Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
oog Arnarbakka

SKOÐUN Unnur Brá Konráðsdóttir skrifar um gjaldeyrishöft og frelsi. 24

MENNING Shakespeare‘s
Globe Theatre sýnir Hamlet
í Hörpu eitt kvöld. 36

LÍFIÐ Þátttaka í handritasamkeppni Doris Film og Wift fór
fram úr björtustu vonum. 54

SPORT Illskiljanleg ákvörðun IHF um að hleypa Þýskalandi á HM vekur undrun. 48
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Lögreglan vaktar
fórnarlamb ofbeldis

Dræm laxveiði
Segjast sviptir valdi Sveitarstjórnarmenn eru ósáttir við hugmyndir iðnaðarráðherra að nýjum
raforkulögum. 8
Innlend framleiðsla ónóg
Fjölmörg dæmi eru um að flytja
þurfi inn landbúnaðarafurðir þegar
innlend framleiðsla þrýtur. 12
Aðstoða pör Íslenskar konur hafa
hannað smáforrit sem hjálpar
pörum að ganga í gegnum glasameðferð. 18

Maggi Legó fyllir skarðið.

MYND// ARI MAGG

Fjöldi heimilisofbeldismála sem koma til kasta lögreglunnar á Suðurnesjum hefur
þrefaldast á þremur árum. Brugðist er við með því að nota neyðarhnapp fyrir fólk
í áhættuhópi. Fyrsti notandinn fékk hnapp fyrir fáeinum dögum.

Gus Gus í tónleikaferðalag:

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-

TÓNLIST Hljómsveitin Gus Gus

nesjum tók fyrir nokkrum dögum
í notkun neyðarhnapp fyrir fólk
sem er í hættu á að verða fórnarlamb ofbeldis. Hnappurinn hefur
verið notaður erlendis í heimilisofbeldismálum þegar hætta er á að
brotamaður brjóti nálgunarbann.
Aðeins einn notandi er með slíkan hnapp enn sem komið er hér á
landi.
Samið hefur verið við fyrirtæki í öryggisþjónustu sem leigir
lögreglunni hnappinn. Notandinn
verður þó vaktaður fari hann út
fyrir umdæmið. Gögnin um mál
hans fara inn í Fjarskiptamiðstöð

Laxveiði í net í Þjórsá hefur dregist
saman um þriðjung milli ára. 2

TÓNLEIKAFERÐ FRAM UNDAN

ríkislögreglustjóra og eru því
aðgengileg í öðrum umdæmum.
Það kemur svo til kasta viðkomandi lögregluumdæmis ef notandinn sér sig knúinn til að nota neyðarhnappinn fjarri heimkynnum
sínum.
„Þetta er náttúrlega bara á
fyrstu metrunum en við teljum að
þetta sé leiðin sem samfélagið eigi
að fara í þessum málum,“ segir
Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn.
Fjöldi heimilisofbeldismála sem
koma til kasta lögreglunnar á Suðurnesjum hefur þrefaldast á þremur árum.
- jse/ sjá síðu 6

… við teljum að þetta
sé leiðin sem samfélagið eigi
að fara í þessum málum.
Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn
á Suðurnesjum

Heimilisofbeldismál sem
komu til kasta lögreglunnar
á Suðurnesjum.

2013 56
2010 18

Forsetinn fer
ekki með
er þessa dagana að undirbúa tónleikaferðalag með haustinu til
að fylgja eftir hinni nýútkomnu
plötu Mexíkó. Einn af forsprökkum sveitarinnar, Stephan Stephensen, einnig þekktur sem President
Bongo, fer ekki með í ferðalagið.
„Hann ætlar að taka sér frí að
minnsta kosti fram að jólum,“ segir
Þorsteinn Stephensen, umboðsmaður Gus Gus og bróðir Stephans.
Tónlistarmaðurinn Magnús
Guðmundsson, Maggi Legó, fyllir
upp í skarðið á tónleikaferðalaginu.
- bþ / sjá síðu 54
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HETJAN Sergio Romero varði tvisvar í
vítaspyrnukeppninni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Bjartast A-til Í dag hvessir af suðaustri
og fer að rigna um og eftir hádegi S- og
V-til. Yfirleitt hægur vindur og bjart með
köflum norðaustanlands. 4

HM í Brasilíu:

SÉRBLAÐ
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Útsöluverð

• S. 551 0770

• Exemi
• Sóríasis
• Rósroða
• Kláða í húð
• Útbrotum
• Þurri húð
• Ofsakláða

HEFUR ÞÚ

REYNT AL
LT?

GENGUR VEL
KYNNIR Salcura
úrræði í úðaform
DermaSpray
er 100% náttúru
exemi og sóríasi i sem getur veitt langva
legt meðfer
randi bata
s. Frábær árangu
ðarvið m.a.
r, auðvelt í
notkun og engarþurrki í húð,
aukaverkanir.

S

alcura DermaSp
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einstaka náttúruleg
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Salcura Zeoderm borið er á húðina.
REYNSLA
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nærir efstu
„Ég hef verið
lög húðarað
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glíma við slæman
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þurr og/eða
sködduð.
þurrk á höndunu
Það inniheldu
m
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LÖNG RÖÐ Miðar á leik KR og Celtic, sem fer fram í næstu viku, fóru í sölu á hádegi í gær. Löng röð myndaðist á fyrsta klukkutímanum en 1.550 miðar voru í boði. Jónas Kristinsson, framkvæmdastjóri KR, segir aðeins 200 miða eftir og fara þeir í sölu í
hádeginu í dag. „Þetta er eins og við viljum hafa það,“ segir Jónas um stemninguna vegna leiksins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Byggingakranar spretta nú upp eins og gorkúlur um allt höfuðborgarsvæðið:

Innflutningur á krönum hafinn
144
EFNAHAGSMÁL Byggingakrönum á

höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað
um rúmlega helming frá árinu 2010
samkvæmt talningu sem Fréttablaðið gerði.
Þröstur Lýðsson, framkvæmdastjóri hjá Merkúr sem flytur inn
og selur byggingakrana, segir að
innflutningur á krönum hafi aukist mikið á síðustu misserum. „Það
er þannig með þessa sjálfreisandi

krana að þeir halda sér svakalega
í verðgildi. Hingað kom nýr krani
árið 2005 sem var svo seldur aftur
úr landi árið 2009 og kom aftur inn
árið 2014 á næstum sömu krónutölu
í öll skiptin.“
Seðlabankinn hefur reiknað út
að fylgni sé á milli fjölda byggingakrana á landinu og aukinnar fjárfestingar á íbúðamarkaði.
Fjölgun byggingakrana hefur þótt

landi í úrslitaleik HM í Brasilíu
á sunnudagskvöld. Það varð ljóst
eftir sigur Argentínumanna á
Hollendingum í undanúrslitum
í gær. Vítaspyrnukeppni þurfti
til að knýja fram úrslit eftir 120
markalausar mínútur en Sergio
Romero, markvörður Argentínu,
varði tvívegis í henni og var hetja
sinna manna.
- esá / sjá síðu 48

ÔWVDODt
IXOOXPJDQJL

kranar voru á
höfuðborgarsvæðinu þegar Fréttablaðið
taldi þá á dögunum.

benda til þess að efnahagurinn sé að
rétta úr sér. Þröstur vill þó meina að
fara eigi sér hægt svo hér verði ekki
ofþensla og bólumyndun.
- ssb / sjá síðu 16

%LCHAFOHHCIA-G`L;FCH>
Stefán Máni
sku
Handhafi íslensku
ðlaunanna
glæpasagnaverðlaunanna

Blóðdropinn
2007, 2013 og 2014

Loksins fáa
fáanlegar í kilju
SKIPIÐ

MYRKRAVÉL

Metsölubókin sem
hefur verið ófáanleg
alltof lengi

Nú loks fáanleg
í kilju

FACEBOOK: NAME IT ICELAND
INSTAGRAM: @NAMEITICELAND
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Breytingar á lögum um fjárfestingar og afnotarétt útlendinga á fasteignum komnar úr nefnd:

Innanríkisráðuneytið skoðar tillögurnar
Jóhannes Haukur, runnu á þig
tvær grímur?
Nei, ég kom alveg af fjöllum.
Jóhannes Haukur Hauksson, einn af fjórum
eigendum Grímsstaða á Fjöllum, hyggst
skoða tilboð í jörðina frá kaupendum á EESsvæðinu eftir að Nubo fékk ekki undanþágu.

STJÓRNMÁL Nefnd um endurskoðun á
lögum um fjárfestingar og afnotarétt
útlendinga á fjárfestingum á Íslandi
hefur skilað tillögum til innanríkisráðuneytisins.
„Nefndin er búin að skila hugmyndum
að breytingum sem er verið að fara yfir
hér og því er ekki lokið,“ segir Jóhannes
Tómasson, upplýsingafulltrúi innanríkisráðuneytisins.
Ríkisstjórnin samþykkti endurskoðun
laganna í byrjun september í fyrra að tillögu Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra. „Markmið endurskoðunar

HANNA BIRNA
KRISTJÁNSDÓTTIR

yrði meðal annars að tryggja að skýr lög
og reglur gildi á þessu sviði. Mikilvægt
er að treysta lagalegan grunn erlendra
fjárfestinga og tryggja að ákvarðanir
tengdar þeim byggist á skýrum almennum reglum en ekki á undanþáguákvæðum eða ívilnunum,“ sagði um starf nefndarinnar á vef ráðuneytisins.
Tillögur nefndarinnar hafa ekki verið
gerðar opinberar. „Menn vilja ekki
láta tillögurnar uppi alveg í bili,“ segir
Jóhannes sem kveður næsta feril málsins sér ekki alveg ljósan en að það skýrist
væntanlega fyrir helgi.
- gar

Ríkisstjórnin
samþykkti fyrir
tíu mánuðum
tillögu innanríkisráðherra
um að endurskoða lög um
fjárfestingar
útlendinga.
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Laxveiði netabænda
í Þjórsá mjög dræm
Einar H. Haraldsson, bóndi á Urriðafossi, segir netaveiði á laxi aðeins þriðjung
þess sem hún var á sama tíma í fyrra. Á móti komi þó að meðalþyngdin er mun
meiri nú. Hann kveðst engar skýringar hafa á þessari miklu sveiflu frekar en aðrir.
LANDBÚNAÐUR „Þetta er með allra

ÞRJÚ SKIP Nóg var um að vera á Skarfabakka á mánudaginn þegar þrjú skip lögðu

að bryggju.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Um sjö þúsund farþegar til Reykjavíkur á einum degi:

Ansi þétt skipað á Skarfabakka
REYKJAVÍK Þrjú skemmtiferðaskip komu að höfn á Skarfabakka í fyrradag. Öll skipin eru mjög stór og voru farþegarnir samtals sjö þúsund
sem stigu í land á Skarfabakka.
Valentínus Ólafsson, hafnsögumaður hjá Faxaflóahöfnum, segir
að þessi fjöldi farþega sé með því meira sem hefur komið í höfn með
skemmtiferðaskipum á einum degi.
Alls eru skipulagðar 89 heimsóknir skemmtiferðaskipa til landsins yfir helsta ferðamannatímann og rúmlega hundrað þúsund ferðamönnum til landsins með skemmtiferðaskipum, sem er svipaður fjöldi
og á síðasta ári.
- ebg

Ný rannsókn á hamingju:

Meirihluti erinda frá konum:

Aftur orðin
hamingjusöm

Fleiri leigjendur
báðu um hjálp

HEILBRIGÐISMÁL Íslendingar eru

SAMFÉLAGSMÁL Tæplega eitt
þúsund erindi bárust Leigjendaaðstoðinni fyrstu sex mánuði
ársins en það er 35 prósenta
aukning frá síðasta ári.
Ekki aðeins leigjendur nýta
sér þjónustuna en þó í miklum
meirihluta, eða 957 tilvikum.
Aðrir hafa einnig samband, á
borð við fjölmiðla, fyrirtæki og
opinbera aðila.
Fleiri konur en karlar höfðu
samband eða í 589 tilvikum.
Mest er spurt um ástand og viðhald eignar en álitaefnin eru þó
af öllu tagi.

næsthamingjusamasta Evrópuþjóðin samkvæmt nýrri rannsókn
European Social Survay. Hamingja Íslendinga nálgast það stig
sem hún var fyrir bankahrun.
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri hjá landlæknisembættinu, segir að eftir hrun
hafi dregið úr hamingju margra
Íslendinga vegna þess að þeir
höfðu áhyggjur af því að ná ekki
endum saman.
Hamingja barna og unglinga
hafi þó aukist, meðal annars
vegna fleiri samverustunda með
foreldrum.
- ih

- nej
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EINAR H. HARALDSSON Bjart var yfir laxveiðinni hjá bóndanum á Urriðafossi
þegar Fréttablaðið heimsótti hann um miðjan júlí í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ríkur því þá væri ég búinn að selja
þær skýringar út um allan heim.“
En það eru ekki bara dræmar laxagöngur sem eru að stríða
bændum við Þjórsá. Einar segir
heyskapartíðina á Suðvesturlandi hafa verið gríðarlega erfiða,
menn hafi náð litlum heyjum enn
sem komið er og tún séu við það
að verða úr sér sprottin. „Það er

Ég er að fá þó nokkuð
af boltafiski upp í
fimmtán, sextán pund.
Einar H. Haraldsson,
bóndi á Urriðafossi

eigin lega það sem maður er sárastur yfir. Það eru bara sífelldar
rigningar.“
gar@frettabladid.is

Fjölskylda piltsins sem lést í rússíbanaslysi sendi frá sér yfirlýsingu:

Biður fjölmiðla um að gæta sín
BANASLYS Fjölskylda Andra Freys

/J§VSGFMMBOMFH
IMJ§BSCPS§



lélegasta móti,“ segir Einar H.
Haraldsson, bóndi á Urriðafossi,
um netaveiðina á laxi í Þjórsá það
sem af er sumri.
Að sögn Einars er fjöldi veiddra
laxa nú aðeins um þriðjungur þess
sem hann var á sama tíma í fyrra.
„Á móti kemur reyndar að þetta
er talsvert af vænum fiski,“ segir
hann.
Í fyrra var meðalvigt Þjórsárlaxanna á Urriðafossi tæplega
fimm pund. Nú segir Einar að
meðalþyngdin sé nær sjö eða jafnvel átta pundum. „Ég er að fá þó
nokkuð af boltafiski upp í fimmtán, sextán pund,“ segir hann.
Lax sem kominn er yfir tíu
pund hefur yfirleitt verið tvö ár
í sjó. Fiskur sem verið hefur eitt
ár í sjó, smálaxinn, skilar sér oft
síðar. Margfalt minna hefur verið
af honum nú en í fyrra. „En það
er lax að koma á hverjum degi,“
segir Einar sem útlokar ekki að
eitthvað rætist úr sumarveiðinni
áður en upp er staðið.
Einar reyndi fyrir sér í fyrra
með útflutning á ferskum Þjórsárlaxi með flugi til Englands. Hann
segir það ekki hafa gengið nógu
vel.
„Það er ekki nægjanlega hátt
verð ytra miðað við fyrirhöfnina
og kostnaðinn. Og einmitt þegar
það er svo mikil eftirspurn hér
innanlands eins og er í dag er fráleitt að það borgi sig,“ segir Einar
sem aðspurður kveðst engar skýringar hafa á þessari niðursveiflu.
„Það eru bara sveiflur upp og
niður eins og í öðru. Það hefur enginn skýringar á misjöfnu árferði í
laxinum. Ef ég hefði þær væri ég

Opið laugardaga til kl. 16

Sveinssonar, sem lést í rússíbanaslysi í skemmtigarðinum Terra
Mítica, hefur sent frá sér yfirlýsingu.
Í yfirlýsingunni kemur meðal
annars fram að Andri Freyr hafi
setið aftast í rússíbananum Inferno
með vini sínum og yngri systur. Í
lok ferðar, í fimmtán metra hæð,
gáfu sig öll öryggistæki fyrir sætið
og féll hann úr tækinu. Í tækinu var
norskur læknir sem veitti fyrstu
hjálp ásamt starfsfólki garðsins.
Beðið var eftir sjúkrabíl í 20-25
mínútur og lést Andri Freyr í bílnum á meðan hann var enn inni á
svæðinu.
Fjölskyldan biður fjölmiðla um
að gæta þess hvernig fréttir eru
settar fram þar sem það hjálpi
ekki systkinum og aðstandendum
að lesa rangar fréttir af málinu.

RÚSSÍBANI Andri Freyr Sveinsson féll úr rússíbananum Inferno í skemmtigarðinum

Terra Mítica.

Að lokum vill fjölskyldan koma
þakklæti til allra sem hafa sýnt
samhug og þeirra sem hafa greitt

MYND/HRÖNN

götu þeirra, sér í lagi starfsfólks
WOW air og fulltrúa hjá félagi húseigenda á Spáni.
- ebg

www.volkswagen.is

VW Tiguan. Á verði
sem snýr öllu á hvolf.

Þú sparar

715.000 k

6.750.000

r.

kr.

4Motio
ort & Style
Tiguan Sp
di tilboði:
á freistan

n 2.0 TDI

Nú bjóðum við nokkra Volkswagen Tiguan Sport & Style drekkhlaðna af sportbúnaði,
á freistandi tilboði sem erfitt er að standast. Komdu og reynsluaktu þessum frábæra bíl.
Það kæmi okkur ekki á óvart ef þú vildir taka hann með þér heim eftir rúntinn.
Tiguan Sport & Style 4Motion 2.0 TDI

6.490.000 kr.

Sportpakki
v3DQRUDPLFVÁODN
v:HEDVWRE¼ODKLWDULPHIMDUVWULQJX
v%¼ODVWDDVWR 3DUNDVVLVW 
v5/LQH\WUDÆWOLWRJIHOJXU
v6YDVNLSWPLVWÄ &OLPDWURQLF 
Tiguan með sportpakka

7.465.000 kr.

Tilboðsverð

6.750.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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SVONA ERUM VIÐ

ESA, eftirlitsstofnun EFTA, telur að kaup ríkisins á flugmiðum hjá Icelandair feli ekki í sér ríkisaðstoð:

Telur að ríkið kaupi farmiða fyrir milljarð
SAMGÖNGUR Eftirlitsstofnun EFTA

980

fóstureyðingar voru
framkvæmdar á Íslandi árið 2012.
Þar af voru 735 fóstureyðingar
framkvæmdar fyrir níundu viku.

(ESA) telur að kaup íslenskra stjórnvalda á flugmiðum á grundvelli
rammasamninga við Icelandair
feli ekki í sér ríkisaðstoð í skilningi
EES-samningsins. ESA hefur haft
málið til athugunar í kjölfar kvörtunar sem barst stofnuninni árið
2012 frá Iceland Express sem varð
síðar hluti af WOW air.
Svanhvít Friðriksdóttir, upplýsingafulltrúi Wow air, segir að málið
hafi lítið með Wow air að gera.
„Hins vegar er allt í lagi að benda

á að íslenska ríkið hefur ekki boðið
út þessi innkaup. Þau fara því fram
utan samninga þrátt fyrir að kærunefnd útboðsmála hafi staðfest að
útboðsskylda sé til staðar,“ segir
hún.
Gera megi ráð fyrir að það sé
nærri milljarður sem fari í farmiðakaup ríkisins og þau séu nær öll við
Icelandair.
„Ef þessum viðskiptum væri
beint til WOW air myndi það spara
ríkinu hundruð milljóna,“ segir
Svanhvít.

ESA segir að stofnanir og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins hafi
keypt á grundvelli rammasamninganna flugmiða af Icelandair
þegar þess var þörf. Ekki verði
annað séð en að rammasamningar íslenska ríkisins við Icelandair
hafi verið eðlilegir viðskiptagerningar á markaðsforsendum sem
fólu ekki í sér ívilnun til handa
Icelandair. Þar af leiðandi hafi
umræddir samningar ekki falið í
sér ríkisaðstoð.
- jme

EKKI STYRKUR Eftirlitsstofnun EFTA
telur að ríkinu sé heimilt að kaupa flugmiða af Icelandair. Kaupin flokkist ekki
sem styrkur.

Athugasemdir ÖSE
enn til skoðunar
SELJAKIRKJA Prestkosningar fara fram

í ágúst.

FRÉTTABLAÐIÐ/ AUÐUNN

Þrír sóttu um stöðu prests:

Sóknarprestur
kosinn í ágúst
TRÚMÁL Sóknarprestur í Selja-

kirkju verður kosinn þann 16.
ágúst næstkomandi. Þrír umsækjendur sóttu um stöðuna. Það eru
þeir Ólafur Jóhann Borgþórsson,
núverandi prestur í kirkjunni,
Fritz Már Berndsen Jörgensson
guðfræðingur og séra Hans Markús Hafsteinsson Isaksen. Hjördís
Stefánsdóttir, formaður kjörstjórnar, segir að kosningarnar verði
auglýstar næstu daga. Kosningarnar munu fara fram í safnaðarheimili kirkjunnar. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla mun hefjast 5.
ágúst. Kosningarnar eru haldnar
að frumkvæði sóknarbarna í Seljasókn en tæplega helmingur þeirra
krafðist kosninganna.
-jhh

Óánægja með baðherbergið:

Misþyrmdi
iðnaðarmanni
SVÍÞJÓÐ Húseigandi í Botkyrka

sunnan við Stokkhólm í Svíþjóð
var óánægður með endurbætur á
baðherberginu í húsi sínu. Hann
rændi þess vegna og misþyrmdi
iðnaðarmanninum og fékk aðstoð
annars manns til þess.
Húseigandinn og aðstoðarmaðurinn hafa nú verið dæmdir í fimm
ára fangelsi fyrir gróft ofbeldi og
mannrán. Báðir neita sakargiftum.
Framburður iðnaðarmannsins þótti
hins vegar trúverðugur auk þess
sem blóð fannst á vettvangi í húsi
árásarmannsins.
- ibs

Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofa ÖSE hefur í tvígang gert athugasemdir við
framkvæmd kosninga hér á landi. Alvarlegasta athugasemdin varðar jöfnun atkvæðisréttar. Innanríkisráðherra segir að stjórnarskrárnefnd eigi að skoða málið.
STJÓRNMÁL „Við höfum sjálfsagt
flest talið að þar sem við búum
í rótgrónu lýðræðisríki þá væri
kosningalöggjöfin í góðu lagi.
Ábendingar ÖSE gefa hins vegar
til kynna að það þurfi að laga
ýmislegt,“ segir Guðmundur Steingrímsson sem á sæti í Íslandsdeild
þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. Guðmundur segir
mikilvægt að hlusta á þessar
ábendingar.
Fulltrúar frá Lýðræðis- og
mannréttindaskrifstofu ÖSE
komu hingað til lands til að fylgjast með alþingiskosningunum 2009
og gerðu athugasemdir við framkvæmd kosninganna. Fulltrúar
ÖSE komu aftur í fyrra og ítrekuðu fyrri athugasemdir.
Stjórnvöld hafa ekki enn gert
nauðsynlegar stjórnarskrár- eða
lagabreytingar til að koma til móts
við athugsemdirnar.
Í svari Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra við
fyrirspurn Árna Þórs Sigurðssonar, VG, um hvað stjórnvöld
hafi aðhafst kemur fram að tvær
nefndir hafi verið skipaðar. Annars vegar stjórnarskrárnefnd
þar sem sæti eiga fulltrúar allra
flokka. Ýmis ákvæði stjórnarskrárinnar fjalla um framkvæmd
kosninga og til að koma til móts
við athugasemdir ÖSE þarf að
breyta stjórnarskránni.
Þá hefur forseti Alþingis skipað
nefnd fulltrúa innanríkisráðuneytisins, landskjörstjórnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga og
á hún að endurskoða ýmis ákvæði
laga sem snúa að framkvæmd
kosninga.
Ein helsta athugasemd ÖSE

HJÁ MAREL Árni Oddur Þórðarson, for-

stjóri fyrirtækisins.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Hefur gripið til ráðstafana:

Marel greiðir
3,3 milljóna sekt
VIÐSKIPTI Marel þarf að greiða

FYLGST MEÐ Fulltrúar ÖSE fylgjast með á kjörstað í Ráðhúsi Reykjavíkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

3,3 milljónir króna í sekt til Fjármálaeftirlitsins (FME) vegna
brota á lögum um verðbréfaviðskipti.
Ástæðan er sú að Marel tilkynnti ekki tafarlaust um forstjóraskipti þegar ljóst varð að
Theo Hoen hætti sem forstjóri
Marels og Árni Oddur Þórðarson
tæki við.
Í frétt á vef FME segir að fyrirtækið hafi gripið til ráðstafana
til að stuðla að því að atvik sem
þetta eigi sér ekki stað á ný. - jhh

Úttekt á kosningakerfi
Á vegum ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, er starfrækt sérstök
stofnun sem fylgist með kosningum og gerir úttekt á framkvæmd þeirra
og lagaumhverfi. Á sjötta tug ríkja í Evrópu og Norður-Ameríku eiga aðild
að ÖSE. Fyrst eftir að ÖSE var stofnað 1975 var kosningaeftirliti einkum
beint að kosningum í löndum þar sem grunur eða vissa um kosningasvindl
var til staðar. Undanfarin ár hefur ÖSE fylgst með kosningum í ríkjum þar
sem ekki leikur grunur á kosningasvindli. Í þeim löndum er lögð áhersla á
að gera úttekt á kosningakerfinu í heild og kortleggja þau. Settar eru fram
athugsemdir um atriði sem betur mega fara á grundvelli reglna um góða
kosningaframkvæmd sem Feneyjanefndin setti fram 2002 og annarra alþjóðlegra samþykkta.

varðar jöfnun atkvæðisréttar en
til að jafna hann þarf að breyta
stjórnarskrá. Innanríkisráðherra
segir að gert sé ráð fyrir að stjórnarskrárnefnd taki þetta atriði til
skoðunar.
„Miðað við hvernig fór fyrir
stjórnarskrármálinu á síðasta
kjörtímabili þá er maður ekki sérlega bjartsýnn á að þessu verði
breytt. Það náðist þó að gera þær
breytingar að það er hægt að

breyta stjórnarskránni á kjörtímabilinu með þjóðaratkvæði,“ segir
Guðmundur. Aðrar athugasemdir ÖSE varða meðal annars eftirlit með kosningum, endurskoðun
á rétti framboða til aðgengis að
RÚV, utankjörfundaratkvæðagreiðslur og ýmislegt fleira. „Sem
lýðræðisríki eigum við að fara í
það af krafti að laga það sem þarf
að laga,“ segir Guðmundur.
johanna@frettabladid.is

TIL VÍB Elín tekur við starfinu af Stefáni Sigurðssyni sem nýlega var ráðinn
forstjóri Vodafone.
MYND/VÍB

Nýr framkvæmdastjóri:

Elín ráðin til
að stýra VÍB
VIÐSKIPTI Elín Jónsdóttir hefur

verið ráðin framkvæmdastjóri
VÍB, eignastýringarþjónustu
Íslandsbanka. Hún tekur einnig
sæti í framkvæmdastjórn bankans.
- hg

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 27°
Aþena 34°
Basel
23°
Berlín
23°
Billund 26°
Frankfurt 20°

2

3

3

m/s

10°

m/s

m/s

14°

13°

6

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

14°
26°
26°
25°
19°
28°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

27°
32°
27°
21°
19°
24°

m/s

13°

3
m/s

10
m/s

10°

17°

10°

5

m/s

6

13°
14°

14°

Á MORGUN
5-13 m/s
en lægir
og léttir
t er líður
til
á daginn.

11°

m/s

7°

12°

6

m/s

10°

13°
11
m/s

m/s

2

12°

11°

HITI BREYTIST LÍTIÐ Í dag kemur lægð upp að suðvesturströndinni, þá hvessir af
suðvestri og lægðinni fylgir vaxandi úrkoma. Horfur eru á töluverðri rigningu S- og V-til
sídegis um tíma. Á morgun lægir heldur og léttir til síðdegis eða annað kvöld.

14°

LAUGARDAGUR
3- 8 m/s,
hvassast á
a
annesjum
NV-til.
13°

12°

12°

Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@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, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@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

Boon Music
Tónlistarstúdíó, samfélagsmiðill
og samvinnuvettvangur fyrir tónlistarfólk.

Levo
Hugbúnaður á armband sem nemur
handahreyﬁngar til að stýra tölvum.

SuitMe
Framleiðir hugbúnað sem gerir þér kleift
að máta föt á netinu.

ViralTrade
Vettvangur fyrir viðskipti
með stafræna gjaldmiðla
og sýndargjaldmiðla.

Inspiral.ly
Alþjóðlegur miðill og vefsamfélag til að styrkja
og eﬂa konur.

EcoMals
Eﬂir umhverﬁsvitund barna og stuðlar
að hóﬂegri notkun raftækja.
Authenteq
Gerir kleift að sýna fram á hvenær
og hvar mynd er tekin og að henni
haﬁ ekki verið breytt.

MURE
Vinnuumhverﬁ innan
sýndarveruleika sem
eykur þægindi, einbeitingu og vellíðan.

BSF Productions
Þróun náttúrulegra og
umhverﬁsvænna orkustykkja
sem innihalda skordýr.

TÍU FERSKAR
HUGMYNDIR

Mulier
Leitast við að hanna falleg, þokkafull
og þægileg undirföt.

Tíu sprotafyrirtæki voru valin úr hópi 240 umsækjenda og hafa haﬁð þátttöku
í Startup Reykjavík verkefninu. Arion banki leggur fyrirtækjunum til aðstöðu,
fjárfestir í þeim og veitir þeim, ásamt samstarfsaðilum, ráðgjöf til að auðvelda
þeim að vaxa og dafna.
Startup Reykjavík er samstarfsverkefni Arion banka og Klak-Innovit.
Fylgstu með á www.startupreykjavik.com og á Facebook.com/StartupReykjavik.
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VEISTU SVARIÐ?

Vilja koma á þekkingarsetri um íslensku jöklana, snjó og ís í stórri íshöll og sýningarskála í Hafnarfirði:

Hafnarfjarðarbær vill íshöll Vox Naturae
FERÐAÞJÓNUSTA „Hafnarfjarðar-

1. Hver urðu úrslitin í leik Þýskalands
og Brasilíu á HM í fótbolta?
2. Hvaða íslenska bók hlaut bresku
UKLA-verðlaunin?
3. Hvað heitir forstöðumaður Minjastofnunar Íslands?
SVÖR:

bær hafði samband við okkur að
fyrra bragði til að leita eftir hugmyndum að sýningu tengdri jöklum sem þróaðist út í samstarf um
þekkingarsetur um jöklana, snjó
og ís,“ segir Páll Ásgeir Davíðsson, framkvæmdastjóri alþjóðlegu félagasamtakanna Vox Naturae.
Samtökin hafa óskað eftir lóð
í Hafnarfirði undir íshöll og sýningarskála. Þar vill Vox Naturae
nota nýjustu tækni til að fræða

ferðamenn og aðra um jöklana,
snjó og ís.
„Gestir hallarinnar eiga þar
eftir að koma inn í 360 gráðu upplifun. Við erum að að vinna þetta
með erlendum listamönnum sem
hafa sérhæft sig í þessari tækni,“
segir Páll.
Bæjaryfirvöld hafa falið skipulags- og byggingarsviði bæjarins
að ræða við samtökin um staðsetningu íshallarinnar. Einnig liggur fyrir viljayfirlýsing á
milli Vox Naturae og bæjarins

um þróun og uppbyggingu verkefnisins. Í yfirlýsingunni segir að
íshöllin eigi að auka komu ferðamanna til bæjarins.
„Og styrkja stöðu Íslands sem
mögulegs ráðstefnuvettvangs um
málefni tengd snjó og ís,“ segir
Páll.
„Þegar staðsetningin verður komin þá förum við í að leita
að fjármagni í verkefnið og við
munum meðal annars leita til
erlendra styrktaraðila.“
- hg

SNÆFELLSJÖKULL Samtökin vilja auka

vitund um afleiðingar þess að ís og snjóhula fer ört hopandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1. 7–1 fyrir Þýskaland. 2. Sagan af bláa
hnettinum. 3. Kristín Huld Sigurðardóttir.

Mál tengd ofbeldi á
heimilum þrefaldast
Lögreglan á Suðurnesjum sker upp herör gegn heimilisofbeldi. Fjöldi slíkra mála
hefur þrefaldast á þremur árum. Neyðarhnappur sem nú er notaður til að vernda
þolanda í áhættu var tekinn í notkun að frumkvæði lögreglunnar á Suðurnesjum.
LÖGREGLUMÁL Heimilisofbeldismál-

2YPUNS\UUP:RLPM\UUP:WUNPUUP

Ný tækni
við göngugreiningu

Flexor notast við nýja tækni við
göngugreiningu. Göngu- og hlaupabrettið okkar býr yfir innbyggðum
þrýstinemum sem skilar nákvæmum
upplýsingum um göngulag.
Fáðu góð ráð, faglega göngugreiningu
og lausnir við stoðkerfisvandamálum
hjá Flexor.

Pantaðu
tíma
í síma
5173900

um sem koma til kasta lögreglunnar á Suðurnesjum hefur fjölgað úr
átján í fimmtíu og sex síðastliðin
þrjú ár. Fjöldinn hefur því þrefaldast á þessum tíma. Skúli Jónsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn á Suðurnesjum, segir að þar hafi menn
mætt þróuninni með fullum þunga.
Lögreglan þar hóf til dæmis tilraunaverkefni í byrjun árs 2012
sem kallað var „Að halda glugganum opnum“. Markmiðið var að gera
verklagsreglur, alla afgreiðslu, eftirfylgni og forvarnir skilvirkari.
„Þetta eru nú bara orðnar verklagsreglur hjá okkur í dag svo að
þegar lögreglan er kölluð til þá opnast allir gluggar kerfisins þannig
að félagsþjónusta, barnavernd
og fleiri koma beint að málinu og
svo höfum við eftirfylgni og vitjum fórnarlamba til að fyrirbyggja
frekari vanda.“ Hann segir því að
hluta af aukningunni megi skrifa á
reikning skilvirkari verklagsreglna
og eins vitundarvakningar í samfélaginu.
Fyrir nokkrum dögum var tekinn í notkun neyðarhnappur sem
ætlaður er fólki sem býr við viðkvæmar aðstæður, eins og Skúli
orðar það. Það getur verið í tilfellum þar sem þolandi heimilisofbeldis býr við þá hættu að brotamaðurinn brjóti nálgunarbann og ógni
öryggi þolanda. Verkefnið er gert
í samvinnu við fyrirtæki í öryggisþjónustu sem leigir hnappinn.
Aðeins einn notandi er með hnappinn enn sem komið er. Þolandinn er
vaktaður hvar sem hann er á landinu og bregst lögregla viðkomandi
umdæmis við ef notandinn neyðist til að hringja meðan hann er
utan Suðurnesja. Lögregla í öllum
umdæmum hefur einnig gögn um
mál þolanda. Nýlundan er tilkomin
að frumkvæði lögreglunnar á Suðurnesjum.
„Við vorum á ráðstefnu í fyrravetur á Spáni og þar kom það fram
að sums staðar er brugðist við þessu

HEIMILISOFBELDI Tilfellum þar sem lögreglan á Suðurnesjum hefur þurft að láta til
sín taka vegna heimilisofbeldis hefur fjölgað verulega. Hún tekur á málinu af fullum
þunga og leitar ýmissa leiða.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þegar lögreglan er
kölluð til þá opnast allir
gluggar kerfisins þannig
að félagsþjónusta, barnavernd og fleiri koma beint
að málinu.
Skúli Jónsson
aðstoðaryfirlögregluþjónn.

svona svo við ákváðum að prófa.“
Aðspurður hvort hann telji líklegt að þessir hnappar verði notaðir í fleiri tilfellum segir hann: „Ég
get lítið sagt um það, það veltur á
þolendum. En þetta er til staðar og

➜ Heimilisofbeldismál
á Suðurnesjum
2013 56
2012 43
2011 27
2010 18
Fjöldi heimilisofbeldismála sem
komu til kasta lögreglunnar á
Suðurnesjum.

viðleitni okkar líka.“ Hann segir
enn fremur að hnappurinn geti
haft fyrirbyggjandi áhrif því brotamaður sé ólíklegri til að leggja til
atlögu viti hann af þessum öryggisventli þolandans.
jse@frettabladid.is

Fjármálaráðuneytið hefur skipað sérfræðingahóp vegna afnáms hafta:
Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Þýskur sérfræðingur í haftanefnd
EFNAHAGSMÁL Búið er að ráða fjölmarga sérfræðinga og fyrirtæki til að aðstoða íslensk stjórnvöld við afnám fjármagnshafta.
Glenn Kim mun stýra verkefninu. Kim hefur meðal annars
starfað sem ráðgjafi þýska fjármálaráðuneytisins við endurskipulagningu á evrusvæðinu.
Með Kim munu starfa Benedikt Gíslason, aðstoðarmaður
fjármálaráðherra, Eiríkur Svavarsson, hæstaréttarlögmaður
og einn forsvarsmanna InDefence-hópsins, ásamt Frey Hermannssyni, forstöðumanni fjárstýringar Seðlabanka Íslands.
Lögmannsstofa Lee Buchheit, aðalsamningamanns Íslands í
Icesave-deilunni, mun einnig vinna að losun haftanna.
Fleiri sérfræðingar koma að verkefninu. Til dæmis starfsmenn ráðgjafarfyrirtækisins White Oak Advisory LLP og
hagfræðiprófessorinn Anne Krueger.
-ih

FÁ AÐSTOÐ

Fjármálaráðuneytið er búið
að ráða fjölda
sérfræðinga til
að aðstoða við
afnám hafta.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÍHAFNARDAGAR

DAGANA 10.-14. JÚLÍ
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*
AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
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Segist hafa gripið til neyðarréttar þegar hann eyðilagði gamalt hús:
210
Garðabær

Engimýri 13

Vildi verja íbúa Bolungarvíkur
BOLUNGARVÍK Valdimar Lúðvík
Gíslason, íbúi í Bolungarvík og
fyrrverandi bæjarfulltrúi, hefur
viðurkennt að standa á bak við
skemmdar verk á 105 ára gömlu,
friðuðu húsi í Bolungarvík aðfaranótt mánudags.
Ástæðuna segir Valdimar vera
þá að húsið sé gríðarleg slysagildra.
Hann segist hafa varað við hættunni
og ekkert hafi verið hlustað á hann.
Því hafi hann gripið til neyðarréttar.
„Þarna er gríðarleg hætta og það
er ekki langt síðan lá við stórslysi.

Fallegt 230 fm tveggja hæða einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan
Nánari upplýsingar veita
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
Gróinn og fallegur garður með sólstofu
david@miklaborg.is sími: 697 3080
Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

63,5 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Þá var gamall maður að krækja
þarna fram hjá vörubíl, eins og allir
þurfa að gera því húsið stendur einn
metra út í götu. Vörubíllinn bakkaði
svo utan í hann,“ segir Valdimar en
vill ekkert segja um hvers konar
tæki hann hafi notað til að skemma
húsið og segir það sitt leyndarmál.
„Ég er gerandinn og ábyrgur að
öllu leyti. Það var ég sem eyðilagði
húsið í þeim tilgangi að verja fólk
hér í Bolungarvík fyrir slysum og
örkumlum og jafnvel dauða. Það var
minn tilgangur.“
- skó/- ebg

GREIP TIL NEYÐARRÉTTAR Valdimar

Lúðvík Gíslason segir stjórnsýsluna
ljúga til um friðun hússins.
MYND/BB.IS

Sveitarstjórnarmenn
segjast sviptir valdi
Sveitarstjórnarmenn eru hræddir um að iðnaðarráðherra sé að takmarka skipulagsvald sveitarfélaga þegar kemur að lagningu nýrra raflína í landi þeirra. Þeir
eru óánægðir með nýtt frumvarp um raforkulög.
ORKUMÁL Nokkurrar óánægju

Viltu bjóða
í Pelé?
Á laugardag kemur í ljós í HM stofunni á RÚV
hver hlýtur árituðu Pelé treyjuna sem verið
hefur á uppboði undanfarnar vikur á vegum
Bláa naglans, til stuðnings rannsóknum á
ristilkrabbameini. Viltu bjóða í Pelé?
Nú er hæsta boð orðið 300.000 kr.
Kynntu þér málið á Facebook síðu Bláa
naglans; www.facebook.com/blainaglinn.
Lokað fyrir tilboð kl. 15, 11. júlí. Tilboð
sendist á blainaglinn@blainaglinn.is.

gætir meðal sveitarstjórnarmanna
á landinu með hugmyndir iðnaðarráðherra um ný raforkulög sem takmarka skipulagsvald sveitarfélaga.
Í frumvarpinu verður með ýtarlegum hætti kveðið á um hvernig
standa skuli að gerð áætlunar um
uppbyggingu flutningskerfis raforku.
Ágreiningurinn snýr aðallega
að c-lið níundu greinar sem segir
að sveitarfélögum beri að endurskoða aðalskipulag eigi síðar en
innan fjögurra ára frá samþykktri
kerfisáætlun og samræma skipulag
vegna verkefna. Einnig ber sveitarfélögum að tryggja að skipulagsmál
hindri ekki framgang þeirra verkefna sem eru á staðfestri þriggja ára
áætlun.
Bergur Álfþórsson er formaður
bæjarráðs sveitarfélagsins Voga.
Sveitarfélagið Vogar hefur staðið í
ströngu vegna hugmynda um lagningu háspennulína í sveitarfélaginu
vegna hugsanlegrar atvinnuuppbyggingar í Helguvík. „Það er
morgunljóst að sérhver sveitarstjórnarmaður getur ekki verið
ánægður ef skipulagsvaldið er af
honum tekið eða sett undir einhverjar stofnanir úti í bæ. Sveitarfélögin hljóta að stýra því hvernig
þau skipuleggja eða framkvæma í
sínu landi,“ segir Bergur.
Ný Blöndulína hefur verið á
teikniborðinu lengi og hefur forstjóri Landsnets sagt sveitarfélögin
hafa dregið lappirnar í skipulagsvinnu sinni.
Guðmundur Baldvin Guðmundsson er formaður bæjarráðs Akureyrar. Hann tekur í sama streng
og Bergur. „Við erum aðeins byrjaðir að horfa á þetta. Fljótt á litið
er verið að færa valdið frá sveitarfélögunum, við getum horft á þetta
þannig. Það er mjög mikilvægt að
minni sveitarfélögin átti sig einnig
á þessum breytingum.
Stefán Vagn Stefánsson, formaður byggðaráðs Skagafjarðar, telur
ríkisvaldið vera komið inn á var-

GUÐMUNDUR
BALDVIN
GUÐMUNDSSON

formaður bæjarráðs Akureyrar

BERGUR
ÁLFÞÓRSSON

formaður
bæjarráðs Voga

hugaverðar brautir. „Það hefur verið
vilji okkar að skipulagsvaldið sé í
höndum sveitarfélaga og það hefur
ekkert breyst. Mér finnst þetta við
fyrstu sýn vera svolítið skrýtið og
vega að skipulagsvaldinu.“ Stefán
Vagn veltir vöngum um hvort þessi

Það hefur
verið vilji
okkar að
skipulagsvaldið sé í
höndum
sveitarfélaga
og það hefur ekkert breyst.
Stefán Vagn Stefánsson ,formaður
byggðaráðs Skagafjarðar

lagasetning geti haft fordæmisgildi
gagnvart öðrum sviðum grunnkerfisins. „Megum við eiga von á því að
þetta geti haft þau áhrif að aðrir
þættir er varða skipulagsvald sveitarfélaganna séu einnig í hættu?“
sveinn@frettabladid.is

Hjálmar Sveinsson segir glæsilegt hverfi geta risið í Skeifunni:

Ný tækifæri til uppbyggingar
BRUNI Gert er ráð fyrir að um fimm

Save the Children á Íslandi

hundruð íbúðir rísi í Skeifunni á
næstu fimmtán árum, samkvæmt
aðalskipulagi til ársins 2013.
Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs
í Reykjavík, segir hugsanlegt að
bruninn á sunnudaginn verði til
þess að flýta skipulagsvinnunni.
„Ég tel mikilvægt að þetta verði
ekki eins og gert hefur verið víða í
borginni, að allt er rifið sem fyrir
er, heldur að það sem er byggt nýtt
verði prjónað inn í það sem fyrir

er,“ segir Hjálmar.
Í dag er helmingur lands í Skeifunni lagt undir bílastæði og segir
Hjálmar landið henta vel fyrir
blandaða byggð og atvinnuhúsnæði.
Þannig gæti risið glæsilegt hverfi
í Skeifunni í anda Meat District á
Manhattan og Soho í Lundúnum.
„Hér er blómlegur bisness og
þetta þarf að vera þannig að allir
muni í einhverjum skilningi græða
á þeirri uppbyggingu sem fer fram,“
segir Hjálmar.
- hmp/-ebg

Ég tel
mikilvægt að
þetta verði
ekki eins og
gert hefur
verið víða í
borginni, að
allt er rifið sem fyrir er.
Hjálmar Sveinsson,
formaður umhverfis- og skipulagsráðs.
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Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma
563 83OO eða hjá næsta umboðsmanni.
Miðaverð er aðeins 1.300 kr.

Vænlegast til vvinnings

TAKK FYRIR STUÐNINGINN
Á 80 árum hefur Happdrætti Háskóla Íslands átt stóran þátt í uppbyggingu
háskóla í fremstu röð og fjármagnað yfir 20 byggingar skólans.
Stuðningur viðskiptavina okkar gerði þetta mögulegt.
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Eiturlyfjaneysla í Rússlandi:

Kynlíf í morgunsárið:

Fleiri deyja

Nutust á fleka

RÚSSLAND Þrefalt fleiri deyja

SPÁNN Par nokkurt gerði sér lítið

af völdum of stórs skammts af
fíkniefnum í Rússlandi nú miðað
við árið 2012, segir The Moscow
Times.
Hundrað þúsund manns gætu
dáið af þessum sökum í ár, að
sögn yfirmanns fíkniefnadeildar
rússnesku lögreglunnar.
-ih

fyrir árla morguns í vikunni og
synti út að fleka við ströndina í
bænum Javea, norður af Alicante,
og hafði þar samfarir.
Spænski vefurinn Levante
sagði frá þessu. Athöfnin fór ekki
fram hjá bæjarbúum, en einn
þeirra tók myndir af parinu. -jse

Guoren hitastýrð
blöndunartæki

ARA
GÆÐAV

Guoren 1L Hitastýrt
baðtæki standard

Guoren 4F Hitastýrt
baðtæki Exclusive

kr.

19.990

17.990

kr.

Guoren-AL Hitastýrt
tæki með uppstút

14.990

kr.

Guoren-BO Hitastýrt
tæki með niðurstút
kr.

14.990

Guoren TLY Sturtusett
kr.

47.990

Málm handföng.
Rósettur og hjámiðjur fylgja.
EN 1111:1997
Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Stórþorskur orðinn
til stórvandræða
Þorskur er orðinn mjög stór á miðum. Markaðurinn er hins vegar orðinn vanari
minni þorski svo mikið framboð af þeim stóra er til vandræða. Sjómenn eru farnir
að krossa fingur og óska þess að tittirnir taki við sér, segir framleiðslustjóri.
SJÁVARÚTVEGUR „Öðruvísi mér

áður brá,“ segir Skjöldur Pálmason, framleiðslustjóri Odda á Patreksfirði, en nú er svo komið að
sjómenn fá orðið skömm í hattinn
ef mikið af aflanum er stórþorskur
en ekki er langt síðan slíkt þótti
hinn mesti happafengur.
„Þeir eru farnir að krossa fingur og vona að minni fiskurinn fáist
til að taka áður en sá stóri bítur á,“
segir hann.
Guðbergur Rúnarsson, hjá Samtökum fiskvinnslustöðva, segir að
fyrir nokkrum árum hafi þorskurinn verið mun minni. „Og markaðurinn er bara búinn að stilla sig
inn á það,“ segir hann. Stórþorskurinn er því orðinn erfiður viðureignar, til dæmis í pakkningar- og
skömmtunarkerfum hjá dreifingaraðilum og verslunum.
Einnig segir Guðbergur að stór
þorskur sé óhentug eining fyrir
flesta kaupendur.
Skjöldur segir enn fremur að
mokfiskirí sé á miðunum. Til að
mynda hafi átta tonn veiðst á handfærabát á einum sólarhring. „Það
er eins hjá línubátunum,“ segir
framleiðslustjórinn. Hann segir að
þess vegna hafi það komið útgerðarmönnum á óvart að ekki skyldi
hafa verið úthlutað meiri þorskkvóta fyrir komandi fiskveiðiár.

SKJÖLDUR
PÁLMASON

LORENZO
ALESSIO MEÐ
EINN STÓRAN

Það kom Patreksfirðingunum ekkert á óvart þegar
ítalski landsliðskokkurinn dró
einn risastóran
enda þekkja þeir
vel vandann sem
hlotist hefur af
offramboði risaþorsksins.

Íslandsstofa og Samband fiskvinnslustöðva standa nú í miklu
markaðsverkefni til að festa
íslenskar sjávarafurðir í sessi sem
hágæðavöru í Suður-Evrópu. Hluti
af því verkefni var að fá ítalska
landsliðskokkinn Lorenzo Alessio
hingað til lands til að gera kynningarmyndbönd með íslensku hrá-

efni. Fór meistarakokkurinn í lok
síðasta mánaðar vestur á Patreksfjörð og eldaði ofan í starfsmenn
Odda og Þórshamars frá Tálknafirði. Síðan var farið með hann á
sjóstöng. Það kom Patreksfirðingunum alls ekki í opna skjöldu
þegar sá ítalski dró einn risaþorskinn enn.
jse@frettabladid.is
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Framleiðendur kaupa sig frá samkeppni
Mörg dæmi eru um að umframeftirspurn sé eftir ýmsum landbúnaðarvörum en samt greiða innflytjendur fullan toll af vörunum. Formaður Neytendasamtakanna segir tollkvótakerfið fráleitt og forstjóri Haga segir kerfið í heild úr sér gengið og þarfnast endurskoðunar.
VERSLUN „Við teljum þetta fyrir-

komulag sem við búum við í dag á
úthlutun tollkvóta alveg fráleitt,“
segir Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna.
Fréttablaðið greindi frá því á
þriðjudag að innlend framleiðsla
annar ekki eftirspurn eftir ákveðnum hlutum svína, svo sem grísahryggjum og svínasíðum. Þar af
leiðandi þurfti í fyrra að flytja inn
um 440 tonn af svínakjöti til landsins, en þrátt fyrir skort á þessu
kjöti greiða innflytjendur háa tolla
af þessum vörum. Sama saga hefur
verið sögð í Fréttablaðinu á undanförnum mánuðum af öðrum landbúnaðarvörum þar sem staðfestur
skortur er fyrir hendi.
Nú þegar er skortur á nautgripakjöti þannig að fyrirsjáanlegt er að
innlendir framleiðendur muni ekki
ná að bregðast við eftirspurn. Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ)
óskuðu eftir því við landbúnaðarráðuneytið að tollar á nautakjöti
yrðu felldir niður án tafar. Erind-

ið hefur ekki enn verið afgreitt.
„Það sem okkur finnst ankannalegt
í þessu er hvernig stjórnvöld geta
réttlætt það að halda uppi vernd
fyrir framleiðslu sem ekki getur
annað eftirspurn. Ekkert bendir
til þess að íslenskir framleiðendur
muni gera það á næstunni, bændur
fá fullt verð fyrir alla þá mjólk sem
þeir framleiða og þar af leiðandi er
meiri hvati til að framleiða mjólk
en nautakjöt. Þetta ætti að vera
hvati fyrir stjórnvöld til að lækka
verulega eða afnema tolla af nautakjötinu,“ segir Andrés Magnússon,
framkvæmdastjóri SVÞ.
Greint var frá því í desember
í fyrra að skortur væri á íslensku
smjöri og því var Mjólkursamsölunni leyft að flytja inn írskt smjör.
Andrés gagnrýnir muninn á viðbragðstíma stjórnvalda eftir því
hvaðan erindin koma. „Viðbragðsleysi stjórnvalda gagnvart erindi
okkar er mjög athyglisvert og þegar
það er borið saman við beiðni Mjólkursamsölunnar vegna yfirvofandi

skorts á smjöri. Þar var brugðist
við strax.“
Andrés segir að hið sama eigi
við um kjúkling, en salmonellusýking komi reglulega upp í íslenskum
kjúklingabúum. „Þá verður skortur.
Það gerist ekki síst svona síðsumars
og tekst aldrei að fylla með eðlilegum hætti upp í það tómarúm sem
myndast.“ Innflytjendur greiði samt
sem áður tolla af innfluttum kjúklingi, þrátt fyrir að ekki sé hægt að
anna eftirspurn.
Finnur Árnason, forstjóri Haga,
segir framleiðendur halda uppi
verði og kaupa sig frá samkeppni.
„Að mínu mati þarf að lækka
þessa tolla þannig að það myndist
meira verðaðhald á innanlandsmarkaði. Við erum að horfa upp
á það til dæmis í nautakjötinu að
frá því í ágúst hefur verð hækkað
um rúm 20 prósent á meðan verðbólga er innan við þrjú prósent.
Það er skortur á nautakjöti sem
veldur þessu, framleiðendur eru
að hækka verð langt umfram það

VÖRURVERÐ MEÐ INNFLUTNINGSTOLLUM*
Erlent verð
án tolla

%
tollur

Magntollur á
hvert kíló

Verð með
tollum

Samtals
tollur

Algengt innkaupsverð

Verðmunur á
innlendu og innﬂuttu án tolla

Kjúklingabringur

700

18%

540

1.353

93%

1.860

166%

Svínasíður/
beikon

500

18%

217

797

59%

900

80%

Nautalundir

2.500

18%

877

3.827

53%

4.450

78%

Camembertostur

1.300

90%

430

2.080

60%

2.340

80%

BREYTINGA ER ÞÖRF Framkvæmdastjóri SVÞ, formaður Neytendasamtakanna og

forstjóri Haga eru allir sammála um að breytinga sé þörf á landbúnaðarkerfinu til
að hagur neytenda sé tryggður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sem eðlilegt er. Þeir geta leyft sér
að hækka verð á almennri neysluvöru, nauðsynjavöru um yfir tuttugu prósent. Það er óeðlilegt að
mínu mati,“ segir hann.
Finnur segir að ekki sé hægt að
flytja inn nautakjöt til að mæta
þessum skorti nema á ofurtollum, verðið hækki, þar af leiðandi neysluvísitalan í kjölfarið og
síðan lán heimilanna. „Kerfið er
úr sér gengið og stjórnvöld verða
að bregðast við með því að lækka
þessa ofurtolla. Þá eru menn ekki í
þeirri aðstöðu að misnota kerfið til
að hækka verðið langt umfram það
sem eðlilegt er.“
Jóhannes bendir á að fyrir-

komulagið við úthlutun tollkvótanna bitni á neytendum. „Menn
bjóða í kvótann, sá sem býður
hæst fær úthlutun. Að sjálfsögðu
felst í þessu kostnaður sem innflytjandinn þarf að borga og hann
leggur það ofan á vöruverð. Þarna
er verið að draga úr ávinningi sem
neytendur ella hefðu haft af þessum innflutningi.“
Fréttablaðið hefur ítrekað á
undanförnum mánuðum, við vinnslu
frétta af tollum á landbúnaðarvörum og áhrifum þeirra á neytendur,
reynt að ná í Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra, sem
fer með neytendamál í ríkisstjórninni, án árangurs. fanney@frettabladid.is

*Verð er miðað við kíló, verð og uppruni í Evrópu

KEMUR ÞÚ AF FJÖLLUM?

*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

ENNEMM / SÍA / NM61971

landrover.is

ÞAÐ ER KOMINN NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4
210 hestafla dísilvél, 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýri og loftpúðafjöðrun með Terrain Response drifbúnaði á öllum
hjólum gera Land Rover Discovery 4 að einum öflugasta og þægilegasta jeppa sem völ er á. Meðal nýjunga er nýr framendi með
nýjum aðalljósum, breytt afturljós, start/stopp ræsibúnaður og Meridian 380W hljómtæki.

Discovery 4 S – verð frá: 11.890.000 kr.
Eldsneytisnotkun 8,8 l/100 km* í blönduðum akstri.

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is

BL Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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Kranavísitalan rís upp úr öskunni
Byggingakranar spretta upp eins og gorkúlur á höfuðborgarsvæðinu. Útreikningar Seðlabankans sýna fylgni á milli fjölda krana og fjárfestinga á íbúðamarkaði. Skortur á byggingakrönum á landinu hefur leitt til þess að innflutningur á tugum krana er hafinn að nýju.
EFNAHAGSMÁL „Sumir segja að

við séum að fara aftur til ársins
2007. Ég held að það sé nú ekki
alveg svo gott eða slæmt,“ segir
Þröstur Lýðsson, framkvæmdastjóri Merkúrs sem hefur umboð
fyrir Liebherr-byggingakrana á
Íslandi.
Mikil fjölgun hefur orðið á
byggingakrönum á höfuðborgarsvæðinu síðan í dýpstu lægðinni
eftir hrun. Segja má að kranar
spretti nú upp eins og gorkúlur.
Samkvæmt talningu Fréttablaðsins árið 2010 voru sjötíu
kranar uppi á höfuðborgarsvæðinu. Þó voru einungis 24 þeirra í
notkun en aðrir stóðu óhreyfðir
og erfitt reyndist að fá eigendur þeirra til að taka þá niður. Nú
eru ónotaðir reistir kranar teljandi á fingrum annarrar handar.
Fréttablaðið kannaði stöðuna nú
í vikunni og taldi 144 krana á höfuðborgarsvæðinu.
R e yk j av í k u r b o r g hyg g s t
stuðla að byggingu 2.500-3.000
leiguíbúða á kjörtímabilinu.
„Sígandi lukka er alltaf best.
Ef þú sprengir upp markaðinn
segir það sig sjálft að þá verður offramboð og þá kemur aftur
hrun. Ef menn gæta sín ekki þá
lendum við bara í sama bullinu
og var árið 2007. Menn verða að
hugsa til framtíðar, sérstaklega
ráðamenn,“ segir Þröstur.
„Það sem er að gerast er að
allir kranar sem voru til eru
komnir upp og það er byrjaður þó nokkur innflutningur. Við

Ef þú sprengir upp
markaðinn segir það sig
sjálft að það verður
offramboð og þá kemur
aftur hrun.

➜ Byggingakranar á
höfuðborgarsvæðinu

KRANA BER
VIÐ HIMIN

Appelsínugulu
turnunum hefur
fjölgað gríðarlega á síðustu
mánuðum. Allt
bendir til þess
að þetta sé þó
bara byrjunin.

320

Þröstur Lýðsson,
framkvæmdastjóri Merkúrs.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

erum að taka inn nýjan krana
og erum nærri viss um að þegar
við reisum hann í næstu viku þá
muni hann seljast,“ segir Þröstur. Hann segir sömuleiðis að á
síðasta ári hafi sala á varahlutum í byggingakrana verið tvöföld miðað við það sem hún var
á árunum 2009-2012 samanlagt.
Ólafur Klemensson, hagfræðingur hjá Seðlabankanum, segir
að fylgni megi sjá í fjölgun byggingakrana og sölu á íbúðamarkaði.
„Við tókum þetta saman meira í
gamni en í alvöru snemma í vor.
Við tengdum saman fjölda uppsettra byggingakrana og þróun
fjárfestinga í íbúðarhúsnæði og
þá kom í ljós gríðarlega gott samband. Það kom okkur þægilega á
óvart,“ segir Ólafur.
Samkvæmt spá Seðlabankans
mun fjárfesting í íbúðarhúsnæði
aukast um 23,9 prósent á árinu
2014 og 17,7 prósent á næsta ári.
Georg Árnason sér um eftirlit með byggingakrönum fyrir
Vinnueftirlitið. Hann segist hafa
töluvert meira að gera í vinnu nú
en fyrir nokkrum árum. Mikil-

144

70*

24
2007

2010

2014

* Þar af 24 í notkun
Skv. talningu Fréttablaðsins

vægt sé þó að ná jafnvægi í byggingariðnaðinum svo hann endurspegli heilbrigðan efnahag.
snaeros@frettabladid.is

AÐ HRUNI KOMNIR Svona var umhorfs
eftir hrun þegar lítill uppgangur var í
byggingabransanum. Kranarnir voru
síðar fluttir úr landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞRÖSTUR LÝÐSSON Framkvæmdastjóri

Merkúrs.

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

Å680$5´Ô76$/$
Ì0Ô5%Ôé,11,
Afsláttur af MÚRBÚÐARVERÐI
Patrol garðfötur,
balar og körfur

Garðverkfæri

Plast
blómapottar

25%

25-40%
AFSLÁTTUR

35-45%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Taurus
strekkibönd

Leir blómapottar

30%

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR
A

Colorex Kína
harðviðarolía

30%
AFSLÁTTUR

Wiz garðslöngur
W
og úðarar

Barna
hjólbörur

35%

25%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Go
ott fyrir sunnlendinga

Garð
yfirbreiðslur

30%
AFSLÁTTUR

Þvottakústur
og skófla

30%
AFSLÁTTUR

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 9-12 & 13-18

Nestiskörfur
í útileguna

30%
AFSLÁTTUR

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

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

Könnun tryggingafélags í Noregi á drykkju norskra foreldra með börn í utanlandsferðum:

Notuð hjól fyrir
börn gefins

Foreldrar ölvaðir með börnin í sumarfríi

SAMFÉLAGSMÁL Samtökin Barna-

NOREGUR Þrettán prósent Norðmanna

heill söfnuðu nýverið notuðum
reiðhjólum fyrir börn og unglinga
sem ekki hafa kost á að kaupa sér
reiðhjól. Fjöldamörg hjól voru í
framhaldinu afhent hjá Félagsþjónustunni í Reykjavík, Kópavogi,
Hafnarfirði og Reykjanesbæ.
Enn eru nokkuð mörg reiðhjól
eftir og þau má nú nálgast fyrir
utan húsnæði Hjálparstarfs kirkjunnar í kjallara Grensáskirkju að
Háaleitisbraut 66 (gengið inn að
neðanverðu).

hafa á ferðum sínum erlendis séð lítil
norsk börn í fylgd með ölvuðum foreldrum
sínum síðastliðið ár. Þetta eru niðurstöður
könnunar norska tryggingafélagsins Europeiske Reiseforsikring. Flestir, eða 27 prósent, höfðu séð slík tilfelli í Tyrklandi, að
því er segir á fréttavef Aftenposten.
Haft er eftir presti við sjómannakirkjuna í Alanya, Jens Bjørnsgård, að fjöldi
svokallaðra félagslegra tilfella hafi aukist
undanfarin ár. Stundum leiti einstaklingarnir sjálfir til kirkjunnar en oft sé komið
með þá þangað. Þeir verði oft ánægðir

með að fá aðstoð og segist ekki skilja
hvernig hlutirnir hafi getað farið svona
úrskeiðis.
Í fyrra hafi tilfellin verið 50 til 60, flest
vegna geðrænna vandamála eða neyslu
vímuefna.
Aðeins fjögur til átta prósent Norðmanna höfðu séð ölvaða norska foreldra
með börn á Ítalíu, í Þýskalandi og Frakklandi. Upplýsingafulltrúi ferðaskrifstofunnar Star Tour, Elisabeth Larsen-Vonstett, telur að drykkjan verði meira
áberandi á stöðum þangað sem farið er í
skipulagðar ferðir.
- ibs

Á SÓLARSTRÖND

Tyrkland er
meðal vinsælustu
sumarleyfisstaða
norskra barnafjölskyldna.
NORDICPHOTOS/GETTY

Hámarka þungunarlíkur para sem
kljást við ófrjósemi með smáforriti
Sálfræðingur og hjúkrunarfræðingur hafa tekið höndum saman við gerð smáforrits sem kemur til með að hjálpa milljónum para um allan
heim sem ganga í gegnum glasameðferð. Smáforritið er það fyrsta sinnar gerðar í heiminum. Þær segja ófrjósemi feimnismál.

Nanna Elísa
Jakobsdóttir
nanna@frettabladid.is

„Þetta er rússíbani tilfinningalega,
miklar sveiflur milli vonar og vonleysis,“ segir Gyða Eyjólfsdóttir
sálfræðingur en hún er sérhæfð í
að aðstoða pör sem kljást við ófrjósemi. Hún, ásamt Berglindi Ósk
Birgisdóttur hjúkrunarfræðingi,
hefur hannað smáforrit í Androidsíma sem kemur til með að hjálpa
pörum um allan heim í gegnum
glasameðferðir, með jafna áherslu
á líffræðilegu hliðina og hina andlegu. Gyða segist hafa gengið með
hugmyndina í maganum um árabil,
hún hefur sjálf skoðað þau andlegu
áhrif sem glasameðferð hefur á pör
í áratug en vantaði einhvern með
bakgrunn og þekkingu um meðferðirnar sjálfar og önnur áhrif en tilfinningaleg. „Berglind hefur hann
bæði sem hjúkrunarfræðingur og
sem manneskja sem hefur glímt
við ófrjósemi og farið í margar meðferðir sjálf.“
Ófrjósemi er mikið feimnismál.
Gyða segist hvetja konur sem til
hennar koma til þess að sækja kaffihúsahittinga og fyrirlestra þar sem
fjallað er um ófrjósemi. „En þær
mæta ekki. Þær vilja ekki að einhver sjái þær, þá upplifa þær að einhver sjái skömmina þeirra.“ Það var
af þessari ástæðu sem Gyða sá þörf
fyrir app sem veitir pörum ákveðna
aðhlynningu á meðan glasameðferð
stendur yfir. „Okkur langar svo að
ná til fleiri para svo fleirum geti
liðið vel,“ segir Gyða.
Um tvær milljónir para sem tala
ensku fara í glasameðferð á ári

DJÚP ÞRÁ Berglind Ósk Birgisdóttir og Gyða Eyjólfsdóttir segja það hafa mikil áhrif á tilfinningalíf fólks að geta ekki eignast

barn. „Þetta er svo samfélagslegt og svo bara ofboðslega djúp þrá eftir barni hjá fólki,“ segir Berglind sem sjálf hefur gengið í
gegnum glasameðferð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

2 MILLJÓNIR PARA FARA Í GLASAMEÐFERÐ Á ÁRI
Í ÞEIM LÖNDUM ÞAR SEM FÓLK SKILUR ENSKU

2.800 19.000 570.000
Google-leitir
einstaklingar á
að ófrjósemi*
Íslandi glíma við
*Infertility
á dag
ófrjósemi

krónur vantar í söfnunina
til að klára forritun á
appinu IVF-Coaching

hverju. Talan er byggð á rannsókn
kvennanna sem segja ljóst að markaður sé fyrir app af þessu tagi en
það er það fyrsta sinnar tegundar
í heiminum. Appið verður í þremur hlutum og allur texti verður á
ensku.
Fyrsta síðan er upplýsingasíða
um undirbúning og mismunandi
meðferðir, lyf, vítamín og slökunaræfingar. Annar hlutinn kallast
Meðferðin mín og þar er dagatal
yfir þær sex vikur sem meðferðin
tekur. Daglega kemur hjálpleg melding á símann með upplýsingum um
hvað sé að fara að gerast, við hverju
par megi búast, hvað auki líkur á
þungun, hvernig megi öðlast betri
líðan og ráð varðandi samskipti við
maka og aðra. Þriðji hlutinn er síða
sem geymir stillingaratriði.
Líkurnar á að þungun verði eftir
glasameðferð eru á milli 30 og 35
prósent og því þarf alla jafna að
endurtaka meðferð oft með tilheyrandi tilfinningaróti.
„Fólk er oft og tíðum að fara í
fjölda meðferða. Með því að nota
appið vonumst við til þess að hægt
sé að draga úr þeim fjölda meðferða
sem fólk þarf að fara í áður en það
fær gullmolann sinn í hendurnar,“
útskýrir Berglind. „Það sé sem sagt
hægt að hámarka þungunarlíkurnar
með þessum rannsóknarniðurstöðum,“ bætir Gyða við.
Þær hafa nú hafið söfnun á KarolinaFund.com fyrir þeirri upphæð
sem enn stendur eftir til þess að
hægt sé að greiða forritaranum, en
nú þegar hafa þær sjálfar lagt háa
fjárhæð í verkefnið auk þess sem
þær fengu styrk frá Nýsköpunarmiðstöð. Söfnunin stendur til 8.
ágúst. „Við kunnum að meta allan
stuðning.“
nanna@frettabladid.is

Árangursrík tilraun meðal 7. til 9. bekkinga í sænskum grunnskóla:

Einkunnir hækkuðu þegar
heimanáminu var sleppt
SVÍÞJÓÐ Þegar nemendurnir í

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

grunnskólanum Norrevångsskolan
í Karlshamn í Svíþjóð sluppu við
heimanám hækkuðu einkunnir
þeirra umtalsvert, að því er sænskir fjölmiðlar greina frá.
Skólastjórinn gerði í fyrra tilraun meðal nemenda í 7. til 9. bekk
sem gekk út á að sleppa alveg
heimalexíum. Nemendum var boðinn morgunverður í skólanum og
þeir höfðu möguleika á að dvelja
í skólanum eftir að kennslu lauk
til þess að fá sérstaka aðstoð við
námið eða stunda íþróttir.
Haft er eftir skólastjóranum að
margt hafi ekki verið sem skyldi,
fjarvistir hafi verið miklar, árangur lélegur og færri kosið að læra
tungumál. Breytingar hafi verið

nauðsynlegar. Skólastjórinn, Patrik Johnsson, segir að nemendur
læri tíu sinnum meira á frjálsum
námstíma heldur en þegar þeir fái
heimalexíur. Hann segir einkunnir
aldrei hafa verið hærri.
Það sem gleður skólastjórann
mest er að nemendur hafa á orði
að þeim líði betur í skólanum. Auk
þess sé minna skemmt í skólanum.
Það er mat skólastjórans að þegar
heimanámi sé sleppt aukist kröfurnar á kennara um árangursríkari kennslu. Þess vegna hafi árangurinn af breytingunum orðið svona
góður.
Hann bendir meðal annars á að
mikilvægt sé að skilja á milli vinnu
og frítíma. Nemendur hafi orðið
miklu einbeittari í skólanum. - ibs

HEIMANÁM Nemendum leið betur í
skólanum þegar þeir sluppu við heimalexíurnar.
NORDICPHOTOS/GETTY
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SUMAR-

MARKAÐUR
ELLINGSEN
CAMPINGAZ GASGRILL
3ja brennara

COLEMAN ROCK SPRING TJALD
3ja manna

54.990 KR.

14.990 KR.

FULLT VERÐ 89.990 KR.

FULLT VERÐ 24.990 KR.

CAMPING TWISTER
GASHELLA

5.990 KR.

FULLT VERÐ 9.990 KR.

BAKPOK AR

30%

SCOTT
VÖRUR

AFSL ÁT TUR

MENSA HITARI

CAMPINGAZ BONECO
KOLAGRILL

9.990 KR.

14.990 KR.

70%

UR
AFSLÁTT

FULLT VERÐ 34.900 KR.

FULLT VERÐ 39.990 KR.

MENSA
HITARI

COLEMAN STÓLL
Með örmum

COLEMAN TJALDDÝNA

SAMFELLANLEGT BORÐ
Stærð 80x60cm

9.990 KR.

7.990 KR.

3.990 KR.

7.490 KR.

FULLT VERÐ 39.990 KR.

FULLT VERÐ 11.900 KR.

FULLT VERÐ 5.990 KR.

40%

IÐIHJÓL
LOOP VE
SPÓLUR
& AUKA

AFSLÁT TUR

GREYS VÖÐLUJAKKI

SHAKESPEARE
FLUGUSTANGIR MEÐ HÓLK

HARDY TASKA F. STANGIR
OG HJÓL

39.995 KR.

VERÐ FRÁ

15.995 KR.

FULLT VERÐ 49.990 KR.

9.995 KR.

FULLT VERÐ 9.900 KR.

FULLT VERÐ 19.990 KR.

50%
AFSL ÁTT

UR

ALLT AÐ

70%

AFSLÁTTU
R

ONS
DIDRIKS *
FLÍSFÖT

ALLAR
ÚTIVISTARBUXUR

40%

40%
AFSL ÁTTUR

UR
AFSL ÁSTTÆTRÐIR
*BA RN A

COLEMAN HITABRÚSI
0,75 l.

COLUMBIA RAINSTORMER JAKKI
Dömu, XS–XL. Herra, S–2XL.
Nokkrir litir í boði.

2.990 KR.

14.990 KR.

FULLT VERÐ 4.490 KR.

FULLT VERÐ 29.990 KR.

70%

AFSLÁT TUR

DIDRIKSONS BOARDMAN
Barnastærðir 80–130.

COLUMBIA DRAINMAKER
GÖNGUSKÓR
Stærðir 37–48

COLUMBIA POWDERBUG
BARNAKULDASKÓR
Stærðir 32–39

VIKING GÚMMÍSKÓR
Stærðir 35–47

9.990 KR.

9.990 KR.

4.197 KR.

3.992 KR.

FULLT VERÐ 13.990 KR.

FULLT VERÐ 19.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 13.990 KR.

MERIDA
JÓL
FJALL AH

VÖ ÐLUR
OG SKÓR

30%

ÖLL KÆLIBOX

30%
AFSLÁTTUR

AFSL ÁT T

FULLT VERÐ 4.990 KR.

UR
COLUMBIA BUGABOOT
KULDASKÓR
Stærðir 36–48

%
–5T0
20
R
U
AFSL Á T

14.995 KR.

VERÐ ÁÐUR 29.990 KR.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Einbýli í Grafarvogi
Er með trausta kaupendur
sem leita að c.a. 200 fm einbýli auk
bílskúrs í Grafarvogi

2

ÁSTAND
HEIMSINS

Verð allt að 57 milljónum

3
1

Sveigjanlegur afhendingartími
Áhugasamir haﬁ samband við

Láru B. Björnsdóttur
sölufulltrúi
sími: 841-2333
lara@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs 2014
Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs verður
haldinn fimmtudaginn 24. júlí kl. 12:00
í Bæjarstjórnarsal Kópavogsbæjar, Fannborg 2.

1

KJÖRSTAÐIR OPNAÐIR Meðlimir úr ættbálki á Papúa í austurhluta Indónesíu greiða atkvæði í forsetakosningum í Indónesíu. Kjörstaðir voru opnaðir í gær en búist er við að úrslit verði kynnt eftir tvær vikur.
NORDICPHOTOS/AFP

Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar félagsins lagðir fram
3. Kosning skoðunarmanns reikninga og eins til vara
4. Önnur mál
Allir með aðild að Markaðsstofu Kópavogs eru
boðnir hjartanlega velkomnir.
Léttar veitingar í boði.

Markaðsstofa Kópavogs · Fannborg 2, 200 Kópavogur · s. 570 1578

MÚSLIMAR FASTA Egypskur brauðsölumaður hjólar um
eftir sólsetur í Kaíró. Nú er ramadan, helgasti mánuður
múslíma, þar sem múslímar hvorki borða né drekka frá sólarupprás til sólarlags.
NORDICPHOTOS/AFP

2

ALLT Á FLOTI Ungir strákar kanna aðstæður í
Abidjan, fjölmennustu borg Fílabeinsstrandarinnar.
Úrhelli undanfarinna vikna hefur valdið flóðum, dauðsföllum og mikilli eyðileggingu víða um landið. NORDICPHOTOS/AFP

3

AUGLÝSINGASKJÁIR
UPPLÝSINGASKJÁIR
SKJÁVEGGIR
Hafið samband og við kynnum fyrir ykkur óendanlega
möguleika hvort sem er fyrir verslanir, stofnanir eða
veitingahús þar sem koma þarf á framfæri auglýsingum
eða upplýsingum með áhrifaríkum hætti.

ÁHRIFARÍKAR SKJÁLAUSNIR SEM KOMA
MEÐ NÝSKÖPUN Í ÞINN REKSTUR

ht.is
Heimilistæki söludeild, 5691520, sala@ht.is

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

SKOÐUN
Ný gjaldeyrishöft taka við af gjaldeyrishöftunum:

Rífa plásturinn af

Í

grein sem birtist í Fréttablaðinu á þriðjudag skoraði
Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins, á stjórnvöld að aflétta gjaldeyrishöftum
hið snarasta. Fjármagnshöftin væru stærsta ógnin við
efnahagslegan stöðugleika hér á landi.
Fréttablaðið birti í gær fréttaskýringu um efnahagslega áhættu
gjaldeyrishafta. Þar kom meðal annars fram að höftin fældu
í miklum mæli burt erlenda
fjárfesta, sem vildu ekki festast
innan þeirra. Vitað er af ófrávíkjanlegum kröfum fjárfesta
þess efnis að fyrirtæki séu flutt
Fanney Birna
inn á svæði þar sem ekki þurfi
Jónsdóttir
að hafa áhyggjur af reglubreytfanney@365.is
ingum stjórnvalda heldur séu
þau staðsett í umhverfi sem
hægt sé að treysta á. Íslensk fyrirtæki og frumkvöðlar þurfa því
í auknum mæli að færa alla sína starfsemi, eða hluta hennar, til
útlanda með tilheyrandi afleiðingum fyrir íslenskt efnahagslíf.
Nærtækasta dæmið er nýsköpunarfyrirtækið Mint Solutions, sem
tilkynnti nýlega að það þyrfti að flytja höfuðstöðvar sínar úr landi
vegna viðræðna um erlenda fjárfestingu.
Þetta er langt í frá eina dæmi þess að tilvist gjaldeyrishaftanna
hafi komið í veg fyrir fjármögnun á fyrirtæki af því að það er
staðsett hérlendis. Íslensk fyrirtæki sem eru í samkeppni við
erlenda aðila geta ekki boðið alþjóðlegum fjárfestum upp á nægilega öruggt umhverfi þannig að áhættan sé réttlætanleg. Í krafti
stærðar fá stórfyrirtæki á borð við Marel, Össur og CCP undanþágu frá gjaldeyrishöftum. Minni fyrirtæki til dæmis í nýsköpun
fá ekki sömu tækifæri enda ljóst að lögin væru nánast marklaus
ef allir fengju undanþágu. Þetta hefur í för með sér gífurlega mismunun þegar kemur að rekstrarumhverfi fyrirtækja hér á landi.
Annars vegar fámennur hópur sem nýtur velvildar Seðlabankans
en hins vegar meginþorri fyrirtækja sem þarf að þjást í höftum.
Í grein sinni bendir Þorsteinn á að aðstæður til að ráðast í
afnám gjaldeyrishaftanna séu nú eins hagstæðar og kostur er á
en ekki sé sjálfgefið að þessar aðstæður verði viðvarandi. Efnahagsleg áhætta afnáms hafta nú sé mun minni en hættan sem
fylgi áframhaldi þeirra. Vandamálið við höftin er að óþægindin
við að afnema þau koma fram mjög hratt, eins og þegar plástur
er rifinn af, en eins og þegar sýking í sári fær að malla óáreitt
kemur kostnaðurinn við að hafa höftin hins vegar fram mjög
hægt. Það er því freistandi og hugguleg staða fyrir stjórnvöld að
leyfa skaðanum að gerast hægt í stað þess að taka á sig óþægindin
strax, með tilheyrandi tímabundinni óánægju frá almenningi.
Sá hængur er á áskorun Samtaka atvinnulífsins að í henni er
ekki tekið tillit til þess að fáir virðast hallast að því að krónan
verði aftur frjáls gjaldmiðill þótt höftum verði aflétt. Fyrirsjáanlegt ástand eftir afnám gjaldeyrishaftanna er haftaástand í
breyttri mynd. Bæði seðlabankastjóri og sérfræðingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa rætt um að þegar höftum sleppi þurfi að
koma til „þjóðhagsvarúðarreglur“ eða „hraðahindranir“ á vegi
útflæðis gjaldeyris úr landinu. Það er ljóst að íslenska krónan er
ekki nothæfur gjaldmiðill í alþjóðaviðskiptum og um leið ónothæf
fyrir íslenskt atvinnulíf. Þannig má telja að hér verði gjaldeyrishöft í einhverri mynd þar til tekinn verður upp annar gjaldmiðill.
Það er áskorunin sem réttast væri að senda stjórnvöldum. Það er
plásturinn sem ríður á að rífa af.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000

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

Karlar ráða karla
Frjáls verslun útnefnir 100 áhrifamestu konur Íslands í nýjasta
tölublaðinu. Rætt er við þær sem
taldar eru hafa mest áhrif og líkt og
í flestum viðtölum sem birtast við
konur eru þær spurðar um jafnréttismál. Rannveig Rist, forstjóri Rio
Tinto Alcan, segir að jafnréttið komi
ekki af sjálfu sér og það taki
tíma. Stjórnendur hafi alltaf
tilhneigingu til að ráða
einhvern sem líkist þeim
sjálfum. Rannveig segir
að meðan karlar séu
jafnmargir í stjórnunarstöðum séu mestar
líkur á að þeir ráði
annan karl, konur
þá aftur konu.

Eina konan
Liv Bergþórsdóttir, forstjóri Nova,
svarar því í Frjálsri verslun hvernig það
að sé að vera kona í fjarskiptageiranum. Hún segist oft hafa verið eina
konan í hópnum þegar hún var
yngri. Það gerist sjaldnar í
dag. Hlutirnir séu að breytast. Liv segist hafa fundið
fyrir því að umræða um
jafnara kynjahlutfall hafi
haft áhrif á viðskiptalífið
og raunar víðar á
samfélagið.

Af hverju Stefán?
Það væri ekki úr vegi að Bjarni
Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, útskýrði hvers vegna hann
skipaði Stefán Eiríksson, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, sem
formann nefndar sem á að meta
hæfi umsækjenda um stöðu bankastjóra Seðlabanka Íslands. Bent hefur
verið á að Stefán hafi hvorki
reynslu af störfum við stjórn
efnahagsmála né sé hann
hagfræðingur. En einhverja
kosti hlýtur maðurinn að
hafa í starfið og það væri
því ekki úr vegi að ráðherrann útskýrði hverja
og hvers vegna hann
skipaði Stefán.
johanna@frettabldid.is

Frjáls úr höftum
EFNAHAGSMÁL

alþingismaður

DAG SEM NÓTT

Nú er búið að fjölga konum í stjórn
fyrirtækja og vonandi að kvenkyns
stjórnendum innan fyrirtækjanna
fjölgi í kjölfarið.

HALLDÓR

Unnur Brá
Konráðsdóttir

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ
GRANDA OG MJÓDD
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Einstaklingsfrelsi og atvinnufrelsi með
hagsmuni allra stétta fyrir augum eru
þeir hornsteinar sem farsælt er að byggja
öflugt samfélag á. Aukið frelsi í viðskiptum bætir ekki aðeins möguleika atvinnulífsins til að vaxa og þróast heldur leiðir
einnig af sér aukna samkeppni, neytendum til hagsbóta. Á undanförnum áratugum hafa margir jákvæðir áfangar náðst í
átt að auknu viðskiptafrelsi og heyrir nú
til undantekninga ef ríki eða sveitarfélög
standa í verslunarrekstri. Sá þáttur sem
mest áhrif hefur haft í íslensku samfélagi
í átt til aukins viðskiptafrelsis er aðild
Íslands að EES-samningnum. Í kjölfar
hans má segja að frelsi í viðskiptum hafi
átt sviðið.
Við sem aðhyllumst frelsi í viðskiptum hljótum öll að fagna þeirri umræðu
sem skapast hefur um sölu áfengis, lyfja
og landbúnaðarafurða í kjölfar frétta af
áhuga verslanakeðjunnar Costco á að
opna verslun á Íslandi. Ég tel að afnema
eigi einkasölu ríkisins á áfengi og heimila
öðrum en apótekum að selja lyf í smásölu
en ljóst er að breytingar í átt til aukins
viðskiptafrelsis verða alltaf almennar en
ekki sértækar fyrir eina verslanakeðju.
Hvað landbúnaðinn varðar þá er hollt
fyrir okkur að taka umræðu um kosti og
galla núverandi fyrirkomulags. Ef við

➜ Ef við teljum íslenskar afurðir

margfalt betri og hollari en aðrar
hvers vegna teljum við þá sjálfgeﬁð
að þær vörur fari halloka í samkeppni við erlenda vöru af margfalt
minni gæðum?
teljum rétt að viðhalda því óbreyttu þá
þarf að rökstyðja það vel. Matvælaöryggi
er mikilvægt sem og byggðasjónarmið
og auðvitað eigum við að gera ákveðnar
gæðakröfur til þeirra matvæla sem flutt
eru til landsins. Í nútímanum gengur hins
vegar ekki að halda því fram að allt sem
komi frá útlöndum leiði af sér heilsubrest
og hörmungar. Ef við teljum íslenskar
afurðir margfalt betri og hollari en aðrar
hvers vegna teljum við þá sjálfgefið að
þær vörur fari halloka í samkeppni við
erlenda vöru af margfalt minni gæðum?
Ein er þó sú hindrun sem yfirskyggir
allar aðrar hindranir í íslensku viðskiptalífi. Það eru gjaldeyrishöftin. Forsenda
þess að fyrirtæki og einstaklingar í landinu geti skapað aukin verðmæti er afnám
þeirra. Þess vegna er stærsta verkefni
okkar Íslendinga á næstu mánuðum að
afnema gjaldeyrishöftin. Frjáls úr þeim
höftum eru okkur allir vegir færir.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is RITSTJÓRNARFULLTRÚI: Álfrún Pálsdóttir alfrun@frettabladid.is VIÐSKIPTI: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is
DÆGURMÁL: Lilja Katrín Gunnarsdóttir liljakatrin@frettabladid.is VÍSIR: Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Tryggjum
mannvirðingu
alls launafólks

Af hverju náttúruverndargjald
í Reykjahlíð? Fyrri grein
1

Af hverju náttúruvernd- FERÐAÞJÓNUSTA líklega ekki til baka til
uppbyggingar á okkar
argjald? Fjöldi erlendra
svæði. Athugaður var sá
ferðamanna í Mývatnssveit hefur nær sexmöguleiki að Íslendingar
faldast á síðasta árafengju frítt inn á svæðin
tug. Áætlað er að um
en óvíst er að það hefði
400.000 erlendir ferðastaðist íslensk lög.
menn heimsæki sveitina í ár. Vegna gífurAthygli vekur að þó að
legs ágangs erlendra
ferðaþjónustuaðilar fái
Ólafur H. Jónsson
um 450 milljónir króna
ferðamanna nær náttúrforsvarsmaður LR
an ekki að viðhalda sér,
árlega frá ríkinu í endurehf. fyrir verkefninu
auk þess sem öryggi
greiddan virðisauka, þá
ferðamanna er ábótavant. Ríkið
hafa þeir ekki veitt neina fjárhefur ekki komið að uppbyggmuni í verndun eða uppbyggingu náttúrusvæða sem þeir
ingu í einkalandi á Íslandi síðasta áratug og lítið sem ekkert
selja ferðamönnum inn á. Því er
á því landi sem er í ríkisforsjá,
erfitt að skilja gagnrýni þeirra
sbr. þjóðgarðinn á Þingvöllá gjaldtöku fyrir uppbyggingu á
um og aðrar náttúruperlur.
ferðamannasvæðum. Í dag á sér
Landeigendur í Landeigendstað mismunun í ferðaþjónustu,
um Reykjahlíðar ehf. (LR ehf.)
því sumir greiða engan virðishafa miklar áhyggjur af versnauka, aðrir 7%, en landeigendur
andi ástandi náttúrunnar í sínu
í Reykjahlíð eru skyldaðir til að
landi. Því hefur sú leið verið
greiða 25,5%. Hvers vegna?
farin að óska eftir að þeir sem
njóti hennar, taki þátt í kostnHverjir eiga Reykjahlíð, stærstu
aði við uppbyggingu svæðanna.
jörð í einkaeigu á Íslandi, og
hvernig eignuðust þeir hana?
Tveir kostir voru í stöðunni: að
loka þessum svæðum eða hefja
Jörðin Reykjahlíð, sem talin er
gjaldtöku strax. Gjaldtöku við
vera um 150 þúsund hektarar að
Dettifoss var frestað til 1. maí
flatarmáli, er í eigu 17 einstak2015.
linga og fjölskyldna þeirra og
eru eignarhlutirnir mismunandi
Hversu hátt er gjaldið? Inn á
stórt hlutfall af jörðinni, frá
hvorn stað, Hveri austan Náma0,55% upp í 25%. Jörðin Reykjaskarðs og Leirhnjúk, er gjaldhlíð var keypt árið 1895 fyrir
7.000 ríkisdali auk jarðar sem
ið 800 kr. m/vsk. og frítt fyrir
18 ára og yngri. Af hverjum
var sett upp í kaupverðið. Eignmiða tekur ríkið 163 kr. (25,5%
inni fylgdu þær kvaðir að ferja
virðisauki) sem er ný tekjualla ferðamenn yfir Jökulsá á
lind sem rennur beint til ríkisFjöllum og tóku Reykhlíðungar
ins. Þessar 163 krónur skila sér
ferjutoll fyrir. Eigendur hafa frá
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HUNDRUÐIR
VARA!

upphafi til dagsins í dag greitt
alla skatta og skyldur af jörðinni
eða í 119 ár! Jörðin Reykjahlíð
er ekki sjálftökujörð. Tekjur af
jörðinni eru mjög litlar miðað
við gæði, umfang og stærð.
Landeigendur stofnuðu hagsmunafélag allra landeigenda í
formi einkahlutafélags (ehf.)
árið 2002 og er hlutur hvers og
eins í félaginu í samræmi við
eignarhlut hans í jörðinni.

➜Það sem vakir fyrir landeigendum Reykjahlíðar er
að vernda náttúruna …

Mývatnssveit/ Reykjahlíð fái
það sem henni ber miðað við
fjölda ferðamanna sem koma
í sveitina. Löng reynsla af
aðgerðaleysi ríkisins sem og
sjóða í þess umsjá undanfarin
12 ár sýnir það. Einkaaðilum er
og verður ekki gert hátt undir
höfði varðandi úthlutun úr sjóðum sem stjórnað er af ríkinu. Á
því verður engin breyting.

4

Hvernig verður náttúruverndargjaldinu ráðstafað? Landeigendur hafa því miður ekki laust
fjármagn og hefur LR ehf. tekið
á sig fjárskuldbindingar vegna
stofnkostnaðar þessa verkefnis
ásamt vinnulaunum upp á nær
30-40 m.kr. Fyrst verður staðið
við þær skuldbindingar og það
sem eftir er fer í uppbyggingu
og verndun. Á næstu árum eru
mörg verkefni áætluð, svo sem
hönnun og bygging þjónustuhúsa, göngupalla/útsýnispalla
(allt handunnið), bílastæða, salernisþjónustu og ótal lagfæringa
á illa förnum göngustígum í kílómetratali. Öll uppbygging tekur
mið af náttúru hvers svæðis.
Heimamenn, sem best þekkja
sitt eigið land, munu koma að
þessum framkvæmdum ásamt
sérfræðingum á hverju sviði.

5

Hvers vegna ekki að bíða eftir
„náttúrupassa“ 2015? Verulegur meirihluti landeigenda
treystir ekki ríkinu né stjórnmálamönnum til að koma með
útfærslu á gjaldtöku þannig að

Fjölmennar nefndir á vegum
ríkisins, ráðuneyti og samtök
ferðaþjónustunnar (SAF o.fl.) hafa
ekki skýrt á einfaldan hátt, hvernig slík gjaldtaka verður útfærð,
hver fær hvað eða hvernig hlutfallið verður reiknað út, t.d fyrir
Reykjahlíð. Á meðan svo er, er
það skylda okkar að vernda landið og því hefjum við gjaldtöku nú
í sumar.
Við erum samt tilbúin til viðræðna um góðar hugmyndir, en
því miður er ekki mikil bjartsýni
meðal flestra landeigenda.
Það sem vakir fyrir landeigendum Reykjahlíðar er að vernda
náttúruna og skapa góða ímynd
þegar til lengri tíma er litið.
Verið velkomin á upplýsinga- og
sölusíðu verkefnis okkar: náttúrugjald.is
Frh. kemur í grein 2 er birtist
síðar.

RISA

SUMARÚTSALAN
ER HAFIN!

20-90%
afsláttur!

KAFFIVÉLAR,
ELDHÚSÁHÖLD,
POTTAR OG PÖNNUR,
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR,
DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL,
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR,
BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAROG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR,
HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT,
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR,
BAÐVOGIR OG MARGT
FLEIRA!
Nú má s
ð okkur

k
útsöluvör oða
urnar lík
a
á byggto
gbuid.is

Líkaðu vi
á Facebook:
k.com/
www.faceboo
byggtogbuid
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Það lýsir best hinum innri
manni hvernig við komum
fram við þá sem eru varnarlausir og á okkur treysta, rík
þjóð sem Íslendingar á að sjá
sóma sinn í að
SAMFÉLAG
tryggja öllum
lágmarksframfærslu til
samræmis við
raunverulegan
framfærslukostnað.
Það sparkar
enginn með
Þorsteinn Valur
heilbrigða siðBaldvinsson
vitund í liggjHjelm
andi mann né
áhugamaður um
skerðir lífsgæði
velferð
þeirra þögulu.
Ég bið ykkur um að hjálpa
mér við að safna undirskriftum
til að þrýsta á Alþingi um að
sett verði lög til að tryggja lágmarkslaun og að við þau verði
framfærsla öryrkja, aldraðra,
atvinnulausra og annarra sem
fá bætur miðuð.
Við eigum ekki að umbera
biðraðir eftir matar- og fjárhagsaðstoð í jafn auðlindaríku
landi og okkar.
Friður og sátt tryggir velmegun, mismunun og stéttskipting tryggir ófrið og sundrungu.
Vinsamlega undirritið og deilið
áfram sem mest:
http://www.avaaz.org/en/
petition/Althingi_setji_log_um_
lagmarkslaun_Vid_skorum_a_Althingi_ad_logsetja_lagmarkslaun_
til_samraemis_vid_framfaerslu/?copy
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Frí fram undan –
komum heil heim

Þyngri refsingar
fyrir kynferðisbrot

Sumarleyfin eru fram HEILBRIGÐISMÁL lysið í heiminum sem veldundan, sumarbústaðaur mænuskaða. Flest þesshverfin eru vöknuð og
ara slysa verða á sumrin
umferðin á þjóðvegunum
þegar fólk stingur sér í
ár, grunn stöðuvötn eða
eykst. Sumir velja að eyða
í sjó. Hér á Íslandi hafa
fríinu í rólegheitum, aðrir
þjóta upp á fjöll eða leita á
mænuskaðaslys vegna dýfvit annarra ævintýra. Eininga verið fátíð en þau hafa
hverjir ætla kannski að
öll átt sér stað í grunnum
nota fríið til að dytta að Sigrún Knútsdóttir sundlaugum. Strangar
húsinu sínu eða mála þakið. klínískur ráðgjaﬁ um öryggisreglur eru á opinHraði og spenna eru oft mænuskaða
berum sundstöðum landssamfara fríinu. Slysahætt- á sjúkraþjálfun
ins um dýfingar. Einkaur leynast víða en þær eru Landspítala Grensási sundlaugar eru oftast
grunnar og ekki hannaðmestar þegar breytt er út
af vananum.
ar til dýfinga. Reglur um dýfingar
Mænuskaði er meðal alvarlegustu
í tengslum við þær eru sjaldséðar.
afleiðinga slysa og hefur mikil áhrif
Um leið og sumrar sjáum við
fréttir með flottum myndum af
á einstaklinginn og fjölskyldu hans.
fólki að leika sér í góða veðrinu
Margir þurfa að læra að lifa lífinu
að nýju við gerólíkar aðstæður, oft
að stökkva fram af klettum út í ár,
lamaðir og háðir hjólastól eða með
stöðuvötn og sjó, eins og sjá mátti
verulega skerta færni ævilangt.
á forsíðu Fréttablaðsins þriðjudaginn 24.júní. Þetta sport verðHelstu orsakir mænuskaða hér
ur sívinsælla og heyrst hefur að á
Umferðarslys eru algengasta orsök
samskiptamiðlunum sé unga fólkið
að mana hvert annað til að stökkva
mænuskaða. Flest þeirra hafa átt
út í sjó og vötn.
sér stað í bílveltum úti á þjóðvegum
landsins, oft í beygjum eða lausaForðumst mænuskaða
möl. Í langflestum tilfellum hefur
hinn slasaði ekki notað bílbelti og
Við getum minnkað áhættuna á
alvarlegum slysum með nokkrum
stundum hefur verið um of hraðan
akstur að ræða miðað við aðstæður.
einföldum ráðum:
● Notaðu alltaf bílbelti í umferðNotkun vélhjóla hefur aukist til
inni – líka í aftursætinu
muna á undanförnum árum. Mikill
● Aktu miðað við aðstæður –
hraði er oft samfara vélhjólanotkun
gættu að hraðanum og lausamölog þá þarf lítið að bregða út af til að
inni
alvarlegt slys verði.
● Fylgdu öryggisreglum
Fall er næst algengasta orsök
mænuskaða hér á landi og getur
í byggingavinnu
● Sýndu aðgát í bröttum hlíðum,
verið um að ræða fall úr mikilli
hæð allt niður í fall á jafnsléttu.
skriðum og klettum
● Fylgdu öryggisreglum, sýndu
Slík slys geta hent hvern sem er.
aðgát og tillitssemi í hestaFrístundaslys eru u.þ.b. 20% af
mennsku
öllum mænuskaðaslysum og eru
● Gættu að dýpi vatns og
hestaslys algengust þeirra. Áhugi
á hestamennsku fer sívaxandi
athugaðu botn þess áður en þú
og fjöldi þeirra sem hefur fengið
stingur þér
● Aldrei stinga þér í grunna
mænuskaða í hestaslysi hefur einnsundlaug, stöðuvatn, á eða í sjó
ig aukist.
Samkvæmt gögnum frá WHO,
Kæru landsmenn, förum eftir
þessum einföldu ráðum, njótum
alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, eru
dýfingaslys algengasta frístundassumarsins og komum heil heim.

Dómur Hæstaréttar frá DÓMSMÁL
fyrir að ráðast á barn og
12. júní yfir 34 ára karlbeita það kynferðisofbeldi.
manni hefur vakið athygli
Fyrra brotið var framið árið
þar sem fágætt er að
1961 og hið síðara 1983. Í
maður sé dæmdur í 10 ára
fyrra málinu réðst ölvaður
fangelsi fyrir að brjóta
karlmaður á 12 ára telpu
gegn barni. Það hefur
á barnaleikvelli að kvöldgerst tvisvar áður, árið
lagi. Telpan var á heimleið
1961 og 1983.
eftir að hafa verið með vinMálavextir voru þeir Svala Ísfeld
konum sínum og stytti sér
leið yfir leikvöllinn. Maðað maður, sem hafði verið Ólafsdóttir
urinn, sem var þrítugur,
í langvarandi fíkniefna- dósent við
neyslu, ók upp að 10 ára lagadeild Háskólans nauðgaði telpunni eftir að
hafa skorið utan af henni
telpu á leið heim úr skóla. í Reykjavík
Hann fór út úr bílnum og
fötin með hnífi. Hann beitti
réðst fyrirvaralaust á hana. Þegar
grófu ofbeldi við verknaðinn, m.a.
hún hrópaði á hjálp tók hann fyrir
sló hann höfði telpunnar við steinmunn hennar, ýtti henni inn í bifvegg svo hún missti meðvitund. Í
reiðina, lét hana leggjast á gólfið
seinna málinu var tæplega þrítugur
og huldi hana fötum. Hann ók með
karlmaður sakfelldur fyrir að mishana á afvikinn stað og hélt henni
þyrma á hrottafenginn hátt 15 ára
fanginni. Hann villti á sér heimildstúlku sem hann reyndi að nauðga.
ir og sagðist vera lögreglumaður
Stúlkan þekkti manninn ekki. Hann
sem hefði það verkefni að líkja eftir
barði hana ítrekað í höfuðið með
alvöru barnsráni til að sýna fram
grjóti og beitti hættulegu verkfæri
á að það væri ekkert hættulegt að
á viðkvæma líkamshluta hennar.
taka börn upp í bifreið. Hann beitti
Þessi þrjú mál eiga það sameighana grófu kynferðislegu ofbeldi
inlegt að brotamennirnir eru með
og tók hreyfimynd og ljósmyndöllu ókunnugir fórnarlambinu og
beita sérlega meiðandi aðferðum.
ir af verknaðinum á símann sinn.
Í eldri málunum voru stúlkurnar
Maðurinn var sakfelldur fyrir að
beittar hrottafengnu ofbeldi og í
nema barnið á brott, svipta það
frelsi og brjóta gegn kynfrelsi þess.
því nýja var stúlkan numin á brott
og haldið fanginni í bifreið mannsVið ákvörðun refsingar var litið til
þess að brotið hafi verið þaulskipuins. Það er ólíkt með málunum
lagt og lýsti styrkum og einbeittum
þremur að samkvæmt eldri dómunbrotavilja. Það hafi beinst að varnum voru hinir refsiverðu verknaðir
arlausu barni, sem átti sér einskis
ekki skipulagðir fyrirfram meðan
ills von og að maðurinn hafi svipt
sakborningur í hinu nýja máli leittelpuna frelsi í rúmar tvær klukkuar vísvitandi uppi fórnarlamb. Brot
stundir. Þá hafi hann reynt að leyna
hans var þaulskipulagt og í dóminbrotunum eftir verknaðinn með
um kemur fram að maðurinn hafi
því að afmá verksummerki. Þá var
verið búinn að hlaða niður í farsíma
litið til þess að afleiðingar brotanna
sinn stundatöflum nokkurra grunnhafi reynst telpunni þungbærar og
skóla og æfingatöflum íþróttaféhafi haft mikil áhrif á líf hennar.
lags, auk þess sem miðar með nöfnHæstiréttur dæmdi manninn í 10
um og símanúmerum þriggja ungra
ára fangelsi, en héraðsdómur hafði
stúlkna fundust í bíl hans.
dæmt hann í 7 ára fangelsi.
Á undanförnum árum hefur
orðið áþreifanleg breyting á viðTvisvar áður 10 ára dómar
horfum til kynferðisbrota gegn
Tvisvar áður hefur maður verið
börnum. Ástæðan er án efa aukin
dæmdur til 10 ára fangelsisvistar
þekking á skaðlegum afleiðing-

➜ Á undanförnum árum

hefur orðið áþreifanleg
breyting á viðhorfum
til kynferðisbrota gegn
börnum. Ástæðan er án efa
aukin þekking á skaðlegum
áhrifum brotanna.
um brotanna. Þetta hefur leitt til
breytinga í löggjöf og jafnframt
hafa dómar í þessum málaflokki
þyngst. Frá árinu 2009 hefur
Hæstiréttur í þrígang dæmt sakborning í 8 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni og eru það
þyngstu dómarnir sem kveðnir
hafa verið upp í málaflokknum að
þeim þremur frátöldum sem hér
hafa verið gerðir að umfjöllunarefni. Í þeim málum þekktu börnin gerendurna, sem brutu á þeim
í skjóli tengsla og trausts. Brotin
voru margendurtekin og stóðu yfir
í langan tíma.
Fæst brot framin af ókunnugum
Fréttir af dómum sem þessum
valda ótta í samfélaginu. Ótta við
hinn hættulega og óþekkta geranda. Staðreyndin er þó sú að flest
brot gagnvart börnum sem koma
fyrir dómstóla eru framin af þeim
sem börnin þekkja og eru tilvik þar
sem ókunnugir eiga í hlut fátíð.
Settar hafa verið fram ýmsar
kenningar um markmið og eðli
refsinga. Í sinni fumstæðustu
mynd snúast þær um hefnd, að
gjalda líku líkt. Aðrir leggja
áherslu á fælingarmátt refsinga,
bæði gagnvart sakborningi svo
hann endurtaki ekki brot sitt og
eins gagnvart öðrum og komi í
veg fyrir að slík brot verði framin. Enn aðrir líta svo á að markmiðið eigi að vera betrun brotamannsins. Líklega eru hugmyndir okkar
flestra blanda af þessu öllu. Þess
væri í öllu falli óskandi að þyngri
refsingar fækkuðu þessum brotum.

Fiskistofumálið –
Heiður þeim sem heiður ber?
➜
mistök eða leiðrétting?
Fiskistofumálið og ýmislegt STJÓRNSÝSLA
reynir á. (Það á reyndar við
sem hefur verið fleygt fram
um fleiri mál!)
í því samhengi hefur vakið
Gífurleg mótstaða
athygli mína. Í áratugi hefur
heyrst af því að stefna allra
En við höfum líka alltaf
stjórnmálaflokka hafi í orði
þurft að horfa á gífurlega
verið á þá lund að gæta beri
mótstöðu embættismanna,
að jafnvægi í byggð landsþegar flutningur er nefndins og byggja upp störf
ur á nafn. Og miðað við
utan höfuðborgarsvæðis- Pétur Bjarnason hve illa hefur gengið að fá
ins. Þetta á ekki síst við um sjávarútvegsfræðopinber störf út á land og
opinber störf, sem þegar eru ingur frá Háskólhve drjúgan þátt embættisum fjórðungur allra starfa í anum í Tromsö
menn hafa átt í að sú stefna
landinu og það hlutfall mun
hefur í reynd breyst í andhækka, ef þróunin verður eins og í
hverfu sína, má álykta að embættvelferðarlöndum í kringum okkur.
ismenn hafi haft mjög einbeittan
Ríkið verður því að reka þá starfbrotavilja þegar reynt er að fylgja
semi, sem er á þess vegum víðar
stefnu og ákvörðunum stjórnvalda
en á höfuðborgarsvæðinu og þess
í þessum efnum.
vegna væntanlega hafa allir stjórnÞegar Fiskistofa var stofnuð
málaflokkar haft þetta á stefnuskrá
hafði tiltölulega nýlega verið samsinni um áratugaskeið.
þykkt þingsályktun á Alþingi um
En af hverju aðeins í orði en ekki
að miðstöð stjórnsýslu og menntá borði? Það hefur nefnilega komið í
unar í sjávarútvegi skyldi staðsett
ljós í þessari umfjöllun um flutning
á Akureyri. Það hefði því verið eðliFiskistofu að opinberum störfum úti
legt að Fiskistofa hefði verið staðá landi hefur á undanförnum árum
sett á Akureyri. Það má í raun segja
fækkað á meðan störfum á vegum
að það hafi verið mistök í upphafi
að stofna hana í Reykjavík. Og í
ríkisins fjölgar og þar með hefur
opinberum störfum á landsbyggðákveðnum skilning má segja að með
inni fækkað hlutfallslega enn meira.
ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að
Spurningin er því hverju sé um að
flytja Fiskistofu til Akureyrar sé
verið að leiðrétta mistök frá fyrri
kenna að opinber störf dreifast
svona ójafnt á milli landsbyggðar og
árum. Mér finnst það bara gott mál
höfuðborgarsvæðisins, þrátt fyrir
en ég eins og aðrir legg þó áherslu á
þessa stefnu stjórnmálaflokkanna.
að það komi einstaklingum sem hjá
Stefnu sem oftar en ekki kemst í
Fiskistofu starfa og fjölskyldum
stjórnarsáttmála, sem flaggað er á
þeirra ekki illa. Hjá því mætti auðtyllidögum. Er það vegna ístöðuleysveldlega komast með því að gefa sér
is stjórnmálamanna? Jú, vissulega
góðan tíma í flutninginn, þannig að
hann haldist í hendur við þá starfshöfum við oft orðið vitni að því að
stjórnmálamenn fylgja ekki þessmannaveltu, sem hvort eð er verður
um stefnumálum flokka sinna þegar
hjá stofnuninni.

Alltaf er það gott þegar UTANRÍKISMÁL því leyndu fyrir íslenskum
fólk er heiðrað að verðleikráðamönnum. Fullyrðingar
um fyrir vel unnin störf og
hans reyndust rangar.
Erlendur maður, William
afrek á lífsleiðinni.
Arkin, sem hafði látið að
Snemma í maí var frá
þessu liggja kom hingað
því greint í Morgunblaðinu
til þess að biðjast afsök(02.05.2014) að American
unar á ummælum sínum.
Scandinavian FoundaEkki rekur mig minni
tion, sem eru eins og
til þess að Ólafur Ragnblaðið segir „aðalsamtök
Eiður Svanberg
fólks af norrænum upp- Guðnason
ar Grímsson hafi dregið í
runa í Bandaríkjunum“ fyrrverandi
land með nein ummæli sín
hefðu heiðrað Ólaf Ragn- stjórnmálamaður
um kjarnorkuvopn Bandaar Grímsson fyrir framríkjamanna á Íslandi. Eða
lag hans til samvinnu Íslands við
beðið nokkurn mann afsökunar.
Bandaríkin. Þetta var auðvitað
Ólafur Ragnar Grímsson barðist
tímabært og mátti sannarlega ekki
gegn byggingu nýrrar flugstöðvar
dragast öllu lengur.
við Keflavíkurflugvöll vegna þess
Ólafur Ragnar Grímsson átti að
að hann leit á flugstöðina sem einbaki langan feril í stjórnmálum á
hverskonar hernaðarmannvirki í
Íslandi, þegar hann af einstakri
þágu Bandaríkjanna. Illu heillu
tókst honum að fá flugstöðina
fórnfýsi bauðst til að verða forseti
lýðveldisins. Það þáði þjóðin. Með
minnkaða frá því sem upphaflega
þökkum að því er virtist.
var gert ráð fyrir.
Það var eitt öðru fremur, sem
Ólafur Ragnar Grímsson vildi
leggja Ameríkuflug Flugleiða
setti mark á stjórnmálaferil Ólafs
niður. Steingrímur HermannsRagnars Grímssonar. Það var að
gera allt sem í hans valdi stóð til að
son, þá samgönguráðherra, kom í
spilla og skaða samvinnu og samveg fyrir að þau áform hans næðu
skipti Íslands og Bandaríkjanna.
fram að ganga. Þessa sögu kunna
Ólafur Ragnar Grímsson var í
þeir vel, sem störfuðu að flugmálum á þeim tíma.
öllu sínu pólitíska starfi andvígur
varnarsamstarfinu við BandaríkEinstæð uppákoma
in og vestrænar þjóðir og aðildinni
að Nató sem í áratugi hefur verið
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
einn af hornsteinum utanríkisÍslands, lét hringja í Carol van
Voorst, sendiherra Bandaríkjstefnu íslenska lýðveldisins. Hann
barðist gegn þessu með kjafti og
anna á Íslandi, í apríl 2009 þegar
klóm. Það gerði hann hvar sem var
hún var á leið til Bessastaða til að
og hvenær sem var og taldi ekkert
veita hinni íslensku fálkaorðu viðeftir sér í þeim efnum.
töku. Henni hafði verið tilkynnt
Ólafur Ragnar Grímsson vann
að hún hefði verið sæmd fálkaorðmarkvisst að því að koma því inn
unni. Efni símtalsins frá forseta
Íslands var að segja Carol van
hjá þjóðinni, og naut þar aðstoðar
Voorst, sendiherra bandarísku
fjölmiðla, eins og Ríkisútvarpsþjóðarinnar á Íslandi, að þetta
ins, að Bandaríkjamenn geymdu
kjarnorkuvopn á Íslandi og héldu
væri allt tóm vitleysa. Hún fengi

Sagan verður ekki
endurskrifuð. Það er bara
reynt í þeim ríkjum, sem
við síst viljum líkjast.

enga fálkaorðu. Þetta væri bara
allsherjar misskilningur. Seinna
gaf hann í skyn að hún verðskuldaði ekki fálkaorðuna. Eftir þessa
einstæðu uppákomu varð nokkur
bið á því að Bandaríkin skipuðu
nýjan sendiherra á Íslandi. Þótt
sumum kunni að finnast það ótrúlegt þá skaðaði þessi gjörð forsetans samskipti Íslands og Bandaríkjanna meira en flest annað í
þeirri sögu allri.
Það var sennilega ekki þetta sem
American Scandinavian Foundation var að heiðra Ólaf Ragnar
Grímsson fyrir í bættum samskiptum Íslands og Bandaríkjanna. Eða hvað?
Eru störf og stefna stjórnmálamannsins Ólafs Ragnars Grímssonar eitthvað, sem allir eiga að
gleyma?
Ég er ekki þeirrar skoðunar.
Þannig á ekki að skrifa söguna.
Allan sinn stjórnmálaferil vann
Ólafur Ragnar Grímsson markvisst að því að spilla og skaða samstarf Íslands við Bandaríkin.
Seinni árin hefur hann kosið að
bregða yfir sig öðrum blæ. Sögunni verður samt ekki breytt.
Sagan verður ekki endurskrifuð.
Það er bara reynt í þeim ríkjum,
sem við síst viljum líkjast.
Auðvitað getur American Scandinavian Foundation heiðrað Ólaf
Ragnar Grímsson. En ekki fyrir
framlag hans til að bæta og efla
samvinnu Íslands og Bandaríkjanna.
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Eru höft hagstjórnartæki eða neyðarráðstöfun?
Umræða hefur að undan- GJALDEYRISHÖFT einstaklingar hafi rétt til
förnu spunnist um þá
sparnaðar erlendis á sama
ákvörðun Seðlaba nktíma og lífeyrissjóðum
ans að breyta reglum um
landsmanna sé meinað að
gjaldeyrismál til að banna
spara erlendis. Hins vegar
samninga sem erlend
að nauðsynlegt sé að sama
tryggingafélög hafa boðið
gildi um innlend og erlend
og fela í sér bæði tryggtryggingafélög að þessu
leyti og óásættanlegt sé
ingar og sparnað í erlendað erlend tryggingafélög
um gjaldeyri.
Árni Páll Árnason
geti boðið sparnaðarVið þessa ákvörðun er
formaður Samfylklausnir í erlendri mynt,
margt að athuga.
ingarinnar
Fyrir það fyrsta hefur
sem innlendir aðilar geti
lögum um höftin ekki
ekki boðið.
verið breytt. Það er umhugsunarHættuleg aðlögun að höftum
efni hvort stjórnvald getur breytt í
grundvallaratriðum túlkun sinni á
Bæði rökin lýsa hættulegri aðlöglögum um gjaldeyrishöft, án þess að
un hugarfars okkar að viðvarandi
lagabókstafnum hafi verið breytt að
haftabúskap. Hvor tveggja rökin er
neinu leyti. Er stjórnvaldi frjálst að
hægt að nota til að réttlæta að herða
túlka sambærileg tilvik með ólíkum
höftin enn frekar.
hætti frá einum tíma til annars?
Ég hef margsinnis fjallað um það
Þetta er sérstaklega athugunarvert
tjón sem höftin valda lífeyriskerfi
í þessu tilviki, þar sem undir liggja
okkar og ég hef gagnrýnt Seðlaatvinnuhagsmunir tryggingafélagbankann fyrir að ganga út frá því
anna sem í hlut eiga og hagsmunað hægt sé að tjóðra lífeyrissjóðina
ir tugþúsunda Íslendinga. Hvernig
til langs tíma og meina þeim fjárgetur ráðherrann sem ber ábyrgð á
festingar erlendis. Slík langtímaframkvæmd haftanna sætt sig við
höft munu bara eyðileggja áhættusinnaskipti af þessum toga ef lögum
dreifingu lífeyrissjóðanna, torvelda
hefur ekki verið breytt?
fjárfestingu þeirra í atvinnustarfÍ umræðunni hafa einkum tvenns
semi og gera þá enn háðari fjárkonar rök verið færð fram til réttfestingum í íslenskum ríkisskuldalætingar þessum sinnaskiptum.
bréfum. Þar með væri grafið undan
Annars vegar að óréttlátt sé að
höfuðstyrkleika íslenska lífeyris-

kerfisins og kerfinu breytt í eitthvað sem líkist mun meira gegnumstreymiskerfum þeirra landa sem
við viljum síst bera okkur saman
við í lífeyrismálum.
En staða lífeyrissjóðanna er samt
í grundvallaratriðum önnur en
staða erlendra fyrirtækja sem bjóða
erlendar lífeyristryggingar. Höftin meina lífeyrissjóðum fjárfestingar erlendis í ávöxtunarskyni, en
hindra þá ekki í grundvallarstarfsemi sinni. Ástæða þeirrar hindrunar er sú að gjaldmiðillinn þolir
ekki að óbreyttu útflæði sem nemur
fjárfestingarþörf lífeyrissjóðanna erlendis, þótt hann geti þolað
útflæði sem leiðir af sölu lífeyristrygginga til 30 þúsund einstaklinga. Höftin eru þannig takmörkuð við það sem er nauðsynlegt út
frá útflæðisáhættu. Hið nýja haftaskref útilokar sölu lífeyristrygginga í gjaldgengum gjaldmiðli yfir
landamæri. Það er ný, stór hindrun í frjálsum þjónustuviðskiptum,
sem útilokar tiltekna atvinnustarfsemi og eykur líkur á að höftin
verði talin brjóta gegn EES, enda
er sú hindrun ekki nauðsynleg til
að tryggja þjóðarhag. Lausnin á
þeirri slæmu stöðu sem lífeyrissjóðirnir eru í er ekki að læsa fleiri
inni í fangelsinu, heldur að losa um
höftin með skynsamlegum hætti.

Þar hefur Samfylkingin einn flokka
útfært plan.
Það eru ekki heldur tæk rök að
núverandi staða mismuni gagnvart innlendum tryggingafyrirtækjum, því þeim sé bannað það
sem erlendu fyrirtækjunum leyfist. Ef það væru tæk rök væru höftin ekki lengur neyðarráðstöfun til
að verja þjóðarbúið gegn óviðráðanlegri hættu, heldur hagstjórnartæki eða tæknileg viðskiptahindrun
sem ætlað væri að stilla viðskiptalífið af til að tryggja að innlendir
aðilar stæðu alltaf framar erlendum í samkeppni. Þá væru höftin
fallin um sjálf sig. Höftin ívilna
í dag óhjákvæmilega á margan
hátt innlendum framleiðendum og
þjónustuveitendum, en þetta er eitt
fárra tilvika þar sem þau ívilna
erlendum. Lausnin getur ekki verið
að banna öll frávik til að innlendum
framleiðendum líði vel og að þeir
fái ekki samkeppni frá söluaðilum
alþjóðlegrar söluvöru. Hvaðan á að
koma þrýstingur á afnám hafta ef
stjórnvöld nýta þau með skipulegum hætti til að tryggja að innlendum framleiðendum og þjónustuaðilum líði alltaf vel innan þeirra?
Af hverju ekki herða þá meira?
Þessi staða sem nú er upp komin
vekur margar spurningar og

➜ Við megum aldrei verða

svo vön höftunum að við
förum að líta á þau sem
sjálfsagt stjórnkerﬁ efnahagsmála og telja það mestu
skipta að þau tryggi jafnstöðu ólíkra atvinnugreina
og aðila.
áhyggjur. Með sömu rökum og nú er
beitt er hægt að réttlæta að hverfa
frá öllum þeim heimildum sem nú
gera höftin bærileg fyrir almenning í landinu. Er ekki einboðið
að banna fólki að kaupa erlendar vörur með greiðslukorti? Það
eru dæmi um að fólk kaupi dýrar
erlendar vörur þannig og endurselji
í stórum stíl. Er ekki borðleggjandi
að banna það, af því einhverjir aðrir
búa ekki við sömu undanþágur? Og
hvar endar þá upphersla haftanna í
boði ríkisstjórnarinnar?
Við megum aldrei verða svo vön
höftunum að við förum að líta á þau
sem sjálfsagt stjórnkerfi efnahagsmála og telja það mestu skipta að
þau tryggi jafnstöðu ólíkra atvinnugreina og aðila. Ef það verður
markmiðið er auðvelt að finna
ávallt nýjar ástæður til að herða
höftin.

Um tíðindi í stjórnmálum
gerð opinber. Á síðasta
kjörtímabili var stjórnarandstöðunni, sérstaklega
þó sjálfstæðismönnum,
tíðrætt um skort á samráði. Þá átti ríkisstjórnin
að hafa samráð við stjórnarandstöðuna um frumvörp sem lögð voru fyrir
Um hreppaflutninga
Alþingi.
Valgerður
Sjávarútvegsráðherrann
Nú er ekkert samráð um
Bjarnadóttir
verður sennilega seint alþingismaður
stórar ákvarðanir innan
útnefndur til verðlauna
ríkisstjórnarinnar. Framfyrir stjórnkænsku eða
sókn ákveður að flytja
vinnustað tuga manna á milli
diplómatíska umgengni við verklandshluta án þess svo mikið að
efni sín. Sá hinn sami er umhverfisráðherra og enn er í fersku minni
ræða það. Án þess að athuga hvort
þegar hann tilkynnti að hann hygðþað standist lög, án þess að vita
ist afnema heilan lagabálk um
hvað það kostar og síðast en ekki
náttúruvernd. Sem betur fer var
síst án þess að huga að því hvaða
komið í veg fyrir það og frestur
áhrif það hefur á líf starfsfólksins
á gildistöku lagabálksins lengdur.
og fjölskyldna þeirra.
Tilkynning ráðherrans um hreppaÞetta þarf ekki að koma neinum á óvart segir Framsókn: það
flutninga Fiskistofu kom eins og
stendur í stjórnarsáttmálanum.
þruma úr heiðskíru lofti. Af fréttEr stjórnarsáttmálinn þá ofar
um má skilja að fjármálaráðherrann, formaður Sjálfstæðisflokkslögum í landinu? Og starfsmannains, vissi ekki af þessu fyrr en
velta hefur nú fengið nýja merkdaginn áður en ákvörðunin var
ingu. Samkvæmt Íslenskri orðabók
Það hefur ekki verið alveg STJÓRNMÁL
tíðindalaust af stjórnmálum undanfarna daga. Tíðindin eru sannast að segja
oft þeirrar tegundar að
ekki er alveg augljóst hvort
kona eigi að trúa sínum
eigin eyrum.

merkir orðið: „það hve ört skiptir um starfsmenn á vinnustað“.
Nú á það að ná yfir starfsmenn
sem kjósa að láta ekki flytja sig
hreppaflutningum. En þetta er
svo sem ekki eina íslenska orðið
sem hefur hlotið nýja merkingu í
meðförum ríkisstjórnarinnar og
stjórnarmeirihlutans.
Forkastanlegast er þó kannski
svar sjávarútvegsráðherrans við
spurningu fréttamanns. Spurningin var eitthvað á þá leið hvort það
hefði einhver áhrif á ákvörðunina,
ef í ljós kæmi að ókostir við flutninginn væru fleiri en kostirnir –
því það á víst að athuga eitthvað
með það. Nei, ráðherrann átti ekki
von á að það hefði nokkur áhrif. –
Svoleiðis er nú það.
Um hæfa lögfræðinga
Það þurfti svo sem ekki að koma
á óvart að staða seðlabankastjóra
var auglýst laus til umsóknar.
Lengst af hefur það verið svo að
æðstu embættismenn hafa verið
skipaðir í tíð ríkisstjórna sem
stjórnarflokkarnir núverandi hafa

staðið að. Kannski vonuðu samt
einhverjir að sú tíð væri liðin að
embættin skipuðu framsóknarmenn eða hlutlausir Varðarfélagar (les: sjálfstæðismenn).
Sannarlega kemur þó skipan
nefndarinnar sem á að meta hæfni
umsækjanda á óvart. Það er löngu
liðin tíð að flest menntað fólk hér
á landi var eitt af þrennu, lögfræðingur, læknir eða prestur. Bæði
bankaráð Seðlabankans og fjármálaráðherrann velja lögfræðinga
í hæfnisnefndina. Það þykir mér
skrýtið að tveir af þrem nefndarmönnum, meirihluti nefndarinnar
sé skipaður lögfræðingum – og ég er
sannarlega ekki ein um þá skoðun.

➜ Og starfsmannavelta

Um endurritun sögunnar
En það á ekki láta neitt koma sér
á óvart. Heldur ekki að nú eigi að
leggjast í sérstaka rannsókn um
hvernig nágrannar okkar, stjórnvöld annars staðar á Norðurlöndunum og á Bretlandi, brugðust
okkur í aðdraganda og upphafi
samfélagshrunsins í október 2008.
Ég man ekki betur en að í Rann-

sóknarskýrslu Alþingis komi fram
að bankastjóri Englandsbanka
hafi í svari til Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra á vordögum
2008 boðið fram aðstoð til að setja
fram áætlun um að draga úr stærð
íslenska bankakerfisins. Sú aðstoð
var ekki þegin. – Er skrýtið að
konu detti í hug að nú eigi að gera
tilraun til að endurskrifa söguna?

hefur nú fengið nýja merkingu. Samkvæmt Íslenskri
orðabók merkir orðið: „það
hve ört skiptir um starfsmenn á vinnustað“. Nú á
það að ná yﬁr starfsmenn
sem kjósa að láta ekki ﬂytja
sig hreppaﬂutningum. En
þetta er svo sem ekki eina
íslenska orðið sem hefur
hlotið nýja merkingu í meðförum ríkisstjórnarinnar ...

250 milljarða króna útgjöld án efnislegrar umræðu
Skýr langtímastefna í EFNAHAGSMÁL opinberra útgjalda, eða um
efnahagsmálum og kerf250 milljörðum króna. Ef
nýta á opinbera fjármuni
isbreytingar sem styðja
með skynsamlegum hætti
við þá stefnu er áranger nauðsynlegt að dýpri
ursríkasta leiðin til
efnisleg umræða eigi sér
bættra lífskjara. Í kosnstað um helstu viðfangsingum virðist uppskriftefni sveitarfélaga. Liður í
in að árangri hins vegar
þeirri umræðu snýr að því
frekar liggja í loforðum
hvort þau hafi yfirhöfuð
um töfralausnir og andFrosti Ólafsson
stöðu við kerfisbreytstjórnskipulega burði til að
framkvæmdastjóri
ingar. Vegna þessarar Viðskiptaráðs
framkvæma samræmdar
umbætur undir núverandi
þversagnar fer lítið fyrir
efnislegri umræðu um
fyrirkomulagi.
ýmsa kerfisgalla sem hafa mikil
Mikil tækifæri til umbóta
áhrif á efnahagslega frammistöðu.
Þetta vandamál ristir sérstakÓbreytt staða væri bagaleg enda
lega djúpt á sveitarstjórnarstigeru mikil tækifæri til umbóta á
inu enda er ábyrgðin dreifðari og
sveitarstjórnarstiginu.
stjórnmálamennirnir fleiri. Í nýafSveitarfélög á Íslandi eru of
mörg og fámenn. Í dag eru þau
staðinni kosningabaráttu var lítið
74 talsins og þau minnstu telja
fjallað um tækifæri til umbóta í
rekstri sveitarfélaga eða framrétt ríflega 50 íbúa. Smærri sveitlag þeirra til verðmætasköpunar
arfélög hafa minni burði til að
veita íbúum sínum fullnægjandi
í hagkerfinu. Stefna stjórnmálaþjónustu og eru dýrari í rekstri.
flokka í veigamiklum málaflokkum, s.s. skóla- og skattamálum,
Þannig er stjórnsýslukostnaður á
var jafnframt óskýr og lítið um
hvern íbúa rúmlega tvisvar sinnafgerandi breytingartillögur á
um hærri hjá sveitarfélögum með
núverandi kerfi.
innan við 500 íbúa en hjá sveitarÞetta er áhyggjuefni enda standa
félögum með 8.000 íbúa eða fleiri.
sveitarfélög fyrir nærri þriðjungi
Heildstæð áætlun sem miðar að

fækkun og eflingu sveitarfélaga
myndi spara fjármagn og bæta
þjónustu.
Grunnskólastigið á Íslandi er
það óhagkvæmasta innan OECD.
Útgjöld á hvern grunnskólanemanda eru hærri en útgjöld á hvern
háskólanema sem er þveröfugt
við það sem tíðkast annars staðar. Þrátt fyrir þetta er námsárangur grunnskólanema lakari en
í grannríkjunum og kjör grunnskólakennara afleit. Ríflega fjórðungur útgjalda sveitarfélaganna
fer í rekstur grunnskólastigsins
og því til mikils að vinna. Til að
leysa þennan vanda þarf að ráðast
í heildstæða endurskoðun á grunnskólakerfinu.
Vei ga m i k l i r sk at tstof n a r
sveitarfélaganna eru flóknir og
ógagnsæir. Samanlagt má rekja
um þriðjung skatttekna sveitarfélaganna til framlaga úr jöfnunarsjóði og fasteignaskatta. Framlög til jöfnunarsjóðs koma frá
ríkissjóði og er útdeilt til sveitarfélaga samkvæmt afar flóknu og
ógagnsæju fyrirkomulagi. Tekjur
af fasteignasköttum byggja á
fasteignamati sem er ákvarðað
af Þjóðskrá Íslands samkvæmt

óopinberri aðferðafræði. Einfaldara og gagnsærra fyrirkomulag
hvað þessa skattstofna varðar er
nauðsynlegt til að hægt sé að veita
sveitarfélögum aðhald og eiga upplýstari umræðu um tekjuöflun
þeirra.
Hér eru aðeins dregin upp nokkur tækifæri af mörgum en þau
eiga það öll sammerkt að fela í sér
kröfu um samræmdar umbætur.
Hvað er til ráða?
Til að skapa sterkari forsendur
fyrir umbótum eru ýmsar leiðir
færar. Stærri sveitarfélög eru ekki
aðeins hagkvæmari í rekstri heldur eru þau jafnframt líklegri til að
standa undir kröfum um kerfisbreytingar. Lögboðnar lágmarksstærðir sveitarfélaga og fjárhagslegir hvatar til sameininga væru
því heppilegar lausnir. Annar
möguleiki fæli í sér aukið umboð
Sambands íslenskra sveitarfélaga
til að innleiða kerfislægar umbætur á sveitarstjórnarstigi. Ef ekki
er vilji til að beita slíkum aðferðum er fátt í stöðunni annað en að
endurskoða verkaskiptingu milli
ríkis og sveitarfélaga.
Tilfærsla verkefna felur ekki í

➜ Ef nýta á opinbera fjár-

muni með skynsamlegum
hætti er nauðsynlegt að
dýpri efnisleg umræða eigi
sér stað um helstu viðfangsefni sveitarfélaga. Liður í
þeirri umræðu snýr að því
hvort þau haﬁ yﬁrhöfuð
stjórnskipulega burði til að
framkvæma samræmdar
umbætur undir núverandi
fyrirkomulagi.

sér fullkomna lausn á áðurnefndum vanda stjórnmálanna. Það er
engu að síður ljóst að getan til að
ráðast í kerfisbreytingar er frekar
til staðar þegar áhersla á nærhagsmuni er minnkuð. Aukin framleiðni og betri nýting fjármuna er
grundvöllur lífskjarabóta til lengri
tíma. Til að unnt sé að ná þeim
markmiðum er ótækt að þriðjungi
opinberra fjármuna sé ráðstafað
án upplýstrar umræðu um tækifæri til umbóta.

LAUGAVEGSHLAUP
Alls eru 357 hlauparar skráðir til
keppni
kep
í Laugavegshlaupinu sem
fe fram í átjánda sinn um helgina.
fer
Aldrei
hafa fleiri hlaupið en nú. ÍsA
lenskir
þátttakendur eru 216 en
l
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Hnífaparatöskur
14 tegundir
Verð frá kr. 24.990

• Exemi
• Sóríasis
• Rósroða
• Kláða í húð
• Útbrotum
• Þurri húð
• Ofsakláða

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

HEFUR ÞÚ REYNT ALLT?
ÚTSALA! ÚTSALA!

Skipholti 29b • S. 551 0770

GENGUR VEL KYNNIR Salcura DermaSpray er 100% náttúrulegt meðferðarúrræði í úðaformi sem getur veitt langvarandi bata við m.a. þurrki í húð,
exemi og sóríasis. Frábær árangur, auðvelt í notkun og engar aukaverkanir.

S

alcura DermaSpray inniheldur
einstaka náttúrulega formúlu sem
styður viðgerðarferli húðarinnar,
kemst djúpt ofan í húðina og nærir hana
innan frá og út. DermaSpray er þægilegt í

Dranella stretch
gallabuxur

Útsöluverð
8.990 kr.

notkun, hefur kláðastillandi áhrif, minnkar bólgur og roða. Úðaformið tryggir
minni hættu á sýkingum, engan núning og
minni óþægindi þegar borið er á húðina.
Salcura Zeoderm-húðkrem græðir og
nærir efstu lög húðarinnar þegar þau eru
þurr og/eða sködduð.
Það inniheldur kraftmikið andoxunarefni
sem ver húðfrumur
gegn skaða, öflugt
afeitrunarefni sem
bindur og eyðir eiturefnum og róar kláða
og bólgu.

Háar í mittið

TILBOÐSPAKKNING

Sendum í póstkröfu!

Vertu
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tu vin
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F
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book
k

SÖLUSTAÐIR Flest apótek og heilsubúðir. Nánari
upplýsingar á: www.gengurvel.is

Inniheldur
Salcura Dermaspray 100 ml
og Zeoderm
krem 50 ml sem
fylgir með
í kaupbæti.
Tilboðið gildir
í júlí!

GÓÐ
REYNSLA
„Ég hef verið að
glíma við slæman
þurrk á höndunum
í allan vetur, húðin
var bæði sprungin
og blæðandi.
Eftir aðeins þriggja
daga meðferð
með Salcura
DermaSpray og
Zeoderm-kremi
greri húðin alveg
og þurrkurinn
hvarf. Nú nota
ég vörurnar eftir
þörfum fyrir mig
og fjölskylduna.“
Magnea Guðmundsdóttir, 32
ára, tveggja barna
móðir í Reykjavík.

FÓLK| TÍSKA
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið
fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512 5447

)ORWWDU
tIHUéDODJLé
Gallabuxur á 15.900
Straight leg =
skálmar beinar niður.
Stretch og háar í mittið.
Stærð 34 - 48 (50).

Eigum einnig til gallabuxur
FIFTÍS
Simons flakkaði
milli áratuga og
alda í hönnun sinni.

á 6.900 kr

kl. 11–18.
Opið virka daga
kl. 10 - 15
Opið laugardaga

Laugavegi 178 (Bolholtsmegin) | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

FJAÐRIR
Kjóll sem
minnir á
Charlestontímabilið.
ÚTSAUMUR
Minnir á konunglega jakka
við frönsku hirðina.

FLAKKAÐ Í TÍMA
TÍSKA Tískuhönnuðurinn Raf Simons er þekktur fyrir skýra framtíðarsýn.
Á tískusýningu Christian Dior á hátískuvikunni París fyrir stuttu sýndi hann
á sér nýja hlið enda voru fyrri tímar honum greinilega ofarlega í huga.

R

af Simons er belgískur tískuhönnuður sem
ráðinn var listrænn stjórnandi Christian Dior
árið 2012. Hann er lítt þekktur fyrir að nýta
gamlar hugmyndir í verkum sínum og kýs þess í
stað að líta fram á veginn. Á hátískusýningu Dior
fyrir haustið 2014 sem fram fór í París nýverið var
annað uppi á teningnum. Fortíðarhyggjan sveif yfir
vötnum þó Simons hafi reyndar ekki einbeitt sér að
einu sérstöku tímabili.
Í dagskrá sýningarinnar kom fram að Simons
væri forvitinn um hvernig mismunandi tímabil

hefðu áhrif á þau sem á eftir kæmu. Þá sagði
hönnuðurinn einnig eftir sýninguna að hann hefði
hugsað til hrifningar Dior sjálfs á Belle Époquetímabilinu.
Sýningunni var skipt í átta flokka en hver og einn
vísaði í vissan tíma í tískusögunni. Simons hoppaði
oft milli margra alda. Þannig mátti sjá kjóla á borð
við þá sem þekktust á tímum Marie Antoinette og
allt til samfestinga sem líktust þeim sem geimfarar
klæðast. Simons þótti takast afar vel til við að gera
þessi sögulegu föt nútímaleg.

Multidophilus
philus Pro in
iinniheldur
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milljarða
illj
il
ljarða af vi
virkum
gerlum til að viðhalda góðu jafnvægi í meltingarﬂ
meltingarﬂórunni.
RÓMANTÍSKT
Kjólar með stórum
mjaðmapúðum vöktu
verðskuldaða athygli.

ANTOINETTE
Þessi kjóll hefur
skýra vísun í kjóla
á borð við þá sem
franska drottningin
Marie Antoinette
klæddist seint á
átjándu öld.

BLÁMI
Simons
notaði
létt og
lipur
efni.
SAMFESTINGUR
Í anda vísindaskáldsagna.

FÓLK| TÍSKA

Kjólar og jakkar
frá OPHILIA

Verslunin
V
l i Belladonna

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

Smart föt , fyrir
smart konur
Stærðir 38-52

GLÆSILEGA KATE
TÍSKUFYRIRMYND Kate Middleton, hertogaynja af Cambridge, hefur lengi
verið mikil tískufyrirmynd. Kate er óhrædd við að klæðast litríkum flíkum og
virðast flestir litir regnbogans fara henni vel eins og sjá má á myndunum.

K

ate Middleton, eiginkona Vilhjálms Bretaprins, vekur athygli hvar sem hún kemur. Föt sem hún
hefur klæðst hafa selst upp þegar konur vilja feta í tískuspor hennar. Til dæmis jókst sala á gulum
kjólum gríðarlega í Ástralíu eftir að hún klæddist tveimur slíkum í opinberri heimsókn í landinu.

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

Sumarútsalan
haﬁn
50% afsláttur
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030
www.rita.is

RAUÐ Kate var glæsileg í
þessum fallega, rauða kjól
sem hún klæddist í júní 2012
þegar haldið var upp á krýningarafmæli drottningarinnar.

BLEIK Hér er Kate í glæsilegum, bleikum kjól frá ítalska
tískufyrirtækinu Goat. Kjóllinn
fór henni vel en hún klæddist
honum þegar hún heimsótti
fyrir stuttu skóla fyrir börn fíkla.

SVARTHVÍT Hér er hertogaynjan í svarthvítri kápu frá Michael
Kors sem kostar litlar 360 þúsund krónur. Myndin er tekin í apríl
síðastliðnum þegar hjónin voru á ferð um Nýja-Sjáland og Ástralíu.

LJÓSBLÁ Kápan frá Alexander McQueen er sérstaklega hönnuð
á Kate og gerð í þessum lit aðeins fyrir hana. Hún klæddist henni
í júní síðastliðnum á minningarhátíð í Normandí.

GRÆN Kate klæddist þessari fallegu grænu ullarkápu frá Erdem
þegar hjólreiðakeppnin Tour de France hófst.
MOST READERS WILL RECOGNIZE TODAY’S COAT, IT IS

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

EINBÝLI

Asparhvarf 18 203 Kópavogur
Um er að ræða glæsilegt og vandað hús með innbyggðum bílskúr og sambyggðu hestahúsi. Eignin er á þremur
pöllum þ.e. götuhæð, efri hæð og neðri hæð. Mikið útsýni
er yfir Elliðavatn. V. 115 m. 4248

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

RAÐHÚS

Rauðamýri - hús að mestu á einni hæð
Raðhús á einni hæð samtals 163,3 fm þ.a.e. bílskúr 31,9
fm. Húsið er fullbúið að utan, tilb. til innréttinga að innan.
Góð staðsetning í grónu hverfi. Húsið er til afhendingar
við kaupsamning. V. 38,0 m. 3947

ATVINNUHÚSNÆÐI

Burknavellir 17a 221
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Eignin skiptist
í forstofu, hol, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, stofu, eldhús, þvottahús, geymslu og stæði í
bílageymslu. V. 26,6 m. 4129

HÆÐIR

Kringlan 7 108 Rvk.
Í húsi verslunarinnar: 274 fm skrifstofuhæð á 10 hæð í
góðu lyftuhúsi. Lyfta opnast beint í rýmið. Svalir. Mikið útsýni. 3 lok. skrifstofur og fundarherbergi en mikið af opnu
rými sem mætti stúka niður ef vill. Endurnýj. innréttingar
og fl. Húsnæðið er laust og sölumenn sýna. V. 75 m. 4031

Akurvellir 1 - 221 Hafnarfjörður

Túngata 8 - Einbýli í miðborginni
Einstakt einbýlishús í miðborginni. Húsið er hæð, rishæð
og kjallari. Aðalhæð: Þrjár glæsilegar samliggjandi stofur,
eldhús, forstofa, snyrting og hol. Einnig bakinngangur
með rými innaf sem nýtist sem búr og er með skápum.
Í stofuloftum eru fallegir bitar. Hurðir á milli stofa eru
hvítlakkaðar og með gylltum hurðarhúnum. Karmar og
gluggapóstar eru hvítlakkaðir. Eldhús er fremur lítið.
Gömul innrétting. Gólfefni er gólfdúkur að mestu leyti.
Tilboð 4131

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Tjarnarból 15 170
Góð 232 fm eign í steinsteyptu tvíbýlishúsi byggt árið
1969. Um er að ræða góða hæð með sérinngang, auka
íbúð í kjallara og stóran bílskúr. Húsið hefur verið nýlega
standsett að utan og stendur á 1.000 fm eignarlóð. Lóðin
var hellulögð að norðanverðu á milli hússins og bílskúrs
og gangstétt að götu. Íbúðin í kjallara þarfnast standsetningar., V. 57,9 m. 4026

Akurvellir 1. íbúð 0203 er 133 fm 4-5 herbergja endaíbúð
á 2.hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni. Eikarinnréttingar. Í
dag eru fjögur svefnherb. í íbúðinni en samkv. teikningu
eru þau 3. Sérþvottahús. Laus strax. Sölumenn sýna.
V. 31,0 m. 3974

2JA HERBERGJA
Kringlan 4-6 108 Rvk.
Húsnæðið er 231,5 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæðum
(9 og 10 )í lyftuhúsi á mjög góðum stað. Bjart og skemmtilegt húsnæði. Gegnheilt parket. Mjög gott útsýni.
V. 55 m. 4032

4RA-6 HERBERGJA

Víðvangur - Einbýli á einni hæð
Frábærlega staðsett 242 fm einbýlihús á einni hæð.
Staðsetning er einstök, innst í botnlangagötu við fallega
hraunlóð. Góður sólpallurmeð skjólvegg, fjögur svefnherbergi og 50 fm bílskúr. V. 60 m. 4053

PARHÚS

Hrísrimi 7, 112 Reykjavík
Góð 99,0 fm íbúð á 3.hæð efstu. Íbúðin er með fallegu eldhúsi, forstofu, stofu með svölum, baðherbergi með bæði
sturtu og baðkari, þvottaherbergi og þremur svefnherbergjum. Mjög góð lofthæð er í stofu. V. 25,9 m. 4127

Lækjargata 32, 220 Hafnarfjörður
Snyrtilega 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með
sérinngang frá svölum. Útgengi úr stofu á vestur svalir.
V. 21,5 m. 4252

Klettháls 1 - Glæsilegt skrifstofuhúsnæði
Mjög vandað og glæsilegt 237,5 fm skrifstofuh. á 2.
hæð (efstu). Lyfta og sam. svalir til suðurs. Sameign er
snyrtileg. Eignin er glæsilega innréttuð og fylgja allar
innréttingar með húsnæðinu. Húsið stendur á frábærum
útsýnisstað með fallegri borgar, fjalla og sjávarsýn.
V. 54,9 m. 3262

Skógarhjalli 7 - parhús með aukaíbúð.
264,4 fm parhús með bílskúr og stúdióíbúð í kjallara.
Húsið er mjög vel staðsett í suðurhlíðum Kópavogs með
suðv svölum, hellulagðri verönd. 3-4 herb. í aðalíb. Góðar
innréttingar. Gott skipulag. Laust strax, sölumenn sýna.
V. 53,5 m. 3884

Engihjalli 9 200 Kópavogur
Fífusel 37 109 Rvk.
Ágæt 4-5 herbergja 143,3 fm íbúð við Fífusel í Reykjavík.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og aukaherbergi í
sameign með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er laus til
afhendingar. V. 26,5 m. 4249

Falleg vel skipulögð 62,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð
(B) í góðu lyftuhúsi . Rúmgóð stofa. Rúmgott herbergi.
Stórar suðvestursvalir. Sam. þvottahús á hæðinni fyrir
þrjár íbúðir. Stutt í ágætis þjónustu. Eignin er laus strax
og sölumenn sýna. V. 17,0 m. 4117

BYGGINGALÓÐIR
Erum með fjölda nýrra lóða á skrá.
Leitið upplýsinga hjá sölumönnum

Stakkholt 2-4
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með
ﬂestum íbúðum
• Verð frá 28,5 m.
• Frábært útsýni til sjávar og/eða
til suðurs og vesturs yﬁr borgina
• Allar innréttingar og fataskápar
verða af vandaðri gerð
• www.stakkholt.is
Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum.

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Mótorhjól

BÍLAR &
FARARTÆKI
TOPPLAUSNATORFÆRAN Í
JÓSEPSDAL
laugardaginn þann 12. Júlí Keppnin
byrjar kl:13:00. Miðaverð er 1.500 kr.
FRÍTT fyrir 12 ára og yngri. Hlakka til
að sjá ykkur

Palomino colt. Árgerð 2008, fortjald og
sjónvarpsloftnet Verð 1.290.000. Ath.
Skipti á bíl Rnr.123302.

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

Land Rover Discovery 4 SE Árgerð
2013, ekinn 25þ.km. 7 manna. Flott
eintak sem er á staðnum. Verð
13.390þkr. Skipti skoðuð. Raðnr
156082. Sjá á www.stora.is

Hjólhýsi

SLÁTTUVÉLA OG
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN
Til sölu Sláttutraktor 17,5hp 6 gíra
Briggs&Stratton mótor 107cm
sláttubreidd 389.000,-S. 821 0040.
Vagnhöfða 6

Bátar
Starskarft 11RT 07.2007 Húsið er
sérstakalega útbúið fyrir þá sem
vilja fara aðeins út fyrir malbik
Pallur fyrir fjórhjól, Vatns WC, Inni
og útisturta, Ískápur, Útvarp og CD
Sér rafmangstengill í bíl fyrir hleðslu.
Verð 1,290,000,- Allar upplýsingar hjá
Toyota Reykjanesbæ 420-6600

KAUPUM ALLA BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

0-250 þús.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Bílar til sölu

BMW X5 3.0si Árgerð 2008, ekinn 59
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Leður og fl.
Verð 5.980.000.- Rnr.156218.

Til sölu Honda VTX 1800F. Árg. 2007.
Ek. 16þús. km. Mikið af aukahlutum.
Glæsilegt og vel með farið. Uppl. í S.
892 2184

Daewoo Matiz. Árgerð 2000, ek.149 þ.
Nýsk. Tilboð 250 þ.kr. Möguleiki 100%
fjármögnun hjá Netgíró. Uppl. í síma
775-6511

Með niðurfellingu 3.999.000 með vsk
FORD TRANSIT CUSTOM (NEW) 9
MANNA DIESEL Árgerð 2013. Ekinn
30 Þ.KM Rnr. 153506

500-999 þús.

Til sölu ný innflutt Hobby Premium
560UL hjólhýsi árg. 2014 með
sólarsellu, markísu og sjónvarpi m/dvd.
Verð 5,7 milljónir. Uppl. í s. 866 5395

LMC Munsterland árg.‘07 Mjög vel
með farið, fylgir sjónvarp, útvarp,
loftnet, grjótgrind, markísa og stór
ísskápur m/frysti. Verð stgr. 2,5 millj.
Uppl. í 893 3599

Fellihýsi

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

Varahlutir
Með niðurfellingu 5.700.000 með vsk
M.BENZ E 200 CDI AVANTGARDE
DIESEL Árgerð 2012. Ekinn 17 Þ.KM
Rnr.153549

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

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

SPARIBAUKUR - TILBOÐ 499
ÞÚS
VW POLO 1.0 árg 2002 ek.151 þús.
beinsk, 3ja dyra, ný skoðaður 15, lýtur
vel út og mikið yfirafarinn, eyðir um 5
ltr/100 fæst á 499 þús og möguleiki á
100% vísaláni í 36 man. s.841 8955

Bílar óskast

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

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

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

KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð
2012, ekinn 13 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 3.490.000. Rnr.141159. 5 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

Honda HR-V, 4X4, árg. ‚04, ek. 112 þ.
Sumar- og vetrardekk. Uppl. í s. 616
2597.

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

Vinnuvélar

ÓDÝRIR BÍLAVARAHLUTIR.

Sendibílar

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
óskar eftir bílskúr til leigu. s: 896
8568.

Viðgerðir

NÝR FJÓRHJÓLADRIFINN
DF-304.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.390.000. Rnr.210358. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.
Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir,
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS
SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

Til sölu Nizzan Terano II. Bensín, 2,4
árg ‚99. Ek. 212 þús, dráttark. Þarfnast
smá lagfæringar. V. 250 þús. Uppls. s.
896-1683.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Mjög lipur í snúningum og mokstri.
Tvívirk tæki með 1,5m skóflubreidd.
Þyngd 2,2 tonn. Vökvastýri, vendigír
o.fl., ofl. Mjög gott verð kr. 1950 þús.
án vsk. Sími 562-8000

Bílaviðgerðir Tímagjald 5500 + VSK.
Tímapantanir S. 7838960 frá 8-22
alla daga

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

til sölu
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BÓMUHLIÐ

MERCEDES BENZ C 220 cdi. Árgerð
2013, ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. Rnr.161045.

iIUiE UXYHUêL

Einnig fáanleg
með sólarrafhlöðu

+OHêVOXP OLU
/MyV
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. OLER[

• Tilvalin lausn fyrir stjórn vega og bílastæða
hjá fyrirtækjum, sumarhúsaeigendum o.fl.
MERCEDES BENZ Citan 109 cdi
millilangur. Árgerð 2013, ekinn 20
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.500.000.
Rnr.161124.

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

Sem Nýr..FORD B-max titanium.
Árgerð 2013, ekinn 1168 KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.220.000.
Rnr.149150.

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

+OtII\ULUN\OIXUHIULJQLU
(LJXPWLOiODJHU
VYDUWDRJKYtWDJROIEtOD

• Hannað fyrir allt að 12 m opnun
• Símaopnun
• Aðgangskort
• Fjarstýring
• Talnalás

Sjá nánar á

girding.is
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Sími 544 4222 • girding@girding.is
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Bókhald

ÞJÓNUSTA

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

Búslóðaflutningar

Pípulagnir

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

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

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

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.
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Rafvirkjun

Tölvur
Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

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

Spádómar
Símaspá, spái í spil, ræð drauma.
Tímapantanir. S. 891 8727 Stella.

Húsaviðhald
Önnur þjónusta

Hreingerningar
Teppahreinsun, gluggahreinsun,
flutningsþrif, húsgagnahreinsun,
bónun o.s.fr. Uppl. Tómas, s. 699 6762
og www.gluggahreinsir.is

KEYPT
& SELT

Garðyrkja

Til sölu
TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími :
848 1723.

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.

Málarar

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

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

Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð.
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

Ikea fururúm 100 x 200 að stærð
og heilsudýna 100 x 200 IQ Care,
frá Svefn og Heilsu og er nýleg.
Verð: kr. 50.000-60.000.- Einnig
handunnin kristalljósakróna með
gulli frá Bohemiu, frá ca. 1953. Verð
kr.150.000-250.000.,-laj@simnet.is, s.
8940717

Þjónustuauglýsingar
'IRÈINGAVERKTAKAR B¾NDUR

Sími 550 9800
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'ERUM VERÈTILBOÈ

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir

Sími 512 5407

www.tjaldaleiga.is

*¹RNGIRÈINGASTAURAR o 4ÒNGIRÈINGARNET
'ADDAVÅR o 3TAGVÅR
6ÅR OG LYKKJUR EHF o ,YNG¹S  'ARÈAB¾ o  
VIROGLYKKJUR INTERNETIS o WWWFACEBOOKCOMVIROGLYKKJUR

ÚTSALA ! ÚTSALA !
30% - 50% af útsöluvörum. 20% af
öðrum vörum Kjóll 3.490,- Peysa
2.995,- Taska 995,- Erum á facebook
Súpersól Hólmaseli 2 Seljahverfi 5672077 587-0077 Opið 10-22 alla virka
daga Laugardaga 12-18

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.

")&2
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Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

3MIÈJUVEGUR  o+ËPAVOGUR
3KEMMUVEGUR
o +ËPAVOGI
777")&2%)$!6%2+34!%$))3

viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

3  

Alla fimmtudaga og laugardaga

1ÖQHWYHUVOXQPHÉÌGÖUHQJÌÉQ¿UIÏWI\ULUEÏUQ
GÏPXURJKHUUDÆÏOOXPVW¿UÉXP
(LQQLJÌGÖUDRJYDQGDÉDÆ×UÌWWDEROL

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

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Til sölu
ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845
5976.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar, örbylgjuofnar og
fleira. Óska eftir bílskúr til leigu. Uppl.
í s. 8968568
Útsala stórar plöntur allar gerðir
veljum íslenskt. Blómsturvellir v.
Reykjalund s.8641202

10. júlí 2014 FIMMTUDAGUR

Nudd
Tilboð - Nudd - Heilsunudd opið frá
kl.10:00-20:00. S. 5616254 / 8543454
Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan
svæði 112. Uppl. S: 823 5669 eða
693 0348.

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

HEIMILIÐ
Óskast keypt

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.

Atvinnuhúsnæði

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.

Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð
til sölu. 10 m2 milliloft mögulegt.
Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. Góðir
gluggar. Sýningarbil á staðnum.
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Húsgögn
Til sölu sófasett,3+2+1+2 borð verð
hugmynd 25.000 kr S.5882766

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

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

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Atvinna í boði
KJÖTSMIÐJAN EHF.
Óskum eftir að ráða starfskraft í
útkeyrslu. Skilyrði eru reglusemi
og stundvísi.
Umsóknir sendist á:
birgir@kjotsmidjan.is
eða í s. 557 8866

Lestarstjóri óskast á ferðamannalest
sem mun aka um hafnarsvæði gömlu
hafnarinnar. Áskilin eru réttindi
vinnuvéla í flokki I, og meirapróf með
reynslu af akstri langra ökutækja.
Áhugasamir sendi upplýsingar um
aldur og fyrri störf til: info@alltours.is

GLUGGASMIÐJAN EHF.
LEITAR AÐ SÖLUMANNI
TIL STARFA.
Starfssvið er tilboðsgerð,
eftirfylgni tilboða og afgreiðsla
viðskiptavina. Gluggasmiðjan
ehf. er rótgróið fyrirtæki í örum
vexti. Gluggasmiðjan sérhæfir
sig í framleiðslu og sölu á
timburgluggum, timburhurðum,
álklæddum timburgluggum,
álgluggum, álhurðum, sjálfvirkum
rennihurðum og bílskúrs
og iðnaðarhurðum ásamt
innflutningi á byggingavörum.

Vélstjóri og stýrimann vantar á
200 tonna bát sem er að hefja
markrílveiðar. Uppl. í s. 845 3480

TILKYNNINGAR

Einkamál

Umsóknir sendist á gg@
gluggasmidjan.is

Byggingaverktaki óskar eftir smiðum
eða mönnum vönum í móta og
viðhaldsvinnu og einnig verkstjóra.
Uppl. í s. 894 4646
Fjarðarbakarí - Kornið óskar eftir
starfsfólki í 60% starf á virkum dögum
í Ögurhvarfi, Spöng, Lækjargötu og fl.
stöðum. Ekki skólafólk. Framtíðarstarf
í boði. Einnig vantar helgarstarfsfólk
í Lækjargötu, 20 ára aldursskilyrði.
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is
Assistants needed in a bakery in the
Reykjavík area. Shift work. Please
apply to thjonusta@365.is

tilkynningar
3Þ Á MÁN (100.000KR)
Cocker spaniel hvolpar til sölu, VISArað. Uppl. s. 8698232 www.youtube.
com/watch?v=uPQt86qVXQg

KAUPI GULL !

Sjónvarp

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

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

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

ATVINNA

GEYMSLULAUSNIR.IS

Dýrahald

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.

Óska eftir bílskúr eða atvinnuhúsnæði
til leigu. Uppl. í s. 8968568.

51,6 M2 IÐNAÐARBIL

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

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Bílskúr

Húsnæði í boði
TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 600 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
160- 400 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir
í s. 661-7000

til sölu

Garðsláttuþjónusta til sölu
• Fyrirtækið hefur starfað í meira en 12 ár í garðslætti og lóðarþjónustu.
• Er með mikið af föstum viðskiptavinum.
• Tæki: Sláttutraktor, 8 mótordrifnar sláttuvélar ásamt bifreið,
vagni og öðrum verkfærum.
• Góð greiðslukjör, og gott verð.
Uppl. í síma 773-4700 og www.atv.is.
Fyrirtækjaala Íslands, Ármúla 19, 108 Reykjavík

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,
Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt eftirfarandi lýsing deiliskipulagsverkefnis:
1. Deiliskipulag frístundahúsalóðar í landi Jaðars I í Hrunamannahreppi.
Kynnt er lýsing skipulagsverkefnis vegna deiliskipulags frístundahúsalóðar í landi Jaðars I.
Skipulagssvæðið er um 2,5 til 3 ha að stærð og er framan Hádegishæðar í um 240 m hæð yfir sjávarmáli.
Aðkoma að húsinu verður frá núverandi afréttarvegi.
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:
2. Breyting á deiliskipulagi Laugarvatns í Bláskógabyggð. Lóð fyrir bálskýli ofan við þjóðveg.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Laugarvatns á svæði í hlíðinni ofan við þjóðveg, suðvestan við sameiginlegan
aðkomuveg að verslunar- og þjónustulóð (fyrrverandi tjaldmiðstöð), tjaldsvæði og skógi. Lóðin er 3.750fm að stærð og
verður heimilt að byggja þar allt að 170 fm bálskýli og salerni. Þá er gert ráð fyrir bílastæðum við aðkomuveg sem tengist
áningarstað með þreplausum stíg.
3. Breyting á deiliskipulagi Laugarvatns í Bláskógabyggð sem nær til lóða við Dalbraut 10 og 12.
Nýtingarhlutfall og bílastæði.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Laugarvatns sem felst í að nýtingarhlutfall lóðarinnar Dalbraut 10 fer úr 0,45 í 0,8 þar
sem fyrirhugað er að stækka núverandi gistiheimili úr rúmlega 600 fm í um 1.060 fm. Stækkunin verður innan núverandi
byggingarreits. Þá er gert ráð fyrir fjölgun bílastæða til norðurs út frá lóðinni Dalbraut 12, en lóðirnar Dalbraut 10 og 12
munu samnýta stæði.
4. Deiliskipulag fyrir spildu úr landi lögbýlisins Lindatungu í Bláskógabyggð. Íbúðarhús og skemma. Endurauglýsing.
Auglýst að nýju tillaga að deiliskipulagi yfir nýja 22.025 fm spildu úr landi Lindatungu lnr. 167075 þar sem fyrirhugað er að
reisa allt að 250 fm íbúðarhús og 300 fm bílskúr/skemmu. Aðkoma að spildunni er um veg að húsi Lindatungu rétt austan
Andalækjar og er spildan norðan við núverandi íbúðarhús.
Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og tillögurnar sjálfar á vefslóðinni
http://www.granni.is/uppsveitirogfloahr/auglysingar.htm.
Skipulagstillaga nr. 1 er í kynningu frá 10. – 28. júlí 2014 en tillögur nr. 2 til 4 frá 10. júlí til 22. ágúst. Athugasemdir og ábendingar
við tillögu nr. 1 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 28. júní 2014 en 22. ágúst fyrir tillögur nr. 2 - 4. Athugasemdir og
ábendingar skulu vera skriflegar.
Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi
petur@sudurland.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

FORNASTRÖND 6 - SELTJARNARNESI
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15-17.45
OP

Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á
HÚ
S frábærum stað á Seltjarnarnesi.
Húsið er byggt eftir verðlaunateikningu Ulriks Arthúrssonar arkitekts
árið 1972 og hann teiknaði ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið,
sem er frábærlega hannað, er tæpir
200 fm., en um 40,0 fm. geymslu- og
vínkjallari er undir húsinu sem bæði
er gengt í innan- og utanfrá.
Byggt var við húsið og það endurnýjað algjörlega árið 2007-8 og er
það allt sérstaklega vel um gengið.
Samliggjandi stórar og opnar stofur.
Eldhús með miklum innréttingum. Lóðin er eignarlóð rúmir 900 fm. að stærð með tveimur
harðviðarveröndum. Verið velkomin.

IÐ

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST: 10. JÚNÍ 1970

1815 Hið íslenska Biblíufélag er stofnað með einkarétt til útgáfu
Biblíunnar á Íslandi.

Forsætisráðherra lést í eldsvoða

1937 Danskur maður fellur um 70 metra niður í gljúfrið við Dettifoss
og lifir fallið af.
1951 Íslendingar sigra í norrænni sundkeppni með miklum yfirburðum. Fjórði
hver landsmaður syndir 200 metra á
tímabilinu frá 20. maí til 10. júlí.
1973 Bahamaeyjar fá sjálfstæði frá
Bretlandi.
1980 Greiðslukortaviðskipti hefjast á
Íslandi er Kreditkort hf. gefa út Eurocard-greiðslukortin.
1980 Fimmta hrina Kröfluelda hefst og er sú mesta sem komið
hefur.
2009 Hótel Valhöll á Þingvöllum brennur til kaldra kola.
2011 128 manns drukkna í ánni Volgu skammt frá Kazan í Rússlandi
þegar skemmtiferðaskip sekkur.

Bjarni Benediktsson forsætisráðherra,
Sigríður Björnsdóttir, kona hans ,og
fjögurra ára dóttursonur þeirra, Benedikt
Vilmundarson, fórust þegar ráðherrabústaðurinn á Þingvöllum brann til kaldra
kola.
Fréttin um þetta hörmulega slys kom
sem reiðarslag yfir íslensku þjóðina. Var
það ætlun forsætisráðherrahjónanna
að dveljast einungis þá nótt í ráðherrabústaðnum, en halda síðan vestur á
Snæfellsnes þar sem ráðgert var að forsætisráðherra héldi ræðu á héraðsmóti.
Óvíst er um eldsupptökin en svo virðist
sem eldurinn hafi magnast á mjög
skömmum tíma.

Það voru hollenskir ferðamenn sem
fyrstir urðu brunans varir en þegar að var
komið og reynt að opna húsið var engu
líkara en sprenging yrði, svo þrungið
var loftið af eldi og reyk. Þegar ljóst var
að eldur logaði í bústaðnum hljóp einn
Hollendinganna til Valhallar sem stóð
við hliðina á bústaðnum. Jón Eiríksson,
sonur þjóðgarðsvarðar, var að störfum
og hringdi strax í slökkviliðið í Reykjavík
en þegar það var mætt á staðinn var
bústaðurinn brunninn til kaldra kola.
Hið átakanlega slys olli djúpri hryggð og
voru fánar í hálfa stöng um land allt og
flestum samkomustöðum lokað daginn
sem eldsvoðinn varð.

ÁTAKANLEGT SLYS Eldsvoðinn olli djúpri

hryggð á meðal íslensku þjóðarinnar.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

JÓNÍNA GUÐMUNDSDÓTTIR
hjúkrunarheimilinu Tjörn,
áður Brekkugötu 24, Þingeyri,

andaðist miðvikudaginn 2. júlí. Útför hennar
fer fram frá Þingeyrarkirkju í Dýrafirði
laugardaginn 12. júlí kl. 14.00. Sérstakar
þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins Tjarnar.
Páll Björnsson
Kolbrún Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóhanna Ström
Júlíus Bjarnason
Bjarni Jónsson

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

STEINAR ÞÓR GUÐJÓNSSON
lést aðfaranótt mánudagsins 7. júlí og
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 14. júlí kl. 15.00.
María Jolanta Polanska
María Magdalena Steinarsdóttir
Sandra M. Steinarsdóttir Polanska
Árna Steinunn Rögnvaldsdóttir
Hilmar Guðjónsson
Marta Guðjónsdóttir
Raggý Björg Guðjónsdóttir

FRÆÐSLA OG SKEMMTUN Björn Unnar hefur leitt nokkrar ljóðagöngur og alltaf tekist vel til.

Hjörleifur Björnsson
Kjartan Guðjónsson
Agnes Henningsdóttir
Kjartan G. Kjartansson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar
og dóttir,

HREFNA GUÐMUNDSDÓTTIR
Eskihlíð 8,
Sauðárkróki,

lést laugardaginn 5. júlí.
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni
miðvikudaginn 16. júlí kl. 15.
Fyrir hönd aðstandenda,
Einar Einarsson
Lind Einarsdóttir
Guðmundur Ingvi Einarsson
Arndís María Einarsdóttir

Plokka ljóð úr beðum
Björn Unnar Valsson leiðir ljóðagöngu um miðborgina ásamt Einari Birni Magnússyni en
þeir félagar ætla að lesa úr miðbæjarljóðum á völdum stöðum.
„Við tökum dálítið þröngan hring um
miðbæinn og stoppum hér og þar til
þess að lesa ljóðin,“ segir Björn Unnar
Valsson, en hann leiðir ljóðagöngu um
slóðir hversdagsleikans í miðborginni
ásamt Einari Birni Magnússyni í kvöld.
„Við ætlum að lesa úr ljóðum sem fjalla
um einhvern veginn hversdagslegt líf
og það sem það þýðir að vera til staðar í borginni,“ segir Björn Unnar en
gangan er liður í kvöldgöngum menningarstofnana borgarinnar, þar sem
hið nýstofnaða Borgarsögusafn Reykja-

víkur og Listasafn Reykjavíkur standa
fyrir skemmtun og fróðleik með léttri
hreyfingu alla fimmtudaga. Yfirskrift
göngunnar er Lífið gengur sinn gang,
sem er tilvísun í ljóðið Miðvikudagur
eftir Stein Steinar og byggir gangan á
Ljóðakorti Reykjavíkur sem starfsfólk
Borgarbókasafns setti á laggirnar síðastliðið haust.
„Í nánast öllum ljóðunum sem við
lesum þá er verið að fjalla um eða vísað
í staðina þar sem við stoppum,“ segir
Björn Unnar. „Þetta tengist mjög mikið

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,
frá Hólkoti, Reykjadal,

VALDÍSAR ÁRMANNSDÓTTUR
frá Siglufirði,
Æsufelli 6, Reykjavík.
Guðmundur Kristinn Jónsson
Sigurður Jónsson
og fjölskyldur.

lést á dvalarheimilinu Hlíð 7. júlí. Útförin fer
fram frá Akureyrarkirkju 15. júlí kl. 10.30.
Jarðsett verður á Einarsstöðum í Reykjadal.

BJARGAR H. RANDVERSDÓTTUR
Sléttuvegi 23, Reykjavík.
Randver Þorláksson
Guðrún Þórðardóttir
Sigríður Þorláksdóttir
Ingvar Georgsson
Margrét Þóra Þorláksdóttir
Árni Jörgensen
barnabörn og barnabarnabörn.

Albert Valdimarsson
Guðrún Albertsdóttir
Eva Ásrún Albertsdóttir
Valdís Albertsdóttir
Dóra Þórdís Albertsdóttir
og fjölskyldur.

Halldóra Pétursdóttir
Elísabet Þorvaldsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

TÓMAS VILHELM KRISTINSSON
lést mánudaginn 30. júní síðastliðinn.
Hann verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni
í Reykjavík föstudaginn 11. júlí kl. 15.00.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Hulda Hanna Jóhannsdóttir

baldvin@frettabladid.is

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

SVANHILDUR ÞÓRISDÓTTIR

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

svæðinu og við erum að sýna hvaðan
ljóðin eru sprottin.“
Á kortinu, sem má finna á heimasíðu
Borgarbókasafnsins, er stærstu þyrpingu ljóða að finna á milli Garðastrætis og Frakkastígs og þar af leiðandi úr
flestu að velja. Í göngunni, sem leggur upp frá Grófarhúsi, Tryggvagötu
15, klukkan 20.00 verður þemað eins
og áður segir hversdagsleikinn, þar
sem miðbæjarljóð um daglegt líf verða
plokkuð upp úr beðum og bílastæðum.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

GUÐRÚN BJARNADÓTTIR

BÁRU KJARTANSDÓTTUR

áður til heimilis að Kleifarvegi 3,

Norðurbakka 5a,
Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í
Reykjavík föstudaginn 11. júlí
klukkan 15.00.
María Hauksdóttir
Helga Hauksdóttir
Sólveig Hauksdóttir
Unnur Hauksdóttir
og fjölskyldur.

sem lést föstudaginn 27. júní. Sérstakar þakkir til starfsfólks
heimahlynningar og líknardeildar Landspítalans í Kópavogi.
Haukur Jóhannsson
Kristján Jónsson
Haraldur Blöndal
Ólafur Morthens

Guðni Adolfsson
Pálmar Ingi Guðnason
Gunnar Bjarki Guðnason
Kristinn Geir Guðnason
og barnabörn.

Kristjana Jenný Ingvarsdóttir
Rúna Gunnarsdóttir
Eva Björg Jónsdóttir

LG HM TILBOÐ
Á SJÓNVÖRPUM

ÓTRÚLEG SKERPA OG GÆÐI
50" Full HD Plasma sjónvarp 1920x1080p upplausn. 600Hz Sub Field Drive. Triple XD Engine. Picture
Wizard II. Superb Contrast. 2.000.000:1. Real Cinema 24p. Digital móttakari DVB-T2. Progressive
Scan. 20w Nicam Stereó, Virtual Surround. USB tengi fyrir afspilun á DivX HD, JPEG, MP3, WMA.
Scart, 2x HDMI, Component tengi, CI rauf, CVBS, Optical tengi o.fl.

600Hz MAX
Með 600 riðum tryggir þetta LG
sjónvarp þér skýra og góða mynd,
jafnvel þegar verið er að horfa á
hraðar myndir eins og fótbolta
eða spila tölvuleiki.

Triple XD Engine
Öflugur Triple XD myndvinnslubúnaður nær fram
ótrúlegum gæðum í litum
og skerpu 3.000.000:1.

Protective Glass
Tækið er með gler framan
á skjánum sem verndar
tækið og dregur úr líkum
á að tækið skemmist.

LG-50PN650T

129.990
FULLT VERÐ 149.990

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

9·QGX±®VOHQVN¿¢WWDU·±¿DUVHPW·IUD±YHU±XUIUDP 
OM»IIHQJMDRJIM·OEUH\WWDJULOOUªWWLI\ULU¢KRUIHQGXU

GELGJAN

*N¸PFVI]XX
ILPPWXGDJVNY·OG

MIÐLUNGS

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.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gott. Sem tónlistarmenn þurfið þið
traustan grunn
í rokksögunni.

U, já
auðvitað.

Hefurðu heyrt
um Bítlana?

Zeppelin, The Birds,
Dylan, Stones...

Af hverju erum
við að tala um
lyftutónlist?

Við erum
með þetta
á hreinu!

/0
8LSWI;LS/MPP
6SHQQX¿¢WWDU·±VHPE\JJ±
HU¢G·QVNX¿¢WWDU·±LQQL
'HQVRPGU§EHU

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ég sagði þeim að
ég ynni ekki fyrir
salthnetur ...
þannig að nú fæ ég
makademíuhnetur!

/0
0SYMI
*DPDQ¿§WWLUXPIU¢VNLOGDQ
RJHLQVW§±DQI·±XUVHP
EDVODUYL±D±DODG§WXUV®QDU
XSS®1HZ<RUN

/0
,MXGLGSGO

BARNALÁN

6W´UP\QGPH±$QWKRQ\
+RSNLQV+HOHQ0LUUHQRJ
6FDUOHWW-RKDQVVRQ®
D±DOKOXWYHUNXP

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þakka þér kærlega fyrir!
Þetta var áhugavert!

Og nú ætlar Hannes að
kynna pabba sinn sem ætlar
að tala um sitt starf!

Erfiður
hópur.

Þetta
er pabbi
minn.

Þetta gengur
reyndar betur
en ég bjóst við.

/0
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE

„Ég þarf ekki plast í líkama minn til að gera mig að konu.“
Courtney Love

Hvítur á leik

6

7

9

3

4

5

LÁRÉTT
2. hamingju, 6. líka, 8. flan, 9. meðvitundarleysi, 11. í röð, 12. rót, 14. ís,
16. óreiða, 17. aðstoð, 18. fiskur, 20.
fyrir hönd, 21. þó.

8

10

12

11

13

14

KROSSGÁTA

15

LÓÐRÉTT
1. hryggð, 3. óður, 4. flutningaskip, 5.
suss, 7. sveppur, 10. mál, 13. mas, 15.
sjá eftir, 16. farvegur, 19. í röð.
LAUSN

16

18

21

17

19

20

LÁRÉTT: 2. gæfu, 6. og, 8. ras, 9. rot,
11. rs, 12. grams, 14. klaki, 16. rú, 17.
lið, 18. áll, 20. pr, 21. samt.

%DQGDU®VNJDPDQ¿¢WWDU·±
PH±(OLMDK:RRG®D±DO
KOXWYHUNLVHPIHUD±VM¢
KXQGQ¢JUDQQDQV VHP
PDQQ®KXQGDE»QLQJL



2

1

LÓÐRÉTT: 1. sorg, 3. ær, 4. farskip,
5. uss, 7. gorkúla, 10. tal, 13. mal, 15.
iðra, 16. rás, 19. lm.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

/0
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Gunnar Björnsson
Svetla Yordanova (2.101) lék 27...
Re6-g5? gegn Lenku Ptácníková
(2.310) í 3. umferð EM kvenna.
Leikurinn lítur vel út en Lenka átti
snjallt svar.

28. cxb6! Rh3+ (28...Rxe4 29. Hc8+
Hd8 30. De5!! vinnur strax) 29. Kf1
Hf5+ 30. Ke2 axb6 31. Hc8+ Hf8 32.
De5! Rg1+ 33. Kd1 Df7 34. Hxf8+ Dxf8
35. Rd6 og hvítur vann skömmu síðar.
www.skak.is: EM kvenna í fullum
gangi.

NÝR 4BLS
BÆKLINGUR

SJÓÐHEIT SUMARVERÐ Á TÖLVUM OG TÖLVUVÖRUM
AÐEIN
S
145gr

ARVERÐ
KYNNING

29.900

1TB
1
TB FLAKKARI
Fisléttur, örsmár og hraðvirkur Stream
USB3.0 ferðaﬂakkari á ótrúlegu tilboðsverði!

12.900
500GB 8.990 | 2TB 19.900

7” IDEATAB

NÝR SJÓ
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KLING
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OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

Reykjavík s Hallarmúla 2 s 563 6900 | Akureyri s Undirhlíð 2 s 430 6900

Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur
sláttarvillur og myndabrengl

4BLS

-40%
GRÍSAHAKK
STJÖRNUGRÍS
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

Kræsingar & kostakjör

799,LAMBALÆRI
GOÐI - GRILLSAGAÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.895,-

1.099,-

-42%

-34%
LAMBARIF
GRILL
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 894,-

590,n

Tilvalin

KJÚKLINGABRINGUR
900 G
POKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.698,-

NAUTALUNDIR
DANSKAR FROSNAR
KÍLÓVERÐ

3.789,-

ANDABRINGUR
FROSNAR - FRANSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.895,-

SÆTAR KARTÖFLUR
FRÁ BANDARÍKJUNUM
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 375,-

2.999,-30%
JÓGÚRTBRAUÐ 550 G
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 498,-

349,-

197,-

-40%

-30%
KALKÚNAGRILLSNEIÐAR
GRILLPOKI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.498,-

139,-45%

PIZZASTYKKI
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 359,-

2.999,-

BÖKUNARKARTÖFLUR
FFRANSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 198,-

263,-

1.499,-35%

TOSKANABRAUÐ 500 G
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 398,-

259,-

-40%

HUMAR ÁN SKELJAR
1 KG POKI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.998,-

1.358,-30%

!

zzuna

arpi
á hum

LÍFRÆNT QUINOA
1,814 KG
VERÐ PER POKA
VERÐ ÁÐUR 2.679,-

2.197,-

Tilboðin gilda 10. - 13. júlí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

JARÐARBER FROSIN
ALLETIDERS
POKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 299,-
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BLÁBER
GRATE TASTE
POKAVERÐ 225 G
VERÐ ÁÐUR 299,-

PRINS PÓLÓ XXL
6 Í PAKKA
PAKKAVERÐ

NATUFRISK
ENGIFERÖL 250ML
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 259,-

499,-

199,COKE/COKE LIGHT
4X2L
PAKKAAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.098,-

998 ,VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT

Pure safar 1 l
verð frá 296 kr/stk

199,-

Pure safar 250 ml
verð 170 kr/stk

FRÁBÆRIR
FJÖLNOTA
POKAR Á
GÓÐU VERÐI

www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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MENNING
Eldklerkurinn
kominn heim
Möguleikhúsið sýnir leiksýninguna
Eldklerkinn í minningarkapellu sr.
Jóns Steingrímssonar á Kirkjubæjarklaustri í
kvöld klukkan
20.30. Verkið er
byggt á ævisögu
Jóns Steingrímssonar og Eldriti
hans og má því
PÉTUR EGGERZ
með sanni segja
að sýningin sé komin á heimaslóðir í
Kapellunni.

Sprengir ramma málverksins
Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir opnar sýningu í Týsgalleríi í dag. Sum verkin eru
smíðuð og önnur máluð á ullarþráð, öll miðast við að áhorfandinn hreyﬁ sig.
„Þetta er leikur með línur, liti og
form og það hvernig fólk upplifir
málverk,“ segir myndlistarkonan
Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir um
einkasýninguna (Ó)stöðugir hlutir sem hún opnar í dag á Týsgötu 3.
Verkin eru þrívíð og hafa
nokkrar hliðar þannig að þau taka
breytingum eftir því frá hvaða

sjónarhorni horft er á þau. Tvö
þeirra eru til dæmis smíðuð í horn
sýningarrýmisins.
„Ég er að taka málverkið út úr
rammanum. Mála kannski vegginn
á bak við og nota ullargarn í stað
striga en bil myndast milli þráðanna og hægt er að horfa í gegn.
Þau eru bundin ákveðnu rými,“

lýsir listakonan og hlær þegar
bent er á að þá sé erfitt að kaupa
verkið. „Ekkert er ómögulegt,“
svarar hún. „Ætli það fylgi ekki
bara málning og pensill með?“
Sýningin stendur til 3. ágúst og
galleríið er opið frá miðvikudegi
til sunnudags frá klukkan 13 til 17.
- gun

LISTAKONAN Ingunn Fjóla er búin að
koma verkunum fyrir. MYND/ÚR EINKASAFNI
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SKIPTAST Á Tveir leikarar leika Hamlet til skiptis og sama gildir um önnur hlutverk í sýningunni.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl og gilda á meðan á útsölunni stendur og birgðir endast.
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Shakespeare’s Globe
Theatre sýnir í Hörpu
Tólf manna leikhópur frá Globe-leikhúsinu í London er á heimsferðalagi með
frægasta verk Shakespeares, Hamlet, og verður aðeins þessi eina sýning á Íslandi.
Leikflokkur Globe-leikhússins í
London er á tveggja ára ferðalagi
um heiminn með sýningu á Hamlet og ætlunin er að heimsækja
hvert einasta land á jarðarkringlunni. Röðin kemur að Íslandi þann
23. júlí og verður Hamlet sýndur
einu sinni í Hörpu áður en ferð
hópsins heldur áfram.
Lagt var upp í ferðina þann
23. apríl síðastliðinn, þegar 450
ár voru liðin frá fæðingu skáldjöfursins Williams Shakespeare.
Leikferðin er sú viðamesta sem
farin hefur verið á vegum Shakespeare’s Globe og á heimasíðu
leikhússins er haft eftir Dominic
Dromgoole, öðrum leikstjóra sýningarinnar, að slík ferð eigi sér
engin fordæmi í veraldarsögunni.
Löndin sem heimsótt hafa verið á

þessum þremur mánuðum síðan
lagt var af stað eru orðin tuttugu
og fimm og héðan fer hópurinn
vestur um haf.
Tólf leikarar taka þátt í sýningunni og skiptast á um að leika
hlutverkin. Tveir leikarar leika
Hamlet til skiptis og sömu sögu
er að segja af öðrum hlutverkum. Sýningin er byggð á tveimur
uppfærslum leikhússins á Hamlet
þannig að leikstjórarnir eru tveir,
Dominic Dromgoole og Bill Buckhurst, leikmyndin er eftir Jonathan Fensom og Bill Barclay og
Laura Forrest-Hay semja tónlistina.
Sýningar Globe eru upplagðar
fyrir ferðalög þar sem unnið er
með það fyrir augum að hafa sýningarnar í anda þess sem leik-

hópur Shakespeare‘s sjálfs er talinn hafa gert; einföld leikmynd,
stórkostlegir búningar og mikil
áhersla á leik og tónlist.
Um ástæðu ferðalagsins segir
leikstjórinn Dominic Dromgoole,
sem jafnframt er listrænn stjórnandi Globe-leikhússins, á heimasíðu Globe: „Ferðalög og löngunin
til að miðla sögum til nýrra áhorfenda voru alltaf stór hluti af verkum Shakespeares. Við erum alsæl
yfir að geta viðhaldið þeirri hefð
og þróað hana enn lengra.“
Sýningin í Hörpu verður í Eldborgarsalnum þann 23. júlí klukkan 19.30 og er miðasalan hafin
á heimasíðu Hörpu. Hægt er að
fylgjast með ferðalagi leikhópsins
á heimasíðu Globe, shakespearesglobe.com.
fridrikab@frettabladid.is

Franskt barokk í Skálholti
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Fernir tónleikar verða á Sumartónleikum í Skálholti þessa vikuna. Þema þeirra
allra er frönsk barokktónlist. Nordic Affect hefur leikinn á tónleikum í kvöld.

KRÓNA AFSL.
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Þessa vikuna verður frönsk barokkveisla
á Sumartónleikum í Skálholti í boði Nordic
Affect. Tónleikar þeirra eru í kvöld klukkan
20 og verða síðan endurteknir á laugardaginn, 12. júlí, klukkan 17.
Um helgina má einnig heyra verk eftir
danska tónskáldið Hanne Tofte Jespersen, sem er samstarfsverkefni hennar
við Kammerkór Suðurlands, tónlistarhópinn Music for the Mysteries og Maríu Ellingsen leikkonu. Verkið byggist á gamalli
keltneskri sögu um engilinn Melangell og
verður flutt á laugardaginn klukkan 15
og sunnudaginn klukkan 15. Á undan tónleikunum á laugardaginn, klukkan 14, mun
Hanne Tofte Jespersen fjalla um tónsmíðina
og kynna fyrir tónleikagestum.
- fsb

NORDIC AFFECT Veislan hefst með tónleikum Nordic Affect í kvöld.
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Samtvinningur af því skásta
Leikararnir góðkunnu Þorsteinn Guðmundsson og Ólafía Hrönn Jónsdóttir
halda skemmtikvöld saman í sumar þar sem þau fara um víðan völl grínsins.

GÓÐ SAMAN Tvíeykið hefur komið fram saman nokkrum sinnum áður.

,,Okkur langaði bara svolítið til
þess að gera eitthvað skemmtilegt
saman,‘‘ segir leikarinn góðkunni
Þorsteinn Guðmundsson en hann
heldur skemmtikvöld í sumar
ásamt Ólafíu Hrönn Jónsdóttur
og er fyrsta skemmtikvöldið í
kvöld í Bæjarbíói í Hafnarfirði.
,,Þetta er svona samtvinningur af
því sem okkur finnst vera skást
í okkar fari,‘‘ segir Þorsteinn og
hlær en skemmtikvöldin verða

með gamaldags sniði. ,,Við verðum með uppistand, smásögur,
leikþætti, tónlist og síðan skellt í
bingó inn á milli,‘‘ segir Þorsteinn
en um leið og fólk kaupir sig inn
fær það bingóspjald í kaupbæti
og þar með möguleika á vinningi.
Þorsteinn segir hugmyndina að
skemmtikvöldunum hafa kviknað
þegar tvíeykið kom tvívegis fram
á tónleikum í fyrra þar sem þau
hituðu upp fyrir Hund í óskilum

FIMMTUDAGUR

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
FIMMTUDAGUR 10. JÚLÍ 2014

Tónleikar
12.00 Hallveig Rúnarsdóttir
sópransöngkona og Steingrímur
Þórhallsson organisti Neskirkju
koma fram á hádegistónleikum
Orgelsumarsins í Hallgrímskirkju.
12.00 Tónlistarmennirnir Skúli
Jónsson og Einar Lövdahl koma
fram á Kaffi Rauðka á Siglufirði.
Frítt er inn á tónleikana og verða
geisladiskar til sölu.
20.00 Nýbylgjan– Kammerhópurinn Nordic Affect á Sumartónleikum í Skálholti.
20.00 Hljómsveitin Bellstop
kemur fram á Hlemmur Square.
Hjónin Elín og Rúnar fara fyrir
sveitinni Bellstop en þau hafa
spilað saman svo árum skiptir.
Aðgangseyrir er enginn.
20.00 Þrjár tónlistarkonur koma
fram á Café Haiti. Þær flytja
frumsamið efni með eigin undirleik og styðjast við raddanir hjá
hver annarri. Þær sem koma
fram eru Unnur Sara, Silja Rós og
Rebekka Sif. Aðgangur er ókeypis.
20.00 Sumartónleikaröð Flórunnar heldur áfram. Að þessu sinni
eru það Skúli Mennski og Svavar
Knútur sem koma fram í Café
Flóru, Grasagarðinum í Laugardal.
21.00 Íslenska rappsveitin Úlfur
Úlfur kemur fram á Loft Hostel.
Aðgangur er ókeypis.
22.00 Magnús R. Einarsson
heldur tónleika á Ob-La-Dí-ObLa-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er
ókeypis.

Opnanir
17.00 Útgáfuhóf vefrits SÍM og
á opnun einkasýningar Katrínar
Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur
Hirt í SÍM-salnum. Fréttabréf SÍM
hefur verið uppfært í vefrit og
efnt var til samkeppni um nafn á
blaðinu og tillagan sem varð að
lokum fyrir valinu kom frá Steingrími Eyfjörð en það er nafnið
Stara.
18.00 Createvisual.net er ný
vefsíða um íslenska jaðarmenningu sem opnar í dag og er
opnunarhóf í Noland í Kringlunni.
Listamenn sýna verk sín og léttar
veitingar eru í boði.

Fræðsla
20.00 Sigríður Björk Jónsdóttir
byggingarlistfræðingur leiðir
göngu um miðbæ Hafnarfjarðar
þar sem friðuð hús verða skoðuð.
Gangan hefst í Hafnarborg,
menningar- og listamiðstöð
Hafnarfjarðar.

Sýningar
14.00 Sýninguna S.I.R.K.U.S.
hefur Sirkus Íslands sett saman
með yngri börnin í huga en þó
ekki á kostnað eldri áhorfenda.
Sýningin fer fram í tjaldinu Jökla
á Klambratúni og er miðaverð
2.500 krónur.
17.00 Heima er best er stóra
fjölskyldusýning Sirkus Íslands.
Sýningin fer fram í tjaldinu Jökla
á Klambratúni og er miðaverð
3.000 krónur.
19.00 Fenris er samvinnuverkefni
ungs áhugafólks og fagfólks
í sviðslistum frá sex Norðurlöndum. Sýningin er sett upp í
Hofi á Akureyri og er miðaverð
2.000 krónur.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Gemmér
Cocoa Puffs!

og héldum síðan tónleika í Stúdentakjallaranum. ,,Við höfum
bæði samið mörg ljóð og vísur
og svo datt okkur í hug að gera
eitthvað skemmtilegt í sumar og
bæta þá fleiri skemmtilegheitum
við,‘‘ segir Þorsteinn en fyrsta
skemmtikvöldið fer fram í kvöld
í Bæjarbíói klukkan 20.30 og er
miðaverð 2.500 krónur. Miða má
nálgast á heimasíðu midi.is.
baldvin@frettabladid.is
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FRUMSÝNING

Earth to Echo,
fjölskyldumynd

AFMÆLISBARN DAGSINS

Aðalhlutverk: Teo Halm, Astro, Reese
Hartwig, Ella Wahlestedt, Jason GrayStanford og Alga Smith

Leikkonan Sofia Vergara er 42 ára
í dag
Hún er hvað þekktust fyrir að leika
Gloriu Delgado-Pritchett í sjónvarpsþáttunum Modern Family.

FRUMSÝNING

Tarzan, teiknimynd
Íslensk talsetning: Álfrún Örnólfsdóttir, Ævar Þór Benediktsson,
Guðmundur Ólafsson, Orri Huginn
Ágústsson, Kolbeinn Arnbjörnsson,
Víðir Guðmundsson og fleiri

5,9/10

SEX LISTRÆNAR
MYNDIR

LEIKUR
LEIGUMORÐINGJA

Bíó Paradís sýnir sex listrænar
kvikmyndir í samvinnu við EYE ON
FILMS-verkefnið, alþjóðlegt tengslanet sem leitast við að tryggja dreifingu fyrstu mynda í fullri lengd eftir
áhugaverða leikstjóra. Myndirnar sex
verða teknar til sýninga
frá 11. júlí og sýndar til
31. ágúst. Myndirnar
sem um ræðir eru
Only in New York, The
Gambler, Clip, Man Vs
Trash, Before You Know
It og Supernova.

Hasarhetjan Sylvester Stallone
hefur landað hlutverki í kvikmyndinni
Scarpa sem Brad Furman leikstýrir.
Sylvester leikur leigumorðingjann
Gregory Scarpa í myndinni en hann
var mafíósi í Colombo-fjölskyldunni
og uppljóstrari alríkislögreglunnar. Hann
játaði á sig þrjú morð
árið 1993 og lést úr
eyðni í fangelsi árið
1994. Brad Furman er
þekktastur fyrir að leikstýra The Lincoln Lawyer og Runner
Runner.

4,7/10

52/100

20/100

49/100

Fjölskylduverkefni sem ﬂoppar
Kvikmyndin Tammy var frumsýnd á Íslandi í gær. Aðalhlutverkið er í höndum leikkonunnar Melissu McCarthy
en eiginmaður hennar, Ben Falcone, sest í fyrsta sinn í leikstjórastólinn. Þau skrifuðu handritið saman.

YNDISLEGIR Channing og Jonah eru

hreint út sagt frábærir.

Eitt besta
gríndúó
sögunnar
KVIKMYND ★★★★★
22 Jump Street
Leikstjóri: Phil Lord
og Christopher Miller
Ég var yfir mig hrifin af 21 Jump
Street á sínum tíma og því bar ég
miklar væntingar til framhaldsmyndarinnar.
Það besta við 22 Jump Street er að
aðstandendur hennar eru ólmir í að
láta áhorfendur vita að um framhaldsmynd sé að ræða. Því detta
þeir ekki í þá gryfju að reyna að
toppa fyrri myndina heldur gera allt
„nákvæmlega eins“ eins og sagt er
margoft í myndinni.
Channing Tatum og Jonah Hill
snúa aftur í sín hlutverk og eru þeir
búnir að skipa sér á lista yfir bestu
gríndúó sögunnar. Þeim fer grínleikur
svo listilega vel úr hendi að það er
ekki annað hægt en að emja úr hlátri.
Það kemur lítið á óvart í myndinni
– nema sú risastóra staðreynd að hún
er alveg jafn góð, jafnvel betri en
fyrri myndin.
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
NIÐURSTAÐA Óheyrilega fyndin
mynd sem dettur ekki í framhaldsmyndagryfjuna.

Grínmyndin Tammy var frumsýnd á Íslandi í gær en hún fjallar
um Tammy sem missir vinnuna og
kemst að því að eiginmaður hennar hefur haldið framhjá henni.
Hún ákveður að gera eitthvað
nýtt og býður ömmu sinni, Pearl,
í bíltúr en amman er illa haldin af
alkóhólisma. Þegar Tammy ákveður síðan að ræna skyndibitastað
eru góð ráð dýr og stöllurnar lenda
í ýmsum ævintýrum.
Leikkonan Melissa McCarthy
leikur Tammy en hún náði að slá í
gegn í Hollywood í kvikmyndinni
Bridesmaids frá árinu 2011. Hún
stal senunni og kvikmyndir eins
og The Identity Thief og The Heat
fylgdu í kjölfarið og er Melissa
ókrýnd gríndrottning Hollywood.
Tammy er hins vegar persónulegasta verkefni hennar til þessa
þar sem hún skrifaði handritið
ásamt eiginmanni sínum, leikaranum Ben Falcone. Ben leikstýrir myndinni en þetta er frumraun
hans í leikstjórn. Í viðtali við Fast
Company segir Ben að hann vilji
sýna nýja hlið á Melissu.
„Ég vil auðvitað að myndin
gangi vel af milljónum ástæðna.
En þetta er frábært tækifæri
fyrir Melissu að leika allt þetta og
sýna aðra hlið á sjálfri sér,“ segir
hann. Þau hjónin vilja semja grín
um venjulegt fólk í skringilegum
aðstæðum.
„Melissa og ég segjum bæði að
við skrifum ekki góðar skrýtlur.
En grín snýst um að setja einhvern
í aðstæður þar sem hann þarf að
berjast fyrir því að ná árangri og
horfa á hann annað hvort standa
sig vel eða, eins og líklegra er í
grínmynd, standa sig illa.“
Myndin hefur hins vegar ekki
hlotið lof gagnrýnenda og segir
Amy Nelson hjá Guardian Liberty
Voice að Melissa hafi sóað hæfileikum sínum við leik í myndinni.
„Melissa McCarthy er ótrúlega
hæfileikarík leikkona og grín-

4,6/10
39/100
24/100
LENDA Í KLANDRI

Susan Sarandon leikur ömmu Tammy í myndinni.

isti og hefur sýnt hvað hún getur
fyrir framan myndavélina í mörgum myndum upp á síðkastið. Því
miður hefur Melissa McCarthy
sóað hæfileikum sínum í nýju
myndinni Tammy og bæði áhorfendur og gagnrýnendur eru sammála um að kvikmyndin sé flopp,“
skrifar hún.
Auk Melissu eru það Susan Sarandon, Dan Aykroyd, Kathy Bates
og Toni Collette sem fara með
hlutverk í myndinni.
liljakatrin@frettabladid.is

Neyðarákall
fyrir börn í Suður-Súdan

Sendu sms-ið BARN í númerið
1900 og gefðu 1.900 krónur
Söfnunarreikningur: 701-26-102040 Kennitala: 481203-2950

Þín hjálp skiptir máli

Því miður hefur
Melissa McCarthy
sóað hæfileikum
sínum í nýju myndinni Tammy og bæði
áhorfendur og gagnrýnendur eru sammála um að kvikmyndin sé flopp.
Amy Nelson

GIFT Í NÍU ÁR
Ben og Melissa kynntust í leiklistarhópnum The Groundlings í
Los Angeles á sínum yngri árum.
Þau gengu í það heilaga þann
8. október árið 2005.
Þau eiga tvær dætur, Vivian,
fædda í maí 2007, og Georgette,
fædda í mars 2010.

25% afsláttur af ávöxtum í dag!

Rauð epli

Appelsínur

Vínber

Gul epli

Bananar

Perur

Ferskjur

Límónur

Jarðarber

Granatepli

Mangó

Sítrónur

Rauð Vínber

Kíví

Ferskjur

Græn epli

25%

afsláttur af ávöxtum í dag!

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn
· Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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TREND Á TWITTER SKRÝTLUR UM FÖSTU- OG HELGIMÁNUÐ MÚSLÍMA VINSÆLAR
Kassamerkið
#RamadanProblems er
geysivinsælt á Twitter
en þar gera múslímar,
og líka þeir sem aðhyllast ekki íslam, grín að
föstu- og helgimánuðinum ramadan sem nú
stendur yfir.

Moon Emoji

RapAboutFood

@TJWidger
8. júlí

@RapAboutFood
8. júlí

#Ramadan
Problems

Þegar maður borðar
ekki nógu mikið
kvöldið áður og það
er næstum því liðið
yfir þig á hádegi.
#RamadanProblems

Ég verð feitur á
kvöldin og kemst í
form á daginn lol.
#RamadanProblems

@RamadanProblems
4. júlí

The Food channel
er minn stærsti
óvinur þennan
mánuðinn. #RamadanProblems

kas

Hussain Sheikh

Maureen

@KhawlaaaXo
3. júlí

@HShakeee
1. júlí

@maureen_ahmed
29. júní

Ég forðast það að
horfa á sjónvarpið á föstunni út
af matarauglýsingum. #RamadanProblems

#RamadanProblems
Að langa í eitthvað
allan daginn og verða
saddur af vatnsglasi
þegar má loksins
borða.

Ef þið biðjið mig að koma
að hanga þá er hér svarið
mitt fyrir næstu 30 daga:
Ég kem ekki út fyrr en
sólin sest.
#RamadanProblems

26.6.2014 ➜ 09.7.2014

LAGALISTINN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sam Smith
Coldplay
Magic!
The Common Linnets
Mr. Probz
M. Jackson & J. Timberlake
Nico & Vinz
Júníus Meyvant
Jón Jónsson
Ed Sheeran

Skýringar

TÓNLISTINN
Stay With Me
A Sky Full Of Stars
Rude
Calm After The Storm
Waves
Love Never Felt So Good
Am I Wrong
Color Decay
Ljúft að vera til
Sing

Stendur í stað síðan í síðustu viku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ýmsir
Ýmsir
GusGus
Dimma
Kaleo
Samaris
Ýmsir
Ýmsir
Ásgeir Trausti
Ýmsir

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Pottþétt 62
Fyrir landann
Mexico
Vélráð
Kaleo
Silkidrangar
This Is Icelandic Indie Music Vol. 1 & 2
SG hljómplötur
Dýrð í dauðaþögn
Inspired by Harpa

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2 og K100,5.
Auk þess er tekið mið af sölu og spilun á Tónlist.is og spilun á Spotify. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson,
12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, Samkaup, Kaupfélag Skagfirðinga, Lucky Records, Vefverslun Record Records, N1 og tonlist.is
MEÐ EGGIN ÚR TINU Sunna Ben myndlistarmaður með 24 egg úr hænunni sinni.
MYND/ÚR EINKSAFNI

Landnámshænur í fóstur

HV ÍTA HÚSIÐ / SÍA

Á Tjörn í Vatnsnesi er boðið upp á að taka landnámshænur í fóstur, án þess að taka þær með sér heim.
Júlíus Már Baldursson, ræktandi í
Þykkvabæ, býður fólki sem langar
til að eiga íslenska landnámshænu,
en hefur ekki tök á að hafa hænuna
hjá sér, að taka hænur í fóstur.
Með því að taka hænu í fóstur
borgar viðkomandi fyrir hænuna
sjálfa og fóðrið hennar í tvö ár, en
Júlíus hugsar um hana, elur hana
upp og sendir eigandanum egg úr
henni ellefu mánuði ársins, en í einn
mánuð á ári fellur varp niður þegar
hún fellir fjaðrir. Um er að ræða um
það bil tuttugu egg, mánaðarlega.
Eigandinn gefur hænunni sinni
nafn, hún er merkt honum og heldur sínu nafni alla tíð. Það má koma
allt að þrisvar á ári til að skoða hænuna, en einnig er hægt að komast að
samkomulagi um heimsóknir eftir
því hvernig það hentar eigandanum.
Þegar fólk tekur hænu í fóstur er
því frjálst að halda á henni, verja
tíma með henni, skoða hvernig hún
býr og þar fram eftir götunum. Fólk
velur sér unga hænu, annaðhvort á
staðnum eða eftir myndum sem Júlíus sendir, og fær fréttir af henni á
þriggja mánaða fresti. Þá fær fólk
jólakort frá landnámshænunni sinni.
Sunna Ben, myndlistarmaður og
plötusnúður, er ein þeirra sem hafa
landnámshænu í fóstri.
„Þetta er algjör snilld! Mín hæna
heitir Tína. Ef þið eruð ekki búin að
taka landnámshænu í fóstur mæli
ég með að fara í málið hið snarasta.
Þetta er nefnilega auðveldasta og
ódýrasta leiðin fyrir okkur borgarbúana til að eignast lífræn „free
range“ egg frá hressum hænum, svo
ekki sé minnst á að það að fóstra
landnámshænu hjálpar til við að
halda stofninum uppi,“ segir Sunna
og hvetur borgarbúa og aðra til að
taka hænu í fóstur.
- ósk

HVAÐ KOSTAR AÐ
TAKA LANDNÁMSHÆNU Í FÓSTUR?

25.000
KRÓNUR FYRIR TVÖ ÁR
Hænan kostar 5.000 krónur
20 vikna gömul, en Júlíus hefur
þá alið hana upp í þann tíma.
Hænan hefur varp um þann
aldur.
Landnámshænan þarf um 120
grömm af fóðri á dag sem gera
um 44 kíló á ári.
Kílóið kostar 128 krónur sem
gerir þá 5.633 krónur á ári,
samtals 11.266.
4.734 krónurnar sem
eftir standa notar
Júlíus sem tryggingu
ef fóður skyldi hækka
á samningstímanum,
vegna lyfjakaupa og
fleira er til fellur.

Þetta er nefnilega
auðveldasta og ódýrasta
leiðin fyrir okkur borgarbúana til að eignast
lífræn „free range“ egg
frá hressum hænum.
Sunna Ben, myndlistarmaður
og plötusnúður

ÞÚ SPARAR
6.000 KR.

ÞÚ SPARAR
25.000 KR.

Vnr. 41622139
RATTAN garðsett 2 stólar
og borð með glerplötu.

Vnr. 41622140
Garðsett, 4 stólar,
borð og sólhlíf.

15.995

24.995

kr.

kr.

FULLT VERÐ: 49.995 kr.

FULLT VERÐ: 21.995 kr.

ÞÚ SPARAR
10.000 KR.

ALLT Á AÐ

SELJAST
Vnr. 0291702
Göngubrú, gagnvarin.

LAGERHREINSUN

29.995

kr.

FULLT VERÐ: 39.995 kr.

f
facebook.com/BYKO.is

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.

ÞÚ SPARAR
20.000 KR.

Vnr. 50630085
OUTBACK Meteor gasgrill,
3 brennarar, 8,64 kW.

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.

49.995

Vnr. 42373651
Grillsett, 3 stk.
með tréskafti.

kr.

FULLT VERÐ: 69.995 kr.

2.995

kr.
FULLT VERÐ: 3.995 kr.

ÞÚ SPARAR
8.000 KR.

ÞÚ SPARAR
104.000 KR.

Vnr. 53322838
McCULLOCH sláttutraktor
M125-97FH, 6,5 kW.
Fæst í BYKO Breidd

ÞÚ SPARAR
11.000 KR.

435.995

kr.

FULLT VERÐ: 539.995 kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

24.995

Vnr. 55530511
Garðbekkur, 158x59x89 cm.
FULLT VERÐ: 35.995 kr.
Fæst í BYKO Breidd.

Vnr. 41622161
Garðsett, borð
og tveir stólar

Vnr. 41621529
Markísa, 3,5x2,5 m, græn.

26.995

kr.

FULLT VERÐ: 34.995 kr.

ÞÚ SPARAR
7.000 KR.

9.995

kr.
FULLT VERÐ: 16.995 kr.

kr.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

Vnr. 49620200
28“ götureiðhjól, karla,
6 gíra með brettum.

Vnr.0291500
Ræktunarkassi,
50x100x120 cm.

24.995

13.895

kr.

kr.

FULLT VERÐ: 29.995 kr.

FULLT VERÐ: 16.895 kr.

LAGERHREINSUN
Á VÖLDUM SUMARVÖRUM!

!
P
U
A
K
Ð
Ó
GERÐU G
ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

Vnr. 53323120
Sláttuorf BC139, fjórgengismótor, 31cc,
25,5 cm sláttubreidd.

22.995

Vnr. 0291468
Sandkassi með sætum,
1500x1500 cm.

kr.

FULLT VERÐ: 29.995 kr.

kr.
FULLT VERÐ: 12.895 kr.

Vnr. 0291464
Blómaker, gagnvarin
fura, 34x70x80 cm.

ÞÚ SPARAR
1.200 KR.

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

Vnr. 88015956
Braggatjald, 5 manna

9.895

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

16.995

kr.

FULLT VERÐ: 19.995 kr.

kr.
FULLT VERÐ: 4.190 kr.

kr.

FULLT VERÐ: 9.495 kr.

ÞÚ SPARAR
7.000 KR.

Vnr. 0291532
7-þrepa tröppukjálki,
gagnvarinn.

2.990

6 .495

Vnr. 0291454
Garðborð, hringlaga,
þvermál 1200 mm,
hæð, 730 mm.

32.895

kr.

FULLT VERÐ: 32.895 kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

ÞÚ SPARAR
7.000 KR.
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KEPPIR UM
KRISTALSKÚ
FRÆKIN FERNA

Hafsteinn ásamt
aðalleikurum
myndarinnar;
Helga Björnssyni,
Nönnu KRistínu
Magnúsdóttur og
Birni Thors.

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson heimsfrumsýndi
myndina París norðursins á Karlovy Vary-kvikmyndahátíðinni í vikunni. Myndin hefur vakið gríðarlega
lukku og keppir um Crystal Globe-verðlaunin sem
besta mynd hátíðarinnar. Hafsteinn útilokar ekki
frekara samstarf með David Gordon Green en hann
leikstýrði endurgerð á Á annan veg í Hollywood.
„Það var pakkfullur salur, um tólf
hundruð manns, og þetta var í fyrsta
sinn sem ég sýndi myndina opinberlega. Og í fyrsta sinn sem ég sé hana
með fólki. Það var góð tilfinning,“
segir leikstjórinn Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson. Hann frumsýndi kvikmyndina París norðursins á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni Karlovy
Vary í Prag í Tékklandi á þriðjudagskvöldið. Hann segir að myndin
hafi hlotið góð viðbrögð hingað til.
„Það er frábær stemning hér. Það
er mikil bíómenning í Tékklandi og
hér er frábær jarðvegur til að frumsýna mynd. Ég finn fyrir mikilli
athygli og myndin er búin að fá boð
á fleiri hátíðir í kjölfarið á sýningunni á þriðjudag. Þannig að mér sýnist hún fara vel af stað,“ segir Hafsteinn en getur lítið sagt um hvaða
hátíðir eru fram undan.
„Við förum til Króatíu eftir þrjár
vikur í keppni á kvikmyndahátíð
þar en myndin á örugglega eftir að
flakka töluvert á árinu, þó ég geti
ekki talað um hvert akkúrat núna.
Svo stefnum við á að frumsýna hana
á Íslandi með haustinu.“
París norðursins keppir um Crystal Globe-verðlaunin, svokallaða
Kristalskúlu, á hátíðinni ásamt ellefu öðrum myndum. Verðlaunin
verða afhent á laugardaginn og sigri
Hafsteinn verður hann ekki fyrsti
Íslendingurinn til að hreppa hnossið þar sem Baltasar Kormákur hlaut
verðlaunin árið 2007 fyrir Mýrina.
Aðrir sigurvegarar í gegnum tíðina
eru til dæmis Jean-Pierre Jeunet
fyrir Amélie og Alain Berliner fyrir
Ma vie en rose. Hafsteinn gerir sér
engar vonir um sigur þótt hann leyfi
sér að sjálfsögðu að dreyma.
„Maður veit aldrei. Þetta er alltaf
bara lottó og erfitt að spá fyrir um
hver hlýtur verðlaunin. En auðvitað
vonar maður að maður verði fyrir
valinu.“
Hafsteinn er hvað þekktastur
fyrir kvikmyndina á Annan veg
sem endurgerð var í Bandaríkjunum
sem Prince Avalanche og frumsýnd
í fyrra. Leikstjórn var í höndum
Davids Gordons Green og útilokar
Hafsteinn ekki frekara samstarf
þeirra á milli.
„David Gordon Green er búinn
að sjá myndina og elskaði hana. Við
erum í góðu sambandi og það er
verið að tala um fleiri endurgerðir. Það gæti alveg verið eitthvað
meira að frétta á næstunni,“ segir
Hafsteinn dulur. Hann er með tvö
önnur verkefni í gangi, annars vegar
kvikmyndina Kanarí og hins vegar
mynd byggða á handriti eftir Huldar
Breiðfjörð, sá hinn sama og skrifaði
handritið að París norðursins.
liljakatrin@frettabladid.is

ERU EKKI ALLIR SEXÍ?

Helgi Björns tók sporið
á rauða dreglinum.
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Sakar Daily Mail um lygar

LUNA

Stórleikarinn George Clooney brjálaður yﬁr grein um sig og unnustuna.
Stórleikarinn George Clooney er
afar ósáttur við fréttaflutning
Daily Mail en í grein á vefsíðunni
var fullyrt að tengdamóðir hans,
Baria Alamuddin, væri á móti því
að George kvæntist dóttur hennar, Amal Alamuddin, út af trúarlegum ástæðum. Greinin hefur
verið fjarlægð af vef Daily Mail.
George lætur blaðamenn vefsíðunnar heyra það í yfirlýsingu á vef
USA Today.
„Ég svara slúðurblöðum sjaldan nema það varði aðra og öryggi

þeirra og velferð. Daily Mail hefur
birt gjörsamlega uppspunna grein.
Í henni segir að móðir Amal sé
búin að segja „hálfri Beirút“ að
hún sé á móti brúðkaupinu,“ skrifar George.
„Ekkert í greininni er satt.
Móðir Amal hefur ekki farið til
Beirút síðan við Amal byrjuðum að
vera saman og hún er ekki á móti
hjónabandinu,“ bætir George við.
„Það er óábyrgt á þessum tímum
að hagnast á trúarlegum ágreiningi þar sem engir eru, það er að

minnsta kosti óábyrgt og það sem
meira er, hættulegt.“
Daily Mail hefur sent frá sér
yfirlýsingu vegna málsins.
„MailOnline-greinin var ekki
uppspuni heldur sett fram í góðri
trú af heiðarlegum og trúverðugum lausamanni í blaðamennsku.
Við meðtökum þær upplýsingar frá
herra Clooney að greinin sé ónákvæm og við biðjum hann, ungfrú
Amal Alamuddin og móður hennar,
Baria, afsökunar á þeirri kvöl sem
við höfum valdið þeim.“
- lkg

MEÐ HRÁEFNI FRÁ GOTT Í MATINN!

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

UNAÐSLEGA
SKRINGILEG
Gagnrýnandinn Mark Adams
hjá Screen Daily gefur París
norðursins frábæra dóma.
„Unaðslega skringilegt íslenskt
gamandrama. Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson býður upp á mynd sem
er auðvelt að horfa á og fjallar á
slyngan hátt um bresti í mannlegum
samskiptum með áherslu á karlmenn. Hann er einn af bestu upprennandi, ungu, evrópsku leikstjórunum og hefur búið til afhjúpandi,
skemmtilega og gáfulega mynd sem
á að varðveita.“

ega
l
i
n
r
i
g
D
TAKTUGRAM MYN
INSTA ttinum
af ré

➜ Með þeim bestu

●

Hátíðin er ein sú elsta sinnar
tegundar í heiminum og hefur
síðustu ár skipaði sér sess sem
ein af stærstu kvikmyndahátíðum Evrópu.

●

Árlega heimsækja þúsundir
manna alls staðar að úr heiminum hátíðina, þar á meðal um 840
dreifingaraðilar, framleiðendur
og útsendarar kvikmyndahátíða,
og um sjö hundruð blaðamenn.

●

Karlovy Vary er ein af fjórtán
kvikmyndahátíðum í keppnisflokki sem bera A-stimpil
frá Alþjóðlegum samtökum
kvikmyndaframleiðenda.
Aðrar hátíðir í þeim flokki eru
til dæmis kvikmyndahátíðin í
Cannes, alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Berlín og kvikmyndahátíðin í Feneyjum.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (

í heiminum

Alþjóðlega kvikmyndahátíðin
Karlovy Vary, eða KVIFF, var fyrst
haldin árið 1946 og er því haldin
í 49. sinn í ár.

fjölskyldunni.

1.
ÚTBÚÐU
UPPÁHALDS
RÉTTINN ÞINN

David Gordon Green
er búinn að sjá myndina og
elskaði hana. Við erum í
góðu sambandi og það er
verið að tala um fleiri
endurgerðir.

●

ÓSÁTTUR George segir ekkert ósætti í

3.

MERKt
#GOTTi u MYNDINA
M
og dei
ldu á ATINN
FACEBO
OK

og þú Gætir
unnið weber grill!!
eða glæsilega gjafakörfu

Sendu okkur
okkur þína
þína
Sendu
girnilegu matarmynd
girnilegu matarmynd

#GOTTiMATINN

Taktu þátt í matarmyndaleik Gott í matinn. Útbúðu þinn uppáhaldsrétt úr
ljúffengu hráefni frá Gott í matinn, taktu girnilega Instagram mynd af réttinum
og deildu henni með okkur á Facebook. Girnilegasta matarmyndin verður valin
úr pottinum og sigurvegarinn hlýtur að launum glæsilegt Weber grill.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Spurt er um ár …
BAKÞANKAR ÞÝSKALAND leikur til úrslita á heimsAtla Fannars
Bjarkasonar

BYGGÐ Á FRÁSÖGN
LÖGREGLUMANNS Í NEW YORK

EITT STÆRSTA
ÆVINTÝRI SUMARSINS
-DV S.R.S

-H.S.S., MBL

-D.M.S., MBL

…HANNES Hólmsteinn Gissurarson er á

-T.V., BIOVEFURINN.IS


DELIVER US FROM EVIL
DELIVER US FROM EVIL LÚXUS
EARTH TO ECHO
THE SALVATION
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL.TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3D ÍSL.TAL
22 JUMP STREET
VONARSTRÆTI
VONARSTRÆTI LÚXUS



KL. 5 - 8 - 10.35
KL. 8 - 10.35
KL. 3.40 - 5.45
KL.10.30
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.45
KL. 8 - 10.40
KL. 5
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DELIVER US FROM EVIL
EARTH TO ECHO
AÐTEMJADREKANN22DÍSL.TAL
TRAIN...DRAGON3DENS.TALÓTEXT.
22JUMPSTREET
X-MEN3D
FAULTINOURSTARS
VONARSTRÆTI

KL. 8-10.35
KL. 5.50
KL. 5.45
KL. 8
KL. 10.40
KL. 10.10
KL. 5.20 - 8*
KL. 5.20 - 8

-10.40

Miðasala á:

*GÆÐASTUND

meistaramótinu í fótbolta en ekki eru allir
sáttir við að Ríkissjónvarpið sýni leiki
mótsins. Sumir kvarta yfir því að framlengingar seinki fréttatímum en aðrir eru hæstánægðir. Í Bandaríkjunum birta fjölmiðlar
fréttir um að fótbolti sé að ná vinsældum á
meðal landsmanna en besti fótboltamaður í
heimi er smávaxinn Argentínumaður.
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milli tannanna á fólki eftir að hann tekur
að sér svokallað starf á vegum ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og Framsóknarflokksins. Rætt er um að heimila innflutning á hráu kjöti og gefa sölu á
áfengi frjálsa en litlar líkur eru
taldar á því að hugmyndirnar nái
fram að ganga. Framsóknarfólk
hefur sérstakar áhyggjur af kjötinnflutningi á þeim forsendum að
erlent kjöt muni á einhvern hátt reynast
landsmönnum eitrað.

…SUMARVEÐRIÐ á Íslandi mætti
að margra mati vera skárra og fólk
hópast í sólarlandaferðir til Spánar og
fleiri heitari landa. Flugleiðir eru að

mestu í eigu íslensku þjóðarinnar, rétt eins
og Landsbankinn og önnur þjóðareign: Eldfjallið Katla virðist vera að minna á sig við
lítinn fögnuð landsmanna en eflaust meiri
fögnuð jarðvísindamanna.

…ARNOLD Schwarzenegger fer með
aðalhlutverkið í nýrri hasarmynd, grínþátturinn Fóstbræður er á meðal vinsælustu dagskrárliða Stöðvar 2 og Vala Matt
byrjar með nýjan þátt á stöðinni í haust.
Neil Young kemur fram á tónleikum í Laugardalshöll, Bryan Adams er væntanlegur til landsins eins og hljómsveitin UB40.
Annar ritstjóra Morgunblaðsins er sjálfstæðismaður en hinn er skáld, borgarstjóri
Reykjavíkur er jafnaðarmaður og Framsóknarflokkurinn á tvo fulltrúa í borgarstjórn.

…HLJÓMSVEITIN Nýdönsk sendi
nýlega frá sér lag og fær það mikla spilun á
tveimur vinsælustu útvarpsstöðvum landsins: Rás 2 og Bylgjunni. Hugmyndir um lest
milli Reykjavíkur og Keflavíkur eru á allra
vörum og gætu skarast við umræðuna um
flugvöllinn í Vatnsmýri en skiptar skoðanir
eru um framtíðarstaðsetningu hans.

Ég kalla hann Özil
alltaf bróður minn
Sigríður Elísabet Ragnarsdóttir er sláandi lík knattspyrnukappanum Mesut Özil.

 AV

ýÀ
4, 6, 8
DELIVER US FROM EVIL
10
TEMJA DREKANN SINN 2D 5
22 JUMP STREET
8, 10:20
MILLIOM WAYS, DIE WEST 10:10
VONARSTRÆTI
4:30, 7:30
EARTH TO ECHO

ÍSL TAL
5%

Sími: 553-2075

)256ê1'Ì.9g/'

www. lauga ra sb i o .i s

)5Éì(,06g082*)5è82..85
75$,1,1*'$<2*(1'2):$7&+


PORTLAND OREGONIAN


CHICAGO SUN TIMES
Ó5%5,'(60$,'6(5077$)785
Ì)5É%55,*$0$1'0<1'

2*

Ì*5-Ð7+$5è5,63(1180<1'


LOS ANGELES TIMES


TOTAL FILM

2*
ÁLFABAKKA

7$00<)256ê1' 
./
./
6$%27$*(  
./
6$%27$*(9,3 
./
&8%$1)85<  
75$16)250(56./''
0$/(),&(17'
./
./
%/(1'(' 

7$00<
&8%$1)85<
75$16)250(56'
'(/,9(586)520(9,/

KEFLAVÍK
./
./

./
./

75<**è8ìe50,è$É

EGILSHÖLL

75$16)250(56./''
6$%27$*(  ./
0$/(),&(17' ./
('*(2)7202552:'./

„Ég hef oft sagt við manninn
minn að ég ætti að reyna að
græða eitthvað á þessu,“ segir
kennarinn Sigríður Elísabet
Ragnarsdóttir hlæjandi. Hún er
sláandi lík knattspyrnukappanum
Mesut Özil en hún uppgötvaði það
fyrir algjöra slysni.
„Ég var að kenna fyrir nokkrum árum þegar Özil var að spila
með Real Madrid. Nokkrir strákar byrjuðu að benda á mig í tímanum og ég spurði þá hvað væri
í gangi. Þeir þorðu ekki að segja
það við mig fyrst því þeir héldu
að ég myndi móðgast. Síðan sögðu
þeir mér að ég væri lík fótboltamanni sem héti Mesut Özil. Ég
hafði aldrei heyrt þetta nafn. Ég
ákvað að gúggla hann og sá strax
líkindi með okkur,“ segir Sigríður, sem oftast gengur undir
nafninu Sigga Lísa. Í kjölfarið
setti Sigga Lísa mynd af Özil á
Facebook og fékk vægast sagt góð
viðbrögð.
„Það fannst öllum þetta sjúklega fyndið. Mig skiptir þetta
engu máli og mér sjálfri finnst
þetta mjög fyndið. Sérstaklega
finnst mér fyndið að fólk hafi
gaman af þessu og ég tek þessu
létt,“ segir Sigga Lísa glöð í
bragði. Hún hefur snúið þessu
upp í grín.
„Ég er aðdáandi hans á Facebook og Instagram og kalla hann
alltaf bróður minn. Á öskudaginn ákvað ég að vera Özil og það
sáu allir að ég var hann þótt ég
væri ekki með nafnið hans aftan á
treyjunni. Hann er samt örugglega
ekki eins stoltur af þessu og ég.“
En eru engar líkur á að Sigga
Lísa og Özil séu í raun skyld?
„Ég hef spurt mömmu og hún
segir nei. En hvað veit maður?“
Özil spilar með þýska landsliðinu sem keppir um heimsmeistaratitilinn í knattspyrnu næstu
helgi. Sigga Lísa er að sjálfsögðu
stolt af „bróður“ sínum.
„Ég held með Þýskalandi af því
að bróðir minn er í liðinu.“
liljakatrin@frettabladid.is

TEKUR LÍKINDUNUM LÉTT Siggu Lísu
finnst mjög fyndið að henni sé líkt við
knattspyrnukappann.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Síðan sögðu þeir mér
að ég væri lík fótboltamanni sem héti Mesut
Özil. Ég hafði aldrei heyrt
þetta nafn. Ég ákvað að
gúggla hann og sá strax
líkindi með okkur.

HÖRKULEIKMAÐUR Özil spilar með
Arsenal og þýska landsliðinu.
NORDICPHOTOS/GETTY
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FRÁBÆR FERÐAFÉLAGI
AÐEINS Í

verslun okkar

HALLARMÚLA 4

ÓTRÚLEGT

VERÐ

4 hjól, 77 cm

Vildarverð:

9.999 kr.
4 hjól, 67 cm

Vildarverð:

8.999 kr.
2 hjól, 50 cm

Vildarverð:

7.999 kr.

Fáanlegir litir:
A.T.H. AÐEINS í verslun okkar Hallarmúla 4
Fyrirtækjaþjónusta Pennans

Penninn Hallarmúla 4

Í Pennanum má finna úrval ritfanga, rekstrarvara, húsgagna og kaffilausna sem
henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum. Fyrirtækjaþjónusta Pennans hefur
verið starfrækt síðan 1997. Starfsfólk Fyrirtækjaþjónustu Pennans kappkostar
að veita faglega og persónulega þjónustu um land allt. Fyrirtæki sem nýta sér
heildarþjónustu Pennans tryggja sér bestu kjörin sem í boði eru hverju sinni. Hægt
er að sækja um reikningsviðskipti á www.penninn.is . Hafðu samband við ráðgjafa
okkar í þjónustuveri í síma 540-2050 eða í gegnum netfangið pontun@penninn.is fyrir
upplýsingar um vörur og þjónustu Pennans.

Við Hallarmúla 4 er ein stærsta ritfangaverslun
á landinu. Í versluninni er gott úrval af töskum,
bókum, tímaritum og leikföngum auk þess sem
þar er að finna eitt mesta úrval landsins í blek og
dufthylkjum.

5%

Sími: 540-2360, netfang: hallarmuli2@penninn.is

afsláttur af ÖLLUM
VÖRUM einnig tilboðum
540 2000 | penninnΛpenninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Tilboð gilda aðeins í verslun Pennans Eymundsson Hallarmúla 4. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Gildistími tilboða er 10. júlí, til og með 18. júlí eða á meðan birgðir endast.
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Íslensku liðin á faraldsfæti

Stelpurnar töpuðu fyrir Dönum á Ásvöllum

FÓTBOLTI FH, Stjarnan og Fram geta í kvöld tryggt sér

KÖRFUBOLTI Ísland tapaði
fyrir Danmörku, 84-53, á Ásvöllum í
Hafnarfirði í fyrsta leik körfuboltalandsliðs kvenna hér á landi í fimm
ár. Ísland lék sterkan varnarleik í fyrri
hálfleik og leiddi að honum loknum,
28-26. Leikur íslenska liðsins hrundi
hins vegar í þriðja leikhluta og gengu
gestirnir á lagið.
Helena Sverrisdóttir var stigahæst
í íslenska liðinu með fjórtán stig
auk þess sem hún tók sjö fráköst.
Kristrún Sigurjónsdóttir kom næst
með tólf stig. Liðin eigast einnig við
í kvöld en þá fer leikurinn fram í
- esá
Stykkishólmi.

sæti í annarri umferð forkeppni Evrópudeildar UEFA
en öll leika á útivelli í síðari viðureign sinni í fyrstu
umferðinni í kvöld. Framarar ríða á vaðið gegn
eistneska liðinu Nömme Kaju klukkan 16.00 en
lærisveinar Bjarna Guðjónssonar eiga á brattann
að sækja eftir 1-0 tap á heimavelli í síðustu viku.
FH og Stjarnan eru bæði í betri málum en
FH-ingar eru með 3-0 forystu gegn norðurírska liðinu Glenavon og Stjarnan er í afar
góðri stöðu eftir 4-0 sigur á Bangor frá Wales í
fyrri leiknum. Leikur Garðbæinga í Wales hefst
klukkan 17.45 en FH-ingar leika gegn Glenavon
klukkutíma síðar. Fylgst verður með gangi mála
- esá
á íþróttavef Vísis.

STIGAHÆST Helena Sverrisdóttir í leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Reglugerðin sem enginn vissi af
Alþjóðahandknattleikssambandið breytti reglunum um hvaða þjóð kæmi til vara ef einhver fengi ekki keppnisleyﬁ, en lét engan vita.
Framkvæmdastjóri evrópska sambandsins lætur ritarann svara spurningum fyrir sig. Eru til pappírar sem sanna reglubreytinguna?
Hafi þetta verið
gert löglega er lítið sem
við getum aðhafst í
málinu.

ÍÞRÓTTALJÓS
Tómas Þór
Þórðarson
fjallar um ákvörðun IHF.

Guðmundur B. Ólafsson
formaður HSÍ

HANDBOLTI „Herra Wiederer vill

ekki tjá sig um þetta núna – vinsamlegast hafðu samband við Alþjóðahandknattleikssambandið,“ var
svar einkaritara Michaels Wiederer, framkvæmdastjóra Evrópska
handknattleikssambandsins, EHF,
þegar Fréttablaðið reyndi að ná tali
af honum í gær vegna ákvörðunar
IHF um að veita Þýskalandi keppnisrétt á HM 2015 í Katar.
EHF sendi frá sér skjal eftir Evrópumótið í Danmörku í janúar þar
sem það upplýsti að Ísland væri
fyrsta varaþjóð álfunnar inn á HM
ef ske kynni að einhver önnur þjóð
drægi sig úr keppni. Svo fór að Ástralía fékk ekki keppnisrétt á HM í
Katar og kemur Þýskaland í staðinn.
Samkvæmt fréttatilkynningu IHF
fékk Þýskaland sætið vegna þess
að liðið varð í 5. sæti á HM 2013 á
Spáni, en það hunsaði tilmæli evrópska sambandsins.
Einkaritarinn svarar
Fréttablaðið reyndi að fá svör við
þessu hjá báðum samböndum í
gær. Fyrst hafði blaðamaður samband við EHF og ræddi við Peter
Sichelschmidt, starfsmann mótamála. Hann sagðist koma af fjöllum
og fullyrti að evrópska sambandið
hefði ekki fengið fregnir af þessu
fyrr en klukkan fimm í fyrradag.
„Við vorum búin að gefa það út að
Ísland væri fyrsta varaþjóð, en EHF
ræður þessu ekki. Samkvæmt okkur
var Ísland næsta þjóð inn en IHF
vinnur greinilega eftir öðrum viðmiðum,“ sagði hann. Nokkuð undarlegt í ljósi þess að Sichelschmidt
á sæti í mótanefnd IHF og situr
báðum megin við borðið.
Seinna um daginn reyndi blaðamaður að hafa samband við framkvæmdastjórann Michael Widerer.

ENGIN SVÖR Framkv.stjórinn Michael Wiederer lét ritarann svara.

Einkaritari hans setti blaðamann
fyrst á bið, kom svo skömmu síðar
aftur og spurði hver tilgangurinn
með símtalinu væri. Eftir að henni
var tjáð það tóku við aðrar tvær
mínútur á bið. Þegar hún kom aftur
var blaðamanni tjáð að hann fengi
ekki samband við framkvæmdastjórann heldur ætti hann að hafa
samband við IHF.
Reglunum breytt
Í lögum IHF um heimsmeistaramót segir að dragi ein þjóð sig úr
keppni eða fái hún ekki keppnisleyfi
skuli varaþjóð koma inn á mótið frá
álfu ríkjandi heimsmeistara. Það
eru Spánverjar og morgunljóst
samkvæmt þeirri reglu að Ísland á
sætið.
Svo virðist þó sem reglunum hafi
verið breytt í vor. Guðmundur B.

Ólafsson, forseti handknattleikssambands Íslands, fékk þau svör frá
EHF að Alþjóðasambandið hefði á
fundi í mars ákveðið að fyrsta varaþjóð á HM væri sú sem náði bestum
árangri þeirra þjóða á HM 2013 sem
ekki væru með öruggt sæti á HM í
Katar. Það eru Þjóðverjar.
„Ég get hvergi séð hvernig þeim
hefur verið breytt og við þurfum skýrari svör. Hafi þetta verið
gert löglega er lítið sem við getum
aðhafst í málinu. Það er samt skrýtið að stjórn IHF geti bara valið lið
inn á HM án þess að það séu reglur
á bak við það. Þetta var mjög skýrt
þegar EHF sendi út sinn lista,“ sagði
Guðmundur B. Ólafsson í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær.
Ómögulegt var að fá samband við
nokkurn mann eða konu hjá IHF í
gær. Þeir sem höfðu setið fundinn

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

í Króatíu þar sem ákvörðunin var
tekin voru ekki komnir til vinnu
aftur og þá svaraði hvorki mótastjórinn né fjölmiðlafulltrúi sambandsins ítrekuðum póstsendingum Fréttablaðsins. Viðkunnanleg
stúlka á símanum sagði að það tæki
1-2 daga að fá svar við póstum sem
sendir eru til IHF.
Enginn látinn vita
Það sem forsvarsmenn HSÍ spyrja
sig nú að er hvort þessi reglubreyting sem gerð var í vor sé lögleg.
Ekkert sérsamband og ekki einu
sinni Evrópska handknattleikssambandið var látið vita af ákvörðun IHF um að afhenda Þýskalandi
sætið.
Það sem gerðist í Eyjaálfu er, að
Papúa Nýja-Gínea er hætt að stunda
handbolta. Þar með eru aðeins sex

þjóðir eftir þar sem stunda íþróttina og þá verður álfan ekki tæk á
HM. Samkvæmt öruggum heimildum Fréttablaðsins er þetta eitthvað
sem menn, bæði hjá EHF og IHF,
vissu að gæti gerst.
Þess vegna má hæglega draga
þá ályktun að EHF hafi opinberað
ákvörðun sína um þrjár varaþjóðir
álfunnar á HM, eitthvað sem annars
sjaldan er gert.
Að sama skapi fengju forráðamenn IHF gullið tækifæri til að
koma stærstu handboltaþjóð heims
inn á HM, en sjónvarpstekjurnar
eru hvað mestar frá Þjóðverjum.
Nú vilja menn sjá pappíra og
fundargerðir frá þessum ákvörðunarfundi í vor því ekkert var gefið
út eftir hann. Svo virðist sem menn
hafi einfaldlega verið að baktryggja
sig eftir að Þýskaland dróst á móti
Póllandi í umspilinu, en þar var ljóst
að Þjóðverjar væru alls ekkert líklegir.
Fyrsta svar í dag
Guðmundur B. Ólafsson býst við
fyrsta svari EHF strax í dag, en HSÍ
gerir kröfu um skýrslu frá báðum
samböndum um hvernig staðið var
að málum.
Þeir sem sátu fundinn í fyrradag
hjá IHF voru forsetinn, varaforsetinn, gjaldkerinn og forseti franska
handknattleikssambandsins, þannig það er ansi þröngur hringur sem
kemur að þessari stóru ákvörðun.
Ekkert er þó vitað hverjir sátu
fundinn í vor, ef hann fór fram. Ekkert var tilkynnt um hann og niðurstaðan aldrei birt. Regluverkið er
óbreytt á vefsíðu IHF, en samkvæmt
því á Ísland rétt á þessu lausa sæti.
tomas@365.is

Vildi komast nær dóttur minni
Ragnar Óskarsson er á förum frá Val og verður aðstoðarþjálfari í Frakklandi.
HANDBOLTI „Ég er á leiðinni aftur til

Kranamaður óskast
Eykt ehf óskar eftir vönum kranamanni til starfa sem fyrst
vegna verkefna fyrirtækisins.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar, www.eykt.is
undir „Atvinna“ eða með tölvupósti eykt@eykt.is.
Nánari upplýsingar veitir Páll Daníel Sigurðsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma 822-4422
Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Frakklands. Ég verð í þjálfarateymi
Cesson-Rennes ásamt því að vera
styrktarþjálfari félagsins og unglingaþjálfari,“ segir Ragnar Óskarsson, fyrrverandi landsliðsmaður,
en hann hættir sem aðstoðarmaður
Ólafs Stefánssonar hjá Val.
Ragnar er öllum hnútum kunnugur í Frakklandi enda lék hann þar í
ellefu ár á sínum tíma.
„Það er góður vinur minn að taka
við liðinu og hann vildi fá mig með
í teymið. Ég er að horfa til lengri
tíma með þessari ákvörðun. Það er
uppbygging í gangi og þetta er mjög
spennandi verkefni,“ segir Ragnar
en Cesson-Rennes hafnaði í sjöunda
sæti frönsku úrvalsdeildarinnar á
síðustu leiktíð.
Þar sem Ragnar er ekki kominn
með nein þjálfararéttindi má hann

ekki sitja á bekknum hjá liðinu
næsta vetur þó svo hann sé aðstoðarþjálfari. Hann mun fara strax í
það að ná sér í þjálfararéttindi er
hann kemur út.
Ragnar á sjö ára gamla dóttur í
Frakklandi og hún er helsta ástæðan fyrir því að hann fer til Frakklands. „Hún býr 40 mínútum frá
því þar sem ég verð. Hún er það
sem skiptir mestu máli í þessu. Ég
vil komast sem næst henni. Tíminn líður fljótt og ég vil eðlilega fá
að vera sem mest með henni. Þetta
eru ár sem maður fær ekkert aftur,“
segir Ragnar.
Hann viðurkennir að hugurinn
hafi í raun aldrei stefnt út í þjálfun
þegar ferlinum lyki en nú er annað
upp á teningnum.
„Þetta var aldrei stefnan en svona
hefur þetta þróast. Ég var meira að

AFTUR ÚT Ragnar er á leið á kunnuglegar slóðir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

horfa á styrktarþjálfunina en hef
svo haft ótrúlega gaman af því að
þjálfa með Óla hjá Val. Það var frábær reynsla og lærdómsrík. Ég
ætla mér að fara eitthvað lengra
með þennan þjálfaraferil og það eru
góðar líkur á því að ég verði næstu
árin í Frakklandi.“
- hbg

Hinn eini sanni!
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EDEN
Á FRÁBÆRU
TILBOÐI

KR. 94.990
FULLT VERÐ: 119.990

5;;¤

 e 

<

ASPEN
FÆST EINNIG
Í NOKKRUM LITUM Í
ÁKLÆÐI Á TILBOÐI

KR. 89.990

EDEN Slitsterkt áklæði í nokkrum litum.
Stærð: B:80 D:80 H:102 cm.



119.990
FULLT VERÐ: 159.990

YFIR 60
GERÐIR AF
TIL SÝNIS Í PRUFU
HÖLLINNI!

ASPEN Gæðaleður nokkrir litir.
Stærð: B:80 D:80 H:102 cm.

119.990

149.990

FULLT VERÐ: 139.990

FULLT VERÐ: 179.990

RIALTO Gæðaleður svart,
hvítt eða vínrautt.
Stærð: B:81 D:98 H:107 cm.

KOMDU
OG SJÁÐU NÝJA
SÝNINGARRÝMIÐ
OKKAR!

149.990
FULLT VERÐ: 199.990

EMPIRE
E
MPIRE SSvart
vartt gæðaleður.
gæðaleður.
ð B:80 D:70 H:102 cm.
Stærð:

CLARKSTON
brúnt eða svart gæðaleður.
Stærð: B:97 D:102 H:112 cm.

– fyrir lifandi heimili –

H Ú S G A G N A H Ö L L I N  Ǧ   Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ         Ã   Ǧ  O P I Ð            Ȝ ț ǂ Ȝ ȣ ƽ         ǀ  Ȝ Ȝ ǂ Ȝ Ȣ           ǀ  Ȝ Ȟ ǂ Ȝ Ȣ
O G ȜǦO P I Ð ȜțǢȜȣȜȜǂȜȡE I T T S Í M A N Ú M E R ȠȠȣȜȜțț




`g#`\#

`gcjg`\#


` g#`\





`gcjg`\#

`g#Wdm^Â





`g#)-*\#&%hi`

`g#*&%\#&%hi`


`gcjg`\#





`g#,%\

`g&%hi`#&'%\





`g(+%\#)hi`#
`g(+
`g
(+%\#
(+
% )hi`##

`g#'*%\\





`g*hi`#

`g&'*\


`g#`\#





`g#*%%ba

`g*,%\
\


`g)hi`#


`g+*%\

7ÓCJHcÅWV`VÂ CdgbVaWgVjÂ


`g#'*%\


`g#`\


` g# * % %b a

HHdaaV$=^bcZh`
daaV$
Óa[jdaV

__b[gVg`VaYegZhhjÂ
b[

B

<G¡C
B:AÓC6

4-)0()7%43

G6JÁ
K6ICHB:AÓC6

<JAB:AÓC6

,92%2+7
1)0Ï296

@6CI6AÓEJG

74%2-7,
'%28%034)

7))(0)77
;%8)61)032

BZacjkZ^haV[g{He{c^#6aaVgiZ\jcY^gVÂZ^ch&.*`g#`\#

`g#eV``^cc



`g#(-ÄkdiiVg



`g#&%%\

`g#&'`\#


`g#(m'%%\



<j
<jÄgZccVc
ÄgZccVc Eg^ch"¡
Eg^ch"¡Â^"=gVjcW^iVg
¡Â^"=
=gVjc W^iVg
=gVjc
W^iVg


`g#&'*\

`g#' )hi `#


`g#(%%\


`g#''*\



`g#'*%ba



`g#((%ba


`g#&aig#


`g#&#*aig#

10. júlí 2014 FIMMTUDAGUR

DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.05
Grillsumarið
mikla

Bylgjan kl. 10
Maskínan

Vönduð íslensk
þáttaröð með
verðlaunakokkunum Bjarna Siguróla og Jóhannesi
Steini. Þeir munu
töfra fram ljúffenga
og fjölbreytta grillrétti fyrir áhorfendur í allt sumar.

NCIS

Breaking Bad

Men in Black

STÖÐ 2 KL. 20.25 Stórgóðir og léttir
spennuþættir sem fjalla um Leroy Jethro
Gibbs og félaga hans í rannsóknardeild
bandaríska sjóhersins sem þurfa nú að
glíma við verkefni sem eru orðin bæði
ﬂóknari og hættulegri.

STÖÐ 2 GULL KL. 21 Þriðja þáttaröðin
um efnafræðikennarann og fjölskyldumanninn Walter White sem kemst að
því að hann á aðeins tvö ár eftir ólifuð.
Þá ákveður hann að tryggja fjárhag fjölskyldu sinnar með því að nýta efnafræðiþekkingu sína og hefja framleiðslu
og sölu á eiturlyfjum.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 20.20 Bráðskemmtileg
ævintýramynd frá 1997 með Will Smith
og Tommy Lee Jones í aðalhlutverkum.
Svartklæddu mennirnir starfa hjá óopinberri leyniþjónustu sem sett var á laggirnar til að hafa augu með öllum geimverum sem hafa sest að hér á jörðinni.

SVEFNSÓFAR Í HÖLLINNI
ÁTTU
VON Á
GESTUM!
SVEFNSÓFAR
Í ÚRVALI

STÖÐ 2
07.00
08.05
08.30
09.15
09.35
10.20
11.05
11.50
12.35
13.00
14.35
15.20
15.40

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
Malcolm In the Middle (14:22)
Man vs. Wild (11:15)
Bold and the Beautiful (6395)
60 mínútur (19:52)
Doctors (12:175)
Nashville (4:22)
Suits (11:16)
Nágrannar
LOL
The O.C (10:25)
Ozzy & Drix
Ærslagangur Kalla kanínu og

félaga
Frasier (1:24)
The Big Bang Theory (21:24)
How I Met Your Mother (2:24)
Bold and the Beautiful (6395)
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan (14:25)
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
Fóstbræður (2:8)
Derek (4:8) Frábær gamanþáttaröð með Ricky Gervais í aðalhlutverki.
20.05 Grillsumarið mikla Vönduð íslensk þáttaröð með verðlaunakokkunum
Bjarna Siguróla og Jóhannesi Stein. Þeir
munu töfra fram ljúffenga og fjölbreytta
grillrétti fyrir áhorfendur í allt sumar.
20.25 NCIS (20:24)
21.10 Person of Interest (23:23)
21.55 Those Who Kill (6:10) Spennuþáttaröð sem byggð er á dönsku þáttaröðinni Den som dræber með Chloë Sevigny í aðalhlutverki.
22.40 Louie (1:13) Skemmtilegir
gamanþættir um fráskilinn og einstæðan föður sem baslar við að ala dætur
sínar upp í New York ásamt því að reyna
koma sér á framfæri sem uppistandari.
Höfundur þáttana ásamt því að leika aðalhlutverkið er einn þekktasti uppistandari Bandaríkjanna, Louie C.K.
23.05 Mad Men (6:13)
23.55 24. Live Another Day (10:12)
00.40 Tyrant (2:10)
01.25 NCIS. Los Angeles (5:24)
02.10 Three Inches
03.40 LOL
05.15 The Big Bang Theory (22:24)
05.35 Fréttir og Ísland í dag
16.05
16.25
16.45
17.10
17.32
17.57
18.23
18.30
18.47
18.54
19.06
19.15
19.40

ALICIA Svefnsóﬁ
B 163 D 83 H 78 cm.
Dýnustærð 147x197 cm.
Slitsterkt áklæði. Litir:
Rautt, svart, grænt, og
blómamunstur.

119.990
FULLT VERÐ: 139.990

Maskínan sjálf
er á Bylgjunni
alla virka daga
milli klukkan
10–13 í allt sumar.
Skemmtileg
tónlist, óþarfa
fróðleikur
og fjör
alla
virka
daga.

Top 20 Funniest (6:18)
Community (15:24)
Malibu Country (15:18)
Guys With Kids (1:17)
Wilfred (2:13)
Ravenswood (6:10)
The 100 (7:13)
Supernatural (1:22) Sjötta þáttaröðin af yfirnáttúrlegu spennuþáttunum um Winchester-bræðurna sem halda
ótrauðir áfram baráttu sinni við yfirnáttúrulegar furðuskepnur. Englar og djöflar
eru hluti af daglegu lífi bræðranna og í
fjórðu þáttaröðinni þurfa þeir einnig að
gera upp nokkur mál sín á milli.
22.20 True Blood (11:12) Fimmta
þáttaröðin um gengilbeinuna Sookie
Stackhouse, vampírurnar Bill Compton
og Eric Northman sem hafa slegist um
ástir hennar í smábænum Bon Temps í
Louisiana þar sem menn, vampírur og
aðrar skepnur búa saman, þó ekki alltaf
í sátt og samlyndi.
23.10 Malibu Country (15:18)
23.35 Guys With Kids (1:17)
23.55 Wilfred (2:13)
00.20 Ravenswood (6:10)
01.00 The 100 (7:13)
01.45 Supernatural (1:22)
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
17.50
18.35
19.00
19.20
19.45
20.10
20.55
21.40

07.00 Lína langsokkur 07.25 Latibær 07.48
Hvellur keppnisbíll 08.01 Dóra könnuður 08.25
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.46 Doddi
litli og Eyrnastór 08.56 Rasmus Klumpur
og félagar 09.01 Áfram Diego, áfram! 09.25
Svampur Sveins 09.46 Elías 09.56 UKI 10.01
Ofurhundurinn Krypto 10.26 Ljóti andarunginn
og ég 10.48 Tommi og Jenni 10.56 Leyndarmál
vísindanna 11.01 Lína langsokkur 11.25 Latibær
11.48 Hvellur keppnisbíll 12.00 Dóra könnuður 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45
Doddi litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur
og félagar 13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24
Svampur Sveins 13.45 Elías 13.55 UKI 14.00
Ofurhundurinn Krypto 14.25 Ljóti andarunginn
og ég 14.47 Tommi og Jenni 14.54 Leyndarmál
vísindanna 15.00 Lína langsokkur 15.24 Latibær
15.48 Hvellur keppnisbíll 16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.45
Doddi litli og Eyrnastór 16.55 Rasmus Klumpur
og félagar 17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24
Svampur Sveins 17.45 Elías 17.55 UKI 18.00
Ofurhundurinn Krypto 18.25 Ljóti andarunginn
og ég 18.47 Tommi og Jenni 18.54 Leyndarmál
vísindanna 19.00 Elías og fjársjóðsleitin 20.15
Sögur fyrir svefninn

14.40 HM í fótbolta– Holland Argentína
16.30 Ástareldur
17.20 Úmísúmí (2:19)
17.44 Ævar vísindamaður
18.11 Skrípin
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hljómskálinn (1:4) (Grín)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Miðjarðarhafskrásir Ottolenghis– Istanbúl (2:4) (Ottolenghi’s Mediterranean Feast) Yotam Ottolenghi dekrar við bragðlaukana og afhjúpar leyndardóma matargerðar heimamanna á
ferðalagi sínu um sunnan- og austanvert
Miðjarðarhaf.
20.25 Best í Brooklyn (21:22) (Brooklyn Nine-Nine)
20.50 Scott og Bailey (2:8) (Scott &
Bailey III) Bresk þáttaröð um lögreglukonurnar Rachel Bailey og Janet Scott í
Manchester sem rannsaka snúin morðmál. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna.
21.40 Íslenskar stuttmyndir (Freyja)
Stuttmynd eftir Marsibil Sæmundsdóttur sem segir frá ófrískri konu sem er nýflutt í hús á afskekktum stað. Myndin
vann Stuttmyndadaga í Reykjavík 2011
og var sýnd á hliðarhátíð kvikmyndahátíðarinnar í Cannes og á Palm Springshátíðinni í Bandaríkjunum. Með aðalhlutverk fer Sólveig Arnarsdóttir. Textað
á síðu 888 í Textavarpi.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lögregluvaktin (4:15)
23.00 Barnaby ræður gátuna– Morð
í sælureit (Midsomer Murders) Bresk
sakamálamynd byggð á sögu eftir Caroline Graham þar sem Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfull morð í ensku
þorpi.
00.35 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond

(5:24)
08.25
09.05
15.20
16.50
17.35
18.15

Dr. Phil
Pepsi MAX tónlist
The Bachelorette (3:12)
Survior (6:15)
Dr. Phil
America’s Next Top Model

(4:16)

MELBOURNE SVEFNSÓFI MEÐ TUNGU

Rúmfatageymsla í tungu.

169.990
FULLT VERÐ: 199.990

MELBOURNE Svefnsóﬁ Stærð: 243x170 H:70 cm.
Slitsterkt áklæði. Litir: Svargrár, grænn og rauður.
Vinstri og hægri tunga.

HÚSGAGNAHÖLLIN
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558 1100

07.00
08.40
12.15
13.15
14.55
17.15
19.35
20.05
21.05
22.50
00.35

Holland - Argentína
HM Messan
HM Messan
Holland - Argentína
Belgía - Bandaríkin
Argentína - Sviss
Ian Wright
HM Messan
Ástralía - Holland
Spánn - Chile
HM Messan

Demantamótin
Breiðablik - KR
Borgunarmörkin 2014
N1 mótið
Wimbledon Tennis 2014 Útsending frá úrslitaleiknum í einliðaleik
karla á Wimbledon-mótinu í tennis.
00.40 UFC Now 2014
14.20
16.25
18.15
19.00
19.40

20.00 Hrafnaþing Upphaf Vestfjarðleiðangurs
ÍNN 21.00 Auðlindakistan Umsjón Jón Gunnarsson 21.30 Suðurnesjamagasín Ferðamálatenging
Suðurnesja

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

18.25
18.55
19.20
19.45
20.10
20.35
21.00
21.50
22.35
23.20
00.15
00.40
01.25
02.10
02.55

Strákarnir
Friends (20:23)
Seinfeld (3:22)
Modern Family (3:24)
Two and a Half Men (14:16)
Weeds (7:13)
Breaking Bad
Without a Trace (19:24)
Harry’s Law (10:12)
Boss (6:8)
Weeds (7:13)
Breaking Bad
Without a Trace (19:24)
Harry’s Law (10:12)
Tónlistarmyndbönd frá Popp-

tíví

11.50
13.40
15.15
16.50
18.40
20.20
22.00
23.40
01.35
03.05

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

The Other End of the Line
Submarine
Men in Black
The Other End of the Line
Submarine
Men in Black
Hitchcock
Behind The Candelabra
Brake
Hitchcock

19.00 Emily Owens M.D (7:13)
19.45 Parks & Recreation (4:22)
20.10 The Office (9:24) Skrifstofustjór-

inn Michael Scott er hættur störfum
hjá Dunder Mifflin en sá sem við tekur
er enn undarlegri en fyrirrennari hans.
Hagsmunaárekstrar á skrifstofunni verða
til þess að Andy verður óvinsælli en ella.
20.30 Royal Pains (13:16) Þetta er
fjórða þáttaröðin um Hank Lawson sem
starfar sem einkalæknir ríka og fræga
fólksins í Hamptons Stundum reynir á
fjölskylduböndin, þrátt fyrir engin samskipti hafi átt sér stað áður.
21.15 Scandal (3:18)
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (13:22)
22.45 The Tonight Show
23.30 The Good Wife (22:22)
00.15 Beauty and the Beast (14:22)
01.00 Royal Pains (13:16)
01.45 Scandal (3:18)
02.30 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

08.05 PGA Tour 2014 13.05 Golfing World 2014
13.55 European Tour 2014 16.50 Web.com Tour
Highligts 17.45 Golfing World 2014 18.35 Inside
The PGA Tour 2014 19.00 PGA Tour 2014 22.00
Golfing World 2014 22.50 Inside The PGA Tour
2014 23.15 Golfing World 2014

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
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UPPÁHALDSDRYKKUR

Bókar hljómsveitir á nýja hátíð
Athafnamaðurinn Óli Geir sér um bókanir fyrir hátíðina Keﬂavíkurnætur og gefur út frumsamda tónlist.

„Klárlega engiferskot. Það er besta
leiðin til að byrja daginn og lengir
lífið um ca. 50 ár.“
Unnur Eggertsdóttir, söngkona

„Ég er er að bóka fyrir helstu staði
landsins og er einnig að bóka fyrir
Keflavíkurnætur,“ segir athafnamaðurinn Óli Geir. Hann sér um
bókanir fyrir hátíðina Keflavíkurnætur sem fer fram í ágúst.
Hann segir hátíðina þó ekki líka
Keflavík Music Festival sem haldin var í fyrra en Óli Geir var einn
skipuleggjenda. Fjölmargar hljómsveitir hættu við að spila á hátíðinni
því þær töldu skipuleggjendur ekki
standa við samninga en hann segir
að aðrir aðilar komi að Keflavíkurnóttum. „Ég vona bara að Kefla-

víkurnætur gangi vel og stækki
með árunum og óska aðstandendum
hátíðarinnar góðs gengis.“
Þá er Óli Geir einnig búinn að
vinna í tónlist og sendi frá sér lagið
Flocka á dögunum. „Ég er búinn að
sitja á þessu helvíti lengi og er nú að
senda frá mér mitt eigið efni í fyrsta
sinn.“ Hann hefur gert samning
við þýska útgáfufyrirtækið Bang
It/Housesession sem felur í sér
útgáfu á stökum lögum. „Micha
Moor og fleiri virtir plötusnúðar
aðstoðuðu mig við að fá samning
hjá fyrirtækinu.“

Óli Geir, sem hefur starfað við
að skemmta fólki með því að þeyta
skífum undanfarin tíu ár, hóf tónlistarferilinn þegar hann hljóp í
skarðið fyrir Brynjar Má Valdimarsson á skemmtistað í Keflavík.
„Ég fékk til dæmis Micha Moor
til að gefa mér ábendingar, ég sendi
honum hugmyndir og hann sagði
mér hvað ég mætti bæta. Maður á
að vera ófeiminn við að biðja um
hjálp.“
Hann er tilbúinn með um tíu lög
sem bíða þess að líta dagsins ljós.
gunnarleo@frettabladid.is

BJART FRAM UNDAN Óli Geir er með

mörg járn í eldinum, gefur út tónlist og
bókar hljómsveitir.
MYND/JÓN ÓSKAR

Legó í stað Forsetans
Hljómsveitin Gus Gus heldur í langt tónleikaferðalag í haust en einn forsprakki
sveitarinnar, Stephan Stephensen, kemur ekki til með að ferðast með sveitinni
og í staðinn stekkur Maggi Legó, fyrrverandi meðlimur sveitarinnar, inn.

eina kvenpersónu í aðalhlutverki.
Úrslitahópurinn er skipaður fjölbreyttum hópi kvenna en þar má
meðal annars nefna fatahönnuðinn Ýri Þrastardóttur, fyrrverandi dagskrárgerðarkonuna
Elsu Maríu Jakobsdóttur, leikkonurnar Ísgerði Elfu Gunnarsdóttur og Lilju Sigurðardóttur og
Evu Sigurðardóttur framleiðanda.
„Þetta eru konur með alls konar
bakgrunn og þær fjalla um sögur
sem einhverjum kvikmyndaleikstjórum hefði jafnvel aldrei dottið
í hug. Það má til að mynda nefna
eina konu sem er öryrki í Hveragerði og áhugarithöfundur en hún
kemur með innsýn í mjög áhugaverðan heim,“ segir Dögg.

Einhverjar hræringar eru í hljómsveitinni Gus Gus sem er þessa
dagana að undirbúa tónleikaferðalag með haustinu til að fylgja eftir
hinni nýútkomnu plötu Mexíkó.
Einn af forsprökkum sveitarinnar,
Stephan Stephensen, einnig þekktur sem President Bongo, fer ekki
með í ferðalagið.
„Hann ætlar að taka sér frí að
minnsta kosti fram að jólum,“ segir
Þorsteinn Stephensen, umboðsmaður Gus Gus og bróðir Stephans.
„Við erum að fara í mjög þéttan túr
um öll Evrópulöndin, langt ferðalag um Rússland, Pólland og síðan
Bandaríkin og Mexíkó.“
Þetta er fyrsta tónleikaferðalag
Gus Gus sem Stephan tekur ekki
þátt í, en hann er einn af upprunalegum meðlimum sveitarinnar sem
hóf störf árið 1995.
„Hann vildi bara taka sér pásu
held ég,“ segir umboðsmaðurinn.
„Sem er náttúrulega allt í góðu
þar sem við fengum gamlan Gus
Gus-meðlim til þess að stökkva
inn í fyrir Stebba.“ Það mun vera
tónlistarmaðurinn Magnús Guðmundsson, Maggi Legó, sem fyllir
upp í skarðið í tónleikaferðalaginu, en hann er einnig upprunalegur meðlimur sveitarinnar en
hefur ekki verið með síðan árið
2007. „Hann kann þetta allt saman
og það er bara gaman að þessu en
síðan hugsa ég að Stebbi komi aftur
inn fyrir áramót,“ segir Þorsteinn.
Ekki er vitað nákvæmlega hvað
Stephan ætlar að taka sér fyrir
hendur í haust. „Hann er náttúrulega með fjalla- og siglingabakteríu á háu stigi,“ segir bróðir hans
og hlær. „Ég held að hann langi til
þess að sýna því meiri áhuga.“
Hvorki Stephan né Maggi vildu
tjá sig um málið þegar eftir því var
leitað.

kristjana@frettabladid.is

baldvin@365.is

KONUR SEM SKRIFA UM KONUR Skilyrði fyrir þátttöku í handritasamkeppninni

var að það væri að minnsta kosti ein kvenpersóna í aðalhlutverki.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þörf hjá konum að
láta rödd sína heyrast
Úrslit í handritasamkeppni Doris Film og Wift voru
kunngjörð í gær. Dögg Mósesdóttir verkefnastjóri
segir þátttöku hafa farið fram úr björtustu vonum.
„Það er rosalega mikil þörf hjá
konum fyrir að láta rödd sína
heyrast og það ríkir mikil eftirvænting eftir sögum eftir konur
og um heim kvenna,“ segir Dögg
Mósesdót ti r, verkefnastjór i
Doris Film á Íslandi, en í gær
voru birt úrslit handritasamkeppni sem Doris Film og Wift
efndu til á meðal kvenna í vor.
Þátttakan fór fram úr björtustu
vonum, alls bárust 102 sögur í
keppnina og komust ellefu þeirra
í úrslit en tíu manna dómnefnd
skipuð framleiðendum, leikstjórum og handritshöfundum sá um
valið. Samkeppnin var öllum
opin og var hún nafnlaus í fyrstu
umferð en skilyrði var að allar
sögurnar hefðu að minnsta kosti

HÆFILEIKARÍK HLJÓMSVEIT Gus Gus skipa margir hæfileikaríkir tónlistar-

menn.

GÓÐIR SAMAN Daníel Ágúst og Stephan
Stephensen hafa átt farsælan feril saman.
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Afríkusól skarar fram úr í gæðum og fékk lang hæstu
einkunn kafﬁtegunda á íslenskum matvörumarkaði.
Ummæli úr smökkuninni:
„Yes! Nammi namm.“
„Loksins komin góður kafﬁbolli. Það er karakter í kafﬁnu.“
„Karamellulitur, ekki bara svart. Það er mjúkt og gott.“

kafﬁtar.is

*skv blindri bragðsmökkun í DV 8.7.2014

MÆTTUR AFTUR Maggi Legó

fer með í ferðalagið.

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Sigurvegari
sumarsins
Sumir keppa af krafti í öllu sem þeir taka þátt í. Aðrir vilja
bara horfa á. Sumir þola ekki að tapa en allir geta verið með.
Safnaðu öllum stimplum í Vegabréfið og mundu eftir að
skila því inn. Í lok sumars drögum við út stóra vinninginn
og glæsilega aukavinninga. Farðu í keppnisferðalag með
fjölskyldunni í sumar og spilaðu Minute to Win it þrautir
– það er alltaf stutt í næstu N1 stöð.

Náðu í Vegabréfið
á næstu N1 stöð

Safnaðu stimplum
og fáðu vinninga

Taktu þátt í skemmtilegum
leik á vegabrefaleikur.is

Hluti af ferðasumrinu
Sýningar hefjast á
SkjáEinum næsta haust

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Óhræddar við
þungarokkara
Rappsveitin Reykjavíkurdætur er búin
að redda sér fari á þungarokkshátíðina
Eistnaflug sem fram fer í tíunda sinn
í Neskaupstað um helgina. „Ég er
persónulega mjög spennt fyrir að spila á
Eistnaflugi,“ segir Blær Jóhannsdóttir,
einn meðlima Reykjavíkurdætra. „Það er
alveg draumurinn að vera með „corpsepaint“ á sviðinu. Ég vildi bara að ég
ætti til eitthvað meira metalrapp en
þar kemur Solla Svarta sterk inn, hún er
búin að vera metalhaus lengi
og spilaði í þungarokkshljómsveitum sem gefur
hennar rapplögum ákveðinn blæ.“ Þetta er í fyrsta
sinn sem Reykjavíkurdætur koma fram á
Eistnaflugi. Þær
stíga á svið á
föstudag á milli
hljómsveitanna
Morðs og
Rotþróarinnar.
- ssb

Styður góðan málstað
Tónlistarmaðurinn Sölvi Blöndal ætlar
að styrkja Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra (SEM) með því að hlaupa 10
kílómetra í Reykjavíkurmaraþoninu.
Sölvi lenti í alvarlegu slysi á snjóbretti í
janúarmánuði síðastliðnum með þeim
afleiðingum að hann hryggbrotnaði. „Ég
missti jafnvægið í loftinu, lenti á bakinu
og fann strax að eitthvað hafði gerst.
Ég var heppinn að það fólk sem kom að
mér kunni að hlúa að slösuðum,“ segir
Sölvi um slysið.
Hann lá á bæklunardeild Landspítalans í viku en segir þó heilsuna vera
að koma. „Ég er með fulla vinnuorku en
finn samt alveg til. Ég ætla samt að fara
á snjóbretti aftur,“ bætir Sölvi við.
Hann kemur fram ásamt hljómsveitinni sinni Quarashi á Þjóðhátíð um
verslunarmannahelgina.
- glp

Mest lesið
1 Þurfti að brjóta niður grindverk við
brunahana: „Þetta getur taﬁð okkur
mikið“
2 Nafn piltsins sem lést
3 Sögulegar stundir á HM: Þegar sparkspekingar urðu orðlausir
4 EHF: Vissum ekki af þessu fyrr en
eftir fundinn í gær
5 Brasilíska þjóðin á barmi taugaáfalls
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