Rekstrarhagnaður
2.245
209
Hrein fjármagnsgjöld
(1.603)
(2.946)
Hagnaður/tap fyrir tekjuskatt
642
(2.733)
Hagnaður/tap
466
(2.562)
Skuldir
33.561
69.402
Eigið fé
43.638
9.042
EBITDA
4.100 (27,2%)
3.400 (23,6%)
*Allar tölur eru í milljónum króna. Heimild: Árshlutauppgjör og tilkynning Skipta.
Innan samstæðu Skipta eru Síminn, Míla, Skjárinn, Sensa, Staki, On-Waves Radiomiðun og Talenta. Í Danmörku rekur Skipti fjarskiptafélagið Síminn DK og Sensa DK.

Nýsköpunarstyrkir
Landsbankans
ÍSLANDSBANKI var útnefndur besti íslenski bankinn af tímaritinu Euromoney og

Umsóknarfrestur er til 2. sept. Landsbankinn
styður góðar hugmyndir og veitir í ár allt að
15 milljónir króna í nýsköpunarstyrki.

Markmið nýsköpunarstyrkja Landsbankans er að styðja við frumkvöðla með
því að veita þeim tækifæri til að þróa nýja viðskiptahugmynd, eldri viðskiptahugmynd á nýju markaðssvæði eða nýja vöru eða þjónustu. Nýsköpunarstyrkjum
er jafnframt ætlað að styðja við frumkvöðla til kaupa á efni, tækjum eða sérfræðiþjónustu vegna nýsköpunar eða sækja námskeið sem sannanlega byggir upp
færni sem nýtist við þróun viðskiptahugmyndar.
Styrkupphæðir
» 500.000–2.000.000 kr. – styrkir fyrir verkefni sem eru lengra komin.
» 200.000–500.000 kr. – styrkir fyrir fyrstu skreﬁn.
Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur vegna nýsköpunarstyrkja er til og með 2. september 2013.
Dómnefnd er skipuð þremur fagaðilum og tveimur sérfræðingum bankans.
Sótt er um styrkina rafrænt á vef bankans, landsbankinn.is.
Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki til verðugra
verkefna. Árlega eru ferns konar styrkir veittir: Námsstyrkir, nýsköpunarstyrkir,
samfélagsstyrkir og umhverﬁsstyrkir en afreksstyrkir eru veittir annað hvert ár.
Nánari upplýsingar á landsbankinn.is

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI
www.saft.is

var VÍB, eignastýring bankans, valin fremsta eignastýringarþjónustan á Íslandi af
breska tímaritinu World Finance.

Eigið fé bankans
er 156 milljarðar
Hagnaður Íslandsbanka nam 11,2 milljörðum króna á
fyrri helmingi ársins. Eigið fé bankans hefur tvöfaldast frá stofnun. 500 milljarðar afskrifaðir á sama tíma.
A f kom a Ísl a ndsba n k a va r
jákvæð um 11,2 milljarða á fyrri
hluta árs, en bankinn kynnti uppgjör sitt í gær, bæði fyrir annan
ársfjórðung og fyrir fyrri árshelming.
Eigið fé bankans nam 155,5
milljörðum króna og hækkaði
um 15 prósent milli ára. Eiginfjárhlutfallið styrktist úr 26,2
prósentum í 27,4 prósent.
Eigið fé bankans hefur einnig
meira en tvöfaldast frá stofnun
bankans og er það meðal annars
rakið til uppsafnaðs hagnaðar
bankans frá stofnun.
Birna Einarsdóttir, bankastjóri
Íslandsbanka, segist afar ánægð
með stöðu bankans og að margir
sigrar hafi verið unnir frá stofnun árið 2008. „Afkoma bankans á
öðrum ársfjórðungi er í takt við
áætlanir og jákvæð samlegðaráhrif vegna sameininga eru
að koma fram á báðum hliðum
rekstrarreiknings,“ segir Birna,
en þrjár sameiningar hjá bankanum voru afgreiddar í fyrra.
Í fyrra sameinaðist Íslandsbanki Byr og Kreditkortum auk
þess sem bankinn keypti Framtíðarauð, sem var séreignasparnaður Auðar Capital. Birna
segir að með sameiningu við Byr
hafi bankinn náð því að reka hagkvæmasta útibúanetið á landinu
og vera með markaðshlutdeild
yfir 30 prósent.
Heildarrekstrarkostnaður
bankans lækkaði niður í 6,5 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi,
sem er um 7,7 prósenta raunlækkun á milli ára.
Hagræðingunni var meðal annars náð með því að fækka starfsfólki. „Við höfum þurft að fækka
starfsfólki eitthvað og bankinn
hefur að stórum hluta náð að hag-

Afkoma
bankans á
öðrum ársfjórðungi
er í takt við
áætlanir og
jákvæð samlegðaráhrif vegna sameininga eru að koma fram.
Birna Einarsdóttir
bankastjóri Íslandsbanka

ræða með almennri starfsmannaveltu.“
Einnig hafa gæði eignasafns
bankans batnað, en hlutfall lána
í vanskilum eru nú einungis
helmingur af því sem þau voru
á sama tíma í fyrra, eða fóru úr
19,6 prósentum í 11,1 prósent af
lánasafni.
Samhliða betra eignasafni fara
heildarafskriftir, eftirgjafir eða
leiðréttingar bankans, á hverjum ársfjórðungi, minnkandi, en
bankinn hefur afskrifað tæplega 500 milljarða frá stofnun hans, meðal annars í formi
endurútreikninga á ólögmætum
gengistryggðum lánum, leiðréttingu á lánum vegna 110 prósenta leiðarinnar og vaxtaendurgreiðslna. Frá stofnun bankans
hafa um það bil 35 þúsund einstaklingar og fjögur þúsund
fyrir tæki fengið afskriftir.
Birna segir endurútreikning
lána ganga vel. „Búið verður
að ljúka við endurútreikning á
90 prósentum virkra lána í lok
mánaðarins, en alls mun bankinn
endurreikna um 15.000 ólögmæt
gengistryggð lán og er áætlað
að öllum endurútreikningi verði
lokið fyrir árslok.“
lovisa@frettabladid.is
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SKOÐUN
Öðruvísi stjórnarandstöðupólitík Bjartrar framtíðar:

Stálinu stappað
í stjórnina

Þ

ingmenn Bjartrar framtíðar birtu fyrr í vikunni opið bréf
til hagræðingarnefndar ríkisstjórnarinnar hér í blaðinu.
Skrifin benda til þess að forsvarsmönnum Bjartrar framtíðar hafi verið einhver alvara með því þegar þeir sögðust
vilja breyta pólitíkinni; hér er að minnsta kosti ekki hefðbundin stjórnarandstöðutaktík á ferð.
Í stað þess að stilla sér upp með hagsmunahópum sem finnst
áform um niðurskurð eða uppstokkun í ríkisrekstrinum ógna sér
(eins og stjórnarandstöðuflokkar gera iðulega) hvetur Björt framtíð til róttækni í sparnaðarvinnunni:
„Við höfnum flötum niðurskurði þar sem stofnunum
er gert að hagræða einhvern
veginn, án þess að kafað sé
dýpra í starfsemi þeirra, eðli
Ólafur Þ.
og tilgang. Það þarf að skoða
Stephensen
mjög vel tillögur ýmissa aðila,
innlendra sem erlendra, um það
olafur@frettabladid.is
hvernig bæta má nýtingu fjár í
íslensku samfélagi. Bent hefur verið á leiðir í heilbrigðiskerfinu
og menntakerfinu. Við skulum ætíð spyrja: Ef við ættum að gera
hlutina frá grunni, núna, myndum við þá fara eins að? Myndum
við reka menntakerfið með sama hætti? Heilbrigðiskerfið? Landbúnaðarkerfið?“
Þetta er talsvert annar tónn en hjá formanni niðurskurðarhópsins, Ásmundi Einari Daðasyni, þegar hann var í stjórnarandstöðu
og gagnrýndi óhjákvæmilegan niðurskurð síðustu stjórnar: „Ríkisstjórnin talar gjarnan um að það þurfi kjark til að skera niður
í heilbrigðiskerfinu, það þurfi kjark til þess að segja upp 1.100
manns í velferðarmálum og fjölga fólki á öðrum sviðum samfélagsins. Þetta lýsir best þeirri brengluðu hugsun sem ríkir í kolli þeirra
sem stýra þessu landi. Það þarf kjark til að standa með þeim
sem minna mega sín. Það þarf kjark til að standa með sjúkum og
öldruðum. Það þarf nefnilega kjark til að fækka kokteilboðunum,
flugferðunum og utanlandsferðunum og óþarfabruðlinu.“
Þetta er hin dæmigerða lýðskrumsnálgun sem stjórnarandstaðan freistast alltof oft til að tileinka sér. Það er áreiðanlega hægt að
skera niður í kokteilboðum og ferðalögum, en það eru smápeningar
miðað við þann ávinning sem gæti verið af róttækri endurhugsun
á menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu og landbúnaðarkerfinu, sem
Björt framtíð nefnir. Og í svoleiðis uppstokkun þarf raunverulegan
pólitískan kjark, sem ástæða er til að spyrja hvort sé til hjá formanni niðurskurðarhópsins.
Spurningarnar sem Björt framtíð setur fram eru nefnilega vel
þess virði að þær séu ræddar. Ef við værum að byggja heilbrigðiskerfi frá grunni, myndum við reisa dýr sjúkrahús með skurðstofum víða um land eða leggja áherzlu á góða heilsugæzlu um allt
land og greiða flutninga á hátæknisjúkrahús ef þess þyrfti með?
Myndum við stilla menntakerfinu þannig upp að það tæki íslenzk
ungmenni tveimur árum lengur að búa sig undir háskólanám en
tíðkast í nágrannalöndunum? Myndum við greiða einhverja hæstu
landbúnaðarstyrki í heimi til að framleiða búvörur sem neytendur
þurfa svo að borga fyrir eitthvert hæsta verð í heimi?
Ef vinnan í niðurskurðarhópnum verður erfið hlýtur að vera
gott að vita að gangi einhverjir í stjórnarliðinu úr skaftinu og þori
ekki að styðja róttæka uppstokkun í ríkisútgjöldunum, sé hluti
stjórnarandstöðunnar reiðubúinn að taka slaginn.
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ISSN 1670-3871

Liggur í láginni
Menningarráð Reykjanesbæjar tilkynnti nýlega að nafn, eftir tillögum
íbúa, hefði verið valið á hátíðarsvæðið við sjávarströndina þar sem
Ljósanótt fer meðal annars fram
um aðra helgi. Nafnið er Bakkalág,
og segir menningarráðið að í því
felist skemmtilegur orðaleikur. Er
þar meðal annars vísað í saltfiskvinnslu á fyrri tíð, en nafnið hljómar
líkt og orðið bacalao, sem þýðir
einmitt saltfiskur á tungumálum
Miðjarðarhafslanda. Þetta
er einmitt svo skemmtilegur orðaleikur að fyrir
margt löngu breytti
nágrannabyggðin
Grindavík nafni
götu
niðri við

kviðæﬁngum og góðri slökun.
Hver tími er 60 mínútur og kennt er tvisvar í viku á
þriðjudögum og fimmtudögum kl. 17:30 í leikfimissal
Hvassaleitisskóla. Námskeiðið er tólf vikur.
Kennari er Birgitta Sveinbjörnsdóttir danskennari.
Skráning er haﬁn á námskeiðið sem hefst 5.september nk.
Upplýsingar og skráning í síma: 899-8669.

höfnina í bænum í Bakkalág. Þetta er
kannski ekki nógu góð vísa til að vera
svo oft kveðin …

sem fulltrúi borgarinnar sér sig
knúinn til að biðjast afsökunar á
vinnubrögðunum.

Þrengingar Vesturbæinga
Umræðan um breytingarnar við
Hofsvallagötu í Reykjavík hefur farið
hátt síðustu daga og vikur. Háværar
mótbárur hafa borist þar sem íbúum
og öðrum sem eiga þar reglulega leið
um finnst á sér brotið. Gatan sé
nú til dæmis fullþröng fyrir
bílaumferð og bílastæði
séu tekin undir
blómaker, fánastangir
og annan óþarfa.
Fregnir berast
af fjölmennum íbúafundum
þar

Samhengi hlutanna
Fróðlegt er þó að bera þær áskoranir
sem vesturbæjarbúar í Reykjavík
hafa þurft að glíma við síðustu
vikur og hversu hátt þær hafa farið
saman við ástand samgöngumála
víða á landsbyggðinni og umræður
þar að lútandi. Væri kannski hægt
með álíka háreysti að kreista út
afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum
vegna aðgerðarleysis á sunnanverðum Vestfjörðum þar sem hluti
þjóðvegarins er illa fær, jafnvel
að sumri til, og leiðin norður til
Ísafjarðar er alfarið lokuð yfir
vetrartímann?
thorgils@frettabladid.is

HALLDÓR

Fósturlandsins Freyja
SAMFÉLAGSMÁL

SUÐRÆN SVEIFLA
Suðræn sveiﬂa er skemmtileg
líkamsrækt fyrir konur á öllum
aldri. Námskeiðið byggist upp á
mjúkri upphitun, latin dönsum
eins og Cha Cha, Jive, Salsa og ﬂ.,
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Elín Hirst
alþingismaður

Líklega vita fáir fyrir hvað skammstöfunin NPA stendur. „Notendastýrð
persónuleg aðstoð“ við fatlaða einstaklinga er tilraunaverkefni hér á landi.
Leiða má að því líkur að hér sé á ferðinni
eitt stærsta framfaramál í lífi fatlaðs
fólks um langa hríð.
Tökum fatlaða konu eins og Freyju
Haraldsdóttur sem dæmi. Áður var hún
algerlega háð fjölskyldu sinni með flesta
hluti og reyndi sem hún gat til að láta
sem minnst fara fyrir sér, til þess að
vera ekki fjölskyldu sinni of mikil byrði.
Aðstoð við Freyju stýrði dagskrá fjölskyldunnar að stórum hluta og því voru
allir háðir skipulagi hver annars. Freyja
gegnir nú fullu starfi, hefur útskrifast úr
háskóla, setið á Alþingi og er ötull málsvari fyrir fatlað fólk og fyrirmynd fjölmargra sem eiga við fötlun að stríða.
Hún gefur mikið til samfélagsins.
Lykillinn að því lífi sem Freyja lifir
í dag er NPA. Hún getur sjálf ráðið sér
aðstoðarfólk sem gerir henni kleift að
taka þátt í venjulegu daglegu lífi, mennta
sig, ferðast til útlanda, búa í eigin húsnæði og gera nær allt sem hana lystir.
Freyja vinnur fullt starf og vel það.
NPA-verkefnið kemur í stað örorkubóta
og nýlega gafst þingmönnum Sjálfstæðis-

➜ „Notendastýrð persónuleg

aðstoð“ við fatlaða einstaklinga er
tilraunaverkefni hér á landi. Leiða
má að því líkur að hér sé á ferðinni
eitt stærsta framfaramál í líﬁ fatlaðs
fólks um langa hríð.

flokksins tækifæri á að kynna sér þetta
mál á fundi með forsvarsmönnum NPAmiðstöðvarinnar.
NPA er tilraunaverkefni á vegum
sveitarfélaganna sem á eftir að standa í
ár. Þann tíma verðum við að nota vel til
þess að læra hvernig best er að innleiða
þetta kerfi hér á landi, hvaða galla þarf
að sníða af því og hvaða umbætur þarf
að gera. Á sama tíma verður að gæta að
því að vel sé farið með skattfé almennings til velferðarmála sem og annarra
mála.
Eitt af því góða við NPA er að hún
getur nýst breiðum hópi fatlaðra, til
dæmis þeim sem eru með þroskahömlun
eða geðfötlun. Sem nefndarmaður í velferðarnefnd Alþingis mun ég gefa þessu
máli ríkan gaum.
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Svona gerum „við“ …

Lending í sátt
Í DAG
Þorbjörg Helga
Vigfúsdóttir
borgarfulltrúi

Það er ekki góð hugmynd að
Reykjavíkurflugvöllur fari
til Keflavíkur. Það er heldur
ekki góð hugmynd að útiloka
Vatnsmýrina sem framtíðarbyggingarland borgarinnar.
Verst er þó sú staða að ekki
megi ræða lausnir fyrir staðsetningu flugvallarins án þess
að gefa sér að Vatnsmýrin og
Keflavík séu einu staðirnir sem
komi til greina.
Það er hluti af skyldum höfuðborgar að gera öllum landsmönnum auðvelt að sækja þá
þjónustu sem eingöngu er boðið
upp á í höfuðborginni. Borgin
er ekki eyland heldur hluti af
íslensku samfélagi, netinu sem
tengir okkur öll. Það má vera
að samgöngubætur framtíðar
eða önnur ófyrirséð þróun bjóði
upp á að innanlandsflug geti
blómstrað annars staðar en í
Vatnsmýri. En sá kostur er ekki
til staðar í dag og enn síður á
meðan ríkissjóður stendur eins
illa og raun ber vitni. Það eru
því mjög litlar líkur á því að
flugvöllurinn í Vatnsmýrinni
fari til Keflavíkur í bráð.
Hvar byggja barnabörnin?
Eitt mikilvægasta hlutverk
borgarfulltrúa í Reykjavík er að
hugsa um framtíðina. Hlutverk
okkar sem kjörinna fulltrúa er
að rýna vel hvað er best fyrir
núverandi íbúa en ekki síður
að taka ákvarðanir sem varða
framtíðina, fyrir börn sem
enn eru ófædd. Aðalskipulag
Reykjavíkur er eitt stærsta
verkfæri okkar. Skipulagið
varpar fram sýn um umhverfismál, samgöngumál og hagkvæmari borg, bæði fyrir fjölskyldur og skattgreiðendur í
heild. Drögin byggja á nokkrum
meginþáttum sem munu bæta
borgarumhverfið og auka lífsgæði borgarbúa.

Gerum allt
fyrir
aumingja
Gerum allt fyrir FJÁRMÁL
aumingja! Við
lækkuðum veiðigjöldin á útgerðina. Þessa vesalinga sem m.a.
þurfa að standa
undir hallarekstri Morgunblaðsins og gera Sighvatur
upp í gjaldmiðli Björgvinsson
sem við hinir fv. ráðherra
Íslendingarnir
fáum ekki að nota! Við lækkuðum
gjöldin á ferðaþjónustuna, sem lifir
á slíkri horrim að ekki er unnt að
starfrækja hana nema með viðamikilli svartri atvinnustarfsemi!
Við framlengdum ekki auðlegðarskattinn, af því að ég undirritaður,
Bjarni Ben. og Sigmundur Davíð
höfum ekki efni á að borga. Við
ætlum að lækka skatta á vaxtaog húsaleigutekjum af því að við
töpum svo mikið af ávöxtunum
að okkur eru engir vegir færir.
Við ætlum að skerða eftirlitið með
fjármálastofnunum útrásarvíkinga
af því að þeir töpuðu svo mikið á
hruninu. Við ætlum að auka skattfríðindi þeirra sem fjárfesta í
hlutabréfum því þeir hafa misst
svo mikið. Öllum ætlum við að
hjálpa. Öllum aumingjum!
Þannig verðum við aftur borgarstjórar. Forsætisráðherrar! Ástmegir þjóðarinnar!

Þéttari byggð er þar lykilþáttur. Rekstur borgarinnar
verður mun hagkvæmari með
þéttari byggð. Hægt verður
að nýta betur land og fjárfestingar í gatna- og veitukerfum
auk þjónustu eins og skóla og
félagsþjónustu. Samgöngukostnaður borgarbúa lækkar
verulega þar sem vegalengdir
milli vinnu, þjónustu og heimila
styttast. Fyrir íbúa borgarinnar
eru þetta allt mjög mikilvægir
þættir til framtíðar, alveg eins
og fyrir íbúa annarra sveitarfélaga. Án aukinnar þéttingar
yrðu daglegar ferðir umtalsvert
lengri, mengun meiri og tími
með fjölskyldu og í tómstundum minni. Aukin byggð fyrir
austan borgina myndi rýra lífsgæði íbúa úthverfa Reykjavíkur
vegna aukinnar umferðar við og
í gegnum þau hverfi.
Eitt af þremur lykiluppbyggingarsvæðunum er Vatnsmýrin ásamt Elliðaárvogi og
miðborginni. Vatnsmýrin er í
tillögunni að nýju aðalskipulagi
blönduð byggð íbúða, háskólaog atvinnustarfsemi. Úttektir
hlutlausra aðila hafa sýnt fram
á að hagræn áhrif af því að nýta
Vatnsmýrina undir blandaða
byggð og finna flugvellinum
nýjan stað eru einfaldlega of
mikil til að forsvaranlegt sé að
skoða flutning flugvallar ekki
til þrautar. Svæðið er jafnframt
gríðarstórt. Það jafngildir því
að Reykvíkingar fengju svæði
til afnota sem samsvarar öllum
vesturbænum, eða gætu byggt
nýjan miðbæ, í miðbænum. Það
þarf ekki mikið ímyndunarafl
til að sjá kosti þess að geta
byggt upp svæði á stærð við
Þingholtin og miðbæinn í hjarta
borgarinnar.
Brautin fer ekki 2016
Það er mikilvægt að ríki og
borg skoði saman hvar innanlandsflugvöllurinn gæti verið
til frambúðar. Fjölmargir kostir
eru óræddir og ekki skoðaðir
í kjölinn. Borgin á að ganga
samningsfús og lausnamiðuð til
viðræðna og þar hlýtur að koma
til álita að breyta dagsetningum
á fyrirhuguðum brottflutningi
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Það vill svo til að
hjarta flugvallarins
er jafnframt hjarta Reykjavíkurborgar, höfuðborgar
allra landsmanna. Íbúar
eiga rétt á því að við leitum
lausna, með virðingu fyrir
sjónarmiðum allra.
flugvallarins. Flestir sjá að það
er útilokað með öllu að önnur
aðalbrautin hverfi árið 2016. Á
dagskrá er að fullkanna Hólmsheiðina en gera þarf ítarlegri
athuganir á flugskilyrðum og
veðurfari. Skoða þarf betur aðra
kosti og nú í vetur gefst einmitt
einstakt tækifæri til þess þegar
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins verður endurskoðað.
Áhyggjur af sjúkraflutningum
eru réttmætar en leysanlegar. Auðvitað vill enginn, ekki
heldur fylgjendur þess að
byggt sé í Vatnsmýrinni, tefla
í tvísýnu neinu sem viðkemur
öryggi og sjúkraþjónustu.
Hjarta Reykjavíkur
Þann 20. september lýkur
umsagnarferli um drög að aðalskipulagi Reykjavíkur. Borgarbúar, hagsmunaaðilar og allir
þeir sem bera hag borgarinnar
fyrir brjósti eru hvattir til að
senda sitt álit. Undirskriftasöfnun á lending.is sýnir, eins
og borgarfulltrúar eru vel meðvitaðir um, að flugvallarsvæðið snertir landsmenn alla og
það er mikilvægt að taka til
greina þessi öflugu mótmæli. Í
umsagnarferlinu og áframhaldandi umfjöllun borgarstjórnar
munu eflaust margar athugasemdir koma fram sem gætu
leitt til breytinga þegar lokatillaga verður lögð fram.
Það vill svo til að hjarta flugvallarins er jafnframt hjarta
Reykjavíkurborgar, höfuðborgar allra landsmanna. Íbúar eiga
rétt á því að við leitum lausna,
með virðingu fyrir sjónarmiðum allra.

Hanna Birna Kristjáns- FJÁRMÁL
➜ Við munum
dóttir, fyrrverandi oddekki sitja þegjandi,
viti Sjálfstæðisflokksins
minnug þess hvílíkar
í Reykjavík og nú innanríkisráðherra og þar með
hörmungar það hefur
sveitarstjórnarráðherra,
leitt yﬁr samfélög sem
hefur gefið sína forskrift
hafa gert viðkvæma
að því hvernig bregðast
eigi við efnahagsþrengvelferðarþjónustu
ingum ríkis og sveitar- Þorleifur
að gróðavegi fyrir
félaga.
Gunnlaugsson
peningamenn.
Það gerir hún í við- varaborgarfulltrúi
tali við nýjan frétta- VG
miðil, Kjarnann, en þar
segi r hún: „ Sveita rspara peninga heldur eingöngu
félögin þurfa, líkt og ríkið, að
til að veita þjónustu á markvissvera óhræddari við að horfa á
an hátt, skjólstæðingum til góða.
kosti þess að fela öðrum en opin… ekki
berum aðilum að reka þjónustu á
borð við skóla, leikskóla, þjónustu
Einkareksturinn sem gumað er
við aldraða, tómstundaiðkun og
af í seinni tíð er hins vegar starffleira. Með því að úthýsa rekstrsemi sem ætlað er að færa eiginum má ná fram meiri hagræðendum sínum hagnað og er því af
ingu, spara útsvarsgreiðendum
allt öðrum toga. Þar er reynslan
fjármagn en gera um leið aukndöpur hvað varðar þjónustu og
hagræðingu í þágu notandans
ar kröfur um gæði, skilvirkni og
og samfélagsins. Reyndar hafa
þjónustu.“
afleiðingarnar verið verri þjónÞetta hljómar allt eins eðlilegt
usta, auk þess sem með þessog sjálfsagt og öllum til hagsbóta
um hætti er búið í haginn fyrir
og það gerði í munni Margrétar
Thatcher, leiðtoga breskra íhaldsfélagslega mismunun.
manna á sínum tíma. Og líka í
En einkareksturinn er til annmunni Tonys Blair, formanns
ars fallinn: Hann firrir stjórnVerkamannaflokksins breska,
málamenn ábyrgð!
sem einnig var talsmaður þess
Með því að segja við sveitarfélögin að þau eigi að hætta að
að útvista opinberri þjónustu. Þá
hét það einkaframkvæmd. Þessbera sig illa eða óska eftir traustir erlendu stjórnmálamenn voru
ari tekjustofnum fyrir atbeina
um langt skeið andlegir leiðsöguríkisvaldsins, þar með styrkingu
menn stjórnmálamanna víðs
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaganna,
vegar um heiminn. Einnig hér á
sem að hluta til byggir á fjármagni úr ríkissjóði, skuli þau
landi.
Nema hvað þegar upp var staðhorfa í eigin barm og spyrja hvort
ið varð einkaframkvæmdin ekki
þau hafi verið nógu dugleg að
til þess að „ná fram meiri hageinkavæða velferðarþjónustuna!
ræðingu“, sparaði ekki heldur
Með öðrum orðum, ef þau gera
„útsvarsgreiðendum fjármagn“
þetta ekki geti þau sjálfum sér
og ekki reis einkarekin velferðarum kennt. Svona gerum við þegar
þjónusta undir kröfum um „gæði,
við þvoum okkar hendur í hægriskilvirkni og þjónustu“.
sinnaðri ríkisstjórn, segir nú
Einkavæðingarsinnar hafa
sveitarstjórnarráðherrann.
löngum klifað á því að frjáls
Svona gerum við ekki, hljótum
félagasamtök og stofnanir á borð
við hins vegar að segja einum
við Hrafnistu, SÍBS og fleiri
rómi sem erum kjörin til að passa
hafi rekið öldrunarþjónustu og
upp á jöfnuð og jafnrétti í þjóðsé góð reynsla af því. Þetta eru
félaginu.
hins vegar afvegaleiðandi rök því
Við munum ekki sitja þegjandi,
þessi starfsemi sem er sprottin
minnug þess hvílíkar hörmungar
upp úr félagslegum samtökum
það hefur leitt yfir samfélög sem
er rekin á nákvæmlega sömu forhafa gert viðkvæma velferðarþjónustu að gróðavegi fyrir
sendum og opinber þjónusta og
var ekki sett á laggirnar til að
peningamenn.
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Siðferði innan fyrirtækja
það gildin sem menn trúa
Margt er hægt að læra SIÐFERÐI
um mikilvægi góðs siðá sem koma í veg fyrir að
ferðis í kjölfar efnaþeir hrindi siðlausum hughagshrunsins og t.d.
myndum í framkvæmd,
falls bandarísku fyrireða er hvatinn eingöngu sá
tækjanna Arthur Anderað forðast t.d. kæru? Svör
son, Enron og Worldvið þessu liggja hjá okkur
com. Slæmt siðferði
hverju og einu en þetta er
var mikið rætt í kjölumhugsunarvert engu að
far þessara atburða en Hildur Jakobína síður.
gróðasjónarmið urðu Gísladóttir
Það er aldrei hægt að
til þess að alþjóðlega ráðgjaﬁ
ganga að því vísu að allir
viðurkennt viðskiptahugsi eins og þú sjálfur eða
siðferði fauk út um gluggann.
hegði sér eins og þú myndir haga
Enginn vildi rugga bátnum enda
þér teljir þú sjálfan þig heiðvirða
mikið í húfi á miklum „uppgangsog löghlýðna manneskju. Manntímum“ innan fyrirtækjanna.
fólkið er alltof ólíkt til þess.
„Maximizing the shareholder‘s
Við erum alin upp við mismunvalue“ var boðorð dagsins. Engar
andi aðstæður og því ríkja mishindranir voru í veginum þegar
munandi viðhorf og gildi innan
fjölskyldna, auk þess sem aðrir
það slagorð var annars vegar.
Þann lærdóm sem hægt er að
áhrifaþættir hafa áhrif á hegðun
draga af þessu og öðru er að siðfólks.
ferði skiptir mjög miklu máli
Siðferðisþjálfun
innan fyrirtækja og stofnana og
að æðstu stjórnendur fyrirtækja
Mörg fyrirtæki eru með regluleg námskeið í siðferðisþjálfun
mega ekki sofna á verðinum
þegar kemur að því að sýna gott
fyrir starfsfólk sitt. Má þar nefna
fordæmi hvað þennan þátt varðfyrirtæki sem eru með sterka siðar. Öll fyrirtæki stór sem smá
ferðisvitund og menningu eins og
ættu að vera með siðareglur og
The Walt Disney Company, Alcoa
reglur um hvað fyrirtækið telur
(með grunngildi innleidd frá 1888),
vera æskilega hegðun. Auðvitað
American Express og ebay. Í siðhugsa margir þegar þeir lesa
ferðisþjálfun er starfsfólki kennt
þetta, það er nú bara „common
að taka á alls konar vafasömum
sense“ en því miður á það ekki
atvikum sem koma upp í samskiptum við samstarfsfólk eða
við um alla og reglur því mikilvægar. Reglurnar verða að vera
aðila sem fyrirtækið á í viðskiptsýnilegar og það verður að sýna
um við. Starfsmönnum er kennt
að setja mörk án þess að móðga
svart á hvítu hvað er talin æskileg og ásættanleg hegðun innan
þann sem á í hlut, vera samkvæmfyrirtækja. Síðan þarf að umbir sjálfum sér, gildum sínum og
una mönnum fyrir þá hegðun, en
gildum fyrirtækisins en einnig að
refsa þeim sem fylgja ekki reglræða óásættan lega hegðun opinskátt komi hún upp t.d. í stjórnunum.
En hver er hvatinn að baki
endahópi. Reynslan hefur sýnt að
heilbrigðri siðferðiskennd? Eru
þau fyrirtæki sem vinna mark-

➜ Öll fyrirtæki stór sem

smá ættu að vera með siðareglur og reglur um hvað
fyrirtækið telur vera æskilega hegðun. Auðvitað hugsa
margir þegar þeir lesa þetta,
það er nú bara „common
sense“ en því miður á það
ekki við um alla og reglur
því mikilvægar.

visst að innleiðingu góðs siðferðis á
sínum vinnustöðum eru einnig með
starfsfólk sem leggur sig sérstaklega fram í vinnunni. Þessi þáttur í fyrirtækjarekstri verður enn
mikilvægari eftir því sem samfélög og þá fyrirtæki og stofnanir
verða fjölmenningarlegri, þar sem
menning getur haft áhrif á viðhorf og mótað hegðun út frá því.
En þegar upp er staðið hangir þetta
auðvitað allt saman við grunngildi
hvers fyrirtækis fyrir sig.
Gott siðferði í öllum samskiptum þarf að vera rauði þráðurinn
í gegnum alla þjálfun starfsfólks
á vinnustöðum og ætti að endurspeglast í nánast öllum ákvörðunum sem þar eru teknar. Auk
einkarekinna fyrirtækja ættu
stofnanir að setja sér sömu markmið varðandi siðferðiskennslu og
hafa hana inni í fræðslustefnu
sem reglulegt námskeið. Slíkt
styrkir ímynd og eykur traust og
ánægju þeirra sem sækja þangað þjónustu og gerir starfsfólk
ánægðara í starfi. Þetta er líka
mikilvægur liður í því að viðskiptalífið nái að endurheimta
það traust sem ríkti, áður en
hrunið og kreppan skullu á.
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Helgasti reitur
höfuðborgarinnar
Nú mun líkt á komið með SKIPULAG
➜ Að lokum skal
Víkurkirkjugarðinum
spurt: Er þörf á hóteli
gamla við Aðalstræti og
einmitt þarna? Svar
Reykjavíkurflugvelli í
Vatnsmýri. Þess hefur
allra sæmilega skynverið krafist að báðir víki,
samra manna hlýtur
af því að sterkir fjármagnsað vera nei.
eigendur þurfi að ávaxta
þar eignir sínar. Ekki er
spurt um forna helgi og Þórir Stephensen
sögu eða almannaheill. fv. dómkirkjuprestur fóru að veita slíku verulega
Sumir segja, að þetta
athygli. En þessi staðreynd
virðist að stærstum hluta
hefur kallað á þá hugmynd,
spurning um það hvernig ríkir menn
að frumbyggjar Reykjavíkur hafi
verið færðir úr kumlum sínum í
geti orðið ríkari og hvernig stjórnmálamenn geti tryggt sér kjörkirkjugarðinn í Vík, líkt og gert var
þokka þeirra á meðal í kosningavið Egil Skallagrímsson, ef marka
baráttu. Árið 2009 talaði ég á fundi,
má sögu hans.
sem haldinn var á Ingólfstorgi til að
Ég held, að alla muni hrylla við
þeirri hugsun, að Reykvíkingar
mótmæla hótelbyggingu þar, sem
framtíðarinnar mundu einhvern
mun m.a. eyðileggja þó nokkuð af
tíma selja legstað Jóns Sigurðsþví sem eftir er af Víkurgarði. Ég
sonar og þeirra merkismanna, er
minnti þá á hið fornkveðna, að engin
borgarhlið væru svo sterk, að asni
hvíla næst honum, til þess að byggja
klyfjaður gulli kæmist ekki í gegn.
þar hótel eða kannski bara veitingaÞetta yrði borgarstjórn að afsanna,
stað, þar sem menn gætu notið hins
annars væri hún einskis virði. Nú,
frábæra útsýnis yfir Tjörnina. En
þetta er nánast hliðstætt því sem
fjórum árum síðar, hefur það enn
auðmagnið vill gera í Víkurgarði í
ekki tekist.
Heimildir um Víkurgarðinn má
dag. Þar er vísvitandi verið að fara
finna í tveimur verkum, sem undirilla með hinstu hvílustaði þeirra
manna, karla og kvenna, sem hér
ritaður hefur skrifað og eru Dómkirkjan í Reykjavík og Saga kirkjubörðust harðri baráttu til þess að lifa
garða Reykjavíkur. Þau eru bæði
af, einnig ýmissa sem mörkuðu djúp
nálganleg á Netinu, Það fyrra á
spor í þjóðarsöguna. Loks er tekin sú
www.domkirkjan.is en hitt á www.
áhætta að lítilsvirða þannig grafreit
kirkjugardar.is. Í Dómkirkjusögunni
fyrsta landnámsmannsins. Kannski
er sett fram ný kenning um öndverður sá „barbarismi“ Reykvíkinga
vegissúlur Ingólfs. Þar er gert ráð
kynntur á flóðlýstum veggjum jarðfyrir, að Ingólfur Arnarson hafi,
hæðar hótelsins, með því að auglýsa
eftir mikla landkönnun, sjálfur valið
víðþekkta gestrisni okkar, sem nái
bæjarstæði sitt. Hann hafi svo látið
svo langt, að jafnvel Ingólfur Arnaröndvegissúlurnar, sem báru myndir
son hafi verið látinn ganga úr rúmi
heimilisguða hans, reka að landi frá
fyrir gestum 21. aldarinnar.
skipi sínu. Þetta hafi verið táknræn
Að lokum skal spurt: Er þörf á
hóteli einmitt þarna? Svar allra
landtaka guðanna til samfélags við
sæmilega skynsamra manna
vættir landsins, sem samtíð hans
hlýtur að vera nei. Mun það bæta
trúði einnig á.
miðborgarlífið, gera það mannMiðað við nútímaþekkingu á
eskjulegra? Svarið er örugglega
trúarbragðasögu er það nánast sjálfnei. Getur verið, að þetta sé fyrst
sagt, að maður úr andlegu umhverfi
Ingólfs hafi framkvæmt einhverja
og fremst hugsað til að gera fáeina
blót- eða fórnarathöfn til þess að
fjármagnseigendur allmiklu ríkari?
helga nýtt landnám, sáningu þar og
Mér býður í grun, að þar gæti svarið verið. Og ef svo er, er þá hægt að
uppskeru og tryggja þannig stuðning goðmagnanna við mannlíf allt,
réttlæta ofbeldi við þetta svæði með
enda voru þau álitin hinir upphafþví? Mitt svar er nei, og aftur nei.
legu landsdrottnar. Afar líklegt er,
Ég get ekki varist því að nýta mér
að sú athöfn hafi verið framkvæmd
snilli Steins Steinarrs og hygg ég
megi, með góðfúslegu leyfi hans,
sem næst bæjarstæðinu á sléttmálefnisins vegna, gera þar smáum vellinum austan þess. Þar hafi
verið hlaðinn hörgur, sem hafi verið
vægilega breytingu:
helgistaður Reykjavíkurgoðans, uns
kirkja og grafreitur tóku þar við.
Húsameistari fjármagnsins
tók handfylli sína af leir,
Barbarismi
og hann Ingólfur sálugi Arnarson
kom til hans og sagði:
Forn kuml heiðin hafa ekki fundist í
Húsameistari fjármagnsins!
Reykjavík. Þau kunna að sjálfsögðu
Ekki meir, ekki meir.
að hafa blásið upp, áður en menn

Litháen og evran
Hvað er eiginlega að þess- EVRÓPUMÁL
➜ Hafa Litháar ekki
um Litháum? Þeir segjast
lesið leiðaraskrif
ætla að taka upp evru sem
Moggans undanfarið?
gjaldmiðil 1. janúar 2015
en núverandi gjaldmiðill
Vita þeir ekki að
þeirra, litas, hefur verið
Evrópusambandið er
beintengdur evrunni frá
vita vonlaust fyrir2002. Hafa Litháar ekki
bæri, ef ekki dauðalesið leiðaraskrif Moggans undanfarið? Vita þeir Ingimundur
dæmt, að ekki sé
ekki að Evrópusambandið Gíslason
minnst á evruna?
er vita vonlaust fyrirbæri, augnlæknir
ef ekki dauðadæmt, að ekki
sé minnst á evruna?
líklega um þrjú prósent í ár. SveltiNei! Litháar eru í efnahagslegri
kúr af þessum toga hefur ekki
sókn og í nýlegu tölublaði sænska
gengið eins vel í hvítlauksbeltinu
dagblaðsins Dagens Industri er
(lesist Suður-Evrópu) og er það
ef til vill vegna þess að þar hafa
sagt frá því að þeir telji að evran
kjósendur ekki verið eins viljugmuni efla samkeppnisstöðu landsins og auka erlenda fjárfestingu.
ir að færa fórnir til að ná árangri.
Má vera að ferskar minningar um
Litháar eru fámenn og fátæk
þjóð. Þeir hafa lagt á sig þunga
þrautir og frelsisskerðingu sovétbyrði til að koma landinu aftur á
tímans hafi veitt Litháum kjark
réttan kjöl eftir kreppuna 2009.
og vilja til að takast á við endurÞeir hafa hunsað tillögur hins
reisnina, eða hvað?
sjálfskipaða hagfræðigúrús og
Litháar eiga enn langt í land með
Nóbelsverðlaunahafa, Paul Krugað ná sambærilegum lífskjörum
mans. Að svelta sig út úr kreppsem við búum við í Vestur-Evrópu.
unni hefur reynst vera rétta leiðin í
En þeir eru svo sannarlega lagðir
þessu landi og nú eykst útflutningaf stað inn á braut betri tíma, svo
ur og hagvöxtur í Litháen, verður
mikið er víst.
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Vetrarólympíuleikarnir Launamisrétti kynjanna –
og Hátíð vonar
nú reynir á
Ólympíuleikarnir eiga TRÚMÁL
sér mikla sögu. Þar
koma saman þjóðir
úr öllum heimsálfum
og sameinast í keppni
sem á sér í raun
enga líka. Sem mikill áhugamaður um
íþróttir fylgist ég með
nánast öllum úrslit- Pétur Rúðrik
um og því sem gerist Guðmundsson
á þessari íþróttahátíð. guðfræðinemi
Hvort sem það er að
gerast innan vallar sem utan. Á næsta
ári er það Rússland sem hreppti hnossið
og heldur þessa miklu íþróttahátíð.
Það er ekki langt síðan Rússland
setti lög þar sem það er beinlínis bannað að stunda áróður sem styður samkynhneigð. Reynt hefur verið að setja
pressu á Rússa til þess að breyta þessum lögum en ekki gengið sem skyldi.
Margir íþróttamenn hafa gefið út að
þeir styðji baráttu samkynhneigðra,
þar á meðal rússneskir íþróttamenn,
og mótmælt þessum lögum. Margir
hafa reynt að biðla til Ólympíunefndarinnar að pressa á Rússa að breyta
þessum lögum. Þessi mótmæli munu að
öllu líkindum ekki skila árangri, enda
hefur Ólympíunefndin verið þekkt fyrir
að reyna að vera hlutlaus og skipta sér
sem minnst af innanríkismálum þeirra
þjóða sem hafa haldið keppnina. Engu
að síður hafa Rússar samþykkt að framfylgja ekki þessum lögum á meðan
Ólympíuleikarnir standa yfir. Þetta er
skref í rétta átt en betur má ef duga
skal.
Ég geri ráð fyrir að margir íþróttamenn hugsi sinn gang og ætli að mótmæla þessum lögum og mannréttindabrotum með einum eða öðrum hætti.
Það væru sterk skilaboð til umheimsins sem og þeirra sem halda keppnina
ef sem flestir áhorfendur, íþróttafréttamenn og íþróttafólk skreyta sig í regnbogalitum á einhvern hátt. Þannig getur
umheimurinn sýnt í orði og verki stuðning sinn og mögulega breytt hugarfari
þeirra sem enn telja að samkynhneigð
sé ekki eðlileg.
Það má samt ekki gleymast í þessari umræðu að þetta er fyrst og fremst
íþróttahátíð. Það munu margir taka
þátt í Ólympíuleikunum án þess að taka

➜ Hér vinna kirkjudeildir að því

sem þær eiga sameiginlegt og ýta
til hliðar því sem sundrar þeim.

beinan þátt í þessum mótmælum. Þeir
munu njóta þessarar hátíðar vegna þess
sem hún stendur fyrir burt séð frá viðhorfi og gjörðum ráðamanna þeirra
þjóðar sem halda hana. Það þýðir ekki
að þau styðji þessi lög eða séu á móti
baráttu samkynhneigðra.
Á röngum forsendum
Þar sem ég geri ráð fyrir að Pútín eða
ráðamenn Rússlands muni ávarpa heiminn á þessari hátíð velti ég því fyrir mér
hvort þau sem ætla eingöngu að njóta
Ólympíuleikanna séu ekki velkomin á
þessa hátíð. Munu þau vera dæmd og
hátíðin eyðilögð fyrir þeim fyrir það að
vilja eingöngu njóta íþróttahátíðarinnar
sem Ólympíuleikarnir standa fyrir?
Undanfarið hefur Þjóðkirkjan legið
undir mikilli gagnrýni vegna þátttöku í
Hátíð vonar sem haldin verður í Laugardalshöll hér á Íslandi í september. Þó að
margt í þessari gagnrýni eigi fullan rétt
á sér tel ég að gagnrýni á Hátíð vonar
sé á röngum forsendum og einnig gagnrýni á þátttöku Þjóðkirkjunnar í þessari
hátíð. Hátíð vonar er fyrst og fremst lofgjörð til Guðs þar sem boðskapur Jesú
Krists er í fyrirrúmi. Hún byggist á góðsemi og velvilja í garð náungans óháð
stétt, kyni, kynhneigð og litarhætti.
Hátíðinni er ætlað að efla trú þeirra
sem sækja hana og hjálpa þeim sem eru
leitandi og vilja finna leið til betra lífs.
Fyrir suma er sú leið í gegnum trú. Hér
vinna kirkjudeildir að því sem þær eiga
sameiginlegt og ýta til hliðar því sem
sundrar þeim.
Ég skil vel þá reiði og gagnrýni sem
hefur komið fram gagnvart viðhorfum
Franklins Graham gagnvart samkynhneigðum og ég er sammála að það hefði
verið betra að hafa annan prédikara. En
Hátíð vonar gengur ekki út á hans viðhorf frekar en Ólympíuleikarnir ganga
út á viðhorf Pútíns og ráðamanna Rússlands til samkynhneigðra.
Þessi hátíð er, eins og nafnið gefur til
kynna, Hátíð vonar fyrir þá sem sækja
í trú sem leiðarvísi í lífi sínu.

Enn einu sinni leiðir ný könnun BHM JAFNRÉTTI
➜ Ráðherrar og ráðuneytisí ljós hve víðtækt launamisrétti
stjórar bera ábyrgð á að fylgja
kynjanna er í íslensku samfélagi.
þessum verkefnum eftir.
Þrátt fyrir samþykktir, aðgerðaáætlanir, kjarasamninga og úttektir fyrirtækja og stofnana er launahefur stofan í gegnum árin tekið þátt í
munurinn enn til staðar. Reynslan
vinnu við rannsóknir, úttektir og gerð
sýnir að ef ekki er staðið á verðinum
aðgerðaáætlana.
með stöðugu eftirliti og aðgerðum
Sammerkt þessu öllu er skortur á
falla vötnin í eina átt, til karla.
Kristín
eftirfylgni og nauðsynlegum fjárLaunajafnrétti kynjanna hefur
Ástgeirsdóttir
framlögum. Það er nefnilega þannig
verið á dagskrá íslenskra stjórnvalda jafnréttisstýra
að jafnrétti, hvaða hópur sem á í hlut,
í rúmlega hálfa öld en árangurinn er
kemur ekki af sjálfu sér. Það kallar á baráttu,
vægast sagt dapurlegur.
hugarfarsbreytingu, aðgerðir og pólitískan
Þegar fyrstu jafnréttislögin voru sett árið
vilja. En vonandi verður nú breyting á.
1976 var launamisréttið efst á blaði. Jöfn staða
og jöfn réttindi kynjanna á vinnumarkaði hafa
Launamisréttið óþolandi
lengstum verið kjarninn í íslenskri jafnréttisUndir lok árs 2011 samþykkti þáverandi ríkislöggjöf. Hvers vegna erum við þá ekki komin
stjórn ítarlega aðgerðaáætlun um launalengra? Svarið felst í því að launamisréttið er
jafnrétti kynjanna. Í henni er að finna alls
kerfislægt, það á sér rætur langt aftur í tím16 verkefni, flest þeirra í mörgum liðum.
ann og sú skoðun er því miður enn ríkjandi að
Allmörg verkefni eru komin af stað og í
karlar eigi að hafa hærri laun en konur. Vinna
velferðarráðuneytinu starfar sérstakur
karla er álitin verðmætari en vinna kvenna.
starfsmaður við að hrinda áætluninni í framStörf þar sem karlar eru í meirihluta eru
kvæmd. Verkefni nr. 10 og 15 beinast að ríkismetin til fleiri fiska en störf kvennastétta.
stofnunum, enda á ríkið auðvitað að ganga
Þetta leiðir glæný könnun BHM enn einu
á undan með góðu fordæmi. Þar er kveðið
sinni í ljós, jafnvel þótt þar sé um að ræða
á um jafnlaunaúttektir og ýmsar aðgerðir,
hámenntaðar stéttir með háskólapróf. Það er
svo sem samráð ráðuneyta um mótun launahuggun harmi gegn að ástandið er lítið skárra
stefnu, skoðun á starfslýsingum, hugsanlegar
í þeim löndum sem við berum okkur oftast
breytingar á stofnanasamningum stjórnarsaman við. Munur á tímakaupi innan Evrópuráðsins og innleiðingu árlegrar launaúttektar
sambandsins var að meðaltali 16,2% árið 2011
hjá öllum ríkisstofnunum. Ráðherrar og ráðuen könnun BHM mældi að munur á heildarneytisstjórar bera ábyrgð á að fylgja þessum
launum félagsmanna væri 16,3%. Þetta eru
verkefnum eftir. Síðast en ekki síst kveður
ekki sambærilegar mælingar en sýna að
aðgerðaáætlunin á um endurmat á hefðbundnlaunamunur er víða mikill.
um kvennastörfum en minna má á að ríkisHvað gerir Jafnréttisstofa?
stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar
ætlaði sér að taka á þeim málum samkvæmt
Þessar tölur svíða en það má spyrja um hlutstjórnarsáttmálanum frá 2007.
verk Jafnréttisstofu. Hvað er hún að gera í
Nú reynir á hvort þessum aðgerðum verður
málinu? Svarið er því miður að stofuna skortir
fylgt eftir. Í stjórnarsáttmála núverandi ríkismannafla, fjármagn, tæki og lagaheimildir til
stjórnar segir að stjórnin ætli „að endurmeta
að grípa til nauðsynlegra aðgerða. Þau tæki
þær aðferðir sem notaðar hafa verið í baráttu
sem við höfum eru að reka áróður og hvetja,
fyrir jafnrétti kynjanna með það að markkalla eftir upplýsingum ef grunur er um brot
miði að bæta árangur á sviði jafnréttismála og
á jafnréttislögum og jafnréttisáætlanir fyrirvinna gegn launamun kynjanna“. Ekki veitir
tækja og stofnana í samræmi við 18. gr. laga
af því árangurinn hingað til er óviðunandi.
nr. 10/2008. Stofan hefur kallað inn mikinn
Launamisréttið er óþolandi og það er réttfjölda jafnréttisáætlana, farið yfir þær og
lætismál að því verði útrýmt. Til að það takist
komið með ábendingar til úrbóta ef þörf er
þarf þrýsting, samstöðu aðila vinnumarkaðará. Eins hafa jafnréttisáætlanir verið unnar
ins, átak sveitarfélaga og ríkisstjórnar, pólitfrá grunni með fyrirtækjum sem hafa leitað
ískan vilja, markvissa eftirfylgni og peninga.
til okkar. Jafnréttisstofa hefur aðstoðað einJafnréttið er ekki ókeypis fremur en hádegisstaklinga sem leita réttar síns vegna launaverðurinn.
misréttis en reyndar eru slík mál afar fá. Þá

Af laugum og lífsgæðum borgarbúa
Við á Íslandi erum svo heppin að
njóta þeirra lífsgæða sem felast í
heitu vatni. Vegna þess hefur skapast hér laugamenning sem er æði
sérstæð, ef ekki einstæð í heiminum. Í manngerðum og náttúrulaugum ræktum við bæði andann
og líkamann, hvort heldur á nöprum vetrardegi eða þegar sleikja
sólina á sumrin. Málefni líðandi
stundar eru rædd í pottinum, við
tökum smá sundsprett eða látum
amstur dagsins líða úr okkur í

eimbaðinu. Laugarnar okkar hafa
sama gildi í menningu þjóðarinnar og gufubað fyrir Finna, vötnin
fyrir Svía eða sólarstrendur fyrir
suðrænar þjóðir.
Í Reykjavík upplifa borgarbúar
laug sem hluta af sinni hverfismiðju og nærþjónustu. Vegna
veðrabrigða eru laugarnar okkar
helsta tækifæri til heilsuræktar
allt árið um kring og fólk á öllum
aldri, af öllum stærðum og gerðum,
sækir þær. Í Reykjavík stunda 36%
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heldur atvinnuskapandi á
borgarbúa sund nokkrum TÓMSTUNDIR
erfiðum tíma fyrir stéttsinnum í mánuði og 6%
daglega, og aðeins 18%
ir sem stóðu frammi fyrir
fara aldrei (skv. þjónustusamdrætti, svo sem arkikönnun Capacent fyrir
tekta- og verkfræðistofur,
2012). Ég leyfi mér að fullverktaka og iðnaðarmenn.
yrða að sundferðir séu ein
Á sama tíma var ennfremfjölsóttasta og í senn ein
ur ráðist í umfangsmikla
ódýrasta heilsuræktin í
framtíðarstefnumótun um
Reykjavík. Ásókn erlendra Eva H.
laugarnar í Reykjavík, sem
ferðamanna í reykvískar Baldursdóttir
var nýjung í borgarrekstrlaugar er ekki síðri, en um varaborgarfulltrúi
inum sem allir stjórn30% ferðamanna stoppa í fyrir Samfylkinguna málaflokkar komu að auk
sundi. Laugarnar fá ýmist og varaformaður ÍTR starfsmanna borgarinnar.
efsta eða næstefsta sæti
Af endurbótum sem ráðá listum yfir bestu afþreyingu í
ist var í má helst nefna:
Reykjavík og þykir hreina vatnið,
■ nýjan heitan pott og eimbað í
góðar aðstæður og lágt verð skipta
Árbæjarlaug,
mestu, auk jákvæðs viðmóts lauga■ nýtt eimbað í Grafarvogslaug,
gesta.
Breiðholtslaug og í Nauthólsvík,
Af þessu má ráða hve laugarnar
■ umfangsmiklar endurbætur í
Laugardalslaug – þ.m.t. nýjan
spila stóra rullu í lýðheilsu marga
og stóran sjópottur, heildarborgarbúa. Að mínu mati er mikilendurbætur á búningsklefum,
vægt að styðja áfram við heilsunýja útiklefa, bakkar teknir í
hvetjandi frístundir í samræmi við
gegn og settur hiti og tartan,
teikn á lofti um versnandi heilsufar
nýtt eimbað auk leiktækja og
borgarbúa. Þá var sérstök áhersla
lögð á atvinnusköpun og lýðheilsu
hreystibrautar o.s.frv.
hjá Samfylkingunni fyrir síðustu
■ klórframleiðsla efld og gerð
borgarstjórnarkosningar.
umhverfisvænni.
■ þá mun nýr fjölskylduvænni
Verkin látin tala
pottur rísa í Vesturbæjarlaug í
Meirihlutinn í borginni hefur
haust sem nýtur sólar allan dagvegna þessa frá árinu 2010 lagt
inn og endurbætur verða gerðar
mikla áherslu á að gera vel við
á búningsklefum.
laugarnar og höfum við látið
Ótrúleg lífsgæði
verkin tala í þeim efnum. Strax
á haustmánuðum ársins 2010 var
Í borginni hefur verið enn fremur verið lögð áhersla á að byggð
viðhaldsverkefnum í sundlaugum
verði líkamsrækt í Breiðholti,
flýtt en samtals hafa viðhald og
endurbætur yfir þriggja ára tímatengd Breiðholtslaug, sem vonandi
bil numið um 1,3 milljörðum. Þær
rís sem fyrst enda hefur útboð á
framkvæmdir hafa ekki aðeins
lóð þegar farið fram. Nýverið var
verið lyftistöng fyrir laugarnar
enn fremur staðið að hugmynda-

➜ Laugarnar eru okkar

opnu svæði þar sem við njótum ekki sömu veðurblíðu
og aðrar þjóðir en njótum
þeirra ótrúlegu lífsgæða
sem heita vatnið okkar er í
staðinn.

samkeppni um byggingu útisvæðis
og útisundlaugar við Sundhöllina.
Þörfin er talsverð enda mikil ásókn
yfir háannatíma í Laugardalslaug.
Að sama skapi hafa verið lagðar
fram tillögur um byggingu laugar í Úlfarsárdal, sem hluti af uppbyggingu þess hverfis er þjónar
enn fremur nærliggjandi hverfum
svo sem Grafarholti.
Á sama tíma er, við erfiðar
efnahagsaðstæður, opnunartími
lauga nú nánast hinn sami og fyrir
hrun, enda borgin gefið jafnt og
þétt á árunum 2012 og 2013. Enn
fremur höfum við staðið vörð um
stór notendur, sem oftast nær eru
borgarbúar, lagt upp úr að hækka
verðið minna á árskortum, 10 og 20
miða kortum og barnagjöldum (og
stundum boðið börnum frítt!), en
hins vegar hækkað staka gjaldið
m.a. vegna mikillar aðsóknar
erlendra ferðamanna.
Laugarnar eru okkar opnu svæði
þar sem við njótum ekki sömu
veðurblíðu og aðrar þjóðir en njótum þeirra ótrúlegu lífsgæða sem
heita vatnið okkar er í staðinn. Við
eigum að halda áfram að styðja
við og efla þessa helstu heilsurækt
okkar Íslendinga og það mun þessi
meirihluti í borginni halda áfram
að gera.

20-50% afsláttur
af öllum heilsurúmum

CLASSIC - rafstillanlegt

DRAUMEY

ROYAL - rafstillanlegt

Einbreið heilsurúm á verði frá 190.049,-

Einbreið heilsurúm á verði frá 70.224,-

Einbreið heilsurúm á verði frá 302.391,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 346.995,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 129.360,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 566.991,-

Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!
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FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu
legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á
heilsudýnum, án skuldbindinga!

LAGERHREINSUN

EINUNGIS 3 VERÐ!

Á ARINELDSTÆÐUM

19.900,29.900,39.900,-
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Kæri Jón Gnarr
Ég er ánægður með þig
MANNRÉTTINDI strætisvagninum og nú
skorti sæti. Samkvæmt
að þú skulir hnippa í páfreglum borgarinnar
ann og hrista upp í samurðu Rosa Parks og
skiptunum við Moskvu
aðrir með dökkan húðen finnst að þú mættir
lit í þessari sætaröð að
ganga lengra í að banna
fara aftar í vagninn (og
bátum með byssur að
standa) svo sá hvíti gæti
leggja við hafnarkantinn
fengið sér sæti. Rosa
í borginni þinni. Það er
Parks sat sem fastast.
þó ekki efni þessa pistPétur Björgvin
Fyrir það var hún handils en ég vil hvetja þig
Þorsteinsson
tekin, leidd fyrir dómara
áfram til góðra verka og djákni og Evrópuog sektuð. Sú handtaka
valdi að skrifa þér þetta fræðingur
fyllti mælinn og mótbréf á síðum Fréttablaðsmælaalda fylgdi í kjölins.
farið. Borgarstjórar og önnur
Mörgum okkar er sagan um
fyrirmenni þurftu þó tæp níu ár
Rosu Parks kunn. Þann fyrsta
til að skilja mikilvægi þess að
desember 1955 sat hún í strætisfella niður hvers konar lög og
vagni í heimabæ sínum, Montreglur sem mismunuðu fólki á
gomery í Alabama. Borgargrundvelli húðlitar og/eða uppstjórinn og aðrir báru á þeim
runa forfeðra þeirra. Dugandi
tíma ábyrgð á því að í þeirri
borgarstjóri hefði gripið strax í
borg eins og víðar á þessu svæði
taumana!
var lögum um kynþáttaskiptar
sætaraðir viðhaldið innan
Fyrir utan moskuna
borga. Ellefu árum áður hafði
Mörg framfaraskref hafa verið
dómstóll komist að þeirri niðurtekin í mannréttindamálum á
stöðu (þökk sé Irene Morgan) að
Íslandi á síðustu árum og ég
ekki væri stætt á því að skipta
er þér hjartanlega sammála,
sætaplássi eftir kynþáttum í
Jón Gnarr, að það er ekki síður
lestum og strætisvögnum sem
mikilvægt að borgarstjóri láti
ferðuðust út fyrir viðkomandi
heyra í sér hvað mannréttindi
fylki. Eftir sem áður stoppaði
varðar eins og að skipta sér af
það ekki borgarstjórnir þess
því hvort gera þurfi við götur í
tíma í að viðhalda þessari skiptborginni. Ég vil reyndar ganga
ingu innan borgar- eða fylkissvo langt að halda því fram
marka.
að þú hafir nóg af embættisRosa Parks tók strætó heim
mönnum sem geta séð um gatnaúr vinnu. Rétt eins og konur og
viðgerðir og getir þar með sinnt
karlar gera í Reykjavík í dag.
mannréttindamálum sjálfur.
En hún mátti ekki sitja hvar
Íbúar á Íslandi eru heppnir að
sem var. Þennan dag sat hún í
þær eru orðnar margar Rósurnsætaröð sem hún mátti sitja í
ar sem hafa barist fyrir bættum
á meðan enginn sætaskortur
mannréttindum. Úti í hinum
var í röðunum sem sérmerktar
stóra heimi má líka sjá fullt af
voru fyrir hvíta fólkið. Á einni
fólki gera góða hluti. Úr þeim
stoppistöðinni fjölgaði hvítum í

➜ En fyrir utan moskuna

skilur leiðir. Ungu hetjurnar
ﬁmm þurfa nefnilega að
nota annan inngang en þér
er boðið til bænahalds með
karlmönnunum.

hópi vil ég nefna 16 ára stúlku
sem ber nafnið Malala Yousufzai. Hún er hetja sem þorir að
berjast fyrir bættum mannréttindum. Slíkar hetjur á hennar
aldri eru líka til á Íslandi og nú
bið ég þig, kæri borgarstjóri,
að ímynda þér að fimm slíkar
hetjur koma og heimsækja þig
á skrifstofuna þína og bjóða þér
með sér til bænahalds.
Ungu konurnar fimm sem eru
komnar til að heimsækja þig
eru allar fæddar hér á Íslandi,
húðlitur þeirra er alls konar,
þær tala reiprennandi íslensku
og ráða við mörg önnur tungumál. Þar sem þú hefur þegið
boð þeirra sitjið þið í strætó á
leiðinni til bænahaldsins hlið
við hlið og spjallið saman. En
fyrir utan moskuna skilur leiðir.
Ungu hetjurnar fimm þurfa
nefnilega að nota annan inngang en þér er boðið til bænahalds með karlmönnunum. Ég
vona að þú hugsir til Rosu Parks
og ungu kvennanna fimm þegar
þú tekur þátt í því bænahaldi
og veltir því fyrir þér hvort þú
getir sett reglur í borginni þinni
um að kirkjur, moskur og önnur
bænahús teljist jafnmikið opinberir staðir og strætó og að fólki
sé ekki mismunað eftir kyni né
öðrum einkennum um hvar það
fær sér sæti eða krýpur.
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Tölum opinskátt,
breytum hugarfarinu
Þetta kann að koma ykkur HEILBRIGÐIS➜ Eftir mikla baráttu
sem þekkja mig eða kann- MÁL
seinustu tvö ár og
ast við mig á óvart en mér
leit er ég sátt, glöð og
finnst mikilvægt að opinbera mína sögu.
hamingjusöm.
Á mínum 23 árum hefur
löngunin til að enda mína
tilvist á þessari jörðu
um sjálfsmorð yrðu jafnkomið allt of oft. Ég var
fréttnæmar, tilkynnníu ára þegar ég fann
ing í kvöldfréttum, ætli
fyrst fyrir þessari löng- Guðborg Björk
kerfið væri jafnaðgerðun. Út af því að sársauk- Sigtryggsdóttir
arlaust? Ætli það yrði
inn við að leita að minni nemi
áfram skorið niður í heilinnri ró var óbærilegur og
brigðiskerfinu? Við furðlöngunin til að finna frið
um okkur á því af hverju
og sátt og finna fyrir einhverju
engin lækning við krabbameini
öðru en stanslausum óútskýransé fundin árið 2013. Ég furða mig
legum sársauka var stöðug.
á því af hverju umræðan um geðNíu ára. Því miður er ég ekki
sjúkdóma er enn, árið 2013, hálfgert tabú. Fólk á öllum aldri fellein um að hafa glímt við drauga
ur fyrir eigin hendi. Börn niður í
þunglyndis og depurðar. Ég átti
ekki slæma æsku, ég átti nóg af
sjö ára finna fyrir löngun til þess
vinum, gekk vel í skóla, alltént allt
að deyja vegna vanlíðanar. Þetta
til staðar fyrir almenna vellíðan
er ástand sem þarf að horfast í
en samt leið mér svona og hafði
augu við og tækla.
ekki hugmynd af hverju.
Hljóp frá draugunum
Það eina sem þarf er stundarbrjálæði, eymdin tekur yfir og
Í dag líður mér vel. Eftir mikla
baráttu seinustu tvö ár og leit
það tekur bara sekúndubrot, alveg
er ég sátt, glöð og hamingjueins og það tekur bara eitt högg
við bílveltu.
söm. Virkilega hamingjusöm. Ég
kann að eiga við draugana mína,
Mikið álag
veit hvað matar þá og veit hvað
Ég tala af reynslu þegar ég segi
heldur þeim í burtu. Með örlítilli
að geðheilbrigðiskerfið á Íslandi
hjálp frá geðsviði Landspítalans
er í molum. Það er engin úrræði
hjá yndislegri konu (þrátt fyrir
álagið er starfsfólk geðsviðs
að fá og ef maður kemst að í meðLandspítalans hetjur og vinnur
ferð geta liðið nokkrar vikur á
milli tíma hjá meðferðaraðila, svo
gott verk) komst ég af stað að bata
mikið er álagið. Af hverju er ekki
mínum en sá um mestalla vinnuna
jafnfréttnæmt þegar einstaksjálf. Hljóp í burtu frá draugunlingur fellur fyrir eigin hendi og
um og fann minn eigin styrk. Það
eru ekki allir svo heppnir. Ást og
þegar einstaklingur deyr í hræðifriður.
legu slysi? Ef allar tilkynningar

Bið ráðherra að
anda með neﬁnu
Samtök iðnaðarins (SI) HÚSNÆÐI
➜ Það hefur verið
hafa sett fram þá skoðun
ófrávíkjanleg krafa
að rétt sé að skipta nýrri
byggingarreglugerð upp
Sjálfsbjargar að
„þannig að unnt verði að
allt húsnæði verði
uppfylla ýtrustu kröfhannað fyrir alla
ur fyrir öryrkja og fatlfatlaða sem og
aða, aldraða og alla þá
sem þurfa sérþjónustu en
ófatlaða þannig að
jafnframt verði löglegt að Bergur Þorri
aðgengi fyrir fatlaða
reisa ódýrari íbúðir fyrir Benjamínsson
verði tryggt, alltaf,
þá sem ekki þurfa sér- málefnafulltrúi
stakan aðbúnað“. Reglu- Sjálfsbjargar
alls staðar.
gerð sú sem um ræðir Landssambands
stækkar vissulega þriggja fatlaðra
herbergja íbúð sem samað tengja úrbætur í húskvæmt eldri reglum gæti verið að
næðismálum við kjarasamninga.
lágmarki 55 m2 í 58 til 60 m2. Til
Í þættinum Sjónmáli nefndi sami
stóð að stækkunarþörfin yrði enn
ráðherra að kostnaðaraukning við
meiri en frá því var fallið, var það
umræddar reglugerðarbreytingar
gert með breytingu á umræddri
væri um 11% og byggði það á mati
reglugerð. En ekki var aðeins fallsem samtökin og Búseti létu gera á
ið frá stækkunarþörfinni heldur
kostnaði við tiltekið hús sem þessir
tuttugu öðrum atriðum sem stóðu
aðilar völdu að skoða.
í upphaflegri reglugerð.
Sjálfsbjörg hefur mótmælt þessViðræður hafa nú þegar farið
um tölum. Mannvirkjastofnun fól
fram milli Samtaka iðnaðarins
óháðum aðila, verkfræðistofunni
og Sjálfsbjargar landsambands
Mannviti, að leggja mat á kostnaðfatlaðra um hvernig megi nálgast
inn og var niðurstaða Mannvits
að hækkunin væri á bilinu 2,2%
sjónarmið beggja aðila. Það hefur
verið ófrávíkjanleg krafa Sjálfstil 3,1%. Umhverfis- og auðlindabjargar að allt húsnæði verði
ráðuneytið hefur nú þegar ákveðið
hannað fyrir alla fatlaða sem og
að gera tilteknar breytingar á
ófatlaða þannig að aðgengi fyrir
byggingar reglugerðinni frá því
fatlaða verði tryggt, alltaf, alls
hún tók fyrst gildi, sem draga
staðar. Niðurstaða þeirra viðenn frekar úr þessari hækkun og
ræðna var að láta reyna á samráð
er metið að hækkun byggingarkostnaðar við húsið sem SI hafa
beggja aðila í gegnum Mannvirkjavalið að miða við sé 0,35%.
stofnun.
Kostnaðaraukinn er því óveruNú ber svo við að bæði
umhverfis- og auðlindaráðherra,
legur og fráleitt að hverfa frá því
sem fer með þann málaflokk, og
framfaraspori sem tekið var við
félags- og húsnæðismálaráðherra
gildistöku reglugerðarinnar.
skauta fram á völlinn. UmhverfisÞað er hins vegar ljóst að tækiráðherra telur að „reglugerðin [sé]
færi eru til staðar til að ná fram
frekari hagkvæmni í hönnun á
of þröng og vill að hún verði gerð
húsnæði. Sjálfbjörg telur það
sveigjanlegri“.
mögulegt án þess að algild hönnÓverulegur kostnaðarauki
un verði slegin af. Ráðherrar eru
Í Fréttablaðinu 27. ágúst kemur
hins vegar beðnir um að anda með
félags- og húsnæðismálaráðherra
nefinu meðan sú samráðsvinna fer
með þá annars ágætu hugmynd
fram.

TEKJUHÆST
Söngkonan Madonna er launahæsta stórstjarna
ársins 2013 eftir því sem tímaritið Forbes
greinir frá. Talið er að laun hennar fyrir árið
nemi 80 milljónum punda. Madonna ýtir með
þessu Steven Spielberg úr efsta sætinu.

TÆKIFÆRISGJAFIR
Hnífaparatöskur
p
– 12 manna
14 tegundir
Verð frá kr. 24.990

TILB
TILBOÐ
BOÐ
OÐ

FRÁBÆR DVÖL FYRIR
VINKONURNAR
HEILSUHÓTEL ÍSLANDS KYNNIR Frábær aðstaða og gott starfsfólk býður
gesti velkomna í fallegt umhverfi á Reykjanesi.

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

V
DÚNÚLPUR
stuttar
og
siðar
Skoðið

laxdal.is

Vertu vinur á
Facebook

Yﬁrhafnir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Vertu vinur okkar á Facebook

Opið virka daga frá kl. 10-18

laugardaga frá kl. 10-16

inkonurnar Rannveig Guðmundsdóttir, fyrrverandi alþingismaður,
og Hrefna Hagalín áttu notalega
stund á Heilsuhóteli Íslands á síðasta ári.
Þær höfðu lengi stefnt á að gera eitthvað
skemmtilegt saman og eftir að hafa rætt
málin komust þær að því að báðar höfðu
þær lengi viljað heimsækja Heilsuhótelið.
Rannveig segist lengi hafa haft mikinn
áhuga á hollu mataræði og raunar öllu
því sem hefur áhrif á og viðheldur góðri
heilsu. „Við ákváðum því að skella okkur
saman vinkonurnar í tvær vikur og ég
get svo sannarlega mælt með dvölinni
þar. Það er líka alveg frábært að fara með
vinkonu sinni á svona stað. Við vorum
saman í herbergi og urðum gömlu æskuvinkonurnar enn á ný. Við spjölluðum,
æfðum, skipulögðum okkur og áttum svo
skemmtilegar stundir saman.“
Að sögn Rannveigar var aðstaðan öll
til fyrirmyndar og starfsfólkið frábært.
„Einnig má nefna að maturinn var virkilega góður en hann byggðist eingöngu
á grænmeti og ávöxtum. Síðan er mikil
hreyfing og líkamsrækt í boði en gestir
stýra því sjálfir hvað þeir velja úr dagskránni. Hún samanstendur af útiveru
bæði innan svæðis og daglegum gönguferðum í nágrannabæjunum, einnig
af líkamsrækt, góðum mat og mikilli
fræðslu. Síðan má ekki gleyma ýmsu
dekri eins og nuddi og innrauða klefanum, sem er svakalega vinsæll, en
hann hefur frábær áhrif á vöðva og stífa
skrokka. Maður er því svo sannarlega að
rækta bæði líkama og sál á Heilsuhótelinu. Þótt gamla vallarsvæðið sé mikið flatlendi var birtan þar oft einstök og svo er
Reykjanesið líka svo ofboðslega fallegt.“
Rannveig segir það hafa komið sér
á óvart hvað tíminn var fljótur að líða.
„Dagarnir flugu áfram enda leið okkur
vinkonunum svo vel. Við ætlum örugglega að heimsækja Heilsuhótelið aftur
saman fljótlega. Við vorum með væntingar fyrir fram en dvölin var framar öllum
væntingum okkar.“

HUGSAR UM HEILSUNA „Við vorum með væntingar fyrir fram en dvölin var
framar öllum væntingum okkar,“ segir Rannveig Guðmundsdóttir, fyrrverandi
alþingismaður.
MYND/GVA

Næstu námskeið við
Heilsuhótel Íslands
Heilsunámskeið, tvær vikur
6. - 20. september, örfá pláss laus
3. - 17. janúar 2014, vinsæll tími
Munið að panta tímanlega
www.heilsuhotel.is

Sími: 512 8040

FÓLK| TÍSKA

Síðar peysur
kr. 9.800.Str. 40-56/58
Litir:
svart,
fjólublátt
dökkrautt

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030
www.rita.is

1æVHQGLQJ
IUi

SAGAN MIKILVÆG
HÖNNUN Ásdís Jóelsdóttir hefur sent frá sér bókina Saga hönnunar þar sem
hún fjallar um fatnað, byggingar og húsgögn frá tímum Egypta til okkar daga.

Þar á meðal er
þessi ﬂotta skyrta.
Verð 9.900 kr.

Y

Str. 36 - 46/48.

kl. 11–18.
Opið virka daga
kl. 11–16.
a
ag
rd
ga
Opið lau

Laugavegi 178 (Bolholtsmegin) | Sími 555 1516

Áður 14990 nú 7990.
6 litir eins st

Áður 14990 nú 7990.
6 litir eins st

verð 3990

st. s/m-l/xl .
Líka til einlitar svartar

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Fallegur fatnaður
á góðu verði.

firleitt er samfélagssagan sögð
út frá styrjöldum og pólitík en ég
tek fyrir umhverfi mannsins og
þessa mannlegu þætti sem móta umhverfi hans; fatnað, byggingar og húsgögn. Þetta þrennt er það sem þróast
hefur með manninum á hverjum tíma
og endurspeglar þannig samfélagið,“ útskýrir Ásdís Jóelsdóttir en bók hennar,
Saga hönnunar, er nýkomin út.
Í bókinni fjallar Ásdís um sögu
hönnunar frá tímum Egypta til okkar
daga. Segja má að hvert einstakt verk
sé mótað af því samfélagi, auðlindum,
tækni og verkkunnáttu sem til staðar er
hverju sinni.
„Sú nálgun er einstök við þessa bók,
það er hvernig ég segi frá fatnaði, byggingum og húsgögnum í sögu- og samfélagslegu samhengi, ég hef allavega
ekki rekist á neina hlið-ur
stæða bók. Þannig getur
lesandinn öðlast góða
heildarsýn yfir hönnunarsöguna,“ útskýrir
Ásdís og segir að þótt
st
bókin sé fyrst og fremst
fræði- og uppflettibók
eigi hún erindi við alla..
„Bókina er hægt að
n
nota til kennslu en hún
er líka frábær gjafabók. Einn lesandi sagðii
við mig að þetta væri
bók sem allir ættu
að eiga og hafa uppi

á borðum til að glöggva sig á sögunni
á nýjan hátt. Ég tek undir það. Ég held
líka að mér hafi tekist gera hana nokkuð
skemmtilega aflestrar, enda er meginmarkmiðið að segja áhugaverða sögu
sem flestir hafa ánægju af að lesa.“
Ásdís hefur starfað við kennslu í fataog textílhönnun og kennt hönnunarog menningarsögu undanfarin ár. Þá
er þetta ekki fyrsta bók Ásdísar innan
hönnunargreinarinnar en hún hefur
einnig samið bækur um sögu fatagerðar
og fatahönnunar á Íslandi, sögu tískunnar og saumtæknibók fyrir fatasaum.
Einnig hefur hún þýtt tvær bækur úr
sænsku um snið og sniðteikningu fyrir
konur og karlmenn.
En er eitthvert tímabil hönnunarsögunnar í uppáhaldi? „Eiginlega ekki.
Þegar maður sökkvir sér ofan í söguna
er ákveðinn
ákveði sjarmi yfir hverju tímabili, stefnu og straumum.
Saga hönnunar er mikilv
væg
til að geta skoðað og
s
skilið
þróun samfélagsins í
f
fortíð,
nútíð og framtíð. Enda
þ
þurfa
hönnuðir að hafa góða
h
heildar
yfirsýn yfir söguna til
a geta verið þeir spámenn
að
fy framtíðina sem þeir
fyrir
þu að vera.“ ■ heida@365.is
þurfa

ÁH
ÁHUGAVERÐ
SAGA „Bókina er
hægt að nota til kennslu en hún er líka
hæ
frábær gjafabók.“
fráb

SLÉTT SAMA
Sænski tískurisinn Cheap
Monday sýndi vorlínu sína á
tískuvikunni í Stokkhólmi í gær.
Mercedes-Benz tískuvikan í Stokkhólmi
hófst á mánudag. Í gær fór tískusýning
sænska risans Cheap Monday fram.
Undir merkjum hans er framleiddur
litríkur hversdags- og gallafatnaður fyrir
bæði kyn.
Vorlínan 2014 var á pöllunum en
henni er ætlað að virka svolítið „in your
face“. Klæðnaðurinn gefur til kynna að
eigandinn sé með stórt egó og nokk
sama um útlitið (sem honum er þó
vissulega ekki). Útlínur fatnaðarins
eru margar ýktar og hann á helst að
poka. Þá eru sumar flíkurnar beinlínis
rifnar. Aðrar eru með djörfu prenti og
benda til þess að eigandanum sé slétt
sama.

HVERSDAGSLEGT EN
DJARFT
Cheap
Monday
er þekkt
fyrir
hversdagsog
gallafatnað
fyrir
bæði
kyn.

SAMFÉLAGSSAGA
Bókin er ríkulega myndskreytt en Ásdís tekur
fyrir fatnað, byggingar
og húsgögn og hvernig
hlutirnir endurspegla
samfélagið.
MYND/ÁSDÍS JÓELSDÓTTIR

NÝ BÓK KOMIN ÚT
Ásdís Jóelsdóttir hefur
skrifað Sögu hönnunar,
allt frá tímum Egypta til
okkar daga.
MYND/GVA
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30 - 70% AFSLÁTTUR!
VEGNA MIKILLA VINSÆLDA
FRAMLENGJUM VIÐ TIL 31.ÁGÚST!

FULLT AF NÝJUM VÖRUM!

Lokadagar
SÍÐUSTU DAGAR
ÚTSÖLUNNAR!

10% AUKA AFSLÁTTUR!

FLOTT MERKJAVARA Á GÓÐUM AFSLÆTTI!
ASICS SKÓR 25% - ASICS FATNAÐUR 30% - CASALL 10 - 30%

SPORTÍS
MÖRKIN 6

108 REYKJAVÍK

S:520-1000

SPORTIS.IS

FÓLK|

4 | FÓLK | TÍSKA

NÝ SENDING

Af HAUSTVÖRUM!
Stærðir 36-50.

Gæða kvennfatnaður.

Skipholti 29b • S. 551 0770

JENNIFER MORRISON Leikkonan úr
þáttunum House með fagra greiðslu.

HAYDEN PANETTIERE Leikkonan úr
Heroes og Nashville fáguð með fléttu.

TAYLOR SWIFT Söngkonan með einfalda
fléttu á Grammy-verðlaunahátíðinni í vor.

FLÉTTUÐ KÓRÓNA
TÍSKA Fléttan hefur hlotið uppreisn æru á árinu, sem sést hvað best á því
að Hollywood-stjörnur sjást æ oftar með slíka greiðslu. Sérlega vinsælt er að
flétta hárið og vefja því um höfuðið líkt og kórónu.

KATE BOSWORTH Sést hér með tjásulega en sæta greiðslu í partýi Vanity Fair.

Flott föt fyrir
ﬂottar konur
Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

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

Bíldshöfða 18 | Sími 567 1466 | Opið frá kl. 8–22

FREIDA PINTO Leikkonan úr Viltu vinna
milljón? mætir á frumsýningu í Cannes.

JULIANNE HOUGH Kántrísöngkonan og
leikkonan með fasta fléttu.

FIMMTUDAGUR 29. ágúst 2013

| SMÁAUGLÝSINGAR |

smáauglýsingar

5

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílaþjónusta

BÍLAR &
FARARTÆKI

Hreingerningar
Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Garðyrkja

KAWASAKI TILBOÐ 1
KAWASAKI KX-85 árg. 2007 ek. 25
tíma, topp hjól á frábæru tilboðsverði
199 þús, 100% vísalán afb. 7 þús
TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð
2008, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Tilboðsverð 1.490.000. Listaverð
1.790.000. Rnr.104728. Á staðnum

KIA Ceed ex 1.6 new disel sjálfskiptur.
Árgerð 2012, ekinn 4 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.111113.

Keyrðu á rafmagni eða bensíni.
Nissan Leaf rafbíll frá Kr. 2.995.000,
Chevrolet Volt rafmagn og bensín frá Kr.
3.995.000, Toyota Prius Plug-in rafmagn
og bensín frá Kr. 3.995.000. Útsölutilboð
á sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum,
metan, bensín og díselbílum. Íslensk
ábyrgð og allt að 75% fjármögnun í
boði. islandus.is - S. 5522000

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

KAWASAKI TILBOÐ 2

TOYOTA Hiace 2wd stuttur. Árgerð
2007, ekinn 55 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 2.490.000. Rnr.104714. Á
staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið mán - fös 10-18 og lau
12-16
www.planid.is

KAWASAKI KX-450 EAF árg. 2010,
breiðara fótstig, atbar rental stýri og
Big gun kútur, nýr stimpil í 70 timum,
vel með farið eintak á tilboðsverði kr.
590 þús, 100% vísalán afb. 19 þús

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð
2011, ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.890.000. Rnr.990436.

KAWASAKI TILBOÐ 3
KAWASAKI NINJA ZX-6R árg. 2007
ek. 8 Þkm, glæsilegt eintak af hjóli í
toppstandi, góð dekk, nýbúið að skipta
um allar olíur og vökva, tilboðsverð
799 Þús, 100 vísalán afb. 25 þús

MAZDA Cx7. Árgerð 2007, ekinn
90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.690.000. Rnr.1110497. Tilboð nú kr:
2.990.000,-

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

Subaru Legacy árg.‘05, 165 hp, sjálfsk.,
krókur, filmur. Ek. 125.500 þ.km. Sk.
fyrir ‚14. Engin skipti. V. 1.550 þús.
Upp. í S: 862 2545.
MERCEDES BENZ Glk 220 cdi
4matic. Árgerð 2012, ekinn 16 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.300.000.
Rnr.110947.

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

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu fást hjá
okkur. Þægileg reiðhjól sem henta
mjög vel fyrir íslenskar aðstæður. Verð
frá kr. 168.900,-

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

Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá
helstu framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín og
Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla til
Íslands. www.islandus.is - S. 5522000.

Bílar óskast
Óska eftir hvítri hagstæðri fyrrverandi
lögreglubifreið ástand ómikilvægt,
verður tjónaður í kvikmynd. Birgir
820 2223.

ÚRVAL

GÆÐABÍLA
HJÁ HEKLU
FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

SMÁPARTAR.IS

VW Passat Comfort.

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

Árgerð 2005, bensín/
metan. Ekinn 95.000 km,
beinsk.
Ásett verð: 1.850.000
Tilboð: 1.490.000,-

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.

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

KLÁR Í HAUSTIÐ
Toyota Rav 4WD árg. 2001 ek. 149
Þkm, 5 gíra, ný dekk ofl. bíll í mjög
góðu standi, tilboðsverð nú 590 Þús,
100% vísalán, afborgun 20 þús

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

VW Passat

Highline
EcoFuel at. Árgerð 2012,
bensín/metan
Ekinn 24.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

4.450.000,-

ÞJÓNUSTA
Sendibílar

MM Pajero 3.2 Gls
VOLVO S40 2,0 td my04. Árgerð
2008, ekinn 179 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
leður,100% smurbók, eyðir ca. 5,5 á
hundraði. Verð 1.990.000. Rnr.334532.

35” BREYTTUR
Nissan Patrol GR árg. 2008 ek. 79
Þkm 35” dekk, ný þjónustaður, mjög
gott eintak, áhvílandi lán 2000 þús,
verð nú 4490 Þús

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

PÍPULAGNIR

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

til sölu

32 MANNA HÓPFERÐABÍLL
M.BENZ 1117 árg. 1987 ek. 3 þús á
mótor og kúplingu, 32” manna, belti í
öllum sætum, WC, bíll í toppstandi og
klár í akstur, verð 2.990 þús

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

2.990.000,-

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

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

TOYOTA Land cruiser 150 vx 60th
anniversary. nýskr 8/2012, ek 14
Þ.KM, dísel. Ásett Verð 11.950.000.
Rnr.291474. bakkmyndavél o.f.l
mjög vel útbúnn- einn eigandi. Er á
staðnum. er sem nýr.

TOYOTA Land cruiser 150 vx 60th
anniversary. nýskr 8/2012, ek 14
Þ.KM, dísel. Ásett Verð 11.990.000.
Rnr.132782. bakkmyndavél o.f.l
mjög vel útbúnn- einn eigandi. Er á
staðnum. er sem nýr.

Pípulagnir

Árgerð 2006, dísil
Ekinn 133.400 km, sjálfsk.
Ásett verð:

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

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

VW Touareg 3,2 V6
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 133.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.490.000
Tilboð: 1.890.000,-

Hyundai IX35 GLS
Árgerð 2011, bensín
Ekinn 38.500 km, sjálfsk.
Ásett verð:

4.190.000,-

Bílar til sölu
Mazda 323 árg. 1994, ekin 223 þ.
km. Góður skólabíll, beinskipt. Verð
100,000- S: 898-9494.

Laugavegi 174 · S.590 5040

heklanotadirbilar.is
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Garðyrkja

Bókhald

Húsaviðhald

Nudd

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

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

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla.
Nuddstofan PT sími. 669 0802.
Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

Málarar

Rafvirkjun

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

AH-RAF

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s:
897-9845.

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

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

Óskast keypt

PARKETMEISTARAR

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
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.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

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

Tökum að okkur alla almenna
jarðvinnu, malbikssögun, hellulagnir,
endurnýjun dren og klóaklagnir.
Vélaleiga, Efnissala. Uppl. s. 869
1700/868 4043. Jarðlausnir ehf.

JARÐVINNA

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

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

Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT
& SELT

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

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.

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

Verslun

Rétt loftræsting lækkar rakastig,
bætir loftið og dregur úr líkum á
myglusvepp. Íshúsið ehf www.viftur.is
S:566 6000.

HEILSA
Lausfrystar, kæli- og frystiklefar.
Hægt er að fá klefana með eða án
vélakerfis. Íshúsið ehf, www.ishusid.is
,S:566 6000.

GOLFBÍLAR, CLUB CAR
PRECEDENT, HAUSTVERÐ
Eigum til á lager notaða Prececent
Club Car rafbíla. Verð kr. 850.000.- m/
vsk. ( án húss). Uppl. í s. 564 1864
milli 9-17:00.

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

Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

Nudd
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.
Slökunarnudd og heilsunudd. S. 561
6254 Nuddstofan opin frá kl. 13-21.

SSave the Children á Íslandi
Sav
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HÚSNÆÐI

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

HEIMILIÐ

Húsnæði í boði
LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Gott herbergi með aðgang af WC og
snyrtingu í fjölbýli. Svæði 110. Algjör
reglusemi áskilin. Leiga 50þús á mán.
Rafmagn, hiti og hússjóður innifalin.
Áhugasamir sendið svar á: galleku@
gmail.com

Ýmislegt

Húsnæði óskast

ÓSKA EFTIR INNIHURÐUM
Óska eftir innhurðum með körmum,
70 & 80 cm. Hægri opnun. Uppl. í s.
862 6660.

Iðnaðar bill óskast undir verkfæri og
léttan iðnað, með millilofti til búsetu
eða sambærilegt. s. 773 7655 Sigurður.

Atvinnuhúsnæði

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Fyrir veiðimenn

Nýbýlagegi 6 og 8 (gamla
Toyotahúsinu) 150 - 750 fm
húsnæði sem hægt er að nýta
sem lagerhúsnæði, fyrir léttan
iðnað eða verkstæði. Öflugt
loftræstikerfi, niðurföll með
olíugildrum, stórar innkeyrsludyr,
allt að 4 metra lofthæð,
greið aðkoma að húsnæðinu,
matvöruverslanir, veitinga og
kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

FELLIHÝSI/TJALDVAGNAR
TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyotahúsinu) 20 - 50 fm vel
staðsettar skrifstofur, einnig
skrifstofuhæðir 3 - 400 fm
með glæsilegu útsýni, fjölmörg
bílastæði, greið aðkoma að
húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Möguleiki á að leigja stakar
skrifstofur eða heila hæð.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

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

VERSLUNAR EÐA
VEITINGAHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Nýbýlavegi 4 - 8 (gamla
Toyotahúsinu) Til leigu
300- 700 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleiraa, greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

ATVINNA

LAGER EÐA
GEYMSLUHÚSNAÐI.
Ca. 380 m2 til leigu í Sandgerði. Laust
fljótlega. Uppl. í síma 898 7820.

Óskum eftir vönum pizzbökurum á
Hróa á Smiðjuvegi og Austurstræti.
Uppl. 774-5959 eða hroi@hroi.is
Starfsfólk óskast á bar. Umsókn
sendist á obladi12@simnet.is
Heitar myndir. Sexy Iceland vill
kaupa heitar myndir ísl. kvenna, 18+.
SexyIceland.com

VERSLUNIN KVOSIN
leitar að framtíðarstarfsfólki á fastar
vaktir. Viðkomandi þarf að hafa ríka
þjónustulund, dugleg(ur) til verka, 18
ára eða eldri og með góða íslensku
og ensku kunnáttu. Vinsamlegast
sendið ferilskrá og upplýsingar um
meðmælendur á telma@kvosin.is fyrir
05. september.

Vissa byggingaverktaki óskar eftir
smiðum í vinnu. Uppl. í S: 659 9661
Óskum eftir starfsmanni í fullt starf í
uppvask og sal. 18 ára aldurstakmark.
Áhugasamir sendið ferilskrá á
rubytuesdayice@gmail.com Ruby
Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

KAFFI KVOS
Vantar samviskusaman,
þjónustulundaðan og heilsuhraustan
starfsmann á morgunvakt virka daga á
Kaffi Kvos Aðalstræti 6. Upplýsingar á
staðnum og í síma 690 5060 Gunnar.

TILKYNNINGAR
Atvinna í boði

Óskum eftir fólki í úthringistarf.
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun
og bónusar í boði. Uppl gefur Ágúst í
770-2277 og agust@tmi.is

VEISLULIST SKÚTAN

Einkamál

Óskar eftir starfsmanni í uppvask
og aðstoð í eldhús frá kl. 8-16
virka daga.
Upplýsingar veitir Sigurpáll í
síma 565 1810 eftir kl. 13:00

Geymsluhúsnæði

WILSON‘S PIZZA LEITAR
AF STARFSFÓLKI Í
EFTIRFARANDI STÖÐUR.

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

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARF.

We are looking for people for cleaning
jobs, must have driving license and
own car.

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.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og
fl. S: 499 3070, www.solbakki.com

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

Geymsluhúsnæði fyrir tjaldvagna
og fellihýsi. Upphitað húsnæði í
Mosfellsbæ. Upplýsingar gefur Ólafía í
s. 660 4481.

SÓLAR EHF
Ósku eftir fólki í ræstingarvinnu,
þarf að hafa bílpróf og eigin bíl.
Upplýsingar í s.820-4065.

Þjónustuauglýsingar
30!2!¨5 "%.3¥.
-ETAN UPPF¾RÈU BÅLINN ÖINN
"JËÈUM H¹T¾KNI BÒNAÈ FR¹ "IGAS )NTERNATIONAL SRL EINUM
ÖEKKTASTA FRAMLEIÈANDA ¹ GAS BÒNAÈI FYRIR BIFREIÈAR Å %VRËPU
,EITIÈ TILBOÈA Å BÒNAÈ OG ÅSETNINGU p SPARIÈ MEÈ -ETAN
,¹N TIL ALLT AÈ  M¹NAÈA

6ELRASIS o 3ÅMI   o LHELLA 

Pizzabakara - Sendla - afgreiðslu
í lúgu (Drive in Vesturlandsvegi)
- símsvörun.
Áhugasamir vinsamlegast
sendið umsókn með ferilskrá á
netfangið: atvinna@wilsons.is

Sími 512 5407
6!2!(,54)2
)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT
6ARAHLUTAÖJËNUSTA
LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili.
• Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
• SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
• Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Uppl. í síma 699-6869 og www.rafeindir.is

Vinsælu læknahaldararnir frá

komnir í hvítu & svörtu.
Erum á Facebook

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W



+&2¥44
29

7

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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til leigu

fasteignir

Heiðargerði 40 - Reykjavík
OPIÐ HÚS í dag fimmtud. 29. ágúst frá kl 17:00 - 19:00
OP
IÐ
HÚ
S

TIL LEIGU

534 1020

Mjög gott 182,5 fm einbýlishús með bílskúr. Eignin stendur á
friðsælum og skjólsælum stað innarlega í lokaðri húsagötu.
Stutt í grunnskólann. Glæsileg lóð með sólstofu og sólpalli.
Verð 47,9 millj.
Húsráðendur taka vel á móti gestum í dag fimmtudag
milli kl 17:00 og 19:00 og sýna þeim húsið.

Fjarðargötu 17, Hf.

520 2600

Sími
as@as.is
www.as.is

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali
Sími 862-3377

ÁLFHOLT 24
LÆKKAÐ VERÐ

IÐ

OP

S
HÚ

Borgartún 27

OPIÐ HÚS Í DAG 29.Ágúst KL. 17.30-18.00
ALLIR VELKOMNIR BJALLA MERKT Hjördís Alexandersd.
íbúð 0301.FALLEG 123,3 fm íbúð á 3.hæð ásamt ca. 30 fm
óskráðu rými í risi sem búið er að útbúa sem efri hæð
í dag og enn ﬂeiri fm sem eru undir súð. Glæsilegt útsýni.
Laus við kaupsamning. Verð 30,9 millj.

Ólafur Jóhannsson

Skrifstofuhúsnæði
Möguleiki á að leigja allt að 2.000 fm
Leigist í einu lagi eða hlutum
Uppl. um verð í síma: 534 1023 / 824 6703

Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði sem skiptist í opin rými, lokaðar skrifstofur og fundarherbergi. Móttaka er á hæð.
Möguleiki á að fá afnot af móttöku í anddyri, matsal á efstu hæð og kennslurými.
Parket á gólfi, kerfisloft og lagnastokkar með veggjum. Loftræstikerfi er í húsinu. Bílastæðakjallari. Laust strax.
Jöfur atvinnuhúsnæði // Ármúla 7, 2. hæð // 108 Reykjavík // www.jofur.is

BURKNAVELLIR 19
LAUS FLJÓTLEGA

IÐ

OP

ÚS

H

OPIÐ HÚS Í DAG 29.Ágúst
KL. 18.00-18.30 ALLIR -VELKOMNIR
Ari Páll tekur á móti gestum s: 899-0307
Sérlega björt og falleg 121,4 fm FIMM HERBERGJA
ENDAÍBÚÐ á efri hæð í nýlegu sex íbúða húsi á
FRÁBÆRUM STAÐ INNST Í BOTNLANGA Í JAÐRI
BYGGÐAR.SÉRINNGANGUR. GÓÐAR SUÐURSVALIR.
FJÖGUR RÚMGÓÐ HERBERGI. Verð 31,9 millj.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

NORÐURTÚN 25 - ÁLFTANES - G.BÆ
NÝTT Á SÖLU

IÐ

OP

S
HÚ

OPIÐ HÚS Í DAG 29.Ágúst
KL. 18.15-18.45 ALLIR VELKOMNIR
Fallegt 172 fm einbýli á einni hæð ásamt 55 fm bílskúr,
samtals 227 fm á rólegum og góðum stað innarlega í botnlanga á Álftanesi, Gbæ. Eignarlóð. 5 svefnherb.
Verð 45,5 millj.

Save the Children á Íslandi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

MIKLABORG

www.miklaborg.is
Við erum við símann

569 7000
Síðumúla 13 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Lára Björg Björnsdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 841 2333
Sími: 822 2307

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

Sími:

Við leitum að ...
2ja – 3ra herbergja
2ja herbergja íbúð á jarðhæð eða í lyftuhúsi
í Smárum eða Lindum í Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

899 2907

Friggjarbrunnur 3 - 5

góðri 3ja-4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Víkurhverfinu í
Grafarvogi, rúmur afhendingartími í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á Háaleitisbraut eða
nágrenni rúmur afhendingartími
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Vantar tvær nýjar eða nýlegar íbúðir 2-3ja
herbergja í miðbænum í traustu húsi. Má
vera í sama húsi. Ákveðinn kaupandi.
-Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 661-2100 eða
oskar@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð (helst í Grafarvogi)
með miklu áhvílandi.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

2ja -3ja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu með áhvílandi lánum.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúðum með miklu
áhvílandi eða fullri yfirtöku.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja
3ja herbergja jarðhæð í Grafarvogi með palli.
-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða
heimir@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Árskóga. Kostur ef
bílskýli fylgir með
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Sóleyjarima.

3ja-4ra herbergja íbúð í Seljahverfi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð í GrafarholtiGrafarvogi fyrir ákveðinn kaupanda
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð með góðum stofum
miðsvæðis í Reykjavík, Kópavogi og
Garðabæ. Kostur ef bílskúr fylgir. Um
ákveðinn kaupanda er að ræða sem hefur
þegar selt sína eign.

4ra – 5 herbergja
4ra herbergja íbúð með bílskúr í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja með bílskúr í Staðarhverfinu í
Grafarvogi. Jarðhæð væri kostur.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Safamýri eða
Álftamýri má kosta 37-45 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Furugrund
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð með bílskúr við Safamýri.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð Kópavogi (200) verð allt
að 25 milljónir

3ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4-5 herbergja íbúð með bílskúr eða litlu
sérbýli. Póstnúmer 108,103,105

3ja herbergja íbúð í Smáranum.

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Hvassaleiti VR
blokkin.

4-5 herbergja íbúð á svæði 107 eða 170.
Helst hæð eða raðhús/parhús. Afhending þarf
að vera í október 2013. Ákveðinn kaupandi
sem er búinn að selja.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 661-2100 eða
oskar@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í Smára, Linda eða
Salahverfi Kópavogi

Veglega innréttaðar íbúðir, sérsmíðaðar innréttingar og hurðir
Gólfefni eru niðurlímt plankaparket og 60x60 flísar á votrýmum
Úlfarsárdalur er náttúruperla í göngufæri við leik-, grunnskóla
og íþróttaaðstöðu
Öllum íbúðum fylgir stæði í rúmgóðri lokaðri bílageymslu

-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Furugrund

Nýjar og glæsilegar 4-5 herbergja lúxusíbúðir

Annað

Verð frá:

39,5 millj.

Sérbýli
sérbýli á höfuðborgarsvæðinu með 2
íbúðum í skiptum fyrir nýlegt raðhús í
Reykjanesbæ. Verðhugmynd allt að 75
milljónir og milligjöf allt að 40 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

rað- eða parhúsi í Akrahverfinu Garðabæ,
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

litlu sérbýli á stór-Reykjavíkursvæðinu í
skiptum fyrir einbýlishús á Arnarnesi sem
er 287 fm
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

litlu sérbýli í Grafarvogi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

einbýli á höfuðborgarsvæðinu með minnst
5 herbergjum á verðbilinu 40-50 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

einbýli í eldri hverfum Kópavogs bein kaup
eða skipti á ódýrari eign í Lækjarsmára
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

góðu einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
200-300 fm með góðum bílskúr í
póstnúmerum 108,105,201,210.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

raðhús eða parhús í Seljahverfi
aukaíbúð væri kostur
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Þjónustuíbúð fyrir aldraða við Dalbraut.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð með miklu áhvílandi í
hverfum 104-105 og 108
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

MIKLABORG

Höfum leigutaka að 2ja herbergja íbúð í
miðbænum. Um er að ræða erlendan aðila.
Langtímaleiga.

S. 569 7000

-Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 661-2100 eða
oskar@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

miklaborg.is

569 7000
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ÞETTA GERÐIST: 29. ÁGÚST 2005

Fellibylurinn Katrín gengur á land

1862 Akureyri fær kaupstaðarréttindi í annað sinn.

Gríðarlegt eignatjón varð þegar fellibylurinn Katrín gekk á land á suðurströnd
Bandaríkjanna þennan dag árið 2005.
Manntjón varð minna en óttast var, enda
var viðbúnaður mikill þegar ljóst var hvert
fellibylurinn stefndi. Um milljón manns
þusti út í bíla og hélt út á þjóðvegina á
flótta undan flóðinu.
Skemmdirnar urðu mestar í Louisiana
og Mississippi og varð elsti hluti
borgarinnar New Orleans einna verst
úti, enda er hann undir sjávarmáli. Við
Pontchartain-vatn fóru heilu hverfin
á bólakaf og í Biloxi fuku hús eins og
spilaborgir, enda var vindstyrkur um það
bil 55 metrar á sekúndu.
Olíuverð náði áður óþekktum hæðum
vegna bylsins.

1910 Fyrsti keisaraskurður á Íslandi, þar sem bæði móðir og
barn lifa, er gerður í Reykjavík.

ÞRÍTUG

Manúela Ósk
Harðardóttir
ætlar að
eiga góðan
afmælisdag ásamt
fjölskyldu
og börnum
og bjóða
svo í veislu
um helgina.

1944 Á Ísafjarðardjúpi veiðist 300 kílógramma túnfiskur.
1945 Hafin er bygging húss fyrir Þjóðminjasafn Íslands við
Hringbraut í Reykjavík.
1948 Baldur Möller verður skákmeistari Norðurlanda, fyrstur
Íslendinga.
1971 Kirkjan á Breiðabólstað á Skógarströnd brennur til kaldra
kola og það kviknar í bíl sóknarprestsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

KRISTÍNAR H. KVARAN
Kleifarvegi 1.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild
V-3 á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
fyrir góða aðhlynningu og elskulegt viðmót.
Karítas Kvaran
Baldur Guðlaugsson
Gunnar E. Kvaran
Snæfríður Þ. Egilson
Einar G. Kvaran
Tinna Grétarsdóttir
Ólafur Hrafnkell Baldursson
Charlotte Gerd Hannibal
Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir
Þórhildur Baldursdóttir
og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, móðursystir,
amma og langamma,

SVEINBJÖRG JÓNATANSDÓTTIR
Hvassaleiti 58, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 21. ágúst. Útför hennar
fer fram frá Bústaðakirkju föstudaginn
30. ágúst kl. 15.00.
Jónatan Ólafsson
Sigrún Sigurðardóttir
Loftur Ólafsson
Kristín Helga Björnsdóttir
Helga Torfadóttir
Anton Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

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

BORGHILDUR SVANLAUG
ÞORLÁKSDÓTTIR
frá Veiðileysu,

sem lést á deild 3B á Hrafnistu í Hafnarfirði,
föstudaginn 23. ágúst sl. verður jarðsungin
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn 30. ágúst kl. 13.00.
María Sveinbjörnsdóttir
Trausti Sveinbjörnsson
Margrét Ólöf Sveinbjörnsdóttir
Ásta Sveinbjörnsdóttir
Ólöf Þóra Sveinbjörnsdóttir
Erla Sveinbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Steen Jörgensen
Þórir Steingrímsson

Grétar Páll Stefánsson

Hjartkær frænka okkar,

LÁRA JÓHANNESDÓTTIR
frá Herjólfsstöðum,
síðast til heimilis á Hrafnistu í Reykjavík,

verður jarðsungin frá Áskirkju föstudaginn
30. ágúst kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda
Þorsteinn, Jóhannes og Lárus Viggóssynir

Er í smá afneitun á
þrítugsafmælisdeginum
Manúela Ósk Harðardóttir, Ungfrú Ísland árið 2002 sem hóf nám í fatahönnun í Listaháskólanum á mánudaginn var, fagnar þrítugsafmæli sínu í dag.
„Ha? Hvaða afmæli?,“ spyr Manúela
Ósk Harðardóttir þegar blaða maður
spyr hana hvort hún geti séð af
nokkrum mínútum til að spjalla um
þrítugsafmæli hennar í dag. „Nei, ég
er að djóka. Ég er bara í smá afneitun,“ bætir hún við og hlær.
Manúela Ósk, sem kjörin var ungfrú Ísland 2002, stundaði nám við
Hússtjórnarskóla Reykjavíkur síðasta vetur en fékk inngöngu í fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands
(LHÍ) nú í vor. Hún hóf svo námið
í LHÍ á mánudaginn var og segist
aðspurð strax kunna mjög vel við sig
í skólanum. „Mér líst rosalega vel á
skólann og þetta nám. Það er mjög
mikið að gera en ég er afskaplega
glöð með þetta,“ segir Manúela og
bætir við að hún hafi lengi haft áhuga

á fatahönnun og stefnt ljóst og leynt
að námi í faginu í nokkurn tíma.
Hefur hún þá fundið framtíðarstarfið? „Ég hef mikinn áhuga á því
að starfa sem fatahönnuður í framtíðinni, já,“ útskýrir Manúela. „Það
er fullsnemmt að segja til um hvers
konar föt ég mun koma til með að
hanna síðar meir því þetta eru einungis fyrstu dagarnir í náminu. Ég
er að öðlast þekkingu og færni í
undirstöðuatriðum fatahönnunar og
hef besta hugsanlega fólkið í bransanum til að leiðbeina mér, en það
getur vel farið svo að allar mínar
hugmyndir taki breytingum á þessum þremur árum sem námið tekur,“
segir Manúela, en hún rak um tíma
lífstílsvefinn M X K ásamt Karen
Lind Tómasdóttur vinkonu sinni. Sú

vefsíða hefur nú lagst af í bili enda
segist fatahönnunarneminn engan
tíma hafa fyrir slíkan rekstur þessa
dagana. „Það getur samt vel verið að
við opnum vefinn aftur seinna.“
En hvað skyldi svo standa til á þrítugsafmælisdaginn hjá Manúelu?
„Ég ætla bara að gráta,“ grínast
hún, en viðurkennir jafnframt að hún
hafi aldrei átt erfitt með afmælisdaga fram að þessu stórafmæli í dag.
„Þetta leggst einhvern veginn ekki
alveg nógu vel í mig en ætli ég reyni
ekki að eiga góðan dag með börnunum mínum og fjölskyldu, fara kannski
eitthvert gott út að borða og bjóða svo
í gott partí um helgina. Mér finnst það
vera hálfgerð skylda,“ segir Manúela
að lokum.
kjartan@frettabladid.is
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Sökum vínaflensu hefur Bokka
misst skammtímaminnið og
man því ekkert eftir síðasta
leikári. Þessvegna höfum við
ákveðið að endurtaka
leikinn.
Partýið hefst á Akureyri.
Allir landsmenn
hjartanlega velkomnir,
Skál
Bokka, Hönk
og barþjónninn.
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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

Eftir Frode Øverli

Segðu mér ... ertu
að reyna að múta
mér með kleinuhring?

Jæja? Þú ókst
ansi greitt. Ökuskírteinið,
ta...

Allir hafa
sitt verð!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ég vildi óskað að Steini hætti
fljótt í teiknimyndabransanum, þá
gætum við loks farið heim.
felag.is
-200 og á leik
0
0
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Miðasala í

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Búð?

Já! Þá gætum við komið upp
borði í innkeyrslunni og selt
allskyns hluti!

Megum
við opna
hverfisbúð?
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Ætli það Það hljómar eins og ekki.

Gerðu
það!
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Gunnar Björnsson

Maðurinn er eina skepnan sem getur roðnað–
og hefur ástæðu til þess.
Mark Twain.

7

9

Save the Children á Íslandi

4

10

11

13

14

15

16

21

17

19

20

Heimir Páll Ragnarsson (1315)
hafði hvítt gegn Felix Steinþórssyni (1513) í 2. umferð Meistaramót
Hellis sem nú er í gangi.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT 2. gösla, 6. tveir eins, 8.
vandlega, 9. forsögn, 11. þófi, 12.
spýta, 14. kryddblanda, 16. skst., 17.
fjallaskarð, 18. kerald, 20. nesoddi,
21. dæld.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT 1. svei, 3. átt, 4. sjónleikur,
5. einkar, 7. afhjúpun, 10. púka, 13.
gröm, 15. skál, 16. holufiskur, 19.
tvíhljóði.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. ösla, 6. uu, 8. vel, 9. spá,
11. il, 12. sprek, 14. karrí, 16. no, 17.
gil, 18. áma, 20. tá, 21. laut.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. fuss, 3. sv, 4. leikrit, 5.
all, 7. uppkoma, 10. ára, 13. erg, 15.
ílát, 16. nál, 19. au.

2

- góð
skemmtun ...

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

1

Hvað
heldurðu
að
sláttuvélin fari
á mikið?

32. Dxg7+! Kxg7 33. f8D+ Kg6 34.
Hf6+ og svartur gafst upp enda mát
í næsta leik. Ungir og efnilegir skákmenn setja svip sinn á mótið. Einn
slíkur, Dawid Kolka (1666), vann Sverri
Örn Björnsson (2136) í 2. umferð.
www.skak.is Úrslit Heimsbikarmótsins í Tromsö hefjast á morgun.
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MENNING
ILMUR
STEFÁNSDÓTTIR

Kemur
fram með
gamalt
dót. Hér
að rúlla
eintaki
af Tidens
kvinder.

Stórbrotið og tignarlegt
TÓNLEIKAR ★★★★★

HARPA „Antenbring söng

lögin af fáheyrðri ákefð
og innlifun, auk þess sem
rödd hennar var einstaklega hljómfögur og tær.“

Christine Antenbring og
Mikhail Hllak
Hin vesturíslenska Christine Antenbring mezzósópran og Mikhail Hallak
píanóleikari fluttu íslenska dagskrá á
menningarnótt.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NORÐURLJÓS Í HÖRPU

Húsin í húsinu
Sýningin Vísar–húsin í húsinu verður opnuð í
Hafnarborg í Hafnarﬁrði á morgun klukkan 20.
„Ég er að koma fram með gamalt dót sem konurnar í apótekinu
áttu og var uppi á lofti í Hafnarborg. Þar má nefna stafla af
tímaritinu Tidens kvinder. Þetta
er eins og draumur: háaloft með
dóti!“ segir Ilmur Stefánsdóttir myndlistarkona glaðlega. Þar
er hún að lýsa gjörningnum sem
hún ætlar að flytja við opnun
haustsýningar Hafnarborgar í
Hafnarfirði annað kvöld klukkan
20. Ilmur er einn fjögurra listamanna sem eiga þar verk. Hinir
eru Elín Hansdóttir, Marcos
Zotes og Theresa Himmer.
„Ég er þarna með píanóleikara
með mér sem er í virtari kantinum,“ heldur Ilmur áfram og á
þar við Davíð Þór Jónsson píanó-

➜ Sýningarstjóri er Anna
María Bogadóttir. Hugmynd
hennar að þessari sýningu var
valin úr innsendum tillögum
í fyrrahaust þegar kallað var
eftir tillögum að haustsýningu
2013 í Hafnarborg.
leikara. „Hann er að hafa ofan af
fyrir konu sem býr í þessu húsi.
Hún er bæði að reyna að komast
af og hins vegar að fela sig fyrir
öllu fólkinu sem er fyrir utan
gluggann hjá henni að byggja. Ég
er nefnilega inni í gamla húsinu
sem Hafnarborg var smíðuð utan
um.“
- gun

Gallinn við íslensku sönglögin
er hversu oft þau eru flutt. Allir
íslenskir söngnemendur þurfa að
glíma við þau fyrr eða síðar í söngnáminu. Sumir fullnuma söngvarar
úr klassíska geiranum syngja þau
hvað eftir annað á tónleikum. Fyrir
bragðið er mjög sterk hefð fyrir því
hvernig lögin eiga að vera flutt. Það
þýðir að þau hljóma gjarnan eins,
sama hver syngur.
Öðru máli gegnir um útlenska
söngvara sem syngja lögin á tónleikum, nýbúnir að uppgötva
þau. Ef söngvarinn er góður öðlast lögin skemmtilegan keim sem
maður heyrir sjaldan hjá íslenskum
söngvurum. Fyrir nokkrum árum
söng hinn bandaríski Donald Kasch
nokkur þannig lög á tónleikum í
Reykholti. Það var mögnuð upplifun. Mér leið eins og ég væri að
heyra lögin í fyrsta sinn. Slík var
ástríðan og krafturinn í túlkuninni.
Svipað var uppi á teningnum hjá vesturíslensku söngkonunni Christine Antenbring frá
Winnipeg. Hún kom fram á tónleikum í Norðurljósum í Hörpu á
Menningar nótt. Píanóleikarinn
með henni var eiginmaður hennar, Mikhail Hallak. Á efnisskránni
voru alls konar lög sem maður

hefur heyrt milljón sinnum. Þar
á meðal var Nótt eftir Árna Thorsteinsson, Gígjan eftir Sigfús
Einarsson, Erla, góða Erla eftir Sigvalda Kaldalóns, Hjá lygnri móðu
eftir Jón Ásgeirsson og mörg fleiri.
A ntenbring söng lögin af
fáheyrðri ákefð og innlifun, auk
þess sem rödd hennar var einstaklega hljómfögur og tær. Hallak
fylgdi henni prýðilega, umvafði
sönginn alls konar litbrigðum og
setti hann í fagran ramma.
Hér og þar hefði túlkunin e.t.v.
mátt vera meira blátt áfram, eins
og t.d. í Hjá lygnri móðu, sem var
býsna óróleg. Það kom söngfugl að
sunnan eftir Atla Heimi Sveinsson hefði líka getað vera mýkra.
Þetta er grínlag eftir Atla í Schubert-stíl en sá stíll fór fyrir ofan
garð og neðan á tónleikunum.
Íslenskt vögguljóð á hörpu eftir
Jón Þórarinsson var líka býsna órólegt. Þetta er jú vögguvísa sem á að

svæfa barnið, ekki gera það alveg
dýrvitlaust!
Annað var hins vegar frábært.
Gígjan var mögnuð, stórbrotin og
tignarleg og ég hef sjaldan heyrt
Draumalandið sungið á eins hrífandi hátt. Það var fullt af ástríðu
og hljómfegurð; hinn ljúfsári söknuður sem einkennir tónlistina skilaði sér fullkomlega.
Fáein önnur lög voru á dagskránni. Þar á meðal var lítið og
sjarmerandi lag eftir Þorvald
Gylfason og einnig hrífandi tónsmíð eftir ömmu söngkonunnar,
Elmu Gislason. Sem aukalag söng
Antenbring aríu úr óperunni Samson og Delíla eftir Saint-Saëns. Það
var hugljúfur endir á athyglisverðum og skemmtilegum tónleikum.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Prýðileg söngkona
gæddi íslensk sönglög sjaldheyrðum
ferskleika.

Ú T S Ö LU LO K
LOKADAGUR LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST

ASHANTI

ÁÐUR KR. 232.800 - NÚ KR.

SHABBY

174.600

ÁÐUR KR. 418.300 - NÚ KR.

PETRA - HORNSÓFI 260X210

FAMA

313.700

ÁÐUR KR. 254.400- NÚ KR.

178.000

ÁÐUR KR. 199.900 - NÚ KR.

149.900

15 - 50% AFSLÁTTUR AF ÚTSÖLUVÖRUM - SÓFAR / STÓLAR / SKÁPAR / SÓFABORÐ / PÚÐAR
MANCHEBO
METRO

JOERI

ÁÐUR KR. 121.900

79.900

SKÁPUR
ÁÐUR KR. 372.800

298.200

ÁÐUR KR. 226.800 - NÚ KR.

189.900

MURCIA

LAMPI
ÁÐUR KR. 36.400

27.300

PÚÐAR

20-50%
AFSLÁTTUR

BÆJARLIND 16 KÓPAVOGUR S: 553 7100 WWW.LINAN.IS OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18 LAUGARD. 11 - 16
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Þetta vilja börnin sjá! Tónlist og tíðarandi 9. áratugar
Myndskreytingar úr íslenskum barnabókum sýndar.

Sýningin Hanakambar, hárlakk og herðapúðar snýst um tónlist 9. áratugarins.

Myndskreytingar úr íslenskum
barnabókum eru á sýningu sem
opnuð verður í dag klukkan 10
í menningarmiðstöðinni Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Þetta vilja
börnin sjá! heitir hún. Á henni eru
myndskreytingar úr íslenskum
barnabókum sem komu út árið 2012.
Þátttakendur eru fjölmargir.
Þeir kepptu jafnframt um íslensku
myndskreytiverðlaunin sem kennd
eru við Dimmalimm og er ætlað að
hvetja bæði útgefendur og höfunda
texta og mynda til frekari dáða.
Sýningin er farandsýning. Hún

Stemning 9. áratugarins verður
rifjuð upp í glæsilegri umgjörð í
Andrews-leikhúsi í Reykjanesbæ á
Ljósanótt. Frumsýning er 4. september. Þar verður meðal annars
flutt tónlist eftir Bubba, Stuðmenn,
Nýdönsk og fleiri. Sýningin er lokahnykkur sýninganna Með blik í
auga þar sem hefur verið fjallað
um tónlistarsöguna frá 1950 í tali
og tónum á gamansaman hátt.
Níundi áratugurinn er áratugur
bílskúrsbanda, Beta- og VHS-vídeótækja, pönktónleika í Hafnarbíói og
gömlu dansanna í Glæsibæ. Þetta

ÚR ÓLIVER Myndin er eftir Birgittu
Sif Jónsdóttur sem hlaut Dimmalimmverðlaunin 2012.

verður í Sláturhúsinu til 26. september og er opin mánudaga til fimmtudaga frá 18 til 22 og laugardaga frá
13 til 17.
- gun

var jafnframt áratugur Don Cano,
Henson-galla og Millet-úlpunnar. Leiðtogafundur var haldinn í
Höfða, Íslendingar tóku þátt í Eurovision í fyrsta sinn og Sea Shepherd
sökktu hvalveiðibátum á Íslandi.
Allt þetta kemur við sögu.
Tónlistarstjóri er Arnór Vilbergsson og handritshöfundur og
fararstjóri er Kristján Jóhannsson.
- gun

MEÐ BLIK Í AUGA Mikið stuð er á

sviðinu í slíkum sýningum.
MYND/HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

EINN ÞRIGGJA SKÚLPTÚRA Brynhildur
vinnur með tengsl náttúru og borgarlífs
í verkum sínum.

Íslensk
útilistaverk
í Alingsås
Nýtt útilistaverk Brynhildar Þorgeirsdóttur, Myndheimur – landslagsinnsetning, var afhjúpað í
Alingsås í Svíþjóð í gær við vígsluathöfn nýrrar hverfismiðstöðvar,
Träffpunkt Stadsskogen. Verkið
samanstendur af þremur skúlptúrum, ásamt 23 litlum krakkasteinum. Verkin voru unnin heima
á Íslandi öll nema eitt, sem Brynhildur gerði á staðnum í samvinnu
við nemendur í grunnskólanum í
Stadsskogen.
Britta Malmberg, yfirmaður
menningar- og tómstundasviðs
Alingsåsbæjar, er afar ánægð með
árangurinn:
„Þessi nýju verk eru einstök
í sinni röð,“ segir hún, „og ljá
svæðinu dularfullt andrúmsloft,
nákvæmlega eins og við óskuðum
eftir.“
- gun

UPPSALA-EDDA Ný útgáfa Heimis

2000 kr. afsláttur
af áskriftarkortum

Töfrar í Borgarleikhúsinu

Leikárið er haﬁð

Íslandsbanki og Valitor bjóða viðskiptavinum Íslandsbanka

Í vændum er kröftugt og töfrandi leikár

2.000 kr. afslátt af áskriftarkortum Borgarleikhússins.

hjá Borgarleikhúsinu sem þú getur kynnt
þér á www.borgarleikhus.is

Pálssonar.

Uppsala-Edda
Bókaútgáfan Opna og Snorrastofa
í Reykholti hafa gefið út bókina
Uppsala-Eddu í nýrri útgáfu
Heimis Pálssonar, sem jafnframt
ritar ítarlegan inngang að verkinu.
Edda er til í nokkrum handritum og er eitt þeirra varðveitt í
Uppsölum – handritið DG 11 4to.
Það handrit, sem eignar Snorra
Sturlusyni Eddu, hefur Heimir
Pálsson rannsakað um árabil.
Þessi bók geymir afraksturinn,
ítarlegan inngang að verki Snorra
þar sem Heimir kemur víða við,
og texta Uppsala-Eddu í heild
sinni með vönduðum skýringum.
Í flestöllum útgáfum SnorraEddu er stuðst við mörg handrit.
Það er ekki gert hér nema í skýringum.
- gun

Hagstætt tækifæri til að upplifa töfra
Til að nýta tilboðið þarf að greiða með VISA
Áskriftarkort gilda á fjórar sýningar að eigin vali:

eða MasterCard greiðslukorti frá Íslandsbanka

• Áskriftarkort á 11.900 kr.

eða Byr. Hægt er að hringja í Borgarleikhúsið

Almennt verð er 13.900 kr.

í síma 568 8000 eða mæta í miðasöluna.

• 25 ára og yngri fá áskriftarkort á 7.000 kr.

Tilboðið gildir ekki í netsölu.

Almennt verð er 9.000 kr.

Góða skemmtun!

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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TÓNNINN
GEFINN
Haukur Viðar Alfreðsson

Bitlaust bossaskak
Fjórir dagar eru nú liðnir frá umdeildu atriði Miley Cyrus á VMA-hátíð
MTV-sjónvarpsstöðvarinnar og andköfin heyrast enn. Sumir hneyksluðust
en aðrir fundu kjánahrollinn hríslast um sig. Nú ætla ég ekki að gera lítið
úr klámvæðingu popptónlistar almennt en þetta atriði fannst mér heldur
aumt. Mér dettur að sjálfsögðu í hug hið víðfræga „Nipplegate“-mál frá
2004, þegar Justin Timberlake
afhjúpaði annað brjóst söngkonunnar Janet Jackson í
hálfleik Super Bowl-leiksins.
Húsmæður signdu sig og í
nokkra sólarhringa hætti fólki
að vera skítsama um Janet
Jackson. Þetta augljósa og lítið
ögrandi auglýsingatrix gerði
samt lítið fyrir feril Jackson
til lengri tíma litið. Til þess
er hún, með fullri virðingu, of
ómerkilegur listamaður.
Kannski er ég bara svona
þrælskemmdur eftir tíunda
áratuginn. Áratuginn þegar
meginstraumstónlistarmaðurinn Marilyn Manson lék sér
með táknmyndir nasista og
kallaði sig „The God of Fuck“.
Þegar hljómsveitin Metallica
söng í beinni útsendingu á
MTV-hátíðinni um að drepa
börn og hafa mök við geitur.
Þegar Madonna hafði samfarir í tónlistarmyndböndum
sínum og rapparar sungu nær
eingöngu um að skjóta löggur,
neyta eiturlyfja og neyða
konur til kynferðisathafna.
Þessu hlógu reyndar norsku svartþungarokkararnir að, enda brenndu þeir
kirkjur og drápu hver annan.
Það er því kannski ekkert skrýtið að ég hafi ekki kippt mér upp við
sýndarsamfarir Miley Cyrus. Fyrir mér voru þær nákvæmlega jafn ögrandi
og slagarinn sem gerði pabba hennar frægan.

Í spilaranum

King Krule - Beneath the Moon
SúEllen - Fram til fortíðar
Ásgeir Óskarsson - Fljúgðu með mér

ALEX KAPRANOS Söngvari Franz Ferdinand á tónleikum í Frakklandi síðastliðið föstudagskvöld.

NORDICPHOTOS/GETTY

Lausir við þreytuna
Skotarnir í Franz Ferdinand hafa lokið við sína fjórðu plötu. Níu ár eru liðin
síðan diskórokkararnir slógu í gegn með samnefndum frumburði sínum.
Fjórða plata skosku hljómsveitarinnar Franz Ferdinand er komin
út á vegum Domino Records.
Hún heitir Right Thoughts, Right
Words, Right Action og er sú
fyrsta frá sveitinni í fjögur ár,
eða síðan Tonight: Franz Ferdinand kom út með smáskífulaginu
vinsæla Ulysses.
Hljómsveitin stjórnaði upptökunum alfarið sjálf í fyrsta sinn
og fóru þær fram í í hljóðverum
söngvarans Alex Kapranos í Skotlandi og gítarleikarans Nicks
McCarthy í London.
Níu ár eru liðin síðan diskórokkararnir slógu í gegn með
samnefndri fyrstu plötu sinni og
lögunum Take Me Out, This Fire
og The Dark of the Matinée. Hún
hefur selst í 3,6 milljónum eintaka
og tryggði hljómsveitinni hin virtu
Mercury-verðlaun árið 2004.
Næsta plata á eftir, You Could
Have It So Much Better, náði enn

Tvisvar spilað á Íslandi
Hljómsveitin Franz Ferdinand er Íslendingum að góðu kunn því hún hefur
tvívegis spilað hér á landi, fyrst í Kaplakrika árið 2005 og síðan á Nasa
tveimur árum síðar.

meiri vinsældum, komst á toppinn í Bretland og í áttunda sætið í
Bandaríkjunum.
Sú þriðja, Tonight, varð ekki
jafnvinsæl. Hún hlaut nokkuð góða
dóma, þrjár stjörnur víðast hvar,
en einhver þreyta virtist vera
komin í mannskapinn. Kapranos
hefur einnig látið hafa það eftir
sér að honum hafi liðið bölvanlega meðan á upptökunum stóð, án
þess að útskýra það eitthvað frekar. Líkast til var það vegna þess að
slitnað hafði upp úr sambandi hans
og Eleanor Friedberger úr hljómsveitinni The Fiery Furnaces.
Franz Ferdinand virðist hafa
nýtt fjögurra ára hvíldina frá

Tonight vel. Fyrstu smáskífulögin,
Right Action og Love Illumination,
eru bæði létt og grípandi þar sem
spilagleðin virðist vera í fyrirrúmi. Dómarnir sem platan er að
fá eru einnig mjög jákvæðir og
sumir segja hana þá bestu síðan
frumburðurinn leit dagsins ljós.
Bresku tónlistartímaritin Q
og Mojo gefa henni bæði fjórar
stjörnur af fimm mögulegum.
Dagblaðið The Guardian gefur
henni einnig fjórar stjörnur rétt
eins og The Times. Bandaríska
vefsíðan Pitchfork er reyndar ekki
eins jákvæð og gefur henni aðeins
5,4 af 10 mögulegum.
freyr@frettabladid.is

22.8.2013 ➜ 28.8.2013

Viltu syngja í karlakór?
Karlakórinn Fóstbræður vill bæta við sig söngmönnum í allar raddir
fyrir næsta starfsár, 2013–2014, sem hefst um miðjan september nk.
Þú þarft að hafa góða söngrödd, tónheyrn og vera yngri en 45 ára.
Nánari upplýsingar veitir Ragnar Árni Sigurðarson í síma 8619944,
ragnar.sigurdarson@simnet.is. Raddpróf fara fram næstu daga.
Stjórnandi Fóstbræðra er Árni Harðarson.

LAGALISTINN

KARLAKÓRINN
FÓSTBRÆÐUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Avicii / Aloe Blacc
Olly Murs
Naughty Boy / Sam Smith
Dr. Gunni og Friðrik Dór
Dikta
Pink / Lily Allen
Áhöfnin á Húna
Bruno Mars
Hjaltalín
Lana Del Ray

TÓNLISTINN
Wake Me Up
Dear Darlin‘
La La La
Glaðasti hundur í heimi
Talking
True Love
Sumardagur
Treasure
Halo
Summertime Sadness

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ýmsir
Ásgeir Trausti
Samaris
Sigur Rós
Of Monsters and Men
Ýmsir
Ýmsir
Retro Stefson
Hjaltalín
Ýmsir

This Is Icelandic Indie Music
Dýrð í dauðaþögn
Samaris
Kveikur
My Head Is an Animal
Inspired by Harpa
Acoustic Iceland
Retro Stefson
Enter 4
Tíminn flýgur áfram

Save the Children á Íslandi

Skýringar

Stendur í stað síðan í síðustu viku

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.
Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, K100,5, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/
Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, tonlist.is.

Vnr. 59680107
KÄRCHER háþrýstidæla.

100 BÖR
340 L/KLST.

LEYFILEG HEILDARÞYNGD 750 KG
INNANMÁL 1520X1200X310 MM
Vnr. 79290121
Bílkerra 1520x1200x310 mm.
Heitgalvaniseruð með
dekkkrossvið í botni.
Nefhjól og LED ljós.

KLÚBB verð

KLÚBB verð

14.990

125.900

kr.*

kr.*

Almennt verð 17.990 kr.

Almennt verð 149.900 kr.

*Gildir 29. ágúst – 1. september.
KLÚBB verð

2.990

kr.*

Almennt verð 3.695 kr.

Vnr. 50170181
Áltrappa, 3 þrep,
þolir 120 kg.

ÞOLIR 120 KG ÞYNGD

facebook.com/BYKO.is

1.690

kr.

2.590

kr.

Vnr. 41042390
Berjasigti,
355x280 mm.

1.590

kr.

Vnr. 42376161
Pappakassi, medium,
37x27x38 cm.

290

kr.

MIKIÐ ÚRVAL AF ÓDÝRUM OG GÓÐUM GEYMSLUBOXUM
Vnr. 74097000
SKIL háþrýstidæla,
1400W, 100 bör.

9.990

kr.

Vnr. 58043901–4
Geymslubox á
hjólum, 28 l, 4 litir.

2.990

kr.

Vnr. 58088225–525
Geymslubox, 20–64 l,
þola 30–60 kg.

FLOKKAÐU
RUSLIÐ Á
EINFALDAN
HÁTT
Auðveldaðu ruslﬂokkunina
með frábærum tunnum
sem hafa misslit lok.
Hver ﬂokkur hefur sinn lit.
Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Verð frá:

1.550

kr.

Vnr. 58094501–4
Geymslubox með
smelluloki, 24 l, 4 litir.

1.450

kr.

Vnr. 58150400–21
Flokkunartunnur,
margar gerðir.
Verð frá:

1.990

kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

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

Vnr 41042391
Vnr.
Berjatína,
245x120x120 mm.

Vnr. 41042393
Berjatína,
j
, íslensk.
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Loksins mynd um
goðið James Brown
Gera á kvikmynd byggða á ævi söngvarans.
Fljótlega eftir dauða söngvarans
James Brown árið 2006 var orðrómur á kreiki um að gera ætti
kvikmynd byggða á ævi hans.
Hins vegar kom engin mynd út og
ekkert hefur verið fjallað um það
vestanhafs fyrr en einmitt núna,
sjö árum eftir andlát goðsins.
Staðfest hefur verið að hinn
42 ára Chadwick Boseman, sem
lék í sjónvarpsþáttunum Lincoln
Heights, muni leika Brown. Leikstjóri myndarinnar, Tate Taylor,
sem leikstýrði meðal annars Óskarsverðlaunamyndinni The Help,
sagði í viðtali nýlega að hann vildi
segja sögu Browns í myndinni,
frá því að hann var fátækur og
bjó í Georgíu þangað til hann varð
heimsfrægur söngvari fyrir smelli
eins og Papa´s Got A Brand New
Bag og I Feel Good.
Orðrómur er á kreiki þess efnis
að leikararnir Viola Davis, Nelsan
Ellis og Óskarsverðlauna hafinn
Octavia Spencer muni leika í
myndinni en ekkert hefur verið
staðfest að svo stöddu. Áætlað er
að tökur fari fram í Mississippi á
næstunni.

LEIKUR JAMES BROWN Leikarinn
Chadwick Boseman fer með hlutverk
James Brown í kvikmynd sem byggir á
ævi kappans.
NORDICPHOTOS/GETTY

HÖRÐ BARÁTTA Matt Damon fer með hlutverk Max Da Costa í kvikmyndinni Elysium.

Drungaleg framtíðarsýn Blomkamps
Kvikmyndin Elysium var frumsýnd í gær. Myndin skartar Matt Damon og Jodie
Foster í helstu hlutverkum og er í leikstjórn Neills Blomkamp.

FLUGVÉL Teiknimyndin Flugvélar verður frumsýnd á föstudaginn.

Flugvélar og hestar
Þrjár myndir verða frumsýndar á föstudag.
Þrjá myndir verða frumsýndar í
kvikmyndahúsum föstudaginn 30.
ágúst. Má þar fyrst nefna teiknimyndina Flugvélar, eða Planes
líkt og hún heitir á ensku. Myndin
fjallar um Dusty, litla flugvél sem
dreymir um að taka þátt í flugkeppni. Eina vandamálið er að
hann er lofthræddur.
Þá verður heimildarmyndin The
Act of Killing einnig sýnd. Myndin fylgist með fyrrverandi foringja
dauðasveita í Indónesíu setja á svið
fjöldamorð sem þeir frömdu á sjöunda áratug síðustu aldar. Atriðin

endurleika þeir í þeim kvikmyndastílum sem þeir óska sér, þar á
meðal í klassískum Hollywoodglæpastíl og í stórbrotnum söngleikjastíl.
Að lokum má nefna myndina
Hross í oss. Kvikmyndin er eftir
Benedikt Erlingsson og er grimm
sveitarómantík um manninn í
hrossinu og hrossið í manninum.
Örlagasögur af fólki í sveit eru
sagðar frá sjónarhorni hestsins
þar sem ást, kynlíf, hross og dauði
fléttast saman með skelfilegum
afleiðingum.

Mögulega besta æﬁngakerﬁ í heimi?

ÞOLÞJÁLFUN
LYFTINGAR
STEMNING
ÁRANGUR
Fyrir konur og
karla, CLUB FIT,
6-vikna námskeið

Stórmyndin Elysium skartar Matt
Damon og Jodie Foster í aðalhlutverkum. Myndin er í leikstjórn
suðurafríska leikstjórans Neills
Blomkamp, þess sama og leikstýrði hinni vinsælu District 9
frá árinu 2009.
Sögusvið myndarinnar er Jörðin árið 2154. Mannfólkinu er skipt
í tvo hópa: þá stórefnuðu er hafa
búið sér heimili á geimstöðinni
Elysium og þá fátæku sem lifa lífi
sínu á Jörðinni, sem nú er orðin
rústir einar. Á Elysium búa hinir
efnuðu við ríkidæmi, öryggi og
fullkomna heilsu en á jörðu niðri
búa íbúarnir við fátækt og harðræði. Jarðarbúa dreymir um
betra líf á Elysium en stjórnvöld
þar gera sitt ýtrasta til að varna
þeim inngöngu í paradís.
Max Da Costa, fyrrverandi
þjófur og fangi, er söguhetja
myndarinnar. Hann býr í rústum
Los Angeles-borgar og starfar í
framleiðsludeild stórrar verksmiðju er framleiðir vopn og
hvers kyns vélmenni fyrir íbúa
Elysium. Þegar hann veikist lífshættulega ákveður hann að gera
tilraun til að komast til Elysium

Lýsir nútímanum
Líkt og District 9 fjallar Elysium um stéttaskiptingu og ójafna skiptingu
auðs. Þegar Blomkamp var spurður út í drungalega framtíðarsýn sína
kvaðst hann ekki líta á kvikmyndina sem framtíðarspá, þvert á móti sagði
hann myndina lýsa núverandi ástandi heimsins. „Nei, nei, nei. Þetta er
ekki vísindaskáldsaga. Þetta er nútíminn. Þetta er núna,“ sagði leikstjórinn.

og verða sér úti um lækningu.
Til þess að komast í geimstöðina verður hann að slást í lið
með Spider, tölvuhakkara og
smyglara. Varnarmála ráðherra
Elysium, Jessica Delacourt,
hyggst þó vernda stöðina frá ólöglegum innflytjendum og um leið
hrifsa til sín frekari völd, og hefst
þá hasarinn.
Tökur á Elysium hófust í júlí
árið 2011 og hlaut Blomkamp
rúma 14 milljarða í fjármagn.
Atriðin sem eiga að gerast á
ónýtri Jörðinni voru tekin upp
á ruslahaug í grennd við Iztapalapa, fátækrahverfi í Mexíkóborg. Atriðin er gerast á geimstöðinni Elysium eru aftur á móti
tekin upp í hinu ríkmannlega
Huixquilucan-Interlomas hverfi

í sömu borg, sem og í Vancouver
í Kanada.
Suðurafríski tónlistarmaðurinn Watkin Tudor Jones, betur
þekktur sem Ninja úr hljómsveitinni Die Antwoord, átti upphaflega að fara með hlutverk Max
Da Costa. Þegar hann afþakkaði
leitaði Blomkamp til annars rappara, Eminem. Hann fór fram á að
myndin yrði að hluta til tekin upp
í heimaborg sinni, Detroit, sem
framleiðslufyrirtækin gátu ekki
sæst á. Matt Damon, sem fer með
hlutverk Max Da Costa, var því
þriðja val leikstjórans.
Elysium hefur hlotið ágæta
dóma og hlýtur 69 prósent í einkunn á kvikmyndavefsíðunni
Rottentomatoes og 61 prósent á
Metacritic.
- sm
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TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500
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Sleppum
plastpokum
í einn dag
LEITA HUGGUNAR Aðdáendur íþrótta-

liða leita huggunar í mat eftir tapleiki.
NORDICPHOTOS/GETTY

Borða meiri
sykur eftir tap
Íþróttaáhangendur leita huggunar í mat þegar lið þeirra tapar.
Þetta leiðir nýleg rannsókn á
vegum INSEAD Business School
í Bandaríkjunum í ljós.
Fylgst var með aðdáendum
liða í bandarísku NFL-deildinni
og leiddi rannsóknin í ljós að
áhangendur liðanna neyttu meira
magns af sykri og mettaðri fitu
daginn eftir tapleik.
Fylgst var með íþróttaaðdáendum liða í NFL-deildinni í tólf
borgum í Bandaríkjunum og
var grannt fylgst með daglegum
neysluvenjum þeirra. Rannsóknin leiddi í ljós að neysla mettaðrar fitu jókst um sextán prósent
daginn eftir tapleik, en ef liðið
sigraði minnkaði neyslan að sama
skapi um níu prósent.
„Fólk borðar betur þegar lið
þess ber sigur úr býtum og óhollara þegar liðið tapar, sér í lagi ef
tapið var óvænt, tæpt eða gegn
liði í svipuðum styrkleikaflokki,“
sagði Yann Cornill, prófessor við
INSEAD Business School, um
niðurstöðu rannsóknarinnar.

Dísa Anderiman stendur fyrir átakinu Plastpokalausum laugardegi, þar sem hún hvetur landsmenn til
að sleppa notkun á óendurvinnanlegum plastpokum.
„Við viljum hjálpa til við að minnka
útbreiðslu óniðurbrjótanlegra plastpoka með því að hafa plastpokalausa daga,“ segir talsmaður Plastpokalausa laugardagsins, Dísa
Anderiman. Ef litið er á Ísland
eitt og sér, þá notum við í kringum
fimmtíu milljón óendurvinnanlega
plastpoka á hverju ári og segir Dísa
þessa gerviefnanotkun bæði óþarfa
og óábyrga gagnvart náttúrunni. „Í
fyrra hittumst við hópur kvenna þar
sem við ræddum ýmis samfélagsmál. Við fórum að velta því fyrir
okkur hvað við gætum gert til þess
að bæta samfélagið okkar og vorum
við allar sammála því að notkun
plastpoka er vaxandi vandamál. Í
stað þess að bíða eftir að stjórnvöld
geri eitthvað róttækt í málinu, þá
ákváðum við að kýla á þetta sjálfar.“
Aðspurð segir Dísa að þetta sé
þeirra fyrsta verkefni og til að byrja
með einblíni hópurinn á plastpokalausan laugardag. „Við viljum hvetja
alla Íslendinga til þess að hætta
að nota plastpoka á laugardögum
og taka þannig þátt í átakinu með
okkur, segir Dísa. Fólk er hvatt til
þess að nota margnota taupoka eða
svokallaða bio-poka sem eru lífrænir og umverfisvænir pokar og

Nota taupoka
„Við notum margnota taupoka
í Aftur, það hefur verið stefna
okkar frá upphafi. Margir af
fastakúnnum okkar koma með
pokana sína til okkar aftur og
aftur. Ég hef það fyrir stefnu
að afþakka poka í verslunum
ef ég hef tök á því að halda á
vörunum. Flestir eru meðvitaðir um mikilvægi þess að nota
umhverfisvæna poka,“ segir
Bára Hólmgeirsdóttir, hönnuður
og eigandi tískuverslunarinnar
Aftur. Verslunin notar sérmerkta
taupoka undir vörur sínar.

brotna fyrr niður í náttúrunni en
hefðbundnir plastpokar. „Bio-pokar
eru úr náttúrulegum afurðum eins
og maíssterkju og brotna niður á
skömmum tíma í jarðgerðinni og
skilja því ekki eftir sig leifar eins
og plastpokinn gerir,“ segir hún.
„Við skorum á alla landsmenn að
taka þátt í þessu mikilvæga verkefni
með okkur, látum gott af okkur leiða
og tökum þátt í að bæta umhverfi
okkar,“ segir Dísa að lokum.

VILL AÐ FÓLK HUGSI UM NÁTTÚRUNA Talsmaður Plastpokalauss laugardags, Dísa
Anderiman, hvetur sem flesta til þess að nota umverfisvæna poka á laugardaginn.

asa@365.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KOMD’Í
SHAKE
Fullorðins
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Stundum nenni ég
ekki að vera kona
Það er svo margt skrýtið við það að
vera kona. Frá því að ég man eftir
mér hef ég hlustað á, og seinna tekið
þátt, í samræðum um „fimm aukakíló“. Það er alveg sama hversu
þung ég er, það munu alltaf vera
þessi fimm. Til að leggja enn meiri
áherslu á mál mitt þá klíp í spikið
og hristi það duglega. Svo nenni ég
ekki að mála mig. Ég dey úr leiðindum yfir umfjöllunum um naglalökk og hvernig rétti farðinn geti
gert mig fallegri. Ég vildi stundum
óska að mér þætti þetta skemmtilegt því þá kæmist ég inn í þann
heim kvenna sem er mér gersamlega óskiljanlegur en, að mér skilst,
mjög mikilvægur. Sætar konur fá
jú hærri laun. Líka þær sem eru
grennri. Svo á maður að vera sexí en
samt ekki of því það er druslulegt.
Ég er reyndar nokkuð viss um að
brjóstagjöf hrindi mér eins langt frá
kynþokka og hægt er. Svo ekki sé
minnst á óttann sem ég vek í brjósti
karlmanna við það að hafa kynnt
mér alls konar um kynlíf. En þessi
pistill átti ekki að vera um mig.
Hann á að vera um Miley Cyrus. Æ,
höfum við ekki allar dottið í þessa
gildru á einhverjum tímapunkti?
Langað svo innilega að slá í gegn og
vekja athygli, jafnvel hneyksla, en
við endum á því að gera okkur bara
að fíflum. Hún reyndi að ögra, vera
sexí, þora að sýna að hún væri fullorðin kona án músaeyrna og að hana
mætti girnast. Ekki ósvipað týndum
táningsstelpum með fölsuð skilríki
uppi á barborði að dilla sér í stuttu
pilsi og engum nærfötum.
Miley gleymdi að syngja og gera
það vel. Hún bara dillaði sér og
strauk. Kannski af góðri ástæðu,
það verður að hneyksla. Það nennir
enginn að púkka upp á „góðu stelpuna“. Þetta á sérstaklega vel við ef
þú ert ung kona. Gæinn sem Miley
var að nudda sér upp við á vinsælasta lag sumarsins sem fjallar um
að rífa rassgat konu í tvennt, konu
sem langar í hann en samt ekki.
Hann var fullklæddur og raulaði
sinn nauðgunarsöng skammar-

MILEY HNEYKSLAÐI Siggu Dögg leiðist

samfélag þar sem konur þurfa að fara
í súlufimi til að geta náð vinsældum í
söng.
NORDICPHOTOS/GETTY

laust og allur salurinn raulaði með.
En Miley hneykslaði og braut á
blygðunarkennd viðstaddra. Sem
svo rauluðu með nauðgunarsöng.
Hvar liggur ábyrgðin?
Mér leiðist samfélag þar sem
konur þurfa að fara í súlufimi til
að geta náð vinsældum í söng. Mér
leiðist útlitsdýrkun og megrunarmöntrur. Mér leiðist samfélag þar
sem lög innihalda ljóta texta þegar í
raun væri hægt að bera fram fallegan boðskap. Mér leiðist að konur eigi
alltaf að vera í einhverjum leikjum,
hóflega sexí og hóflega graðar því
kynlíf má bara stunda með fáum
útvöldum. Mér leiðist þetta allt
saman og stundum nenni ég ekki að
vera kona og langar bara að fá að
vera ég. Óskilgreint kyn, bara ég.
KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og
segðu henni frá vandamáli
úr bólinu. Lausnin gæti
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Við erum í

haustskapi
og bjóðum

afslátt af öllum vörum

frá: 29. ágúst - 01. sept.

opið í dag 29. ágúst frá kl. 12-18
opið laugardaginn 31. sept. frá kl. 10-18
opið sunnudaginn 1. sept. frá kl. 13-17
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Hjartveiki í Vatnsmýri

T.V. - Bíóvefurinn

BAKÞANKAR
Dóra DNA

32:(56æ1,1*
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MBL
BLL

 AV
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ELYSIUM
KICK ASS 2
2 GUNS
STRUMPARNIR 2

8, 10.20(P)
8, 10.20
5.30, 8, 10.20
5.30 2D
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þar sem þessi áróður er myndgerður. Mér
leiðast svona klisjulegar anatómíulíkingar en í þessu tilfelli eru svo
sem fleiri á stangli. Það er aðeins
eitt líffæri í Vatnsmýrinni –
mýrin sjálf, lungu miðborgarinnar, „öndunarfæri landsins,“ svo
ég vitni í afa minn. Finnst fólki í
lagi að dæla svona eitri í mýrina,
í eitthvert flóknasta og verðmætasta dýra- og lífríki Reykjavíkur? Eins og flestir íbúar í
nánd við flugvöllinn vita er hægt
að skola flugvélarsótið burtu af

SAN FRANCISCO CHRONICLE

´9,5.,/(*$)<1',1µ
SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD

´635(1*+/*,/(*µ
COSMOPOLITAN

´%(67$*5Ì10<1'É56,16µ
JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

NEW YORK TIMES


VARIETY

að er búið að gera hjartveika akureyrska
stelpu að „poster-girl“ fyrir því að ef
flugvöllurinn fari muni börn deyja. Þetta
er ósvífið og ósmekklegt. Þetta er lágkúra
í sinni tærustu mynd. Flugvallarmálið er
skipulagsmál. Innan skipulagsmála koma til
skoðunar hlutir eins og umferð, umhverfi,
öryggi, fagurfræði og ýmislegt fleira. Að
tala um afleiður eins og heilbrigðismál,
hvað þá líf og dauða, í umræðu um skipulagsmál er ekki boðlegt og ekki málefnalegt. Þetta eru ósvífin frekjurök, taktlaus
áróður. Það er hægt að snúa allri umræðu
upp í umræðu um líf og dauða ef maður
leyfir svona afleiðurökum og móðursýki að
flæða.

„HJARTAÐ slær í Vatnsmýri,“ er slagorð

-(11,)(5$1,6721-$62168'(,.,6
2*('+(/06Ì)<1'18678*5Ì10<1'ì(66$É56





Þ

ÉG er kominn með nóg af einhverjum skeleggum oflátungum sem láta eins og þeir
sem eru á móti flugvellinum séu annaðhvort
vitlausir eða sjálfhverfir. Það er bara ekki
þannig, ekki frekar en að þeir sem vilja
halda honum séu allir frekir og leiðinlegir.
Þetta er orðræða sem hefur einkennt samskipti höfuðborgarbúa við landsbyggðina
allt of lengi.
ÞAÐ er sparnaður í því að færa flugvöllinn.
Þjóðfélagslegur ábati. Það er hægt að bjarga
lífum og bæta kjör fyrir þann sparnað. Það
eru ekki sjálfsögð mannréttindi að lenda
flugvélum í miðborgum. Samkvæmt öllum
stöðlum eru flugvellir og sjúkrahús ekki
samliggjandi. Það eru grilljón fleiri lausnir
til og grilljón ákvarðanir sem verður að
taka upplýst og af yfirvegun.

ÉG vil flugvöllinn burt úr Reykjavík.
Hugsa um það á hverjum degi. Hugsa um
það í hvert einasta skipti sem íbúðin nötrar
undan hávaða flugvélanna. Það þýðir samt
ekki að ég vilji að börn deyi. Látum ekki
slepjuleg slagorð og ósvífin tilfinningarök
ráða för. Við hljótum að vera þróaðra samfélag en það.

Ferðalag um himneskar slóðir

564#0).')#$L007ª$L407/
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Hymnalaya
Hymnalaya
RECORD RECORDS
/87$11$)
´63$5.$5)$67Ì0(,5,+
680$56,16
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Hymnalaya var
r
stofnuð fyrir um
m
einu og hálfu ári
ri
og hafði aldrei spillað opinberlega fyrr
rr
en eftir að þessi
si
fyrsta plata kom út.
Hljómsveitin spilar rólyndisþjóðlagapopp og eins og nafnið gefur
til kynna leitast hún við að ná upp

T.V. - BÍÓVEFUR INN.IS/S ÉÐ & HEYRT
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ROGER EBERT

ÁLFABAKKA

stéttinni með öflugri háþrýstidælu en það er
ekki tilfellið í mýrinni. Hún minnkar bara
og minnkar þar til ekkert er eftir.

ein konar himneins
eskri
esk sálmastemningu. Lögin eru tólf,
ing
þar af fjögur stutt
þa
og ósungin, notuð
til
ti að skapa rétta
andrúmsloftið.
a
Hlýlegir textarnir
H
eru trúarlegir og
e
snúast að mestu
leyti um Guð og
hvernig
hann er
h
arkitektinn á ba
bak við allt saman:
„Everything is under authority –
except the author – the author of
all,“ segir í laginu Everything. Á
meðal annarra eftirminnilegra

laga eru Colt for a King, In My
Early Years og Patience.
Viðkvæmnisleg rödd Einars
Kristins Þorsteinssonar á vel við
tónlistina og kassagítarplokkið er
fallegt í gegnum alla plötuna.
Þessi frumburður Hymnalaya
er vel heppnaður og ljóst að liðsmönnum sveitarinnar hefur tekist
ætlunarverk sitt, að hrífa hlustandann með sér í ferðalag um kosmískar slóðir.
Freyr Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Hymnalaya ferðast
með hlustandann um himneskar og
fallegar slóðir.

EGILSHÖLL
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Taktu haustið með trompi

Valdar
lágkolvetnavörur

Valin bætiefni
frá NOW með 25% afslætti

með 20% afslætti



„MEISTARAVERK!“
S
!“
- FOX-TV
„ÆSISPENNANDI!“
- ENTERTAINMENT WEEKLY
„DAMON OG FOSTER ERU STÓRKOSTLEG!“
- CTV MONTREAL

“SPARKAR FAST Í MEIRIHLUTANN Á AFÞREYINGARMYNDUM
SUMARSINS. FÍLAÐI HANA Í BOTN.”

-T.V. - BÍÓVEFURINN.IS / SÉÐ & HEYRT

-H.G., MBL

SMÁRABÍÓ

ELYSIUM
ELYSIUM LÚXUS
KICK ASS 2
PERCY JACKSON
2 GUNS
2 GUNS LÚXUS
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL
GROWN UPS
Miðasala á:

]Z
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Gildir frá 29. ágúst til 5. september

ÖRLÖG HEIMSINS ERU Í HANS HÖNDUM

]Z







KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 8 - 10.25
KL. 8 - 10.20
KL. 3.20 - 5.40 - 8
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30
KL. 3.20
KL. 3.20 - 5.40
KL. 10.20
og

HÁSKÓLABÍÓ

ELYSIUM
KICK ASS 2
PERCY JACKSON
2 GUNS
WAY WAY BACK

BORGARBÍÓ

STRUMPARNIR 3D KL. 6
ONLY GOD FORGIVES KL. 8 - 10
GROWN UPS 2
KL. 6 - 8

-V.G., DV

Bættu heilsuna fyrir þig og þína.



KL. 8 - 10
KL. 10.30
KL. 5.40
KL. 10
KL. 10.30
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NÁNAR Á MIÐI.IS

/ WOLVERINE 3D KL. 10
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PIPAR\TBWA-SÍA - 131260

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Á Ásbrú eru tveir leikskólar, einn grunnskóli og
Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs.
Keilir er alhliða menntafyrirtæki sem byggt
hefur upp einstakt námsmannasamfélag
og vandað nám með áherslu á nýstárlega
kennsluhætti og fyrsta ﬂokks aðstöðu.

bZÖ[P

Svona er líﬁð á Ásbrú
Ásbrú í Reykjanesbæ er suðupottur tækifæra. Þar hefur á
skömmum tíma byggst upp litríkt samfélag, þar sem saman
fer öﬂug menntastofnun, fjöldi spennandi fyrirtækja og
blómstrandi mannlíf.
Nánari upplýsingar á www.asbru.is.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.asbru.is

46 | SPORT |

29. ágúst 2013 FIMMTUDAGUR

SPORT
2.909 dagar síðan KR vann
Val á KR-velli
Tveir frestaðir leikir úr 10. umferð fara fram í Pepsideild karla í kvöld og hafa úrslit þeirra mikil áhrif á
baráttuna um Íslandsmeistaratitilinn. Topplið KR
tekur þá á móti Val á KR-vellinum og á sama tíma
mætast liðin í 3. (Stjarnan) og 4. sæti (Breiðablik)
á Kópavogsvellinum. Báðir leikir hefjast klukkan
18.00 og Stöð 2 Sport sýnir beint frá KR-vellinum.
KR getur náð fjögurra stiga forskoti á FH með sigri á
Val en þá þurfa Vesturbæingar að gera það sem þeim
hefur ekki tekist undanfarin sjö sumur. KR vann síðast
heimasigur á Val 11. september 2005 en síðan hafa Valsmenn tekið heim með sér 17 stig af KR-vellinum. Þegar KR
vann Val síðast fyrir 2.909 dögum skoraði Grétar
Ólafur Hjartarson bæði mörkin.

PEPSI KVENNA 2013
BREIÐABLIK - AFTURELDING

1-2

0-1 Kristín Tryggvadóttir (12.), 1-1 Þórdís Hrönn
Sigfúsdóttir (13.), 1-2 Telma Þrastardóttir (33.).

ÍBV - SELFOSS

5-0

FÓTBOLTI „Það liggur í augum

1-2

0-1 Berglind Bjarnadóttir (57.), 1-1 Sigrún Ella
Einarsd. (71.), 1-2 Hugrún María Friðriksd. (89.)

STJARNAN - VALUR

4-0

1-0 Rúna Sif Stefánsdóttir (32.), 2-0 Danka
Podovac, víti (45.), 3-0 Harpa Þorsteinsdóttir (68.),
4-0 Írunn Þorbjörg Aradóttir (83.).

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

14 14 0 0
14 9 1 4
14 9 1 4
14 8 3 3
14 5 5 4
14 6 2 6
14 3 4 7
14 4 1 9
14 2 1 11
14 1 0 13

50-4
34-16
35-21
35-18
27-20
18-23
27-36
14-32
14-44
8-48

42
28
28
27
20
20
13
13
7
3

MARKAHÆSTAR
Harpa Þorsteinsdóttir, Stjarnan
Elín Metta Jensen, Valur
Guðmunda Brynja Óladóttir, Selfoss
Danka Podovac, Stjarnan
Shaneka Jodian Gordon, ÍBV
Bryndís Jóhannesdóttir, ÍBV

21
12
11
10
10
9

NÆSTU LEIKIR
Sunnudagur 1. sept: 16.00 Selfoss - Þór/KA.
Mánudagur 2. sept: 18.00 Þróttur-Stjarnan,
Breiðablik-FH, Afturelding-ÍBV, Valur-HK/Vík.

TELMA HJALTALÍN ÞRASTARDÓTTIR

Mikilvægt sigurmark.

Spilaði launalaust í tólf vikur
Chuck Chijindu, bandarískur framherji Þórs, yﬁrgaf landið fyrr í ágúst þar sem hann var án dvalarleyﬁs. Nú
hefur verið gengið frá pappírunum en Þórsarar neita að hafa greitt Chuck laun fram að þeim tíma.

1-0 Thanai Annis (2.), 2-0 Katrín Ásbjörnsdóttir
(41.), 3-0 Thanai Annis (54.), 4-0 Katla Ósk
Rakelardóttir (73.), 5-0 Katla Ósk (86.)

FH - HK/VÍKINGUR

ÍSLANDSMEISTARAR Stjörnustelpurnar fögnuðu að sjálfsögðu vel undir flóðljósunum í gærkvöldi eftir að Íslandsmeistaratitillinn var í höfn.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Kvennalið Stjörnunnar
tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn
í gærkvöldi með því að vinna
4-0 sigur á Val. Þetta er
annar Íslandsmeistaratitill
Garðabæjarliðsins á þremur
árum. Stjörnukonur hafa unnið
alla fjórtán deildarleiki sína í
sumar og eru búnar að landa
Íslandsmeistaratitlinum þótt
enn séu fjórar umferðir eftir af
mótinu.
Rúna Sif Stefánsdóttir, Danka
Podovac, Harpa Þorsteinsdóttir
og Írunn Þorbjörg Aradóttir
skoruðu mörkin í gær en Harpa
er þar með komin með 21 mark í
Pepsi-deildinni í sumar.
- óój

3-0

1-0 Bryndís Jóhannesdóttir (4.), 2-0 Þórhildur
Ólafsdóttir (11.), 3-0 Shaneka Gordon (33.).

ÞÓR/KA - ÞRÓTTUR R.

Stjörnukonur Íslandsmeistarar í gær

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

uppi að þú getur ekki haft tekjur á
Íslandi nema að hafa atvinnuleyfi.
Það er bara þannig. Við förum
eftir öllum reglum og lögum,“
segir Aðalsteinn Pálsson, formaður knattspyrnudeildar Þórs.
Chukwudi Chijindu, bandarískur framherji liðsins, missti af viðureign Þórs og KR í 14. umferð
Pepsi-deildar karla þann 7. ágúst.
Ástæðan var sú að Chuck var
hvorki kominn með dvalarleyfi
né atvinnuleyfi og þurfti samkvæmt lögum að yfirgefa Ísland á
meðan Útlendingastofnun skoðaði
umsókn hans. Chuck hélt á heimaslóðir í Kaliforníu í Bandaríkjunum en var mættur aftur fimm
dögum síðar og spilaði gegn Víkingi Ólafsvík.
Aðalsteinn segir Þórsara ekki
hafa greitt Chuck laun á einn eða
annan máta þar til leyfi fékkst.
Allt hafi verið uppi á borðinu.
„Stundum þurfa menn að líka
sýna sig og sanna áður en þeir
heimta laun,“ segir Aðalsteinn.
Hann bendir á að bandarískir
leikmenn sjái Pepsi-deildina sem
stökkpall yfir í stærri deildir í
Evrópu.
„Ég get lofað því að Chuck er
ekki hjá Þór af því hann þénar svo
mikið. Það er ekki ástæðan fyrir
því að hann kemur til Íslands.
Hann er að spila fótbolta í efstu
deild í Evrópu, vill komast til
Skandinavíu og enn lengra ef vel
gengur.“
Ekki greidd há laun hjá Þór
Joshua Wicks, markvörður Þórs og
landi Chucks, hefur spilað með liðinu í allt sumar. Aðalsteinn segir
að Wicks hafi ekki þurft að yfirgefa landið enda hafi verið búið að
ganga frá allri pappírsvinnu þegar
hann kom til Íslands í vetur. Sama
gildi um aðra erlenda leikmenn
Þórs.
„Ég held að menn hafi ekki áttað
sig á því fyrir fram að menn þyrftu
að fljúga fram og til baka á meðan

NAUTSTERKUR Chuck fór illa með Fylkismenn fyrr í sumar þegar Þórsarar unnu 4-1 sigur.

pappírar færu í gegnum kerfið.
Það er staðreyndin í málinu,“ segir
Aðalsteinn. Þórsarar séu búnir að
læra af reynslunni en Aðalsteinn
minnir á stöðugar breytingar í
íþróttahreyfingunni þar sem menn
þurfa að læra á kerfið.
„Við sem stöndum í þessu núna
erum að minnsta kosti búnir að
læra hvernig þetta virkar,“ segir
Aðalsteinn. Sex erlendir leikmenn
hafa spilað með Akureyrarliðinu
í sumar. Aðalsteinn segir launin
ekki vera há.
„Þór hefur ekki efni á því að
vera með rándýra leikmenn eins
og kannski sögurnar segja stundum – ekki frekar en flest önnur
íslensk félög. Það er bara þannig.“
Chuck spilaði fyrst með Þór
þann 12. maí og er lykilmaður hjá

nýliðunum. Í tæpa þrjá mánuði var
því knattspyrnumaðurinn Chuck á
Akureyri, æfði og spilaði fótbolta
án þess að þiggja laun. Hvernig má
það vera?

MYND/EVA BJÖRK ÆGISDÓTTIR

Ég myndi ekki
spila fótbolta erlendis án
þess að fá greitt fyrir það.
Chuck Chijindu, leikmaður Þórs

Myndi ekki spila launalaust
„Það má eiginlega segja að ég hafi
fengið launin greidd eftir á,“ segir
Chuck í samtali við Fréttablaðið.
„Ég er náttúrulega atvinnumaður.
Ég myndi ekki spila fótbolta
erlendis án þess að þiggja fyrir
það laun.“
Hann viðurkennir að þótt hann
hafi ekki þegið laun á þessu tólf
vikna tímabili hafi sér verið séð
fyrir húsaskjóli og svo gildi enn.
Ekki hafi verið ástæða til að hafa
áhyggjur af honum þennan tíma.
„Þeir vildu að sjálfsögðu gera

allt samkvæmt lögum,“ segir
Chuck, sem hefur skorað sjö mörk í
fjórtán leikjum í deildinni í sumar.
Chuck segist hafa haft það gott á
Akureyri í sumar þrátt fyrir að
vera nýkominn á launaskrá hjá Þór.
„Þetta er ekki fyrsti samningurinn sem ég skrifa undir. Sem betur
fer á ég einhverja peninga í bankanum,“ segir Chuck, sem missti af
viðureign Vals og Þórs á sunnudaginn. Chuck er meiddur á fæti
en vonast til að verða klár í slaginn
sem allra fyrst.
kolbeinntumi@365.is

Mark Telmu
breytti miklu

Aldrei upplifað annað eins veldi í boltanum

FÓTBOLTI Telma Þrastardóttir

Guðbjörg Gunnarsdóttir er einn af sautján erlendum leikmönnum Avaldsnes, sem er stórhuga félag í Noregi.

tryggði Aftureldingu einn
óvæntasta sigur sumarsins á
Kópavogsvellinum í gærkvöldi
þegar hún skoraði sigurmarkið
í 2-1 sigri Mosfellsbæjarliðsins
á nýkrýndum bikarmeisturum
Breiðabliks.
Sigurinn hafði ekki aðeins
áhrif á fallbaráttuna, þar sem
Afturelding fór langt með að
gulltryggja sæti sitt, því hann
opnaði jafnframt möguleika fyrir
Stjörnuna að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn.
Kristín Tryggvadóttir hafði
komið Aftureldingu yfir en
Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir jafnaði
fyrir Blika mínútu síðar. Telma
skoraði síðan sigurmarkið á 33.
mínútu, en hún hefur skorað
fjögur mörk í síðustu tveimur
leikjum liðsins, sem báðir hafa
unnist.
- óój

FÓTBOLTI Guðbjörg Gunnarsdóttir

fór mikinn í marki íslenska landsliðsins á Evrópumótinu í Svíþjóð.
Guðbjörg spilar með Avaldsnes
í norsku úrvalsdeildinni en liðinu hefur vegnað vel undanfarnar vikur. Liðið hefur unnið fimm
leiki af síðustu sex og aðeins fengið á sig tvö mörk. Liðið er komið í
5. sæti eftir erfiða byrjun.
„Við höfum verið öflugar fram
á við allt tímabilið og alltaf líklegar til að skora. Skipulag í vörninni hefur ekki gengið jafnvel, sem
er kannski skiljanlegt með svona
marga útlendinga og ólíkan fótboltakúltúr,“ segir Guðbjörg.
Auk Guðbjargar leika Hólmfríður Magnúsdóttir, Mist Edvardsdóttir og Þórunn Helga Jónsdóttir
með liðinu, sem er nýliði í efstu
deild. Greinilegt er að liðið ætlar

sér stóra hluti enda fjöldi erlendra
leikmanna mikill.
„Ég held að það séu sautján
útlendingar í liðinu,“ segir Guðbjörg en einnig eru norskar landsliðsstelpur í liðinu. „Það hefur
verið erfitt að púsla þessu saman
en við verðum betri með hverjum
leiknum.“
Eins og gefur að skilja er mikil
samkeppni um stöðu í byrjunarliðinu.
„Við erum nýbúin að fá kanadískan markvörð þannig að ég er
með jafnmikla samkeppni og aðrir.
Það eru allir á tánum og ekki gefið
að neinn spili,“ segir Guðbjörg.
Máli sínu til stuðnings bendir hún
á að ástralskur landsliðsmaður
hafi ekki komist í leikmannahópinn á dögunum. Sú hafi þurft að
gera sér sæti í stúkunni að góðu.

„Það er mjög gaman að taka
þátt í þessu og þetta er spennandi.
Ég hef aldrei orðið vitni að jafnmiklu veldi í kvennafótbolta. Leikmenn eru keyptir hægri vinstri,“
segir Guðbjörg. Liðið fékk sex nýja
leikmenn til liðsins í félagaskiptaglugganum. Þrjár landsliðskonur
frá Brasilíu, tvo Þjóðverja og fyrrnefndan kanadískan markvörð. Sá
hefur ekki enn spilað enda sjálfstraust Guðbjargar mikið í markinu eftir EM í Svíþjóð. Hún þekkir
þó vel það hlutskipti að þurfa að
dúsa á bekknum, sem er aldrei
skemmtilegt.
„Ég tek að sjálfsögðu mjög vel
á móti henni. Ég er náttúrulega
fyrirliði og reyni að koma fram við
alla eins. Hún hefur tekið þessu
ágætlega og væntanlega vitað út í
hvað hún var að fara.“
- ktd

Í STUÐI Guðbjörg hefur ekki þurft að

hirða boltann oft úr netinu undanfarnar
vikur.
MYND/GUÐMUNDUR SVANSSON

Hágæða myndgæði
Örþunnur háskerpu LED skjár með 1920x1080 punkta upplausn tryggir framúrskarandi myndgæði.

SUMARGLAÐNINGUR
FRÁBÆR KAUP FRÁ THOMSON

Thomson 46FU7765

Ótrúlega vel búið 46“ SmartTV LED sjónvarp
með ótal tengimöguleikum, háskerpu
upplausn og þrívídd. Eitt með öllu.
Myndgæði
Tækið er með háskerpu upplausn
1920x1080, 200Hz clear motion
index, Mega Contrast og öflugum Pure
Image Ultra Intelligent örgjörva sem
gefur framúrskarandi myndgæði og liti.

Þrívídd
TTækið er með innbyggðri þrívídd og notar
active tækni sem er öflugasta tæknin sem í
boði er í dag. Tækið getur breytt venjulegri
mynd í þrívídd (2D to 3D conversion).
2 Active þrívíddargleraugu fylgja.

169.990

SmartTV og Margmiðlun
Tækið er með hefðbundinn DVB-T móttakara og DVB-S
móttakara fyrir þá sem nota gervihnattadisk. Ennfremur
er tækið með innbyggðum margmiðlunarspilara, hægt
að taka upp á flakkara af tækinu og innbyggður þráðlaus
móttakari (dongle). Tækið er með Smart TV viðmóti og
hægt að tengjast fjölda forrita, fara á netið og fleira.

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

Tengimöguleikar
Tækið er vel tengjum búið
með 4 HDMi, CI kortarauf,
2 USB, nettengi, VGA, Scart,
Optical og heyrnartólstengi.
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Ferillinn í hættu hjá Gunnari
Bakmeiðsli gætu sett strik í reikninginn hjá línumanninum snjalla.
HANDBOLTI Gunnar Harðarson

mun að öllum líkindum ekki leika
meiri handbolta á þessu ári og
óvíst er hvort næsta tímabil er í
hættu hjá leikmanninum. Gunnar
hefur síðustu ár verið á mála hjá
Valsmönnum og leikið þar stórt
hlutverk í varnarleik liðsins sem
og verið ákveðinn leiðtogi innan
vallar. Hann hefur oft og tíðum
verið fyrirliði liðsins. Línumaðurinn er uppalinn í Safamýrinni og
lék um tíma með Fram. Erfið bakmeiðsli virðast vera að setja strik

í reikninginn hjá Gunnari en hann
átti erfitt með að beita sér að fullu
á síðasta tímabili.
„Ég efast stórlega um það að
ég nái að spila handbolta á næsta
tímabili,“ segir Gunnar í samtali
við Fréttablaðið.
„Ég hef ekki enn þá náð mér
góðum í bakinu og hugsa að ég
verði í stúkunni næsta vetur. Það
getur verið að maður komi til með
að taka eitthvað þátt en það verður þá aldrei fyrr en seint á tímabilinu,“ segir Gunnar en það er

óljóst hvað er að hrjá leikmanninn.
„Það er ekki nákvæmlega vitað
hvað er að mér í bakinu. Þetta
virðist vera einhver grindarskekkja en læknar hafa útilokað
að um brjósklos sé um að ræða.“
Gunnar ætlar því líklega að
hvíla út næsta tímabil og ná sér
að fullu áður en hann fer aftur
inn á handboltavöllinn. Ferillinn
gæti samt sem áður verið í hættu
og skórnir gætu þurft að fara upp
í hillu. Mikill missir fyrir Valsmenn.
- sáp

HÆTTUR? Gunnar Harðarson mun að öllum líkindum hvíla út næstkomandi tímabil

í handbolta, en hann berst við erfið bakmeiðsli.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MAGNAÐUR Sigurður í nýja búningnum

ásamt Halldóri.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sigurður klár
fyrir leikinn

FÍTON / SÍA

FI014881

FÓTBOLTI Fjölnir og Þróttur mætast í 1. deild karla í knattspyrnu
í kvöld, en leikurinn er mikilvægur fyrir margar sakir. Allur
aðgangseyririnn rennur óskertur
til söfnunar sem Sigurður Hallvarðsson stendur fyrir til styrktar
Ljósinu, sem er endurhæfingarog stuðningsmiðstöð fyrir fólk
sem hefur fengið krabbamein og
aðstandendur þess.
Þessi mikli Þróttari hefur átt
í erfiðri baráttu við krabbamein
undanfarin ár og vill hann gera
allt í sínu valdi til að gefa til baka
til Ljóssins.
Sigurður mætti á dögunum í
heimsókn til Halldórs Einarssonar, eiganda Henson, og fékk
þar gefins glænýja treyju. Hún
var sérgerð fyrir Sigurð, en annar
helmingurinn var Fjölnisgulur
og hinn helmingurinn í rauðröndóttum Þróttaralitunum.
Ekkert félag stendur hjarta
hans nær en Þróttur en aftur á
móti leikur Aron Sigurðarson,
sonur Sigurðar, með Fjölni og er
þessi magnaði karakter einnig
tengdur Grafarvogsfélaginu.
Leikurinn hefst klukkan 18 í
kvöld á Fjölnisvelli.
- sáp

METAMÓT
SPRETTS
Bein útsending á Stöð 2 Sport 30. ágúst–1. september.

MEIDDUR Podolski hefur byrjað vel á

tímabilinu.

SEPTEMBER Á STÖÐ 2 SPORT
ER SPENNANDI FYRIR HESTAFÓLK

Podolski frá
í þrjár vikur
FÓTBOLTI Þjóðverjinn Lukas

Við sýnum beint frá lokahnykk keppnistímabilsins í hestaíþróttum þegar Metamót
etamót
m enda
Spretts fer fram um helgina. Búast má við mikilli spennu og flottum tilþrifum
hefur Metamótið verið með vinsælustu mótum síðustu árin. Ekki missa af
t!
æsispennandi og stórskemmtilegu Metamóti Spretts í beinni á Stöð 2 Sport!
Í september sýnum við tvo samantektarþætti frá mótinu og fjöllum ítarlega
lega um
m
Heimsmeistaramót íslenska hestsins sem fram fór í ágúst í Berlín.

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is

NORDICPHOTOS/GETTY

Telma Tómasson, Logi Laxdal og Steindór
Guðmundsson hafa umsjón með íslenskum
lýsingum frá Metamótinu á Stöð 2 Sport.

Podolski missir af næstu þremur
vikunum með Arsenal, en hann
tognaði illa í leiknum gegn Fenerbahce í vikunni.
„Neikvæðu fréttirnar eftir
þennan leik eru að við erum líklega að missa Podolski frá keppni
næstu þrjár vikurnar,“ sagði
Arsene Wenger, knattspyrnustjóri Arsenal, eftir leikinn.
„Eins og allur heimurinn veit
erum við að leita að leikmönnum og vonandi náum við að
styrkja hópinn áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.“
Podolski missi af stórslagnum
gegn Tottenham um helgina. - sáp
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Fara vítaskytturnar á taugum á móti KR?
Mótherjar KR-inga hafa klúðrað sjö af síðustu níu vítum sínum í Pepsi-deild karla í fótbolta.
FÓTBOLTI Rúnar Alex Rúnarsson

va rð nýjast i v ít aba n i n n í
markvarðahópi Vesturbæinga
á sunnudaginn þegar hann
varði víti frá FH-ingnum Davíð
Þór Viðarssyni. Staðan var þá
0-0 en KR vann síðan leikinn
3-1 og steig stórt skref í átt að
Íslandsmeistaratitlinum.
Vítin eru svo sannarlega að hafa
sín áhrif í leikjum KR-liðsins. Á
sama tíma og KR-ingar eiga bestu
vítaskytturnar í boltanum gengur
mótherjum þeirra skelfilega að

nýta sín víti gegn þeim. KR-ingar
hafa átt mesta vítabanann í Pepsideildinni undanfarin fjögur ár
(Andre Hansen 2009, Lars Ivar
Moldskred 2010 og Hannes Þór
Halldórsson 2011 og 2012) og nú
er svo komið að mótherjar þeirra
hafa aðeins náð að skora úr tveimur af síðustu níu vítaspyrnum
sínum í deildinni. Í báðum vítunum sem mótherjum KR tókst að
skora úr stóð í markinu ískaldur
varamarkvörður – Fjalar Þorgeirsson á móti ÍBV í Eyjum

2012 og Rúnar Alex á móti ÍBV á
KR-vellinum 2013. Þeir voru báðir
komnir í markið eftir að Hannes
Þór hafði skömmu áður verið rekinn út af með rautt spjald.
Mótherjar Vesturbæinga hafa
því frá og með júní 2011 aðeins
nýtt 22 prósent víta sinna (9/2)
en á sama tíma hafa vítaskyttur
KR-ingar aðeins klikkað á einu af
sautján vítum sínum. Vítanýting
KR-liðsins á þessum tíma er því 94
prósent eða 72 prósentum betri en
mótherja þeirra. KR-liðið er enn

fremur með 14 vítamörk í plús á
þessu tímabili.
Kjartan Henry Finnbogason
hefur skorað úr níu af þessum
sextán vítum en Bjarni Guðjónsson (3/3) og Óskar Örn Hauksson
(2/2) eru líka með 100 prósenta
vítanýtingu á þessum tíma. Gary
Martin er sá eini sem hefur klúðrað víti frá júní 2011 en hann lét
Blikann Ingvar Þór Kale verja frá
sér í fyrrasumar.
Hér fyrir neðan má sjá lista yfir
síðustu níu víti mótherja KR. - óój

HANNES ÞÓR HALLDÓRSSON Hefur

varið ófá vítin fyrir KR.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Síðustu níu víti
mótherja KR-inga
7. JÚNÍ 2011 - VARIÐ
Hannes Þór Halldórsson ver frá Matthíasi
Vilhjálmssyni, FH

29. ÁGÚST 2011 - VARIÐ
Hannes ver frá Steven Lennon, Fram

15. MAÍ 2012 - VARIÐ
Hannes ver frá Tryggva Guðmundssyni, ÍBV

16. JÚNÍ 2012 - STÖNG
Viðar Örn Kjartansson, Selfossi, skýtur í
stöng á móti Hannesi

21. JÚLÍ 2012 - VARIÐ
Hannes ver frá Halldóri Orri Björnssyni,
Stjörnunni

8. ÁGÚST 2012 - MARK
Þórarinn Ingi Valdimarsson, ÍBV, skorar
framhjá Fjalari Þorgeirssyni.

21. JÚLÍ 2013 - YFIR
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni, skýtur
yfir á móti Hannesi

11. ÁGÚST 2013 - MARK
Gunnar Már Guðmundsson, ÍBV, skorar
framhjá Rúnari Alex Rúnarssyni.

25. ÁGÚST 2013 - VARIÐ
Rúnar Alex ver frá Davíð Þór Viðarss., FH

VÍTASPYRNUR FRÁ JÚNÍ 2011
Vítanýting KR-liðsins

94%
(16 mörk úr 17 vítum)

Vítanýting mótherja KR

22%

(2 mörk úr 9 vítum)
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Dagana 29. ágúst - 5. sept. verður dreginn
út einn heppinn kaupandi á Trafﬁco rafskutlu
og fær hann rafskutluna endurgreidda.

109.990
verð áður 129.990

RÚBLUR ROMANS Ekki lengur í boði

fyrir Rússana.

NORDICPHOTOS/GETTY

Roman lokar
veskinu
FÓTBOLTI Rússneski milljarða-

mæringurinn Roman Abramovich er hættur að styrkja rússneska knattspyrnu. Hann hefur
mokað ótrúlegum upphæðum í
rússneska boltann undanfarin ár.
Abramovich hefur reyndar
verið að draga saman seglin í
fjárútlátum til rússneska sambandsins síðan árið 2010. Hann
telur sig vera búinn að skila sínu.
Ekki eru neinar sögur um að
ósætti sé á milli hans og rússneska knattspyrnusambandsins.
Abramovich stofnaði knattspyrnuakademíu fyrir rússneska sambandið. Hann greiddi
fyrir 130 nýja velli og er sagður
hafa sett í heildina 24 milljarða
íslenskra króna í það verkefni.
Abramovich greiddi einnig
fyrir menntun þjálfara og svo
greiddi hann laun Guus Hiddink
er hann stýrði rússneska landsliðinu. Hiddink var með um 850
milljónir króna í mánaðarlaun.
Rússneska gasfyrirtækið Gazprom hefur tekið yfir það hlutverk Abramovich að greiða fyrir
flest í rússneska boltanum.
- hbg
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Ökutæki þetta fellur undir reglugerð um reiðhjól. Umferðastofa mælir þó ekki með að börn yngri en 13 ára
séu á vél- eða rafdrifnum hjólum sem komast upp í 25 km/klst hraða.
Vinsamlegast kynnið ykkur frekar ábyrgðarskilmála og leiðbeiningar í notkunarleiðbeiningum.
Fæst í Hagkaup Smáralind, Garðabær og á hagkaup.is
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Fínasti klúbburinn fékk fáa í Aðaldal
Fjör var í veiðihúsinu og fáir snyrtilegri um helgina en veiðifélagarnir á Nessvæðinu
„Ég hélt mínu striki og er að verða eins konar „trendsetter“ í þessum hópi. Það þykir ekkert flott lengur að fá
fisk heldur er aðalatriðið að segja sögur í veiðihúsinu. Og
á bakkanum. Ég tók með mér Rod Stewart-ævisöguna og
var mest að lesa upp úr henni á bakkanum. Meðan Þorvar
bróðir var að flengja ána. Þetta var ótrúlega dautt,“ segir
Jón Óskar Hafsteinsson myndlistarmaður og einn þekktasti
stangveiðimaður landsins. Þessi tiltekni hópur, sem Jón
Óskar fer árlega með í Laxá í Aðaldal, leggur upp úr því að
allir séu ákaflega snyrtilegir í klæðaburði í veiðiferðinni og
er ætíð haldin veisla á árbakkanum þar sem skartmennin
háma í sig dýrindis krásir.
Jón Óskar segir að í veiðihúsinu hafi verið sagðar veiðisögur frá því að fiskur var í ánni. „Svo er með okkur Máni
Svavarsson tónlistarmaður, sem er einhver flottasti sögu-

maður sem maður veit um, og hann hélt lífinu í okkur með
gamansögum og eftirhermum. Gunni Helga leikari tekur
svo alltaf sína spretti.“
„Flestir í þessum hópi hafa veitt á þessum tíma í Nesi í
fimm ár og var þetta óvenju slappur túr. Aðeins átta fiskar
og þar af aðeins einn tveggja ára fiskur, þrátt fyrir að sumarið í sumar hafi gefið mjög vel í Nesi,“ segir Ásmundur
Helgason – þrautreyndur veiðimaðurinn og einn félagsmanna. Ýmsar tilgátur voru um ástæður þess að laxinn
tók ekki hjá hópnum að þessu sinni; sunnanáttin slekkur
á ánni, hitasveiflur voru miklar, óvenju mikið vatn í ánni
og sitthvað fleira var tínt til. „En ekki að hugsast gæti að
veiðimenn væru ekki starfinu vaxnir. Reyndar var Hilmar
Hansson, sem er okkar fremstur veiðimanna, ekki með að
þessu sinni. En, þetta var frekar ónýtt.“
- jbg

FÉLAGARNIR Á myndinni er hópurinn sem var við veiðar á Nes-

svæðinu í Aðaldal um helgina. Þarna eru bræðurnir Nökkvi og Máni
Svavarssynir, bræðurnir Jón Óskar, Þorvar og Hringur Hafsteinssynir,
bræðurnir Gunnar og Ásmundur Helgasynir, Örn, Davíð, Börkur,
Sigvaldi, Sigþór og Þórir Grétar.
MYND/ÁSMUNDUR HELGASON

MIKIÐ ÚRVAL
BRÚÐARGJAFA

SKRÍMSLI ÚR ELLIÐAÁNUM Garðar Örn himinlifandi með laxinn, þann stærsta sem veiðst hefur í ánum í sumar. Fiskinn veiddi

hann á gamla veiðistöng sem afi hans átti en hann var einmitt formaður Elliðaárnefndar á sínum tíma.

Edef]
Td]SgbeY\X
Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu
með nöfnum sínum
og brúðkaupsdegi ísaumuðum.

Íslensk
kennslubók í
matreiðslu fylgir.
Gildir um KitchenAid
hrærivélar.

FOR THE WAY IT´S MADE

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stærsti laxinn úr
Elliðaám í sumar
Garðar Örn Úlfarsson dró stórlax úr Elliðaám í gær og vill tileinka afa sínum
ﬁskinn en Garðar veiddi laxinn á gamla Hardy-stöng úr fórum hans.
Stærsti lax sem veiðst hefur í
Elliðaám í sumar hljóp á færið
hjá Garðari Erni Úlfarssyni,
blaðamanni Fréttablaðsins, í gær
– rúmlega sjö og hálft kíló eða
fimmtán pund og 96 sentimetrar
að lengd.
Garðar var að vonum hoppandi
kátur þegar blaðamaður heyrði
í honum í gær, en þá var hann
nýbúinn að landa ferlíkinu. Og
brosti hringinn.
„Viðureignin tók um hálftíma.
Hann tók litla flugu sem heitir Friggi. Svartan Frigga hálftommu. Mér var gefin þessi fluga
í sumar af höfundinum sem ég
hitti á einum veiðistaðnum. Nú
prófaði ég hana þar sem heitir
Heyvað.“
Veiðistaðurinn er gamalþekktur og er ofarlega í ánni.
Garðar segir þetta ákaflega
vinsamlegt af Elliðaánum í sinn
garð og spyr hvort til séu einhverjar veiðireglur um hvenær
eigi að hætta að brosa?
Garðar tók laxinn á gamla
Hardy-stöng, 9,5 feta fyrir línu
átta.
„Þetta er stöng sem afi minn
átti. Hann var einmitt formaður
Elliðaárnefndar. Ég tileinka
þennan lax honum,“ segir Garðar og segir þetta sérdeilis fínan
dag.
„Nokkrir mjög stórir hafa
veiðst í sumar, óvenju margir
stórlaxar í þessari alræmdu smálaxaá. Hver svo sem ástæðan er,“
segir Bjarni Júlíusson, formaður
Stangveiðifélags Reykjavíkur,
sem hefur umsjón með ánni.

STÓRLAXINN Stærðin á laxinum sést vel þar sem hann liggur við hlið annarrar

flugustangar Garðars.

Þetta er stöng
sem afi minn átti. Hann
var einmitt formaður
Elliðaárnefndar. Ég
tileinka þennan lax
honum.
Garðar Örn Úlfarsson, blaðamaður

Ólafur E. Jóhannsson er formaður árnefndar Elliðaáa og
hann segir þetta stærsta lax sem
veiðst hefur þar í sumar.
„Það hafa komið stærri fiskar og við erum til að mynda með
einn tuttugu punda uppstoppaðan
hér uppi á vegg, í veiðihúsinu.“
Ólafi vefst tunga um tönn

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þegar hann er spurður hver sé
stærsti lax sem veiðst hefur í
Elliðaánum enda hafa þar verið
stundaðar veiðar í á annað
hundrað ár. Og því erfitt að
segja.
„Eftir 1992 hefur ekki komið
stærri fiskur en 20 pundari.
Þessi lax er alls ekki sá stærsti
en glæsilegur engu að síður, ég
er ekki að draga úr því.“
Ólafur vigtaði laxinn eftir
kúnstarinnar reglum og kom þá
á daginn að hann var 7,56 kíló
eða 15 pund rúmlega og 96 sentimetrar að lengd.
„Hann er leginn og farinn að
þynnast. Nýgenginn hefur hann
verið þyngri.“
jakob@365.is
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD

Rás 2 kl. 12.45
Poppland

Stöð 2 kl. 20.45
NCIS: Los Angeles
Þriðja þáttaröð þessarar
vinsælu spennuþáttaraðar um starfsmenn
sérstakrar deildar innan
bandaríska hersins
sem hefur það sérsvið að rannsaka
glæpi sem tengjast sjóhernum eða
strandgæslunni á
einn eða annan hátt.

Body of Proof

Breaking Bad

Men at Work

STÖÐ 2 KL. 20.50 Bandarísk sakamálaþáttaröð. Meinafræðingurinn Megan
Hunt fer sínar eigin leiðir í starﬁ og
lendir iðulega upp á kant við yﬁrmenn
sína. Aðalhlutverkið leikur Dana Delany.

STÖÐ 2 KL. 22.15 Fimmta þáttaröðin
um efnafræðikennarann og fjölskyldumanninn Walter White sem nýtir
efnafræðiþekkingu sína í framleiðslu
og sölu á eiturlyfjum og sogast inn í
hættulegan heim eiturlyfja og glæpa.

SKJÁR 1 KL. 20.15 Þrælskemmtilegir
gamanþættir sem fjalla um hóp vina
sem allir vinna saman á tímariti í New
York-borg. Þeir lenda í ýmiss konar
ævintýrum sem aðallega snúast um að
ná sambandi við hitt kynið.

TV.COM 8,1

TV.COM 9,0

6,4

9,4

TV.COM 9,0

6,5

Poppland er á dagskrá
Rásar 2 frá klukkan
12.45 til 16.00 alla
virka daga. Meðal
fastra dagskrárliða
eru Tónlistarfréttir,
Plötur vikunnar,
Nýjasta tækni og
vísindi og ﬂeira.
Umsjónarmenn
eru Ólafur Páll
Gunnarsson og
Matthías Már
Magnússon.

STÖÐ 2

Sænsku
glæpasagnaverðlaunin
2012

06.10 Modern Family

07.00 Stjarnan - Valur

16.30 Ástareldur

07.00 Barnatími Stöðvar 2

16.05 Stjarnan - Valur

17.20 Franklín og vinir hans (13:52)

08.05 Malcolm in the Middle (12:22)

17.45 KR - Valur Bein útsending

17.43 Hrúturinn Hreinn (9:20)

08.30 Ellen (32:170)

19.50 Breiðablik - Þór/KA Útsending

17.50 Dýraspítalinn (4:9)

09.15 Bold and the Beautiful

frá úrslitaleiknum í Borgunarbikarkeppni
kvenna í knattspyrnu.

18.20 Táknmálsfréttir

09.35 Human Target (11:13)
10.20 Doctors (47:175)
11.00 Masterchef (13:13)

Eftir metsöluhöfundinn Åsu Larsson

22.00 Pepsi mörkin 2013
23.15 Fram - Stjarnan Útsending frá

19.30 Veðurfréttir

11.45 Kingdom of Plants
12.35 Nágrannar

02.15 Spænsku mörkin 2013:14

(Hugh Laurie - Down by the River)

13.00 Kickin‘ It Old Skool

02.45 KR - Valur Útsending frá leik KR

20.25 Vinur í raun (6:6) (Moone Boy)

14.50 The Glee Project (5:11)

og Vals í Pepsi-deild karla í fótbolta.

20.50 Sönnunargögn (7:13)

19.35 Hugh Laurie: Tónlistin við ána

21.30 Hulli (1:8) (Fyrsti þáttur) Hulli

15.35 Lína langsokkur

20.00 Premier League World

er teiknuð útgáfa af höfundi þáttanna,
Hugleiki Dagssyni. Hann býr í Reykjavík
og er listamaður á niðurleið. Dónalegar
myndasögur hans, sem hafa notið töluverðrar velgengni, eru hættar að seljast.
Skrautlegur vinahópur hjálpar Hulla í
hamingjuleitinni en ekkert virðist ganga
upp hjá honum. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (4:22)
18.23 Veður

15.40 Messan
16.40 Tottenham - Swansea
18.20 Man. Utd - Liverpool

18.30 Fréttir Stöðvar 2

Steinþór Guðbjartsson/Morgunblaðið

19.00 Fréttir

úrslitaleiknum í Borgunarbikarkeppni
karla í knattspyrnu.

16.25 Ellen (33:170)

„… einn helsti sumarsmellur
ársins. Frábær krimmi.“

18.30 Marteinn (8:8)(Adolf hreinlætir)

18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag

20.30 Ensku mörkin - úrvalsdeildin

22.00 Tíufréttir

(2:40)

19.06 Veður

22.15 Veðurfréttir

21.25 Football League Show 2013/14

19.15 Ástríður (2:12) Það er Valentínusardagur og Ástríður hefur engan til að senda
sér blóm en hún er ráðagóð og leysir málið
með því að senda sér sjálfri. Hún kynnist
blaðamanninum Birni en Bjarni frændi
bjargar Ástríði frá því að gera mistök.

22.20 Glæpahneigð (22:24)

21.55 Tottenham - Arsenal

23.00 Paradís (8:8) (The Paradise)

23.35 Stoke - Crystal Palace

23.55 Kynlífsráðuneytið (5:15) (Sex

ministeriet)
00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

19.40 Modern Family
20.05 Masterchef USA (8:20)
20.45 NCIS: Los Angeles (3:24) Þriðja
þáttaröð þessarar vinsælu spennaþáttaraðar um starfsmenn sérstakrar deildar
innan bandaríska hersins sem hafa það
sérsvið að rannsaka glæpi sem tengjast
sjóhernum eða strandgæslunni á einn
eða annan hátt.
21.30 Person of Interest (5:22)
22.15 Breaking Bad (3:8) Fimmta

þáttaröðin um efnafræðikennarann og
fjölskyldumanninn Walter White sem
nýtir efnafræðiþekkingu sína í framleiðslu og sölu á eiturlyfjum.
23.00 Grimm (21:22)

11.15 Lalli 11.20 Refurinn Pablo 11.25 Kai Lan
11.45 Svampur Sveinsson 12.10 Könnuðurinn
Dóra 12.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.55
Strumparnir 13.20 Waybuloo 13.40 Fjörugi
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.25 Histeria!
14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Ofuröndin
15.20 Lalli 15.25 Lalli 15.30 Refurinn Pablo
15.35 Kai Lan 15.55 Svampur Sveinsson
16.20 Könnuðurinn Dóra 16.45 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
17.05 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 17.30 Strumparnir 17.55
Waybuloo 18.15 Fjörugi 18.35 Áfram Diego,
áfram! 19.00 Histeria! 19.25 Doddi litli og
Eyrnastór 19.35 Ofuröndin

08.00 Cheers (21:25)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.00 Once Upon a Time (13:22)
16.40 Gordon Ramsay Ultimate

Cookery Course (3:20)

Videos (31:44)

02.00 The Killing (12:12)

19.00 Everybody Loves Raymond

02.40 Crossing Lines (7:10)

20.00 Strákarnir

(11:23)

03.25 Battle for Haditha

20.30 Stelpurnar

19.25 Cheers (22:25)

05.00 Kickin‘ It Old Skool

20.55 Fóstbræður (5:8)

19.50 Solsidan (3:10) Nýr sænskur

21.25 Curb Your Enthusiasm (9:10)
22.00 The Drew Carey Show (4:24)
22.25 Strákarnir
19.00 Friends (14:23)

22.55 Stelpurnar

19.20 Two and a Half Men (7:16)

23.20 Fóstbræður (5:8)

19.40 Simpson-fjölskyldan (1:22)

23.50 Curb Your Enthusiasm (9:10)

20.05 Pretty Little Liars (23:25)

00.25 The Drew Carey Show (4:24)

20.50 Pretty Little Liars (24:25)

00.50 Myndbönd frá Popptíví

21.35 Pretty Little Liars (25:25)

13.00 Algjör Sveppi og dularfulla

00.25 Friends (14:23)

hótelherbergið

00.45 Two and a Half Men (7:16)

14.20 Kickin‘ It Old Skool

01.10 Simpson-fjölskyldan (1:22)

16.05 The Marc Pease Experience

01.30 Glory Daze (5:10)

17.30 Algjör Sveppi og dularfulla

02.55 The Carrie Diaries
03.40 Tónlistarmyndbönd

rískir gamanþættir um vinahóp sem einhvern veginn tekst alltaf að koma sér í
klandur.
21.35 Parks & Recreation (1:22)
22.00 Flashpoint (11:18)

00.30 Excused
00.55 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny (3:8)
01.20 Flashpoint (11:18)
02.10 Pepsi MAX tónlist

20.35 The Marc Pease Experience

01.25 The Matrix

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

21.10 Happy Endings (1:22) Banda-

18.50 Kickin‘ It Old Skool

23.40 Contagion

ÚTVARP

20.40 The Office (21:24)

hótelherbergið

22.00 Wanderlust

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30
Fiskikóngurinn

20.15 Men at Work (7:10)

23.40 Law & Order: UK (3:8)

23.40 The Carrie Diaries

02.15 The Carrie Diaries

gamanþáttur sem slegið hefur í gegn á
Norðurlöndunum.

22.50 Dexter (7:12)

22.20 Glory Daze (5:10)
23.00 The Carrie Diaries

%µNDE¼²)RUODJVLQV_)LVNLVOµ²_59._6¯PL

(10:23)

18.35 America‘s Funniest Home

01.10 Broadchurch (3:8)

2SL²DOODYLUNDGDJDNOȂRJODXJDUGDJDNOȂ

07.35 Everybody Loves Raymond

17.55 Dr. Phil

00.25 Rizzoli & Isles (12:15)

Q X
L V 
JLG
QHWL

D
O
£

U
²
IR
DE¼
ZZZ
EµN

X
U
Y¸
ȂDO

06.00 Pepsi MAX tónlist

17.10 Psych (16:16)

23.45 Harry‘s Law (14:22)

NÝ
K IL J A

SKJÁREINN

03.40 Wanderlust

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

06.00 Eurosport 11.35 The Barclays - PGA Tour
2013 (3:4) 14.45 The Barclays - PGA Tour 2013
(4:4) 19.15 PGA Tour - Highlights (33:45) 20.10
Inside the PGA Tour (35:47) 20.35 Solheim Cup
2013 (3:3) 03.30 Eurosport

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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Sömdu lag í gegnum Facebook
Bandaríkjamaður heldur tónleika með íslenskum raftónlistarmönnum á Harlem.

„Ég er maður rútínunnar og fæ mér
alltaf hafragraut með sólblómafræjum
og smá sjávarsalti ásamt góðum
tebolla. Svo ef ég er í gourmet-skapi
skvetti ég smá kókosmjólk með og
jafnvel jarðarberjum eða bláberjum.“
Hjalti Jón Sverrisson, tónlistarmaður og guðfræðinemi

„Christofer hafði heyrt lag með mér á
Facebook-síðu minni og spurði hvort
ég vildi syngja með sér. Það varð úr
að við sömdum saman lag í gegnum
Facebook sem við munum flytja á tónleikum á Harlem,“ segir Hallfríður Þóra
Tryggvadóttir, söngkona og háskólanemi, um samstarf sitt við bandaríska
tónlistarmanninn Christofer Czechowicz, sem kemur fram undir listamannsnafninu Pál Vetika.
Að sögn Hallfríðar hefur Christofer
brennandi áhuga á landi og þjóð en hann
bjó hér um tveggja ára skeið og kynntist þá ýmsu fólki í tónlistarsenunni. Er

hann flutti aftur til Bandaríkjanna langaði hann að kynna íslenska tónlist þar
ytra og úr varð samstarf á milli hans og
Útón.
„Það var skemmtilegt að semja lag
með manni sem ég hafði aldrei hitt og
það verður skemmtilegt að koma fram
á tónleikum með þessum frábæru listamönnum,“ segir Hallfríður.
Auk hennar og Christofers munu tónlistarmennirnir Captain Fufanu, Two
Step Horror og AMFJ koma fram.
Tónleikarnir eru eins og áður segir á
skemmtistaðnum Harlem í kvöld og
byrja klukkan 22.
- hó

LISTAMENN Tónlistarmennirnir, frá vinstri: AMFJ, Hallfríður

Þóra Tryggvadóttir, Christofer Czechwicz, Two Step Horror og
Captain Fufanu. Þau koma fram á tónleikunum á Harlem á
fimmtudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
HAKKARI Helga

Guðmundsdóttir,
meistaranemi í
tölvunarfræði við
HR, er eina stúlkan
sem tekur þátt í
Hakkarakeppni HR á
morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/
DANÍEL

,8q

SKEIFUNNI | KRINGLUNNI | SPÖNGINNI

Eins og hörkuspennandi fótboltaleikur

„ EINFALDLEGA

HREIN DÁSEMD“
1. SÆTI

INN OG EYMUN
BÓKSÖLULIST
- KILJUR

Helga Guðmundsdóttir, meistaranemi í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík,
er eina stúlkan sem tekur þátt í Hakkarakeppni sem fram fer annað kvöld.
„Ég er ein af níu keppendum í
úrslitum og eina stúlkan í hópnum.
Það var eins í fyrra, þá var ég eina
stelpan í fimm manna hópi,“ segir
Helga Guðmundsdóttir, meistaranemi í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og keppandi í
Hakkarakeppni HR sem fram fer
á morgun.
Að sögn Helgu er hakkarakeppni
sem þessi hörkuspennandi áhorfs.
„Keppendur sitja uppi á sviði og
reyna að brjótast inn í tölvuna
hjá hver öðrum og verjast árásum hinna um leið. Það er stigatafla á staðnum sem áhorfendur
fylgjast með og svo er keppninni
lýst á mannamáli. Þetta er eins og
hörkuspennandi fótboltaleikur,“
segir hún og hlær.
Keppnin er haldin í tengslum

– Kolbrún Bergþórsdóttir, Mbl.

DSSON

VIKUM SAMAN
Í FYRSTA SÆTI!

við ráðstefnuna Nordic Security
Conference sem fer fram hér á
landi um þessar mundir. Á meðal
ráðstefnugesta er Katie Moussouris, yfirmaður öryggismála hjá
Microsoft.
„Þetta verður mjög strembin
keppni. Það eru til dæmis tveir
erlendir hakkarar sem fljúga að
utan til að taka þátt. Maður á það
til að verða stressaður í svona
aðstæðum og hugsa ekki jafn skýrt
og alla jafna, en þetta er samt
ofsalega gaman.“
Helga lauk g r u n n ná mi í
tölvunar fræði við HR síðasta
vor. Lokaverkefni sitt vann
hún í starfsnámi við hina virtu
Fraunhofer-stofnun í Maryland í
Bandaríkjunum og var verkefnið
ætlað bandarísku geimferða-

stofnuninni, NASA. „Ég sinnti
rannsóknum sem notaðar eru til
að prófa notendaviðmót fyrir kerfi
sem NASA notar til að stjórna
gervihnöttum. Það er mjög mikilvægt að það séu ekki villur í þeim
kerfum,“ útskýrir hún.
Það krefst mikillar vinnu að
verða fær hakkari og segist Helga
hafa lært tökin á námskeiði í
tölvuöryggi sem kennt er við HR.
„Hver sem er getur lært að hakka
ef hann nennir að leggja tíma og
vinnu í það. Ég lærði að hakka á
námskeiði í tölvuöryggi, hugsunin er sú að til þess að verjast þarf
maður fyrst að læra að ráðast inn.
En það er ætlast til þess að fólk
nýti þessa kunnáttu ekki til ills.“
Keppnin fer fram í HR klukkan
19.30 og er öllum opin. sara@365.is

Vann að tónlist í L.A. í sumar
„Feykiskemmtileg“

„Ekki láta sumarið líða
án þess að lesa Maður
sem heitir Ove ... í senn
hrífandi og fyndin.“
– Kolbrún Bergþórsdóttir,
Morgunblaðinu

FRÉTTABLAÐ
INU

★★★★★
„Stórkostleg saga.
Hún grætir og kætir.“

– Kristjana Guðbrandsdóttir,
DV

DYNAMO REYKJAVÍK

FRIÐRIKA BENÓ
NÝS,

Jakob notaði sumarfríið til að taka upp plötu og semja lag með Steed Lord.
Jakob Frímann Magnússon, Stuðmaður og miðborgarstjóri, dvaldi nýlega í Los Angeles við upptökur
á nýrri plötu. Platan var unnin undir stjórn upptökustjórans og gítarleikarans Pauls Brown, margverðlaunaðs tónlistarmanns, sem hefur meðal annars
unnið með tónlistarmönnum á borð við George Benson, Patty Austin, Al Jarreau og Luther Vandross.
Tónlistin mun vera í anda ýmissa fyrri platna Jakobs sem komið hafa út í Bandaríkjunum, Asíu og Evrópu, frumsaminn, fönkskotinn, instrúmental djass.
Í ferðinni notaði hann einnig tækifærið og tók upp
lag með hljómsveitinni Steed Lord fyrir Hljómskálann sem sýnt verður í þættinum í september.
Jakob Frímann er ekki ókunnugur borg englanna,
en þar bjó hann og starfaði um árabil, meðal annars
fyrir bandaríska útgáfufyrirtækið Warner Brothers.
„Það var að áeggjan þeirra Hljómskálamanna
að við Steed Lord tókum upp lag saman. Þeir vildu
steypa þessum Los Angeles-staðsettu tónlistarmönnum saman. Afrakstur ferðarinnar verður lagður undir dóm hlustenda þegar þar að kemur,“ sagði
Jakob, sem vildi ekki tjá sig um verkefnin að öðru
leyti.
- hó

SAMSTARF Svala Björgvinsdóttir söngkona og Jakob Frímann
Magnússon sömdu saman lag í Los Angeles í sumar fyrir
sjónvarpsþáttinn Hljómskálann.

Verslun
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522 3000
hataekni.is
Opið:
virka daga
9.30–18
laugardaga
12–17

42" LG
Plasma HDready
600Hz, USB,
Razor Frame, T2
móttakari,
2xHDMI.

Útsöluverð:

99.995

Útsöluverð:

49.995
Verð
áður:

69.995

LET26T1000HF

Verð
áður:

26" Haier

149.995

42PN450D

Slim Edge LED Full HD,
DVB-T, USB, 2xHDMI.

DELL
Inspiron
fartölva
a töl a
15,6“ skjár, Windows8,
3 ára ábyrgð, Intel
Celeron 1007U, 4Gb
vinnsluminni, 500Gb
harður diskur.

Útsöluverð:

79.995
Verð
áður:

Útsöluverð:

89.995

179.995

INSPIRON3521#04

279.995

PIPAR \ TBWA UÊ-ÊUÊ£ÎÓ{xÇ

Verð
áður:

42LA641V

42 LG
42"
EdgeLED, Cinema 3D, SmartTV, 3xHDMI, FullHD,
200Hz, NFC, USB, Dual Core örgjörvi, 1,25 Gb
vinnsluminni, T2 móttakari og gervihnattamóttakari.

g A00003635
A00003636 og

TSX112
2

Nokia Asha
300 Touch
and Type

Útsöluverð:

39.995
Verð
áður:

59.995

Yamaha
smástæða

3G, 1Ghz, snertiskjár,
5MP myndavél, FM
útvarp, rauður og
dökkgrár.

CD, iPod/iPhone, USB,
útvarp, aux, 5 litir.

Útsöluverð:

14.995
Verð
áður:

B-vörur
örur
Úrval
al sýningartækja á lækkuðu
verði,
símar, tölvur og sjónvörp
ði símar

19.995

Heyrnartó
Heyrnartól
tó á
25% afslæ
afslætti

Yamaha á
20% afslætti

Nú er
opio allan
sólarhringinn
í Engihjalla
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AF FÓLKI
Hugleikur með fleiri læk
Listamaðurinn og skopteiknarinn
Hugleikur Dagsson er kominn með
fleiri „læk“ á Facebook en lögreglan
á höfuðborgarsvæðinu. Hugleikur
segir á síðunni sinni að lögreglan hafi
verið verðugur andstæðingur og spyr
hvern hann ætti nú að toppa næst?
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
skrifar við stöðuuppfærslu Hugleiks
og segir að þetta sé ekki búið. Hugleikur er, eins
og staðan er
þegar þetta
er skrifað,
með
rúmlega
300 fleiri
„læk“
en lögreglan. - hrs

Eftir allan kuldann, rokið,
snjóinn og slydduna er veturinn
loksins að bresta á.

Gísli Galdur eignast strák
Tónlistarmaðurinn og plötusnúðurinn Gísli Galdur Þorgeirsson og
kona hans, Kristín Kristjánsdóttir,
eignuðust á dögunum sitt annað
barn. Það mun vera strákur sem
hefur hlotið nafnið Kristján Galdur.
Gísli og Kristín búa nú í Kaupmannahöfn þar sem Gísli leggur
stund á nám í tónsmíðum. Gísli
hefur getið sér gott orð sem tónlistarmaður en hann hefur meðal
annars unnið með hljómsveitunum
Trabant, Quarashi, Ghostigital,
Motion Boys og Human Woman.

Mest lesið
1 Safnar fyrir Playboyferð
2 Nýnasistar hvattir til að mótmæla
mosku á Íslandi
3 Yﬁrgangur í meðeigendum mínum
var slíkur að á mér var brotið
4 Svangir fangar fá ekki vinnu
5 Nýr iPhone eftir tvær vikur - hægt
að skipta gamla símanum upp í
nýjan
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