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Umhverfisátak

Þeir sem er hugað um umhverfi sitt ættu að hætta 
að kaupa innkaupapoka og nota innkaupatöskur 
í staðinn. Einnig ætti að draga úr notkun á plast-
bollum, -diskum og –hnífapörum og hætta að nota 
plastfilmu og nota frekar glerkrukkur.

ÓDÝRT  Árni Rudolf flytur 
inn gæðaskó 
og selur 
meðal annars í Outlet skóm við Fiskislóð 

75, rétt við 
Krónuna og 
Byko.  MYND/GVA

Á
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Fiskislóð 75 úti á Granda. Úrval af skóm á góðu verði

teg DECO HONEY - fæst í D,DD,E,F,FF,G skálum á kr. 9.980,- 

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366Þú mætir - við mælum og aðstoðumwww.misty.isOpið frá 10-18 virka daga.Laugardaga frá kl. 10-14
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NÆSTI FORSÆTISRÁÐHERRA

Skýringar
■ 15. og 16. 

apríl 2013
■ 27. og 28. 

febrúar 2013

Spurt var: 
Hverjum treystir 
þú best til að leiða 
ríkisstjórn að lokn-
um kosningum?

MENNING Urður Einarsdóttir gladd-
ist þegar fermingargjöfin kastaði 
óvænt folaldi. 50

SPORT Jakob Jóhann Sveinsson vill 
verða fyrsti Íslendingurinn til að fara 
á fimm Ólympíuleika. 44
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Kvennamet í Ráðhúsinu
Tíu af fimmtán borgarfulltrúum á 
fundir borgarstjórnar í fyrradag voru 
konur. Það er nánast örugglega met. 2
Hrottaleg líkamsárás  25 ára maður 
fékk þriggja og hálfs árs dóm fyrir að 
hefna móður sinnar með því að berja 
afabróður sinn. 4
Brýtur ísinn  Sigrún Ragna Ólafs-
dóttir, forstjóri VÍS, verður fyrsta 
konan eftir hrun til að stýra fyrirtæki 
sem skráð er í Kauphöllina. 8
Muna að hreinsa  Hreinsa þarf burt 
fitu á grilli eftir að matreiðslu lýkur 
til þess að koma í veg fyrir myndun 
skaðlegra efna. 18

KOSNINGAR 2013 
 16 síðna sérblað 
frá landskjörstjórn um framboð 

við alþingiskosningar 27. apríl 2013
FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG!

MIÐNÆTUR
SPRENGJA

Kynntu þér 
frábæra 
afslætti 

á opnu inni 
í blaðinu.

MIÐNÆTURSPRENGJA
 Frábærir afslættir og fjör. …til miðnættis!

MIÐNÆTUR
SPRENGJA!

Rúmur þriðjungur landsmanna vill 
að Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins, verði næsti forsætisráðherra, 
samkvæmt niðurstöðu nýrrar 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2.

Alls telja 33,9 prósent þeirra 
sem afstöðu taka Sigmund Davíð 
best til þess fallinn að leiða ríkis-
stjórn. Það er nokkuð hærra hlut-
fall en styður Framsókn í sömu 
könnun og talsvert hærra en þegar 
síðast var spurt í febrúar. 

Sigmundur hefur nokkra yfir-
burði yfir aðra forystumenn. „Auð-
vitað er þetta ánægjulegt. En þetta 
er eins og aðrar skoðana kannanir; 
þær gefa sem slíkar ekki af 

sér niðurstöðu í kosningum. En 
það skal viðurkennt að þetta er 
hvatning,“ segir Sigmundur.

Tæplega fimmtungur treystir 
Bjarna Benediktssyni, formanni 
Sjálfstæðisflokksins, til að stýra 
landinu eftir kosningar. Bjarni 
segist þakklátur fyrir traustið. 
„Ég mun leggja mig allan fram til 
að rísa undir því.“

Mun fleiri vilja að Bjarni verði 
forsætisráðherra en Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, varaformaður 
Sjálfstæðisflokksins. Bjarni sagð-
ist fyrir síðustu helgi íhuga að 
hætta sem formaður en ákvað að 
lokum að hætta ekki. Um 5,3 pró-
sent sögðust telja Hönnu Birnu 
best til þess fallna að leiða ríkis-
stjórn á næsta kjörtímabili.

 - bj, shá / sjá síðu 16

Þriðjungur vill fá Sigmund 
Davíð í forsætisráðuneytið
Landsmenn telja Sigmund Davíð Gunnlaugsson best til þess fallinn að leiða ríkisstjórn samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Fimmtungur vill Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra.

BANDARÍKIN „Allt gerðist mjög hratt og 
innan við hálftíma eftir atburðinn voru 
komnir sjö sjúklingar til okkar inn á 
skurðstofurnar,“ segir Ólöf Viktors-
dóttir, svæfinga- og gjörgæslulæknir 
á Massachusetts General-spítalanum í 
Boston. Hún var á vakt þegar sprengjuárás 
var gerð í maraþoninu þar á mánudag. 

„Ég hef aldrei upplifað neitt þessu líkt. 
Aðrir læknar á spítalanum lýstu svipuðum 
aðstæðum hinn 11. september, en þá var 

allur spítalinn í viðbragðs-
stöðu,“ segir hún. 

Að sögn Ólafar er stemning-
in í borginni undarleg en yfir-
veguð á sama tíma. „Allir eru 
mjög slegnir og það er ekki 
um annað talað. Samt sem 
áður heldur fólk ró sinni 
og lífið heldur að mestu 
áfram eins og vanalega.“ 

 - þeb / sjá síðu 4

Ólöf Viktorsdóttir læknir var á vakt á Mass General-spítalanum á mánudag:

Ástandið eins og 11. september

Ellert B. Schram segir það ódrengilegt 
að ausa brigslyrðum yfir ríkis-
stjórnina. 26

ÓLÖF VIKTORSDÓTTIR

2013

Bolungarvík -1°  N 3
Akureyri -2°  NV 4
Egilsstaðir 0°  NV 4
Kirkjubæjarkl. 3°  NV 4
Reykjavík 2°  NNV 5

Víða bjart    eða bjart með köflum 
en lítilsháttar él norðaustanlands. 
Strekkingur allra austast en annars fremur 
hægur vindur. 4

SAMFÉLAGSVERÐLAUNIN 2013 Kaffistofa Samhjálpar hlaut í gær Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, en þetta var 
í áttunda sinn sem verðlaunin eru veitt. Forsvarsmenn kaffistofunnar, þeir Þórir Haraldsson, Jakob Kristjánsson og Vilhjálmur 
Svan, tóku við verðlaununum úr hendi forstjóra 365, Ara Edwald. Sjá síðu 12.       FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEILBRIGÐISMÁL Starfs maður 
Landspítalans, íslensk kona 
um þrítugt sem sagt var upp 
störfum fyrir að villa á sér 
heimildir, hefur aðeins tveggja 
ára hjúkrunarfræði nám að baki. 
Starfsmaðurinn hafði unnið á 
krabbameinsdeild spítalans í tvö 
ár. Grunnnám í hjúkrunarfræði 
tekur fjögur til sex ár.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær hefur Landspítalinn það til 
skoðunar að kæra starfsmanninn 
til lögreglu vegna málsins. Ekki 
liggur enn fyrir niðurstaða um 
hvort það verður gert.

Félag hjúkrunarfræðinga sendi 
frá sér ályktun í gær. Þar segir 
að það sé litið alvarlegum augum 
að starfsmaður fái vinnu sem 
hjúkrunarfræðingur án tilskilins 
leyfisbréfs embættis landlæknis.

 - shá

Undir fölsku flaggi á spítala:

Aðeins setið tvö 
ár á skólabekk 
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FÓLK „Ég er síðastur út,“ sagði Pól-
verji á miðjum aldri sem í gær 
flutti úr Vesturvör 27 eftir að öllum 
var gert að yfirgefa húsið.

Vesturvör 27 í Kópavogi er 
atvinnuhúsnæði. Þar hefur engu 
að síður um árabil búið fjöldi fólks 
sem langflest er innflytjendur, 
fyrst og fremst frá Póllandi og 
Litháen. Í byrjun mars var sagt frá 
baráttu fólksins fyrir því að fá að 
vera áfram í húsinu eða fá aðstoð 
frá Kópavogsbæ til að fá húsaskjól 
annars staðar.

„Fólkið útvegaði sér á endan-
um sjálft staði til að fara á. Sjálf-
ur er ég búinn að leita mikið en 
ekki gengið vel. Ég fer á gistihús 
uppi í Grafarvogi til að byrja með. 
Kannski tekst mér að kaupa íbúð,“ 
sagði Pólverjinn, sem ekki lét nafns 
getið en kvaðst starfa hjá Póst-
húsinu, við útburð Fréttablaðsins.

Bæði vatn og rafmagn hafði 
verið tekið af Vesturvör 27 fyrir 
nokkru. Innandyra var aðvörun 
frá slökkviliðsstjóra um að öryggis-
kröfur væru ekki uppfylltar og að 
allir þyrftu að vera farnir 
úr húsinu fyrir 18. apríl, 
það er í dag.

Pólski viðmæland-
inn okkar virtist taka 
þróun sinna húsnæð-
ismála eins og hverju 

öðru hundsbiti. „Þetta er bara eðli-
legt,“ svaraði hann spurður um 
hvaða augum hann liti að þurfa að 

yfirgefa vistarveruna sem 
hann hefði haft 

á leigu.
Eins komið 

hefur fram í 
Fréttablaðinu 

er það félagið 
Drómi sem á 
Vesturvör 27. 
Komið hefur 
fram í yfirlýs-
ingu frá Dróma 
að félagið sjálft 
hafi ekki verið 

leigusali fólksins 
heldur þriðji aðili. 

Drómi hafi hins 
vegar ítrekað krafist þess af leigu-
salanum að sjá til þess að húsið yrði 
rýmt vegna þess að það væri í afar 
bágu ástandi og óhæft til útleigu, 
meðal annars vegna skorts á flótta-
leiðum við eldsvoða. Til stendur að 
rífa húsið.  
 gar@frettabladid.is

Íbúarnir allir fluttir 
úr hitalausa húsinu
Síðasti íbúinn í Vesturvör 27 flutti í gær úr vatns- og rafmagnslausu húsinu. Hann 
segir mannskapinn hafa fundið sér þak yfir höfuðið á ýmsum stöðum. Sjálfur 
flytji hann á gistiheimili en vonist til að geta eignast íbúð. Húsið er óíbúðarhæft.

FLUTNINGAR Í VESTURVÖR  Síðasti 
íbúinn í Vesturvör 27 yfirgaf húsið í gær 
og naut aðstoðar félaga síns við flutn-
ing búslóðar sinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

SKILABOÐ FRÁ SLÖKKVILIÐSSTJÓRA

FRÉTTABLAÐIÐ 1. 
APRÍL  Þrettán íbúar 

voru eftir í Vesturvðr 
27 í byrjun apríl og 

sögðust hafa í engin 
hús að venda. Þau 
hefðu endurtekið 

þurft að þola vatns-
leysi þrátt fyrir 

skilvísar leigugreiðslur.

REYKJAVÍK Aldrei hafa jafn 
margar konur setið sem 
borgarfulltrúar og á fundi 
borgarstjórnar á þriðjudag, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Af fimmtán fundar-
mönnum voru tíu konur.

Fréttablaðið ræddi við 
Helgu Laxdal, skrifstofu-
stjóra borgarstjórnar, sem 
sagði kvennametið líklega 
hafa verið slegið. „Með öllum 
hefðbundnum fyrirvörum 
embættismanna get ég sagt, 

með 99 prósenta vissu, að 
þetta hafi aldrei gerst áður.“

Gunnar Eydal, sem var 
skrifstofustjóri borgar-
stjórnar í áratugi, man 
heldur ekki eftir því að svo 
margar konur hafi setið 
borgarstjórnar fund.

„Borgarráð var nær ein-
göngu skipað konum á einum 
fundinum en ég man ekki 
eftir því í borgarstjórn. Þetta 
er með því mesta sem ég hef 
heyrt um.“ - kóp

Tíu af fimmtán borgarfulltrúum á fundi á fimmtudag voru konur:

Kvennametið slegið á borgarstjórnarfundi

BRETLAND Útför Margrétar 
Thatcher, fyrrverandi forsætis-
ráðherra Bretlands, fór fram 
frá Pálskirkju í London í gær-
morgun. 

2.300 manns voru viðstaddir 
útförina, ættingjar, vinir, sam-
starfsmenn og embættismenn 
víðs vegar að úr heiminum. 
Benedikt Jónsson, sendiherra 
Íslands í Bretlandi, var fulltrúi 
Íslands. 

Elísabet Bretlandsdrottning 
og forsætis ráðherrann David 
Cameron voru meðal gesta, 
auk forsætisráðherranna fyrr-
verandi Tony Blair, Gordon 
Brown og John Major. 

Biskupinn yfir London hélt 
minningarræðu um Thatcher, 
en hún hafði sjálf skipulagt 
stóran hluta athafnarinnar. Þá 
las David Cameron ritningarorð, 

en Thatcher hafði óskað þess að 
sitjandi forsætisráðherra lands-
ins gerði það við útför hennar, 
sama úr hvaða flokki hann væri. 

Björgvin Guðmundsson, rit-
stjóri Viðskiptablaðsins, var 
meðal þeirra sem fylgdust með 
útförinni í London. 

„Það er ekki oft á lífs leiðinni 
sem fólki gefst tækifæri til 
að vera við útför einstaklings 
sem hefur haft eins mikil áhrif 

á hugmyndafræði stjórnmál-
anna um allan heim og Margret 
Thatcher,“ sagði Björgvin. „Þess 
vegna var það löngu ákveðið að 
fara út til að vera viðstaddur 
jarðarförina. Athöfnin var auð-
vitað tilkomumikil og það kom 
svolítið á óvart hversu margir 
mættu til að fylgjast með.“  - þeb

Eini kvenforsætisráðherra Bretlands var umdeildur jafnvel í útförinni: 

Thatcher borin til grafar 

SORG  David Cameron forsætisráðherra 
var sorgmæddur við útförina í gær.  
 NORDICPHOTOS/AFP

■ Áslaug Friðriksdóttir
■ Diljá Ámundadóttir
■ Eva Baldursdóttir
■ Eva Einarsdóttir
■ Hanna Birna Kristjánsdóttir
■ Hildur Sverrisdóttir
■ Margrét Sverrisdóttir
■ Oddný Sturludóttir
■ Sóley Tómasdóttir
■ Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir

Þær sátu fundinn á þriðjudaginn

KONUR Í BORGARSTJÓRN  Hanna Birna, Sóley, Oddný og 
Diljá voru á meðal þeirra tíu kvenna sem sátu fundinn. 

Páll, ætlarðu að taka þátt í 
samkeppninni?
„Ég mun reyna það eftir föngum.“
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að blása til hug-
myndasamkeppni um það hvað á að gera við 
fangelsið á Skólavörðustíg, Níuna, eftir að 
starfsemi þess verður lögð af. Páll Winkel er 
fangelsismálastjóri.

LÖGREGLUMÁL Seðlabankinn 
hefur kært Samherja til Sérstaks 
saksóknara vegna gruns um að 
útgerðarfélagið hafi brotið gegn 
gjaldeyrislögum. RÚV greindi 
frá þessu í gærkvöldi. 

Forsaga málsins er sú að í 
mars í fyrra var gerð húsleit hjá 
Samherja og lagt hald á töluvert 
magn gagna. Farið var í aðgerð-
ina vegna gruns um að Samherji 
hefði brotið gegn gjaldeyris-
lögum með því að selja dóttur-
félagi sínu í Þýskalandi sjávar-
afurðir frá Íslandi á undirverði.

Þorsteinn Már Baldvinsson, 
forstjóri Samherja, hefur frá upp-
hafi haldið því fram að fyrir-
tækið hafi farið að lögum.  - th

Gruna gjaldeyrislagabrot:

Kæra Samherja 
til Sérstaks

NÁTTÚRA Óðalsjörðin Teigarhorn í Djúpavogshreppi hefur verið frið-
lýst, en Svandís Svavarsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, undir-
ritaði friðlýsingu jarðarinnar sem fólkvangs.  

Íslenska ríkið festi fyrr á árinu kaup á jörðinni. Þar er einn þekkt-
asti fundarstaður geislasteina (zeólíta) í heiminum og var sá hluti 
jarðarinnar friðlýstur sem náttúruvætti árið 1975. 

Teigarhorn við Berufjörð hefur gegnt mikilvægu hlutverki í sögu og 
skráningu veðurfars hér á landi. Þar hafa verið stundaðar veðurfar-
sathuganir síðan 1881 og mælingar á hitafari frá 1873. 

Einnig var undirritaður samningur Umhverfisstofnunar við Djúpa-
vogshrepp um daglega umsjón og rekstur friðlýstu svæðanna.   - shá

Djúpavogshreppur annast umsjón og rekstur:

Teigarhorn við Berufjörð friðlýst

GEISLASTEINAR  Teigarhorn er heimsfrægt vegna steinanna sem finnast þar. Brotist 
var inn á steinasafnið á staðnum fyrir nokkrum árum og steinum stolið í tugavís. 
Málið er óupplýst.

DANMÖRK Lögregla og borgar-
yfirvöld í Kaupmannahöfn hyggj-
ast leggja beint til atlögu við 
stóru glæpaklíkurnar sem hafa 
staðið fyrir ofbeldisverkum í 
borginni síðan í janúar. DR segir 
frá þessu.

Markmiðið er að einbeita sér 
að einni klíku í einu og kljúfa 
niður; handtaka brotamenn og 
bjóða öðrum meðlimum leið út úr 
glæpalíferninu.

Fyrsta klíkan sem einblínt 
verður á er LTF, Loyal to 
Familia, sem hefur verið verið 
fyrirferðar mikil að undanförnu 
og er talin standa á bak við tvö 
morð í borginni í ár.  
 - þj

Lögreglan í Danmörku:

Hyggst kljúfa 
klíkurnar niður

Það er ekki oft á lífs-
leiðinni sem fólki gefst 

tækifæri til að vera við út-
för einstaklings sem hefur 

haft eins mikil áhrif...  
Björgvin Guðmundsson 

ritstjóri Viðskiptablaðsins

SPURNING DAGSINS

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

VIÐ HÖFUM …
innleitt dag 
íslenskrar 
náttúru

…

JANA SALÓME JÓSEPSDÓTTIR 
16. SÆTI NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

auðgun 
ngið tveggja og 

ja ára fangelsisdóma fyrir 

ofbeldisverk.
Fram kemur í dómi Hæsta réttar 

að maðurinn hafi haldið því fram 

að hann hafi engan áhuga á að 

eiga samskipti eða samneyti við 

 stúlkuna.  

- sh

ðgun.

FÓLK „Við höfum engan stað að 

fara á,“ segir Danguole Visoc-

kiene, einn þrettán íbúa sem 

standa nú frammi fyrir því að 

verða bornir út úr Vesturvör 27, 

jafnvel strax í dag samkvæmt við-

vörunum frá leigusalanum.

Danguole kveðst hafa búið í 

Vesturvör 27 frá því hún flutti til 

Íslands fyrir um sjö árum. Líkt 

og aðrir íbúar í húsinu fékk hún 

tilkynningu í fyrrahaust um að 

rýma ætti húsið vegna niðurrifs. 

Fyrir rúmu ári komst húsið í eigu 

Dróma hf. sem sýslar með eignir 

þrotabús SPRON.Danguole segir að íbúar hafi 

í vetur flutt úr fimm íbúðum 

af ellefu en að í sex íbúðum búi 

enn samtals tólf fullorðnir og eitt 

fimm ára barn. Þetta fólk er frá 

Litháen og Póllandi.
„Ég hef ítrekað óskað eftir því 

við Félagsþjónustuna í Kópavogi 

að fá íbúð en mér er hafnað,“ segir 

Danguole og sýnir svar frá ráð-

gjafa- og íbúðadeild um að hún fái 

aðeins 17 punkta af þeim 24 sem 

þurfi til að uppfylla skilyrði til 

að fá félagslega íbúð. Hún kveðst 

vera óvinnufær um þessar  mundir 

vegna veikinda. Hún lifi því af 

bótum frá Tryggingastofnun.

„Hér í húsinu bjó kona sem 

þekkti konu hjá Félagsþjónust-

unni. Það tók hana bara 24 klukku-

stundir að fá þar íbúð. Okkur 

finnst það mjög óeðlilegt en fáum 

engar skýringar,“ segir Danguole 

sem aðspurð kveðst leita logandi 

ljósi að öðru húsnæði. „Margir 

leigusalar vilja fá leiguna greidda 

svart og þá eru ekki húsaleigu-

bætur í boði. Aðrir vilja kannski 

150 þúsund krónur á mánuði og 

það er engin leið að ég geti  borgað 

það.“
Innifalið í leigunni sem  íbúarnir 

borga er tiltekin upphæð fyrir 

heitt vatn. Danguole kveðst ávallt 

hafa staðið í skilum með greiðslur. 

Samt sem áður hafi heita  vatnið 

ítrekað verið tekið af húsinu í 

vetur. Sömuleiðis hafi fulltrúi 

leigusalans ítrekað birst með hót-

anir og jafnvel sparkað göt í veggi.

Nágranni Danguole í næstu íbúð 

er Jurijus Teterevas og kona hans 

og fimm ára barn sem þarfnast 

mikillar umönnunar vegna ein-

hverfu. Jurijus er atvinnul

Hann segir þau, eins og Danguole, 

hafa reynt án árangurs að fá íbúð 

hjá Félagsþjónustunni, síðast í 

fyrradag.„Það virðast allar dyr ver

okkur lokaðar. Við i
hvað við eiei

Bíða eftir útburði úr 
hitalausum íbúðum

Íbúar í Vesturvör 27 í Kópavogi segjast nú bíða þess að verða varpað á dyr með allt 

sitt án þess að eiga í önnur hús að venda. Drómi keypti húsið í fyrra og hyggst rífa 

það niður. Íbúarnir segja heita vatnið ítrekað hafa verið tekið af húsinu í vetur.

ÍBÚAR Í VESTURVÖR 27 Nágrannarnir Danguole Visockiene og Jurijus Teteveras 

eru hér fyrir á miðri mynd fyrir framan heimili sitt síðustu árin og bíða þess að 

verða borin út. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI  Okkur finnst það 
mjög óeðlilegt en fáum engar skýringar.Danguole Visockiene,  

íbúi í Vesturvör 27

ví að a í 
ns-
t 

m: 

oðið að fá ðum er skilað. r. 
éttindi og ldi áfram í viðtali éttar fólks 
og sam-

- þeb

þrot: 
bréf 

mkomulagið en FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

aunakostnaður AriA i

Atlantshaf 
u, sé sokkið.

Verið var að draga skipið frá 

Nýfundnalandi til Dómin íska lýð-

veldisins á Karíbahafi þegar tog-

vírarnir slitnuðu. Írska strandgæslan nam í fyrra-

dag merki frá neyðarsendi sem 

aðeins kviknar á þegar hann lendir 

í sjó. Skipið var afar illa farið og 

mikið var af rottum um borð. 



Verslanir opnar til miðnættis.
Glæsileg tilboð og frábær skemmtiatriði.

18-24       Mættu með vinum þínum í flotta myndatöku 
       í Kringluglugganum.

17-1 9     Kaffi frá Kaffitári og konfekt frá Nóa Síríus.

18-22       Listamenn á sveimi um allt hús.

19-21.30   Svenni Þór trúbador á Stjörnutorgi.

17-24        Sigríður Klingenberg spáir fyrir gesti 
               og gangandi. 

20-24        Léttar veitingar frá Ölgerðinni.

20.00     Vocal Project götusöngur um alla Kringlu.

21.00      Tískusýning, vortískan fyrir dömur og herra.   
      Kynnir Unnur Birna.

21.30        Tónlistaruppistand: Hundur í óskilum.

21-24        Klúbbstemming og leikir á Bíógangi.

21-23        Jónsi úr svörtum fötum heldur uppi stuði á Kaffitári.

22.30        Sálin hans Jóns míns í fantastuði á Blómatorgi.

22.30        2 fyrir 1 í bíó: OLYMPUS HAS FALLEN. 

 MIÐNÆTUR
SPRENGJA

GLÆSILEG TILBOÐ OG FRÁBÆR SKEMMTIATRIÐI

...til miðnættis!

www.kringlan.is

facebook.com/kringlan.is
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DÓMSMÁL Héraðsdómur Norður-
lands eystra hefur dæmt 25 ára 
mann í þriggja og hálfs árs fang-
elsi fyrir að ganga hrottalega í 
skrokk á manni á áttræðisaldri 
í febrúar í fyrra. Maðurinn var 
að hefna sín á gamla manninum, 
sem er sagður hafa beitt móður 
hans grófu kynferðisofbeldi 
þegar hún var barn.

Gamli maðurinn er afa bróðir 
árásarmannsins, sem viður-
kenndi að hafa framið árásina 
þótt hann hafi ekki viljað gangast 

við öllu sem honum var gefið að 
sök í ákærunni.

Maðurinn er sakfelldur fyrir 
að hafa ruðst inn á heimili þess 
gamla með því að kasta steini inn 
um rúðu, slegið hann og sparkað 
í hann, traðkað á höfði hans og 
barið hann með fimmtán kílóa 
leðurstól með fimm arma fæti. 
Alvarlegustu áverkarnir voru af 
völdum stólsins.

Í dómnum segir að árásin hafi 
verið „heiftúðug, hrottafeng-
in og stórhættuleg“. Þá er það 

virt manninum til refsiþyng-
ingar að árásin var framin „að 
næturlagi, á heimili brotaþola 
og í hefndartilgangi“. Hann var 
hins vegar sýknaður af tilraun 
til manndráps, enda þótti ekki 
sýnt að hann hefði ætlað að bana 

manninum eða að hann hefði mátt 
vita að árásin gæti leitt til dauða.

Árásarmaðurinn, sem á saka-
feril að baki, þarf að greiða afa-
bróður sínum 1,3 milljónir í 
bætur.  
 - sh

Fékk þriggja og hálfs árs dóm fyrir að hefna mömmu sinnar með því að berja afabróður sinn:

Dæmdur fyrir að berja meintan níðing

Móðir árásarmannsins og önnur kona kærðu kynferðisbrot þess gamla 
eftir að hann varð fyrir ofbeldinu í fyrra. Málin voru kærð í janúar síðast-
liðnum og hefur lögreglan lokið rannsókninni og sent málin til Ríkis-
saksóknara. Þau eru mögulega fyrnd.

Kynferðisbrotin kærð

FERÐAÞJÓNUSTA Hvalaskoðunar-
fyrirtækið Norðursigling á Húsa-
vík hefur fjárfest í skonnortu sem 
hefur verið gefið nafnið Opal. 

Í fréttatilkynningu frá fyrir-
tækinu segir að Opal sé 32 metra 
löng tvímastra skonnorta með níu 
segl. Skipið hefur káetur fyrir 12 
farþega, í sex klefum, auk áhafnar. 
Opal er byggð sem togari í Dam-
garten árið 1952 en árið 1973 tóku 
danskir eigendur við skipinu og 
breyttu í skonnortuna sem hún er 
í dag. 

Með þessari viðbót hyggst 
Norðursigling byggja enn frekar 
undir framboð á skútusiglingum 
og mæta aukinni eftirspurn eftir 
lengri ferðum og leiðöngrum.  - shá

Norðursigling bætir við sig:

Ný skonnorta 
til Húsavíkur

FAGURT FLEY  Skonnorta sem þessi er 
mikil bæjarprýði.

 209,7224
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 117,13 117,69

 178,79 179,65

 154,05 154,91

 20,656 20,776

20,381 20,501

18,185 18,291

1,1956 1,2026

176,71 177,77

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

GENGIÐ 
17.04.2013
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LEIÐRÉTT
Í fyrirsögn um Bjarta framtíð í blaði 
gærdagsins átti að standa „frjáls 
framlög“ en ekki „frjáls félagasamtök“. 
Beðist er velvirðingar á mistökunum.

Sumarkort
Komdu og svitnaðu með okkur!omdu og svitnaðu með ok

Einstakt tilboð í ræktina.

Gildir til 1. ágúst. 

Verð kr. 16.900.

BANDARÍKIN „Ég hef aldrei upp-
lifað neitt þessu líkt. Aðrir 
læknar á spítalanum lýstu svip-
uðum aðstæðum þann 11. sept-
ember, en þá var allur spítalinn 

í viðbragsstöðu 
og eins þegar 
næturklúbbur 
brann í nær-
liggjandi ríki 
fyrir nokkrum 
árum,“ segir 
Ólöf Viktors-
dóttir, svæf-
inga- og gjör-
gæslulæknir á 
Massachusetts 
General-spítal-

anum í Boston. Ólöf var á vakt á 
spítalanum þegar sprengjuárás-
in í maraþoninu varð á mánudag. 

Ólöf segir daginn vera almenn-
an frídag í Boston og að flestir 
spítalar hafi aðeins verið mann-
aðir eins og það væri helgi. „Það 
er hins vegar ekki gefið frí á 
þessum degi á Mass General 
þannig að það var sem betur fer 
nóg starfsfólk til að taka á móti 
sjúklingum.“ Hún var í vinnunni 
þegar fréttirnar af sprengingun-
um bárust. 

„Allt var mjög óljóst til að 
byrja með, hversu margir voru 
særðir og hversu alvarlega. 
Öllum aðgerðum sem voru skipu-
lagðar þennan eftirmiðdag var 
frestað og allar lausar skurð-
stofur snarlega settar í stand til 
að taka á móti særðum sjúkling-
um frá maraþoninu. Allt gerðist 
mjög hratt og innan við hálftíma 
eftir atburðinn voru komnir sjö 
sjúklingar til okkar inn á skurð-
stofurnar.“ 

Eins og fram hefur komið 
eru þrír látnir eftir sprengju-
árásina, og nú er talið að 176 hafi 
særst. Hluti þessa fólks kom 
á Mass General. „Alls kom 31 
sjúklingur á spítalann, með mis-
slæm meiðsli. Allt frá skrámum 
að alvarlegum brunasárum og 
sérstaklega virtust vera mikil 
meiðsli á neðri útlimum. Margir 
misstu fótlegg,“ segir hún. 

Ólöf segir stemninguna í borg-
inni nú vera undarlega en yfir-
vegaða á sama tíma. „Allir eru 
mjög slegnir og það er ekki um 
annað talað. Samt sem áður held-
ur fólk ró sinni og lífið heldur að 
mestu áfram eins og vanalega.“ 
 thorunn@frettabladid.is

Íslenskur læknir í Boston 
aldrei upplifað annað eins
Ólöf Viktorsdóttir, svæfinga- og gjörgæslulæknir á Mass General-spítalanum í Boston, var á vakt þegar sprengjuárás 
var gerð í borginni á mánudag. Alls kom 31 á spítalann og aðstæður voru eins og 11. september 2001, segir hún. 

Enginn hafði verið handtekinn eða var grunaður um að hafa staðið fyrir 
sprengjuárásinni í gærkvöldi. Yfirmaður FBI í Boston, Richard DesLauriers, 
sagði á blaðamannafundi að rannsókn málsins væri enn á frumstigi. Hann 
hvatti fólk til að láta lögreglu vita ef það hefði séð eitthvað sem gæti 
tengst sprengjunum. „Einhver veit hver gerði þetta,“ sagði hann. Lögregla 
hefur hvatt alla sem voru á svæðinu til þess að senda myndir og mynd-
bönd til lögreglu í þeirri von að þar finnist vísbendingar. 

Enginn handtekinn eða grunaður enn

Þrír eru látnir eftir árásina. Martin 
Richard, átta ára, var að fylgjast 
með maraþoninu ásamt fjölskyldu 
sinni. Móðir hans og systir eru báð-
ar alvarlega slasaðar, en faðir hans 
og yngri bróðir sluppu ómeiddir. Þá 
var í gær greint frá því að 29 ára 
kona, Krystle Campbell, hefði látist. 
Boston-háskóli greindi einnig frá 
því að þriðja manneskjan sem lést 
hefði verið kínverskur framhalds-
nemi við skólann. Nafn hennar var 
ekki opinberað af skólanum en fjölmiðlar hafa greint frá 
því að hún hafi heitið Lu Lingzi. 

Barack Obama Bandaríkjaforseti er kominn til Boston 
og mun tala í minningarathöfn fyrir fórnarlömbin í dag. 

ÞAU SEM LÉTUST 

ÓLÖF 
VIKTORSDÓTTIR

MINNINGARATHÖFN  Fjöldi fólks kom saman til minningar um fórnarlömbin í gær. 
Þessir háskólanemar grétu saman.  NORDICPHOTOS/AFP

MARTIN 
RICHARD

KRYSTLE 
CAMPBELL

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Laugardagur
Strekkingur/allhvasst S- og V-lands, 
annars heldur hægari.

ÞAÐ HLÝNAR  á morgun með töluverðum vindi og úrkomu. Líklega verður slydda í 
fyrstu og síðan rigning. Á laugardag og sunnudag kólnar heldur aftur með skúrum eða 
slydduéljum. Norðausturlandið sleppur þó að mestu við úrkomu þessa daga.
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Vaxandi vindur, strekkingur eða 
allhvasst um tíma.
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AKUREYRI
Grunur um fjárdrátt
Stjórnendur Verkmenntaskólans á 
Akureyri hafa vikið manni frá störfum, 
sem vann við bókhald skólans. Starfs-
maðurinn er grunaður um fjárdrátt. 
Fjölmiðillinn Vikudagur greinir frá 
þessu. Ríkisendurskoðun hefur verið 
fengin til að skoða málið og í framhaldi 
af því verður tekin ákvörðun um það 
hvort starfsmaðurinn verði kærður.



Byggjum á árangrinum sem náðst hefur

Efnahagslegt
sjálfstæði
Morguninn eftir kjördag tekur veru-
leikinn við. Þá þarf að mynda ríkis-
stjórn sem hefur kjark til að leiða til 
lykta brýnustu hagsmunamál þjóðar-
innar. Heimili og fyrirtæki þurfa að 
geta gert áætlanir til lengri tíma. 

Stærsta einstaka hagsmunamálið er 
stöðugt gengi og verðlag því það 
gagnast ekki aðeins öllum heimilum 
landsins heldur leggur grunn að 
fjölgun starfa, hagvexti og bættum 
lífskjörum fyrir alla.

1. Þjóðarsátt um ábyrga efnahagsstjórn, stöðugleika og hagvöxt
2. Framhald afskrifta á skuldum heimila á grundvelli almennra leikreglna 
3. Losun hafta til hagsbóta fyrir almenning
4. Þjóðin greiði atkvæði um samning um aðild að ESB
5. Átak um sterkar stoðir fjölbreytts atvinnulífs og aukna fjárfestingu

• Verðbólgan var 18% en er nú 3,9%
• Atvinnuleysið hefur farið úr 9,4% í tæp 5%
• Stýrivextir voru 18% en eru nú 6%
• Fjárlagahallinn er kominn úr 216 milljörðum í 3,7

Nánar á xs.is

Það skiptir máli hverjir stjórna!

Forgangsverkefni nýrrar ríkisstjórnar 
í þágu heimila og fyrirtækja
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2013

Íbúafj öldi: 

29.683
Fjöldi á kjörskrá: 

21.340

Kjörsókn í síðustu 
kosningum: 

85,5%

Gunnar Bragi Sveinsson 
alþingismaður
■ Alþingismaður frá 2009 og þing-

fl okksformaður frá sama tíma.
■ Framkvæmdastjóri Árbæjar 2002 

til 2007.

Einar Kristinn Guðfi nnsson 
alþingismaður
■ Alþingismaður frá 1991.
■ Gegndi embættum sjávarútvegs-

ráðherra og landbúnaðarráðherra á 
árabilinu 2005 til 2009.

Guðbjartur Hannesson 
velferðarráðherra
■ Þingmaður frá 2007. Velferðarráð-

herra frá 2010.
■ Tapaði formannsslag í Samfylking-

unni fyrir Árna Páli Árnasyni 2013.

Lilja Rafney Magnúsdóttir 
alþingismaður
■ Alþingismaður frá 2009.
■ Oddviti Suðureyrarhrepps 1990 til 

1994 og formaður verkalýðsfélags-
ins Súganda 1988 til 2004.

Hildur Sif Thorarensen 
tölvunarfræðingur
■ Er að ljúka meistaranámi í hug-

búnaðarverkfræði frá HÍ.
■ Hefur starfað sem blaðamaður, 

þýðandi, kerfi sstjóri og fl eira.

Þingmenn

Íris Dröfn 
Kristjáns-
dóttir 
grunnskóla-
kennari

Pálmey 
Gísladóttir 
lyfj atæknir

Jón 
Bjarnason 
alþingis-
maður og 
fyrrverandi 
ráðherra

Guðrún 
Dadda Ás-
mundar-
dóttir 
iðjuþjálfi 

„Ég er ósammála. Mér finnst vel-
ferðarkerfið hafa hrunið. Það hefur 
verið mikið af duglegu fólki hér 
að gera sitt besta, en hvað varð-
ar búnað og tæki erum við komin 
langt aftur úr öðrum þjóðum og það 
er skelfilegt að horfa upp á,“ segir 

Kristín Magnús-
dóttir, geislafræð-
ingur á Landspít-
alanum (LSH), 
um orð Sigríðar 
Ingibjargar Inga-
dóttur í kynningu 
frambjóðenda 
Samfylkingarinn-
ar á LSH í gær. 
Fréttablaðið slóst 

með í för og tók nokkra starfsmenn 
spítalans tali að kynningu lokinni.

Kristín segir heimsóknir stjórn-
málaflokka á spítalann hafi ekki 
nokkur einustu áhrif á sig, jafnvel 
þótt hún sé enn óákveðin í afstöðu 
sinni til komandi kosninga. 

Þingmenn Samfylkingarinnar í 
Reykjavík suður, þau Sigríður Ingi-
björg, formaður velferðarnefndar 
og oddviti flokksins, og Helgi Hjörv-
ar, formaður efnahags- og viðskipta-
nefndar, heimsóttu starfsmenn LSH 
í hádeginu í gær og spjölluðu við þá 
yfir steiktum fiski og gúrkusósu. 
Sigríður sagði í kynningu sinni að 
velferðarkerfið hefði staðið af sér 
hrunið. 

„Það er merkilegt að gjald-
miðillinn og fjármálakerfið hrundi 
hér haustið 2008, en það kerfi sem 
hrundi ekki var velferðarkerfið. 
Það sýndi sig að heilbrigðiskerfið, 
menntakerfið og aðrir partar vel-
ferðarkerfisins stóðu eins og ekk-
ert hefði í skorist,“ sagði Sigríður.  

Einar Oddsson sérfræðilæknir 
gefur ekki mikið fyrir orð Sigríðar, 
líkt og Kristín. 

„Hún hefur þá ekki heyrt það 
sem fyrrverandi forstjóri spítalans 
sagði; þegar hún tók við var spítal-
inn gjaldþrota. Ef hún segir að vel-
ferðarkerfið hafi ekki hrunið þá 

er hún á svolítið veikum ís,“ segir 
hann. Einar hefur þó skilning á því 
að flokkarnir komi á vinnustaði og 
kynni stefnumál sín. 

„Ætli þeir verði ekki að gera 
þetta, blessaðir. Maður skilur þetta 
upp að vissu marki, en þetta er auð-
vitað truflandi og ég trúi ekki að 
þetta hafi nokkur einustu áhrif á 
afstöðu fólks.“ 

 sunna@frettabladid.is

Heilbrigðiskerfið í 
landinu hrundi víst
Starfsmenn LSH taka ekki undir orð oddvita Samfylkingarinnar um að velferðar-
kerfið hafi staðið af sér hrunið. Fréttablaðið heimsótti spítalann með frambjóð-
endum í gær og spjallaði við starfsmenn. Enginn vildi spyrja þingmenn spurninga.

STEFNUMÁLIN 
KYNNT YFIR 
MATNUM  
Sigríður Ingibjörg 
ræddi við starfs-
menn spítalans í 
gær ásamt Helga 
Hjörvari, kollega 
sínum. Boðið var 
upp á spurningar 
að kynningu lok-
inni, en ekki var 
mikill áhugi fyrir 
því svo frambjóð-
endurnir ákváðu 
þá að ganga á 
milli borða og 
spjalla við starfs-
menn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

KRISTÍN 
MAGNÚSDÓTTIR

Fjórir sjúkraliðanemar sátu að snæðingi á meðan Sigríður og Helgi gerðu sig klár fyrir kynninguna. Þeir hafa ekki 
haft tíma til að kynna sér kosningabaráttuna undanfarnar vikur, enda bæði í námi og vinnu. Konurnar fjórar ætla 
allar að kjósa en engin þeirra hefur þó tekið ákvörðun um hvert atkvæði þeirra ratar á kjördag. 
„Ætli það verði ekki sá sem lýgur minnst,“ segir Sigríður Þorgilsdóttir, einn nemanna. „Maður verður að fara að 
skoða þetta. Ætli svona fundir séu ekki bara ágætir fyrir upptekið fólk eins og okkur, ákveðin kynning og fræðsla.“

➜ Enginn tími til að kynna sér framboðin

Maria Sastre starfar sem eðlisfræðingur á LSH. Hún er frá Spáni og fær ekki kosninga-
rétt fyrr en á næsta ári. 

„Ég þarf því miður að bíða, en ég hef aðeins fylgst með þó að ég hafi ekki tekið 
hundrað prósenta afstöðu,“ segir Maria. Hún lítur heimsóknir stjórnmálaflokka á mat-
málstíma starfsmanna jákvæðum augum. „Fólk er samt að reyna að borða og sumum 
finnst þetta truflandi. En persónulega finnst mér þetta rétt, að koma og tala. En 
kannski vantar meira samtal á milli fólksins og stjórnmálamannanna.“

Sigríður Ingibjörg og Helgi buðu upp á spurningar að lokinni kynningu sinni en 
enginn nýtti sér þann kost. Þau gengu því á milli borða og ræddu við starfsmenn um 
helstu stefnumál flokksins áður en þau héldu áfram baráttu sinni í borginni.

Má ekki kjósa fyrr en á næsta ári

MARIA SASTRE

2013 Maður 
skilur þetta 

upp að vissu 
marki, en 

þetta er auð-
vitað trufl-

andi og ég trúi 
ekki að þetta hafi nokkur 

einustu áhrif á afstöðu 
fólks.

Einar Oddsson 
sérfræðilæknir á LSH

www.mba.is

Kynntu þér MBA-nám við Háskóla Íslands.
Kynningarfundur og létt hádegishressing 24. apríl kl. 12-13
í stofu 101 á Háskólatorgi

Skoraðu á þig og taktu skrefið

Jón Birgir Gunnarsson
Framkvæmdastjóri fiskiðnaðarsviðs Marels

„Eitt það besta við MBA-námið er að 
kennarar, gestir og samnemendur búa yfir 
gríðarmikilli reynslu og oftar en ekki sjá þau 
mismunandi sjónarhorn og lausnir“

Save the Children á Íslandi

Norðvesturkjördæmi: Efstu menn á lista
Árni Múli Jónasson 
lögfræðingur og fyrrverandi bæjar-
stjóri á Akranesi
■ Hefur starfað sem fi skistofustjóri.
■ Hefur sérhæft  sig í mannréttinda-

lögfræði.AA
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Eyþór 
Jóvinsson 
verslunar-
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Ylfa Mist 
Helga-
dóttir 
sjúkraliða-
nemi og 
söngkona

LL MM TT
FFOO

BB

DDSS

VV
PP

Úrslit síðustu 
þingkosninga



KJÓSUM AUKINN

KAUPMÁTT
kjósum lægra vöruverð

Skófatnaður á Íslandi getur lækkað
mikið í verði ef aðflutningsgjöld hér 
væru sambærileg og víða erlendis.

Skorum á verðandi þingmenn að endurskoða skatta 
og tolla eftir kosningar! Það er aukinn kaupmáttur!

Lækkum verð  
um þriðjung (33%)
á öllum skófatnaði

33%
AFSLÁTTUR

af öllum skóm
17.-21. apríl
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VIÐSKIPTI Sigrún Ragna Ólafs dóttir, 
forstjóri VÍS, verður við skráningu 
VÍS á markað eftir helgi fyrsti 
kvenforstjórinn til að stýra skráðu 
félagi eftir hrun. 

„Mér hafði verið bent á að þetta 
kynni að vera tilfellið, en svo sem 
ekki leitt hugann mikið að þessu,“ 
segir Sigrún Ragna. Allur tími 
hennar hafi farið í að einbeita sér 
að því að ljúka skráningarferlinu. 
Taka á bréf VÍS til viðskipta í Nas-
daq OMX Kauphöll Íslands þriðju-
daginn 24. apríl, síðasta vetrardag.

Um leið segir Sigrún Ragna 
vitan lega jákvætt að fá konu í hóp 
þeirra sem stýra skráðum fyrir-
tækjum hér á landi. „Ég hef líka þá 
bjargföstu trú að það skipti máli að 
hafa góða dreifingu í hópum, alveg 
sama hvort það er hjá forstjórum, 
í stjórnum eða hjá stjórnendum 
almennt.“

Upphaflega stóð til að selja 60 pró-
sent hlutafjár í VÍS í útboðinu sem 
lauk á þriðjudag en það hlutfall var 
hækkað í 70% í ljósi mikils áhuga. 
Seld voru bréf í félaginu fyrir 14,3 
milljarða króna á genginu 7,95 til 
9,20 krónur á hlut.

Í verðmati á VÍS sem Greining 
Íslandsbanka gaf nýverið út í til-
efni af útboðinu voru bréf félagsins 
metin á 7,05 krónur á hlut. Hæsta 
sölugengi í útboðinu er því þrjátíu 
prósentum yfir verðmatsgenginu og 
meðalgengið fimmtungi yfir verð-
mati Greiningar Íslandsbanka.

Sigrún Ragna segir mikinn áhuga 
almennra fjárfesta á VÍS ánægju-

SIGRÚN RAGNA ÓLAFSDÓTTIR  Gert er ráð fyrir að fyrsti viðskiptadagur með hluti 
VÍS í Kauphöll Íslands verði þriðjudagurinn 24. apríl næstkomandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VÍS brýtur ísinn í 
Kauphöll Íslands
Sigrún Ragna Ólafsdóttir, forstjóri VÍS, verður fyrsta konan eftir hrun til að stýra 
fyrirtæki sem skráð er í Kauphöll Íslands. Mikil umframeftirspurn var eftir bréfum 
VÍS í útboði sem lauk á þriðjudag. Bréf seldust á allt að 30% yfir verðmatsgengi.

Hildur Petersen var fyrsta konan til að gegna starfi for-
stjóra í fyrirtæki sem skráð var í Kauphöll Íslands, þegar hún 
stýrði Hans Petersen hf. Félagið var skráð í Kauphöllina frá 
desember 1998 þar til í október 2000. Samkvæmt upplýsing-
um úr Kauphöllinni finnast þess ekki önnur dæmi að kona hafi 
stýrt skráðu fyrirtæki. 

Hildur Petersen var sú fyrsta árið 1998

legan og fagnar því að fá með þessu 
inn í félagið tæplega 5.000 nýja 
hluthafa. Með því hafi líka verið 
rutt úr vegi fyrirvörum sem Kaup-
höllin hafi sett um fjölda hluthafa 
í félaginu. 

„Þetta er mjög góð dreifing og 
heppilegt, ekki síst fyrir trygginga-
félög sem eru með mjög dreifðan 
hóp viðskiptavina, að eignarhaldið 

sé dreift. Það fer mjög vel saman,“ 
segir hún.

Þá segir Sigrún Ragna ljóst að VÍS 
sé eitt form af félögum sem mjög 
heppilegt sé að hafa með öðrum 
skráðum félögum. „Þar eru mis-
munandi tegundir af félögum og við 
höfum kynnt þetta félag sem sterkan 
kost í að vera arðgreiðslufélag.“  
 olikr@frettabladid.is
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Ársfundur Umhverfisstofnunar 2013

hvað gerist á

í umhverfismálum

Svandís Svavarsdóttir, 
umhverfis- og auðlinda-

ráðherra flytur ávarp

Uppgjör síðustu fimm ára og 
kynning á stefnu til 2017

Ari Eldjárn með uppistand

Föstudaginn 19. apríl
9:45–12:00 Grand Hótel
Engin skráning – bara mæta

DÓMSMÁL Slitastjórn Glitnis reynir 
nú að sækja bætur til sakborning-
anna í Vafningsmálinu, þeirra Lár-
usar Welding og Guðmundar Hjalta-
sonar. Bótakrafan hljóðar upp á 102 
milljónir evra, jafngildi tæplega 
sextán milljarða króna að núvirði, 
sem er sama upphæð og Glitnir lán-
aði Milestone í febrúarbyrjun 2008.

Skaðabótamálið var höfðað í 
mars í fyrra en hefur verið í bið-
stöðu mánuðum saman á meðan 
sakamál sérstaks saksóknara vegna 
sömu viðskipta var rekið fyrir dóm-

stólum. Lárus, sem var forstjóri 
Glitnis fyrir hrun, og Guðmund-
ur, sem var yfir fyrirtækjasviði 
bankans, voru í lok desember 
dæmdir í níu mánaða fangelsi 
fyrir umboðssvik við lán-
veitinguna til Mile-
stone. Þar af voru sex 
mánuðir skilorðs-
bundnir.

Í  k j ö l f a r i ð 
fór skaðabóta-
málið aftur af 
stað – Lárus 

og Guðmundur skiluðu greinar-
gerðum, málið er komið á dag-
skrá Héraðsdóms Reykjavíkur 
á nýjan leik og fljótlega verð-
ur ákveðið hvenær það verður 
tekið til aðalmeðferðar.

Sakamálinu var hins vegar 
áfrýjað til Hæstaréttar og 
verði dómnum snúið er óvíst 
hvað verður um skaðabóta-
málið.  - sh

Slitastjórn höfðar 16 milljarða skaðabótamál gegn Vafningssakborningum:

Reyna að sækja Vafningsféð

LÁRUS WELDING  Verst nú 
sextán milljarða skaðabótamáli 
slitastjórnarinnar.

www.sonycenter.is

Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni / 569 7700
Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri / 569 7645

Hágæða vatnsþéttur Android snjallsími
SONY XPERIA Z 

 5” TFT snertiskjár með HD upplausn
 13 megapixla myndavél, LED flass
 HD videoupptaka

TILBOÐ 129.990.-  Verð áður 139.990.-

Vatnsþéttur Android snjallsí
SONY XPERIA V

4,3” TFT snertiskjár með HD upplau
13 megapixla myndavél, LED flass
HD videoupptaka

VERÐ 99.990.-

Frábær Android snjallsími
SONY XPERIA TIPO

3,2” TFT snertiskjár með rispuvörn
3,15 megapixla myndavél
Videoupptaka

VERÐ 22.990.- 

Góð kaup á snjallsíma
SONY XPERIA J

4” TFT snertiskjár með HD upplausn
5 megapixla myndavél, LED flass
Videoupptaka

TILBOÐ 39.990.- Verð áður 43.990.-

Vatns og rykvarinn Android snnjalaaaa lslssímmmmmmmiiiiiiiiiii
SONY XPERIA GO

3,5” TFT snertiskjár með HD upplausnn
5 megapixla myndavél, LED flass
HD Videoupptaka

VERÐ 48.990.- 

990.-
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www.sonycenter.is

Há ð t þétt A d id j ll í i

Allt það
besta frá Sony
í snjallsíma

Frábært 
verð!





Söngvarinn góðkunni Vilhjálmur 
Vilhjálmsson varar litla drenginn, 
í samnefndu lagi, við því að færast 
ekki í fang svo mikið að festu hans 
brotni tré. Segja má að Samfylking 
og Vinstrihreyfingin – grænt fram-
boð hefðu mátt hafa þau varnaðar-
orð í huga þegar flokkarnir settust 
í ríkisstjórn árið 2009. Metnaðar-
fullar hugmyndir voru uppi um að 
gjörbreyta samfélaginu og hreinn 
meirihluti vinstriflokkanna var 
talinn marka vatnaskil í íslenskum 
stjórn málum. Þeirra sér ekki stað 
nú.

Tímamót boðuð
„Tímamótin sem Ísland er að fara 
í gegnum eru margvísleg: pólitísk, 
söguleg, efnahagsleg og auðvitað 
ekki síst, hugmyndafræðileg.“ Þetta 
sagði Steingrímur J. Sigfússon á 
landsfundi Vinstri grænna í mars 
2009. Flokkurinn sat þá í minni-
hlutastjórn með Samfylking unni og 
stuðningi Framsóknar flokksins og 
skoðanakannanir sýndu að ástæða 
var til bjartsýni fyrir flokkinn.

Jóhanna Sigurðardóttir var kjör-
in formaður Samfylkingarinnar í 
mars 2009 og sagði við það tæki-
færi að upp væru að renna nýir 
tímar, nýrra tækifæra, jafnaðar og 
réttlætis.

Það var heldur ekki tjaldað 
til einnar nætur í samstarfs-
yfirlýsingu nýrrar ríkis stjórnar. 
Þar segir að meirihluti kjósenda 
hafi veitt jafnaðarmönnum og 
félagshyggjufólki skýrt umboð til 
að  leiða til öndvegis „ný gildi jafn-
aðar, félagslegs réttlætis, sam-
hjálpar, sjálfbærrar þróunar, kven-
frelsis, siðbótar og lýðræðis.“

Rúmlega fangfylli
Kosningabaráttan 2009 bar það 
reyndar með sér að flokkarnir 
lögðu fyrst og fremst áherslu á 
efnahagsmál og hvernig ætti að 
vinna á gríðarlegum halla ríkis-
sjóðs sem hrunið hafði skapað.

Stefnuyfirlýsingin bar það hins 
vegar með sér að sem flestum 
steinum ætti að velta við. Taka 
átti á efnahagsvandanum, í bráð 
og lengd, skuldavanda heimila og 
fyrirtækja, skapa atvinnu, tryggja 
velferð til framtíðar, auka menntun, 
sækja fram í öllum lands hlutum, 
gjörbreyta fiskveiðistjórnunar-
kerfinu, efla náttúruvernd, auka 
lýðræði og mannréttindi, breyta 
stjórn kerfinu og sækja um aðild að 
Evrópu sambandinu.

Gagnrýnendum fannst ríkis-
stjórnin færast of mikið í fang, 
talað var um að hún festi sig í 
smærri málum en gleymdi þeim 
stóru. Hvað sem í því er hæft er það 
í það minnsta skilningur margra 
stuðningsmanna stjórnarflokkanna, 
bæði fyrrverandi og núverandi.

Samanlagt fylgi stjórnarflokk-
anna, sem var yfir fimmtíu prósent-
um í síðustu könnunum, er nú komið 
niður fyrir tuttugu prósent.

Kvarnast í sundur
Gunnar Helgi Kristinsson stjórn-
málafræðingur segir ljóst að 
gríðar leg vinstrisveifla hafi orðið í 
kjölfar hrunsins. Flokkarnir tveir, 
sem hafi frekar haft væntingar 
um samanlagt fylgi upp á 35 til 
40 prósent, hafi fengið meirihluta 
atkvæða og þingsæta.

„Þessi sveifla er að verulegu 
leyti gengin til baka, en þó með 
nokkuð sérkennilegum hætti. 
Vissulega hefur verið straumur frá 
Vinstri grænum og Samfylkingu 
til Framsóknarflokksins. Eigin-
lega eru stjórnarflokkarnir frekar 

að kvarnast í sundur. Þeir eru að 
missa fylgi til Pírata og Bjartrar 
framtíðar og almennt séð til litlu 
flokkanna. Þótt það sé ekki mikið 
til hvers og eins skiptir það máli.“

Gunnar Helgi segir þetta ekki 
eiga við um Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokk. Það sé ekki síður liður 
í gæfuleysi stjórnarflokkanna að 
það sé upplausn í þeirra liði.

„Þá má segja að stjórnin hefði átt 
að fókusa betur og færast minna í 
fang. Það er ekki endilega tíminn 
til að gjörbreyta samfélaginu þegar 
þú þarft að vera að skera verulega 
mikið niður.“

Evrópsk þróun
Silja Bára Ómarsdóttir stjórn-
málafræðingur segir vandamál 
stjórnar flokkanna að hluta til 
ímyndartengd, illa takist að auglýsa 
verkin. Hins vegar hafi það gerst 
víða í Evrópu í kjölfar efnahags-
kreppunnar að stjórnarandstaðan 
hafi fengið völdin í kjölfar kosn-
inga.

„Þetta var ekki endilega uppgjör 
við hugmyndafræði, frekar það að 

sitjandi ríkisstjórnum var refsað 
og andstöðunni fengin völdin.

Það var eðlilegt að fylgið 
flyttist til vinstri í kjöl-
far hrunsins og verkefni 
stjórnar flokkanna var að 
halda því. Þeim hefur ekki 
tekist að halda trúverðug-
leikanum og trausti fólks-

ins.“

Uppþornuð vatnaskil
Fyrsta hreina vinstristjórnin var álitin marka mikil tímamót í íslenskri stjórn-
málasögu. Forystumenn hennar ætluðu sér að gjörbreyta samfélaginu en færðust 
kannski full mikið í fang. Efnahagsmálin urðu aðalatriðið í kjölfar hrunsins.

2013

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

%

   Eigin-
lega eru 

stjórnarflokk-
arnir frekar 

að kvarnast í 
sundur.

Gunnar Helgi 
Kristinsson stjórnmálafræðingur

   Þetta 
var ekki 
endilega 

uppgjör við 
hugmynda-

fræði, frekar 
það að 

sitjandi ríkisstjórnum var 
refsað og andstöðunni 

fengin völdin.
Silja Bára Ómarsdóttir 

stjórnmálafræðingur

NISSAN QASHQAI+2 SE 7manna
Nýskr. 06/11, ekinn 34 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.590 þús.
Rnr.151561.

LAND ROVER FREELANDER 2S
Nýskr. 07/08, ekinn 88 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 3.980 þús.
Rnr.190738,

Frábært úrval af notuðum 
bílum á frábæru verði

Kletthálsi 11 og Breiðhöfða  -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

BMW 525Xi (4wd-xDrive)
Nýskr. 03/08, ekinn 76 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 
Rnr.270243

NISSAN PATROL LE
Nýskr. 07/08, ekinn 83 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.290 þús.
Rnr.151683. 

SUBARU FORESTER VISION
Nýskr. 04/11, ekinn 48 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.290 þús.
Rnr.280506. 

TOYOTA PRIUS HYBRID EXE
Nýskr. 05/08, ekinn 43 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.890 þús.
Rnr.270225. 

VW POLO TRENDLINE
Nýskr. 02/13, ekinn 1 þús. km.
dísil, beinskiptur. Verð kr. 2.990

VERÐ kr. 2.690 þús.
Rnr.190853. 

BMW glæsibifreið kr.

5.890 þús.

Gerðu frábær kauphjá Bílalandi BL

Gott úrval
af 4x4 bílum

Tökum notaðan uppí notaðan! Erum í samningsstuði!
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19,2%

7,3%
Samkvæmt könnunum 

Fréttablaðsins og Stöðvar 2

33,0%

29,8%

21,7%

Gunnar Helgi segir að sé fylgi stjórnmálaflokka skoðað yfir langan tíma sjáist 
miklar breytingar.

„Það eru nokkrir hlutir sem eru í gangi. Eitt er langtímaþróun fylgis. Bæði 
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur eru til lengri tíma að tapa fylgi. Ef 
maður leggur saman fylgi þeirra, þá er tilhneigingin mjög sláandi, ef þú tekur 
tímabilið frá 1931. Það er eitt ferlið sem er í gangi. Þetta á sér rætur í þjóð-
félagsbreytingum,“ segir Gunnar Helgi, og vísar þar meðal annars til breyttrar 
stöðu kvenna og flutninga úr dreifbýli í þéttbýli.

Ekki er óvarlegt að ætla að bið verði á því að tveir vinstriflokkar nái aftur 
hreinum meirihluta hér á landi, ef það verður nokkurn tíma. Fylgistölur Sam-
fylkingarinnar gefa flokksmönnum tilefni til að hafa áhyggjur af stöðu flokksins 
sem annars af tveimur stóru flokkunum. Mikið þarf að breytast til að hún 
haldist. Fylgi Vinstri grænna hefur sveiflast meira í gegnum tíðina og ólíklegt 
er að sá flokkur fari aftur yfir 20 prósentin. Það getur hins vegar ekki verið 
ásættanlegur árangur að þurfa að senda út herkvaðningu til stuðnings manna, 
tæpum tveimur vikum fyrir kosningar, þar sem hætta sé á að flokkurinn þurrkist 
af þingi.

Hvað sem langtímaþróun líður bíður nýju formannanna Árna Páls og Katrínar 
ærið verkefni og þau bera sem formenn ábyrgð á úrslitum kosninganna.

Langtímabreytingar á fylginu

21,7%
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Fundur um hlutabréf verður haldinn á Reykjavík Natura Hotel,  

í dag, 18. apríl kl. 17.15 – 19.00. Farið verður yfir stöðuna á 

hlutabréfamarkaðnum og forstjóri TM kynnir fyrirtækið sem 

fjárfestingakost.

Innlend hlutabréf hafa hækkað töluvert á síðustu 
mánuðum. Skráðum félögum �ölgar og Lands-
bankinn finnur fyrir auknum áhuga viðskiptavina á 
hlutabréfum. En hvað felst í því að �árfesta í hluta-
bréfum? Við tökum stöðuna á hlutabréfamarkaðnum 
á �ármálakvöldi á fimmtudegi. 

Dagskrá:
� Hlutabréf í sögulegu samhengi – Sigurður  

B. Stefánsson, sjóðstjóri hjá Eignastýringu  
Landsbankans og formaður �árfestingaráðs

� Uppbygging íslenska hlutabréfamarkaðarins  
og kostir sjóða – Sigþór Jónsson, framkvæmda-
stjóri Landsbréfa

� TM sem �árfestingakostur – Sigurður Viðarsson, 
forstjóri TM

Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri 
Markaða Landsbankans, stýrir fundinum. 

Fundurinn er öllum opinn, boðið verður upp á léttar 
veitingar.

Skráning og nánari upplýsingar á landsbankinn.is  
og í síma 410 4000.

Fimmtudagskvöld eru �ármálakvöld

Eru innlend hlutabréf 
áhugaverður kostur?

Fimmtudagskvöld eru �ármálakvöld

HAFNARFJÖRÐUR Bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar heimsótti í dag 
27 þúsundasta Hafnfirðinginn, 
stúlkubarn sem fæddist þann 20. 
mars. Foreldrar barnsins eru þau 
Vala Magnúsdóttir og Eiríkur 
Haraldsson.

Guðrún Ágústa Guðmunds-
dóttir bæjarstjóri færði foreldr-
unum og barninu gjafir í tilefni 
áfangans. Að sögn viðstaddra var 
litla stúlkan hin rólegasta yfir 
umstanginu.

„Þar sem hún hefur ekki enn 
fengið nafn stakk ég auðvitað 
að þeim nokkrum nöfnum sem 
tengjast sögu bæjarins en það 
á allt eftir að koma í ljós hvaða 
nafn þessi fallega stelpa fær,“ 
sagði Guðrún Ágústa.  - mlþ

Hafnfirðingar 27 þúsund:

Bæjarstjóri 
færði barni gjöf

TÍMAMÓT  Dóttir þeirra Eiríks Haralds-
sonar og Völu Magnúsdóttur var 27 
þúsundasti Hafnfirðingurinn.  

FASTEIGNAMARKAÐUR Vísitala 
húsaleigu á höfuðborgar svæðinu 
hækkaði um 0,7% frá febrúar 
til mars, að því er fram kemur í 
tölum Þjóðskrár Íslands.

Þar segir jafnframt að vísi-
talan hafi hækkað um 3,7% 
síðustu þrjá mánuði og 9,1% 
síðustu tólf mánuði. Vísitalan 
hefur hækkað um 22,5% frá upp-
hafi, í janúar 2011.

Vísitalan sýnir breytingar á 
vegnu meðaltali fermetraverðs 
og eru tölurnar unnar upp úr 
leigusamningum sem var þing-
lýst í mars.  - þj

Húsaleigumarkaðurinn:

Leiga hækkaði 
um 0,7% í mars

FÓLK Landsmönnum fjölgaði 
um 1.040 á fyrsta ársfjórðungi, 
samkvæmt nýjustu tölum Hag-
stofunnar. 

Alls fluttu 1.500 manns til 
landsins á ársfjórðungnum og 980 
fluttust af landi brott. 

Flestir íslenskir ríkisborgarar 
fluttu til Noregs, þangað fluttu 
220 manns af 580 alls. Aðfluttir 
íslenskir ríkisborgarar komu 
flestir frá Danmörku, eða 240 
manns. Erlendir ríkisborgarar 
sem fluttust frá landinu voru 
400 og fóru flestir til Póllands 
eða 80 manns. Pólland er einnig 
uppruna land flestra erlendra 
ríkis borgara sem hingað komu, 
300 manns af öllum 890 erlendu 
innflytjendunum. - mlþ

Íslendingum fjölgar enn:

300 Pólverjar 
fluttu hingað

Hjónabönd sam-
kynhneigðra leyfð 
1NÝJA-SJÁLAND, AP Samkyn-

hneigðir munu á næstunni geta 
gengið í hjónaband í Nýja-Sjálandi. 
Lög þess efnis voru samþykkt í gær. 

Mikill meirihluti var fyrir 
breytingunum, 77 þingmenn voru 
þeim fylgjandi en 44 á móti. Bæði 
forsætisráðherrann og leiðtogi 
stjórnarandstöðunnar voru fylgjandi 
lagabreytingunum. 

Skoðanakannanir hafa sýnt að 
um 70 prósent íbúa landsins séu 
fylgjandi því að samkynhneigðir geti 
gengið í hjónaband. 

Réttað vegna PIP-
púða 
2 FRAKKLAND Réttarhöld eru 

hafin í máli gegn fimm stjórn-
endum fyrirtækisins sem framleiddi 
PIP-silíkonbrjóstapúða. 

Jean-Claude Mas, fyrrverandi for-
stjóri, og samstarfsmenn hans eru 
ákærðir fyrir svik. Fyrirtækið notaði 
sem kunnugt er iðnaðarsilíkon og 
margir púðar sprungu eða rifnuðu. 
Ef stjórnendurnir verða sakfelldir 
gæti beðið þeirra allt að fimm ára 
fangelsisvist. 

Málið er talið eitt stærsta 
dómsmál í Frakklandi, enda eru yfir 
fimm þúsund konur skráðar sem 
stefnendur. 

3 INDLAND Sextán manns særðust 
í öflugri sprengingu í Bangalore 

í Indlandi í gær. Sprengjan sprakk 
nálægt skrifstofum helsta stjórnar-
andstöðuflokksins.  

HEIMURINN

1

2

3
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Fastir 
vextir

Óverðtryggðir 
innlánsvextir m.v. 

�� mánaða bindingu

Fastir 
vextir

Verðtryggðir 
innlánsvextir m.v. 

�� mánaða bindingu

Við bjóðum �ölbreytt úrval innláns-
reikninga með föstum vöxtum. 
Hafðu samband og kynntu þér málið.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / 540 3200 / www.mp.is

Óverðtryggðir innlánsreikningar með föstum vöxtum.

Verðtryggðir innlánsreikningar með föstum vöxtum.

3 mánuðir 4,8%
6 mánuðir 5,0%
12 mánuðir 5,2%

24 mánuðir 5,4%
36 mánuðir 6,3%
60 mánuðir 6,4%

36 mánuðir 2,5% 60 mánuðir 2,75%

Miðað við útgefna vaxtatöflu MP banka 11. apríl 2013.

SAMFÉLAGSMÁL Kaffistofa Sam-
hjálpar hlaut aðalverðlaun Sam-
félagsverðlauna  Fréttablaðsins 
í ár. Verðlaunin voru afhent við 
hátíðlega athöfn í gær, áttunda 
árið í röð. Verðlaunin eru veitt 
í fjórum flokkum, auk heiðurs-
verðlauna. 

Samfélagsverðlaunin
Kaffistofa Samhjálpar, sem er 
fyrir utangarðsfólk og aðstöðu-
lausa, hefur verið starfrækt frá 
árinu 1982. Fyrstu árin var hún 
aðeins opin virka daga og á stórhá-
tíðum. Haustið 2001 bættist helg-
aropnun við og hefur kaffistofan 
verið opin alla daga ársins síðan. 

Þakklátt starf er unnið á kaffi-
stofu Samhjálpar. Að jafnaði sækja 
um hundrað manns kaffistofuna á 
degi hverjum, svo það liggur nærri 
að gestirnir séu um 40 þúsund á 
hverju ári.

Tveir starfa á kaffistofunni, sem 
að auki nýtur liðsinnis sjálfboða-
liða sem margir hverjir koma frá 
fyrirtækjum og stofnunum.

Ari Edwald, forstjóri 365, 
afhenti fulltrúum Kaffistofu Sam-
hjálpar verðlaunin og verðlaunafé 
að upphæð 1,2 milljónir króna.

Aðrir sem voru útnefndir til 
Samfélagsverðlaunanna voru Katt-
holt og Alzheimer-kaffi. Kattholt 
þarf vart að kynna en þar er stað-
inn vörður um gott atlæti katta, 
að þeir eigi sér húsaskjól og mat. 
Alzheimer-kaffi er kaffihús fyrir 
fólk með Alzheimer og aðra skylda 
sjúkdóma og aðstandendur þess.

Hvunndagshetja
Hvunndagshetja ársins er Sigur-
laug Hermannsdóttir, sem hefur 
verið ötul um árabil í félags lífinu á 
Blönduósi. Meðal annars býður hún 
ásamt eiginmanni sínum, Hlyni 
Tryggvasyni, eldri borgurum á 
Blönduósi til árlegrar veislu heima 
hjá sér. Er haft á orði að heimsókn 
til Sigurlaugar og Hlyns jafn-
gildi árshátíð fyrir gamla fólkið á 
staðnum.

Aðrir sem voru tilnefndir í 
þessum flokki voru Guðmund-
ur Stefán Gunnarsson, íþrótta-
kennari við Akurskóla í Reykja-
nesbæ, og Halldór Gunnar 
Pálsson, sem hefur stuðlað að auk-

inni samkennd þjóðarinnar með 
upptöku á Þjóðarlaginu; 35 þús-
und Íslendingar hafa tekið þátt í 
söngnum til þessa.

Frá kynslóð til kynslóðar
Verðlaun í þessum flokki fær Mar-
grét Pálmadóttir kórstjóri, sem 
hefur unnið mikilsvert starf með 
kórum og um árabil stuðlað að 
söngmennt stúlkna og kvenna.

Aðrir tilnefndir í þessum flokki 
er Félag eldri borgara á Suður-
nesjum og grunnskólabörn í 
Reykjanes bæ, sem tóku höndum 
saman um að brúa bil kynslóðanna 
með ýmsum verkefnum. Steindór 
Andersen var tilnefndur fyrir 
ómetanlegt starf við framgang og 
kynningu íslenskrar rímnahefðar. 

Til atlögu gegn fordómum
Projekt Polska hlýtur verðlaun 
fyrir atlögu gegn fordómum. 
Hópur ungra Pólverja vinnur að 
aðlögun og eflingu félagsstarfs og 
bættum aðstæðum innflytjenda á 
Íslandi.

Aðrir tilnefndir í þessum flokki 
eru ADHD-samtökin fyrir baráttu 
sína fyrir því að börn og fullorðnir 
með athyglisbrest og skyldar rask-
anir njóti sannmælis í samfélaginu 
og Sendiherrar Sameinuðu þjóð-
anna um réttindi fatlaðra.

Heiðursverðlaun
Heiðursverðlaun Samfélags-
verðlauna Fréttablaðsins hlýtur 
Óli H. Þórðarson. Hann hefur um 
margra áratuga skeið verið ötull 
talsmaður bættrar umferðar-
menningar og lagt sitt af mörkum 
til að fækka  umferðarslysum á 
Íslandi.  

Byggt á tilnefningum lesenda
Á fjórða hundrað tilnefningar bár-
ust frá lesendum Fréttablaðsins að 
þessu sinni. Markmið með Sam-
félagsverðlaununum er að beina 
sjónum að þeim góðu verkum sem 
unnin eru í samfélaginu. Sam-
félagsverðlaun Fréttablaðsins eru 
sem fyrr segir tólf hundruð þús-
und krónur, aðrir verðlaunahafar 
fengu tíu tommu United spjaldtölvu 
frá Tölvulistanum auk verðlauna-
gripa sem eru hannaðir og smíðað-
ir af Ásgarði í Mosfellsbæ.

Hjálparhellur lítilmagnans heiðraðar

Fréttablaðinu bárust á fjórða 
hundrað tilnefningar til Sam-
félagsverðlaunanna. Dómnefnd 
sem var skipuð Arndísi Þorgeirs-
dóttur fréttastjóra Frétta-
blaðsins, Önnu Kristinsdóttur, 
mannréttinda stjóra Reykjavíkur-
borgar, og Þorsteini J. Vilhjálms-
syni dagskrárgerðarmanni vann 
úr tilnefningum lesenda.

Á fjórða hundrað 
tilnefninga bárust

TIL ATLÖGU GEGN FORDÓMUM  Projekt Polska er hópur ungra Pólverja sem vinna 
að bættum aðstæðum innflytjenda á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEIÐURSVERÐLAUN  Óli H. Þórðarson 
hlýtur verðlaun fyrir ævistarf sitt í þágu 
bættrar umferðarmenningar.

FRÁ KYNSLÓÐ TIL KYNSLÓÐAR  Margrét Pálmadóttir kór-
stjóri hefur unnið mikilsvert starf með kórum og stuðlað að 
söngmennt stúlkna og kvenna.

HVUNNDAGSHETJAN  Sigurlaug Hermannsdóttir hefur opnað 
heimili sitt fyrir eldri borgurum á Blönduósi. Með henni eru 
þeir Halldór Gunnar Pálsson og Guðmundur Stefán Gunnars-
son, sem einnig voru tilnefndir.



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

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

Ótrúlega vel búið 50" Panasonic Smart Plasma sjónvarp með 
4.000.000:1 skerpu og svartíma 0.001 millisekúndu. Tækið 
fyrir þá sem vilja framúrskarandi myndgæði á ótrúlegu verði.

Ótrúleg skerpa
Tækið er með 2000Hz Focused Field Drive, Pro 
24p Smooth Film playback, Progressive Scan, 
x.v Color ásamt Vreal 3D örgjörva sem ásamt 
4.000.000:1 skerpu tryggir ótrúlega skarpa 
mynd. Svartími er 0.001 millisekúnda sem þýðir 
að tækið sýnir hröðustu myndir skýrar og góðar.
 

Þrívídd
Tækið er með Vreal 3D þrívíddarörgjörva 
og getur sýnt þrívíddarmyndir, ásamt því 
að breyta venjulegum myndum í þrívídd. 
(2D-3D conversion). Eins er tækið með 
Digital Cinema Color 3D color management. 
Þrívíddargleraugu fylgja ekki.

 

Smart TV
Tækið er með Viera Connect nettengingu 
með netvafra. Hægt að fá Skype myndavél 
og þráðlausa nettengingu sem aukahluti. 
Einnig hægt að niðurhala forriti í alla Android/
iPhone síma og spjaldtölvur til að stýra tækinu. 
Margmiðlunarspilari er innbyggður og tækið er 
með DVB-T2 móttakara.
 

Miklir tengimöguleikar
Tækið er með 2x USB 2x HDMI, 
Scart, CI rauf, Composite, RCA, 
DLNA, Optical og heyrnartólstengi 
auk kortalesara.
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HÁMARKS MYNDGÆÐI 
Á LÁGMARKS VERÐI

199.990
Panasonic TXP50UT50Y

VERÐ ÁÐUR 249.990

ideas for life



Verslanir opnar til miðnættis. Glæsileg tilboð og frábær skemmtiatriði.

20% afsláttur 
af öllum vörum í eftirtöldum verslunum:

Birt með fyrirvara um prent- og myndvillur. Tilboð gilda meðan birgðir endast. 

MIÐNÆTURSPRENGJA

Sokkabúðin



Frábær tilboð
af vörum í eftirtöldum verslunum:

Kringlan.is AF ÖLLU HJARTA

20% af flestum vörum.

20% af öllum vörum.
Ýmis sértilboð.

20% af öllum vörum.
15% af öllum 

lausasölulyfjum.

20% af öllum skóm.

15% af öllum vörum.

15% af öllum vörum.

25% af öllum vörum.

20-40% af
töskum og hulstrum.

20% af öllum úrum.

20% af völdum vörum.

20% af öllum úrum.

20% af öllum skóm.

20% af öllum RCR Crystal 
og Rosendahl vörum.

25% af öllum vörum. Ókeypis, létt skóburstun.

20% af öllum skóm.

10% af öllum vörum.

20% af öllum skóm.

25% af öllum vörum.

10% af öllum vörum.

20% af öllum úrum.

20% af öllum skóm.

Cappucino og döðlu-
draumur á 590 kr.

15% af öllum vörum.

15% af völdum vörum.

20% af flestum vörum.

20% af allri snyrtivöru, 
True dömufatnaði og 

Valencia undirfatnaði.
33% af öllum skóm.

20% af barnafatnaði,
skóm og sundfatnaði.

70% af öllum 
vörum.

30-50% af 
öllum vörum.

25% af öllum vörum.

20% af völdum 
bætiefnum og 
allri matvöru.

20% af öllum kertastjökum,
kertaglösum og vösum.

20% af öllum töskum.

30% af notuðum leikjum.

20% af klippikortum.20% af Pizzu og bjór.

20% af öllu 
smurbrauði.

20% af íslenskri tónlist.

25% af öllum vörum.

Tilboð af völdum vörum.

30% af öllum gleraugum 
og sólgleraugum. 
Daglinsupakkar 

2300 kr.

20% af öllum skóm.

25% af öllu gulli.
20% af öllu silfri.

30% af Official 
derhúfum.

20% af öllum 
drykkjum.

20% af öllum töskum 
og íslensku skarti.

20% af Almond og 
Immortelle vörum.

15% af öllum vörum.

20% af öllum 
66°norður vörum.

25% af Bath and 
Beauty vörum.

20% af öllum 
uppáhellingartækjum.

MARKAÐSTORGIÐ
25% af öllum vörum.

30-50% af

öll k t
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Dala-Brie er kominn i nýjar umbúðir 
og er enn jafngóður a �agðið. L júfur og mildur 
hvítmygluostur sem hentar við öll tækifæri. 

Dala-Brie er kominn i nýjar um

Flo�ur úr 
Dölunum

Sjálfstæðisflokkurinn hefur styrkt 
stöðu sína verulega síðustu tvær 
vikur samkvæmt niðurstöðum 
nýrrar skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2. Niður-
stöðuna mætti kalla varnar sigur 
eftir það áfall sem flokkurinn 
varð fyrir eftir síðustu könnun, 
en stuðningur tæplega 27 prósenta 
er langt frá því sem sjálfstæðis-
menn sætta sig við eftir fjögur ár 
í stjórnarandstöðu.

Framsóknarflokkurinn er áfram 
stærstur en hefur misst fylgi frá 
síðustu könnun. Forystumenn hans 
örvænta þó varla, enda studdu 
aðrar kannanir ekki þá niðurstöðu 
síðustu könnunar Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2 að fylgið væri um 40 
prósent. Ekki er óþekkt að skekkj-
ur komi upp í einstaka könnunum.

Þrátt fyrir að stjórnarflokkarnir 
bæti við sig fylgi frá síðustu könn-
un er það lítil huggun fyrir forystu 
þeirra; þeir njóta fylgis um fimmt-
ungs kjósenda. brjann@frettabladid.is

Sjálfstæðisflokkur sækir í sig veðrið
Fylgi Framsóknarflokksins gefur eftir samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 en Sjálfstæðisflokkurinn hefur styrkt 
stöðu sína. Fylgi stjórnarflokkanna þokast upp. Björt framtíð tapar enn fylgi en Píratar standa í stað. Önnur framboð langt frá þingsætum.

Úrtakið í könnuninni var 1.899 manns en hringt 
var þar til náðist í 1.200 samkvæmt lagskiptu 
úrtaki mánudaginn 15. apríl og þriðjudaginn 16. 
apríl. Svarhlutfallið var 63,2 prósent. Þátttak-
endur voru valdir með slembiúrtaki úr Þjóðskrá. 

Svarendur skiptust jafnt eftir kyni og hlutfallslega 
eftir búsetu og aldri. 

Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef 
gengið yrði til þingkosninga í dag? Ef ekki fékkst 
svar var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú 

myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar var að lokum 
spurt: Er líklegra að þú myndir kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn eða einhvern annan flokk? Alls tóku 
67,8 prósent þátttakenda í könnuninni afstöðu til 
spurningarinnar.

➜ Aðferðafræðin

■ Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
■ Höskuldur Þórhallsson
■ Líneik Anna Sævars dóttir

■ Þórunn Egilsdóttir
■ Hjálmar Bogi Hafliða son

HEIMILD: KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 DAGANA 15. OG 16. APRÍL 2013FYLGI FLOKKANNA

H
úm

an
is

ta
-

fl 
ok

ku
ri

nn

Fr
am

fa
ra

-
fl 

ok
ku

ri
nn

La
nd

sb
yg

gð
ar

-
fl 

ok
ku

ri
nn

A
lþ

ýð
uf

yl
ki

ng
in

R
eg

nb
og

in
n

40%

30%

20%

10%

0%

8,
3%

3,
5%

0,
6% 2,

6%

0,
4% 1,
4% 2,
8%

P
ír

at
a-

fl 
ok

ku
ri

nn

Fl
ok

ku
r 

he
im

ila
nn

a

Lý
ðr

æ
ði

s-
va

kt
in

D
ög

un

0,
8%

6,
5%

0,
0% 2,

4%

0,
0%

0,
1% 1,

7%

0,
2% 3,

0% 5,
6%

0,
1%

■ Fylgi í síðustu könnuninni 3. og 4. apríl  ■ Fylgi í könnuninni nú  ■ Kosningarnar 2009
■ Fylgi í tveimur könnunum, 27.-28. febrúar annars vegar og 13.-14. mars hins vegar
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■ Kristján Þór Júlíusson
■ Valgerður Gunnarsdóttir
■ Ásta Kristín Sigurjónsdóttir

■ Einar Kristinn Guðfinnsson
■ Haraldur Benediktsson
■ Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir

■ Arndís Soff ía 
Sigurðardóttir

➜ Norðausturkjördæmi (NA)

➜ Suðurkjördæmi (S)

➜ Suðvestur-
kjördæmi (SV)

HVERJIR KOMAST Á ÞING?

➜ Norðvesturkjördæmi (NV)

➜ Reykjavíkurkjördæmi norður (RN)

➜ Reykjavíkurkjördæmi suður (RS)

■ Steingrímur J. 
Sigfússon

■ Kristján L. 
Möller

■ Sigurður Ingi Jóhannsson
■ Silja Dögg Gunnarsdóttir
■ Páll Jóhann Pálsson
■ Haraldur Einarsson
■ Fjóla Hrund Björnsdóttir

■ Ragnheiður Elín Árnadóttir
■ Unnur Brá Konráðsdóttir
■ Ásmundur Friðriksson

■ Oddný G. 
Harðardóttir

■ Gunnar Bragi Sveinsson
■ Ásmundur Einar Daðason
■ Elsa Lára Arnardóttir
■ Jóhanna María Sigmundsdóttir

■ Frosti Sigurjónsson
■ Sigrún Magnúsdóttir

■ Lilja Rafney 
Magnúsdóttir

■ Katrín 
Jakobsdóttir

■ Svandís 
Svavarsdóttir

■ Helgi Hrafn 
Gunnarsson

■ Birgitta Jónsdóttir
■ Björn Leví Gunnarsson

■ Árni Páll Árnason
■ Katrín Júlíusdóttir

■ Björt Ólafsdóttir
■ Heiða Kristín Helgadóttir

■ Illugi Gunnarsson
■ Brynjar Níelsson
■ Birgir Ármannsson

■ Össur Skarphéðinsson
■ Valgerður Bjarnadóttir

■ Róbert 
Marshall

■ Jón Þór 
Ólafsson

■ Sigríður Ingibjörg Ingadóttir
■ Helgi Hjörvar
■ Björk Vilhelmsdóttir

■ Hanna Birna Kristjánsdóttir
■ Pétur Blöndal
■ Guðlaugur Þ. Þórðarson

■ Vigdís Hauksdóttir
■ Karl Garðarsson

■ Eygló Harðardóttir
■ Willum Þór Þórsson
■ Þorsteinn Sæmundsson
■ Sigurjón Norberg Kjærnested

■ Bjarni Benediktsson
■ Ragnheiður Ríkarðsdóttir
■ Jón Gunnarsson
■ Vilhjálmur Bjarnason

■ Guðmundur 
Steingrímsson

Þingmanna-
fjöldi á 

landsvísu
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EGF húðvörurnar eru afrakstur íslenskrar nýsköpunar og vísindarannsókna. Þær innihalda 
EGF frumuvaka sem stuðlar að endurnýjun húðarinnar og gefur henni frísklegt yfirbragð. 

20% afsláttur af EGF Húðdropum™ 15 ml
dagana 18.-24. apríl.

Fullkomin tvenna - NÝTT EGF Gjafasett
Inniheldur: EGF dagkrem 30 ml fyrir venjulega og blandaða 
húð, EGF húðdropa™ 5 ml og EGF húðnæringu 7 ml.

EGF húðvörudagar í Hagkaup 
dagana 18. – 24. apríl 
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Ársfundur Landspítala 2013
í Salnum í Kópavogi 
Þriðjudaginn 23. apríl kl. 14:00-16:00
 

Öryggismenning í öndvegi 

Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra
Ávarp

Björn Zoëga forstjóri
Öruggir verkferlar

María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Ársreikningur Landspítala 2012

Afhending styrks úr Verðlaunasjóði í læknisfræði 
Verðlaunahafinn kynnir rannsóknir sínar 

Carl-Johan Wallin, svæfingalæknir á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi  
Lean Healthcare and Safety Culture in Hospitals

Starfsmenn heiðraðir
Björn Zoëga forstjóri og Erna Einarsdóttir starfsmannastjóri 

Fundarstjóri:  Benedikt Olgeirsson, aðstoðarforstjóri Landspítala

Besta leiðin til þess að halda grill-
inu hreinu er að láta það aldrei 
verða verulega óhreint. Það þarf 
til dæmis að þrífa grindurnar bæði 
að ofan og neðan eftir að grillað er. 
Það er að vísu ekki skemmtilegt að 
taka til við þrif á grilli að lokinni 
ljúffengri máltíð í kvöldsólinni en 
þá verður að þrífa grillið áður en 

grillað er næst. 
Að setja steik-
ina ofan á leifar 
af hamborgur-
unum frá því í 
fyrrasumar er 
auk þess ekki 
lystaukandi. 
„ M a ð u r  s é r 
stundum þykkt 
lag af fitu í grill-

um og ég hef heyrt menn tala um 
að brenna þetta bara og láta loga 
vel. Hitinn í grillinu er að vísu 
það mikill að hann drepur ör verur 
en þegar fitan brennur myndast 
krabbameinsvaldandi efni. Fitu 
sem lekur niður í grillið eða situr 
á grillgrind þarf að hreinsa burtu 
eftir að matreiðslu lýkur. Ann-
ars heldur hún áfram að brenna 
við næstu grillun,“ segir Ingi-
björg Jónsdóttir, sérfræðingur hjá 
Matvæla stofnun.

Hún getur þess að við grillun 
sé mest hætta á myndun krabba-
meinsvaldandi efna þegar matur-
inn brennur eða fita af kjöti eða 
marineringu lekur niður á kolin 
eða heitt grillið. „Þá logar í fitunni 
og reykur með tjöruefnum mynd-
ast. Reykurinn leikur um kjötið og 
efni úr honum setjast á það. Sé fita 
ekki hreinsuð burt eftir grillun 

Mikilvægt að þrífa 
grillið eftir notkun
Hreinsa þarf burt fitu í grilli eftir að matreiðslu lýkur til þess að koma í veg fyrir 
myndun skaðlegra efna. Efnin geta sest á matinn sem verið er að grilla.

Gæta þarf þess að kjöt eða safi úr kjöti komist ekki í snertingu við mat-
væli sem eru tilbúin til neyslu.
Mælt er með því að nota tvær tangir við grillun, aðra fyrir hrátt kjöt og 
hina fyrir grillað kjöt. Setjið kjötið ávallt á hreint fat að lokinni grillun. 
Góð regla er að fjarlægja það fat sem hráa kjötið var á þegar allt kjötið er 
komið á grillið. Heimild: Matvælastofnun

Forðist matarsýkingu

Átta af þeim fimmtán flugfélögum sem halda uppi áætlunarflugi frá 
Keflavík í sumar rukka farþega fyrir innritaðan farangur. Frá þessu 
er greint í frétt á vefnum turisti.is. Þar segir jafnframt að gjaldið geti 
numið um þrjú þúsund krónum fyrir hvora leið.

Farangursgjald Easy-Jet er það hæsta hér á landi eða 3.100 krónur. 
Það kostar því 6.200 krónur að taka með sér eina tösku. Farangurs-
gjald Vueling er 3.000 krónur aðra leið en Wow Air 2.900 krónur. 

Fimm félög heimila eina til tvær töskur án þess að greitt sé auka-
lega. Bent er á að sum erlendu flugfélögin heimili eina tösku ef bók-
aðir eru farmiðar úr dýrari verðflokkum.

Flugfélögin sem halda uppi áætlunarflugi frá Íslandi:

Meirihluti rukkar fyrir farangur

Í LEIFSSTÖÐ  
Það getur kostað 
yfir sex þúsund 
krónur að taka 
eina tösku með 
sér.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VIÐ GRILLIÐ  Grillmaturinn verður óhollur ef  grillið er ekki þrifið.

INGIBJÖRG 
JÓNSDÓTTIR

veldur hún aukinni myndun skað-
legra efna sem berast með reykn-
um upp úr grillinu og sest á það 
sem verið er að grilla.“

Skúffuna þarf að hreinsa með 
sköfu og þvo síðan með sápuvatni. 

Brennara þarf að hreinsa á tveggja 
til þriggja mánaða fresti.

Best er að leita ráða hjá sölu-
manni um þrif á þeirri tegund 
grills sem keypt hefur verið. 

 ibs@frettabladid.is

BRÆÐINGUR OG LÚPÍNUSEYÐI INNKALLAÐ
Matvælastofnun hefur fengið upp-
lýsingar frá Heilbrigðiseftirliti Suður-
lands um framleiðslu á Krónu Bræðingi 
við óheilnæmar aðstæður. Sala á 
bræðingnum hefur verið stöðvuð og 
hún innkölluð af markaði. Þeir sem 
eiga umrædda vöru eru beðnir um að 
neyta hennar ekki og farga. Varan var 
framleidd í Hveragerði en er merkt FS 
Dreifingu í Garðabæ.

Einnig hafa borist upplýsingar frá 
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands um 
framleiðslu á lúpínuseyði frá Svarta 
Hauki við óheilnæmar aðstæður. Fyrir-
tækið hefur stöðvað sölu á vörunni og 
innkallað hana af markaði. Neytendur 
eru hvattir til að farga vörunni.

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Matvælastofnunar, mast.is.



VEIÐIHORNIÐ - SÍÐUMÚLI 8  - SÍMI 568 8410 - VEIDIHORNID.IS 

  SIMMSDAGAR ALLA HELGINA Í VEIÐIHORNINU SÍÐUMÚLA 8

Komdu með eldri Simms vöðlurnar þínar og leyfðu Gore-tex sérfræðingum Simms að líta á þær, lagfæra
 og leiðbeina með meðhöndlun og umhirðu

Sjáðu allar nýju vöðlurnar og veiðifatnaðinn frá Simms

Kynntu þér veiðileyfin hjá Hreggnasa, Lax-á, SVFR og Strengjum

Skoðaðu alla möguleikana sem Veiðikortið hefur upp á að bjóða

Fylgstu með flottum fluguhnýturum

Lestu Flugufréttir frá Flugur.is og kynntu þér áskriftartilboðið

Prófaðu nýju SBT línuna frá Scientific Anglers og vertu með í kastkeppni

Taktu þátt í happdrættinu og vertu heppinn glæsilegir vinningar

Hittu veiðifélagana, segðu og hlustaðu á skemmtilegar veiðisögur í Veiðihorninu um helgina

Opið á laugardag frá 10 til1 16 og sunnudag frá 12 til 16

SIMMSDAGAR Í VEIÐIHORNINU
Á HELGINNI
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LUTABRÉFASJÓÐURINN** HEFUR TEKIÐ ÞÁTT Í 
TBOÐUM NÝRRA FÉLAGA Í KAUPHÖLL ÍSLANDS

Síðasta ár var gjöfult á hlutabréfamarkaði. Fyrirhugaðar nýskráningar fyrirtækja í Kauphöll 

Íslands gefa fyrirheit um áframhaldandi endurreisn íslenska hlutabréfamarkaðarins. Fjárfesting 

í Hlutabréfasjóðnum er áhrifarík leið til þátttöku í hlutafjárútboðum og virkrar eignastýringu í 

íslenskum hlutabréfum. Nú getur þú tekið þátt í þeirri uppbyggingu í gegnum Hlutabréfasjóðinn 

sem hefur skilað hæstu ávöxtun allra íslenskra hlutabréfasjóða síðastliðin 1, 2 og 3 ár.*

Nánari upplýsingar á www.vib.is Pantaðu viðtal við ráðgjafa í  440 4900

* Skv. sjodir.is 27. mars 2013

**Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð. 

Hafa ber í huga að eign í fjárfestingarsjóði getur bæði hækkað eða lækkað, allt eftir þróun á markaðsverði þeirra. Íslandssjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu 

og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu Íslandssjóða, www.islandssjodir.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega 

umfjöllun um áhættuþætti.
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Íslandsbanki  |  Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is

      facebook.com/VIB.stofan  |        @vibstofan  |  www.vib.is
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32,1% hækkun síðustu 12 mánuði*

Árleg ávöxtun sjóðsins

1 ár   32,1%

2 ár   22,1%

3 ár   22,1%

4 ár   28,0%

5 ár   -23,0%

Skv. sjodir.is 27. mars 2013
Meðal félaga sem sjóðurinn hefur 
fjárfest í eru: 

Icelandair, TM, Hagar, Eimskip, 
N1, EIK fasteignafélag, Reginn, 
Fjarskipti hf., Marel og Össur.

Ávöxtun hjá Lífeyrissjóði starfs-
manna ríkisins (LSR) var með 
besta móti í fyrra. Nafnávöxtun 
var 14,2 prósent. Að teknu tilliti 
til verðbólgu var ávöxtunin 9,1 
prósent sem er umtalsvert yfir 3,5 
prósenta ávöxtunarkröfu sjóðsins.

Alls voru tekjur LSR af fjár-
festingum 54,4 milljarðar króna í 
fyrra. Heildareignir sjóðsins voru 
því í lok ársins 436,6 milljarðar 
króna. „Undanfarin þrjú ár hafa 
eignir LSR aukist um 108,2 millj-
arða króna. Það má að stærstum 
hluta rekja til ávöxtunar sjóðsins,“ 
segir á vef LSR.

Um síðustu áramót voru 58,7 
prósent eigna lífeyrissjóðsins í inn-
lendum skuldabréfum, 4,9 prósent 
í innlendum hlutabréfum, 29,8 pró-
sent í erlendum verðbréfum, 5,7 
prósent í innlánum og 0,9 prósent í 
öðrum fjárfestingum. - mþl

Góð ávöxtun í fyrra:

LSR með 9,1% 
raunávöxtun

Vísitala leiguverðs á höfuð-
borgar svæðinu hækkaði um 0,7 
prósent milli mánaða í mars. 

Vísitalan hefur hækkað ört 
síðustu misseri. Svo virtist sem 
hægst hefði á hækkunum í lok 
síðasta árs en nú hefur vísitalan 
tekið við sér á ný og hækkað um 
3,7 prósent á þremur mánuðum.

Það er Þjóðskrá sem birtir 
vísitöluna sem hefur verið tekin 
saman frá upphafi árs 2011. Síðan 
þá hefur hún hækkað um samtals 
22,5 prósent. - mþl

Leiguverð aftur að hækka:

Enn hækkaði 
leiguverð í mars

Er raunhæft að losa gjaldeyris-
höftin innan tiltölulega skamms 
tíma eða er haftalaust samfélag hér 
á landi einungis fjarlægur draum-
ur? Greiningardeild Arion banka 
gerði tilraun til þess að svara þess-
ari spurningu á fundi í höfuðstöðv-
um bankans í gær en í stuttu máli 
var svarið eins og oft við flóknum 
spurningum: það veltur á ýmsu.

Á fundinum flutti Hafsteinn 
Hauksson, hagfræðingur í grein-
ingardeildinni, erindi þar sem hann 
velti upp fyrrgreindri spurningu. 
Undir lok erindis síns sagði Haf-
steinn: „Það er hægt að teikna upp 
aðstæður þar sem afnám-
ið getur gerst hratt en það 
er líka hægt að teikna upp 
aðstæður þar sem af námið 
getur tafist um ókomna 
tíð.“

Það hvorar aðstæðurnar 
raungerast sagði Hafsteinn 
fara að ýmsu leyti eftir 
ytri þáttum sem Íslend-
ingar hafi ekki stjórn á. 
Þar skipti mestu til dæmis vaxta-
umhverfið og viðskiptakjör lands-
ins. Hann sagði Íslendinga hins 
vegar hafa stjórn á öðrum þáttum 
sem skipti afnámsferlið miklu máli 
en efst á þeim lista væru uppgjör 
gömlu bankanna.

„Það er lykilatriði að búin verði 
gerð upp þannig að óþolinmóðum 
erlendum krónueigendum verði 
fækkað eins og kostur er. Og það 
er mjög erfitt að sjá fyrir sér að það 
sé hægt að neinu marki nema þeir 

taki á sig einhvern afslátt 
af kröfum sínum,“ sagði 
Hafsteinn og bætti við að 
auk þess væri mikilvægt 
að endursemja um skuldir 
Landsbankans og mögu-
lega Orkuveitu Reykja-
víkur með það fyrir augum 
að lengja í greiðslu ferlum 
svo þrýstingur vegna 
afborgana á gengi krón-

unnar minnkaði.
Hafsteinn lagði einnig áherslu á 

að unnið yrði að þessum verkefnum 
með þannig hætti að tiltrú fjárfesta 
á íslensku stofnanaumhverfi og 
efnahagslífi yrði ekki fyrir skaða. 
Áhættan við afnám hafta væri sú að 
fjárfestar myndu missa trú á hag-
kerfinu sem myndi valda gengis-
falli, verðbólguskoti, vaxtahækk-
unum og samdrætti með slæmum 
afleiðingum fyrir heimili, fyrirtæki 
og ríkissjóð. magnusl@frettabladid.is

Leysa þarf snjóhengjuvanda
Gangi vel að gera upp þrotabú gömlu bankanna og takist að lengja verulega í stærstu erlendu lánum þjóðarbús-
ins getur afnám hafta gengið tiltölulega hratt fyrir sig þótt brugðið geti til beggja vona. Þetta er mat greiningar-
deildar Arion banka, sem fjallaði um afnámsferli gjaldeyrishaftanna á fundi í höfuðstöðvum bankans í gær.

Greiningardeild Arion banka kynnti einnig nýja hagspá á fundi í höfuðstöðvum 
bankans í gær. Er nýja spáin nokkru svartsýnni en síðasta spá bankans og ber 
yfirskriftina „Föst í fyrsta gír.“ Samkvæmt spánni verður 
hagvöxtur á bilinu 1,5 til 2,4% á þessu ári og næstu 
tveimur og þá verður fjárfesting í hagkerfinu áfram 
í sögulegu lágmarki. Á fundinum fjallaði Ásdís 
Kristjánsdóttir, forstöðumaður greiningardeildarinnar, 
um hagspána en fjallaði einnig um þau úrræði sem 
grípa má til svo spáin raungerist ekki. Sagði Ásdís að 
greiningardeildinni hefði fundist mikilvægt í ljósi dapra 
hagvaxtarhorfna að fjalla einnig um það sem þyrfti að 
gera svo koma mætti hagkerfinu í gang. Í því samhengi 
lagði hún mesta áhersla á að auka þyrfti fjárfestingu 
í hagkerfinu og nefndi nokkur atriði sem hún taldi 
geta stuðlað að því. Í fyrsta lagi væri nauðsynlegt 
að leysa snjóhengjuvandann svo losa mætti 
gjaldeyrishöftin. Í öðru lagi þyrfti að hefja 
niðurgreiðslu á miklum skuldum ríkissjóðs. Í 
þriðja lagi þyrfti að auka hér stöðugleika og 
ná verðbólgu niður og að síðustu að stuðla 
að gjaldeyrisskapandi hagvexti. 

Hagvaxtarhorfur daprar

HAFSTEINN 
HAUKSSON

VÖRUR FLUTTAR 
INN OG ÚT  Haf-
steinn fjallaði í 
erindi sínu um þann 
vanda í afléttingar-
ferli haftanna að 
fyrirsjáanlegur við-
skiptajöfnuður væri 
ekki nægur til að 
skapa svigrúm til 
að hleypa erlendum 
krónueignum úr 
landi. Þá benti hann 
á leiðir til þess að 
leysa þennan vanda.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



afi
@
m
i.i
s



V or    
 iPad mini 

  30 stk.

iPad 3
16GB Wi-Fi - svartur
Verð: 69.990.- 1 stk

32GB Wi-Fi - svartur
Verð: 84.990.- 6 stk

64GB  Wi-Fi - svartur
Verð: 99.990.- 9 stk

iPad 2
16GB Wi-Fi - svartur
Verð: 54.990.-  3 stk

16GB Wi-Fi - hvítur
Verð: 54.990.- 3 stk

64GB 3G-Wi-Fi - hvítur
Verð: 99.990.-  1 stk
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Fullar búðir af frábærum tilboðum

16GB Wi-Fi  100 stk.
Verð: 59.990.-
Macally BSTAND taska 

fylgir með að verðmæti:

7.990.-



iMac 27” - 2 stk 
Verð: 299.990.- (Z0MR)
Fullt verð: 369.990.-

Sölutorgs rýmingarsala
Nýjar og notaðar vörur á frábæru verði

Sölutorgs vörur eru eingöngu afgreiddar á Laugavegi

gle ði

MacBook Pro Retina 15” - 
Verð: 329.990.-  4 stk (Z0MK)
Fullt verð: 399.990.-
Verð: 399.990.-  2 stk (Z0ML)
Fullt verð: 499.990.-

iPod nano 8GB  - 2 stk
Verð: 17.990.- (MC689)
Fullt verð: 34.990.-

iPod touch (4. kynslóð)
16GB Verð: 29.990.- 3 stk
Fullt verð: 39.990.-  (MC540)

64GB Verð: 49.990.- 8 stk
Fullt verð: 86.990.-  (MC547 / MD059)

iPhone 4 16GB   - 2 stk
Verð: 49.990.-
Fullt verð: 79.990.-

iMac 27” 8GB/1TB - 1 stk (2010)

Verð: 249.990.-  (Z0JP)
Fullt verð: 379.990.-

iMac 27” - 2 stk (2011)

Verð: 269.990.-  (Z0M6)
Fullt verð: 349.990.-

MacBook Pro 13” - 1 stk
Verð: 169.990.- (Z0MT)
Fullt verð: 229.990.-

FRENDS - Skull Candy - B&W
Heyrnatól - mikið úrval 
25% afsláttur

Walk On Water - Fartölvutöskur
Ýmsar stærðir og gerðir

50% afsláttur

KNOMO - Fartölvutöskur
Ýmsar stærðir og gerðir

10-40% afsláttur

Macally
Bílahleðslur - töskur ofl..

25% afsláttur

iLuv 
Hátalarar - töskur ofl..

25% afsláttur

Apple rafhlöður 
20% afsláttur

ION
Hljómborð - Gítar - Ferða DJ ofl..
40% afsláttur

On Air JBL - Hátalari 
Fyrir iPod/iPhone

Tilboðsverð: 39.990.-
Verð áður: 69.990.-

iHealth
Blóþrýstings og púlsmælir -
Eftirlitsmyndavél
25% afsláttur

On Beat Air - Hátalari 
Fyrir iPad/iPod/iPhone

Tilboðsverð: 29.990.-
Verð áður: 49.990.-

iLuv 
Hát l tö k fl

iM 27” 2 tk

25% afslátturfsláttur

MacBook Air 11” 64GB 1 stk 
Verð: 139.990.- (Z0MF)
Fullt verð: 179.990.-

MacBook Air 13” 128GB 1 stk
Verð: 204.990.- (Z0MD)
Fullt verð: 259.990.-

FRENDS - Skull Candy - BFRENDS - Skull Candy - B&
Heyrnatól - mikið úrval
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Það verður oft nokkuð háfleygt og fjarlægt, 
allt talið með og á móti aðild að Evrópu-
sambandinu – fyrir utan allt ruglið og 
nöldrið. Jamm, það þarf að finna leið út úr 
gjaldeyris höftunum, og enginn hefur í raun 
og veru bent á neina aðra en að tengjast 
evrunni og taka hana svo upp. Jamm, full-
veldisdeiling bæði í EES og ESB er ekkert 
áhlaupaverk, og þar má ekki rasa um ráð 
fram. Sjávarútvegsmálin, landbúnaðurinn, 
byggðirnar, fjármálamarkaðirnir o.s.frv. 
o.s.frv. En hvað kemur þetta venjulegu fólki 
við í daglegu brauðstriti og amstri – vand-
anum við að ná endum saman um næstu 
mánaðamót?

Margt er auðvitað óljóst enn þá um 
stöðuna eftir inngöngu okkar í Evrópu-
sambandið ef af verður. Þess vegna erum 
við að semja. Og ýmislegt af kostum og 
göllum við aðild kemur ekki í ljós fyrr en 
á líður. Það er reynsla annarra þjóða sem 
inn eru gengnar, svo sem Svía og Finna, 
Eystrasalts þjóðanna, nýfrjálsu ríkjanna í 
Mið- og Austur-Evrópu.

Margt er líka nokkurn veginn ljóst, 
og varðar ekki síst hag fjölskyldnanna, 
almennings í landinu. Með evrunni minnk-
ar allur kostnaður í viðskiptum okkar við 
evrulöndin – vöruverð fer niður. Vextir 
hafa verið hér alltof háir fyrir bæði fólk 
og fyrirtæki. Þeir lækka með inngöngu og 

evru, og líklega strax með tengingu krón-
unnar við evru. Innganga og evra mundi 
slá á verðbólgu með sífelldum hækkunum 
verðlags og launa. Verðtryggingin hverfur 
með evrunni, enda er verðtryggingin hækja 
sem hin veika króna notar til að halda sér 
uppréttri.

Það rennur ekki upp paradís á jörðu dag-
inn sem við göngum í Evrópu sambandið. 
Sem fyrr eru Íslendingar sinnar eigin 
gæfu smiðir. Fyrir venjulegt fólk verður 
hins vegar auðveldara að lifa, einfaldara 
að skipuleggja, meira öryggi við rekstur 
heimilis ins.

Þess vegna skiptir svo miklu máli að 
klára samningana og taka til þeirra afstöðu 
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Vel má vera að 
gallar við aðild vegi upp á móti þessum 
kostum fyrir lífskjör venjulegs fólks – 
það ákveður þjóðin. Þeir sem vilja stöðva 
samningagerðina, sem er komin á lokastig 
– þeir eru á hinn bóginn að útiloka þessar 
kjarabætur án þess að menn hafi fengið að 
athuga málið. Ekki kjósa þá frambjóðendur 
í alþingiskosningunum í mánaðarlokin.  

Með Evrópu á heilanum
EVRÓPUMÁL

Mörður 
Árnason
alþingismaður

➜ Margt er auðvitað óljóst ennþá 
um stöðuna eftir inngöngu okkar 
í Evrópusambandið ef af verður. 
Þessvegna erum við að semja. 

Frá 189.900 kr. 
á mann í tvíbýli         
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Skógarhlí› 18 • Sími 595 1000
Akureyri • Sími 461 1099

www.heimsferdir.is  

Sumar við

10.-17. júní
Faarrarstjórri:i: Una SSigurðardóttir
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Netverð á mann:
Kr. 189.900 á mann í  tvíbýli.        Kr. 197.800 á mann í einbýli.
Innifalið: Flug, skattar, gisting á 4*  hóteli með hálfu fæði. Akstur til og frá flugvelli.
Íslensk fararstjórn miðað við lágmarksþáttöku 20 manns
Ekki innifalið: Hádegisverður, aðgangseyrir á söfn, tónleika og kynnisferðr

S
amfélagsverðlaun Fréttablaðsins voru veitt í áttunda sinn 
í gær. Tilgangurinn með veitingu þeirra hefur frá upphafi 
verið að vekja athygli á jákvæðu framlagi einstaklinga og 
samtaka til samfélags okkar. Slíkt starf fær oft ekki þá 
athygli sem það verðskuldar og fáir vita af því aðrir en 

þeir sem njóta þess beint, þótt það gagnist samfélaginu í heild.
Undanfarin ár hafa vissulega margir hlotið Samfélagsverðlaunin 

sem mega teljast þjóðþekktir fyrir störf sín en þeir eru líklega 
fleiri sem unnið hafa verk sín meira eða minna í kyrrþey og fyrst 
og fremst í þágu síns nærsamfélags.

Blaðið hefur viljað lyfta þess-
um góðu verkum, annars vegar 
með verðlaunaveitingunni sjálfri 
og hins vegar með umfjöllun um 
verðlaunahafana og störf þeirra. 
Verk þeirra eru ekki aðeins mikil-
væg fyrir þá sem þeirra njóta, 
heldur eru þeir líka mikilvægar 
fyrirmyndir sem er full ástæða 
til að segja frá.

Lesendur Fréttablaðsins leika lykilhlutverk við val á verðlauna-
höfum. Í byrjun árs er auglýst eftir tilnefningum til Samfélagsverð-
launanna og bárust að þessu sinni vel á fjórða hundrað ábendingar. 
Úr þeim hefur dómnefnd svo unnið og tilnefnt þrjá verðlaunahafa í 
fjórum flokkum, auk þess sem valinn hefur verið heiðursverðlauna-
hafi sem hlýtur viður kenningu fyrir ævistarf. Tilnefningarnar 
voru kynntar í helgarblaði Fréttablaðsins.

Í ár hlaut Sigurlaug Hermannsdóttir verðlaunin í flokknum 
Hvunndagshetjan. Hún er félagsmálafrumkvöðull á Blönduósi, allt 
í öllu í íþróttastarfi, söfnunum fyrir tækjum handa heilbrigðis-
stofnunum og fleira félagsstarfi. Ásamt eiginmanni sínum Hlyni 
Tryggvasyni hefur hún boðið eldri borgurum á Blönduósi til 
árlegrar veizlu og haft er á orði í byggðarlaginu að boðið hjá Sigur-
laugu og Hlyni jafngildi árshátíð fyrir gamla fólkið.

Í flokknum Til atlögu gegn fordómum var verkefnið Projekt 
Polska verðlaunað. Að því standa ungir Pólverjar sem vinna að 
eflingu félagsstarfs og bættum aðstæðum innflytjenda. Hópurinn 
telur að innflytjendur beri sjálfir nokkra ábyrgð á að bæta hag 
sinn. Þetta er mikilvægt starf í fjölmenningarsamfélagi, þar sem 
Pólverjar eru stærsti innflytjendahópurinn á Íslandi.

Margrét Pálmadóttir kórstjóri hlaut verðlaunin í flokknum Frá 
kynslóð til kynslóðar. Hún hefur af miklum krafti byggt upp kór-
starf og stuðlað að söngmennt stúlkna og kvenna. Margrét hefur 
verið listrænn stjórnandi Stúlknakórs Reykjavíkur frá stofnun árið 
1994 og unnið ómetanlegt starf.

Heiðursverðlaunin hlaut Óli H. Þórðarson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri og formaður Umferðarráðs. Hann vann stóra sigra 
í umferðaröryggismálum, meðal annars með lögleiðingu bílbelta-
notkunar og notkunar ökuljósa allan sólarhringinn. Báðar breyt-
ingar hafa án vafa bjargað mannslífum og fækkað slysum.

Loks hlaut Kaffistofa Samhjálpar aðalverðlaun Samfélags-
verðlauna Fréttablaðsins. Þar fær utangarðsfólk og aðstöðulausir 
um fimmtíu þúsund ókeypis máltíðir á ári. Þetta er gífurlega mikil-
vægt starf og óhætt að segja að það sé Kaffistofunni að þakka að 
enginn þarf að svelta í Reykjavík.

Verðlaunahöfunum og öðrum sem tilnefndir voru til Samfélags-
verðlaunanna er óskað til hamingju. Störf þeirra skipta miklu máli, 
á mismunandi sviðum, og eru okkur öllum góð fyrirmynd.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins veitt áttunda sinni:

Athygli vakin á 
góðum verkum

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Dr. Who?
Mikið er rætt og ritað um menntun 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
þessa dagana. Raunar hefur engu 
verið bætt við þá umræðu sem 
átti sér stað fyrir fjórum árum. 
Sigmundur sjálfur heldur síðan lífi í 
kjafta sögunum með því að leyfa ekki 
hverjum sem er að skoða hvað sem er 
í hans ferli. Annars virðast andstæð-
ingar Sigmundar og Framsóknar-
flokksins ofmeta þau áhrif sem 
mögulegur menntunar skandall 
gæti haft á fylgið. Íslendingar 
hafa margsýnt að þeir láta sér 
upp diktaðar gráður í léttu rúmi 
liggja, sem sést kannski 
best á helsta músík-
fræðingi landsins, 
Dr. Gunna.

5% þröskuldurinn
Þegar jafn margir flokkar eru í 
framboði og raun ber vitni verður 
mönnum tíðrætt um 5%-múrinn, en 
til að ná manni á þing þurfa flokk-
arnir að rjúfa hann. Litlu framboðin 
svokölluðu leggja því eðlilega gríðar-
lega mikið upp úr því að komast 

yfir þann múr, svo hægt sé 
að hafa áhrif á landsmálin 

úr sölum Alþingis næstu 
fjögur árin.

2,5% þröskuldurinn
Önnur mörk eru ekki 
síður mikilvæg 

litlu framboð-
unum, en 
þau miða 
við 2,5% 

atkvæða. Sá þröskuldur skilur á milli 
þeirra sem fá ríkisstyrk og hinna, en 
slíkt getur skipt sköpum um framtíð 
flokks. Kosningabarátta er ekki ódýr 
og þótt allra bragða sé leitað til að 
halda kostnaði í lágmarki má reikna 
með að víða verði yfirdrátturinn 
ansi hár. Þeir flokkar sem ná yfir 
2,5% mörkin fá styrk frá ríkinu, 
geta greitt niður skuldir og hugað 
að innra starfi sínu og eru þannig 
betur í stakk búnir til að bjóða fram 
næst, þótt þeir nái ekki inn núna. 

   kolbeinn@frettabladid.is
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Í opinberri heimsókn 
minni til Kína var undir-
ritaður fríverslunarsamn-
ingur Íslands og Kína. 
Samningur inn er fyrsti 
fríverslunar samningur 
sem Kína gerir við Evrópu-
ríki. Hann færir íslenskum 
fyrir tækjum aukin tæki-
færi, enda voru hátt á 
fjórða tug fulltrúa íslenskra 
fyrirtækja með í förinni. 
Nokkrir þeirra gengu frá 
viðskiptasamningum, m.a. fyrir 
hönd Arion banka, Marorku, Orku 
Energy, Promens og Össurar.

Samningurinn er líklegur til þess 
að blása lífi í viðskipti milli risa-
veldisins og eyþjóðarinnar. Ríkis-
stjórnin sýnir í verki að hún horfir 
vítt yfir sviðið í þágu atvinnulífs-
ins og fyrirtækjanna í landinu, ekki 
aðeins til Evrópu eins og margir 
halda fram. Hún leitar sífellt leiða 
til að auka tekjur og bæta kjör 
þjóðar innar.

Ferðin hingað til Kína er líka 
ánægjulegt framhald heimsóknar 
forsætisráðherra Kína til Íslands 

fyrir tæpu ári þegar undir-
ritaður var meðal annars 
rammasamningur ríkis-
stjórna Íslands og Kína um 
norðurslóðasamstarf. Og 
nú gefum við fyrirheit um 
aukið samstarf þjóðanna á 
ýmsum sviðum. 

Í því sambandi má nefna 
að fríverslunarsamning-
urinn greiðir ekki aðeins 
fyrir vöruviðskiptum 
heldur einnig fyrir þjón-

ustuviðskiptum milli ríkjanna. 
Jarðhitasamstarf Kína og Íslands 
hefur fyrir löngu náð fótfestu en 
það snýst einmitt um þjónustu-
viðskipti, svo sem ráðgjöf um 
vinnslu og nýtingu jarðhita. Kín-
verjar nýta jarðhita sinn æ betur. 
Í samvinnu við íslensk fyrirtæki og 
íslenska sérfræðinga hafa þeir nú 
reist stærstu hitaveitu í heimi sem 
byggð er á grundvelli íslenskrar 
sérþekkingar. 

Samningurinn nær einnig til 
þróunarsamvinnu ríkjanna. Frá 
upphafi hafa um 80 Kínverjar 
útskrifast frá jarðhitaskóla Sam-

einuðu þjóðanna, sem starfræktur 
er hér á landi, og er það jafnframt 
fjölmennasti hópurinn. 

Aukið samstarf og virðing
Mér er það mikið kappsmál að 
framfylgt sé þeim hugsjónum sem 
mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 
þjóðanna og viðeigandi alþjóð legir 
mannréttindasáttmálar kveða á 
um. Það er því mikilvægt að í sam-
eiginlegri yfirlýsingu minni og Li 
Keqiangs, forsætisráðherra Kína, 
er fært til bókar að ætlun ríkjanna 
sé að efla og vernda mannréttindi 
með virkum hætti. 

Í viðræðum mínum við leiðtoga 
Kína um mannréttindamál og 
alþjóðlegar skuldbindingar lýsti ég 
sérstakri ánægju með aukið sam-
starf ríkjanna á sviði jafnréttis-
mála, sem komst á eftir heimsókn 
fyrrverandi forsætisráðherra Kína 
til Íslands á síðasta ári. Það er 
reyndar í samræmi við viljayfirlýs-
ingu velferðarráðuneytis Íslands 
og Kvennamálasamtaka Kína (All-
China Women´s Federation of the 
People‘s Republic of China), en 

hún var undirrituð að lokinni þeirri 
heimsókn.

Eftir fund minn með Li Kequiang 
forsætisráðherra síðastliðinn 
mánudag sammæltumst við um 
það í sérstakri yfirlýsingu að 
stuðla að enn frekari samskiptum 
og hagnýtu samstarfi um málefni 
norðurskauts svæðisins og viðfangs-
efni sem varða hafið, jarðvarma, 
jarðvísindi, umhverfisvernd og 
loftlags breytingar. Þetta verður 
gert á grundvelli rammasamnings-
ins milli ríkisstjórnar Íslands og 
Kína um samstarf á norðurslóðum. 
Við áréttuðum stuðning okkar við 
umsókn Kína um áheyrnaraðild að 
Norðurskautsráðinu og ég veit að 
kínverskir leiðtogar eru þakklátir 
fyrir þann stuðning.

Vinnuvernd og vinnuréttur
Á svipaðan hátt og unnið hefur 
verið að jafnréttismálunum verður 
á næstunni unnið að vinnuverndar- 
og vinnuréttarmálum samhliða frí-
verslunarsamningnum sem borinn 
verður undir Alþingi næsta haust. 
Taka má fram að samningurinn 

breytir engu um aðgang kínversks 
vinnuafls að íslenskum vinnu-
markaði. Hann breytir heldur engu 
um lög og reglur um fjárfestingar í 
íslenskum eignum. 

Við ætlum líka að auka samvinnu 
um menningarmál og ferðamál, svo 
nokkuð sé nefnt til viðbótar því sem 
að framan greinir. Tvíhliða sam-
starf á öllum þessum sviðum gefur 
tækifæri til stóraukinna samskipta 
og viðskipta okkar við Kína.

Ég vil nota tækifærið til að þakka 
öllum þeim sem unnið hafa gott og 
mikið starf að gerð fríverslunar-
samnings milli Íslands og Kína á 
undanförnum misserum. Um hann 
hefur ríkt full pólitísk samstaða og 
allir flokkar hafa komið að gerð 
hans á síðustu árum. Það er trú mín 
og von að fríverslunarsamningur-
inn skapi ný tækifæri og bæti hag 
þjóðarinnar.

Sóknarfæri í samskiptum við Kína

Ríkissjóður skuldar um 
fimm milljónir króna á 
hvern Íslending. Hver 
Íslendingur er í raun 
með fimm milljóna króna 
yfirdrátt á bakinu vegna 
skulda ríkisins. Hvert 
mannsbarn í landinu 
greiðir um 300 þúsund 
krónur í vexti á ári af 
yfirdrætti ríkissjóðs. Stór 
hluti af tekjuskatti ein-
staklinga til ríkisins fer 

í þennan sligandi vaxta-
kostnað. Þetta eru nötur-
legar staðreyndir.

Vonir hafa verið uppi 
um að með samningum við 
kröfuhafa föllnu bankana 
takist að minnka skulda-
klafa hvers Íslendings úr 
fimm milljónum í fjór-
ar milljónir króna. Allir 
stjórnmálaflokkarnir eru 
sammála um, og hafa allt-
af verið, að við uppgjör á 

þrotabúum föllnu bankanna verði 
hagsmuna Íslands gætt þótt flokk-
arnir gangi vissulega mjög mis-
langt í því að deila mögulegum 
ávinningi út fyrirfram með 
kosninga loforðum.

Eins og menn þekkja af rekstri 
eigin heimilis er það ekki svo að 
þótt takist að lækka yfirdrátt úr 
50 þúsund í 40 þúsund krónur að 
menn hafi þar með eignast nýtt fé. 
Mínusinn á banka reikningnum er 
vissulega ekki jafn stór og áður 

en engu að síður til staðar. Allir 
hljóta að stefna að því að eyða 
mínusnum alveg fremur en að 
auka hann aftur.

Þess vegna er það ekki ábyrgt 
að lofa skuldugu fólki peningum 
sem eru ekki til og verða ekki til 
í ríkissjóði á næstunni. Það væri 
einfaldlega loforð um að gera 
skuldir okkar sumra að skuldum 
okkar allra. Almenn skattalækkun 
er eina raunhæfa og sanngjarna 
leiðin til þess að auka ráðstöfunar-

tekjur okkar allra. Hún hefur að 
auki þann kost að hvetja menn til 
aukinnar verðmætasköpunar. 

Skuldir ríkissjóðs eru skuldir okkar allra

VIÐSKIPTI

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

➜ Samningurinn er líklegur 
til þess að blása lífi  í við-
skipti milli risaveldisins og 
eyþjóðarinnar. 

STJÓRNMÁL

Sigríður Á. 
Andersen
frambjóðandi 
Sjálfstæðisfl okksins 
í Reykjavík

➜ Eins og menn þekkja af 
rekstri eigin heimilis er það 
ekki svo að þótt takist að 
lækka yfi rdrátt úr 50 þúsund 
í 40 þúsund krónur að menn 
hafi  þar með eignast nýtt fé. 

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

FJÖLBREYTT ATVINNULÍF; 
FISKUR, FERÐAMENN OG ROKK

„

– ÞESS VEGNA KÝS ÉG VG“
GUÐMUNDUR M. KRISTJÁNSSON
HAFNARSTJÓRI ÍSAFJARÐARBÆJAR
OG STJÓRNARFORMAÐUR ROKKHÁTÍÐARINNAR 
ALDREI FÓR ÉG SUÐUR
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Ágreiningur er milli 
Valitor og Samkeppnis-
eftirlitsins um túlkun 
samkeppnislaga varðandi 
starfsemi fyrirtækis-
ins á árunum 2007-2008. 
Þar hefur m.a. verið litið 
framhjá þeirri stað-
reynd að Valitor var ekki 
í beinni í samkeppni við 
Kortaþjónustuna í færslu-
hirðingu* á þessum tíma, 
heldur við erlenda risann 
á bak við íslenska nafnið. Það 
vekur undrun að hér skuli kosið 
að láta sem eftirfarandi samhengi 
skipti engu máli. 

Skandinavíska færsluhirðingar-
fyrirtækið Teller (áður PBS) er 
eitt af stærstu fyrir tækjum sinn-
ar tegundar í Evrópu og er velta 
Teller um 15 sinnum meiri en 
velta Valitor. Teller dafnar vel 
í skjóli yfirgnæfandi markaðs-
hlutdeildar í Danmörku með full-
tingi yfirvalda þar í landi og er að 
auki með yfirburðastöðu á mörk-
uðunum í Noregi og Finnlandi. 

Árið 2002 hélt þetta erlenda 
risafyrirtæki innreið sína á 
íslenska markaðinn, ekki þó 
undir eigin nafni heldur undir 
nafninu Kortaþjónustan, sem var 
í raun söluskrifstofa fyrir Teller 
hér á landi. Allar færslur voru 
að sjálfsögðu sendar úr landi til 
Danmerkur enda var Teller hinn 
raunverulegi færsluhirðir en ekki 
Kortaþjónustan. 

Munurinn á íslenskum færslu-
hirðingarfyrirtækjum og erlend-
um kom svo vel í ljós þegar mest 
á reyndi í kjölfar hrunsins 2008 
og flestar dyr lokuðust á Íslend-
inga. Þá tókst Valitor og Borgun 
með erfiðismunum að halda uppi 
eðlilegri þjónustu og gera reglu-
lega upp við sína viðskiptavini. 
Teller lét sig hins vegar ekki 

varða meira um íslenska 
hagsmuni en svo að rösk-
un, jafnvel upp á margar 
vikur, varð á greiðslum til 
hérlendra fyrirtækja með 
tilheyrandi afleiðingum 
fyrir sum þeirra. 

Holur hljómur
Það hefur því holan hljóm 
þegar Korta þjónustan 
kvartar sáran undan sam-
keppninni við Valitor eins 

og kom fram nýverið í frétta-
tilkynningu Kortaþjónustunnar. 
Sannleikur inn er nefnilega sá 
að Valitor keppti ekki við Korta-
þjónustuna í færsluhirðingu 2007-
2008 heldur við erlenda risann, 
Teller, á bak við íslenska nafnið. 
Hinn raunverulegi keppinautur, 
Teller, hefur á hinn bóginn aldrei 
kvartað undan samkeppninni við 
Valitor enda ekki undan neinu að 
kvarta í samkeppni við 15 sinnum 
minna fyrirtæki. 

Samkeppniseftirlitið virðist 
hins vegar enn ekki hafa áttað 
sig á þessu sjónarspili og hefur 
gengið langt í að vernda hags-
muni erlenda risans á kostnað 
Valitor. Þó að skýrt liggi fyrir 
að Valitor, Teller og Borgun 
voru einu fyrirtækin sem kepptu 
á íslenska færsluhirðingar-
markaðnum á umræddum tíma, 
kýs Samkeppnis eftirlitið einatt 
að stilla söluskrifstofunni, Korta-
þjónustunni, upp sem keppinaut 
Valitor en ekki hinum raunveru-
lega keppinaut, risanum Teller.

Í Danmörku eru öfgarnar í 
hina áttina. Þar slá yfirvöld 
skjaldborg um yfirgnæfandi 
markaðshlutdeild óskabarns-
ins Teller á danska markaðnum 
og kannski táknrænt að sjálf-
ur Seðla bankinn danski á hlut 
í fyrirtækinu. Erlendum fyrir-

tækjum, hverju nafni sem þau 
nefnast, er gert nær ómögulegt 
að taka þátt í samkeppni á heima-
markaði Teller, enda telja dönsk 
yfirvöld þjóðhags lega afar mikil-
vægt að hafa mjög öflugan inn-
lendan færsluhirði í landinu. Í 
Danmörku hefur Teller um 85% 
markaðshlutdeild í færsluhirð-
ingu en til samanburðar hefur 
Valitor rúmlega 40% markaðs-
hlutdeild í færsluhirðingu á sínum 
heimamarkaði á Íslandi. 

Því er við að bæta að Valitor 
hefur kært Teller fyrir ólög legar 
viðskiptahindranir á danska 
markaðnum en félagið hefur 
rekið þar eigin skrifstofu frá 
árinu 2008. Valitor fagnar allri 
samkeppni sem er á jafnréttis-
grunni. Það hlýtur að vera sann-
gjörn krafa að sömu reglur gildi 
um alþjóðlega samkeppni í öllum 
löndum evrópska efnahags-
svæðisins þ.m.t. á Íslandi og í 
Danmörku. 

* Færsluhirðing er þjónusta sem 
felst í því að miðla færslum milli 
korthafa og söluaðila (t.d. versl-
ana). Færsluhirðirinn veitir sölu-
aðilum heimild til að taka við 
greiðslum með greiðslukortum, 
tekur við færslum þeirra og greið-
ir þær út til söluaðila á uppgjörs-
degi.

Erlendi risinn 
á bak við íslenska nafnið

Saga íslenskra stjórnmála-
flokka er ekki löng. Um 
aldamótin 1900 voru til 
flokkar sem höfðu skoðun 
á fullveldisbaráttu þjóðar-
innar og það er ekki fyrr 
en liðið er á tuttugustu 
öldina, sem stofnaðir eru 
flokkar um hugmynda-
fræði og hagsmuni. Sjálf-
stæðisflokkurinn um frelsi 
einstaklingsins og einka-
framtakið, Framsókn um 
kaupfélögin og félagshyggju, 
Alþýðuflokkurinn um jöfnuð og 
réttindabaráttu verkalýðsins og 
Sósíalistaflokkurinn um sósíal-
isma. Alla síðustu öld voru þetta 
stóru línurnar í íslenskri pólitík. Í 
rauninni voru þetta átök milli sér-
hagsmuna og almannahagsmuna. 
Inn á milli komu svo fram flokk-
ar eða framboð, sem mynduð voru 
um einstaklinga eða einsleitar 
skoðanir.

Þegar litið er yfir svið-
ið og söguna fer ekki á 
milli mála, að Sjálfstæð-
isflokkur og Framsókn 
hafa haft tögl og haldir 
og stýrt ferðinni meira og 
minna. Þessir tveir flokk-
ar skiptu á milli sín völd-
unum, (helmingaskipta-
reglan) stóðu vörð um 
hagsmuni sinna skjólstæð-
inga. Stjórnuðu og skiptu 
á milli sín innflutningi og 

útflutningi, hermanginu, bönk-
unum, versluninni, olíusölunni og 
hafa staðið vörð um einkaafnot 
og sértæka nýtingu á auðlindum 
lands og þjóðar. Hraðlest frjáls-
hyggju og einka- og vinavæðingar 
færðist í aukana. Svo kom hrunið 
og í fyrsta skipti í sögu þjóðarinn-
ar fengu vinstri flokkarnir (Sam-
fylking og Vinstri græn) meiri-
hluta í alþingiskosningum og fengu 
það hlutverk að moka flórinn. 

Þrekvirki
Það var ekki verk til vinsælda og 
þótt margt hafi farið aflögu og 
margt sé enn ógert, dylst engum 
að ríkisstjórn undanfarinna ára 
hefur unnið þrekvirki. Það er 
bæði ódrengilegt og ósanngjarnt 
að ausa yfir hana brigslyrðum, níði 
og nöldri. Látum vera að pólitískir 
andstæðingar ríkisstjórnar innar 
leggist svo lágt að hafa að engu 
það björgunarstarf sem unnið 
hefur verið, hitt er verra og dapur-
legra ef þjóðin og kjósendur ætla 
að taka undir vanþakklætið með 
atkvæðum sínum.

Öllum ætti að vera ljóst að 
skattahækkanir, niðurskurður og 
skuldir, jafnt heimila sem fyrir-
tækja, hvað þá ríkisins, voru og 
eru óhjákvæmilegar afleiðingar 
hrunsins 2008. Hverjum dettur 
það í hug í alvöru að ríkisstjórnar-
flokkarnir hafi ekki viljað létta 
byrðar skuldavandans enn meir, 

draga úr niðurskurði eða lækka 
skatta, ef þess hefði verið kost-
ur? Staðreyndin er sú, sem ekki 
má gleymast, að ríkisstjórnar-
flokkarnir voru að moka flór og 
hreinsa til og það verk stendur 
enn yfir. Það er býsna auðvelt að 
koma fram á sjónarsviðið, þegar 
hið versta er yfirstaðið og segja: 
nú get ég. Það er bæði lýðskrum og 
loddaraskapur, að lofa kjósendum 
að senda þyrlu á loft og dreifa pen-
ingum yfir landslýð. 

Í kosningunum eftir þrjár vikur 
er ekki verið að kjósa um töfra-
lausnir á bráðavanda. Það er 
verið að kjósa um þær áherslur og 
aðgerðir, sem grípa þarf til, fyrir 
þjóð í vanda. Og þá rekast aftur 
á, einkahagsmunir eða almanna-
hagsmunir, sem birtist í átökun-
um um breytta stjórnarskrá, nýja 
fiskveiðistefnu, eignarhald á nátt-
úruauðlindum, öruggt velferðar-
kerfi, réttláta dreifingu skatta. 

Völdin. Hverjir eiga að hafa völdin 
næstu fjögur árin og enn þá leng-
ur: flokkarnir sem standa vörð 
um einkahagsmuni, eða fólkið, 
almenningur, sem vill jöfnuð, rétt-
læti og tækifæri í almannaþágu? 
Þetta eru stóru línurnar í stjórn-
málum dagsins og hvar ert þú, mín 
þjóð, hvorum megin vilt þú verja 
þínu atkvæði?  

Hvar ert þú, mín þjóð?

Evrópa er á dagskrá í 
komandi kosningum. 
Aðildarviðræðurnar við 
Evrópusambandið (ESB) 
njóta stuðnings meiri-
hluta þjóðarinnar sam-
kvæmt skoðanakönnun-
um. Ef þjóðin kýs að sjá 
samningstillögu og taka 
síðan afstöðu til hennar er 
nauðsynlegt að veita þeim 
flokkum brautargengi sem 
ekki vilja hindra fram-
gang þeirra.

Það er stjórnmálamanna að 
leiða þjóðfélagsumræðu, brjóta 
upp staðnaðar samræður, beina 
umræðum til framtíðar, draga inn 
ný viðhorf og hugmyndir. Leggja 
áherslur á lausnir og gefa kjósend-
um tækifæri til að skoða málin frá 

mismunandi hliðum. Það 
liggja þegar fyrir niður-
stöður í 11 málaflokk-
um í aðildarviðræðunum 
og enn fleiri málaflokk-
ar hafa verið opnaðir, sjá 
www.vidraedur.is. Engin 
efnisleg gagnrýni hefur 
komið fram á árangur 
íslensku viðræðunefnd-
anna. Það hefur heldur 
aldrei komið upp ágrein-
ingur um þá umfangs-

miklu lagasetningu frá ESB, sem 
tekin hefur verið upp einhliða á 
Íslandi á grundvelli EES samn-
ingsins sl. 20 ár.

Þótt mannfólkið sé margbreyti-
legt að allri gerð þá bæði gagnast 
og líkar flestum best að ganga 
sáttir frá borði. Að hætta aðildar-

viðræðunum viðheldur ágrein-
ingi í samfélaginu um hver samn-
ingsniðurstaðan getur orðið, hver 
framþróun efnahags landsins 
verður. Íslandi er vandi á höndum. 
Við hljótum að leita allra leiða til 
þess að rétta við þjóðarhaginn og 
reyna að tryggja okkur lífskjör 
eins og þau eru í Svíþjóð, Dan-
mörku og Finnlandi, sem öll eiga 
aðild að Evrópusambandinu. Kjós-
um áframhald viðræðna við ESB.

Aðildarviðræðurnar eru á dagskrá

STJÓRNMÁL

Ellert B. 
Schram
fv. alþingismaður

➜ Staðreyndin er sú, sem 
ekki má gleymast, að ríkis-
stjórnarfl okkarnir voru að 
moka fl ór og hreinsa til og 
það verk stendur enn yfi r. 
Það er býsna auðvelt að 
koma fram á sjónarsviðið, 
þegar hið versta er yfi rstaðið 
og segja: nú get ég. Það er 
bæði lýðskrum og loddara-
skapur ...

STJÓRNMÁL

Ásdís J. 
Rafnar
lögfræðingur

➜ Að hætta aðildar-
viðræðunum viðheldur 
ágreiningi í samfélaginu um 
hver samningsniðurstaðan 
getur orðið, hver framþróun 
efnahags landsins verður.

SAMKEPPNI

Viðar 
Þorkelsson
forstjóri Valitor

➜ Árið 2002 hélt þetta 
erlenda risafyrirtæki innreið 
sína á íslenska markaðinn, 
ekki þó undir eigin nafni 
heldur undir nafninu Korta-
þjónustan, sem var í raun 
söluskrifstofa fyrir Teller hér 
á landi. 

AÐALFUNDUR

Dagskrá
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt
 18. gr. samþykkta félagsins.

2. Tillaga um heimild félagsstjórnar til kaupa 
 á eigin hlutum samkvæmt 55. gr.  
 hlutafélagalaga. 

3. Önnur mál, löglega upp borin. 

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur 
félagsins munu liggja frammi á skrifstofu 
félagsins, hluthöfum til sýnis, tveimur vikum fyrir 
aðalfund. Enn fremur er hægt að nálgast gögnin á 
vefsíðu félagsins www.hbgrandi.is. 

Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs rennur út 
fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar 
um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi 
síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. 

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á 
fundarstað frá kl. 16:30.

Óski hluthafar eftir að ákveðin mál verði tekin til 
meðferðar á aðalfundinum, þarf skrifleg beiðni um 
það að hafa borist félagsstjórn með nægjanlegum 
fyrirvara, þannig að unnt sé að taka málið á 
dagskrá fundarins. 

Hluthafar sem ekki geta mætt á fundinn en 
hyggjast gefa umboð, þurfa að gera það skriflega. 

Stjórn HB Granda hf. 

Aðalfundur HB Granda hf. verður haldinn 
föstudaginn 19. apríl 2013 í matsal 

félagsins á Norðurgarði í Reykjavík og 
hefst hann kl. 17:00.
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6. Ólöf Húnfj örð Samúelsdóttir,
kt. 071061-3889, náms- og starfsráð-
gjafi , Vesturgötu 144, Akranesi.

7. Björn Birkisson,
kt. 060756-2609, bóndi, Botni 2, Ísa-
fj arðarbæ.

8. Ásdís Helga Jóhannesdóttir,
kt. 180881-2989, háskólanemi, Reyni-
hvammi 29, Kópavogi.

9. Björn Samúelsson,
kt. 020965-5689, vélstjóri, Reykjabraut 
5, Reykhólahreppi.

10. Dagný Rósa Úlfarsdóttir,
kt. 210176-3149, grunnskólakennari, 
Ytra-Hóli 1, Skagabyggð.

11. Guðjón Bjarnason,
kt. 021247-7319, bóndi, Hænuvík 
innri 1, Vesturbyggð.

12. Jón Árni Magnússon,
kt. 191091-3459, háskólanemi, Stein-
nesi, Húnavatnshreppi.

13. Jón Jónsson,
kt. 131038-4299, verkamaður, Esju-
völlum 22, Akranesi.

14. Helena Svanlaug Sigurðardótt-
ir,
kt. 250645-3259, leiðsögumaður, 
Hvammstangabraut 3, Húnaþingi 
vestra.

15. Helga Bjarnadóttir,
kt. 131235-4299, fyrrv. skólastjóri og 
kennari, Furulundi 4, Svfél. Skagafi rði.

16. Snjólaug Guðmundsdóttir,
kt. 141145-2589, vefnaðarkennari, 
Brúarlandi 2, Borgarbyggð.

L–  listi Lýðræðisvaktarinnar:
1. Eyþór Jóvinsson,

kt. 070285-2319, verslunarmaður, 
Bárugötu 4, Ísafj arðarbæ.

2. Lúðvík Kaaber,
kt. 250347-2869, héraðsdómslögmað-
ur, Brekkusmára 3, Kópavogi.

3. Sólrún Jóhannesdóttir,
kt. 111189-2509, kvikmyndafræðing-
ur, Hraðastöðum 1, Mosfellsbæ.

4. Elínborg Halldórsdóttir,
kt. 160462-3029, myndlistarmaður, 
Skólabraut 18, Akranesi.

5. Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir,
kt. 170281-4119, listamaður, Hlíðar-
vegi 15, Ísafj arðarbæ.

6. Gísli Páll Guðjónsson,
kt. 270276-5479, sjómaður, Búagrund 
8a, Reykjavík.

7. Sigurður Jón Hreinsson,
kt. 150571-4729, iðnfræðingur, Hlíðar-
vegi 29, Ísafj arðarbæ.

8. Benedikt Ólafsson,
kt. 101165-3029, kafari og tæknifræð-
ingur, Hamrakór 1, Kópavogi.

9. Hólmfríður Bjarnadóttir,
kt. 230164-2239, kennari, Fellsmúla 9, 
Reykjavík.

10. Arndís Hauksdóttir,
kt. 250350-7599, prestur, Noregi.

11. Erlingur S. Haraldsson,
kt. 140754-4049, sjómaður, Bárugötu 
37, Reykjavík.

12. Íris Sveinsdóttir,
kt. 081167-5089, læknir, Jófríðarstaða-
vegi 11, Hafnarfi rði.

13. Ólafur Þór Benediktsson,
kt. 020353-5629, hafnarvörður, Völ-
usteinsstræti 4, Bolungarvík.

14. Rannveig Höskuldsdóttir,
kt. 020950-6179, verkakona, Hlíðar-
vegi 53, Kópavogi.

15. Lísbet Harðardóttir Ólafardótt-
ir,
kt. 100885-2479, húsmálari og rit-
stjóri, Seljalandsvegi 6, Ísafj arðarbæ.

16. Þórður Sævar Jónsson,
kt. 240834-2279, eldri borgari, Hrann-
argötu 2, Ísafj arðarbæ.

M–  listi Landsbyggðarfl okksins:
1. Ylfa Mist Helgadóttir,

kt. 310374-4319, sjúkraliðanemi og 
söngkona, Vitastíg 12, Bolungarvík.

2. Steinunn Ýr Einarsdóttir,
kt. 081182-5159, húsmóðir og nemi, 
Austurvegi 13, Ísafj arðarbæ.

3. Sóley Veturliðadóttir,
kt. 050370-3999, þroskaþjálfi  og sér-
kennslustjóri, Urðarvegi 49, Ísafj arð-
arbæ.

4. Haukur Már Sigurðsson,
kt. 141257-7069, verslunarmaður, 
Brunnum 18, Vesturbyggð.

5. Svanur Ingi Björnsson,
kt. 050192-2969, kjötvinnslumaður, 
Melabraut 11, Blönduósbæ.

6. Guðmundur Guðmundsson,
kt. 260450-2479, skipaskoðunarmað-
ur, Neðri-Lá, Grundarfj arðarbæ.

7. Björgúlfur Egill Pálsson,
kt. 091194-3179, nemi, Vitastíg 12, 
Bolungarvík.

8. Þorsteinn J. Tómasson,
kt. 281153-7499, framreiðslumeistari 
og bifreiðastjóri, Seljalandsvegi 52, 
Ísafj arðarbæ.

9. Brynjar Gunnarsson,
kt. 011160-5819, sjómaður, Brekku-
götu 34, Ísafj arðarbæ.

10. Ingunn Ósk Sturludóttir,
kt. 231259-3419, tónlistarkennari og 
söngkona, Neðstakaupstað, Ísafj arð-
arbæ.

11. Guðrún Guðný Long,
kt. 131267-3639, hársnyrtir og öryrki, 
Hlíðargötu 1, Súðavíkurhreppi.

12. Dagný Þrastardóttir,
kt. 190963-4469, húsgagnasmiður, 
Aðalstræti 16, Ísafj arðarbæ.

13. Gunnar Jónsson,
kt. 100888-2979, myndlistarmaður, 
Seljalandsvegi 6, Ísafj arðarbæ.

14. Guðný Sóley Kristinsdóttir,
kt. 200467-3889, snyrtifræðingur, Mið-
túni 35, Ísafj arðarbæ.

15. Magnús Kristján Hávarðarson,
kt. 051162-2859, tölvu- og kerfi sfræð-
ingur, Miðtúni 35, Ísafj arðarbæ.

16. Guðlaugur Jónsson,
kt. 010270-3249, vélstjóri, Túngötu 31, 
Tálknafj arðarhreppi.

S–  listi Samfylkingarinnar–  jafn-
aðarmannafl okks Íslands:
1. Guðbjartur Hannesson,

kt. 030650-3609, ráðherra, Dalsfl öt 8, 
Akranesi.

2. Ólína Þorvarðardóttir,
kt. 080958-2859, alþingismaður, Mið-
túni 16, Ísafj arðarbæ.

3. Hörður Ríkharðsson,
kt. 291262-5899, kennari, Brekku-
byggð 4, Blönduósbæ.

4. Hlédís Sveinsdóttir,
kt. 170180-3059, sjálfstætt starfandi, 
Vesturgötu 59, Akranesi.

5. Garðar Svansson,
kt. 171168-5039, fangavörður, Öl-
kelduvegi 9, Grundarfj arðarbæ.

6. Inga Björk Bjarnadóttir,
kt. 270993-3469, nemi, Kveldúlfsgötu 
27, Borgarbyggð.

7. Benedikt Bjarnason,
kt. 310369-3659, starfsmaður Fiski-
stofu, Fífutungu 8, Ísafj arðarbæ.

8. Svanhildur Guðmundsdóttir,
kt. 010864-4539, sviðsstjóri, Víðigrund 
24, Svfél. Skagafi rði.

9. Ólafur Þór Jónsson,
kt. 100392-3489, háskólanemi, Fálka-
kletti 14, Borgarbyggð.

10. Kristín Sigurrós Einarsdóttir,
kt. 030474-4499, bókavörður, Hafnar-
braut 37, Strandabyggð.

11. Sigurður Þór Ágústsson,
kt. 291077-3909, skólastjóri, Mörk, 
Húnaþingi vestra.

12. Guðrún Eggertsdóttir,
kt. 130176-5189, viðskiptafræðingur, 
Brunnum 8, Vesturbyggð.

13. Magnús Smári Snorrason,
kt. 040570-4389, verslunarstjóri, 
Helgugötu 13, Borgarbyggð.

14. Arna Lára Jónsdóttir,
kt. 300576-5759, verkefnastjóri, Engja-
vegi 22, Ísafj arðarbæ.

15. Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir,
kt. 110661-2079, verkefnastjóri, Víði-
dal, Svfél. Skagafi rði.

16. Jóhann Ársælsson,
kt. 071243-3469, fyrrv. alþingismaður, 
Vesturgötu 59b, Akranesi.

T–  listi Dögunar–  stjórnmála-
samtaka um réttlæti, sanngirni 
og lýðræði:
1. Guðrún Dadda Ásmundardótt-

ir,
kt. 121072-3789, iðjuþjálfi , Galtarlæk 
2, Hvalfj arðarsveit.

2. Guðjón Arnar Kristjánsson,
kt. 050744-3459, fyrrv. skipstjóri og 
alþingismaður, Reykjabyggð 20, Mos-
fellsbæ.

3. Brynjólfur Tómasson,
kt. 030861-2649, meistaranemi í lög-
fræði, Varmalandi, Borgarbyggð.

4. Ásthildur Cesil Þórðardóttir,
kt. 110944-4469, fyrrv. garðyrkjubú-
stjóri, Seljalandsvegi 100, Ísafj arð-
arbæ.

5. Sigurjón Þórðarson,
kt. 290664-4119, heilbrigðisfulltrúi, 
Skagfi rðingabraut 13, Svfél. Skagafi rði.

6. Karólína Hulda Guðmundsdótt-
ir,
kt. 040560-2709, skógarbóndi, Fitjum, 
Skorradalshreppi.

7. Ásgeir Einarsson,
kt. 230152-4629, kafari, Skarðsbraut 5, 
Akranesi.

8. Sigríður I. Sigurjónsdóttir,
kt. 250768-4789, dýralæknir, Hlíðar-
vegi 8, Ísafj arðarbæ.

9. Grazyna Zofi a Bajda,
kt. 220163-3429, fi skverkakona, 
Grundargötu 70, Grundarfj arðarbæ.

10. Sigfús Levi Jónsson,
kt. 031138-2059, fyrrv. verktaki, Lind-
arbrekku, Húnaþingi vestra.

11. Elísabet Anna Pétursdóttir,
kt. 130857-4429, bóndi, Sæbóli 2, 
Ísafj arðarbæ.

12. Pálmi Sigurður Sighvats,
kt. 240146-4289, húsgagnabólstrari, 
Drekahlíð 7, Svfél. Skagafi rði.

13. Hanna Þrúður Þórðardóttir,
kt. 020680-5719, framkvæmdastjóri, 
Kaupvangstorgi 1, Svfél. Skagafi rði.

14. Stanislaw Kordek,
kt. 010153-2129, sjómaður, Öldugötu 
1b, Ísafj arðarbæ.

15. Helgi Helgason,
kt. 090443-4299, bóndi, Þursstöðum, 
Borgarbyggð.

16. Guðmundur G. Jónsson,
kt. 090639-2779, fyrrv. hreppstjóri, 
Hlíðarvegi 6, Grundarfj arðarbæ.

V–  listi Vinstri hreyfi ngarinnar–  
græns framboðs:
1. Lilja Rafney Magnúsdóttir,

kt. 240657-7919, alþingismaður, 
Hjallavegi 31, Ísafj arðarbæ.

2. Lárus Ástmar Hannesson,
kt. 150766-4199, grunnskólakennari, 
Nestúni 4, Stykkishólmi.

3. Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir,
kt. 260986-3259, grunnskólakennari, 
Kleppjárnsreykjum, Borgarbyggð.

4. Matthías Sævar Lýðsson,
kt. 190757-2859, bóndi, Húsavík, 
Strandabyggð.

5. Reynir Þór Eyvindsson,
kt. 190363-4149, verkfræðingur, Skóg-
arfl öt 25, Akranesi.

6. Valdís Einarsdóttir,
kt. 180564-3659, héraðsskjala- og 
safnvörður, Lambeyrum, Dalabyggð.

7. Trausti Sveinsson,
kt. 290143-3149, bóndi, Bjarnargili, 
Svfél. Skagafi rði.

8. Helena María Jónsdóttir Stol-
zenwald,
kt. 110570-3689, afgreiðslukona, 
Eyrarvegi 25, Grundarfj arðarbæ.

9. Bjarki Þór Grönfeldt Gunnars-
son,
kt. 141094-3359, nemi, Brekku, Borg-
arbyggð.

10. Sigrún Valdimarsdóttir,
kt. 161055-3289, ferðaþjónustubóndi, 
Dæli, Húnaþingi vestra.

11. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
kt. 250681-3649, náms- og starfsráð-
gjafi , Hallveigartröð 7, Borgarbyggð.

12. Brynjólfur H. Ásþórsson,
kt. 040254-2779, bóndi, Þorkelshóli 1, 
Húnaþingi vestra.

13. Guðrún Margrét Jónsdóttir,
kt. 130863-5319, eðlisfræðingur, 
Sunnubraut 12, Akranesi.

14. Helgi Guðmundsson,
kt. 091043-3869, rithöfundur, Bakkat-
úni 20, Akranesi.

15. Vigdís Kristjánsdóttir,
kt. 170435-3119, eft irlaunaþegi, Borg-
arbraut 18, Borgarbyggð.

16. Rögnvaldur Ólafsson,
kt. 270852-4839, bóndi, Flugumýrar-
hvammi, Akrahreppi.

Þ–  listi Pírata:
1. Hildur Sif Thorarensen,

kt. 300184-2439, forritari, Flétturima 
34, Reykjavík.

2. Herbert Snorrason,
kt. 181085-2909, nemi, Aðalstræti 33, 
Ísafj arðarbæ.

3. Guðrún Ágústa Þórdísardóttir,
kt. 120762-5599, sjálfstætt starfandi, 
Flétturima 28, Reykjavík.



4. Stefán Vignir Skarphéðinsson,
kt. 121285-3399, veff orritari, Keilis-
braut 754, Reykjanesbæ.

5. Tómas Árni Jónasson,
kt. 060985-2359, forritari, Grundarstíg 
2, Reykjavík.

6. Kristján Friðjónsson,
kt. 070677-4319, nemi, Miðtúni 70, 
Reykjavík.

7. Sigurður Óskar Óskarsson,
kt. 100889-3079, námsmaður, Krossi, 
Borgarbyggð.

8. Einar Örn Gissurarson,
kt. 250982-5509, upplýsingafulltrúi og 
nemi, Snælandi 5, Reykjavík.

9. Andri Steinn Harðarson,
kt. 110192-2669, nemi, Austurgötu 10, 
Reykjanesbæ.

10. Inga Rós Gunnarsdóttir,
kt. 110386-4009, frístundaleiðbein-
andi, Seljabraut 14, Reykjavík.

11. Egill Hansson,
kt. 070794-3499, uppvaskari, Kveld-
úlfsgötu 10, Borgarbyggð.

12. Andri Már Jörundsson,
kt. 240591-2199, stjórnmálafræði-
nemi, Álft ahólum 6, Reykjavík.

13. Ævar Arnfj örð Bjarmason,
kt. 090286-2349, forritari, Þýskalandi.

14. Grétar Már Ragnarsson Ama-
zeen,
kt. 241182-3129, kennari og nemi, 
Seljugerði 9, Reykjavík.

15. Úlfar Óli Sævarsson,
kt. 131181-5829, námsmaður, Græ-
násbraut 1219, Reykjanesbæ.

16. Bjarki Hilmarsson,
kt. 141177-3039, atvinnuleitandi, 
Hraunbæ 62, Reykjavík.

NORÐAUSTUR-
KJÖRDÆMI
A–  listi Bjartrar framtíðar:
1. Brynhildur Pétursdóttir,

kt. 300469-5079, ritstjóri, Víðimýri 2, 
Akureyri.

2. Preben Pétursson,
kt. 290766-4439, framkvæmdastjóri, 
Brekkugötu 27b, Akureyri.

3. Stefán Már Guðmundsson,
kt. 180761-3229, aðstoðarskólastjóri, 
Þiljuvöllum 21, Fjarðabyggð.

4. Hanna Sigrún Helgadóttir,
kt. 100482-3399, framhaldsskólakenn-
ari, Dvergasteini, Þingeyjarsveit.

5. Bragi S. Björgvinsson,
kt. 111167-4869, bóndi, Eiríksstöðum 
1, Fljótsdalshéraði.

6. Brynja Reynisdóttir,
kt. 010994-2689, framhaldsskólanemi, 
Helgamagrastræti 50, Akureyri.

7. Sigurjón Jónasson,
kt. 280379-3019, fl ugumferðarstjóri, 
Kringlumýri 27, Akureyri.

8. Anna Hlíf Árnadóttir,
kt. 250384-3199, háskólanemi, Strand-
götu 22, Fjarðabyggð.

9. Kristín Sóley Björnsdóttir,
kt. 070771-5199, kynningarfulltrúi, 
Löngumýri 4, Akureyri.

10. Dagur Skírnir Óðinsson,
kt. 020287-3739, félagsfræðingur, 
Mánatröð 8b, Fljótsdalshéraði.

11. Svanfríður Larsen,
kt. 140942-4809, bókmenntafræðing-
ur, Mosateigi 10, Akureyri.

12. Þorsteinn Hlynur Jónsson,
kt. 230867-3729, framkvæmdastjóri, 
Fannagili 9, Akureyri.

13. Elísabet Karlsdóttir,
kt. 230588-2959, fatahönnunarnemi, 
Þrepi, Fljótsdalshéraði.

14. Oddur L. Árnason,
kt. 110441-4289, ellilífeyrisþegi, Ein-
holti 13, Akureyri.

15. Flosi Þorgeirsson,
kt. 160268-4849, tónlistarmaður, 
Tjarnarbóli 10, Seltjarnarnesi.

16. Viðar Jónsson,
kt. 130477-2919, íþróttakennari, Gils-
holti 1, Fjarðabyggð.

17. Erla Björnsdóttir,
kt. 111182-4429, hjúkrunarfræðingur, 
Ásabyggð 2, Akureyri.

18. Hörður Ingólfsson,
kt. 060758-7869, rafvirki, Þverholti 12, 
Akureyri.

19. Matthildur Jónsdóttir,
kt. 310850-4899, starfskona í skóla-
vistun, Vaðlatúni 12, Akureyri.

20. Rögnvaldur B. Rögnvaldsson,
kt. 020965-4289, listaverkamaður, 
Löngumýri 32, Akureyri.

B–  listi Framsóknarfl okks:
1. Sigmundur Davíð Gunnlaugs-

son,
kt. 120375-3509, alþingismaður, 
Hrafnabjörgum 3, Fljótsdalshéraði.

2. Höskuldur Þór Þórhallsson,
kt. 080573-4139, alþingismaður, Ham-
arstíg 24, Akureyri.

3. Líneik Anna Sævarsdóttir,
kt. 031164-3389, skólastjóri, Hlíðar-
götu 47, Fjarðabyggð.

4. Þórunn Egilsdóttir,
kt. 231164-4809, verkefnastjóri, 
Hauksstöðum, Vopnafj arðarhreppi.

5. Hjálmar Bogi Hafl iðason,
kt. 180180-5409, kennari og bæjar-
fulltrúi, Garðarsbraut 53, Norðurþingi.

6. Guðmundur Gíslason,
kt. 270692-2819, nemi, Kaldá, Fljóts-
dalshéraði.

7. Katrín Freysdóttir,
kt. 070177-5609, þjónustufulltrúi, 
Suðurgötu 75, Fjallabyggð.

8. Bjarnveig Ingvadóttir,
kt. 290862-5079, hjúkrunarforstjóri, 
Skíðabraut 6, Dalvíkurbyggð.

9. Aðalsteinn Júlíusson,
kt. 191166-5669, skipstjóri, Urðargerði 
4, Norðurþingi.

10. Helgi Haukur Hauksson,
kt. 021284-2389, bóndi, Straumi, 
Fljótsdalshéraði.

11. Birkir Jón Jónsson,
kt. 240779-5289, alþingismaður, 
Hvanneyrarbraut 58, Fjallabyggð.

12. Jósef Auðunn Friðriksson,
kt. 220467-4499, verkstjóri, Hólalandi 
18, Fjarðabyggð.

13. Sigríður Bergvinsdóttir,
kt. 041270-2929, hársnyrtimeistari, 
Lönguhlíð 6, Akureyri.

14. Eydís Bára Jóhannsdóttir,
kt. 150376-4089, grunnskólakennari, 
Hafnargötu 40b, Seyðisfi rði.

15. Guðrún María Valgeirsdóttir,
kt. 100464-2179, sveitarstjóri, Reykja-
hlíð 1, Skútustaðahreppi.

16. Sveinbjörn Árni Lund,
kt. 090388-3209, húsasmiður, Baug-
hóli 34, Norðurþingi.

17. Sólrún Hauksdóttir,
kt. 290759-3829, bóndi, Merki, Fljóts-
dalshéraði.

18. Vilhjálmur Jónsson,
kt. 220360-4749, bæjarstjóri, Hánefs-
stöðum, Seyðisfi rði.

19. Ari Teitsson,
kt. 130343-3849, ráðunautur, Hrísum, 
Þingeyjarsveit.

20. Valgerður Sverrisdóttir,
kt. 230350-4939, fyrrv. ráðherra, 
Lómatjörn, Grýtubakkahreppi.

D–  listi Sjálfstæðisfl okks:
1. Kristján Þór Júlíusson,

kt. 150757–2669, alþingismaður, Ás-
vegi 23, Akureyri.

2. Valgerður Gunnarsdóttir,
kt. 170755-5539, skólameistari, Holti, 
Þingeyjarsveit.

3. Ásta Kristín Sigurjónsdóttir,
kt. 100179-3859, verkefnastjóri, Mel-
brún 10, Fjarðabyggð.

4. Jens Garðar Helgason,
kt. 151276-3699, framkvæmdastjóri, 
Bakkastíg 2, Fjarðabyggð.

5. Erla S. Ragnarsdóttir,
kt. 171067-3839, framhaldsskólakenn-
ari, Glitvangi 15, Hafnarfi rði.

6. Bergur Þorri Benjamínsson,
kt. 150279-4889, viðskiptafræðingur, 
Tröllagili 14, Akureyri.

7. Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir,
kt. 260884-2209, stjórnmálafræðingur, 
Stigahlíð 26, Reykjavík.

8. Arnbjörg Sveinsdóttir,
kt. 180256-7099, fyrrv. alþingismaður 
og forseti bæjarstjórnar, Austurvegi 
30, Seyðisfi rði.

9. Njáll Trausti Friðbertsson,
kt. 311269-4459, fl ugumferðarstjóri, 
Vörðutúni 8, Akureyri.

10. Björgvin Björgvinsson,
kt. 110180-5789, framkvæmdastjóri, 
Sunnubraut 8, Dalvíkurbyggð.

11. Bergþóra Þórhallsdóttir,
kt. 130264-2129, aðstoðarskólastjóri, 
Huldugili 1, Akureyri.

12. Soff ía Björgvinsdóttir,
kt. 020664-5689, sauðfj árbóndi, Garði, 
Svalbarðshreppi.

13. Elín Káradóttir,
kt. 210690-3609, háskólanemi, Fax-
atröð 3, Fljótsdalshéraði.

14. Heimir Örn Árnason,
kt. 050579-5069, handboltaþjálfari og 
kennari, Spónsgerði 3, Akureyri.

15. Ingvar Leví Gunnarsson,
kt. 250589-2479, háskólanemi, Þór-
unnarstræti 123, Akureyri.

16. María Björk Einarsdóttir,
kt. 051089-3919, fj ármálaráðgjafi , 
Ullartanga 5, Fljótsdalshéraði.

17. Páll Baldursson,
kt. 190574-3189, sveitarstjóri, Hraun-
túni 2, Breiðdalshreppi.

18. Emma Tryggvadóttir,
kt. 221059-4339, hjúkrunarfræðingur, 
Fagrahjalla 3, Vopnafj arðarhreppi.

19. Katrín Eymundsdóttir,
kt. 230442-4959, húsmóðir, Lindar-
brekku, Norðurþingi.

20. Tómas Ingi Olrich,
kt. 130243-3209, fyrrv. ráðherra og 
fyrrv. sendiherra, Festarkletti, Eyja-
fj arðarsveit.

G–  listi Hægri grænna, fl okks 
fólksins:
1. Magnús Þórarinn Thorlacius,

kt. 101172-4579, málarameistari, 
Skagfi rðingabraut 37, Svfél. Skagafi rði.

2. Kolbeinn Aðalsteinsson,
kt. 111084-3279, gæðastjóri, Lang-
holti 15, Akureyri.

3. Oddur Andri Thomasson 
Ahrens,
kt. 121283-2129, verslunarstjóri, Auð-
brekku 2, Hörgársveit.

4. Sigurður Hrafn Sigurðsson,
kt. 160780-2909, matreiðslumaður, 
Dynsölum 8, Kópavogi.

5. Jóhann Grétar Kröyer Gizurar-
son,
kt. 100686-2959, nemi, Háteigsvegi 3, 
Reykjavík.

6. Haraldur Huginn Guðmunds-
son,
kt. 080949-3409, vélstjóri, Einholti 28, 
Akureyri.

7. Þórður Eric Hilmarsson Erics-
son,
kt. 190752-3809, rannsakari, Stakk-
hömrum 20, Reykjavík.

8. Skapti Þorsteinsson,
kt. 150577-3819, húsvörður, Vatnsstíg 
9a, Reykjavík.

9. Þ. Ásgeir Pétursson,
kt. 060744-4169, bóndi, Dalsbúi 2, 
Mosfellsbæ.

10. Höskuldur G. Erlingsson,
kt. 071060-3149, smiður, Írabakka 22, 
Reykjavík.

11. Hjörvar Freyr Eiðsson,
kt. 061082-5149, rafvirki, Þórðarsveig 
11, Reykjavík.

12. Kristján Björn Kristbjörnsson,
kt. 080884-2739, rafvirki, Brekkuási 3, 
Hafnarfi rði.

13. Stefán Sigurðsson,
kt. 071044-7699, myndlistarmaður, 
Hrísmóum 2a, Garðabæ.

14. Jóhannes Mar Jóhannesson,
kt. 280764-7799, sjómaður, Einholti 9, 
Akureyri.

15. Örn Guðmundsson,
kt. 140962-7599, vert, Markarvegi 5, 
Reykjavík.

16. Pétur Þór Jónasson,
kt. 270182-4539, kokkur, Grettisgötu 
16, Reykjavík.

17. Anton Gunnarsson,
kt. 221177-5179, kvikmyndagerðar-
maður, Grundarstíg 7, Reykjavík.

18. Elín Sigurðardóttir,
kt. 150173-4939, jógakennari, Flóka-
götu 1, Hafnarfi rði.

19. Bjarni Ásgeir Jónsson,
kt. 190252-2729, eigandi og fram-
kvæmdastjóri, Reykjahvoli 1, Mos-
fellsbæ.

20. Jón Lindsay,
kt. 240966-3019, kvikmyndagerðar-
maður, Melalind 2, Kópavogi.

I–  listi Flokks heimilanna:
1. Brynjólfur Ingvarsson,

kt. 271041-3069, læknir, Skálateigi 7, 
Akureyri.

2. Emil K. Thorarensen,
kt. 010154-5109, fyrrv. útgerðarstjóri, 
Fífubarði 7, Fjarðabyggð.

3. Árni Þorsteinsson,
kt. 111055-2549, heimavistarstjóri, 
Mýrargötu 5, Fjarðabyggð.



4. Kristín Þórarinsdóttir,
kt. 280960-3229, lektor, Skólastíg 9, 
Akureyri.

5. Jóhann Kristjánsson,
kt. 140781-2909, tæknimaður, Jörfa-
bakka 8, Reykjavík.

6. Sigrún Jóna Sigurðardóttir,
kt. 040144-4399, fyrrv. garðyrkju-
bóndi, Æsufelli 2, Reykjavík.

7. Friðgeir Smári Gestsson,
kt. 281184-2539, skipstjóri, Skóla-
brekku 6, Fjarðabyggð.

8. Ásmundur Jón Kristjánsson,
kt. 131238-2829, bóndi, Heiðmörk, 
Skútustaðahreppi.

9. Gróa Hafdís Jónsdóttir,
kt. 110161-4259, leiðbeinandi, Reiðv-
aði 5, Reykjavík.

10. Hörður Hólm Ólason,
kt. 200655-3119, skipstjóri, Fjarðar-
vegi 35, Langanesbyggð.

11. Hafdís Yurith Zabdid Ólason,
kt. 200564-3169, leiðbeinandi og 
stuðningsfulltrúi, Þórunnarstræti 132, 
Akureyri.

12. Ólafur R. Jónsson,
kt. 080736-2749, löggiltur skjalaþýð-
andi, Þingvallastræti 22, Akureyri.

13. Karl Friðrik Karlsson,
kt. 110354-3989, vörubílstjóri, Hólum, 
Eyjafj arðarsveit.

14. Can Ragnar Mete,
kt. 250187-2119, framleiðslustarfs-
maður, Bleiksárhlíð 4, Fjarðabyggð.

15. Pétur Elvar Sigurðsson,
kt. 030393-3339, námsmaður, Vallar-
tröð 3, Eyjafj arðarsveit.

16. Emil Thorarensen,
kt. 121186-3309, sjómaður, Bleiksár-
hlíð 61, Fjarðabyggð.

17. Guðrún Kristjánsdóttir,
kt. 101177-3789, dagmóðir, Bjarma-
stíg 2, Akureyri.

18. Nilton Ernesto Jimenez Zamu-
dio,
kt. 100876-2489, fi skvinnslumaður, 
Keilusíðu 3b, Akureyri.

19. Þorvaldur Yngvi Schiöth,
kt. 310393-3399, sorphirðumaður, 
Gröf 1, Eyjafj arðarsveit.

20. Guðrún E. Kjerúlf,
kt. 061039-4149, fyrrv. sjúkraliði, Laug-
arnesvegi 94, Reykjavík.

J–  listi Regnbogans, fyrir sjálf-
stæði Íslands og sjálfb æra þróun:
1. Baldvin H. Sigurðsson,

kt. 260553-3999, matreiðslumeistari, 
Möðruvallastræti 9, Akureyri.

2. Þorsteinn Bergsson,
kt. 270664-5719, bóndi og þýðandi, 
Unaósi, Fljótsdalshéraði.

3. Guðný Aðalsteinsdóttir,
kt. 200258-4369, skúringakona, 
Hamragerði 15, Akureyri.

4. Þorkell Á. Jóhannsson,
kt. 270463-4959, yfi rfl ugstjóri, Odd-
eyrargötu 32, Akureyri.

5. Sif Sigurðardóttir,
kt. 290673-3649, fj ölmiðlafræðingur, 
Laxagötu 6, Akureyri.

6. Gunnar Gunnarsson,
kt. 140566-2929, rafvirki, Sómatúni 
16, Akureyri.

7. Gunnlaugur Ólafsson,
kt. 160251-8169, bóndi, Hallgilsstöð-
um 2, Langanesbyggð.

8. Jónas Friðriksson,
kt. 100962-2689, sjómaður, Hrísalundi 
12b, Akureyri.

9. Guðmundur M. H. Beck,
kt. 060450-2939, verkamaður, Gröf 3, 
Eyjafj arðarsveit.

10. Stefán Rögnvaldsson,
kt. 170361-5129, bóndi, Leifsstöðum, 
Norðurþingi.

11. Valdemar Viðarsson,
kt. 011172-4079, gullsmiður, Hjarðar-
slóð 1f, Dalvíkurbyggð.

12. Vordís Guðmundsdóttir,
kt. 040590-2269, kennaranemi, 
Þvottá, Djúpavogshreppi.

13. Jósep B. Helgason,
kt. 031274-3119, verkamaður, Gránu-
félagsgötu 7, Akureyri.

14. Júlía Karlsdóttir,
kt. 020790-2619, leikskólaleiðbein-
andi, Vanabyggð 6c, Akureyri.

15. Tómas Hallgrímsson,
kt. 240885-2399, fj ölmiðlafræðingur, 
Hríseyjargötu 6, Akureyri.

16. Valtýr Smári Gunnarsson,
kt. 200883-4039, vélamaður, Nesi, 
Þingeyjarsveit.

17. Helga M. Sigurðardóttir,
kt. 290161-2829, húsfreyja, Bakkasíðu 
4, Akureyri.

18. Guðrún Jónsdóttir,
kt. 021276-3759, búvísindanemi LBHÍ, 
Húsabrekku, Svalbarðsstrandarhreppi.

19. Þórarinn Lárusson,
kt. 210140-6629, ráðunautur, Lagarási 
14, Fljótsdalshéraði.

20. Ólafur Þ. Jónsson,
kt. 140634-3879, skipasmiður, Víði-
lundi 10i, Akureyri.

L–  listi Lýðræðisvaktarinnar:
1. Sigríður Stefánsdóttir,

kt. 290749-5819, fyrrv. bæjarfulltrúi 
og verkefnastjóri, Suðurbyggð 4, Akur-
eyri.

2. Þórður Már Jónsson,
kt. 120174-3989, héraðsdómslögmað-
ur, Fellahvarfi  12, Kópavogi.

3. Víðir Benediktsson,
kt. 101259-5799, blikksmiður og skip-
stjóri, Miðholti 2, Akureyri.

4. Sigríður Lára Sigurjónsdóttir,
kt. 040474-5799, verkefnastjóri sviðs-
lista, Selási 12, Fljótsdalshéraði.

5. Oddur Sigurðsson,
kt. 170976-5929, verkamaður, 
Hvammi, Holti, Fjarðabyggð.

6. Ingunn Stefanía Svavarsdóttir,
kt. 230151-4829, sálfræðingur og lista-
kona, Vin, Norðurþingi.

7. Erla Sigurveig Ingólfsdóttir,
kt. 121256-2669, náms- og starfsráð-
gjafi , Skriðugili 3, Akureyri.

8. Hlíf B. Herbjörnsdóttir,
kt. 211047-2409, húsmóðir, Heiðmörk 
3, Fjarðabyggð.

9. Júlíus Baldursson,
kt. 010752-7019, verslunarmaður, 
Hafnarbraut 18, Dalvíkurbyggð.

10. Sara Hrund Signýjardóttir,
kt. 210681-4939, músíkmeðferðar-
fræðingur, Búagrund 8a, Reykjavík.

11. Guðmundur Wiium Stefánsson,
kt. 160640-4059, bóndi, Fremri-Nýp-
um, Vopnafj arðarhreppi.

12. Guðlaugur Ævar Hilmarsson,
kt. 290848-3189, trésmiður, Furu-
grund 50, Kópavogi.

13. Þórir Jónsson Hraundal,
kt. 010674-3959, miðaldafræðingur, 
Baldursgötu 7, Reykjavík.

14. Kjartan Heiðberg,
kt. 160751-4609, kennari, Hlíðarlundi 
2, Akureyri.

15. Ragnheiður Gunnarsdóttir,
kt. 021286-3039, framkvæmdastjóri, 
Löngumýri 8, Akureyri.

16. Michael Jón Clarke,
kt. 060849-7579, tónlistarkennari, 
Grænumýri 6, Akureyri.

17. Sigurgeir Sigmundsson,
kt. 080958-6339, tónlistarmaður og 
viðskiptafræðingur, Löngubrekku 29, 
Kópavogi.

18. Hulda T. Skjaldardóttir,
kt. 190164-5279, þjónn, Þingvall-
astræti 37, Akureyri.

19. Magnús Víðisson,
kt. 060394-3269, nemi, Miðholti 2, 
Akureyri.

20. Erlingur Sigurðarson,
kt. 260648-2179, fyrrv. stjórnlagaráðs-
fulltrúi, Suðurbyggð 4, Akureyri.

S–  listi Samfylkingarinnar–  jafn-
aðarmannafl okks Íslands:
1. Kristján L. Möller,

kt. 260653-5989, alþingismaður, 
Laugarvegi 25, Fjallabyggð.

2. Erna Indriðadóttir,
kt. 251252-4919, upplýsingafulltrúi, 
Melgerði 7, Fjarðabyggð.

3. Jónína Rós Guðmundsdóttir,
kt. 060758-2559, alþingismaður, 
Kelduskógum 1, Fljótsdalshéraði.

4. Sigmundur Ernir Rúnarsson,
kt. 060361-2079, alþingismaður, 
Hverafold 37, Reykjavík.

5. Helena Þuríður Karlsdóttir,
kt. 280867-5789, lögfræðingur, Háa-
lundi 1, Akureyri.

6. Örlygur Hnefi ll Jónsson,
kt. 280853-5859, lögfræðingur, Holti, 
Þingeyjarsveit.

7. Friðbjörg J. Sigurjónsdóttir,
kt. 070773-4819, sjúkraliði, Hríseyjar-
götu 5, Akureyri.

8. Ingólfur Freysson,
kt. 280858-5959, menntaskólakennari, 
Sólvöllum 6, Norðurþingi.

9. Sigríður Elfa Konráðsdóttir,
kt. 160764-3259, aðstoðarskólastjóri, 
Lónabraut 43, Vopnafj arðarhreppi.

10. Hildur Þórisdóttir,
kt. 290483-3019, mannauðsstjóri, 
Fjarðarbakka 5, Seyðisfi rði.

11. Bjarki Ármann Oddsson,
kt. 060186-3329, körfuknattleiksþjálf-
ari, Snægili 5, Akureyri.

12. Herdís Björk Brynjarsdóttir,
kt. 171283-2139, háskólanemi, Báru-
götu 11, Dalvíkurbyggð.

13. Elvar Jónsson,
kt. 310875-5899, stjórnmálafræðingur, 
Lyngbakka 3, Fjarðabyggð.

14. Erna Valborg Björgvinsdóttir,
kt. 041188-2789, háskólanemi, Fjarð-
arbraut 29, Fjarðabyggð.

15. Skúli Björnsson,
kt. 070456-0019, framkvæmdastjóri, 
Fjósakambi 14, Fljótsdalshéraði.

16. Ásbjörn Þorsteinsson,
kt. 040194-3129, framhaldsskólanemi, 
Bleiksárhlíð 21, Fjarðabyggð.

17. Valdís Anna Jónsdóttir,
kt. 170186-3039, bankastarfsmaður, 
Höfðahlíð 9, Akureyri.

18. Rögnvaldur Ingólfsson,
kt. 270253-3779, húsvörður, Ólafsvegi 
49, Fjallabyggð.

19. Dagbjört Elín Pálsdóttir,
kt. 010980-5699, æskulýðsfræðinemi, 
Lönguhlíð 15, Akureyri.

20. Stefán Þorleifsson,
kt. 180816-2409, öldungur, Þiljuvöll-
um 21, Fjarðabyggð.

T–  listi Dögunar–  stjórnmála-
samtaka um réttlæti, sanngirni 
og lýðræði:
1. Gísli Tryggvason,

kt. 240869-5279, talsmaður neytenda, 
Núpalind 4, Kópavogi.

2. Kolbrún Eva Ríkharðsdóttir,
kt. 110585-2689, sauðfj árbóndi, Haug-
um 2, Fljótsdalshéraði.

3. Erling Ingvason,
kt. 050765-5049, tannlæknir, Kotár-
gerði 17, Akureyri.

4. Hólmfríður S. Haraldsdóttir,
kt. 130462-2519, ferðamálafræðingur, 
Hamarstíg 32, Akureyri.

5. Benedikt Sigurðarson,
kt. 030452-3059, framkvæmdastjóri, 
Krókeyrarnöf 2, Akureyri.

6. Stefanía Vigdís Gísladóttir,
kt. 160756-3149, forstöðumaður 
bókasafns, Boðagerði 9, Norðurþingi.

7. Árni Pétur Hilmarsson,
kt. 160476-4519, grafískur hönnuður, 
Nesi, Þingeyjarsveit.

8. Arnfríður Arnardóttir,
kt. 020160-2849, myndlistarmaður, 
Ásvegi 18, Akureyri.

9. Ásta G. Hafb erg Sigmundsdótt-
ir,
kt. 040671-3589, framkvæmdastjóri, 
Lágholti 23, Mosfellsbæ.

10. Hlín Bolladóttir,
kt. 220763-4479, grunnskólakennari, 
Grænugötu 12, Akureyri.

11. Björk Sigurgeirsdóttir,
kt. 100372-5179, frumkvöðla- og fyrir-
tækjaráðgjafi , Furulundi 6m, Akureyri.

12. Jóhann Ævar Þórisson,
kt. 190246-3299, sjálfstæður atvinnu-
rekandi, Vörðu 18, Djúpavogshreppi.

13. Kári Þór Sigríðarson,
kt. 220765-3939, búfræðingur, Merki-
gili 22, Akureyri.

14. Axel Jóhannes Yngvason,
kt. 130155-3679, ferðaþjónustubóndi, 
Sólbrekku 1, Norðurþingi.

15. Arinbjörn Kúld,
kt. 291260-5869, stjórnunarfræðingur, 
Kjarnagötu 16, Akureyri.

16. Haraldur Helgi Hólmfríðarson,
kt. 090283-5379, leiðsögumaður, 
Tjarnarlundi 2j, Akureyri.

17. Elsa María Guðmundsdóttir,
kt. 231073-5239, listmeðferðarráð-
gjafi , Hlíðargötu 4, Akureyri.

18. Sara Kristín Bjarkardóttir,
kt. 100789-3109, nemi, Skarðshlíð 
22g, Akureyri.

19. Sunna Lind Kúld,
kt. 280991-2799, nemi, Kjarnagötu 16, 
Akureyri.

20. Tryggvi Gíslason,
kt. 110638-3109, fyrrv. skólameistari, 
Blásölum 22, Kópavogi.



V–  listi Vinstri hreyfi ngarinnar–  
græns framboðs:
1. Steingrímur J. Sigfússon,

kt. 040855-7349, ráðherra, Gunnars-
stöðum 1, Svalbarðshreppi.

2. Bjarkey Gunnarsdóttir,
kt. 270265-4489, náms- og starfsráð-
gjafi , Hlíðarvegi 71, Fjallabyggð.

3. Edward H. Huijbens,
kt. 280376-3029, forstöðumaður, 
Kringlumýri 35, Akureyri.

4. Ingibjörg Þórðardóttir,
kt. 200572-5569, framhaldsskólakenn-
ari, Valsmýri 5, Fjarðabyggð.

5. Björn Halldórsson,
kt. 141256-5569, bóndi, Akri, Vopna-
fj arðarhreppi.

6. Sóley Björk Stefánsdóttir,
kt. 090773-3489, fj ölmiðlafræðingur, 
Holtagötu 9, Akureyri.

7. Þorbjörn Rúnarsson,
kt. 290671-5749, áfangastjóri, Sól-
völlum 16, Fljótsdalshéraði.

8. Sigríður Hauksdóttir,
kt. 070975-5489, tómstundafulltrúi, 
Grundargarði 6, Norðurþingi.

9. Kristjana Arngrímsdóttir,
kt. 160361-3449, söngkona, Tjörn, 
Dalvíkurbyggð.

10. Cecil Haraldsson,
kt. 020543-3539, sóknarprestur, Öldu-
götu 2, Seyðisfi rði.

11. Hrafnkell Lárusson,
kt. 070677-4669, sagnfræðingur, Gilsá, 
Breiðdalshreppi.

12. Inga Margrét Árnadóttir,
kt. 290958-5639, ferðaþjónustubóndi, 
Þórisstöðum, Svalbarðsstrandar-
hreppi.

13. Bjarni Þóroddsson,
kt. 051290-2089, háskólanemi, Odd-
eyrargötu 26, Akureyri.

14. Hildur Friðriksdóttir,
kt. 130677-4799, háskólanemi, Eiðs-
vallagötu 7b, Akureyri.

15. Andrés Skúlason,
kt. 030363-5829, oddviti, Borgarlandi 
15, Djúpavogshreppi.

16. Jana Salóme Jósepsdóttir,
kt. 080191-3169, háskólanemi, Ljó-
matúni 8, Akureyri.

17. Dagur Fannar Dagsson,
kt. 101278-5659, hugbúnaðarráðgjafi , 
Lyngholti 5, Akureyri.

18. Þuríður Backman,
kt. 080148-4539, alþingismaður, Há-
tröð 6, Kópavogi.

19. Guðmundur H. Sigurjónsson,
kt. 150924-7319, verkamaður, Strand-
götu 40, Fjarðabyggð.

20. Málmfríður Sigurðardóttir,
kt. 300327-4789, fyrrv. alþingiskona, 
Skálateigi 1, Akureyri.

Þ–  listi Pírata:
1. Aðalheiður Ámundadóttir,

kt. 130576-4359, lögfræðingur, Greni-
völlum 20, Akureyri.

2. Þórgnýr Thoroddsen,
kt. 250382-4649, frístundaráðgjafi , 
Frakkastíg 19, Reykjavík.

3. Helgi Laxdal,
kt. 040581-5539, nemi, Túnsbergi 2, 
Svalbarðsstrandarhreppi.

4. Kristín Elfa Guðnadóttir,
kt. 100262-2829, útgáfustjóri, Lang-
holtsvegi 96, Reykjavík.

5. Bjarki Sigursveinsson,
kt. 041182-4079, lögmaður, Mánagötu 
8, Reykjavík.

6. Andri Yngvason,
kt. 020586-2309, tækjahugbúnaðar-
sérfræðingur, Fellsmúla 11, Reykjavík.

7. Mörður Ingólfsson,
kt. 260370-3249, framkvæmdastjóri 
1984, Fálkagötu 8, Reykjavík.

8. Friðrik Bragi Dýrfj örð,
kt. 040487-3369, nemi, Bræðraborgar-
stíg 53, Reykjavík.

9. Ingi Karl Sigríðarson,
kt. 171082-5529, nemi í VMA, Ásvegi 
20, Akureyri.

10. Páll Ivan Pálsson,
kt. 191281-7219, listamaður, Samtúni 
22, Reykjavík.

11. Snorri Jónsson,
kt. 060980-3499, tölvunarfræðingur, 
Háaleitisbraut 56, Reykjavík.

12. Benedikt Kristinsson,
kt. 190887-2009, forritari, Fjósakambi 
5, Fljótsdalshéraði.

13. Berglind Silja Aradóttir,
kt. 100784-3789, nemi í tölvunarfræði 
í HÍ, Lindargötu 44, Reykjavík.

14. Adolf Bragi Hermannsson,
kt. 241278-4099, kerfi sstjóri, Tjarnar-
lundi 6c, Akureyri.

15. Jón Erling Ericsson,
kt. 041177-4549, sjúkraþjálfari, Njáls-
götu 39, Reykjavík.

16. Jóhann Gunnar Óskarsson,
kt. 180779-4509, forritari, Engihjalla 9, 
Kópavogi.

17. Þröstur Jónasson,
kt. 190472-4939, gagnagrunnssér-
fræðingur, Þinghólsbraut 41, Kópa-
vogi.

18. Stefán Gunnar Sigurbjörnsson,
kt. 181187-2719, atvinnuleitandi, 
Ólafsvegi 32, Fjallabyggð.

19. Óskar Vatnsdal Guðjónsson,
kt. 020682-5909, forritari, Reykjavíkur-
vegi 22, Hafnarfi rði.

20. Andrea Þórdís Sigurðardóttir,
kt. 091149-7619, leikskólakennari, 
Þórðarsveig 5, Reykjavík.

SUÐURKJÖRDÆMI
A–  listi Bjartrar framtíðar:
1. Páll Valur Björnsson,

kt. 090762-4949, kennari, Suðurvör 
13, Grindavík.

2. Guðlaug Elísabet Finnsdóttir,
kt. 190581-5439, kennari, Grenimel 
13, Reykjavík.

3. Heimir Eyvindsson,
kt. 140468-4799, tónlistarmaður, 
Réttarheiði 18, Hveragerði.

4. Guðfi nna Gunnarsdóttir,
kt. 221072-5299, framhaldsskólakenn-
ari, Gauksrima 4, Svfél. Árborg.

5. Jóhanna Ýr Jónsdóttir,
kt. 251174-3189, sagnfræðingur, Vest-
mannabraut 52, Vestmannaeyjum.

6. Lovísa Hafsteinsdóttir,
kt. 180766-5379, náms- og starfsráð-
gjafi , Svölutjörn 75, Reykjanesbæ.

7. Sigurbjörg Tracey,
kt. 220762-4759, hótelrekandi, Völl-
um, Mýrdalshreppi.

8. Halldór Zoëga,
kt. 140558-6999, fj ármálastjóri, 
Haukanesi 1, Garðabæ.

9. Sunna Stefánsdóttir,
kt. 180787-2839, háskólanemi, Skelja-
granda 4, Reykjavík.

10. Þórunn Einarsdóttir,
kt. 081057-2069, fasteignasali, Hraun-
túni 2, Reykjanesbæ.

11. Kristín Sigfúsdóttir,
kt. 150463-4679, grunnskólakennari, 
Lækjarbraut 7, Rangárþingi ytra.

12. Magnús Magnússon,
kt. 100852-7219, garðyrkjubóndi, 
Árbakka, Bláskógabyggð.

13. Atli Fannar Bjarkason,
kt. 130484-3609, framkvæmdastjóri, 
Sjávarborg 2, Svfél. Skagafi rði.

14. Jóna Júlíusdóttir,
kt. 020281-3249, háskólanemi, Holts-
götu 24, Sandgerði.

15. Jónas Bergmann Magnússon,
kt. 211175-5759, grunnskólakennari, 
Stóragerði 11, Rangárþingi eystra.

16. Halldór Hlöðversson,
kt. 101073-3869, forstöðumaður, 
Hólmgarði 66, Reykjavík.

17. Anna Sigríður Jónsdóttir,
kt. 090163-5829, sjúkraliði, Laut 16, 
Grindavík.

18. Hera Björk Þórhallsdóttir,
kt. 290372-4539, söngkona, Hlaðbæ 
14, Reykjavík.

19. Lilja Nótt Þórarinsdóttir,
kt. 060679-3559, leikkona, Sólvalla-
götu 48b, Reykjavík.

20. Pétur Z. Skarphéðinsson,
kt. 260346-4829, læknir, Launrétt 3, 
Bláskógabyggð.

B–  listi Framsóknarfl okks:
1. Sigurður Ingi Jóhannsson,

kt. 200462-3789, alþingismaður, 
Syðra-Langholti 4, Hrunamanna-
hreppi.

2. Silja Dögg Gunnarsdóttir,
kt. 161273-4149, skjalastjóri, Seljudal 
5, Reykjanesbæ.

3. Páll Jóhann Pálsson,
kt. 251157-4139, útvegsbóndi, Staf-
holti, Grindavík.

4. Haraldur Einarsson,
kt. 240987-3769, nemi í Háskóla Ís-
lands, Urriðafossi, Flóahreppi.

5. Fjóla Hrund Björnsdóttir,
kt. 150588-2789, nemi í Háskóla Ís-
lands, Þrúðvangi 7, Rangárþingi ytra.

6. Sandra Rán Ásgrímsdóttir,
kt. 030690-2229, nemi í Háskóla Ís-
lands, Hafnarbraut 47a, Svfél. Horna-
fi rði.

7. Sigrún Gísladóttir,
kt. 120363-4099, nemi í Háskóla Ís-
lands, Valsheiði 29, Hveragerði.

8. Jónatan Guðni Jónsson,
kt. 270762-2719, grunnskólakennari, 
Smáragötu 13, Vestmannaeyjum.

9. Ingveldur Guðjónsdóttir,
kt. 081265-5779, fulltrúi, Furugrund 
23, Svfél. Árborg.

10. Sigurjón Fannar Ragnarsson,
kt. 061280-5109, kokkur, Dalshöfða, 
Skaft árhreppi.

11. Anna Björg Níelsdóttir,
kt. 290170-3119, bæjarfulltrúi, Sunnu-
hvoli, Svfél. Ölfusi.

12. Lúðvík Bergmann,
kt. 150573-4759, framkvæmdastjóri, 
Bakkakoti 1, Rangárþingi ytra.

13. Þórhildur Inga Ólafsdóttir,
kt. 050387-4029, bókari, Heiðarholti 
15, Svfél. Garði.

14. Sæbjörg María Erlingsdóttir,
kt. 240286-2899, námsmaður, Forn-
uvör 3, Grindavík.

15. Guðmundur Ómar Helgason,
kt. 290672-3689, bóndi, Lambhaga, 
Rangárþingi ytra.

16. Ragnar Magnússon,
kt. 091264-5959, oddviti og bóndi, 
Birtingaholti 1, Hrunamannahreppi.

17. Ásthildur Ýr Gísladóttir,
kt. 280988-2279, vaktstjóri, Heiðar-
gerði 3, Svfél. Vogum.

18. Reynir Arnarson,
kt. 010456-7899, bæjarfulltrúi, Vestur-
braut 21, Hafnarfi rði.

19. Þorvaldur Guðmundsson,
kt. 130550-2319, framhaldsskólakenn-
ari, Engjavegi 89, Svfél. Árborg.

20. Guðmundur Elíasson,
kt. 240349-4269, stöðvarstjóri, Pét-
ursey 2, Mýrdalshreppi.

D–  listi Sjálfstæðisfl okks:
1. Ragnheiður Elín Árnadóttir,

kt. 300967-5829, alþingismaður, 
Heiðarbrún 13, Reykjanesbæ.

2. Unnur Brá Konráðsdóttir,
kt. 060474-5839, alþingismaður, Gils-
bakka 4, Rangárþingi eystra.

3. Ásmundur Friðriksson,
kt. 210156-4459, fyrrv. bæjarstjóri, Ós-
braut 7, Svfél. Garði.

4. Vilhjálmur Árnason,
kt. 291083-4989, lögreglumaður, Sels-
völlum 16, Grindavík.

5. Geir Jón Þórisson,
kt. 240452-3089, fyrrv. yfi rlögreglu-
þjónn, Heiðarvegi 46, Vestmanna-
eyjum.

6. Oddgeir Ágúst Ottesen,
kt. 060873-4109, hagfræðingur, Bjark-
arheiði 18, Hveragerði.

7. Sandra Dís Hafþórsdóttir,
kt. 120274-5979, fj ármálastjóri, Tún-
götu 51, Svfél. Árborg.

8. Trausti Hjaltason,
kt. 070982-3749, stjórnmálafræðingur, 
Helgafellsbraut 20, Vestmannaeyjum.

9. Sigurbjartur Pálsson,
kt. 270360-2899, bóndi, Skarði, Rang-
árþingi ytra.

10. Þorsteinn M. Kristinsson,
kt. 101068-5799, lögreglumaður, Efri-
Vík, Skaft árhreppi.

11. Björg Hafsteinsdóttir,
kt. 221069-3909, sjúkraþjálfari, Lág-
móa 10, Reykjanesbæ.

12. Ármann Einarsson,
kt. 140164-4539, framkvæmdastjóri, 
Norðurbyggð 6, Svfél. Ölfusi.

13. Lovísa Rósa Bjarnadóttir,
kt. 100277-5659, sjálfstæður atvinnu-
rekandi, Háhóli, Svfél. Hornafi rði.

14. Margrét Runólfsdóttir,
kt. 060662-5419, hótelstjóri, Suður-
hofi  8, Hrunamannahreppi.

15. Markús Árni Vernharðsson,
kt. 220294-2699, nemi, Háengi 1, 
Svfél. Árborg.

16. Sigurhanna Friðþórsdóttir,
kt. 250872-5189, grunnskólakennari, 
Hrauntúni 35, Vestmannaeyjum.

17. Jóna S. Sigurbjartsdóttir,
kt. 090551-4779, hárgreiðslumeistari, 
Álft arima 28, Svfél. Árborg.



18. Arnar Þór Ragnarsson,
kt. 100773-4229, skipstjóri, Fákaleiru 
10b, Svfél. Hornafi rði.

19. Elínborg María Ólafsdóttir,
kt. 110180-4389, varabæjarfulltrúi, 
Breiðumörk 17, Hveragerði.

20. Árni Johnsen,
kt. 010344-4259, alþingismaður, 
Höfðabóli, Vestmannaeyjum.

G–  listi Hægri grænna, fl okks 
fólksins:
1. Sigursveinn Þórðarson,

kt. 071272-3119, markaðsstjóri, 
Smáragötu 20, Vestmannaeyjum.

2. Agla Þyri Kristjánsdóttir,
kt. 161273-4499, grunnskólakennari, 
Bjarkarbraut 19, Bláskógabyggð.

3. Axel Óli Ægisson,
kt. 280376-5909, framkvæmdastjóri, 
Birkigrund 18, Svfél. Árborg.

4. Þórarinn Björn Steinsson,
kt. 120281-3139, nemi, Lerkidal 7, 
Reykjanesbæ.

5. Jón Birgir Indriðason,
kt. 221150-4659, mælingamaður, Sól-
heimum 46, Reykjavík.

6. Björn Virgill Hartmannsson,
kt. 091294-3629, nemi, Breiðabliks-
vegi 5, Vestmannaeyjum.

7. Eiríkur Friðriksson,
kt. 030758-3829, matráður, Hrísrima 
11, Reykjavík.

8. Guðlaugur Ingi Steinarsson,
kt. 081277-3389, lagerstjóri, Möðru-
felli 7, Reykjavík.

9. Sigurður G. Þórarinsson,
kt. 240153-4919, verkstjóri, Boðaslóð 
25, Vestmannaeyjum.

10. Níels Hafsteinsson,
kt. 020768-4019, framkvæmdastjóri, 
Hátröð 5, Kópavogi.

11. Viggó Júlíusson,
kt. 020787-2799, kerfi sfræðingur, 
Lofnarbrunni 18, Reykjavík.

12. Mikael Marinó Rivera,
kt. 261181-4959, framkvæmdastjóri, 
Eggertsgötu 10, Reykjavík.

13. Jón Þór Júlíusson,
kt. 230381-5269, framkvæmdastjóri, 
Eyktarási 23, Reykjavík.

14. Lárus Hermannsson,
kt. 191169-5229, matreiðslumaður, 
Kveldúlfsgötu 22, Borgarbyggð.

15. Fríða Björk Einarsdóttir,
kt. 220790-2909, húsmóðir, Jörfa-
bakka 8, Reykjavík.

16. Steingrímur Óli Kristjánsson,
kt. 311285-2389, öryrki, Grýtubakka 8, 
Reykjavík.

17. Ólafur Þór Jónsson,
kt. 271080-5579, húsasmiður, Tjald-
hólum 40, Svfél. Árborg.

18. Sigrún Pálsdóttir,
kt. 160947-7219, húsmóðir, Mávatjörn 
21, Reykjanesbæ.

19. Örn Ólafsson,
kt. 300342-4779, þjónn, Mávatjörn 21, 
Reykjanesbæ.

20. Þóra G. Ingimarsdóttir,
kt. 220953-3789, hjúkrunarfræðingur, 
Ásholti 8, Reykjavík.

I–  listi Flokks heimilanna:
1. Vilhjálmur Bjarnason,

kt. 130963-5609, ekki fj árfestir, Klaust-
urhvammi 20, Hafnarfi rði.

2. Magnús I. Jónsson,
kt. 030570-3169, atvinnurekandi, 
Spóarima 14, Svfél. Árborg.

3. Pálmi Þór Erlingsson,
kt. 280776-4919, fl ugmaður, Klettási 
13, Reykjanesbæ.

4. Guðrún H. Bjarnadóttir,
kt. 060463-7199, leikskólakennari, 
Hólagötu 42, Vestmannaeyjum.

5. Helgi Kristjánsson,
kt. 050564-5929, viðskiptafræðingur, 
Starmóa 9, Reykjanesbæ.

6. Friðgeir Torfi  Ásgeirsson,
kt. 160679-4259, tölvunarfræðingur, 
Vesturgötu 65, Reykjavík.

7. Daníel Magnússon,
kt. 130353-2749, bóndi, Akbraut, 
Rangárþingi ytra.

8. Gréta Sólveig Gunnlaugsdóttir,
kt. 090856-4139, húsmóðir, Sólvalla-
götu 44a, Reykjanesbæ.

9. Eva Agata Alexdóttir,
kt. 240368-2859, ráðgjafi , Möðrufelli 
11, Reykjavík.

10. Sigrún Gunnarsdóttir,
kt. 051278-5509, námsmaður, Hafnar-
götu 75, Reykjanesbæ.

11. Hallgrímur Hjálmarsson,
kt. 080992-3279, fi skiðnaðarmaður, 
Suðurvör 14, Grindavík.

12. Hrafnhildur Gunnarsdóttir,
kt. 090972-3599, háskólanemi, Suður-
götu 23a, Reykjanesbæ.

13. Ragnar B. Bjarnarson,
kt. 180958-7119, bílstjóri, Réttarholti 
2, Svfél. Árborg.

14. Baldvin Örn Arnarson,
kt. 100665-3369, fl ugvallarstarfsmað-
ur, Heiðarbóli 8g, Reykjanesbæ.

15. Sólveig Jóna Jónasdóttir,
kt. 121162-3189, stuðningsfulltrúi, 
Reykjabraut 23, Svfél. Ölfusi.

16. Örn Viðar Einarsson,
kt. 231236-4819, vörubifreiðarstjóri, 
Faxastíg 4, Vestmannaeyjum.

17. Guðbjörg A. Finnbogadóttir,
kt. 080691-2979, nemandi, Minni-
Mástungu, Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi.

18. Eiríkur A. Nilssen,
kt. 260451-2279, sjómaður, Þórustíg 
13, Reykjanesbæ.

19. Jón Örn Ingileifsson,
kt. 280586-2939, verktaki, Svínavatni 
2, Grímsnes- og Grafningshreppi.

20. Anna Valdís Jónsdóttir,
kt. 080456-7519, starfsmaður Fjöl-
skylduhjálpar Íslands, Ægisgötu 44, 
Svfél. Vogum.

J–  listi Regnbogans, fyrir sjálf-
stæði Íslands og sjálfb æra þróun:
1. Bjarni Harðarson,

kt. 251261-4239, bóksali, Austurvegi 
27, Svfél. Árborg.

2. Guðmundur S. Brynjófsson,
kt. 201164-4439, rithöfundur og 
djákni, Túngötu 3, Svfél. Árborg.

3. Kolbrún S. Hilmarsdóttir,
kt. 260349-2289, viðurkenndur bókari, 
Hringbraut 71, Reykjavík.

4. Kristbjörg Steinunn Gísladóttir,
kt. 111063-2659, meðferðarfulltrúi, 
Kirkjuteigi 25, Reykjavík.

5. Jónas Pétur Hreinsson,
kt. 030760-3289, iðnrekstrarfræðing-
ur, Austurvegi 12, Grindavík.

6. Elín Birna Vigfúsdóttir,
kt. 301187-3279, háskólanemi, Kletta-
stíg 2a, Akureyri.

7. Irma Þöll Þorsteinsdóttir,
kt. 040683-5699, hljóðmaður, Leirdal 
10, Svfél. Vogum.

8. Helga Garðarsdóttir,
kt. 221059-4929, framhaldsskólakenn-
ari, Silfurbraut 6, Svfél. Hornafi rði.

9. Valgeir Bjarnason,
kt. 160654-7599, fagsviðsstjóri, Erl-
urima 8, Svfél. Árborg.

10. Magnús Halldórsson,
kt. 061054-2869, smiðjukarl, Stóra-
gerði 27, Rangárþingi eystra.

11. E. Tryggvi Ástþórsson,
kt. 040870-5399, varaformaður Verka-
lýðsfélags Suðurlands, Víkurbraut 30a, 
Mýrdalshreppi.

12. Eva Aasted,
kt. 200372-6039, sjúkraliði, Hjarðar-
holti 13, Svfél. Árborg.

13. Sigurlaug Gröndal,
kt. 260560-5819, verkefnisstjóri, 
Brynjólfsbúð 8, Svfél. Ölfusi.

14. Guðmundur Sæmundsson,
kt. 031146-3649, háskólakennari, Hrís-
holti 1, Bláskógabyggð.

15. Hlíf Gylfadóttir,
kt. 100266-4239, framhaldsskólakenn-
ari, Silfurbraut 21, Svfél. Hornafi rði.

16. Harpa Rún Kristjánsdóttir,
kt. 220190-2189, bókmenntafræði-
nemi, Hólum, Rangárþingi ytra.

17. Sigríður J. Sigurfi nnsdóttir,
kt. 120858-3869, bóndi, Hrosshaga 2, 
Bláskógabyggð.

18. Helga Ágústsdóttir,
kt. 050547-3969, hugfl æðiráðunautur, 
Blönduhlíð 4, Reykjavík.

19. Óðinn Kalevi Andersen,
kt. 280360-4149, starfsmaður Árborg-
ar, Túngötu 57, Svfél. Árborg.

20. A. Hildur Hákonardóttir,
kt. 280438-3409, listakona, Straum-
um, Svfél. Ölfusi.

L–  listi Lýðræðisvaktarinnar:
1. Finnbogi Vikar,

kt. 220878-3849, viðskiptalögfræð-
ingur og sjómaður, Heiðarbrún 7, 
Hveragerði.

2. Kristín Ósk Wium,
kt. 040183-7369, húsmóðir og nemi, 
Grænásbraut 1221, Reykjanesbæ.

3. Jón Gunnar Björgvinsson,
kt. 230674-5589, fl ugmaður, Rósarima 
3, Reykjavík.

4. S. Sjöfn Rafnsdóttir,
kt. 160855-7469, hrossabóndi, Stóra-
Klofa, Rangárþingi ytra.

5. Þórir Baldursson,
kt. 290344-2209, tónskáld, Brekkubæ 
5, Reykjavík.

6. Hanna Guðrún Kristinsdóttir,
kt. 240866-5019, sjúkraliði og kaupa-
kona, Heiðmörk 61, Hveragerði.

7. Sigurður Hreinn Sigurðsson,
kt. 201062-5009, kvikmyndagerðar-
maður, Suðurgötu 8, Reykjavík.

8. Borghildur Guðmundsdóttir,
kt. 290976-4219, nemi og rithöfundur, 
Nesvegi 19, Reykjanesbæ.

9. Kári Jónsson,
kt. 250559-4539, bílstjóri, Nátthaga 
14, Sandgerði.

10. Björk Hjaltalín Stefánsdóttir,
kt. 310183-3429, sálfræðingur, Skógar-
braut 1106, Reykjanesbæ.

11. Auður Björg Kristinsdóttir,
kt. 120787-3229, fi skverkakona, Breið-
hóli 18, Sandgerði.

12. Jón Elíasson,
kt. 260458-4859, húsasmiður, Hafnar-
götu 3, Svfél. Vogum.

13. Erlingur Björnsson,
kt. 231144-4639, tónlistarmaður, 
Bjarmalandi 15, Sandgerði.

14. Magnús Erlendsson,
kt. 240663-2289, kúabóndi, Vestur-
Meðalholtum, Flóahreppi.

15. Hjörtur Howser,
kt. 300661-5139, tónlistarmaður, 
Stekkjarkinn 3, Hafnarfi rði.

16. Gunnar Þór Jónsson,
kt. 120247-2989, vélvirki, Stóra-Núpi 
2, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

17. Valgerður Reynaldsdóttir,
kt. 190355-3309, húsmóðir, Hring-
braut 52, Reykjanesbæ.

18. Ágúst Þór Skarphéðinsson,
kt. 240545-3229, öryggisvörður, Öldu-
slóð 46, Hafnarfi rði.

19. Stefán Már Guðmundsson,
kt. 020480-4599, verkstjóri, Grænás-
braut 1221, Reykjanesbæ.

20. Páll Guðmundsson,
kt. 290826-4549, fyrrv. skólastjóri, 
Unnarbraut 10, Seltjarnarnesi.

S–  listi Samfylkingarinnar–  jafn-
aðarmannafl okks Íslands:
1. Oddný G. Harðardóttir,

kt. 090457-4899, alþingismaður, Björk, 
Svfél. Garði.

2. Björgvin G. Sigurðsson,
kt. 301070-4629, alþingismaður, 
Grænuvöllum 5, Svfél. Árborg.

3. Arna Ír Gunnarsdóttir,
kt. 270870-3339, félagsráðgjafi  og 
bæjarfulltrúi, Kjarrhólum 30, Svfél. 
Árborg.

4. Árni Rúnar Þorvaldsson,
kt. 260776-5769, kennari og bæjar-
fulltrúi, Silfurbraut 7c, Svfél. Horna-
fi rði.

5. Ólafur Þór Ólafsson,
kt. 300572-5379, forstöðumaður og 
bæjarfulltrúi, Austurgötu 3b, Sandgerði.

6. Bryndís Sigurðardóttir,
kt. 090362-2329, framkvæmdastjóri, 
Réttarheiði 9, Hveragerði.

7. Bergvin Oddsson,
kt. 160486-2959, stjórnmálafræði-
nemi, Gullengi 37, Reykjavík.

8. Borghildur Kristinsdóttir,
kt. 090172-4769, bóndi, Skarði, Rang-
árþingi ytra.

9. Hannes Friðriksson,
kt. 220458-5209, innanhússarkitekt, 
Freyjuvöllum 6, Reykjanesbæ.

10. Gunnar Hörður Garðarsson,
kt. 290888-3369, stjórnmálafræði-
nemi, Erlutjörn 2, Reykjanesbæ.

11. Marta Sigurðardóttir,
kt. 171086-6049, bæjarfulltrúi, Forn-
uvör 6, Grindavík.

12. Hróðmar Bjarnason,
kt. 080558-5709, framkvæmdastjóri 
og bæjarfulltrúi, Völlum, Svfél. Ölfusi.

13. Dagmar Lóa Hilmarsdóttir,
kt. 081279-5789, viðskiptafræðingur 
af alþjóðamarkaðssviði, Holtsgötu 46, 
Reykjanesbæ.



14. Muhammad Azfar Karim,
kt. 120675-3389, kennari, Nestúni 4b, 
Rangárþingi ytra.

15. Guðrún Ingimundardóttir,
kt. 051052-2429, stuðningsfulltrúi, 
Smárabraut 9, Svfél. Hornafi rði.

16. Ingimundur B. Garðarsson,
kt. 290349-2149, formaður Félags 
kjúklingabænda, Vatnsenda, Flóa-
hreppi.

17. Soff ía Sigurðardóttir,
kt. 180957-4059, húsfreyja, Engjavegi 
2, Svfél. Árborg.

18. Gísli Hermannsson,
kt. 100741-3429, fyrrv. línuverkstjóri, 
Fossvegi 6, Svfél. Árborg.

19. Eyjólfur Eysteinsson,
kt. 080435-2239, formaður Félags 
eldri borgara á Suðurnesjum, Suður-
götu 5, Reykjanesbæ.

20. Margrét Frímannsdóttir,
kt. 290554-4549, forstöðumaður Litla-
Hrauns og Sogns, Hraunbraut 38, 
Kópavogi.

T–  listi Dögunar–  stjórnmála-
samtaka um réttlæti, sanngirni 
og lýðræði:
1. Andrea J. Ólafsdóttir,

kt. 020872-5359, verkefnastjóri, Skild-
inganesi 4, Reykjavík.

2. Þorvaldur Geirsson,
kt. 161166-5029, kerfi sfræðingur, Me-
lási 9, Garðabæ.

3. Þráinn Guðbjörnsson,
kt. 270975-5779, verkfræðingur og 
bóndi, Hraunvöllum, Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.

4. Guðrún Ágústa Ágústsdóttir,
kt. 170276-4509, ráðgjafi  og nemi, 
Skólagerði 61, Kópavogi.

5. Þór Saari,
kt. 090660-8299, hagfræðingur og 
þingmaður, Hliðsnesi 6, Garðabæ.

6. Ragnhildur L. Guðmundsdóttir,
kt. 281164-4579, kennari, Melteigi 20, 
Reykjanesbæ.

7. Karólína Gunnarsdóttir,
kt. 221058-2249, garðyrkjubóndi, Akri, 
Bláskógabyggð.

8. Eiríkur Harðarson,
kt. 080870-4429, öryrki, Háengi 4, 
Svfél. Árborg.

9. Sigrún Ólafsdóttir,
kt. 211056-4609, matvælafræðingur, 
Smáratúni 9, Svfél. Árborg.

10. Stefán Hjálmarsson,
kt. 040779-3619, tæknimaður, Skógar-
braut 1109, Reykjanesbæ.

11. Gréta M. Jósepsdóttir,
kt. 250285-3299, stjórnmálafræðingur 
og fl ugfreyja, Háaleiti 5c, Reykja-
nesbæ.

12. Ólöf Björnsdóttir,
kt. 290546-3899, sjálfstæður atvinnu-
rekandi, Drangavöllum 6, Reykja-
nesbæ.

13. Hlynur Arnórsson,
kt. 270168-4939, háskólakennari, 
Hjarðarholti 13, Svfél. Árborg.

14. Högni Sigurjónsson,
kt. 250156-4059, fi skeldisfræðingur, 
Reykjamörk 1, Hveragerði.

15. Svanhildur Inga Ólafsdóttir,
kt. 200279-5819, félagsráðgjafi , Mið-
engi 18, Svfél. Árborg.

16. Steinar Immanúel Sörensson,
kt. 240772-5829, gullsmíðameistari, 
Melalind 12, Kópavogi.

17. Anna Grétarsdóttir,
kt. 100156-2109, framkvæmdastjóri, 
Álft atjörn 3, Reykjanesbæ.

18. Þorsteinn Árnason,
kt. 040751-3789, vélfræðingur, Ártúni 
11, Svfél. Árborg.

19. Guðríður Traustadóttir,
kt. 101165-5909, verslunarkona, Skóg-
arbraut 1107, Reykjanesbæ.

20. Guðmundur Óskar Hermanns-
son,
kt. 250550-3839, veitingamaður, Dal-
braut 1, Bláskógabyggð.

V–  listi Vinstri hreyfi ngarinnar–  
græns framboðs:
1. Arndís Soff ía Sigurðardóttir,

kt. 060678-3249, lögfræðingur og 
varaþingmaður, Smáratúni, Rangár-
þingi eystra.

2. Inga Sigrún Atladóttir,
kt. 080471-3949, guðfræðingur og 
bæjarfulltrúi, Aragerði 12, Svfél. 
Vogum.

3. Þórbergur Torfason,
kt. 120354-7449, fi skeldisfræðingur, 
Breiðabólsstað 3, Lundi, Svfél. Horna-
fi rði.

4. Einar Bergmundur Arnbjörns-
son,
kt. 240760-7119, tækniþróunarstjóri, 
Breiðahvammi, Svfél. Ölfusi.

5. Jórunn Einarsdóttir,
kt. 220475-3289, grunnskólakennari, 
Áshamri 56, Vestmannaeyjum.

6. Margrét Magnúsdóttir,
kt. 070555-7949, garðyrkjufræðingur, 
Aðaltjörn 1, Svfél. Árborg.

7. Guðmundur Auðunsson,
kt. 281063-2199, hagfræðingur, Bret-
landi.

8. Steinarr B. Guðmundsson,
kt. 041061-3249, verkamaður, Haga-
túni 20, Svfél. Hornafi rði.

9. Sigþrúður Jónsdóttir,
kt. 170562-5859, náttúrufræðingur, 
Eystra-Geldingaholti, Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.

10. Þormóður Logi Björnsson,
kt. 301081-3599, grunnskólakennari, 
Fífumóa 3c, Reykjanesbæ.

11. Kristín Guðrún Gestsdóttir,
kt. 250563-4429, grunnskólakennari, 
Ránarslóð 12, Svfél. Hornafi rði.

12. Kjartan Halldór Ágústsson,
kt. 231055-3129, bóndi, Löngumýri, 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

13. Jóhanna Njálsdóttir,
kt. 270453-7919, grunnskólakennari, 
Hrauntúni 22, Vestmannaeyjum.

14. Samúel Jóhannsson,
kt. 140588-2539, leiðbeinandi, Mið-
túni 11, Svfél. Hornafi rði.

15. Anna Sigríður Valdimarsdóttir,
kt. 031081-5999, náttúrufræðingur, 
Stóra-Núpi 1, Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi.

16. Sigurbjörn Árni Arngrímsson,
kt. 310873-5359, prófessor, Laugar-
braut 7b, Bláskógabyggð.

17. Gunnar Marel Eggertsson,
kt. 111154-4659, skipasmiður, Máva-
braut 8d, Reykjanesbæ.

18. Þórey Bjarnadóttir,
kt. 050178-5959, bóndi og ráðu-
nautur, Kálfafelli, Upphúsum, Svfél. 
Hornafi rði.

19. Jón Hjartarson,
kt. 060444-2429, eft irlaunamaður, 
Suðurengi 34, Svfél. Árborg.

20. Guðrún Sigríður Jónsdóttir,
kt. 160631-2019, félagsráðgjafi  og 
eft irlaunakona, Vallholti 11, Svfél. 
Árborg.

Þ–  listi Pírata:
1. Smári Páll McCarthy,

kt. 070284-2789, framkvæmdastjóri 
IMMI, Hringbraut 53, Reykjavík.

2. Halldór Berg Harðarson,
kt. 190586-3329, námsmaður, Austur-
götu 10, Reykjanesbæ.

3. Björn Þór Jóhannesson,
kt. 020779-3149, kerfi sstjóri, Þelamörk 
50, Hveragerði.

4. Svafar Helgason,
kt. 270483-5779, kynningarstjóri, 
Laugavegi 27a, Reykjavík.

5. Ágústa Erlingsdóttir,
kt. 280780-3169, námsbrautarstjóri, 
Þelamörk 50, Hveragerði.

6. Arndís Einarsdóttir,
kt. 100366-8279, starfsmaður í bú-
setuþjónustu, Laugavegi 132, Reykja-
vík.

7. Sigurður Guðmundsson,
kt. 140283-4289, atvinnuleitandi, 
Lyngmóa 17, Reykjanesbæ.

8. Hjalti Parelius Finnsson,
kt. 250579-4549, myndlistarmaður, 
Suðurtúni 1, Reykjanesbæ.

9. Örn Gunnþórsson,
kt. 260679-5119, þjóðfræðinemi, Erl-
urima 4, Svfél. Árborg.

10. Gunnar Sturla Ágústuson,
kt. 010388-2609, háskólanemi og 
kaffi  barþjónn, Bjarkarási 17, Garðabæ.

11. Eyjólfur Kristinn Jónsson,
kt. 030276-3459, öryggisvörður, Hjalla-
vegi 29, Reykjavík.

12. Kári Guðnason,
kt. 040486-2599, húsasmiður, Seiðakv-
ísl 4, Reykjavík.

13. Ingibjörg R. Helgadóttir,
kt. 010566-4959, stuðningsfulltrúi, 
Blómvangi 16, Hafnarfi rði.

14. Erla Rut Káradóttir,
kt. 091189-2089, háskólanemi, Egg-
ertsgötu 8, Reykjavík.

15. Jack Hrafnkell Daníelsson,
kt. 300165-3899, öryrki, Ástjörn 9, 
Svfél. Árborg.

16. Theódór Árni Hansson,
kt. 150182-3959, frístundaráðgjafi , 
Grandavegi 3, Reykjavík.

17. Hugrún Hanna Stefánsdóttir,
kt. 271092-3189, háskólanemi, Goða-
kór 6, Kópavogi.

18. Helgi Hólm Tryggvason,
kt. 090765-4509, starfandi stjórnar-
formaður, Barðaströnd 51, Seltjarnar-
nesi.

19. Sigurrós Svava Ólafsdóttir,
kt. 070683-4079, myndlistarmaður, 
Flatahrauni 1, Hafnarfi rði.

20. Lena Sólborg Valgarðsdóttir,
kt. 190781-3999, leikskólakennari, 
Reynihvammi 27, Kópavogi.

SUÐVESTUR-
KJÖRDÆMI
A–  listi Bjartrar framtíðar:
1. Guðmundur Steingrímsson,

kt. 281072-4209, alþingismaður, Nes-
vegi 59, Reykjavík.

2. Freyja Haraldsdóttir,
kt. 270686-2659, framkvæmdastýra, 
Mosprýði 2, Garðabæ.

3. Guðlaug Kristjánsdóttir,
kt. 260772-5039, formaður BHM, 
Furuvöllum 18, Hafnarfi rði.

4. Erla Karlsdóttir,
kt. 170272-5369, meistaranemi, Furu-
grund 24, Kópavogi.

5. Pétur Óskarsson,
kt. 281166-4769, framkvæmdastjóri, 
Þrastarási 71, Hafnarfi rði.

6. Andrés Pétursson,
kt. 110861-5409, ráðgjafi , Lækjasmára 
90, Kópavogi.

7. Borghildur Sturludóttir,
kt. 090975-4479, arkitekt, Vesturgötu 
12b, Hafnarfi rði.

8. Sigurður P. Sigmundsson,
kt. 280257-3549, fj ármálastjóri, Fjólu-
hlíð 14, Hafnarfi rði.

9. Ragnheiður Guðmundsdóttir,
kt. 200269-4469, hjúkrunarfræðingur, 
Kirkjubraut 19, Seltjarnarnesi.

10. Sigurjón Kjartansson,
kt. 200968-5659, framleiðandi, Reyni-
grund 33, Kópavogi.

11. María Pálsdóttir,
kt. 301270-3999, leikkona, Skálahlíð 
21, Mosfellsbæ.

12. Kjartan Atli Kjartansson,
kt. 230584-2739, körfuboltamaður, Ás-
holti 6, Reykjavík.

13. Helga Bragadóttir,
kt. 180360-3529, lektor í hjúkrunar-
fræði, Miðskógum 13, Garðabæ.

14. Anna Guðrún Hugadóttir,
kt. 201047-4559, námsráðgjafi , Holts-
búð 89, Garðabæ.

15. Aldís Sigurðardóttir,
kt. 150877-4749, baráttukona, Kvista-
völlum 25, Hafnarfi rði.

16. Hlini Melsteð Jóngeirsson,
kt. 180880-6079, kerfi sstjóri, Staðar-
bergi 8, Hafnarfi rði.

17. Ragnhildur Reynisdóttir,
kt. 211171-4059, markaðsstjóri, Kópa-
lind 1, Kópavogi.

18. Snorri Páll Einarsson,
kt. 260668-5449, hugbúnaðarsérfræð-
ingur, Haukalind 26, Kópavogi.

19. Jón Ingvar Valdimarsson,
kt. 280555-4449, kerfi sstjóri, Álfh eim-
um 50, Reykjavík.

20. Sigrún Sól Ólafsdóttir,
kt. 310868-4269, leikstjóri, Brekku-
hvarfi  12, Kópavogi.

21. Agnar Johnson,
kt. 251158-2749, framkvæmdastjóri, 
Afl agranda 34, Reykjavík.

22. Guðrún Sesselja Arnardóttir,
kt. 230866-3339, lögmaður, Súlunesi 
9, Garðabæ.

23. Auður Jónsdóttir,
kt. 300373-4109, rithöfundur, Drafnar-
stíg 2a, Reykjavík.

24. Helgi Pétursson,
kt. 280549-7899, ferðamálafrömuður, 
Hrísmóum 4, Garðabæ.





Umhverfisátak

Þeir sem er hugað um umhverfi sitt ættu að hætta 
að kaupa innkaupapoka og nota innkaupatöskur 
í staðinn. Einnig ætti að draga úr notkun á plast-
bollum, -diskum og –hnífapörum og hætta að nota 
plastfilmu og nota frekar glerkrukkur.

ÓDÝRT  Árni 
Rudolf flytur 
inn gæðaskó 
og selur 
meðal annars 
í Outlet skóm 
við Fiskislóð 
75, rétt við 
Krónuna og 
Byko.  MYND/GVA

Árni Rudolf hefur rekið verslun ina 
Outlet skór frá 2001 og því vanur 
maður þegar kemur að skóm. 

Hann flytur skóna inn frá Bandaríkjunum, 
Portúgal og fleiri löndum. „Við erum 
með yfir 400 vörutitla hérna í búðinni 
og getum boðið að minnsta kosti 50% 
ódýrari skó en aðrir. Úr nægu er að velja, 
hvort sem er á konur, karla eða börn, allt 
vandaðir skór,“ segir hann. 

Verðin eru lág eins og gengur og 
gerist í outlet-verslunum og umhverfið 
vinalegt. „Búðin er lítil og ekki í dýru 
verslunarhúsnæði sem gerir það að 
verkum að við getum boðið lægra verð 
en gengur og gerist. Vörurnar eru heldur 
ekki af verri endanum en við erum með 

fjölda vörumerkja, þar á meðal gæðaskó 
frá Skechers sem hafa verið gríðar-
vinsælir undanfarin ár. Nú höfum við 
einnig verið að taka inn gæðaskó fyrir 
golfara,“ segir Árni og bætir við að nóg 
sé til af stígvélum á börnin og þægilegum 
sportskóm fyrir allan aldur. 

Á þeim rúmu ellefu árum sem Outlet 
skór hefur verið starfandi hafa ýmsir 
lagt það í vana sinn að versla þar. 
„Fjöldi fastakúnna kemur til okkar, þar 
af töluvert af fólki utan af landi. Eins er 
mikið af karlmönnum sem koma hingað. 
Þeir sækjast eftir því að geta mátað skó 
sem þeir sjá í búðinni í ró og næði. Hér 
er líka alltaf nóg af stæðum og fljótlegt 
að hoppa inn og máta skó.“

ÓDÝRIR SKÓR Á 
ALLA FJÖLSKYLDUNA
OUTLET SKÓR KYNNA  Ein elsta outlet-verslun landsins, Outlet skór, er á 
Fiskislóð 75 úti á Granda. Úrval af skóm á góðu verði og nóg af bílastæðum.

HVAR?
Verslunin 
Outlet skór er 
opin alla virka 
daga frá 13 til 
18 og á laugar-
dögum frá 12 til 
16. Hægt er að 
finna hana á 
Facebook undir 
nafninu https://
www.facebook.
com/skooutlet.

teg DECO HONEY - 
fæst í D,DD,E,F,FF,G 
skálum á kr. 9.980,- 

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
Laugardaga frá kl. 10-14

SVO FLOTTUR !
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■ FLOTT
Victoria‘s Secret kynnti nýlega 
baðfatatísku sumarsins. At-
hygli vakti að fyrirtækið leggur 
áherslu á efnislítil og kyn-
þokkafull bikiní. Frægar fyrir-
sætur á borð við Alessöndru 
Ambrosio, Candice Swanepoel 
og Karlie Kloss sýndu þessa 
„heitu“ baðfatatísku í Los 
Angeles. Sumar tegundir þess-
arar nýju bikiní-línu eru með 
svokallaðan push-up brjósta-
haldara en aðrar eru í glamúr, 
með keðjur í stað banda. Þá er 
einnig boðið upp á að kaupa 
fimm buxur og fimm brjósta-
haldara en með því er hægt að 
breyta um útlit bikinísins eftir 
þörfum. 

Hægt er að fylgjast með 
tískunni hjá Victoria‘s Secret á 
Facebook. 

GLAMÚR OG 
KYNÞOKKI

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!
Kíktu á vefinn jsb.is

Rétta leiðin til að breyta um lífsstíl, komast í kjörþ gd og gott form. Rétta leiðin t ta um lífsstíl, komast í kjörþ gd og tt  Rétta leiðin  að breyta um lífsstíl, komast í kjörþyngd og gott
16 vikna námskeið – 3x í viku – mo un-, d -  kvöldtímarða 16 vviikna námskeið – 3x í viku – mo un-, d -  kvö8 eða 1616 vikna námskeið – 3x í viku – morgun-, dag- og k

ng - mataræði.70 mín 2x í viku, salur + tæki. Vigtun - mælinTT3  fyfyrir 16-25 ára. 70 mín 2x í viku, salur + tæki. Vigtun - mæ
Frrjájáls mæting í opna kerfinu og tækjasal. skeið. ms8 eða 16 vikna nám

Kynntu þér frábæran árangur á jsb.is!

ins 15 í hóp.rð. Aðeins s 15Æfingakerfi Báru Magnúsdóttur - aðaláherslan lögð á styrk, liðleika og góðan líkamsburð. Aðein
6 vikna námskeið 2x í viku – morgun- og síðdegistímar.

S&S
stutt og strangt

Markviskvissar æfingar í tækjasal með persónulegri leiðsögn og aðhaldi. Hámark 6 í hóp.persónulegri leiðsögn og aðhaldi. Hámark 6ónulegri leiðsögn og aðhaldi. Hámark
Tilvalin leið teið til að koma sér af stað! r. 2 vikn  – x í vi x í viku í 4 vikur. kna n  – x í vi x í vika námskeið – 5x í viku eða 3x í vi
Skráning alltaf í gangi.

FFarið í gegnum röð af yogastöðum í heitum sal. Teygjanleiki vöðvanna aukinn, mikill sviti og vellílíðan.
6 6 vikna námskeið – 2x í víku kl 18:30.

Líkamsrækt á rólegegriri nótunum fyrir konur 60 ára og eldri. 
í vikuk  kl6 vikna námskeið - 22x x íí viku kl 9:30. 

Heileildrænt hug- og heilsuræktarkerfi. Frábær leið til líkamlegrar og andlegrar uppbyggingar. 
66 vikukur – 2x í viku – morgun-, hádegis- og síðdegistímar.

hópa líkamans.stu vöðvahóhópa Krefjaandn i æfingakerfi sem stuðlar að betri líkamsbeitingu og þjálfar alla helstu vöðv
6 vikur  – – 2x í viku – síðdegistímar. 

stelpur 16-25 ára

r.

ði

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT AA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AAAAAAAkkkkkkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkranananannnnnnanananananananaaaaaa eseseseseseeeseeeeee
mmmmmmmmmmmmmoooooooooomoorrrrrgrgrgrgggggrrgggunununnnnnnnnnunun----- - - ooooooooggggggggggoo  
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fffffffffffffyyyyyyyyyyyyyyyyyyyllllllllllllllllgggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrr öööööööööööööööllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmm   nnnnnnáááááááááááááámmmmmmmmmmmmmmmmmssssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiðððððððððððððððððððððuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!

Vertu í S-inu þínu í sumar!
Innritun hafin - sími 581 3730

Ný námskeið hefjast 29. apríl

Belladonna á Facebook

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

Mikið úrval 
af léttum 

yfirhöfnum 
Stærðir 38-58

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Z-BRAUTIR OG 
GLUGGATJÖLD 
Guðrún Helga Theo-
dórsdóttir segir tjöld 
fyrir glugga að ná 
vinsældum aftur.
MYND/STEFÁN

Við erum rótgróið fjölskyldufyrir-
tæki og höfum sérhæft okkur í 
lausnum fyrir íslenska glugga. Við 

förum heim til viðskiptavina, mælum 
gluggana og hjálpum til við að velja 
það sem hentar hverjum og einum. Þá 
útbúum við tjöldin og setjum þau upp en 
allt sem við gerum er sérsniðið og unnið 
hér á landi. Þar af leiðandi getum við 
einnig alltaf gert við og lagað ef þarf,“ 
segir Guðrún Helga Theodórsdóttir, einn 
af eigendum Z-brauta og gluggatjalda.

Hún segir íslensk heimili glíma við 
sterkt sólarljósið á sumrin. Verslunin 
bjóði upp á úrval lausna til að draga úr 
sterkum geislum sólarinnar. 

„Við eigum mikið af screen-tjöldum 
og einnig sólarfilmu til að brjóta sólar-
geislann, sem og gluggatjöldum sem 
blokka alveg á birtuna. Það vinsælasta 
hjá okkur eru tvöfaldar rúllugardínur, 
tvískiptar þannig að þú getur bæði 
séð út og lokað þeim. Þá eru létt tjöld 
yfir gluggana að ná vinsældum aftur 
en undan farið hafa rúllu- og strimla-
gardínur verið mjög vinsælar á ís-
lenskum heimilum. Sá mínímalíski stíll 
er á undanhaldi og fólki er farið að 
kaupa liti og munstur til að gera hlýlegt 
inni hjá sér. Þunn, munstruð og lituð 
gluggatjöld eru mikið í gangi í Evrópu 
núna og litir eins og rauður og brúnn 
eru vinsælir,“ segir Guðrún og bætir við 

að verslunin sé í samvinnu við breska 
fyrirtækið Prestigious Textil.

„Úrvalið hjá Prestigious er mjög gott. Þar 
ættu allir að geta fundið eitthvað sem passar 
þeim. Við erum með möppur hér í verslun-
inni hjá okkur sem fólk getur skoðað og valið 
úr. Hægt er að velja um gluggatjöld, vegg-
fóður og áklæði. Við pöntum svo nákvæm-
lega það sem viðskiptavininn vantar, hvort 
sem það er bara einn metri eða heilar rúllur. 
Við fáum sendingar einu sinni í viku svo bið-
tíminn er ekki langur. Við bjóðum einnig upp 
á hágæða handklæði, sængurföt og almenn-
ar textílvörur fyrir heimilið.“

Nánari upplýsingar er að finna á heima-
síðu verslunarinnar: www.z.is.

LITIR OG LÉTT TJÖLD
Z-BRAUTIR OG GLUGGATJÖLD KYNNA  Heildarlausnir fyrir alla glugga. 
Sérsniðin gluggatjöld fyrir íslenskar aðstæður og allt það nýjasta frá Evrópu.
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Í þessu húsi hefur verið starfrækt 
verslun af einhverju tagi sleitulaust 
í 125 ár. En við teljum okkur svolítið 

sér á parti, eða ég veit ekki til þess að 
nokkurt gallerí sem selur íslenska hönn-
un eftir rekstraraðila hafi orðið tuttugu 
ára,“ segir Margrét Guðnadóttir, einn 
eigenda Kirsuberjatrésins.

Margrét stofnaði Kirsuberjatréð 
ásamt Sigrúnu Kristjánsdóttur árið 1993 
en Sigrún hafði þá nýlokið hönnunar-
námi í Hollandi. Þær stöllur kynntust 
á námskeiði Margrétar í tágarvinnu og 
þegar Vesturgata 4, þá rúmlega aldar-
gamalt verslunarhúsnæði, stóð þeim til 
boða hugsuðu þær sig ekki tvisvar um.

„Það voru margir hissa á okkur að 
leggja í að vera hér, við ættum frekar að 
vera í Kringlunni eða á Laugaveginum. 
En fólk segir það ekki lengur. Nú tala all-
ir um hvað þetta er frábær staðsetning,“ 
segir Margrét. „Enda hefur gengið vel. 
Spurninguna hvort við ættum að hætta 
hefur aldrei borið upp. Smám saman 
bættust við hönnuðir. Sigrún sneri sér 
að öðru og dag standa ellefu hönnuðir 
að Kirsuberjatrénu. Við höfum alltaf 
lagt áherslu á að vera með fjölbreytta 
hönnun og skiptumst sjálfar á að standa 
vaktina við búðarborðið,“ segir Margrét 
en upprunalega sjóðsvélin er enn í 
notkun og innréttingarnar eru frá árinu 
1913. „Við höfum nánast ekkert hróflað 
við þeim og hér er gamla búðarborðið 

eins og það var. Í upphafi var verslað 
hér með leður og efni til skógerðar, síð-
an vefnaðarvöru og svo bættust ritföng 
við. Björn Kristjánsson, sem stofnaði 
verslunina hér fyrst, var einnig fyrstur 
til að versla með peninga í Reykjavík, 
sem var nýnæmi í bænum þá en fram að 
því tíðkuðust vöruskipti.“

Í tilefni afmælisins verður opnuð 
sýning í Kirsuberjatrénu á morgun, 
bæði um sögu hússins frá upphafi og 
sögu þeirra hönnuða sem komið hafa 
að Kirsuberjatrénu þessi tuttugu ár. 
Þá verður einnig haldin afmælisveisla í 
búðinni á laugardaginn. ■ heida@365.is

HÖNNUN Í 20 ÁR
ÍSLENSK HÖNNUN Í 20 ÁR  Margrét Guðnadóttir stofnaði Kirsuberjatréð í 
aldargömlu verslunarhúsnæði fyrir 20 árum. Um helgina verður opnuð sýning 
um sögu hússins og þeirra hönnuða sem staðið hafa að Kirsuberjatrénu.

SÝNING UM SÖGU 
HÚSSINS Margrét 
Guðnadóttir opnar 
ásamt hönnuðum Kirsu-
berjatrésins sýningu um 
sögu hússins og sögu 
hönnuða Kirsuberjatrés-
ins, en þar hefur íslensk 
hönnun verið seld í tvo 
áratugi. Búðarkassinn 
hefur verið í notkun í 125 
ár. MYND/GVA

MOSKVUTÍSKAN
Rússnesku tískuvikunni í Moskvu lauk nýver-
ið. Hún er einn stærsti tískuviðburður Austur-
Evrópu. Á pöllunum mátti sjá að hönnuðir sóttu 
sér innblástur í þjóðlegar hefðir og stíl, meðal 
annars í höfuðföt og hárgreiðslur sýningar-
stúlknanna, munstur á flíkunum og liti.

18. apríl
Verið velkomin til okkar
20% afsláttur af öllum vörum og léttar veitingar.

CHERRY GALLABUXUR 
10.320   12.900

SÍÐKJÓLL 
15.120   18.900

KRINGLUNNI
SMÁRALIND

SKYRTA
9.520  11.900

JAKKI
13.520   16.900

AMORI BAY BUXUR 
11.920   14.900

Kjólar og skokkar ný sending
25% afslÁTTUR 

St 38-50
Ótrúlegt úrval

R 

l

Nýtt kortatímabil
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GÖTUTÍSKAN Í 101
MIÐBÆR  Daníel Rúnarsson ljósmyndari skrapp í miðbæ Reykjavíkur og 
smellti nokkrum myndum af vegfarendum. Sumir voru á stuttermabol og 
komnir í sumarskap en aðrir voru með loðhúfu og lúffur. 

Í SVÖRTUM FÖTUM  Róbert Rafn setti 
upp sólgleraugun í góða veðrinu. 

BATMAN Á STUTTERMABOL  Leifur 
Þór var kominn í sumarskap á Batman-
bolnum. 

LOÐNAR LÚFFUR  Róbert O‘Neil var ekki alveg að kaupa 
sumarið.

BRÚNT LEÐUR OG BRJÁLAÐ HÁR 
 Mazen Maarof lét leðrið ráða ríkjum.  

BLÓMAMYNSTUR OG ULL  Guðrún 
Margrét klæddist jarðlitum og blóma-
mynstri í miðborgarysnum.   

RAUTT OG PÖNKAÐ  Sara Trummar skartaði rauðu þennan dag 
er hún brá sér í bæinn. 

KÚLUHATTUR OG KÖGUR  Brynja 
Skjaldardóttir var töff í Alladínbuxum 
með kúluhatt.

LOÐHÚFA OG RÚSKINNSSKÓR 
 Guðlaugu Maríu þótti öruggara að hafa 
loðhúfuna þótt sólin væri hlý.

Skipholti 29b • S. 551 07770

fagnar 50 ára afmæli

15% afsláttur 
af yfirhöfnum þessa vikuna

50% afsláttur 
af völdum vörum í vvvvveveeeeeeeerrrsrsrsssssrssrsssssllluluuuluuuuuuuuluuuuuuuuuuuuuuuluuuuuuuuuuuuuuunnn

Ekki þjást

fyrirbyggjandi fæðubótarefni

Dregur  úr  t íðni  og styrkle ika höfuðverkja 

Mígreni.is

Nýtt
á Íslandi

BEST OF
SUPPLEMENTS

AWARD 
WINNER

Ný kjólasending

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Save the Children á Íslandi



SÓLGLERAUGU
FIMMTUDAGUR  18. APRÍL 2013 Kynningarblað Á tískupallinum, í kvikmyndum, frægir hönnuðir.



KYNNING − AUGLÝSINGSólgleraugu FIMMTUDAGUR  18. APRÍL 20132

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Elsa Jensdóttir, s. 512 5427, elsaj@365.is 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Sérstök sólgleraugu á sýningu Moschino á 
tískuvikunni í Mílanó í febrúar. 

Skrautleg gleraugu á sýningu Lie Sang 
Bong á tískuvikunni í París í mars.

Á tískupalli
Sólgleraugu eru afar vinsælir 
aukahlutir, sérstaklega í heitari 
löndum. Tískuhönnuðir um 
allan heim nýta sér þessar 
vinsældir og nota 
sólgleraugun til að peppa 
upp á útlit fyrirsæta sinna 
á tískusýningum.

Sérstæð sólgleraugu á KTZ-
sýningunni á tískuvikunni í 
London í febrúar. 

Lagerfeld í janúar 2013. Lagerfeld í mars 2004.

Karl Lagerfeld er afar vana-
fastur þegar kemur að útlit-
inu. Svört föt með hvítum 
skyrtum sem hnepptar eru 
hátt upp í háls, svart bindi og 
silfurlitar nælur eru hluti af 
lúkkinu. Heildarútlitið er þó 
ekki fullkomið nema til komi 
svört sólgleraugu sem Lager-
feld tekur nánast aldrei niður 
á opinberum vettvangi.

Hönnuðurinn var eitt sinn 
inntur eftir því í viðtali í tíma-
ritinu Marie Claire af hverju 
hann tæki aldrei niður gler-
augun. Svarið var á þann veg 
að hann væri að verja sjónina. 
Þannig var að eitt sinn á yngri 
árum fékk Lagerfeld viskíglas 
í andlitið sem einhver hafði 
kastað og var ekki einu sinni 
ætlað honum. Taldi hann að 
ef hann hefði verið gleraugna-

laus þetta kvöld hefði hann 
misst sjónina á öðru auga. 
Því færi hann aldrei út 
sólgleraugna laus í dag. 

Telur gleraugun verja

Karl Lagerfeld árið 1985.

Afar skæsleg gleraugu 
á sýningu Miranda 

Konstantin idou á 
Mercedes-Benz tísku-

vikunni í Berlín í janúar. 

Flott 
umgjörð 
á 

sýningu 
Kenzo á 

tísku-
vikunni 
í París í 

mars.

Appelsínugul 
umgjörð frá 
Maidenlove á 
Mercedes-Benz 
tískuvikunni í 
Ástralíu í apríl. 

Töff gleraugu á sýningu Juliu 
Nikolaevu á Mercedes-Benz 
tískuvikunni í Moskvu í mars 
síðastliðnum. 

Ídag notar fólk sólgleraugu 
allan ársins hring og legg-
ur mikið upp úr vönduðum 

sólgleraugum. Glerin eru einn-
ig orðin miklu betri en áður og 
verja augun fyrir útfjólubláum 
geislum. 
Fólk 
kaupir 
líka fleiri 
en ein sól-
gleraugu, 
til dæmis ein 
dökk og önnur 
ljósari. En svo er einnig hægt að fá 
gler sem dökkna í sólinni,“ segir 
María Hlín Sigurðardóttir, versl-
unarstjóri Augans í 
Kringl-
unni.

Hún 
segir 
einnig 
algengt að styrk-
l e i k i  s é  s e t t u r í 
sólgler en áður voru sólhlífar sett-
ar framan á venjuleg gleraugu. 
Bæði sé hægt að fá einn styrk eða 
margskipt gler með styrk. Þá séu 
einnig fáanleg sérstök sólgler-
augu 
fyrir 
íþrótta-
iðkun, 
svo sem 
g o l f -  o g 
hlaupagleraugu.

„Öll t ísku- og gler-
augnamerki framleiða sólgler-
augu. Ef þér líkar eitthvert merki 
vel þá er alltaf hægt að fá sól-
gleraugu frá því líka. Í sumar eru 

kisugleraugun vinsæl fyrir 
konur en stór og kringlótt sól-

gleraugu halda líka vinsældum 
sínum. Ray Ban er alltaf vinsælt 
merki en við seljum einnig Oliver 
Peoples, Barton Perreira, Marc 
Jacobs, Gucci og fleiri. Þá erum við 
einnig með okkar eigin hönnun, 

Reykjavik Eyes, títaníum gjarðir 
með engum skrúfum. Það er að 
sjálfsögðu hægt að fá sólgler í þær 
umgjarðir líka.“

Sólgleraugu allt árið
Gleraugnaverslunin Augað í Kringlunni býður fjölbreytt úrval sólgleraugna. 
María Hlín Sigurðardóttir verslunarstjóri segir Íslendinga duglega að nota 
sólgleraugu allt árið.

María Hlín Sigurðardóttir, verslunarstjóri Augans í Kringlunni. MYND/STEFÁN

Boss

Oliver Peoples

Barton Perreira



ÞAR SEM ÚRVALIÐ ER AF 

SÓLGLERAUGUM
– ÖLL HELSTU MERKIN –

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI

www.opticalstudio. is www.facebook.com/OpticalStudio
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1 Tom Cruise í hlutverki liðsforingjans Petes „Maverick“ 
Mitchell bar Ray-Ban 3025 (Ray-Ban Aviator) sólgler-

augu í kvikmyndinni Top Gun árið 1986. Sala gleraugnanna 
stórjókst eftir myndina, um 40 prósent.

2 Í kvikmyndinni Breakfast at Tiffany‘s frá árinu 1961 
er aðalsöguhetjan Holly Golightly, sem leikin er 

af Audrey Hepburn, með svört Oliver Goldsmith-sól-
gleraugu. Árið 2011, í tilefni af 50 ára afmæli myndarinnar, 
gaf Oliver Goldsmith út gleraugun Manhattan, sem líkjast 
mjög gleraugum Holly Golightly.

3Vinsældir Ray-Ban sólgleraugnanna jukust mjög á 
níunda áratugnum og átti Tom Cruise stóran þátt í 

því. Í kvikmyndinni Risky Business frá 1983 var aðalsögu-
hetjan með Ray-Ban Wayfarer sólgleraugu. 

4 Í fyrstu Men in Black-myndinni árið 1997 bar leikarinn 
Will Smith Ray-Ban RB 2030 Predator-sólgleraugu. 

Salan á þessum gleraugum jókst mikið í kjölfarið.

5Sólgleraugun sem Tom Cruise er með í upphafssenu 
kvikmyndarinnar Mission Impossible II eru af gerðinni 

Oakley Romeo. Gleraugun urðu afar vinsæl hjá almenningi 
í kjölfar myndarinnar.

6 Í James Bond-myndinni Quantum of Solace frá árinu 
2008 er leikarinn Daniel Craig með svöl sólgleraugu 

af gerðinni Tom Ford 108. Þetta var nokkur breyting því 
James Bond hafði frá því í GoldenEye árið 1995 borið 
Person-sólgleraugu.

7 Í kvikmyndinni Terminator frá 1984 er vélmennið 
Arnold Schwarzenegger með gleraugu af gerðinni 

Gargoyles ANSI Classics. Þessi gleraugu eru enn framleidd 
í dag. 

Svöl sólgleraugu á hvíta tjaldinu
Hetjur kvikmyndanna skarta oftar en ekki ofursvölum sólgleraugum. Margar umgjarðirnar hafa í kjölfarið hlotið miklar vinsældir 
meðal almennings sem þráir að verða eins og Tom Cruise, Will Smith eða Audrey Hepburn.

Svokölluð John Lennon-sólgleraugu urðu hæstmóðins á sjöunda 
áratugnum þegar John Lennon tók upp á að skarta þeim í ýmsum 
litum við opinber tilefni. Fleiri frægir fylgdu í kjölfarið og skreyttu 
sig með John Lennon-gleraugum; þar má nefna Mick Jagger, 
Roger Daltrey, Jerry Garcia, Boy George, Liam Gallagher og Ozzy 
Osbourne.

Gleraugun, sem á ensku kallast „teashades“ og stundum 
ömmugleraugu, voru upphaflega hönnuð og búin til úr miðlungs-
stórum hringlaga sjónglerjum í umgjörð úr þunnum vírramma. 
Þegar vinsældir þeirra voru hvað mestar voru þau framleidd í 
mismunandi litadýrð, með speglagleri og stundum ótæpilega stór. 

Nafngiftin „teashades“ vísar til þess að sólgleraugun voru 
gjarnan notuð til að fela áhrif marijúana-reykinga, blóðhlaupin 
augu eða samdrátt sjáaldra vegna heróíns, svefn- og deyfilyfja.

John Lennon-sólgleraugu koma víða við í kvikmyndum, eins 
og Matrix, Natural Born Killers, Léon og tölvuleiknum Tomb 
Raider. Þá hafa Mary Kate Olsen og Lady Gaga báðar skartað John 
Lennon-sólgleraugum í mismunandi útgáfum og útvarpsmaður-
inn Howard Stern kom aldrei fram án þeirra á tíunda áratugnum.

Frægð og feluleikir

Áralöng notkun 
Bítils ins Johns 
Lennon á 
„teashades“-
sólgleraugum urðu 
til þess að þau urðu 
betur þekkt sem 
John Lennon-
gleraugu.

1

2 3

4 6

5 7

Eyesland er án efa eitt best 
geymda leyndarmál borgar-
innar þegar kemur að góðum 

kaupum á sólgleraugum og öðrum 
sjóntækjum. „Það færist stöðugt í 
aukana að fólk fái sér sól gleraugu 
með styrk. Við erum með mikið 
úrval sólgleraugna með og án 
styrks auk gleraugna og linsa á 
góðu verði,“ segir Helga Kristins-
dóttir, sjóntækjafræðingur hjá 
Eyesland. 

Þrenn gleraugu á verði einna
Eftirspurnin eftir mismunandi 
gleraugum til notkunar við hin 
ýmsu tækifæri fer vaxandi. „Krafan 
er einfaldlega sú að fólk vill eiga 
gleraugu við hvert tækifæri. Dæmi 
um þetta er einstaklingur sem vill 
til dæmis eiga hlaupagleraugu með 
dökku sjóngleri og njóta þannig 
útsýnisins á meðan hann hleyp-
ur. Hann vill líka eiga hversdags-
sjóngleraugu og svo f lott tísku-
gleraugu með dökku sjóngleri fyrir 
akstur í sól eða við lestur blaða 
á sólpallinum. Alla jafna myndi 
kostnaður fara út yfir öll mörk. 
Hjá Eyesland fást þessi gleraugu á 

bilinu 25-30 þúsund stykkið.“ Þar 
fást því allt að þrenn gleraugu á 
verði einna miðað við það verð sem 
almennt tíðkast á gleraugum.   

Allar gerðir gleraugna
Gleraugnaumgjarðir í mismun-
andi útfærslum auk sólgleraugna 
eru fólki nauðsynleg í nútíma-
samfélagi við hinar ýmsu aðstæð-
ur. „Við erum með polarized veiði-
gleraugu, hjóla- og hlaupagleraugu, 
jökla-, útivistar- og skíðagleraugu 

ásamt f leiri gerðum sem henta 
ýmsum aðstæðum. Þá vorum við að 
fá sendingu af Karen Millen og Ray 
Ban-sólgleraugum. Einnig er lítið 
mál fyrir okkur að útbúa dökk sjón-
gler í þær gleraugnaumgjarðir sem 
boðið er upp á hér í versluninni.“ 

Sjónmælingar 
Í Eyesland er bæði hægt að panta 
tíma í sjónmælingu og líta við hve-
nær sem er. „Skynsamlegra er að 
láta athuga sjónina fyrst, bæði til að 
sjá hvað sé hægt að gera fyrir við-
komandi og til að veita ráðlegging-
ar um hvaða gleraugu henti best,“ 
segir Helga.

Opnunartími Eyesland er frá 
8.30 til 17. Á heimasíðunni www.
eyesland.is má sjá hluta af úrvali 
verslunarinnar og það góða verð 
sem boðið er upp á.

Eyesland áfram 
með lága verðið

Hjá Eyesland fást allt að þrenn gleraugu á verði einna miðað við það verð sem almennt 
tíðkast á gleraugum.    MYND/GVA

Gleraugnaverslunin Eyesland á fimmtu hæð Glæsibæjar selur 
gæðasólgleraugu, með eða án sjónglerja. Eyesland er með gleraugu fyrir öll 
tækifæri fyrir aðeins brot af því verði sem almennt þekkist.



til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

SUBARU LEGACY 4-2000 EK.197Þ,,NY 
TIMAREIM OG VATNSDÆLA NY 
SKOÐAÐUR.GOTT EINTAK V-490Þ 
RAÐNUMER.250384

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

M.BENZ Sprinter 416 rúta 18 manna. 
Árgerð 2006, ekinn 163 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 5.490.000. Rnr.220733.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

NISSAN Patrol gr 38 „ Tilboð 
1080.000.- stgr . Árgerð 2000, 
ekinn 238 Þ.KM, dísel, 5 gírar leður 
Ath Breytt 2010 Verð 1.880.000. 
Rnr.103410.Bílabankinn 588-0700.

MÖGULEIKI Á ALLT AÐ 
100% LÁNI

JEEP Grand cherokee Leður og sóllúga 
4x4 . Árgerð 2001, ekinn 125 Þ.MÍLUR, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 790.000.
Ny dekk Rnr.105657.Bílabankinn 
588-0700.

DODGE Durango 4wd. Árgerð 
2004, ekinn 116 Þ.KM, bensín, 7 
manna sjálfskiptur. Verð 1.480.000.
Bílabankinn 588-0700 Rnr.105425.

ISUZU Trooper.35” breyttur leður 
spioler kastara grind Árgerð 1999, 
ekinn 169 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
980.000. Rnr.105435.Bílabankinn 
588-0700.

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

GÓÐ KAUP !
Ford Explorer Sport Trac 4.6 Limited 
08/2007 (Bíll frá Brimborg) ssk , leður 
krókur ofl nú á aðeins 2490 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

HOBBY 680. Árgerð 1994, frábært 
stöðuhýsi, gengið báðu megin við 
rúmið. Verð 2.290.000. skipti ódýrari. 
Rnr.150457.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð 
2006, ekinn 112 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.100074.

KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð 
2012, ekinn 5 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.590.000. Rnr.140524.

TOYOTA Avensis wagon sol . 
Árgerð 2011, ekinn 30 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.160593.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

LAND ROVER Range rover sport hse. 
Árgerð 2006, ekinn 84 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.leður. FALLEGUR BÍLL.
tilboðsverð 4.390.000. Rnr.333659. 
skoðar skipti á ódýrari

KIA Sorento luxury. Árgerð 2011, 
ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.leður, 
hraðastillir,loftkæling.MJÖG VEL MEÐ 
FARINN. Verð 6.590.000. Rnr.334065. 
bíllinn er á staðnum .

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu 
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

JAGUAR XKR COUPE . Árg 4/2008, 
ek 10 Þ.KM, 420hö, Sá flottasti, Ein 
með öllu, Fluttur inn nýr, Ásett verð 
12.900.000. Rnr.114909. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU 
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

Bmw 330 xi, 4x4, 2005, ek. 73þ.km. 
Verð 1990þ. Uppl. i sima 8943765.

!!!FRÁBÆR AUDI!!!
Vegna flutninga er þessi gullfallegi 
Audi Q7 Premium til sölu. 
Árgerð 2007, ekinn 110 þ.km. 
Verð 4.700.000.- stgr. Uppl. 
6924813/6912838.

Til sölu Subaru Forester árgerð 2005 
SG5 de lux típa sjálfsk. með topplúu, 
hita í sætum, kösturum álfelgum ofl. 
Ekinn 135.000 Skráð verð 1670.000 
fæst á 1450.000 s. 893-9014

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

LÆKKAÐ VERÐ 999 ÞÚS.
GOLF 2004, ek. 99þ.km., beinsk., ný 
tímareim og vatnsdæla, sumard. á 
álfelgum, vetrard. á stálf. Topp eintak. 
Ný skoðaður. Uppl. 822 4850.

Fors Explorer ‚96, ssk, ný skoðaður ‚14, 
krókur, fallegur og góður. Verð 350 þ. 
S.896 8568.

 0-250 þús.

SJÁLFSKIPTUR Á 199 ÞÚS!
 Hyundai Sonata 2.0 árg.‘99, ek. 173 
þús., sjálfskiptur, með skoðun út árið, 
nýlega yfirafarin, fínn bíll og góður í 
akstri, en farið að sjást á honum að 
utan verð 199 þús. (ásett 450 þús.) 
s.841 8955.

 250-499 þús.

SUZUKI TILBOÐ 450ÞÚS
Suzuki grand vitara, árg. ‚01 ek. 
160þús. krókur, sjálfssk. sk. ‚14 lipur 
jepplingur á 450þús. S. 891 9847.

HONDA CIVIC 
SJÁLFSKIPTUR

HONDA CIVIC 1,4si árg.‘98 sjálfskiptur, 
spoiler, vti álfelgur og aukafelgur með 
splunkunyjum heilsársdekkjum, lítur 
mjög vel út ekkert ryð reyklaus og 
gott eintak! verð 360 þús. möguleiki á 
100%visa/euro 841 8955.

TILBOÐ 290 ÞÚS !
FIAT BRAVO 100 16v HSX 12/‘99 
ek.130 þús, búið að skipta um 
tímareim, smurbók, beinskiptur, 5 
dyra, sumar og vetrardekk, 2 eigendur, 
nýtt í bremsum og ný skoðaður 14, 
skemtilegur akstursbíll sem eyðir litlu 
ásett verð 450 þús. TILBOÐ 290 ÞÚS. 
s. 841 8955.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

TREK TENGIHJÓL TIL SÖLU!
 F. 3-7 ÁRA.

Kostar nýtt 45 þús en þetta selst á 
25.000,-kr. stgr. Flaggið fylgir ekki 
með. Upplýsingar í gsm. 698 4464

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

HYUNDAI Tucson Metan. Nýskr. 
08/07, ekinn 80 Þ.KM, bensín/
metan, sjálfskiptur. VERÐ 2.290.000    
TILBOÐSVERÐ 1.890.000. Rnr.200760

RENAULT Laguna Break. Nýskr. 
06/04, ekinn 130 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 990.000  TIL-
BOÐSVERÐ 690.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.270155.

SUBARU Legacy Wagon LUX. 
Nýskr. 01/10, ekinn 91 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. VERÐ 
3.490.000  TILBOÐSVERÐ 2.880.000. 
Rnr.151155.

NISSAN X-Trail SE. Nýskr. 04/08, 
ekinn 105 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
VERÐ 3.370.000  TILBOÐSVERÐ 
2.490.000. Rnr.151151.

RENAULT Megane Berline. Nýskr. 
11/09, ekinn 57 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. VERÐ 1.780.000  TILBOÐS-
VERÐ 1.290.000. Rnr.101823.

SUBARU Forester Plus. Nýskr. 
10/09, ekinn 77 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. VERÐ 3.580.000  TILBOÐS-
VERÐ 2.990.000. Rnr.151241.

BMW X5. Nýskr. 05/06, ekinn 120 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. VERÐ 
3.980.000  TILBOÐSVERÐ 2.880.000. 
Rnr.151206.

Kletthálsi 2 • 110 Rvk 
S. 586 1414 • www.stora.is

Árgerð 2013, sjálfskiptur
17“ álfelgur
Bakkmyndavél o.m.fl..
Getum afhent bíla strax.
Verð 5.990.000.-kr
Verð frá umboði 7.250.000*
Raðnúmer 133290

Toyota Avensis Sol 2,2 Dísel  • Ónotaður • ekinn 0 km
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 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla. 
Fljót og góð þjónusta. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S: 554 0661 GSM: 
897 4996 - 699 2502 velaverkjw@
simnet.is velaverkjs.is - slattuvel.is

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

Er að rífa Toyota 1300 ‚96 allt til. Sími: 
8622005

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

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

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

Til sölu lítið notuð 15‘ sumardekk. 
Uppl. í síma 693 8599

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verkefnum 
úti sem inni, föst verð tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í síma 865 7026.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

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

Þarftu að láta smíða fyrir þig! Öll 
almenn smíðavinnna. Trésmiðir, 
sanngjarnt verð tilboð eða tímavinna 
Uppl. í s. 772 4828 eða 661 2661

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur 
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma: 
869 4479.

Gluggar - hurðir - veggir - gólf. Gerum 
tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011.

 Nudd

Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki 
þá er þetta rétta stofan fyrir þig. 
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S: 
698 2260.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

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

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

 Trésmíði

Til sölu 350 metrar af dokaflekum 
,einnig 1100 breiðfjörðssetum 
ásamt 180 stk af 2x4 sökkulefni 
1.3 mismunandi lengdir gott verð 
upplýsingar í síma 7788875.

 Önnur þjónusta

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

BEAUTY IN BLACK 
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ

Falleg föt á flottar konur. 
Sími 6956679 www.beautyinblack.is

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

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

Erum á Facebook 

Full búð af  
nýjum vörum frá 

Vanity Fair

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

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

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili.

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

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

treogmalun@gmail.com

Kristján 692 5735 • Málarameistari
Sverrir 847 7425 • Húsasmiður

Smíða og málningarþjónusta

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

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

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”
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KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Golf Cruiser golfhjólið er komið í hús. 
Létt og meðfærileg rafmagns skutla 
sem hentar vel á golfvöllinn. Verð 
aðeins 359 þúsund. VDO. Borgartúni 
36. S: 588 9747 www.vdo.is

Til sölu borðstofuborð úr eyk með 6 
stólum, stækkanlegt uppí 8manna. 
Verð: 40þús. Uppl. í síma: 8982820.

IQ CARE HEILSU 
RAFMAGNSRÚM 
STÆRÐ 90X200

Til sölu vel með farið 3ja ára 
rafmagnsrúm 90x200, frá 

Svefn og Heilsu, m/ heilsudýnu, 
hlífðardýna fylgir. Selst á 90 þús.

Upplýsingar í síma 699 2778 
Eftir hádegi.

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

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 
KG, uppþvottavélar, Ford Exblorer 
‚96 nýskoðaður ‚14, gorenje stál 
bakaraofn, frystiskápar, mikið af 
ódýrum dekkjum og felgum. S. 896 
8568.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu góðar og ódýrar járnklippur. 
Klippir 2550mm. Uppl. s. 431 1075.

 Bækur

BÓKAMARKAÐUR
Iðnbúð 1, Garðabæ. Mánudag-
föstudags frá kl. 13:00-18:00 Uppl. í s. 
898 9475

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

TAKTU ÁKVÖRÐUN NÚNA.
Betri árangur með Herbalife Kaupauki. 
Rannveig s.8625920,rkb.heilsuskyrsla.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Býð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin. 
105 Rvk/síðumúli S. 894 4817.

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

TIBOÐ TILBOÐ!
Tilboð á tælensku heilsunuddi kemur 
á óvart. Uppl í síma 774 8809

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LÚXUS ÍBÚÐ Á SPÁNI
Til leigu 4 herb. íbúð í nýlegu 
fjölbýlishúsi. 5 km. sunnan Torriveja. 
Með íbúðinni fylgir aðgangur að spa 
og fullkomni líkamsrækt. Íbúðin fæst 
leigð til skemmri og lengri tíma. Uppl. 
í s. 698 3521 eða á facebook: royal 
park spa.

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.

Einstaklingsíbúð til leigu á svæði 201. 
e. kl. 17 s. 893 3475.

 Húsnæði óskast

47 ára reglusamur einstaklingur óskar 
eftir íbúðar eða iðnaðarhúsnæði í 
rvk. 40-70fm. 80þús. max. Uppl. í S. 
698 6505.

Vantar góða 3-4ra herb. íbúð á leigu 
strax(verður að vera á 1. hæð). Helst 
í 108 eða nágrenni. Erum 3ja manna 
fjölskylda. Róleg og reglusöm. Skilvísar 
greiðslur og góð meðmæli. Uppl. í s. 
892 6912.

 Gisting

STYKKISHÓLMUR
 - FRÍTT GOLF-

Eðalgisting í Stykkishólmi með heitum 
potti. Gistiaðstaða fyrir allt að 7 
manns. Dags- helgar- og vikugisting til 
loka maí, vikugisting júní/júlí/ágúst/
september. Sund, gönguferðir, sæferðir 
og veitingarstaðir á heimsmælikvarða. 
s. 8613123 og www.orlofsibudir.is

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði við 
Dalveg í Kópav. Uppl. e. kl. 17 s. 893 
3475.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ
Óskar eftir vönum 

meiraprófsbílstjórum. 
Um er að ræða framtíðarstarf og 

einnig sumarafleysingar.
Umsóknir óskast á heimasíðu 

fyrirtækisins, gamur.is.

STARFSKRAFTUR ÓSKAST 
Í ELDHÚS

Við erum að leita að duglegum 
og hressum einstakling til að 
vinna í eldhúsinu hjá okkur á 

Geysir í Haukadal. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem allra 

fyrst. Ódýrt húsnæði í boði á 
staðnum, mikil vinna í boði ef 

þess er óskað.
Umskóknir berist til 

heida@geysi.net

GARÐYRKJUFYRIRTÆKI Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
 óskar eftir vönum og hraustum 
starfsmönnum til starfa í sumar. 

Bílpróf skilyrði og reynsla æskileg.
Umsóknir ásamt upplýsingum 
um umsækjendur sendist á: 
gardyrkjumenn@gmail.com

Óskum eftir að ráða verkamenn vana 
hellulögnum og lóðaframkvæmdum, 
vinnuvélapróf æskilegt/meirapróf. 
Íslenska skilyrði ásamt reykleysi. 
Upplýsingar gefur Hörður í síma 895-
0570 Garðvélar ehf.

Vanur íslenskumælandi starfskraftur 
óskast í stjórnunarstöðu á 
dekkjaverkstæði þarf að geta byrjað 
strax. Meðmæli æskileg. 
Uppl. í s. 770-5267 - 894-2237 og 
annagudny@gmail.com

HÁRSNYRTISTOFA
Hárgreiðslumeistari/atvinnutækifæri. 
Til leigu stóll. Áhugasamir sendið 
umsóknir á thjonusta@365.is

BYLTING Á ÍSLANDI
XL XT og Sturla Jónsson skila þjóðinni 
frelsi Til handfæraveiða allt árið. Þitt 
er valið.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000.
Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Björt framtíð óskar eftir 
langtímakynnum við skapandi 
einstaklinga með fjölbreytt atvinnulíf í 
huga. Björt framtíð - XA

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.

Grjótagata

Stórglæsilegt og algjörlega endurbyggt einbýlishús í Grjótaþorpinu. Í húsinu 
er þegar leyfi fyrir gistiheimilisrekstri og allt innbú til rekstarins fylgir. Húsið 
var allt endurbyggt í upprunalegum stíl árið 1999 og hefur fengið verðlaun 
Borgarstjóra Reykjavíkurborgar fyrir endurbætur á eldra húsi. Húsið er byggt 
árið 1890 af Bjarna Jónssyni, snikkara. Verð 69,9 millj.

Hvannalundur- Garðabæ

Glæsilegt 206 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum bílskúr. Húsið 
hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum. Samliggjandi stofur 
með útgengi í sólskála. Fjögur herbergi. Falleg ræktuð lóð með veröndum 
og skjólveggjum. Eignin er vel staðsett á frábærum stað innst í lokaðri 
botnlanga götu í sunnanverðum Lundum í Garðabæ. Verð 56,9 millj.

Bakkavör – Seltjarnarnesi. Endaraðhús

Vel staðsett 269,8 fm. endaraðhús með innbyggðum 33,9 fm. bílskúr í neðstu 
röð við Bakkavör á sunnanverðu Seltjarnarnesi með óviðjafnanlegu sjávar-
útsýni og skjólgóðri lóð og svölum til suðurs. Stórar samliggjandi stofur 
með mikilli lofthæð. Arinstofa með útgengi á svalir. Sjónvarpsstofa með 
útgengi á lóð. Fjögur herbergi. Ræktuð lóð með matjurtargarði, hellulögðum 
veröndum og stéttum. Stór viðarverönd með skjólveggjum sunnan við húsið. 
Verð 74,9 millj.

Hörgslundur- Garðabæ

Vandað 344,3 fm. einbýlishús á tveimur hæðum neðarlega í Lundunum í 
Garðabæ. Frábært fjölskylduhús sem hentar vel barnmörgum fjölskyldum 
og geta verið allt að 7 svefnherbergi í húsinu. Bjartar samliggjandi stofur. 
Sjónvarpsstofa. Eldhús með nýlegum innréttingum. Mögulegt er að hafa sér 
íbúð í hluta kjallara hússins. Skjólgóð verönd til suðurs. Matjurtagarður á 
baklóð.  Verð 82,9 millj.

Markarvegur

Glæsilegt 422,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum að meðt. 30,0 fm. bílskúr á 
frábærum og kyrrlátum stað neðst í Fossvoginum. Mjög auðvelt er að útbúa 
3ja herbergja aukaíbúð í kjallara hússins. Innréttingar eru allar úr ljósum 
viði. Setu- og arinstofa með aukinni lofthæð, borðstofa, nýlega endurnýjað 
baðherbergi og fjöldi herbergja. Húsið stendur á 640,0 fm. glæsilegri afgirtri 
og skjólsælli lóð með góðum veröndum og fallegum gróðri. 5 sér bílastæði 
eru á framlóð hússins. Verð 115,0 millj.

Umsókn um leyfi til 
makrílveiða árið 2013

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um leyfi til makrílveiða 
á árinu 2013.

Umsóknareyðublað um leyfi til veiða á makríl árið 2013 
má nálgast á vef Fiskistofu, fiskistofa.is. Þar má einnig 
sjá reglugerð nr. 327/2013 um stjórn makrílveiða íslenskra 
skipa árið 2013.

Athygli er vakin á að umsóknarfrestur um leyfi til veiða 
samkvæmt 1. og 2. tölulið 1. málsgreinar 2. greinar 
reglugerðarinnar er til og með 29. apríl 2013.

Fiskistofa

tilkynningar
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10. Pétur Guðmundsson,
kt. 230644-4549, ellilífeyrisþegi, Digra-
nesvegi 70, Kópavogi.

11. Kolbrún Pálína Hafþórsdóttir,
kt. 150158-2309, matráður, Hellisgötu 
12, Hafnarfi rði.

12. Birgir Grímsson,
kt. 260473-3289, framkvæmdastjóri 
og frumkvöðull, Brekkutanga 8, Mos-
fellsbæ.

13. Ingibjörg Steingrímsdóttir,
kt. 201243-3869, eft irlaunaþegi, Hlé-
gerði 16, Kópavogi.

14. Haraldur Emilsson,
kt. 170768-4509, sjón- og sjóntækja-
fræðingur, Löngumýri 24, Garðabæ.

15. Hallur Guðmundsson,
kt. 120770-3739, tónlistarmaður og 
bókavörður, Álfaskeiði 43, Hafnarfi rði.

16. Elín Tryggvadóttir,
kt. 270375-3329, hjúkrunarfræðingur, 
Reynihvammi 27, Kópavogi.

17. Emilía Sif Ásgrímsdóttir,
kt. 110892-2689, háskólanemi, Hraun-
tungu 42, Kópavogi.

18. Gunnar Bergmann Stefánsson,
kt. 250864-4859, arkitekt, Logafold 66, 
Reykjavík.

19. Guðrún Ásta Guðjónsdóttir,
kt. 070363-2089, húsmóðir, Lautasm-
ára 35, Kópavogi.

20. Jón Friðrik Jóhannsson,
kt. 111252-7349, skipstjóri, Súluhöfða 
27, Mosfellsbæ.

21. Magnús Bjarnarson,
kt. 041250-2679, öryrki, Vesturbrú 1, 
Garðabæ.

22. Hjördís Líney Aðalsteinsdóttir,
kt. 100791-3079, nemi, Skyggnisbraut 
22, Reykjavík.

23. Ágústa Sigrún Ágústsdóttir,
kt. 010965-5949, söngkona og mann-
auðsstjóri, Rjúpnasölum 12, Kópa-
vogi.

24. Halldór Atli Nielsen Björnsson,
kt. 180579-5329, rafvirki, Völvufelli 46, 
Reykjavík.

25. Aníta Lena Baldvinsdóttir,
kt. 311090-2759, listamaður, Háaleitis-
braut 121, Reykjavík.

26. Gunnar Skúli Ármannsson,
kt. 050458-3779, læknir, Svíþjóð.

V–  listi Vinstri hreyfi ngarinnar–  
græns framboðs:
1. Ögmundur Jónasson,

kt. 170748-4099, innanríkisráðherra, 
Grímshaga 6, Reykjavík.

2. Rósa Björk Brynjólfsdóttir,
kt. 090275-5189, fj ölmiðlafulltrúi, 
Bárugötu 13, Reykjavík.

3. Ólafur Þór Gunnarsson,
kt. 170763-4409, öldrunarlæknir, Þing-
hólsbraut 32, Kópavogi.

4. Guðbjörg Sveinsdóttir,
kt. 110854-4639, geðhjúkrunarfræð-
ingur, Trönuhjalla 13, Kópavogi.

5. Garðar Heimir Guðjónsson,
kt. 180463-3489, blaðamaður, Hlé-
gerði 14, Kópavogi.

6. Daníel Haukur Arnarsson,
kt. 280290-2629, kosningastjóri, 
Suðurgötu 11, Hafnarfi rði.

7. Lára Jóna Þorsteinsdóttir,
kt. 210557-3189, sérkennari, Kjarr-
hólma 20, Kópavogi.

8. Kristín Helga Gunnarsdóttir,
kt. 241163-2459, rithöfundur, Einil-
undi 8, Garðabæ.

9. Gestur Svavarsson,
kt. 271272-3839, verkefnastjóri, Blóm-
vangi 20, Hafnarfi rði.

10. Árni Stefán Jónsson,
kt. 191251-3349, formaður SFR, 
Stuðlabergi 110, Hafnarfi rði.

11. Una Hildardóttir,
kt. 030891-2529, námsmaður, Álafoss-
vegi 31, Mosfellsbæ.

12. Bjarki Bjarnason,
kt. 150652-2519, rithöfundur, Hvirfl i, 
Mosfellsbæ.

13. Sigríður Gísladóttir,
kt. 240881-4899, dýralæknir, Kársnes-
braut 83, Kópavogi.

14. Karl Tómasson,
kt. 170864-5309, bæjarfulltrúi, Ála-
fossvegi 18, Mosfellsbæ.

15. Jóhanna B. Magnúsdóttir,
kt. 310846-7599, garðyrkjufræðingur, 
Dalsá, Mosfellsbæ.

16. Helgi Hrafn Ólafsson,
kt. 240188-2289, íþróttafræðingur, Ás-
braut 19, Kópavogi.

17. Bryndís Brynjarsdóttir,
kt. 300368-4259, kennari, Fellsási 9a, 
Mosfellsbæ.

18. Sigurbjörn Hjaltason,
kt. 100658-5429, bóndi, Kiðafelli 2, 
Kjósarhreppi.

19. Signý Þórðardóttir,
kt. 160861-2589, þroskaþjálfi , Álfatúni 
21, Kópavogi.

20. Andrés Magnússon,
kt. 151156-2079, geðlæknir, Sunnu-
braut 35, Kópavogi.

21. Þóra Elfa Björnsson,
kt. 050639-7469, setjari, Skólagerði 41, 
Kópavogi.

22. Kristín Halldórsdóttir,
kt. 201039-4529, fyrrv. alþingiskona, 
Fornuströnd 2, Seltjarnarnesi.

23. Ólafur J. Gunnarsson,
kt. 300958-6729, véltæknifræðingur, 
Furubyggð 12, Mosfellsbæ.

24. Birna Ólafsdóttir,
kt. 250651-4229, sjúkraliði, Kvistavöll-
um 29, Hafnarfi rði.

25. Sigurbergur Árnason,
kt. 050656-3229, arkitekt, Norður-
vangi 44, Hafnarfi rði.

26. Guðrún Ágústa Guðmundsdótt-
ir,
kt. 121066-4919, bæjarstjóri, Suður-
götu 82, Hafnarfi rði.

Þ–  listi Pírata:
1. Birgitta Jónsdóttir,

kt. 170467-3539, alþingiskona, Sigtúni 
59, Reykjavík.

2. Björn Leví Gunnarsson,
kt. 010676-6069, doktorsnemi í tölv-
unarfræði, Álfh ólsvegi 75, Kópavogi.

3. Hákon Einar Júlíusson,
kt. 290985-2349, tónlistarmaður og 
upptökustjóri, Jörfabakka 18, Reykja-
vík.

4. Árni Þór Þorgeirsson,
kt. 080487-2749, frumkvöðull, Álfh óls-
vegi 45, Kópavogi.

5. Berglind Ósk Bergsdóttir,
kt. 090685-2449, tölvunarfræðingur, 
Hagamel 27, Reykjavík.

6. Svavar Kjarrval Lúthersson,
kt. 071183-2119, tölvunarfræðingur, 
Hátúni 10, Reykjavík.

7. Sóley Sigurþórsdóttir,
kt. 130690-3199, kaffi  barþjónn, Mela-
braut 13, Seltjarnarnesi.

8. Hans A. Margrétarson Hansen,
kt. 080393-2619, ritari SÚFÍ, ung-
mennadeildar CISV á Íslandi, Reyni-
hvammi 22, Kópavogi.

9. Kjartan Jónsson,
kt. 020560-3639, framkvæmdastjóri, 
Barmahlíð 32, Reykjavík.

10. Páll Daníelsson,
kt. 200184-2709, markaðsfræðingur, 
Háahvammi 2, Hafnarfi rði.

11. Theodór Líndal Helgason,
kt. 241079-4309, þjónustufulltrúi hjá 
CCP, Suðurmýri 36, Seltjarnarnesi.

12. Jakob Sv. Bjarnason,
kt. 240382-3859, nemi, Heiðargerði 
118, Reykjavík.

13. Kristinn Geir Guðnason,
kt. 311080-5989, kerfi sfræðingur, 
Grundartanga 16, Mosfellsbæ.

14. Hjörleifur Harðarson,
kt. 260372-3439, öryrki, Hjarðarholti, 
Akureyri.

15. Guðmundur Páll Kjartansson,
kt. 091288-2499, tölvunarfræðingur, 
Danmörku.

16. Hafþór Bryndísarson,
kt. 051180-4539, sérfræðingur, Vestur-
götu 51c, Reykjavík.

17. Helgi Heimisson,
kt. 070688-2129, frumkvöðull, Ferju-
vogi 19, Reykjavík.

18. Haraldur Kristinn Gyðuson,
kt. 270475-3969, húsasmiður, Þórs-
götu 20, Reykjavík.

19. Helgi Njálsson,
kt. 070465-4939, verslunarmaður, 
Heiðargerði 64, Reykjavík.

20. Hróðmar Valur Steinsson,
kt. 050281-4699, öryrki, Leirubakka 
18, Reykjavík.

21. Pétur Kristófersson,
kt. 201287-2519, nemi, Laugavegi 41, 
Reykjavík.

22. Neptúnus S. Egilsson,
kt. 260491-3189, listnemi, Hverfi sgötu 
74, Reykjavík.

23. Viktor Traustason,
kt. 100489-2609, nemi, Markarfl öt 2, 
Garðabæ.

24. Arnbjörn Kristjánsson,
kt. 040280-4809, veitingamaður, 
Njálsgötu 86, Reykjavík.

25. Örn Lúðvíksson,
kt. 230485-2599, lagerstarfsmaður, 
Stakkhömrum 18, Reykjavík.

26. Helgi Kristinsson,
kt. 091081-5129, atvinnuleitandi, Sól-
eyjarima 23, Reykjavík.

REYKJAVÍKUR-
KJÖRDÆMI SUÐUR
A–  listi Bjartrar framtíðar:
1. Róbert Marshall,

kt. 310571-4079, alþingismaður, Mel-
haga 1, Reykjavík.

2. Óttarr Proppé,
kt. 071168-5659, borgarfulltrúi, Lind-
argötu 12, Reykjavík.

3. Brynhildur S. Björnsdóttir,
kt. 270677-4609, framkvæmdastjóri, 
Miðtúni 70, Reykjavík.

4. Sigrún Gunnarsdóttir,
kt. 160560-3479, lektor, Afl agranda 34, 
Reykjavík.

5. Tryggvi Haraldsson,
kt. 220781-4539, verkefnastjóri, Trölla-
kór 12, Kópavogi.

6. Auður Hermannsdóttir,
kt. 030479-4599, aðjúnkt, Fálkagötu 
24, Reykjavík.

7. Hrefna Guðmundsdóttir,
kt. 131166-3629, MA í félagssálfræði, 
Bólstaðarhlíð 32, Reykjavík.

8. Reynir Þór Eggertsson,
kt. 201172-5439, kennari, Boðagranda 
7, Reykjavík.

9. Óðinn Svansson,
kt. 230265-5779, ráðgjafi , Baugakór 
19, Kópavogi.

10. Ágústa Kristín Andersen,
kt. 250171-3669, nálastungufræðing-
ur, Hvassaleiti 99, Reykjavík.

11. Sandra Ólafsdóttir,
kt. 290186-2859, þyrlufl ugmaður, Kap-
ellustíg 9, Reykjavík.

12. Elvar Örn Arason,
kt. 150972-3619, alþjóðafræðingur, 
Drápuhlíð 9, Reykjavík.

13. Ýr Þrastardóttir,
kt. 090484-2069, fatahönnuður, 
Laugavegi 86–94, Reykjavík.

14. Harpa Rut Hilmarsdóttir,
kt. 020470-5699, kennari, Bugðulæk 
13, Reykjavík.

15. Bjarni Benediktsson,
kt. 130470-3009, framkvæmdastjóri, 
Álft amýri 34, Reykjavík.

16. Einar Guðnason,
kt. 280274-4109, framkvæmdastjóri, 
Jónsgeisla 87, Reykjavík.

17. Helga Kristjánsdóttir,
kt. 201166-3579, líff ræðingur, Berg-
staðastræti 52, Reykjavík.

18. Íris Davíðsdóttir,
kt. 070781-3289, verkefnastjóri í HÍ, 
Furugerði 19, Reykjavík.

19. Gunnar Hólmsteinn Guð-
mundsson,
kt. 160186-3139, framkvæmdastjóri, 
Bandaríkjunum.

20. Arnar Ómarsson,
kt. 281171-2919, teiknari og tromm-
ari, Hagamel 43, Reykjavík.

21. Ólafur Egilsson,
kt. 121077-5589, leikari, Bergstaða-
stræti 14, Reykjavík.

22. Elsa Yeoman,
kt. 210872-3029, forseti borgarstjórn-
ar, Vesturgötu 46a, Reykjavík.

B–  listi Framsóknarfl okks:
1. Vigdís Hauksdóttir,

kt. 200365-2919, alþingismaður, 
Kristnibraut 79, Reykjavík.

2. Karl Garðarsson,
kt. 020760-2739, fyrrv. fréttastjóri, 
Lundi 88, Kópavogi.

3. Sveinbjörg Birna Sveinbjörns-
dóttir,
kt. 290173-5669, lögmaður, Safamýri 
50, Reykjavík.

4. Jóhanna Kristín Björnsdóttir,
kt. 100677-5639, viðskiptalögfræðing-
ur, Tjarnargötu 43, Reykjavík.



5. Hafsteinn H. Ágústsson,
kt. 030968-3449, verkamaður, Teiga-
seli 1, Reykjavík.

6. Sunna Gunnars Marteinsdóttir,
kt. 250684-2239, skrifstofustjóri, 
Bollagötu 8, Reykjavík.

7. Ragnar Stefán Rögnvaldsson,
kt. 050185-2309, nemi, Réttarholti, 
Svfél. Skagaströnd.

8. Kjartan Þór Ingason,
kt. 021191-3029, starfsmaður á leik-
skóla, Fífuseli 31, Reykjavík.

9. Steinunn Anna Baldvinsdóttir,
kt. 040891-2429, guðfræðinemi, Ysta-
seli 23, Reykjavík.

10. Eyjólfur Magnússon Scheving,
kt. 010342-3339, kennari, Vesturbergi 
114, Reykjavík.

11. Valgerður Sveinsdóttir,
kt. 190372-5459, lyfj afræðingur, Hóla-
vaði 57, Reykjavík.

12. Einar Björn Bjarnason,
kt. 060668-3109, skrifstofumaður, 
Brekkugerði 30, Reykjavík.

13. Rakel Dögg Óskarsdóttir,
kt. 080580-5099, nemi, Fellsmúla 11, 
Reykjavík.

14. Kristján Hall,
kt. 200846-3039, skrifstofumaður, 
Langholtsvegi 160, Reykjavík.

15. Brandur Gíslason,
kt. 151244-2039, skrúðgarðyrkjumað-
ur, Krummahólum 10, Reykjavík.

16. Agnes Guðnadóttir,
kt. 201176-5579, nemi, Grenimel 30, 
Reykjavík.

17. Hörður Gunnarsson,
kt. 240839-4079, ráðgjafi , Hraunbæ 
92, Reykjavík.

18. Brynjar Fransson,
kt. 160739-4529, fyrrv. löggiltur fast-
eignasali, Krummahólum 37, Reykja-
vík.

19. Ragnhildur Jónasdóttir,
kt. 160443-3759, fyrrv. fl ugfj arskipta-
maður, Álft amýri 32, Reykjavík.

20. Alfreð Þorsteinsson,
kt. 150244-2349, fyrrv. borgarfulltrúi, 
Vesturbergi 22, Reykjavík.

21. Áslaug Brynjólfsdóttir,
kt. 131132-4849, fyrrv. fræðslustjóri í 
Reykjavík, Suðurhlíð 38a, Reykjavík.

22. Tómas Árnason,
kt. 210723-7499, fyrrv. seðlabanka-
stjóri og ráðherra, Efstaleiti 12, 
Reykjavík.

D–  listi Sjálfstæðisfl okks:
1. Hanna Birna Kristjánsdóttir,

kt. 121066-5139, borgarfulltrúi, Hellu-
landi 2, Reykjavík.

2. Pétur H. Blöndal,
kt. 240644-2319, alþingismaður, 
Kringlunni 19, Reykjavík.

3. Guðlaugur Þór Þórðarson,
kt. 191267-5759, alþingismaður, Loga-
fold 48, Reykjavík.

4. Sigríður Ásthildur Andersen,
kt. 211171-3169, héraðsdómslögmað-
ur, Hávallagötu 53, Reykjavík.

5. Áslaug María Friðriksdóttir,
kt. 200769-5549, framkvæmdastjóri 
og varaborgarfulltrúi, Skólavörðustíg 
29, Reykjavík.

6. Teitur Björn Einarsson,
kt. 010480-3379, héraðsdómslögmað-
ur, Birkimel 6, Reykjavík.

7. Þórey Vilhjálmsdóttir,
kt. 180872-5909, viðskiptafræðingur, 
Sunnuvegi 33, Reykjavík.

8. Fanney Birna Jónsdóttir,
kt. 211083-4929, héraðsdómslögmað-
ur, Vesturgötu 52, Reykjavík.

9. Hulda Bjarnadóttir,
kt. 060473-4479, framkvæmdastjóri, 
Rauðalæk 12, Reykjavík.

10. Ingvar Garðarsson,
kt. 150367-5659, endurskoðandi 
og hreindýrabóndi, Vesturbrún 28, 
Reykjavík.

11. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,
kt. 301190-2209, laganemi og for-
maður Heimdallar, Bleikjukvísl 11, 
Reykjavík.

12. Freyr Friðriksson,
kt. 190676-5609, véliðnfræðingur 
og framkvæmdastjóri, Grundarási 9, 
Reykjavík.

13. Jóhanna Sigríður Pálsdóttir,
kt. 120871-5879, framkvæmdastjóri, 
Bárugranda 5, Reykjavík.

14. Hannes Sigurbjörn Jónsson,
kt. 250475-3739, formaður Körfu-
knattleikssambands Íslands, Flétt-
urima 9, Reykjavík.

15. Jón Ragnar Ríkarðsson,
kt. 280865-4359, sjómaður og for-
maður verkalýðsráðs, Dalhúsum 19, 
Reykjavík.

16. Anna Laufey Sigurðardóttir,
kt. 130462-3599, formaður skíðadeild-
ar KR og skrifstofumaður, Fáfnisnesi 
5, Reykjavík.

17. Margeir Vilhjálmsson,
kt. 020272-3099, framkvæmdastjóri, 
Gvendargeisla 130, Reykjavík.

18. Hrafnhildur Stefánsdóttir,
kt. 181146-7619, lögfræðingur, Drápu-
hlíð 34, Reykjavík.

19. Elísabet Ólöf Helgadóttir,
kt. 211172-3209, tanntæknir, Vestur-
bergi 112, Reykjavík.

20. Gísli Ragnarsson,
kt. 130348-4919, fyrrv. skólameistari, 
Afl agranda 27, Reykjavík.

21. Alda María Magnúsdóttir,
kt. 191249-4459, kirkjuvörður, Eykt-
arási 13, Reykjavík.

22. Halldór Blöndal,
kt. 240838-4359, formaður Samtaka 
eldri sjálfstæðismanna, Efstaleiti 12, 
Reykjavík.

G–  listi Hægri grænna, fl okks 
fólksins:
1. Jón Emil Árnason,

kt. 290948-3989, aðalvarðstjóri, Ljár-
skógum 21, Reykjavík.

2. Pétur Fjeldsted Einarsson,
kt. 180668-5009, tæknimaður, Leir-
ubakka 22, Reykjavík.

3. Sigurður Ingólfsson,
kt. 040245-2949, framkvæmdastjóri, 
Háaleitisbraut 26, Reykjavík.

4. Katrín Guðjónsdóttir,
kt. 041056-4959, sjúkraliði, Kambaseli 
51, Reykjavík.

5. Kristján Árni Kristjánsson,
kt. 240363-5779, framkvæmdastjóri, 
Fannafold 179, Reykjavík.

6. Kristvin Guðmundsson,
kt. 120575-3419, sölumaður, 
Krummahólum 55, Reykjavík.

7. Helena Íris Kristjánsdóttir,
kt. 130780-3269, forstjóri, Engihjalla 
15, Kópavogi.

8. Jón Gíslason,
kt. 010747-4309, tollvörður, Lambaseli 
20, Reykjavík.

9. Þórir Haraldsson,
kt. 230646-3769, fl ugumferðarstjóri, 
Tómasarhaga 18, Reykjavík.

10. Ólafur E. Pétursson,
kt. 110445-3269, múrari, Kringlunni 
23, Reykjavík.

11. Pétur Sigurðsson,
kt. 161266-5829, kvikmyndagerðar-
maður, Tjaldanesi 1, Garðabæ.

12. Gunnlaugur Guðmundsson,
kt. 280454-5759, stjörnuspekingur, 
Geitlandi 4, Reykjavík.

13. Guðjón H. Ólafsson,
kt. 170668-3249, leikstjóri, Rauðalæk 
6, Reykjavík.

14. Svanborg Óskarsdóttir,
kt. 140253-7319, framkvæmdastjóri, 
Geitlandi 4, Reykjavík.

15. Magnús Ingi Magnússon,
kt. 190560-4149, matreiðslumeistari, 
Seilugranda 4, Reykjavík.

16. Jónas Oddur Jónasson,
kt. 010374-5459, sjómaður, Hátúni 4, 
Reykjavík.

17. Sighvatur Snæbjörnsson,
kt. 290638-3999, læknir, Fálkagötu 17, 
Reykjavík.

18. Guðmundur Júlíus Þórðarson,
kt. 160747-2189, bóndi, Arabæjarhjá-
leigu, Flóahreppi.

19. Hrefna Sóley Kjartansdóttir,
kt. 051148-2749, bóndi, Arabæjarhjá-
leigu, Flóahreppi.

20. Guðmundur M. Engilbertsson,
kt. 180155-2879, tæknimaður, Kleifar-
seli 16, Reykjavík.

21. Þorsteinn Ingason,
kt. 280760-7819, kennari, Lynghaga 8, 
Reykjavík.

22. Örn Hrafnsson,
kt. 020392-3049, nemi, Háagerði 49, 
Reykjavík.

H–  listi Húmanistafl okksins:
1. Júlíus K. Valdimarsson,

kt. 220643-7199, ráðgjafi , Fálkagötu 
21, Reykjavík.

2. Melkorka Edda Freysteinsdótt-
ir,
kt. 160860-2199, nemi, Réttarholts-
vegi 39, Reykjavík.

3. Jón Ásgeir Eyjólfsson,
kt. 101051-2859, húsasmíðameistari, 
Suðurgötu 25, Reykjanesbæ.

4. Helga Nína Heimisdóttir,
kt. 260953-5169, dagforeldri, Baldurs-
götu 24, Reykjavík.

5. Vilmundur Kristjánsson,
kt. 251059-2689, sölumaður, Arnar-
heiði 12, Hveragerði.

6. Synthiah Gaede,
kt. 031177-2199, ferðamálafræðingur, 
Hörðukór 1, Kópavogi.

7. Jón Garðar Davíðsson,
kt. 150564-4099, bifvélavirki, Vestur-
bergi 2, Reykjavík.

8. Ragnar Ingvar Sveinsson,
kt. 310859-4359, myndlistarmaður, 
Bríetartúni 36, Reykjavík.

9. Ragnar Sverrisson,
kt. 051261-7719, öryrki, Skálholtsstíg 
2, Reykjavík.

10. Þórir Gunnarsson,
kt. 310762-7849, ræstitæknir, Skóla-
túni 1, Garðabæ.

11. Þorsteinn Sigmundsson,
kt. 100543-2739, bóndi, Elliða-
hvammi, Kópavogi.

12. Jón Tryggvi Sveinsson,
kt. 270566-5109, verkefnastjóri, 
Naustabryggju 41, Reykjavík.

13. Andri Páll Jónsson,
kt. 170878-4189, rekstrarstjóri, Suður-
götu 25, Reykjanesbæ.

14. Davíð Jónsson,
kt. 250558-6279, ráðgjafi , Vesturbraut 
13, Hafnarfi rði.

15. Kolbeinn Örn Guðmundsson,
kt. 220787-3549, barþjónn, Melabraut 
3, Seltjarnarnesi.

16. Sibeso Imbula Sveinsson,
kt. 291070-2569, háskólanemi, 
Naustabryggju 41, Reykjavík.

17. Axel Thorarensen,
kt. 260573-3659, myndlistarmaður, 
Hulduhlíð 11, Mosfellsbæ.

18. Sigurborg Ragnarsdóttir,
kt. 051156-3909, lífskúnstner, Víkurási 
6, Reykjavík.

19. Sigurður Óli Ragnarsson,
kt. 190187-3309, háskólanemi, Löngu-
mýri 24, Akureyri.

20. Kristjana Katla Ragnarsdóttir,
kt. 250988-3039, þjónustustúlka, 
Löngumýri 24, Akureyri.

21. Nora Valdís Mangubat,
kt. 170253-2139, sérhæfður starfs-
maður, Hæðarbyggð 12, Garðabæ.

22. Sigrún Þorsteinsdóttir,
kt. 020941-2359, húsmóðir, Illugagötu 
39, Vestmannaeyjum.

I–  listi Flokks heimilanna:
1. Halldór Gunnarsson,

kt. 140141-7719, fyrrv. sóknarprestur, 
Holti, Rangárþingi eystra.

2. Ásgerður Jóna Flosadóttir,
kt. 111154-4309, formaður Fjöl-
skylduhjálpar Íslands, Vesturbergi 36, 
Reykjavík.

3. Sigurbjörn Svavarsson,
kt. 241149-2509, rekstrarfræðingur, 
Klapparhlíð 36, Mosfellsbæ.

4. Sigrún Viðarsdóttir,
kt. 130560-2619, sjúkraliði og lyfj a-
tæknir, Dalalandi 1, Reykjavík.

5. Jón Steindór Þorsteinsson,
kt. 251178-5189, íþróttafræðingur, 
Hraunbæ 111a, Reykjavík.

6. Ásta Katrín Vilhjálmsdóttir,
kt. 250649-2239, stjórnarkona, Vestur-
hólum 17, Reykjavík.

7. Guðbjörg Sigríður Pétursdóttir,
kt. 211158-7869, athafnakona, Víði-
mel 32, Reykjavík.

8. Matthildur Hafsteinsdóttir,
kt. 291149-3089, atvinnulaus, Þorláks-
geisla 6, Reykjavík.

9. Björn Þór Sigurbjörnsson,
kt. 200679-3349, einkaþjálfari, Klapp-
arhlíð 36, Mosfellsbæ.

10. Erna Dís Sch. Eriksdóttir,
kt. 110483-5469, útvarpsmaður, Þrast-
arhöfða 4, Mosfellsbæ.

11. Sesselja Þórdís Ásgeirsdóttir,
kt. 160141-2559, þjónustufulltrúi, 
Grandavegi 47, Reykjavík.

12. Rúnar Ingólfsson,
kt. 220350-3209, dúklagningameistari, 
Jónsgeisla 57, Reykjavík.

13. Márus Guðmundsson,
kt. 180356-3719, húsasmíðameistari, 
Marteinslaug 3, Reykjavík.



14. Smári Hreiðarsson,
kt. 171064-5979, framreiðslumaður, 
Hraunbergi 21, Reykjavík.

15. Guðjón Gunnlaugsson,
kt. 180850-4069, skipstjórnarmaður, 
Hringbraut 114, Reykjavík.

16. Margeir Margeirsson,
kt. 280547-4419, framkvæmdastjóri, 
Stapaseli 7, Reykjavík.

17. Óskar Aron Jónsson,
kt. 150287-2359, atvinnulaus, Jörfa-
bakka 8, Reykjavík.

18. Guðbjartur Nilsson,
kt. 040680-3309, framkvæmdastjóri, 
Goðheimum 1, Reykjavík.

19. Sigurður Árnason,
kt. 241152-3169, vélstjóri, Skólatröð 1, 
Kópavogi.

20. Ragnhildur Sigrún Björnsdótt-
ir,
kt. 270671-3069, sagnfræðingur, 
Fjarðarseli 13, Reykjavík.

21. Gísli Fannar Rúnarsson,
kt. 140377-5039, dúklagningamaður, 
Jónsgeisla 57, Reykjavík.

22. Guðrún Magnúsdóttir,
kt. 080724-2099, eldri borgari, Austur-
brún 2, Reykjavík.

J–  listi Regnbogans, fyrir sjálf-
stæði Íslands og sjálfb æra þróun:
1. Friðrik Atlason,

kt. 051275-4389, háskólanemi, Skip-
holti 45, Reykjavík.

2. Sædís Ósk Harðardóttir,
kt. 220672-3879, verkefnisstjóri sér-
kennslu, Túngötu 3, Svfél. Árborg.

3. Ágúst Valves Jóhannesson,
kt. 081188-4249, matreiðslumaður, 
Hábrekku 18, Snæfellsbæ.

4. Erna Bjarnadóttir,
kt. 260562-5849, hagfræðingur BÍ, 
Kjarrmóum 1, Garðabæ.

5. Harpa Karlsdóttir,
kt. 090461-2309, skrifstofustjóri, 
Rauðarárstíg 33, Reykjavík.

6. Laufey Erla Jónsdóttir,
kt. 040278-5599, háskólanemi, Ála-
granda 10, Reykjavík.

7. Gunnur Árnadóttir,
kt. 121076-4469, leikskólakennari, 
Safamýri 36, Reykjavík.

8. Árni Snæbjörnsson,
kt. 010346-2909, framkvæmdastjóri, 
Heiðargerði 2, Reykjavík.

9. Elísabet Svava Kristjánsdóttir,
kt. 230377-4569, ferðaþjónustubóndi, 
Möðrudal, Fljótsdalshéraði.

10. Björn Valdimar Guðjónsson,
kt. 240375-5839, smiður, Bólstaðar-
hlíð 36, Reykjavík.

11. María Kristinsdóttir,
kt. 020682-3029, almennur læknir, 
Austurvegi 12, Grindavík.

12. Valgerður Gréta Guðmunds-
dóttir,
kt. 280881-4149, nemi, Engjaseli 70, 
Reykjavík.

13. Jón Torfason,
kt. 270349-3749, skjalavörður á Þjóð-
skjalasafni, Grenimel 31, Reykjavík.

14. Guðrún Birgisdóttir,
kt. 160563-4869, leikskólakennari, 
Sléttahrauni 36, Hafnarfi rði.

15. Jón Birgir Einarsson,
kt. 100675-3239, forstöðumaður, 
Miklubraut 70, Reykjavík.

16. Gunnar Gunnarsson,
kt. 081248-2499, sjómaður, Skálagerði 
4, Reykjavík.

17. Finnur Jónasson,
kt. 290777-3219, háskólanemi, Egg-
ertsgötu 2, Reykjavík.

18. Marta Sverrisdóttir,
kt. 060455-2369, innheimtu- og 
launafulltrúi, Seilugranda 18, Reykja-
vík.

19. Tryggvi Bjarnason,
kt. 070548-4379, stýrimaður, Austur-
brún 4, Reykjavík.

20. Rafn Gíslason,
kt. 130257-5509, húsasmiður, Brynj-
ólfsbúð 8, Svfél. Ölfusi.

21. Kristinn Snæland,
kt. 241035-3879, ellilífeyrisþegi, Engja-
seli 68, Reykjavík.

22. Björn H. Jónsson,
kt. 311021-4519, fyrrv. sóknarprestur, 
Lönguhlíð 23, Reykjavík.

K–  listi Sturlu Jónssonar, K-lista:
1. Sturla Jónsson,

kt. 041166-4019, vörubílstjóri, Trölla-
borgum 7, Reykjavík.

2. Þorgerður Einarsdóttir,
kt. 041054-3879, forstjóri, Fífu-
hvammi 31, Kópavogi.

3. Benedikt Stefánsson,
kt. 190449-2119, fl ugvélstjóri, Miklu-
braut 90, Reykjavík.

4. Karl Gissur Þórisson,
kt. 011090-2309, húsasmiður, Arnar-
tanga 76, Mosfellsbæ.

5. Ragnar M. Einarsson,
kt. 050947-2469, iðnaðarmaður, Næf-
urási 12, Reykjavík.

6. Ólafur Snævar Ögmundsson,
kt. 180644-4829, yfi rvélstjóri, Írabakka 
30, Reykjavík.

7. Ragnar Ingi Magnússon,
kt. 140887-2349, dyravörður, Hverfi s-
götu 67, Reykjavík.

8. Jón K. Hannesson,
kt. 101147-2079, leigubílstjóri, Jökla-
fold 19, Reykjavík.

9. Eiríka Ólafsdóttir,
kt. 090363-3879, grunnskólakennari, 
Stararima 63, Reykjavík.

10. Sigríður Ragnheiður Jónsdótt-
ir,
kt. 260851-3149, ritari, Tindaseli 1c, 
Reykjavík.

11. Guðbjartur G. Gissurarson,
kt. 011254-2099, eft irlitsmaður, Fífu-
hvammi 31, Kópavogi.

12. Aldís E. Helgadóttir,
kt. 260466-4889, leikskólastarfsmaður, 
Tröllaborgum 7, Reykjavík.

13. Ragnar Eldon Haraldsson,
kt. 050663-3379, rafvirki, Skipasundi 
22, Reykjavík.

14. Guðjón P. Einarsson,
kt. 160167-4249, framkvæmdastjóri, 
Einarsnesi 58, Reykjavík.

15. Ástþór Gíslason,
kt. 010892-2879, gufustarfsmaður, 
Flétturima 32, Reykjavík.

16. Andri Már Reynisson,
kt. 210194-2159, lyft aramaður, Garð-
húsum 25, Reykjavík.

17. Guðmundur Már Sigurðsson,
kt. 270451-2849, vélvirkjameistari, 
Álfaskeiði 76, Hafnarfi rði.

18. Gústaf Grönvold,
kt. 211244-7129, ellilífeyrisþegi, Flétt-
urima 30, Reykjavík.

19. Halldór Kristófersson,
kt. 111050-6869, bílstjóri, Hraunteigi 
18, Reykjavík.

20. Þórir Kristinsson,
kt. 011265-3329, húsasmiður, Arnar-
tanga 76, Mosfellsbæ.

21. Kristófer Sturluson,
kt. 160694-4169, lagerstarfsmaður, 
Tröllaborgum 7, Reykjavík.

22. Þorgeir J. Yngvason,
kt. 261043-4329, múrarameistari, 
Súlunesi 27, Garðabæ.

L–  listi Lýðræðisvaktarinnar:
1. Þórhildur Þorleifsdóttir,

kt. 250345-2089, leikstjóri, Skóla-
vörðustíg 14, Reykjavík.

2. Örn Bárður Jónsson,
kt. 231149-7919, sóknarprestur, Ægi-
síðu 68, Reykjavík.

3. Elín Íris Erlingsdóttir,
kt. 241163-2969, fj ölmiðlafræðingur, 
Bandaríkjunum.

4. Guðbjörn Guðbjörnsson,
kt. 030662-5049, yfi rtollvörður, 
Hvassaleiti 14, Reykjavík.

5. Jónas Guðmundsson,
kt. 270756-5739, fj ármálastjóri, Bak-
kasmára 27, Kópavogi.

6. Sólveig Guðmundsdóttir,
kt. 190577-3769, leikkona og fram-
leiðandi, Laufásvegi 18a, Reykjavík.

7. Hjörtur Hjartarson,
kt. 230760-3309, sagnfræðingur og 
kynningastjóri, Hringbraut 87, Reykja-
vík.

8. Móeiður Júníusdóttir,
kt. 040572-4229, guðfræðingur, Digra-
nesheiði 4, Kópavogi.

9. Svanur Kristjánsson,
kt. 230847-2159, prófessor, Hagamel 
31, Reykjavík.

10. Guðbjörg Edda Björgvinsdóttir,
kt. 130952-2169, leikkona, Laufásvegi 
8, Reykjavík.

11. Kristján Hreinsson,
kt. 070157-3309, tónskáld, Einarsnesi 
27, Reykjavík.

12. Anna Kristine Magnúsdóttir,
kt. 070353-7099, blaðamaður, Sóltúni 
14, Reykjavík.

13. Jóel Daði Ólafsson,
kt. 200491-3279, nemi og iðnaðar-
maður, Hoft eigi 21, Reykjavík.

14. Valgerður Matthíasdóttir,
kt. 190353-5169, arkitekt og fj ölmiðla-
kona, Klapparstíg 5a, Reykjavík.

15. Leifur A. Benediktsson,
kt. 020158-3609, varahlutamiðlari, 
Gvendargeisla 19, Reykjavík.

16. Regína Stefnisdóttir,
kt. 180535-4549, hjúkrunarfræðingur 
og framhaldsskólakennari, Sogavegi 
134, Reykjavík.

17. Valur Sigurðsson,
kt. 271249-3659, rafvirki, Maríubaugi 
115, Reykjavík.

18. Ragnar G. D. Hermannsson,
kt. 260849-7199, skipstjóri, Stórholti 
19, Reykjavík.

19. Halldór Nikulás Lárusson,
kt. 070854-2369, deildarstjóri, Bjark-
arási 15, Garðabæ.

20. Linda Rán Ómarsdóttir,
kt. 290575-3709, ráðgjafi  Kvennaat-
hvarfi nu, Einarsnesi 78, Reykjavík.

21. Áslaug Hauksdóttir,
kt. 200444-4269, heimafæðingaljós-
móðir, Sólheimum 27, Reykjavík.

22. Ólafur Ólafsson,
kt. 111128-3169, læknir, Hjarðarhaga 
23, Reykjavík.

R–  listi Alþýðufylkingarinnar:
1. Vésteinn Valgarðsson,

kt. 121180-3169, stuðningsfulltrúi, 
Grundarstíg 5b, Reykjavík.

2. Helga Arnardóttir,
kt. 230980-4709, stuðningsfulltrúi, 
Vesturgötu 65, Reykjavík.

3. Kristján Jónasson,
kt. 170858-4259, stærðfræðingur, Víði-
hlíð 3, Reykjavík.

4. Tinna Þorvaldsdóttir Önnu-
dóttir,
kt. 270185-2829, leikkona, Reynimel 
57, Reykjavík.

5. Einar Andrésson,
kt. 190390-3229, nemi, Kirkjubraut 
63, Svfél. Hornafi rði.

6. Vigdís Freyja Helmutsdóttir,
kt. 071294-2429, nemi, Úthlíð 10, 
Reykjavík.

7. Björgvin Rúnar Leifsson,
kt. 220755-5339, kennari, Ásgarðsvegi 
5, Norðurþingi.

8. Reynir Snær Valdimarsson,
kt. 200293-2159, nemi, Bólstaðarhlíð 
9, Reykjavík.

9. Björg Kjartansdóttir,
kt. 060550-3959, sjúkraliði, Sóltúni 28, 
Reykjavík.

10. Bjartmar St. Steinarsson,
kt. 021083-4889, stuðningsfulltrúi, 
Kleifarvegi 1, Reykjavík.

11. Tómas Halldórsson,
kt. 140291-2509, leiðbeinandi, Grettis-
götu 38b, Reykjavík.

12. Þórarinn S. Andrésson,
kt. 160768-5179, safnvörður, Öldugötu 
12, Seyðisfi rði.

13. Jóhannes Ragnarsson,
kt. 270554-2299, hafrannsóknarmað-
ur, Hábrekku 18, Snæfellsbæ.

14. Unnur María Bergsveinsdóttir,
kt. 190478-3789, sagnfræðingur, Selja-
vegi 5, Reykjavík.

15. Ólafur Tumi Sigurðarson,
kt. 280591-2549, nemi, Hjálmholti 12, 
Reykjavík.

16. Kári Þorgrímsson,
kt. 170659-5979, bóndi, Garði II, 
Skútustaðahreppi.

17. Anna Hrefnudóttir,
kt. 180856-3079, myndlistarkona, 
Skólabraut 10, Fjarðabyggð.

18. Ari Tryggvason,
kt. 040654-3219, stuðningsfulltrúi, 
Skólatúni 1, Garðabæ.

19. Jón Karl Stefánsson,
kt. 311277-5379, veitingamaður, 
Noregi.

20. Viktor Penalver,
kt. 240891-2049, atvinnulaus, Eskivöll-
um 3, Hafnarfi rði.

21. Ólína Jónsdóttir,
kt. 170131-3209, kennari, Háholti 11, 
Akranesi.

22. Örn Ólafsson,
kt. 040441-2719, bókmenntafræðing-
ur, Danmörku.



S–  listi Samfylkingarinnar–  jafn-
aðarmannafl okks Íslands:
1. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,

kt. 290568-4989, alþingismaður, Ljós-
vallagötu 10, Reykjavík.

2. Helgi Hjörvar,
kt. 090667-4839, alþingismaður, Hóla-
vallagötu 9, Reykjavík.

3. Björk Vilhelmsdóttir,
kt. 021063-5689, borgarfulltrúi, Deplu-
hólum 9, Reykjavík.

4. Mörður Árnason,
kt. 301053-7469, alþingismaður, 
Laugavegi 49, Reykjavík.

5. Ósk Vilhjálmsdóttir,
kt. 081062-5369, myndlistarmaður, 
Baldursgötu 10, Reykjavík.

6. Arnar Guðmundsson,
kt. 031065-3649, aðstoðarmaður fj ár-
málaráðherra, Einarsnesi 26, Reykja-
vík.

7. Freyja Steingrímsdóttir,
kt. 260489-3139, stjórnmálafræðingur, 
Einimel 19, Reykjavík.

8. Höskuldur Sæmundsson,
kt. 010877-5049, atvinnuráðgjafi  og 
leikari, Hringbraut 119, Reykjavík.

9. Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir,
kt. 240661-2339, geðhjúkrunarkona, 
Þingholtsstræti 15, Reykjavík.

10. Sigurður R. Beck,
kt. 190374-2979, kerfi sfræðingur, Vall-
arási 4, Reykjavík.

11. Þorgerður L. Diðriksdóttir,
kt. 221067-3989, formaður Fimleika-
sambands Íslands, Grettisgötu 37, 
Reykjavík.

12. Reynir Sigurbjörnsson,
kt. 110566-3879, rafvirki, Ægisíðu 52, 
Reykjavík.

13. Anna María Jónsdóttir,
kt. 010262-5429, formaður Sff R, Stiga-
hlíð 46, Reykjavík.

14. Þorbjörn Guðmundsson,
kt. 250949-2949, framkvæmdastjóri 
Samiðnar, Básbryggju 1, Reykjavík.

15. Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir,
kt. 010386-2419, kaos pilot, Laufás-
vegi 36, Reykjavík.

16. Hilmar Sigurðsson,
kt. 221063-3339, framkvæmdastjóri, 
Skaft ahlíð 18, Reykjavík.

17. Valgerður Magnúsdóttir,
kt. 240249-3329, sálfræðingur, Eykt-
arási 14, Reykjavík.

18. Natan Kolbeinsson,
kt. 240693-2759, nemi, Safamýri 50, 
Reykjavík.

19. Falasteen Abu Libdeh,
kt. 021178-2099, sérfræðingur, Tungu-
seli 10, Reykjavík.

20. Gunnar Þórðarson,
kt. 060454-4349, húsasmíðameistari, 
Asparfelli 4, Reykjavík.

21. Hrannar Björn Arnarsson,
kt. 160967-3749, aðstoðarmaður 
forsætisráðherra, Sæviðarsundi 90, 
Reykjavík.

22. Ásta Ragnheiður Jóhannes-
dóttir,
kt. 161049-3369, forseti Alþingis, 
Garðastræti 43, Reykjavík.

T–  listi Dögunar–  stjórnmála-
samtaka um réttlæti, sanngirni 
og lýðræði:
1. Þórður Björn Sigurðsson,

kt. 291276-3429, BA í mannfræði, 
Rauðamýri 1, Mosfellsbæ.

2. Helga Þórðardóttir,
kt. 281257-3239, kennari, Seiðakvísl 7, 
Reykjavík.

3. Rannveig Óskarsdóttir,
kt. 171279-5779, meistaranemi í 
trúarbragðafræðum, Kleppsvegi 48, 
Reykjavík.

4. Sigurður Jónas Eggertsson,
kt. 170273-5089, hugbúnaðarsérfræð-
ingur, Hagamel 32, Reykjavík.

5. Hugrún Steinunn Guðmunds-
dóttir,
kt. 010462-7899, félagsráðgjafi , Nóa-
túni 26, Reykjavík.

6. Birgir Skúlason,
kt. 291168-4939, kerfi sstjóri, Dalseli 
13, Reykjavík.

7. Eva Guðrún Gunnbjörnsdóttir,
kt. 171079-4039, menningarmiðlari, 
Njálsgötu 48, Reykjavík.

8. Hannes Ingi Guðmundsson,
kt. 300963-3829, lögfræðingur ÖBÍ, 
Skeljagranda 8, Reykjavík.

9. Lena Mist Skaptadóttir Eydal,
kt. 240687-2409, lyfj atækninemi, Mið-
holti 1, Mosfellsbæ.

10. Milen Nikolaev Nikolov,
kt. 061176-2339, viðskiptafræðingur, 
Rauðarárstíg 3, Reykjavík.

11. Gyða Björk Atladóttir,
kt. 291050-4849, stuðningsfulltrúi, 
Kólguvaði 7, Reykjavík.

12. Tyrfi ngur Tyrfi ngsson,
kt. 020962-2839, matreiðslumeistari, 
Fífuhjalla 19, Kópavogi.

13. Longina Losiniecka,
kt. 150954-2079, verkakona, Gauks-
hólum 2, Reykjavík.

14. Þórður Magnússon,
kt. 250273-5769, tónskáld, Spítalastíg 
3, Reykjavík.

15. Þórarinn Gunnarsson,
kt. 170964-4629, rithöfundur, Skelja-
granda 7, Reykjavík.

16. Karen Mejna,
kt. 130488-4479, sjúkraliði og BSc-
nemi í heilbrigðisverkfræði, Engjaseli 
87, Reykjavík.

17. Arnar Bergur Guðjónsson,
kt. 100979-5869, prentari og ljós-
myndari, Hábergi 7, Reykjavík.

18. Friðrikka Edda Þórarinsdóttir,
kt. 280579-4759, förðunarmeistari, 
Stóragerði 10, Reykjavík.

19. Páll Heiðar M. Aadnegard,
kt. 310164-2839, vélstjóri, Hellisgötu 
12, Hafnarfi rði.

20. Sigurbjörg Guttormsdóttir,
kt. 151256-2799, leikskólakennari, 
Birtingakvísl 24, Reykjavík.

21. Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir,
kt. 291283-3149, hjúkrunarfræðingur, 
Blönduhlíð 1, Reykjavík.

22. Herdís Dröfn Baldvinsdóttir,
kt. 290854-4909, sjálfstætt starfandi, 
Bretlandi.

V–  listi Vinstri hreyfi ngarinnar–  
græns framboðs:
1. Svandís Svavarsdóttir,

kt. 240864-2239, umhverfi sráðherra, 
Hjarðarhaga 28, Reykjavík.

2. Álfh eiður Ingadóttir,
kt. 010551-4719, alþingismaður, Fjólu-
götu 7, Reykjavík.

3. Ingimar Karl Helgason,
kt. 100574-4039, blaðamaður, Fram-
nesvegi 25, Reykjavík.

4. Kristinn Schram,
kt. 241272-3549, þjóðfræðingur, Ás-
vallagötu 21, Reykjavík.

5. Grímur Atlason,
kt. 061270-5589, framkvæmdastjóri, 
Vesturvallagötu 3, Reykjavík.

6. René Biasone,
kt. 020170-2209, landfræðingur, Víði-
mel 44, Reykjavík.

7. Auður Alfífa Ketilsdóttir,
kt. 220580-4319, starfskona, Njálsgötu 
25, Reykjavík.

8. Þorgerður Agla Magnúsdóttir,
kt. 111272-4849, bókmenntafræðing-
ur, Vesturbrún 38, Reykjavík.

9. Gísli Garðarsson,
kt. 171191-2709, háskólanemi, Ás-
vallagötu 53, Reykjavík.

10. Steinunn Rögnvaldsdóttir,
kt. 090886-3639, félags- og kynjafræð-
ingur, Holtsgötu 23, Reykjavík.

11. Níels Alvin Níelsson,
kt. 050968-4809, sjómaður, Boða-
granda 6, Reykjavík.

12. Héðinn Björnsson,
kt. 200681-4369, jarðeðlisfræðingur, 
Danmörku.

13. Auður Lilja Erlingsdóttir,
kt. 230879-6139, framkvæmdastýra, 
Holtsgötu 23, Reykjavík.

14. Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir,
kt. 190174-5579, myndlistarmaður, 
Skólavörðustíg 35, Reykjavík.

15. Guðlaug Teitsdóttir,
kt. 290652-2009, kennari, Bragagötu 
31b, Reykjavík.

16. Sesselja Traustadóttir,
kt. 120365-5769, framkvæmdastjóri, 
Laugarnesvegi 57, Reykjavík.

17. Sigursveinn Magnússon,
kt. 260350-2779, tónskólastjóri, Sei-
lugranda 12, Reykjavík.

18. Sigríður Stefánsdóttir,
kt. 180451-2189, réttarfélagsfræðing-
ur, Skólavörðustíg 16a, Reykjavík.

19. Guðrún Hallgrímsdóttir,
kt. 051141-3779, matvælaverkfræð-
ingur, Hjarðarhaga 29, Reykjavík.

20. Ármann Jakobsson,
kt. 180770-4459, prófessor, Hverfi s-
götu 48, Reykjavík.

21. Ólöf Ríkarðsdóttir,
kt. 140622-3119, fyrrv. formaður 
Öryrkjabandalagsins, Klukkurima 18, 
Reykjavík.

22. Úlfar Þormóðsson,
kt. 190644-2949, rithöfundur, Skóla-
vörðustíg 12, Reykjavík.

Þ–  listi Pírata:
1. Jón Þór Ólafsson,

kt. 130377-4089, aðstoðarmaður þing-
manns, Bergstaðastræti 55, Reykjavík.

2. Ásta Guðrún Helgadóttir,
kt. 050290-2129, sagnfræðinemi, 
Heiðargerði 64, Reykjavík.

3. Sigurbjörg Erla Egilsdóttir,
kt. 181186-2839, nemi, Stigahlíð 83, 
Reykjavík.

4. Sigríður Fossberg Thorlacius,
kt. 231087-2659, nemi, Birkimel 8b, 
Reykjavík.

5. Arnaldur Sigurðarson,
kt. 141087-3479, leiðbeinandi á leik-
skóla, Grandahvarfi  6, Kópavogi.

6. Birkir Fannar Einarsson,
kt. 191087-2599, markaðsstjóri, Fag-
rabæ 3, Reykjavík.

7. Þuríður Björg Þorgrímsdóttir,
kt. 050773-4939, þýðandi, Nönnugötu 
8, Reykjavík.

8. Jóhann Haukur Gunnarsson,
kt. 070582-2959, forritari hjá CCP, 
Hæðargarði 36, Reykjavík.

9. Jón Ragnarsson,
kt. 111069-3609, forritari, Jöklaseli 7, 
Reykjavík.

10. Davíð Þór Jónsson,
kt. 050165-3299, guðfræðingur, Múla-
vegi 41, Seyðisfi rði.

11. Davíð Halldór Lúðvíksson,
kt. 100179-2969, hugbúnaðarsérfræð-
ingur, Jörvabakka 20, Reykjavík.

12. Hörður M. Harðarson,
kt. 091168-5459, sjómaður, Álft amýri 
32, Reykjavík.

13. Katla Hólm Þórhildardóttir,
kt. 180787-3219, frístundaleiðbein-
andi, Víðimel 19, Reykjavík.

14. Kári Magnússon,
kt. 101178-4129, forritari, Hringbraut 
90, Reykjavík.

15. Sindri Páll Andrason,
kt. 220194-2059, nemi, Mávahlíð 29, 
Reykjavík.

16. Hinrik Örn Sigurðsson,
kt. 211185-2529, forritari, Karfavogi 
11, Reykjavík.

17. Elva Rakel Sævarsdóttir,
kt. 260180-5929, frumkvöðull, Ferju-
vogi 19, Reykjavík.

18. Viðar Ingvason,
kt. 180264-2729, rafvirki, Fellsmúla 8, 
Reykjavík.

19. Atli Pétur Óðinsson,
kt. 190479-2189, tölvukall, Flókagötu 
27, Reykjavík.

20. Atli Viðar Þorsteinsson,
kt. 010983-4959, framleiðandi, Ægis-
götu 26, Reykjavík.

21. Ragnheiður Freyja Guðmunds-
dóttir,
kt. 301192-2829, nemi, Aragötu 11, 
Reykjavík.

22. Guðmundur Bjarkarson,
kt. 300181-5709, nemi, Valhallarbraut 
741, Reykjanesbæ.

REYKJAVÍKUR-
KJÖRDÆMI 
NORÐUR
A–  listi Bjartrar framtíðar:
1. Björt Ólafsdóttir,

kt. 020383-4969, BA í sálfræði, Tjarn-
argötu 43, Reykjavík.

2. Heiða Kristín Helgadóttir,
kt. 200483-7239, stjórnarformaður 
Bjartrar framtíðar, Ásvallagötu 27, 
Reykjavík.

3. Eldar Ástþórsson,
kt. 290577-5519, markaðsmaður hjá 
CCP, Ránargötu 42, Reykjavík.

4. Friðrik Rafnsson,
kt. 050259-7149, þýðandi, Mávahlíð 
29, Reykjavík.

5. Jón Gnarr,
kt. 020167-3439, borgarstjóri, Marar-
götu 4, Reykjavík.



6. Sunna Jóhannsdóttir,
kt. 150274-5089, viðskiptafræðingur, 
Engihlíð 10, Reykjavík.

7. Sigurður Björn Blöndal,
kt. 081269-5729, tónlistarmaður, 
Brekkustíg 12, Reykjavík.

8. Hjalti Vigfússon,
kt. 150593-2479, forseti nemenda-
félags MH, Álfatúni 25, Kópavogi.

9. Brynja Björk Birgisdóttir,
kt. 170568-5919, fornleifafræðingur, 
Básbryggju 1, Reykjavík.

10. Gestur Guðjónsson,
kt. 300672-5669, umhverfi sverkfræð-
ingur, Grettisgötu 67, Reykjavík.

11. Diljá Ámundadóttir,
kt. 060479-5429, varaborgarfulltrúi, 
Ljósvallagötu 22, Reykjavík.

12. Hörður Ágústsson,
kt. 241079-3849, eigandi Maclands, 
Bakkagerði 10, Reykjavík.

13. Guðrún Eiríksdóttir,
kt. 161277-4019, ferðaráðgjafi , Selja-
braut 78, Reykjavík.

14. Vigdís Hrefna Pálsdóttir,
kt. 051077-5209, leikkona, Bergstaða-
stræti 20, Reykjavík.

15. Karl Sigurðsson,
kt. 240773-4309, borgarfulltrúi, Ránar-
götu 2, Reykjavík.

16. Valur Freyr Einarsson,
kt. 160869-4379, leikari, Brekkustíg 5, 
Reykjavík.

17. Harpa Elísa Þórsdóttir,
kt. 150478-5459, framleiðandi, 
Sporðagrunni 2, Reykjavík.

18. Hulda Proppé,
kt. 230171-5219, mannfræðingur, Sól-
vallagötu 29, Reykjavík.

19. Hjördís Sjafnar Ingimundar-
dóttir,
kt. 170272-4399, framkvæmdastjóri, 
Laugavegi 63, Reykjavík.

20. Haraldur Dean Nelson,
kt. 240665-5579, framkvæmdastjóri, 
Sogavegi 90, Reykjavík.

21. Einar Örn Benediktsson,
kt. 291062-6529, borgarfulltrúi, Bakka-
stöðum 117, Reykjavík.

22. Hlíf Böðvarsdóttir,
kt. 110409-4439, frú, Dalbraut 27, 
Reykjavík.

B–  listi Framsóknarfl okks:
1. Frosti Sigurjónsson,

kt. 191262-2479, rekstrarhagfræðing-
ur, Haðalandi 21, Reykjavík.

2. Sigrún Magnúsdóttir,
kt. 150644-2409, fyrrv. borgarfulltrúi 
og þjóðfræðingur, Efstaleiti 14, 
Reykjavík.

3. Þorsteinn Magnússon,
kt. 270576-5759, lögfræðingur og 
framkvæmdastjóri, Njálsgötu 23, 
Reykjavík.

4. Fanný Gunnarsdóttir,
kt. 230757-4889, kennari og náms- 
og starfsráðgjafi , Hlaðhömrum 13, 
Reykjavík.

5. Snædís Karlsdóttir,
kt. 080188-3159, laganemi, Skógarvegi 
20, Reykjavík.

6. Einar Jónsson,
kt. 201078-3189, handboltaþjálfari, 
Garðsenda 3, Reykjavík.

7. Snorri Þorvaldsson,
kt. 100849-2919, verslunarmaður, 
Háaleitisbraut 153, Reykjavík.

8. Jón Árni Bragason,
kt. 080960-3609, verkfræðingur, Dalp-
rýði 1, Garðabæ.

9. Birna Kristín Svavarsdóttir,
kt. 040553-3479, hjúkrunarfram-
kvæmdastjóri, Logafold 54, Reykjavík.

10. Ólafur Hjálmarsson,
kt. 260950-8279, vélfræðingur, Kristni-
braut 43, Reykjavík.

11. Ása María H. Guðmundsdóttir,
kt. 010189-2769, háskólanemi, Eski-
hlíð 12b, Reykjavík.

12. Ómar Olgeirsson,
kt. 140874-3459, verkfræðingur, 
Hraunbæ 82, Reykjavík.

13. Þuríður Bernódusdóttir,
kt. 131154-2329, þjónustufulltrúi, 
Laufrima 26, Reykjavík.

14. Eiríkur Hans Sigurðsson,
kt. 040542-3619, ökukennari, Skriðu, 
Reykjavík.

15. Gerður Hauksdóttir,
kt. 231058-3979, ráðgjafi , Óðinsgötu 
6, Reykjavík.

16. Hlín Sigurðardóttir,
kt. 261246-2449, húsmóðir, Rjúpufelli 
36, Reykjavík.

17. Björgvin Víglundsson,
kt. 040546-2009, verkfræðingur, 
Noregi.

18. Elín Helga Magnúsdóttir,
kt. 160963-4099, bókari, Laufrima 20, 
Reykjavík.

19. Guðrún Sigríður Briem,
kt. 040364-3079, húsmóðir, Kistuholti 
15, Bláskógabyggð.

20. Þorsteinn Ólafsson,
kt. 061019-4729, fyrrv. kennari, Bugð-
ulæk 12, Reykjavík.

21. Sigrún Sturludóttir,
kt. 180429-4179, eft irlaunaþegi, Ár-
skógum 6, Reykjavík.

22. Valdimar Kristján Jónsson,
kt. 200834-2409, prófessor emeritus, 
Kirkjusandi 3, Reykjavík.

D–  listi Sjálfstæðisfl okks:
1. Illugi Gunnarsson,

kt. 260867-5559, alþingismaður, 
Ránargötu 6a, Reykjavík.

2. Brynjar Þór Níelsson,
kt. 010960-3399, hæstaréttarlögmað-
ur, Birkihlíð 14, Reykjavík.

3. Birgir Ármannsson,
kt. 120668-2939, alþingismaður, 
Granaskjóli 27, Reykjavík.

4. Ingibjörg Óðinsdóttir,
kt. 190166-4229, stjórnunarráðgjafi , 
Funafold 61, Reykjavík.

5. Elínbjörg Magnúsdóttir,
kt. 240349-7799, verkakona, Hagamel 
16, Reykjavík.

6. Arnar Þórisson,
kt. 200164-2029, atvinnurekandi, 
Kjalarlandi 28, Reykjavík.

7. Erla Ósk Ásgeirsdóttir,
kt. 300977-3329, stjórnsýslufræðingur, 
Sóltúni 10, Reykjavík.

8. Borgar Þór Einarsson,
kt. 040575-5619, héraðsdómslögmað-
ur, Kaplaskjólsvegi 91, Reykjavík.

9. Kristín Heimisdóttir,
kt. 301168-3579, tannlæknir, Laug-
arásvegi 48, Reykjavík.

10. Erla María Jónsdóttir Tölgyes,
kt. 160389-3469, sálfræðinemi, Sól-
túni 7, Reykjavík.

11. Hjálmar Jónsson,
kt. 170450-3379, prestur, Reiðvaði 1, 
Reykjavík.

12. Sandra María Steinarsdóttir 
Polanska,
kt. 240285-2669, dómtúlkur og skjala-
þýðandi, Skriðustekk 1, Reykjavík.

13. Auðunn Kjartansson,
kt. 051265-5219, múrarameistari, 
Sæviðarsundi 53, Reykjavík.

14. Jóhann Heiðar Jóhannsson,
kt. 080745-2739, læknir, Háteigsvegi 8, 
Reykjavík.

15. Heiðrún Lind Marteinsdóttir,
kt. 030779-5259, héraðsdómslögmað-
ur, Nönnugötu 8, Reykjavík.

16. Þröstur Bragason,
kt. 100575-4779, miðlunarfræðingur, 
Háaleitisbraut 115, Reykjavík.

17. Hrafnhildur Björk Baldursdótt-
ir,
kt. 070367-5809, stjórnmálafræðingur, 
Andrésbrunni 17, Reykjavík.

18. Jóhann Garðar Ólafsson,
kt. 210477-3659, ljósmyndari, Mar-
teinslaug 8, Reykjavík.

19. Þóra Berg Jónsdóttir,
kt. 220654-3039, móttökustjóri, 
Kleppsvegi 2, Reykjavík.

20. Sigríður Hannesdóttir,
kt. 130332-5369, leikkona, Grandavegi 
47, Reykjavík.

21. Leifur Magnússon,
kt. 221033-3109, verkfræðingur, Bar-
ónsstíg 80, Reykjavík.

22. Ólöf Nordal,
kt. 031266-3009, alþingismaður, Laug-
arásvegi 21, Reykjavík.

G–  listi Hægri grænna, fl okks 
fólksins:
1. Kjartan Örn Kjartansson,

kt. 180649-3449, fyrrv. forstjóri, Bás-
bryggju 51, Reykjavík.

2. Björn Torfi  Hauksson,
kt. 041256-4009, ljósmyndari, Barma-
hlíð 48, Reykjavík.

3. Kristján Orri Jóhannsson,
kt. 051193-2379, nemi, Ljósheimum 
16, Reykjavík.

4. Sigríður Dröfn Tómasdóttir,
kt. 150281-4239, verkefnastjóri, Grett-
isgötu 46, Reykjavík.

5. Grétar Ómarsson,
kt. 250769-3349, sjómaður, Breiða-
bliksvegi 4, Vestmannaeyjum.

6. Svanur Sigurðsson,
kt. 161171-4769, stjórnmálafræðingur, 
Kristnibraut 45, Reykjavík.

7. Ebenezer Þórarinn Ásgeirsson,
kt. 121176-4839, frumkvöðull, Frakka-
stíg 20, Reykjavík.

8. Gísli Marteinsson,
kt. 070837-3829, forstjóri, Sóleyjar-
rima 5, Reykjavík.

9. Ragnar Finnbogason,
kt. 180665-4129, framkvæmdastjóri, 
Bogahlíð 10, Reykjavík.

10. Gunnar Stefán Richter,
kt. 031068-4529, framkvæmdastjóri, 
Köldukinn 12, Hafnarfi rði.

11. Grímur Guðmundsson,
kt. 170464-4789, rafeindavirki, 
Brekkugerði 32, Reykjavík.

12. Margrét Ólöf Héðinsdóttir,
kt. 120167-4059, læknaritari, Sólheim-
um 8, Reykjavík.

13. Davíð Kristján Pitt,
kt. 101069-5249, arkitekt, Skildinga-
nesi 11, Reykjavík.

14. Hlíðar Kjartansson,
kt. 190847-4119, skemmtikraft ur, 
Spóahólum 12, Reykjavík.

15. Hólmfríður K. Agnarsdóttir,
kt. 301059-2489, eldabuska, Flétt-
urima 25, Reykjavík.

16. Hafsteinn Már Másson,
kt. 160384-2719, framkvæmdastjóri, 
Hjallavegi 1, Reykjavík.

17. Sigurjón Guðnason,
kt. 020571-5439, atvinnubílstjóri, 
Jötnaborgum 12, Reykjavík.

18. Júlíus Þór Júlíusson,
kt. 181056-4879, framkvæmdastjóri, 
Klukkurima 91, Reykjavík.

19. Jörundur Jörundsson,
kt. 311292-2699, nemi, Sporðagrunni 
17, Reykjavík.

20. Þuríður Elfa Jónsdóttir,
kt. 100457-5559, kennari, Efstasundi 
89, Reykjavík.

21. Guðmundur Rúnar Guðmunds-
son,
kt. 220980-5029, múrari, Boðagranda 
1, Reykjavík.

22. Kristín Sólveig Kormáksdóttir,
kt. 301293-2169, nemi, Breiðabliks-
vegi 4, Vestmannaeyjum.

H–  listi Húmanistafl okksins:
1. Methúsalem Þórisson,

kt. 170846-2579, veitingamaður, 
Hjarðarhaga 64, Reykjavík.

2. Stígrún Ása Ásmundsdóttir,
kt. 050461-5059, félagsliði, Fálkagötu 
32, Reykjavík.

3. Þór Örn Víkingsson,
kt. 160966-4089, þjónustufulltrúi, 
Munaðarnesi, Borgarbyggð.

4. Sjöfn Jónsdóttir,
kt. 081259-2409, íþróttaþjálfari, 
Hafnarfi rði.

5. Sverrir Agnarsson,
kt. 130648-2239, markaðsfræðingur, 
Efstasundi 82, Reykjavík.

6. Ragnheiður Sigurðardóttir,
kt. 141261-4959, tölvunarfræðingur, 
Löngumýri 24, Akureyri.

7. Gunnar Gunnarsson,
kt. 170949-3589, sálfræðingur, Þernu-
nesi 4, Garðabæ.

8. Benjamín Náttmörður Árna-
son,
kt. 130685-2939, tónlistarmaður, 
Hofsvallagötu 57, Reykjavík.

9. Andrés Úlfur Helguson,
kt. 281073-5919, mannfræðingur, 
Stórholti 26, Reykjavík.

10. Natalia Viktorovna Kovachk-
ina,
kt. 130960-2359, þýðandi, Klapparstíg 
17, Reykjavík.

11. Haukur Freyr Gröndal,
kt. 301275-2939, tónlistarmaður, 
Hvassaleiti 32, Reykjavík.

12. Árni Ingólfsson,
kt. 041253-2749, myndlistarmaður, 
Flókagötu 63, Reykjavík.

13. Stefán Bjargmundsson,
kt. 250765-5419, aðstoðaryfi rtollvörð-
ur, Ljósárbrekku 1, Fjarðabyggð.

14. Friðrik Valgeir Guðmundsson,
kt. 300458-6109, blikksmiður, Lauga-
vegi 51, Reykjavík.



15. Jóhann Eiríksson,
kt. 240564-3279, tónlistarmaður, 
Bogahlíð 24, Reykjavík.

16. Stefanía Óttarsdóttir,
kt. 111162-5819, framkvæmdastjóri, 
Munaðarnesi, Borgarbyggð.

17. Anton Jóhannesson,
kt. 080466-5369, ráðgjafi , Öldugötu 
51, Reykjavík.

18. Svanfríður Anna Lárusdóttir,
kt. 240563-2589, sölufulltrúi, Kóngs-
bakka 3, Reykjavík.

19. Arnþór Reynisson,
kt. 040682-3099, námsmaður, Kötlu-
felli 1, Reykjavík.

20. Sigurður Jónsson,
kt. 020161-3539, tölvunarfræðingur, 
Borgarholtsbraut 15, Kópavogi.

21. Helga Ragnheiður Óskarsdótt-
ir,
kt. 261051-2229, tónlistarkennari, 
Barðavogi 18, Reykjavík.

22. Pétur Guðjónsson,
kt. 230646-3849, stjórnunarráðgjafi , 
Barðavogi 18, Reykjavík.

I–  listi Flokks heimilanna:
1. Arnþrúður Karlsdóttir,

kt. 211053-2919, útvarpsstjóri, Hverf-
isgötu 56, Reykjavík.

2. Inga Karen Ingólfsdóttir,
kt. 121189-2409, varaformaður, Bald-
ursgötu 36, Reykjavík.

3. Sævar Þór Jónsson,
kt. 050578-3649, lögmaður, Langholts-
vegi 97, Reykjavík.

4. Gréta Jónsdóttir,
kt. 171254-6049, fj ölskyldu- og hjóna-
ráðgjafi , Álfaskeiði 56, Hafnarfi rði.

5. Ísleifur Gíslason,
kt. 140846-3419, fl ugvirki, Básbryggju 
3, Reykjavík.

6. Torfi  Geirmundsson,
kt. 191250-3899, hárgreiðslumeistari, 
Hverfi sgötu 117, Reykjavík.

7. Ómar Hafsteinsson,
kt. 020853-4769, rafvirkjameistari, 
Vesturgötu 7, Reykjavík.

8. Nanna Jónsdóttir,
kt. 110943-7099, húsmóðir, Austur-
brún 6, Reykjavík.

9. Ævar Örn Ómarsson,
kt. 080587-3339, öryggisvörður, Bald-
ursgötu 36, Reykjavík.

10. Ólöf Lára Jónsdóttir,
kt. 230645-7799, leikskólaliði, Hamra-
vík 38, Reykjavík.

11. Andrea Benediktsdóttir,
kt. 140790-2739, nemi, Hamrakór 1, 
Kópavogi.

12. Ágústa Rut Sigurgeirsdóttir,
kt. 230651-2059, húsmóðir, Græn-
landsleið 25, Reykjavík.

13. Sigríður H. Halldórsdóttir,
kt. 180475-4199, þjónustustjóri, Grett-
isgötu 28b, Reykjavík.

14. Jóna Hlíf Halldórsdóttir,
kt. 280778-4519, myndlistarmaður, 
Hallveigarstíg 10, Reykjavík.

15. Stefán Jónsson,
kt. 131142-4719, söngvari, Logafold 
66, Reykjavík.

16. Bíbí Ólafsdóttir,
kt. 050352-4209, miðill, Vesturgötu 7, 
Reykjavík.

17. Hörður Þór Harðarson,
kt. 120867-5479, sölustjóri, Bragagötu 
34a, Reykjavík.

18. Indriði Indriðason,
kt. 160432-2929, fyrrv. skógarvörður, 
Ljósheimum 4, Reykjavík.

19. Erna Sólveigardóttir,
kt. 160783-5839, starfar við aðhlynn-
ingu aldraðra, Þorláksgeisla 12, 
Reykjavík.

20. Gunnhildur Hjartardóttir,
kt. 291057-3149, listakona, Garða-
stræti 9, Reykjavík.

21. Sveinsína Jóhanna Jónsdóttir,
kt. 070926-3699, eldri borgari, Klepps-
vegi 40, Reykjavík.

22. Rúnar P. Rúnarsson,
kt. 020484-2339, vélsmíðanemi, Jóns-
geisla 57, Reykjavík.

J–  listi Regnbogans, fyrir sjálf-
stæði Íslands og sjálfb æra þróun:
1. Harpa Njálsdóttir,

kt. 310146-3669, félagsfræðingur, 
Nönnugötu 14, Reykjavík.

2. Atli Gíslason,
kt. 120847-2369, alþingismaður, 
Langagerði 3, Reykjavík.

3. Björg Sigurðardóttir,
kt. 121243-2379, fyrrv. bankastarfs-
maður, Mávahlíð 23, Reykjavík.

4. Björn Birgir Þorláksson,
kt. 050780-4229, laganemi, Álft amýri 
30, Reykjavík.

5. Gunnlaugur Ingvarsson,
kt. 181155-3889, tryggingaráðgjafi  og 
ráðgjafi  hjá Stígamótum, Vesturgötu 
73, Reykjavík.

6. Anna Bentína Hermansen,
kt. 180969-5199, kynjafræðingur, Háa-
leitisbraut 43, Reykjavík.

7. Kristín Þóra Jónasdóttir,
kt. 160981-3779, atvinnuleitandi, 
Fellsmúla 9, Reykjavík.

8. Karla Dögg Karlsdóttir,
kt. 041064-2189, myndlistarkona og 
starfskona SUK, Flyðrugranda 10, 
Reykjavík.

9. Jakobína Ingunn Ólafsdóttir,
kt. 160156-2289, stjórnsýslufræð-
ingur og doktorsnemi, Dyngjuvegi 5, 
Reykjavík.

10. Lóa Hrönn Harðardóttir,
kt. 220369-5369, náms- og starfsráð-
gjafi  í HR, Tómasarhaga 16, Reykjavík.

11. María A. Marteinsdóttir,
kt. 300754-3099, löggiltur snyrti- og 
fótaaðgerðafræðingur, Veghúsum 31, 
Reykjavík.

12. Rannveig Þyri Guðmundsdótt-
ir,
kt. 200868-4129, blómadropaþerap-
isti, Mæri, Reykjavík.

13. Steinunn Gröndal,
kt. 250862-3429, öryrki, Jörfagrund 
23, Reykjavík.

14. Rúnar Sveinbjörnsson,
kt. 121250-7569, rafvirki, Nóatúni 25, 
Reykjavík.

15. Eiríkur Ómar Sæland,
kt. 111158-4019, garðyrkjufræðingur, 
Skipasundi 44, Reykjavík.

16. Róbert Ketilsson,
kt. 230789-2749, nemi, Háteigi 16, 
Akranesi.

17. Þórunn Júlíusdóttir,
kt. 200962-7969, hjúkrunarfræðingur 
og BA í mannfræði, Hringbraut 39, 
Reykjavík.

18. Vigdís Ingibjörg Pálsdóttir,
kt. 140390-2249, nemi, Selbraut 11, 
Seltjarnarnesi.

19. Valdimar Tómasson,
kt. 130771-3009, ljóðskáld, Rauðarár-
stíg 1, Reykjavík.

20. Monique Jacquette,
kt. 120149-5479, starfsmaður Land-
spítalans, Tjarnargötu 10b, Reykjavík.

21. Guðrún Bjarnadóttir,
kt. 040946-2259, lífeindafræðingur, 
Laufrima 14b, Reykjavík.

22. Gunnar Guttormsson,
kt. 311035-2749, vélfræðingur, Tóm-
asarhaga 47, Reykjavík.

L–  listi Lýðræðisvaktarinnar:
1. Þorvaldur Gylfason,

kt. 180751-7699, prófessor, Lindargötu 
33, Reykjavík.

2. Egill Ólafsson,
kt. 090253-2399, tónlistarmaður, 
Grettisgötu 8, Reykjavík.

3. Sigríður Ólafsdóttir,
kt. 140358-5689, lífefnafræðingur, 
Frostaskjóli 89, Reykjavík.

4. Viktor Orri Valgarðsson,
kt. 221089-2519, stjórnmálafræðingur, 
Kaldaseli 13, Reykjavík.

5. Jenný Stefanía Jensdóttir,
kt. 151258-2129, viðskiptafræðingur, 
Ólafsgeisla 20, Reykjavík.

6. Arnfríður Guðmundsdóttir,
kt. 120161-5989, prófessor, Bræðra-
tungu 32, Kópavogi.

7. Hans Kristján Árnason,
kt. 051047-4009, stofnandi Stöðvar 
2 og hagfræðingur, Sjafnargötu 6, 
Reykjavík.

8. Agnar Kristján Þorsteinsson,
kt. 080672-3499, tölvumaður, Rauð-
arárstíg 34, Reykjavík.

9. Sigurlaug Arnardóttir,
kt. 210870-5719, kennari og söng-
kona, Njálsgötu 27b, Reykjavík.

10. Oddur Ævar Gunnarsson,
kt. 070593-2709, nemi, Flúðaseli 18, 
Reykjavík.

11. Anna Geirsdóttir,
kt. 191151-2089, heimilislæknir, Sæ-
viðarsundi 47, Reykjavík.

12. Hólmdís Hjartardóttir,
kt. 061058-6729, hjúkrunarfræðingur, 
Rauðalæk 21, Reykjavík.

13. Þorsteinn Guðmundsson,
kt. 061071-5989, nemi, Laugateigi 15, 
Reykjavík.

14. Hildur Helga Sigurðardóttir,
kt. 080856-7769, blaðamaður, Ásvalla-
götu 54, Reykjavík.

15. Friðrik Ragnar Jónsson,
kt. 160556-3909, verkfræðingur, Öldu-
götu 16, Reykjavík.

16. Dagný Hængsdóttir,
kt. 080266-4649, hjúkrunarstjóri, Skip-
holti 62, Reykjavík.

17. Jón Kristinn Cortez,
kt. 060247-8119, tónlistarkennari, 
Tunguvegi 1, Reykjavík.

18. Ása Sigríður Kristjánsdóttir,
kt. 270472-3629, ljósmyndari, Hrísa-
teigi 3, Reykjavík.

19. Árni Jörgensen,
kt. 060849-3749, blaðamaður, Vætta-
borgum 142, Reykjavík.

20. Margrét Erla Guðmundsdóttir,
kt. 070732-2549, kaupkona, Sólvalla-
götu 82, Reykjavík.

21. Lárus Ýmir Óskarsson,
kt. 010349-3039, kvikmyndagerðar-
maður, Bragagötu 35, Reykjavík.

22. Katrín Fjeldsted,
kt. 061146-3939, læknir, Hólatorgi 4, 
Reykjavík.

R–  listi Alþýðufylkingarinnar:
1. Þorvaldur Þorvaldsson,

kt. 191057-3339, trésmiður, Leifsgötu 
22, Reykjavík.

2. Sólveig Hauksdóttir,
kt. 250643-3309, hjúkrunarfræðingur, 
Grenimel 12, Reykjavík.

3. Sigríður Kristín Kristjánsdóttir,
kt. 010294-3639, nemi, Víðihlíð 3, 
Reykjavík.

4. Óskar Höskuldsson,
kt. 071093-2399, nemi, Barmahlíð 53, 
Reykjavík.

5. Guðmundur Ingi Kristinsson,
kt. 140755-7299, formaður Bótar, 
Hjallabraut 9, Hafnarfi rði.

6. Ásgeir Rúnar Helgason,
kt. 051157-3549, sálfræðingur, Sví-
þjóð.

7. Tryggvi Helmutsson,
kt. 010593-2129, nemi, Úthlíð 10, 
Reykjavík.

8. Elín Helgadóttir,
kt. 060661-2869, sjúkraliði, Klappar-
hlíð 11, Mosfellsbæ.

9. Kristófer Kvaran,
kt. 050287-2549, leikskólastarfsmaður, 
Nesvegi 59, Reykjavík.

10. Stefán Ingvar Vigfússon,
kt. 200593-2949, nemi, Nesvegi 49, 
Reykjavík.

11. Sóley Þorvaldsdóttir,
kt. 100487-3819, sushi-kokkur, Reyni-
mel 57, Reykjavík.

12. Kristján Helgi Hjartarson,
kt. 271290-2769, nemi, Fiskhóli 11, 
Svfél. Hornafi rði.

13. Guðbjörg Ása Jónsdóttir 
Huldudóttir,
kt. 170282-5909, leikkona og kennari, 
Reynimel 72, Reykjavík.

14. Gunnjón Gestsson,
kt. 210890-3439, skáld, Burknavöllum 
2, Hafnarfi rði.

15. Þórarinn Hjartarson,
kt. 051250-3629, stálsmiður, Spítala-
vegi 17, Akureyri.

16. Sara Bjargardóttir,
kt. 230180-6529, nemi, Hjallahlíð 25, 
Mosfellsbæ.

17. Gyða Jónsdóttir,
kt. 040160-4939, hjúkrunarfræðingur, 
Viðarási 85, Reykjavík.

18. Árni Bragason,
kt. 210352-6789, verkamaður, Ein-
igrund 8, Akranesi.

19. Sif Yraola,
kt. 071187-3069, nemi, Beykihlíð 21, 
Reykjavík.

20. Árni Daníel Júlíusson,
kt. 310759-2019, sagnfræðingur, 
Hringbraut 37, Reykjavík.

21. Andri Rafn Þorgrímsson,
kt. 181183-2259, nemi, Viðarási 85, 
Reykjavík.

22. Jón Fanndal Þórðarson,
kt. 100233-3559, garðyrkjufræðingur, 
Hamravík 40, Reykjavík.
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Í grein í Fréttablaðinu 28. 
febrúar sl. gerir forstjóri 
Landsnets að umræðuefni 
gagnrýni Landverndar á 
fyrirtækið. Hér verður 
grein hans svarað og 
rangfærslur leiðréttar.

Í grein sinni skrifar 
forstjóri Landsnets: „ …
hvað sem stóriðju líður 
er brýnt að styrkja flutn-
ingskerfið og auka öryggi 
þess í þágu íbúa og fyrir-
tækja á Reykjanesi.“ Sam-
kvæmt matsskýrslu Landsnets 
um Suðvesturlínur verður flutn-
ingsgeta 220 kV Suðurnesjal-
ínu 2 u.þ.b. 600 MW (690 MVA). 
Á Suðurnesjum eru í rekstri 75 
MW virkjun í Svartsengi og 100 
MW Reykjanesvirkjun, þar af eru 
um 125 MW flutt út af svæðinu 
til Norðuráls í Hvalfirði. Sam-
kvæmt tölum frá Orkuspárnefnd 
2012 var raforkunotkun á Suður-
nesjum um 205 GWh árið 2011, 
sem er vel undir 50 MW. Það er 
því með engu móti hægt að rétt-
læta jafn stórt flutningsmann-
virki og 220 kV Suðurnesjalínu 2 
með tilvísun til eflingar öryggis 
flutningskerfisins fyrir almenna 
orkunotendur eina (íbúa og fyrir-
tæki) líkt og forstjóri Landsnets 
gerir í grein sinni. 

Ljóst má vera að minni raf-
lína myndi hæglega geta gegnt 
því hlutverki að tryggja afhend-
ingaröryggi íbúa og núverandi 
fyrirtækja svæðisins, jafnvel 
þó svo að notkun ykist umtals-
vert. Raunveruleg ástæða hinnar 
220 kV Suðurnesjalínu 2 er því 
fyrst og fremst til þess að mæta 
ýmsum stóriðjuáformum á 
Reykjanesi. Köllum því hlutina 
réttum nöfnum.

Sýnum skynsemi
Alvarlegast er kannski að það 
gleymist í þessari umræðu að 
stóriðjuáform á svæðinu ákvarð-
ast fyrst og fremst af framboði 
á orku og enn hefur ekki verið 
tryggð nægileg orka til allra 
þessara áforma. Hvers vegna 
ekki? Jú, það hefur ekki verið 
sýnt fram á að orkan sé til stað-
ar á Reykjanesskaga, eða hún 
tryggð annars staðar frá. Af 
þeirri ástæðu er óskynsamlegt 
að ráðast í umrædda milljarða-
framkvæmd að svo stöddu, hvað 
þá að ráðast í dýrt og sársauka-
fullt eignarnám eins og Landsnet 
hefur farið fram á. 

Þau rök forstjóra Landsnets að 
byggja þurfi upp flutnings kerfið 
á Reykjanesskaga til að mæta 
flutningi á raforku frá fyrir-
huguðum virkjunum í nýtingar-
flokki rammaáætlunar á svæðinu 
eru einnig haldrýr. Óvissa ríkir 
um getu flestra jarðhitasvæða á 
þessu landsvæði til orkuvinnslu, 
og því ekkert fast í hendi með 
virkjun margra þeirra. Það er 
því fjárhagslega og umhverfis-
lega skynsamlegt að Landsnet 
fari sér hér hægar. Auk þess 
gæti afstaða almennings og 
ráðamanna breyst til nýtingar 
jarðvarma á svæðinu í nánustu 
framtíð. Þetta er ekki síst vegna 
heilsufarslegra áhrifa af mengun 
jarðvarmavirkjana og neikvæðra 
áhrifa á tæringu málma. Auk 
þessa hafa möguleikar til úti-
vistar og ferðamennsku í jafn 
stuttri fjarlægð frá höfuðborgar-
svæðinu verið vanmetnir, líkt og 
fram kemur í skýrslu ramma-
áætlunar frá 2011. 

Samkomulag um viðmið
Undirritaður vísar fullyrðingu 
forstjóra Landsnets á bug þar 
sem hann sakar Landvernd um 
að fara með rangt mál í grein frá 
22. febrúar sl. Forstjóri Lands-
nets heldur því fram að mér hafi 
þótt „undarlegt að Landsnet 
kannist ekki við [að samkomulag 
hafi náðst um nokkur mikilvæg 
atriði í jarðstrengsnefndinni]“. 
Þetta sagði hvergi í greininni 
enda efast fulltrúar Landverndar 
ekki um skilning forstjóra Lands-
nets á eigin samþykki. Því mætti 
halda að forstjóri Landsnets hafi 

lesið einhverja aðra grein 
en eftir undirritaðan.

Í greininni benti ég á 
að ein sameiginleg tillaga 
nefndarinnar geri ráð 
fyrir að nú þegar verði 
ákveðin viðmið og grund-
vallarreglur höfð til hlið-
sjónar við ákvarðanatöku 
vegna framkvæmda í 
flutningskerfinu. Eitt 
viðmiðið er t.d. að bera 
ávallt saman áhrif þess 
að leggja loftlínu eða 

jarðstreng á ákveðnum svæðum 
þrátt fyrir að við samanburð 

á kostnaði komi í ljós að jarð-
strengur sé umtalsvert dýrari 
en loftlína. Slík svæði eru m.a. 
náttúru verndarsvæði, svæði við 
flugvelli og svæði þar sem veð-
urálag er mikið og jarðstrengur 
gæti aukið afhendingaröryggi. 

Landsneti er nú í lófa lagið að 
taka til endurskoðunar afstöðu 
sína gagnvart jarðstrengslögn 
á ofangreindum viðmiðunar-
svæðum á línuleiðum Suðurnesja-
línu 2 og Blöndulínu 3, sem báðar 
bíða leyfisveitinga. Það væri 
Landsneti til sóma að rétta út 
slíka sáttahönd til handa land-

eigendum og sveitarfélögum, sem 
ítrekað hafa farið fram á að mat 
á umhverfisáhrifum jarðstrengja 
fari fram á þessum svæðum til 
samanburðar við loftlínur.

Hvað með Kröflulínu 3?
Að lokum er áhugavert að rýna 
í matsáætlun Landsnets vegna 
fyrirhugaðrar Kröflulínu 3, sem 
birt var 26. febrúar sl. Þar segir 
á bls. 1: „… en jarðstrengskostur 
verður ekki lagður fram til mats 
á umhverfisáhrifum“. Það er því 
ekki að sjá að Landsnet hygg-
ist fylgja þeim grundarvallar-

viðmiðum sem forstjóri fyrir-
tækisins skrifaði upp á í 
jarðstrengsnefndinni. Það er því 
eðlilegt að spyrja: Mun Landsnet 
fara að eigin tillögum? 

Köllum hlutina réttum nöfnum 
RAFORKU-
FLUTNINGAR

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson
framkvæmdastjóri 
Landverndar

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Eignin er 3 hæðir auk kjallara, alls 2.800 m2 að stærð. Húsinu fylgir fjöldi bílastæða.

Húsið er innréttað á vandaðan og smekklegan hátt og lauk endurbótum síðla árs 2008.

Áhugasömum kaupendum gefst tækifæri til að skoða húsið miðvikudaginn 24. apríl nk. á milli  
kl. 10 og 11.30 og mánudaginn 29. apríl milli kl. 13.30 og 15. 

Allar nánari upplýsingar veita Narfi Þ. Snorrason, í síma 440-4541, og Sigrún Hjartardóttir, 
í síma 440-4748, hjá Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka.

i kl. 10 og 11:30 og mánudaginn 29. apríl milli kl. 

Borgartún 18

Íslandsbanki auglýsir til sölu glæsilegt, nýlega standsett hús á stórri 
hornlóð í einu eftirsóttasta viðskiptahverfi borgarinnar.

➜ Ljóst má vera að minni 
rafl ína myndi hæglega 
geta gegnt því hlutverki að 
tryggja afhendingaröryggi 
íbúa og núverandi fyrir-
tækja svæðisins, jafnvel þó 
svo að notkun ykist umtals-
vert.
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Saga Rómaveldis einkenn-
ist af dugnaði og útsjónar-
semi en þar fór oft saman 
ágirnd, ofríki, svik, undir-
ferli, mútur og spilling. 
Barátta Grakkusarbræðra 
fyrir meiri jöfnuði og betri 
samfélagsháttum meðal 
Rómverja fyrir um 2.150 
árum bar lítinn árang-
ur. Aukin auðsöfnun og 
stríðsástand í samfélaginu 
varð smám saman megin-
einkenni samfélagsins. Smábændur 
flosnuðu upp, landeigendur keyptu 
við smánarverði jarðir þeirra og 
þeir hófu stórtæka landbúnaðar-
framleiðslu með þrælahaldi eða 
mjög ódýru vinnuafli. Smá bændur 
og annað lágstéttarfólk flykktist til 
Rómar. Þegar valdið færðist saman 
í Rómaveldi í færri hendur þá var 
aðferðin þessi: þrír menn gerðu 
með sér samkomulag um að styðja 
hver annan: herforingi, auðmaður 
og valdamaður í þinginu. Þannig 
komst Sesar til valda með styrk 
tveggja annarra og síðar frændi 
hans Oktavius sem tók sér upp 
nafnið Ágústus sem fyrsti keisar-
inn.

Yfirstétt Rómaveldis úthlutaði 
brauði til þeirra sem minna máttu 
sín í samfélaginu en kusu „rétt“. 
Þeir fengu einnig aðgang að hring-
leikahúsunum og horfðu á hvernig 
kristnu friðsömu fólki var varp-
að fyrir villidýr sem voru fljót að 
afgreiða „fjandmenn“ ríkisins.

Á Íslandi í dag
Í Reykjavík hefur borgarastétt-
in verið vaxandi síðan á 18. öld. 
Eignasöfnun getur vart hafa verið 
stórfelld lengi framan af, en á 19. 
öld verður borgarastéttin smám 
saman sú stétt sem fer með völdin 

í skjóli eigna og aðstöðu. 
Embættis menn og síðar 
kaupmenn urðu megin-
stoðir valdsins en um alda-
mótin 1900 dregur til tíð-
inda. Með nýrri öld verður 
grundvöllur að mun stór-
felldari eignasöfnun með 
útgerð og breyttu við-
skiptaumhverfi við útlönd. 
Þá eru það innlendir aðilar 
sem selja afurðir, einkum 
fisk til fjarlægari landa, 

oftast með miklum hagnaði. Á 
þessum árum verður til núverandi 
fyrirkomulag stjórnmálanna þar 
sem hægri flokkur kemur fram á 
sjónarsviðið. Rúmum tveimur ára-
tugum fyrr voru Alþýðuflokkur og 
Framsóknarflokkur stofnaðir af 
sama manninum, Jónasi frá Hriflu!

Og enn síðar með heims styrjöld-
inni síðari verður þessi gríðarlega 
efnahagsbylting. Íslendingar geta 
á fremur óviðfelldinn hátt fullyrt 
að þeir hafi grætt þjóða mest á 
styrjöld inni. Eins dauði er annars 
brauð.

Í Reykjavík er valdamikil auð-
mannastétt, tilbúin að grípa völdin 
þegar færi gefst. Bankahrunið varð 
vegna ágirndar og gegndarlauss 
kæruleysis við stjórn efnahags-
mála. Vinstri stjórn hefur verið iðin 
við að taka til eftir frjálshyggjuna 
sem er ein dýrasta reynsla þjóðar-
innar af margvíslegum afglöpum.

Hernaðartækni hægri manna 
er einföld: með því að grípa hvert 
einasta tækifæri til þess að grafa 
undan ríkisstjórninni, er það 
gert. Gildir einu hvort það sé Ice-
save, kvótamálið, stjórnarskrár-
málið eða málefni náttúruverndar. 
Fyrir marga hægri menn þá virð-
ast þeir ekki vilja viðurkenna að 
neitt hrun hafi átt sér stað. Allt er 

þessum voðalegu vinstri mönnum 
að kenna! Og umfram allt: það þarf 
að stoppa þennan voðalega ofvirka 
Sérstaka saksóknara í að ofsækja 
þá sem borguðu offjár í kosninga-
sjóði okkar hægri manna!

Niðurstaða
Í dag þurfum við að kaupa nauð-
synjar okkar á tiltölulega háu 
verði af lágu laununum okkar. 
Við förum ekki í Kólosseum eins 
og rómverska alþýðan en fáum að 
horfa á Eurovision á RÚV í staðinn 
og íþróttir, handbolta og fótboltasp-
ark. Þegar stórmót eru þá verðum 
við að borga aðgang um Stöð 2 fyrir 
afnotarétt til að fylgjast með helstu 
íþróttaviðburðum. Og svo er stund-
um ókeypis í hoppukastala fyrir 
kosningar fyrir börnin!

Auðmenn Íslands binda vonir 
sínar í mönnum eins og Sigmundi 
Davíð og ýmsum öðrum auðmönn-
um sem með „tæknilegri“ aðstoð 
Ólafs Ragnars forseta geta fengið á 
silfurfati aftur völdin yfir Stjórnar-
ráðinu og þar með haft allt opinbert 
vald í hendi sér næstu fjögur árin.

Ef íslensk alþýða sér ekki gegn-
um fagurgala hægri manna er ekki 
að vænta að hún eigi nokkurs betra 
að vænta en vistar hjá nákvæm-
lega sömu hjörðinni og leiddi okkur 
fram á hengiflugið haustið 2008. 
Mætti biðja guðina að forða oss frá 
slíku!

Minnumst: Allt er betra en 
íhaldið! Og gildir einu um hvort 
íhaldið er að ræða, Framsókn eða 
Sjálfstæðisflokkinn.

Frá Rómaveldi til Reykjavíkur

Kosningarnar í lok apríl 
snúast um hvernig hægt 
verður að bæta lífskjör 
fólks í landinu. Brýn-
ustu verkefnin þar eru 
að taka á skuldavanda og 
auka ráðstöfunartekjur 
heimilanna. Þó að ágætis 
samstaða virðist vera um 
hvert markmiðið er mun í 
kosningabaráttunni fram 
undan verða tekist á um 
hver sé rétta leiðin. Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur 
lagt fram raunhæfar til-
lögur sem munu bera árangur og 
sem hægt er að hrinda í fram-
kvæmd strax. 

Eitt mikilvægasta skrefið í 
átt að bættum hag almennings 
er að lækka skatta. Sjálfstæðis-
flokkurinn er eina stjórnmála-
aflið sem gerir lækkun skatta að 
forgangsatriði á nýju kjörtíma-
bili. Lækkun á tekjuskatti ein-
staklinga skilar fólki strax hærri 
ráðstöfunar tekjum, sem léttir 
undir með rekstri heimilanna, og 
með því að lækka tryggingagjaldið 
er létt undir með fyrirtækjum að 
skapa fleiri störf. Samhliða verður 
að ráðast í umbætur á skattlöggjöf-
inni með það fyrir augum að gera 
kerfið gegnsærra og skilvirkara. 
Mikilvægt skref í þeim aðgerð-
um er að afnema þrepaskiptingu 
tekjuskatts og lækka virðisauka-
skatt sem jafnframt verði í aðeins 
í einu þrepi. 

En er skynsamlegt að lækka 
skatta þegar staða ríkissjóðs er 
jafn bágborin og raun ber vitni? 
Svarið er já – það er beinlínis 
nauðsynlegt. Fjöldi fólks stendur 

ekki undir þeirri skatt-
byrði sem ríkið leggur á 
herðar þess og komið hefur 
fram að tæplega helmingur 

heimila í landinu nær ekki endum 
saman um mánaðamót. Almenn-
ingur var ekki spurður þegar 
ríkis stjórnin hækkaði skatta og 
gjöld upp úr öllu valdi hvernig 
hann gæti skorið niður í sínum 
heimilisrekstri og forgangsraðað. 
Ríkið verður rétt eins og heimilin 
að forgangsraða í sínum rekstri 
og aðlaga sig að efnahagslegum 
raunveru leika landsins. 

Veruleikinn er sá að núverandi 
skattastefna hamlar verðmæta-
sköpun í samfélaginu og letur fólk 
til góðra verka. Ríkisvaldið býr 
ekki til verðmæti heldur fólkið í 
landinu með atorku sinni og hug-
viti. Skattheimta hins opinbera 
verður því að vera hvetjandi svo 
að skilyrði til verðmætasköpunar 
séu sem best. Aðeins þannig geta 
heimilin og fyrirtækin í landinu 
drifið áfram hagvöxt á öllum svið-
um atvinnulífsins svo hið opinbera 
geti fjármagnað og staðið undir 
öflugu velferðarkerfi. Um þetta 
snúast kosningarnar í vor og þess 
vegna á Sjálfstæðisflokkurinn 
erindi við kjósendur. 

Aukum ráðstöfunar-
tekjur heimilannaSTJÓRNMÁL

Guðjón Jensson
bókfræðingur og 
leiðsögumaður

➜ Í Reykjavík er valdamikil 
auðmannastétt, tilbúin að 
grípa völdin þegar færi gefst. ➜ Veruleikinn er 

sá að núverandi 
skattastefna hamlar 
verðmætasköpun í 
samfélaginu og letur 
fólk til góðra verka.

STJÓRNMÁL

Teitur Björn 
Einarsson
6. sæti á lista 
Sjálfstæðisfl okksins 
í Reykjavík suður

Hitið í ofni á 180-200°C
í u.þ.b. 10 mín.

OFN 10 MÍN200°

FULLELDAÐUR RÉTTUR

Pizzurnar frá Sóma eru 
ferskar á hverjum degi.
Veldu þér með pepperoni 
eða nautahakki í kælinum 
út í næstu búð.



ÁVÍSUN
LOKAÚTKALL!

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

NOTAÐU 3.000 KR. ÁVÍSUNINA ÞÍNA 

Ástralir eru mesta grillþjóð 
í heimi og BUGG er heitasta 
grillið í Ástralíu í dag.

PALLARÁÐGJÖF
Við teiknum sólpallinn fyrir 
þig í þrívídd. Pantaðu tíma 
í síma 525 3000. 
Sjá nánar á husa.is. Aðeins í Húsasmiðjunni!

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ OG 
NÝTTU ÞÉR TILBOÐIN!

D
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NÝTT Á ÍSLANDI!

Ferða og heimilisgrill. 2 hliðarborð fylgja. 2 
sjálfstæðir brennarar. Quartz Start kveikjari. 
Grill svæði 1860 cm2, hitamælir í loki. Hæð 
undir loki 19cm.

Komdu með 3.000 kr. ávísunina sem er á bakhlið 
Handbókarinnar. Ef ávísunin barst ekki heim til 
þín björgum við málunum þegar þú kemur 
í næstu verslun. 

HLUTI AF BYG MAHLUTI AF BYG MA

Handhafa

Þrjúþúsund 00/100

Ef keypt er fyrir 10.000 krónur eða meira 

11. - 21. apríl 13 Húsasmiðjan og BlómavalGildistími 20

Krónur:

Greiðið gegn 
tékka þessum

Ávísunin gildir sem 3.000 kr. innborgun í öllum verslunum Húsasmiðjunnar og Blómavals, frá fimmtudeginum 11. apríl til sunnudagsins 21. apríl 
2013, ef keypt er fyrir 10.000 kr. eða meira. Ávísunin gildir eingöngu þegar verslað er með kreditkorti eða í staðgreiðslu en ekki í 
reikningsviðskiptum eða með gjafakortum.

 

 

Tékknr.                       Fl                         Banki-Hb

3.000,-
HLUTI AF BYGMA

ÁVÍSUN 
Á GOTT

VOR

79.840 KR. 

BUGG GASGRILL 
MEÐ UNDIRVAGNI 

11.995 KR. 

HÁÞRÝSTIDÆLA
NILFISK
VERÐ ÁÐUR 15.995 KR.

13.995 KR. 

3.599 KR. 

9.995 KR. 

RAFMAGNSHEKKKLIPPUR 
SHT650 
VERÐ ÁÐUR 10.995 

GREINAKLIPPUR
TVÖ STK.

HARPASJÖFN POLYTEX, 10 L

105 bar, 
5 m slanga, 
5254249

92.900  KR. 

ÞVOTTAVÉL
ELECTROLUX 

6 kg, 1000 snúninga
1805656 5 ÁRA 

ÁBYRGÐ

30 DAGA 
SKILARÉTTUR

RENNUR 

ÚT Á
SUNNUDAG!
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Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

HENRY CHRISTIAN MÖRKÖRE
fæddur 27. september 1939, andaðist á 
sjúkrahúsi í Scottsdale í Arizona þann 15. 
apríl. Jarðarför verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Jóhanna Pálsdóttir 
Þuríður Henrysdóttir Rafnsson
Magnús Birgir Henrysson
Gunný Henrysdóttir Mörköre
Már Ívar Henrysson
Henry Baltasar Henrysson
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURÐUR LEIFSSON
fyrrverandi rafverktaki,

Lækjarseli 13, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Seljakirkju 
föstudaginn 19. apríl klukkan 13.00.

María Helga Guðmundsdóttir
Sigríður Sigurðardóttir
Guðjón L. Sigurðsson Louisa Aradóttir
Hólmfríður Sigurðardóttir Eggert Ólafsson
Kolbrún Alda Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson Margrét Svavarsdóttir
Kristín Svala Sigurðardóttir
Kristín Guðmundsdóttir
Rósa S. Guðmundsdóttir Rúnar H. Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuð eiginkona, móðir,  
tengdamóðir og amma,

ERNA ARNÓRSDÓTTIR
lést 2. apríl. Útförin hefur farið fram.

Þór Jóhannsson
Guðrún Þórsdóttir                 Jóhannes Jónsson
Stefnir Þórsson

        Erna, Þór og Lilja Björg

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

HARALDUR HRAFNKELL EINARSSON 
sem andaðist á Landspítalanum  
við Hring braut 9. apríl, verður jarðsunginn  
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn  
19. apríl klukkan 13.00.

Margrét Jóna Magnúsdóttir
Kristín Júlía, Helgi, Hrafnhildur, Dröfn, Helga Björk og 
þeirra fjölskyldur.

Ástkær faðir, fósturfaðir, tengdafaðir,  
afi og vinur,

 BRYNSTEINN GUÐNASON
Stenkullen, Svíþjóð,

sem andaðist miðvikudaginn 27. mars 
síðastliðinn, verður jarðsettur 24. apríl í 
Floda, Svíþjóð.

 
Ásta Mattías
Alexander Liselotte
Laurence Vincent
fjölskyldur og vinir
Einar Ólafsson

Hjartanlegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og 
útför eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

KATRÍNAR MARÍU ÁRMANN
Espigerði 14, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítalans 
og Karitas hjúkrunarþjónustu fyrir einstaka 
hjúkrun, alúð og umhyggju.

Þórhallur Arason
Ágúst Ármann Þórhallsson Hallbera Friðriksdóttir
Helgi Þórhallsson Bryndís Þorvaldsdóttir
Valdimar Þórhallsson Nína Nikólina
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæra móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

RANNVEIG FANNHVÍT  
ÞORGEIRSDÓTTIR

frá Lambastöðum, Garði,   
síðast til heimilis að Háaleiti 3c, Keflavík,   

lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði, 
5. apríl síðastliðinn. Útför hennar fer fram  
frá Útskálakirkju 19. apríl klukkan 14.00.

Helga Jónína Walsh Agnar Breiðfjörð Sigurvinsson
Walter Leslie Esther Guðmundsdóttir  
barnabörn og langömmubörn.

Okkar kæri faðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

HALLDÓR SVEINSSON
verkfræðingur,

andaðist 19. mars á hjúkrunarheimilinu 
Mörk. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Sigurður Sveinn Halldórsson
Guðjón Sturla Halldórsson Virve Sipola
Laura Greta Emilia Sipola
Joonatan Ilmari Sipola
Sofia Anna Sipola
Þröstur Sveinsson
Rúnar Sveinsson
Inga Björk Sveinsdóttir

Elskuleg dóttir okkar, systir,  
mágkona og móðursystir,

LÁRA VALSDÓTTIR
er látin. Útför hennar fer fram frá Fossvogs-
kirkju föstudaginn 19. apríl klukkan 11. Blóm  
og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á líknarfélög.

Valur Magnússon Védís Gunnarsdóttir
Eva Valsdóttir Bjarni Valur Einarsson
Anna Valsdóttir Valdimar Helgi Pétursson

og systrabörn.

„Þessi bók á sér langa fæðingar-
sögu,“ segir Sigurður Ingólfsson, 
skáld og ritstjóri á Egilsstöðum, 
um nýja bók sína Ég þakka – 52 
þakkarbænir. Svo kemur fæðingar-
sagan. „Ég var næstum dauður 
þegar ég var fjögurra ára norður á 
Svalbarðseyri. Var einn úti að leika 
mér í vondu veðri og lenti á kaf í 
snjóskafli. Ég var eiginlega búinn 
að sætta mig við að deyja. Það var 
mjög furðuleg tilfinning. Síðasta 
hugsun mín í skaflinum var: „Nú 
er ég að deyja. Þá er þetta búið.“ 
En ég rankaði svo við mér uppi á 
Akureyrar spítala og það er fátt 
betra en að vakna lifandi. Frá því ég 
byrjaði að skrifa hefur mig langað 
að þakka fyrir það og líka alla þessa 
litlu hluti sem maður er alltaf að 
upplifa og gleymir að þakka fyrir. 
Flestar bækur mínar hafa samt 
miðað í þessa átt.“

Ljóðin í Ég þakka eru öll stuðluð 
og rímuð og eins að formi til. Þau 
standa hvert fyrir sig og á síðunni 
gegnt þeim eru teikningar, líka eftir 
Sigurð. Í spjallinu við hann kemur 
líka í ljós saga á bak við þær. „Ég 
hef alla ævi verið viss um að ég 
væri vonlaus teiknari. Svo vann ég 
við leiðsögn síðasta sumar og þurfti 
oft að taka pásur, fór að teikna og 
komst að því að ég gæti að minnsta 
kosti teiknað tré. Þá kom þessi hug-
mynd að teikna tré með ræturnar 
í jörðinni sem teygir sig upp til 
himna og búa til stutt, einföld ljóð 
sem öll hétu Ég þakka. Þannig yrði 
til bók sem hægt væri að glugga í 
hvenær sem er og færi vel á nátt-
borðinu. Ég tók sex mánuði í að 
skrifa og teikna. Þannig varð bókin 
til. En það er fullur kassi hér heima 
með lélegum myndum, auðvitað.“

Eldklár hundur
Sigurður er nýtekinn við ritstjórn 
Austurgluggans og segir starfið eins 
og hannað fyrir hann. „Ég get ráðið 
mínum eigin tíma dálítið, þess vegna 
unnið á nóttunni, sem hentar mér yfir-
leitt best. Svo er þetta mjög skemmti-
legt,“ segir hann. Hlær þegar hann 
er spurður hvort hann megi nokkuð 
kynna eigin bók í blaðinu? „Ég gæti 
prófað að fara í dulargervi,“ bend-
ir hann á. „Hundurinn minn hefur 
fengið birt eftir sig í Austurglugg-
anum. Hann heitir Elvis, eftir ketti 
sem hét eftir Elvis Presley. Á tíma-
bili var til vísnavefurinn www.leir.is. 

Ég sendi stundum inn vísur og sagði 
að hundurinn hefði komið með þetta – 
sem hann auðvitað gerði – hann sendi 
mér hugskeyti, eini hundurinn sem 
kann að senda hugskeyti, svo ég viti. 
Eldklár. Pétur Blöndal á Mogganum 
hringdi stundum og spurði hvort hann 
mætti birta eftir hann svo á tímabili 
fékk hundurinn meira birt í Moggan-
um en ég. Dálítið vandræðalegt. Svo 
hefur Elvis verið að dunda við ljóða-
þýðingar. Hann stefnir á að gefa út 
lítið kver.“

 gun@frettabladid.is

Það er fátt betra en 
að vakna lifandi
Sigurður Ingólfsson, skáld og ritstjóri Austurgluggans, er nýbúinn að gefa út bók með 
eigin ljóðum og teikningum. Hún heitir Ég þakka–  52 þakkarbænir.

SKÁLDIN 
 Sigurður 
og Elvis. „Á 
tímabili fékk 
hundurinn 
meira birt í 
Mogganum 
en ég. Dálítið 
vandræða-
legt,“ segir 
Sigurður.
 MYND/
RUT INGÓLFSDÓTTIR

Ég þakka 
fyrir það að 
finna til

og þigg á ný
einn dag
í veröldinni
og það sem bíður,
það sem ég ei skil

og þig sem hlustar
eftir sálu minni.

LI



MÁLTÍ[ FYRIR EINN

399kr. pk.
Kjúklingur í karrí

399kr. pk.
Spaghettí Bolognese

399kr. pk.
Kjúklingur í súrsætri sósu

299kr. pk.
Ostafyllt hvítlauksbrauð

299kr. pk.
12 hvítlauksbollur 

299kr. pk.
10 hvítlauksbrauð

299kr. pk.
6 hvítlauksbrauð með osti

HVÍTLAUKSBRAU[
Á TILBO[SVER[I

399kr. pk.
Nautalasagne

Tilbúin á

10–14
mín

299kr. pk.
Hvítlauksbrauð 2 stk.

10 14
Tilbúin á

0 14

499kr. kg

80 partíbitar: Kartöflubátar,

laukhringir og kjúklingapopparar

verð áður 1.299 kr. pk.

1,36 KG

Í KASSA

HELGARTILBO[
Gildir fimmtudag til sunnudagsG

Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda
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699kr. kg

SS lambabógur, 2 í pakka, frosnir

verð áður 1.098 kr. kg

777kr. kg

Súpukjöt úr lambabóg, frosið

verð áður 1.098 kr. kg

g

, frosið

FLOTTIR

BITAR
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BAKÞANKAR 
Bergs Ebba 
Benediktssonar

1

6 7 8
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13

119
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21

20

17

14

19

2 3 4 5

KROSSGÁTA

Skrípó meginmál

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. getraun, 6. kúgun, 8. fýldur, 9. 
nugga, 11. tveir eins, 12. heiti, 14. bæ, 
16. skóli, 17. arinn, 18. umfram, 20. 
þófi, 21. snudda.

LÓÐRÉTT
1. mælieining, 3. spil, 4. ferðamaður, 5. 
dýrahljóð, 7. baunategund, 10. máttur, 
13. tangi, 15. sólbaka, 16. raus, 19. 
mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gátu, 6. ok, 8. súr, 9. núa, 
11. rr, 12. nafni, 14. bless, 16. ma, 17. 
stó, 18. auk, 20. il, 21. snuð. 

LÓÐRÉTT: 1. tonn, 3. ás, 4. túristi, 5. 
urr, 7. kúabaun, 10. afl, 13. nes, 15. 
sóla, 16. mas, 19. ku.

1
8

. 
a

p
r
íl

 2
0

1
3

Jæja, 
þið tveir! 
Gangið í 
bæinn!

Bííííðið!

Þið tveir 
bíðið 

aðeins!

Koma svo! 
Kysstu mig 
eins og þú 

meinir það!

Reikninginn 
takk!

Sko, ég er gelg j-
an! Það er ég sem 
á skammast mín 
fyrir að láta sjá 
mig með YKKUR!

Hvað er í 
sjónvarpinu?

Ekkert!

Ég er búin að flakka á milli 
stöðvanna fjórum sinnum 

og það er ekkert áhugavert í 
gangi!

Solla, viltu 
hjálpa mér að 
legg ja á borð?

Getur hann 
ekki gert það? 
Ég er að horfa 
á sjónvarpið!

Við hvað kenna stjórnmálaflokkar sig? 
Til dæmis samstöðu, velferð, sjálf-

bærni, framfarir, réttlæti, sanngirni og 
lýðræði. Ég ætla ekki að kvarta yfir þessu. 

Verra væri ef val kjósenda stæði á milli 
flokka sem kenna sig við kúgun, 

afturför, einræði, stöðnun, órétt-
læti og ósanngirni. Athugasemdir 
mínar lúta fremur að því að hversu 
tilgangslaust það er að nota svona 
hugtök í stjórnmálaumræðu. Telur 
einhver að til sé stjórnmálafólk á 

Íslandi sem vill í fullri einlægni reka 
„ósanngjarna“ stefnu?

TAKIÐ eftir því að ég 
er ekki að segja að orð 
eins og „lýðræði“ og 
„sanngirni“ séu úr sér 
gengin. Þetta eru hug-
tök sem hafa mikla 
þýðingu en það er ekki 
hlutverk stjórnmála-
manna að skilgreina 
þau. Verk þeirra verða 
aðeins dæmd sann-
gjörn eða lýðræðisleg 
þegar sómasam legur 
tími hefur liðið frá 
gjörðum þeirra og það 

eru fræðimenn og fjöl-
miðlar, í samvinnu við 

samfélagið í heild, sem á 
endanum geta notað slík 

hugtök til að dæma stefnu 

stjórnmálaflokks. Úr munni stjórnmála-
fólks eru hugtökin innihaldslaus.

MÉR finnst skrítið hversu tregir stjórn-
málamenn eru að átta sig á þessu. Óljós 
og óskýr stefna, sérstaklega ef mikið fer 
fyrir háfleygum orðum eins og „réttlæti“, 
„lýðræði“ og „sanngirni“, er í eðli sínu frá-
hrindandi og það síðasta sem popúlistar 
ættu að tileinka sér. Best er að lofa ein-
hverju áþreifanlegu, sama hversu lítið það 
er, og sýna með áþreifanlegum hætti að 
hægt sé að standa við það. Hér fer dæmi 
um loforð sem myndi tryggja a.m.k. 10% 
fylgi (verð miðast við ríflegan magnafslátt 
og er að sjálfsögðu án VSK):

ÞANN 17. júní nk. munu allir Íslending-
ar á aldrinum 0-3 ára fá sendan ókeypis 
bleyjupakka frá ríkissjóði (13.893 x 1.000/
pk. = kr. 13.893.000), 4-8 ára lítið hlaupa-
hjól með merki stjórnarráðsins (27.206 x 
2.000/hjól = kr. 54.412.000), 9-19 ára Con-
verse-skó í lit og stærð að eigin vali (48.170 
x 3.500/par = kr. 168.595.000), 20-59 ára 
skóhorn, regnhlíf, sokkapar og dagkrem 
(174.202 x 2.000/pk. = kr. 348.404.000) og 
60 ára og eldri ævisögu Vigdísar Finnboga-
dóttur (58.346 x 2.000/bók = 116.692.000). 
Samtals kostnaður kr. 701.996.000 sem 
verður fjármagnaður með sölu lénsins isl-
and.is og lokun sendiráðsins í Moskvu.

MYNDI ég x-a við þetta fram yfir „sann-
girni og lýðræði“? Jú, ætli það ekki bara.

Kennslustund í popúlisma

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Húsið er virðulegt eldra hús byggt 
1903 og hefur verið mikið endur-
nýjað. Þemað á Frú Berglaugu er 
gamla Reykjavík frá 1900-1960. 

Nánar á heimasíðu: 
www.fruberglaug.is

Glæsilegt veitingahús í fullum rekstri á frábærum stað í miðbæ 
Reykjavíkur á horni Laugavegs og Bergstaðastrætis,  
Laugavegur 12.

Frú Berglaug 

v

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Til sölu gott og fallegt raðhús, 223 fm með innbyggðum bílskúr. Íbúðin er 194,3 
fm og bílskúrinn 28,7 fm. Í húsinu eru m.a. tvær stofur, fjögur svefnherbergi, 
sjónvarpsherbergi, baðherbergi, snyrting o.fl. Tvennar svalir. Hægt að yfirtaka 
gott lán. Verð 39,9 millj. - Verið velkomin

FLÚÐASEL 66
OPIÐ HÚS Í DAG frá kl. 18.00 til 19.00

OPIÐ HÚS

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

jú í ð b

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Fróðaþing 15: 250 fm. Steinsteypt. Á einni hæð. Fullbúð að 
utan. Selst tilbúið til innréttinga eða fullbúið. 
Fróðaþing 17: 417 fm. Steinsteypt. Fullbúið á glæsilegan hátt 
að innan sem utan. Stór bílskúr.  Óskar  og Guðjón sýna húsin 

g g

í dag, fimmtudag, á milli kl. 17.00 og 17:30.
Uppl. í síma 822-8750.

jjúú íí G ððð bbbFRÓÐAÞING 15 og FRÓÐAÞING 17 – Einbýli  

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag á milli kl. 17.00 og 17:30 
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Hátíðin List án landamæra var 
fyrst haldin á Evrópuári fatl-
aðra árið 2003 og hefur þróast 

og stækkað yfir 
í að vera hátíð 
með yfir sjötíu 
viðburðum um 
allt land og um 
átta hundruð 
þátttakendum,“ 
segir Margrét 
M. Norðdahl, 
framkvæmda-
stýra Listar án 
landamæra. 

Hátíðin verður sett í ráðhúsi 
Reykjavíkur klukkan 17.30 og 
síðan rekur hver viðburðurinn 
annan víðs vegar um landið. 

Eru einhver skilyrði fyrir að 
fá að taka þátt í hátíðinni? „Nei, 
við reynum að finna öllu stað á 
hátíðinni. Þátttakendur eru bæði 

fatlaðir og ófatlaðir og það er alls 
konar fólk sem tekur þátt,“ segir 
Margrét.  

Dagskrá verður í Reykja-
vík, Mosfellsbæ, Hafnarfirði, 
Reykjanesbæ, Fellsenda í Dölum, 
Akranesi, Borgarnesi, Selfossi, 
Húsavík, Akureyri, Ísafirði, 
Neskaupsstað, Fáskrúðsfirði, 
Seyðisfirði og á Egilsstöðum. 
Sýningarstaðir eru nánast eins 
fjölbreyttir og þeir eru margir. 
Fyrrverandi sláturhús, strætó-
skýli og torg í borg, sem og hefð-
bundnir sýningarstaðir og salir. 
Á döfinni eru leikrit, listsýning-
ar, handverkssýningar og mark-
aðir, geðveik kaffihús, ljóða-
lestur, gjörningar, tónleikar, 
söngkeppnir, kvikmyndasýn-
ingar, karókí, skapandi þrauta-
brautir og óvæntir pop-up-við-
burðir sem eru nýjung.

„Hátíðin virkar í allar áttir,“ 
útskýrir Margrét. „Og hún er 
opin öllum. Núna erum við til 
dæmis í fyrsta sinn með pop-
up-vettvang og þar kemur inn 
alls konar fólk sem treður upp 
hér og þar og við auglýsum bara 
samdægurs ef svo vill verk-
ast. Ég veit til dæmis að einn 
söng hópur ætlar að troða upp í 
strætó, annar sönghópur ætlar 
að koma fram á elliheimilum og 
svo framvegis. Við hvetjum sem 
flesta til að vera með uppákom-
ur og það þarf ekkert endilega að 
láta okkur vita af því fyrir fram. 
Við viljum að grasrótin sé virk 
án þess að viðburðir séu með 
miklum formerkjum.“

Heildardagskrá og bækling 
hátíðarinnar er hægt að nálgast 
inni á heimasíðu verkefnisins 
listin.is.  fridrikab@frettabladid.is   

Virkar í allar áttir 
og er öllum opin
Listahátíðin List án landamæra er haldin í tíunda sinn í ár og hefst með 
opnunar hátíð í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Viðburðir verða um land allt og af 
öllum toga, auk þess sem fólk er hvatt til að efna til eigin viðburða.

LÍF OG FJÖR  Það var góð stemning í smiðju sænsku samtakanna Share Music í gær og afraksturinn er meðal þess sem gefur að 
líta á opnunarhátíðinni í Ráðhúsinu í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MARGRÉT M. 
NORÐDAHL

Listamaður hátíðar-
innar 2013 er Atli 
Viðar Engilbertsson. 
Atli Viðar er sjálf-
menntaður fjöl-
listamaður. Hann 
hefur skrifað ljóð, 
leikrit og smásögur 
og samið tónlist, auk 
þess að sinna mynd-
list. Atli sýnir ásamt 
listakonunni Sigrúnu 
Huld Hrafnsdóttur í 
sal Myndlistafélagsins 
á Akureyri, auk þess 
sem verk eftir hann 
prýða allt kynningar-
efni hátíðarinnar.

Atli Viðar Engilbertsson er listamaður hátíðarinnar

BÆKUR ★★★★ ★

Svifflug
Anne-Gine Goemans
Þýðing: Ragna Sigurðardóttir
JPV-útgáfa
Gieles er ósköp venjulegur fjór-
tán ára strákur sem býr í 
Hollandi. Það óvenjulega er 
að hann býr rétt við flugvöll 
sem er útgangspunktur lífs 
hans, á fjórar gæsir, sem 
hann er að þjálfa til óvenju-
legs og dálítið eigingjarns 
verkefnis, og að nánast 
allir í kringum hann eiga 
hörmungarsögur, minni 
eða stærri, sem tengjast 
flugi eða flugslysum. Og 
að hann dreymir um að 
bjarga öllu þessu fólki á einn eða 
annan máta í anda Sullenbergs flug-
stjóra, sem er hans stóra hetja og 
fyrirmynd.

Svifflug er óvenjuleg og skemmti-
leg saga, allt í senn þroskasaga, 
samfélagsgagnrýni, fróðleikur 
um flug og flugslys, sagnfræðileg 
skáldsaga, ástarsaga og harmsaga. 
Persónugalleríið er með eindæm-
um fjölbreytt og vel upp dregið og 
þótt sögurnar séu sumar á mörkum 
hins fáránlega er í þeim öllum djúp-
ur mannlegur tónn sem lesandinn 
tengir við og fer að þykja vænt um 
persónurnar. Inn í söguna er síðan 
fléttað sögu frá fyrri öldum af ungu 
fólki sem flúði til Hollands frá Dan-
mörku til að fá að njótast og lenti 
í alls kyns hrakningum og hörm-
ungum.

Gieles er í fyrstu ekkert sér-
staklega sympatísk persóna, fýldur 

unglingur, uppfullur af mótþróa og 
hormónum, en vex í gegnum sög-
una og þá einkum samskipti sín við 
hið geysifjölbreytta persónugallerí 
sem spannar allt frá hinum ofur-
feita Waling til goth-stelpunnar 
Meike með nánast öllum hugsanleg-
um manngerðum þar á milli. Sagan 

flýtur vel áfram og þrátt 
fyrir persónufjöldann og 
útúrdúra í ýmsar áttir 
tekst höfundinum að 
halda dampi og lesandinn 
missir ekki áhugann eitt 
augnablik. Ekki einu sinni 
upprifjanir á fjölmörgum 
flugslysum og björgunar-
aðgerðum draga úr tær-
leika frásagnarinnar. Þetta 
fellur allt saman í einn far-
veg sem ber lesandann með 

sér, vaggar honum, skekur hann 
og sýnir honum hlutina frá nýjum 
sjónarhornum. Það er erfitt að festa 
hendur á því nákvæmlega í hverju 
töfrar sögunnar eru fólgnir en þar 
fer allt saman sem gerir góða sögu: 
áhugaverð framvinda, vel skapaðar 
persónur, drama, húmor og söguleg 
yfirsýn. Það verður enginn svikinn 
af því að fá sér flugferð með Gieles 
og samferðafólki hans.

Ragna Sigurðardóttir hefur unnið 
þrekvirki með þýðingunni. Vandað 
og eðlilegt málfar, góður stíll og 
seiðandi hrynjandi sem sjaldgæft er 
að sjá í frumskrifuðum texta, hvað 
þá þýddum. Virkilega vel að verki 
staðið.  Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Óvenjuleg og 
skemmti leg saga sem leiðir 
lesandann eftir ýmsum krákustígum 
um líf fjórtán ára unglings. 

Fuglinn flaug fjaðralaus

20% AFSLÁTTUR

Við bjóðum viðskiptavinum okkar 
20% afslátt af miðaverði á Engla 
alheimsins.
Verkið er sýnt í Þjóðleikhúsinu og 
er miðasala þar eða í síma 551 
1200. Greiða þarf fyrir miðana 
með korti frá Arion banka.

Góða skemmtun.



Kaffibrúsakarlarnir 
Fyndnustu grínyrkjar Íslandssögunnar

JÚLÍUS BRJÁNSSONGÍSLI RÚNAR JÓNSSON

 Skellihlægjandi  áhorfendur sjá kaffibrúsakarlana ef þeir hafa augun opin !

S TA N S L AU S  S T E Y PA  O G  S T U R L A Ð U R  H L ÁT U R 

MIÐASALA Í AUSTURBÆ Í SÍMA 571 5900 OG Á MIÐI.IS

MIÐASALA Í FULLUM GANGI 

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á MIÐI.IS

facebook.com/Kaffibrusakarlarnir
KOMANDI SÝNINGAR
FÖSTUDAGUR   1 2 . APRÍL KL . 20.00  UPPSELT 
LAUGARDAGUR 1 3 . APRÍL KL . 20.00 UPPSELT
FÖSTUDAGUR   1 9 . APRÍL KL . 20.00 ÖRFÁ SÆTI LAUS
LAUGARDAGUR 20. APRÍL KL . 20.00 ÖRFÁ SÆTI LAUS
FÖSTUDAGUR  26. APRÍL KL . 20.00 UPPSELT
LAUGARDAGUR   4. MAÍ KL . 20.00 AUKASÝNING
FÖSTUDAGUR             10. MAÍ KL . 20.00 AUKASÝNING

100.000  
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Elfur Sunna Baldursdóttir er 
einn þeirra útskriftarnemenda 
Listnámsbrautar VMA sem sýna 
lokaverkefni sín í gömlu verk-
smiðjunni á Hjalteyri nú um 
helgina 20. og 21. apríl. Hún segir 
verkin mjög fjölbreytt sem hóp-
urinn hafi unnið að frá upphafi 
þessarar skólaannar, ásamt lestri 
skólabóka og öðrum undirbúningi 
undir stúdentsprófið. „Við erum í 
bóklegum greinum eins og aðrir. 
Svo fáum við að taka ýmsar verk-
legar greinar líka,“ segir Elfur 
Sunna. Hún kveðst í upphafi hafa 
getað valið milli myndlistar- og 
textílkjörsviðs og valið textílinn. 
Þar eru kenndar greinar eins og 
vefnaður, fatasaumur og fleira. 
„Það er virkilega góð aðstaða hér 
til margra hluta.“

Fjögurra ára nám er nú að baki 
og þegar Elfur Sunna er spurð 
hvort hún hafi alltaf ætlað sér 
að feta listabrautina svarar hún: 
„Mamma er myndlistarkona og 
ég ákvað fljótt að feta í fótspor 
hennar. Svo er pabbi smiður,“ 
segir hún og upplýsir að þau heiti 
Gígja Jóhannesdóttir og Baldur 
Kristjánsson.

Elfur Sunna sýnir textíllista-
verk á svifi sem samanstendur af 
kjól og kúlum. Það heitir Lita-
kyrrð. „Nafnið er útúrsnúningur 
á orðinu litadýrð,“ segir hún og 
leikur sér þannig með tungu-

málið. Varla hefur hún ofið efnið í 
kjólinn og utan á kúlurnar? „Nei, 
reyndar ekki en einn nemandinn, 
Þórhallur Jóhannsson, sýnir stóla 
sem hann óf áklæðið á sjálfur.“

Verksmiðjan á Hjalteyri verður 
opin frá klukkan 14 til 17 laugar-
dag og sunnudag. Frír aðgangur 
er á sýninguna og verður boðið 
upp á heitt kakó og bakkelsi. Þar 
sem engin kynding er í húsinu er 
öllum ráðlagt að koma vel klædd-
ir til að geta notið sýningarinnar 
til fulls.  gun@frettabladid.is

List og litakyrrð 
á Hjalteyri
Í gömlu verksmiðjunni á Hjalteyri efnir 21 útskrift ar-
nemandi Listnámsbrautar Verkmenntaskóla 
Akureyrar til sýningarinnar Loksins nú um helgina. 

STÓLAR  Þórhallur 
Jóhannes son sýnir stóla sem 
hann óf sjálfur áklæðið á.

ELFUR SUNNA  
Sú var ekki í 
vandræðum með 
að redda mynd af 
sjálfri sér.

Myndir/Elfur Sunna

SKYSSA  Teikning 
af verkinu Litakyrrð 
sem verður á svifi.

KJÓLL  Einn af þremur kjólum sem 
Ragnheiður Vilma Ingvarsdóttir 
hannaði og saumaði fyrir sýninguna.

LITAKYRRÐ  
Hluti verksins 
hennar Elfar 
Sunnu er 
þessi kjóll.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FIMMTUDAGUR 18. APRÍL 2013 

Námskeið
17.00 Kristín Jónsdóttir verður með 
námskeið um Hávamál í Bókasafni Sel-
tjarnarness við Eiðistorg. Hávamál eru 
eitt frægasta Eddukvæðið, ásamt Völu-
spá. Þátttökugjald er kr. 1.000.

Opið Hús
12.00 Geymslur Þjóðminjasafnsins 
að Vesturvör 16-20 í Kópavogi verða 
opnar almenningi. Þar er að finna um 
350.000 gripi og tæplega fimm millj-
ónir mynda í eigu safnsins.

Kvikmyndir
18.00 Norræna kvikmynda hátíðin 
heldur áfram í Norræna húsinu. 
Aðgangur er ókeypis á allar myndir 
og eru þær allar sýndar með enskum 
texta. Fyrst verður sýnd myndin 
Grínistinn (dönsk) og svo klukkan 
20.00 verður sýnd myndin Uppreisnin 
í Kautokeino (norsk).

Uppákomur

12.15 Þóra Arnórsdóttir velur verk vik-
unnar á Kjarvalsstöðum. Uppákoman 
er í tengslum við sýninguna Flæði sem 
stendur þar yfir núna.

20.00 Höfnin, innblásturstími fyrir 
hönnuði, teiknara, hugsuði, kúnna, vini 
og alla sem hafa áhuga, verður haldin 
á Faktorý.

Málþing
20.00 Hönnunarmiðstöðin heldur 
málþing um hönnun og arkitektúr í 
Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. 
Fulltrúum stærstu framboðsflokkana 
hefur verið boðin þátttaka í þinginu.

Tónlist
20.00 Álftaneskórinn og Kór 
Laugarnes kirkju halda tónleika í 
Laugarneskirkju. Stjórnendur eru 
Bjartur Logi Guðnason og Arngerður 
María Árnadóttir.
21.00 Blússveit Þollýar spilar á Græna 
hattinum á Akureyri. Miðaverð er kr. 
2.000.

21.00 Lára Rúnars, Ylja og Foreign 
Mona koma fram á tónleikum á Café 
Rosenberg. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Hljómsveitin Síðasti bærinn í 
dalnum heldur tónleika á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000.

Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is og einnig er hægt 

að skrá þá inni á visir.is.



2.490kr.

Vnr. 55900039
Stungugaffall.

899kr.

Vnr. 68583100
Strákústur, 40 cm, 
með skafti. 1.990kr.

Vnr. 79290060
Laufhrífa úr plasti.

1.990kr.

Vnr. 55900060
Kantskeri.

2.490kr.

Vnr. 55900028
Stunguskófla með 
trefjaplastskafti.

1.990kr.

Vnr. 55900004
Malarhrífa, 12 tanna 
með tréskafti.
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Vnnr. 49620201
266“ götureiðhjól fyrir
konur, 6 gíra.

29.990kr.

MEÐ BÖGGLABERA, 
BRETTUM OG KÖRFU 

Kjörvari 12 pallaolía fylgir 
með öllu keyptu pallaefni í apríl.*

KAUPAUKI
*Sé verslað fyrir 100.000.- eða meira.
  Miðað er við tvær umferðir af olíu, 0,2 l á m2.

22 FYRRIR 19.990kr.

Vnr. 74097000
SKIL háþrýstidæla,
1400W, 100 bör.

1.990kr. 1.990kr.

Vnr. 55900030
Hekkklippur með
trefjaplastskafti.

Vnr. 54935115
DAYE garðslanga,
13 mm, 15 m.

54930605
DAYE slönguvagn.
15 m slanga,
tengi og úðari.

KLÚBB verð

Almennt verð 6.990 kr.
4.990kr. 59.990kr.

Vnnr. 88040049
Trrampolín með 
örryggisneti, 4,2 m.

6.990kr.

Vnr. 74830005
EINHELL BG-EH 6051
hekkklippur, 600W.

KLIPPA MEST 14 MM ÞYKKAR GREINAR MEÐ ÖRYGGISNETI

HÁMARKS ÞYNGD 120 KG

88 GORMAR

LENGD BLAÐS 46 CM

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

LÁGT VERÐ
– ALLA DAGA

Vnr 68583100

1.290kr.

Vnr. 55097032
Gróðurmold, 50 l.

890kr.

Vnr. 53521026
Sorppokar,
750x1150 mm, 25 stk.
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Hasarmyndin Olympus Has Fallen 
var frumsýnd í kvikmyndahúsum 
í gær. Annar af handritshöfundum 
myndarinnar er hin íslenska Katr-
ín Benedikt, sem flutti vestur um 
haf þegar hún var sex ára, en hand-
ritið skrifaði hún ásamt eiginmanni 
sínum. 

Olympus Has Fallen segir frá 
Mike Banning sem starfar sem 
öryggisvörður í Hvíta húsinu. Í 
gegnum starfið tengjast Banning 
og forsetafjölskyldan nánum vina-
böndum en þau bönd bresta þegar 
forsetafjölskyldan lendir í hörmu-
legu bílslysi og Banning er í kjöl-
farið færður til í starfi. Skömmu 
síðar ræðst norður-kóreska ill-
mennið Kang Yeonsak inn í Hvíta 
húsið og tekur forsetann í gíslingu. 
Hann fer fram á að bandarískir 
hermenn sem staðsettir eru á Kór-
euskaga verði strax kallaðir heim. 
Innrásin er þó einnig persónu leg 
því Kang hyggst hefna dauða for-
eldra sinna með því að sprengja 
allar kjarnaflaugar Bandaríkj-
anna í neðanjarðar byrgjunum sem 
hýsa þær. Það er aðeins eitt vanda-
mál; Banning er enn á lífi inni í 
Hvíta húsinu og hyggst koma í veg 
fyrir áætlanir Kangs og bjarga 

Hávær spennumynd
Olympus Has Fallen var frumsýnd í gær. Myndin skartar Gerard Butler í 
hlutverki hörkutóls sem hyggst bjarga lífi  Bandaríkjaforseta og samlanda sinna 
frá árás hryðjuverkamanna. Íslensk kona er annar af handritshöfundunum.

MIKILL HASAR  Kvikmyndin Olympus Has Fallen var frumsýnd í gærkvöldi. Myndin skartar Gerard Butler í hlutverki hörkutólsins 
Mike Banning. 

Handritið að Olympus Has Fallen er skrifað af hjónunum 
Katrínu Benedikt og Creighton Rothenberger. Katrín er 
íslensk en ólst upp í Bandaríkjunum. 

„Eiginmaður minn og samstarfsmaður fékk 
þessa hugmynd fyrir dálítið löngu. Við héldum 
áfram að vinna með hana næstu árin og 
vorum sífellt að betrumbæta handritið,“ 
sagði Katrín í viðtali við Fréttablaðið í mars. 

Þetta er fyrsta handrit þeirra hjóna sem 
gert er að kvikmynd og kveðst Katrín 
himinlifandi með leikaravalið. „Líkam-
legt atgervi Gerards Butler hentar 
mjög vel fyrir hlutverkið og einnig 
leikur hann leyniþjónustufulltrúann 
Mike Banning afar vel.“

Handritið skrifað af Íslendingi

lífi forsetans og um leið samlanda 
sinna allra.  

Skoski leikarinn Gerard Butler 
fer með hlutverk hörkutólsins Mikes 
Banning og með önnur hlutverk fara 
Aaron Eckhart, sem forseti Banda-
ríkjanna, Morgan Free man, Angela 
Bassett, Ashley Judd, Dylan Mc-
Dermott og Rick Yune, sem leikur 
illvirkjann Kang Yeonsak. Leikstjóri 
myndarinnar er Antoine Fuqua, sem 
hlaut mikið lof fyrir myndina Train-
ing Day frá árinu 2001. 

Á vefsíðunni Rotten tomatoes.
com fær Olympus Has Fallen 
aðeins 48 prósent í einkunn frá 
gagn rýnendum. Áhorfendur eru 
þó töluvert jákvæðari og gefa 
henni 79 í einkunn. Einn gagnrýn-
andi segir að svo virðist sem mark-
mið myndar innar sé að vera eins 
„hávær, ofbeldisfull og þjóðremb-
ingsleg og hægt er“. Annar hælir 
Butler fyrir frammistöðuna í hlut-
verki harðjaxlsins og segir hann 
frábæran sem slíkan. sara@frettabladid.is

Ráðist verður í gerð framhalds-
myndarinnar Snow White and the 
Huntsman, með Kristen Stewart 
í aðalhlutverki, samkvæmt vef-
síðunni Huffingtonpost.com. 
Stewart mun aftur bregða sér í 
hlutverk Mjallhvítar, sem þó er 
töluvert ólík þeirri Mjallhvíti sem 
fólk þekkir úr samnefndu ævin-
týri. 

Ekki hefur fengist staðfest 
hvort Rupert Sanders muni leik-
stýra seinni myndinni, en frægt 
er orðið þegar upp komst um 
framhjáhald hans og Stewart. 

„Ég er mjög spennt fyrir þessu. 
Ég má samt ekkert segja um 
verkefnið,“ hafði IndieWire eftir 
Stewart í desember.

Framhald um 
Mjallhvíti

MJALLHVÍT  Kristen Stewart mun 
bregða sér aftur í hlutverk Mjallhvítar. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Íslendingar verða í öndvegi í kvik-
myndahúsunum um helgina því 
ekki nóg með að mynd Katrínar 
Benedikt, Olympus Has Fallen, sé 
frumsýnd, eins og fram kemur hér 
að ofan, heldur er íslenska mynd-
in Falskur fugl líka frumsýnd á 
morgun.

Það er Jón Atli Jónasson sem 
skrifar handritið að Fölskum 
fugli eftir samnefndri skáldsögu 
Mikaels Torfasonar. Meðal leik-
ara eru Styr Júlíusson, Alexía 
Björg Jóhannesdóttir, Hilmir Snær 
Guðnason og Damon Younger. 
Myndin fjallar um hinn 16 ára 
gamla Arnald sem kemur að eldri 
bróður sínum látnum eftir að 
hann framdi sjálfsmorð. Arnald-
ur á erfitt með að takast á við lífið 
eftir atvikið, eins og öll fjölskylda 
hans, og í kjölfarið leiðist hann út 
í óreglu, sem ber enn fleiri vanda-
mál í för með sér. 

Fyrir þá sem eru í stuði fyrir 
meira grín og kaldhæðni er fimmta 
Scary Movie-myndin væntanleg í 
bíó á morgun líka. Grínmyndirnar 
voru afar vinsælar í upphafi aldar-
innar og komu þær fyrstu fimm út 
á árunum 2000 til 2006. Sú fyrsta 
sló rækilega í gegn en þær sem á 
eftir fylgdu náðu þó aldrei sömu 
vinsældum. Eftir sjö ára hlé hefur 
nú verið ákveðið að reyna aftur 
og sú fimmta sett saman. Leikar-
arnir eru ekki af verri endanum 
en þau Ashley Tisdale, Simon Rex 
og glaumgosinn Charlie Sheen fara 
þar í broddi fylkingar. Í Scary 
Movie myndunum er gert grín að 
hinum ýmsu atriðum úr vin sælum 
myndum. Að þessu sinni eru hjónin 
Dan og Jodie í aðalhlutverkum en 
þegar þau koma heim með ný-
fæddan son sinn virðist draugur 
hafa fylgt þeim og undarlegir 
atburðir fara að gerast.  - trs

Íslenskt og endur-
koma Scary Movie
Tvær kvikmyndir verða frumsýndar komandi helgi. 

FULLT AF 
GRÍNI  Í 
Scary Movie 
er gert grín 
að atriðum 
úr mörgum 
vinsælustu 
myndum 
síðustu ára.

Leikarinn Leonardo DiCaprio telur sig heppinn að 
hafa fengið tækifæri til að starfa sem leikari. Hann 
kveðst fullur þakklætis og segir það jafnframt vera 
sinn drifkraft til að sinna starfinu vel.

„Það að fá eitt tækifæri er eins og að vinna í 
lottói. Ég hef alltaf hugsað með mér að ég 
verði að gera þetta vel og vinna mikið 
því annars hafi ég glatað einstöku tæki-
færi,“ sagði leikarinn í viðtali við tíma-
ritið Esquire.

Þakklátur fyrir starfi ð
Leikarastarfi ð er eins og að vinna í lottói.

SÁTTUR  Leonardo DiCaprio 
er ánægður með starf sitt.  
 NORDICPHOTOS/GETTY
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3 heppnir viðskiptavinir Útilífs á miðnæturopnun 
Kringlunnar fá innkaup sín í versluninni endurgreidd. 

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

Færð þú endurgreitt?
Opið til miðnættis í Kringlunni

afsláttur AF öllum vörum í barna-, sund- 
og skódeildum í öllum OKKAR verslunum í dag.20% 
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„Ég var að fara í gang með net-
verslun og varð vör við að fólk 
virtist vera hrætt við að kaupa af 
netinu og vildi fá að þreifa á vör-
unni. Ég vissi til þess að nokk-
ur netfyrirtæki með barnavörur 
hefðu áður tekið saman höndum 
um að halda svona markaði en það 
vantaði alveg markaði sem væru 
með alls konar vörur,“ segir Sísí 
Ásta Hilmarsdóttir.

Sísí er eigandi netverslunarinn-
ar krummafotur.is og forsvars-
manneskja hins svokallaða Glæsi-
markaðar, sem verður settur upp 
öðru sinni nú um helgina í gömlum 
húsakynnum Toyota við Nýbýla-
veg. Glæsimarkaðurinn var fyrst 
haldinn fyrir tveimur vikum síðan 
og voru þá 53 söluborð með ýmsum 
vörum. Aðsóknin hefur aukist 
töluvert í kjölfar þess markaðar 
og verða nú rúmlega 80 borð þar. 
„Þetta eru aðallega net verslanir 
en svo eru nokkrar úthverfis-
verslanir sem verða þarna líka. 
Þetta er svolítið eins og Kola-
portið nema þarna má bara selja 
nýjar vörur,“ segir Sísí. „Það er 
sérstaklega gaman hvað síðasti 
markaður dró mikinn dilk á eftir 
sér. Það voru margir sem höfðu 
samband við mig eftir hann og 
voru að spyrjast fyrir um hvern-
ig þeir gætu haft upp á sumum 

þeirra sem höfðu verið með vörur 
á markaðnum,“ bætir hún við.

Spurð hvort Glæsimarkaðurinn 
sé kominn til að vera segir Sísí það 
vera í athugun, enda gangi hann 
betur en hana hafði órað fyrir. 
Fyrir tveimur vikum var mark-
aðurinn aðeins í einn dag og á 
einni hæð en sökum vinsælda var 
ákveðið að hafa hann alla helgina 
að þessu sinni og á báðum hæðum 
hússins. „Síðast voru allir kóf-
sveittir allan daginn og í lok dags 
var afar lítið af vörum eftir á bás-
unum,“ segir Sverrir Einar Eiríks-
son, sem aðstoðar Sísí við utanum-
hald markaðarins. „Þetta var svo 
mikið stuð og stemning og mikið af 
spennandi vörum. Ég get til dæmis 
ekki beðið eftir að markaðurinn 
byrji aftur svo ég geti birgt mig 
upp af Systrasultum,“ bætir hann 
við og hlær.  tinnaros@frettabladid.is

Netverslanir 
sameinast
Yfi r 80 sölubásar verða á Glæsimarkaði helgarinnar.

HRÆTT VIÐ NETIÐ  Sísí Ásta segist hafa tekið eftir því að fólk sé hrætt við að kaupa 
vörur af netinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Glæsikaffihúsi verður skellt 
upp á markaðnum undir stjórn 

ABC barnastarfs, til styrktar 
starfinu. Þar verður meðal 

annars hægt að fá kökur frá 
Jóa Fel og kaffi á sanngjörnu 

verði.

Tvíburarnir Ashley og Mary-Kate 
Olsen hanna fatalínur fyrir norsku 
keðjuna Bik Bok sem eru væntan-
legar í haust. Um er að ræða þrjár 
fatalínur frá tvíburunum, sem hafa 
skapað sér þekkt nöfn í tískuheim-
inum sem bæði tískufyrirmyndir 
og hönnuðir fyrir sín eigin merki, 
The Row og Elizabeth and James. 
Þetta er í fyrsta sinn sem þær 
hefja samstarf við verslanakeðju. 
Bik Bok ætti að vera Íslendingum 
nokkuð kunn en hún er meðal ann-
ars staðsett í Stokkhólmi, Kaup-
mannahöfn og í Ósló. 

Hanna fyrir Bik Bok
Tískutvíburarnir gera fatalínur fyrir norsku keðjuna.

Á NORÐURLÖNDUM  Tískutvíburarnir 
Ashley og Mary-Kate Olsen hanna þrjár 
fatalínur fyrir Bik Bok sem koma í búðir 
í haust.  NORDICPHOTOS/GETTY

Í dag hefst forsala á tónlistarhátíðina 
Sónar Reykjavík sem fer fram dagana 
13. til 15. febrúar 2014 í Hörpu. Tak-
markað magn miða verður í sölu á sér-
stöku verði, en þriggja daga miðar 
verða á 12.900. Fullt verð á hátíðina er 
16.900 fyrir alla þrjá dagana. 

Hátíðin vakti mikla lukku er hún var 
haldin í fyrsta sinn hér á landi í byrjun 
árs. Icelandair hefur hafið sölu á sér-
stökum pakkaferðum á hátíðina. Fyrstu 
listamennirnir verða kynntir í maí en 
umfang hátíðarinnar verður stærra 
en síðast þar sem spilað verður á sex 
sviðum í Hörpu. 

Forsala hafi n á Sónar

TAKA TVÖ  Frá tónleikum Gus Gus á Sónar í febrúar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

GAGGALA–GÓÐAN DAGINN

SUNNY
STYLE

«69

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Save the Children á Íslandi



Finndu okkur á facebook
 DEBENHAMS – Lífstílsbúð í SMÁRALIND

KONUR     HERRAR     BÖRN     SNYRTIVÖRUR

Kaupaukinn þinn þegar þú kaupir Lancôme vörur fyrir 8.900 krónur eða meira.
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LANCÔME KYNNING Í DEBENHAMS 18. – 24. APRÍL.

20%

NÝJAR

HYPNÔSE
DOLL EYES
SKUGGAPALLETTUR 

& MASKARI

OPIN AUGU
á einfaldan hátt

kynningarafsláttur af öllum 
Lancôme möskurum 

á kynningunni.

Augnförðun hefur aldrei verið eins auðveld.
Sjáðu meira á Lancome.com

Hypnôse Doll Eyes skuggapalletta – DO1 Fraîcheur 
Rosée + Hypnôse Doll Eyes maskari svartur

+ augnabrúnablýantur-Crayon Sourcil Châtain 020 
// farði-Teint Miracle 03 + kinnalitur-Blush Subtil 02 

Rose Sable //varalitur- Absolu Nu 203.
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„Eftir 25 ára afmælistónleikana í fyrra helltist yfir 
okkur löngun til að gera þetta aftur að ári. Þetta var 
svo einstök upplifun“, segir Jón Ólafsson, meðlimur 
í hljómsveitinni Nýdönsk.

Hljómsveitin hefur nú ákveðið að blása til tón-
leika í Eldborgarsal Hörpunnar 21. september og 
er stefnan að stórtónleikar með sveitinni verði 
árlegur viðburður héðan í frá.  

Stefnt er að því að hafa tónleikana í september 
ár hvert, sem Jón telur vera góðan mánuð þar sem 
það sé lognið á undan storminum sem fylgir jóla-
ösinni með tilheyrandi útgáfu- og jólatónleikum.  
„Tónleikarnir verða ólíkir frá ári til árs. Við höfum 
gefið út reiðinnar býsn af efni í gegnum tíðina 
þannig að það ætti ekki að vera vandamál. Hugsan-
lega fáum við svo gesti til að krydda þetta aðeins,“ 
segir Jón og bætir við að þeir gætu rétt eins komið 
úr hópi dýratemjara eins og tónlistarfólks.  

Tónleikarnir bera yfirskriftina Fram á nótt eftir 
einu þekktasta lagi hljómsveitarinnar en vinsæl-
ustu lög sveitarinnar verða einmitt höfð í brenni-
depli. „Við tónlistarmennirnir höfum tilhneigingu 
til að lauma minna þekktum lögum inn á milli 

þeirra þekktustu því okkur þykir svo gaman að 
spila þau. Að þessu sinni ætlum við þó að beygja 
okkur í duftið og spila eingöngu okkar vinsælustu 
lög. Þegar nær dregur munum við bjóða upp á 
skoðanakönnun þar sem áhangendur geta pantað 
uppáhaldslög sín fyrir tónleikana.“ Forsala miða 
hefst 2. maí.  - trs

Nýdönsk með árlega tónleika
Vinsælustu lög sveitarinnar í brennidepli og áhangendur fá að hafa áhrif á valið.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

LAST SHOP STANDING (L) 20:00

CHASING ICE (L) 18:00

HANNAH ARENDT (12) 17:50, 20:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 22:10

ON THE ROAD 16) 20:00, 22:20

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

AÐEINS EIN
S Ý N I N G

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- V.J.V., SVARTHÖFÐI

- T.K., KVIKMYNDIR.IS

STÓRMYNDIN SEM TEKIN VAR UPP Á ÍSLANDI! 

OBLIVION KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
OBLIVION LÚXUS  KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
G.I JOE RETALTT IATIAA ON 3D KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
ADMISSION  KL. 8 - 10.20 L
I GIVE IT A YEARE KL. 10.30  12
THE CROODS 3D ÍSL. TALTT KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍÍSL. TALTT KL. 3.30 - 5.45 L
SAFE HAVEN KL. 8  14

- H.S.S., MBL

OBLIVION KL. 6 - 9  12
KAPRKK INGEN KL. 8 - 10  12
SAFE HAVEN KL. 5.30 - 10  12
JAGTEN (TH(( E HUNT) KL. 10.30  12

OBLIVION KL. 5.45 - 8 - 10.15 12
GI JOE  KL. 8 - 10.15  16
ADMISSION KL. 5.45 L

OBLIVION 5.30, 8, 10.30
G.I. JOE RETALIATION 3D 5.50, 8, 10.15
I GIVE IT A YEAR 8
SNITCH 10.10
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 6

T.V. - Bíóvefurinn

T.K. - Kvikmyndir.is

V.J.V. - Svarthöfði

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS!

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

THE NEW YORK TIMES

LOS ANGELES TIME

WALL STREET JOURNAL

TIME

T.K., KVIKMYNDIR.IS,,

FIMMTUDAGUR 18. APRÍL
18.00 Grínistinn (DIRCH). Danmörk 
2012/109 mín.

20:00 Uppreisnin í KAUTOKEINO 
(KAUTOKEINO-OPPRØRET). Noregur 2008/96 mín.

Allar kvikmyndirnar eru sýndar með 
enskum texta og er frítt inn á hátíðina.

Nánari upplýsingar á norraenahusid.is

NORRÆN
KVIKMYNDA
HÁTÍÐ
11.–21. APRÍL 2013

NORRÆNA HÚSIÐ KYNNIR:

Á SVIÐI  Hægt 
verður að sjá 
Nýdönsk á sviði 
árlega héðan í frá.

Það styttist í tónleikahátíðina Kefl avík Music Festival sem verður haldin 7.-10. 
júní. Hefur nú verið greint frá komu þriggja erlendra atriða í viðbót.  - trs

Fleiri erlendir lista-
menn boða komu sína 

The Temper Trap er ástralskt 
indírokkband sem hefur 
verið að frá árinu 2005. 
Bandið hefur notið gífurlegra 
vinsælda í heimalandinu 
auk þess að hafa til að 
mynda náð góðum árangri 
á vinsældalistum í Belgíu, 
Írlandi og Bretlandi.  
Strákarnir hlutu meðal annars tilnefningu til 
hinna virtu BRIT verðlauna í fyrra, hituðu upp 
fyrir Coldplay á tónleikaferðalagi þeirra um 
Ástralíu og Nýja-Sjáland í lok síðasta árs og eru 
bókaðir til að hita upp fyrir sjálfar goðsagnirnar í 
Rolling Stones á 50 ára afmælistónleikum þeirra í 
Hyde Park í Lundúnum í sumar.

➜ The Temper Trap

Ástralski rapparinn Iggy Azelea er 22 ára gömul en hefur verið að 
rappa frá því hún var fjórtán. Þrátt fyrir að hafa verið komin með 
útgáfusamning árið 2008 tók ferillinn hennar ekki af stað fyrir 
alvöru fyrr en 2011 þegar lag hennar Pu$$y sló rækilega í gegn 
á YouTube. Hún var valin á lista hiphop-tímaritsins XXL yfir tíu 
heitustu nýliðana í bransanum í fyrra en hún var fyrsta konan og 
fyrsti rapparinn utan Bandaríkjanna til að komast á þann lista. 

Iggy hefur einnig gert það gott í fyrirsætuheiminum og er á 
samning hjá fyrirsætuskrifstofunni Wilhelmina Models Inter-
national þar sem söngkonurnar Fergie og Natasha Bedingfield 
eru líka á skrá. Þær Iggy og Natasha hafa líka tekið höndum 
saman í tónlistinni auk þess sem Iggy hefur unnið með stjörnum 
á borð við T.I, Snoop Dogg og Dr. Dre og er nú að vinna í tveimur 
nýjum lögum með Rihönnu. 

Dagskráin hjá Iggy er þétt bókuð á komandi mánuðum og 
kemur hún til að mynda fram á tónleikunum Chime for Change í 
London í júní, ásamt söngkonunni Beyoncé og fleirum.

➜ Iggy Azelea

Saul Milton og Will 
Kennard mynda tónlistar-
tvíeykið Chase & Status. 
Þeir spila raftónlist 
og hafa slegið í gegn í 
heimalandinu, Bretlandi 
að undanförnu. Önnur 
plata þeirra, No More 
Idols, komst í annað sæti 
breska vinsældalistans 
þegar hún kom út árið 2011 og var slegin til gulls á 
fyrstu vikunni í sölu. Þeir hafa einnig gert það gott á 
listum yfir vinsælustu danstónlist síðustu ára.

Chase & Status hafa meðal annars komið fram með 
Rihönnu og rapparanum Tinie Tempah, sem er einmitt 
væntanlegur á Keflavík Music Festival líka.

➜ Chase & Status
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SUND Fjarvera Jakobs Jóhanns 
Sveinssonar á Íslandsmeistara-
mótinu í sundi í 50 metra laug um 
liðna helgi vakti athygli. Sund-
maðurinn þrítugi hefur verið 
fastagestur á mótinu frá unga 
aldri en nú gengur skólinn fyrir.

„Hefði ég ekki verið svo upp-
tekinn í skólanum hefði örugg-
lega verið skrítið að sitja heima og 
gera ekki neitt,“ segir Jakob, sem 
nemur umhverfis- og bygginga-
verkfræði við Háskóla Íslands. 
Hann er í skólanum allan daginn 
en heldur sér þó í góðu formi.

„Ég lyfti þrisvar í viku, syndi 
þrisvar í viku og fer í fimleika 
þrisvar í viku,“ segir Jakob en 
leggur áherslu á að hann sé bara 
að leika sér. Hvernig níu æfingar 
í viku geti flokkast sem leikur er 
líklega erfitt fyrir alla að skilja 
nema þá sem þekkja til Jakobs. 
Agi og metnaður hafa einkennt 
sundferil hans enda er hann einn 
fimm Íslendinga sem farið hafa 
fjórum sinnum á Ólympíuleika 
fyrir Íslands hönd.

Heyrst hefur að Jakob Jóhann 
stefni ótrauður á leikana í Ríó 2016 
en hann vill þó spara yfirlýsing-
arnar að sinni.

„Ég hef sagt það en ég er að sjá 
til. Það er mjög freistandi að fara 
þangað,“ segir Jakob. Hann er að 
skoða hvernig hann geti æft öðru-
vísi fram að leikunum. Hvað hann 
geti gert betur og sækir í reynslu-
banka íþróttafólks í sundinu, lyft-
ingunum og fimleikunum í þeim 
tilgangi.

„Það er oft þannig þegar íþrótta-
fólk hættir að það hugsar hvernig 
það hefði getað gert hlutina öðru-
vísi,“ segir Jakob. Hann viður-
kennir að það kitli að verða fyrsti 
Íslendingurinn til að fara á fimm 
Ólympíuleika. Hann myndi ekki 
aðeins skrá sig í sögubækurnar 
hér á landi því aðeins sjö sund-
menn og sex sundkonur hafa farið 
svo oft á leikana.

„Nú hugsar maður bara um 
skólann. Ef hann gengur vel 

getur maður haldið áfram,“ segir 
Jakob, sem hefur tekið einn og 
einn áfanga í náminu undanfarin 
ár. Nú er hann svo gott sem búinn 
með námsefni fyrsta ársins og í 
fullu námi á öðru ári. Hann stefnir 
á að klára umhverfisverkfræðina 

og fara í meistaranám í landslags-
skipulagi. Sundið er þó langt í frá 
komið á hilluna.

„Þegar maður er að hvíla sig 
getur maður séð alla þá hluti sem 
maður gæti gert betur.“

 kolbeinntumi@365.is

Ríó kitlar Kobba
Ólympíufarinn fj órfaldi Jakob Jóhann Sveinsson hefur tekið háskólanámið föstum 
tökum. Á meðan er sundið í öðru sæti. Hann horfi r þó til Ríó og langar að skrá nafn 
sitt í sögubækurnar. Enginn Íslendingur hefur farið fi mm sinnum á Ólympíuleika.

METHAFI  Jakob Jóhann á Íslandsmetin í 50, 100 og 200 metra bringusundi bæði í 
25 og 50 metra laug. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þeir hafa farið fjórum sinnum
Bjarni Friðriksson 
1980 Moskva, 1984 Los Angeles, 
1988 Seúl, 1992 Barcelona

Guðmundur Gíslason 
1960 Róm, 1964 Tókýó, 
1968 Mexíkóborg, 1972 MünchenJakob Jóhann Sveinsson 

2000 Sydney, 2004 Aþena, 
2008 Peking, 2012 London

Kristinn Björnsson 
1992 Albertville, 1994 Lillehammer, 
1998 Nagano, 2002 Salt Lake City

Vésteinn Hafsteinsson 
1984 Los Angeles, 1988 Seúl, 
1992 Barcelona, 1996 Atlanta

Fæst án lyfseðils

Verkjastillandi    
      bólgueyðandi

 
 

ÁNÆGJAÁNÆGJAÁNÆGJA

EÐA ENDURGREIÐSLA!

Gildir frá 1. apríl - 30. júní 2013



Philip Kotler er í boði:

Iceland 
Business 
Forum kynnir:

Í Háskólabíói – 24. apríl 2013

kynnir:

Philip Kotler
Heilsdags námskeið með föður nútíma markaðsfræði

Marketing 3.0
Values Driven Marketing

Markaðssetning fyrir stærri og smærri fyrirtæki

Arðsemi Ávöxtun Sjálfbærni

Fullt verð 99.900.-
Hópar og fyrirtæki geta leitað
tilboða á ibf@ibf.is
 
Nánari upplýsingar og sala 
er á miði.is og ibf.is

Miðaverð 70.000.-
og rafbókin Marketing 3.0eftir Kotler fylgir frítt meðí boði eBækur.is

Minnum á tilboð til ÍMARK félaga
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Til atlögu gegn fordómum 

Projekt Polska
ADHD-samtökin
Sendiherrar Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra
 

Heiðursverðlaun 

Óli H. Þórðarson

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins voru afhent við hátíðlega athöfn síðdegis í gær. 

Þetta er í áttunda sinn sem Fréttablaðið veitir Samfélagsverðlaunin en þau eru veitt 

í fjórum flokkum auk heiðursverðlauna.

 

TIL HAMINGJU!

Hvunndagshetjan  
Sigurlaug Hermannsdóttir
Guðmundur Stefán Gunnarsson
Halldór Gunnar Pálsson

Frá kynslóð til kynslóðar 
 
Margrét Pálmadóttir
Félag eldri borgara á Suðurnesjum og Grunnskólar í Reykjanesbæ
Steindór Andersen

Samfélagsverðlaunin 
Kaffistofa Samhjálpar hlaut Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins og verðlaunafé að upphæð tólf hundruð þúsund krónur.

Einnig hlutu Kattholt og Alzeimer kaffi útnefningar til Samfélagsverðlaunanna.

Tölvulistinn gefur þessa tíu tommu 
spjaldtölvu til sigurvegara í öllum flokkum.

HANDBOLTI Þriðju leikirnir í 
undan úrslitarimmunum tveimur 
í úrslitakeppni N1-deildar karla 
fara fram í kvöld en staðan í þeim 
báðum er jöfn, 1-1. FH tekur á móti 
Fram í Kaplakrika og deildar-
meistarar Hauka mæta bikar-
meisturum ÍR á Ásvöllum.

ÍR tók forystuna í einvíginu um 
helgina en fékk svo skell á í Breið-
holtinu á þriðjudag er liðið tapaði 
með tíu mörkum, 29-19. Bjarki 
Sigurðs son segir að sínir menn séu 
klárir í slaginn í kvöld þrátt fyrir 
að stutt sé á milli leikja.

„Það var svo margt sem fór 
úrskeðis í þessum leik,“ sagði 
Bjarki í samtali við Fréttablaðið 
í gær. „Menn voru vitanlega mjög 
súrir eftir leikinn enda hræðilegt 
að tapa svona illa á heimavelli 
fyrir fullu húsi áhorfenda. En við 
erum búnir að fara yfir leikinn og 
það er ljóst að við þurfum að bæta 
okkur til muna í kvöld, bæði í vörn 
og sókn.“

Það lið sem vinnur leikinn í 
kvöld er komið í kjörstöðu en 
Bjarki segir að úr þessu séu allir 
leikir eins og bikarúrslit. Og að 

hans menn séu tilbúnir fyrir þann 
slag. „Við áttum skelfilegan dag í 
gær [fyrradag] en ég hef ekki trú á 
því við munum upplifa annað eins 
nú. Menn vita vel hvað klikkaði og 
við getum gert miklu betur. Þetta 
eru tvö lið sem þekkjast mjög vel 
og ég hef trú á því að dagsformið 
muni ráða úrslitum. Það lið sem 
mætur betur stemmt til leiks mun 
bera sigur úr býtum.“ - esá

Upplifum ekki annan svona slæman dag
Bjarki Sigurðsson, þjálfari ÍR, segir sína menn viljuga til að bæta fyrir stórt tap gegn Haukum í fyrradag.

Á LÍNUNNI  Máni Gestsson í 
leiknum í fyrradag.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Ómar Örn Sævars-
son, leikmaður Grindavíkur í 
körfubolta, féll á lyfjaprófi sem 
var tekið eftir leik liðsins gegn 
Stjörnunni í úrslitaleik bikar-
keppni karla fyrr í vetur. Þetta 
kom fram í yfirlýsingu frá stjórn 
körfuknattleiksdeildar Grinda-
víkur í gær.

Fram kemur í yfirlýsingunni 
að Ómar hafi drukkið orkudrykk, 
Jack3D, en í honum er ólöglegt 
örvandi efni. Stjórnin harmar 
þetta atvik og segir að hún muni 
una niðurstöðu dómstóls ÍSÍ.

Ómar Örn hefur þrisvar áður 
farið í lyfjapróf og aldrei fallið 
fyrr en nú. Búist er við því að 
hann verði dæmdur í sex mánaða 
bann vegna þessa en bráðabirgða-
bann tók gildi um leið og niður-
staða lyfjaprófsins var kynnt.

Ómar Örn hefur ekkert spilað 
með Grindavík síðan í febrúar. 
 - esá

Ómar Örn féll 
á lyfj aprófi 

ÓMAR ÖRN   Hefur ekkert spilað síðan í 
febrúar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRJÁLSAR Spjótkastarinn Ásdís 
Hjálmsdóttir verður meðal þátt-
takenda á Demantamóti Alþjóða-
frjálsíþróttasambandsins í New 
York þann 25. maí næstkomandi. 
Þetta staðfesti hún á Twitter-síðu 
sinni í gær.

Aðeins sterkustu íþrótta-
mönnum heims er boðið til þátt-
töku en Ásdís hefur áður keppt á 
nokkrum Demantamótum. Hún 
keppir einnig á slíku móti í Róm 
6. júní næstkomandi.  - esá

Ásdís keppir 
í New York

FÓTBOLTI Hörður Björgvin 
Magnús son varð í fyrrakvöld 
bikarmeistari með vara- og ung-
lingaliði Juventus eftir sigur 
á Napoli, 2-1, í framlengdum 
úrslitaleik. Hörður hefur verið 
fastamaður í varaliði Juventus 
og var valinn maður leiksins að 
honum loknum, eftir því sem 
fram kom á Fótbolti.net.

Hörður er varnarmaður sem er 
einnig hættulegur í föstum leik-
atriðum. Hann kom til Juventus 
fyrst árið 2011 en skrifaði svo 
undir fjögurra og hálfs árs samn-
ing við félagið í janúar á síðasta 
ári. Juventus komst einnig í úrslit 
keppninnar í fyrra en tapaði þá 
fyrir Roma.  - esá

Varð meistari 
með Juventus

BIKARMEISTARI  Hörður Björgvin í leik 
með varaliði Juventus á þessu tímabili.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Hið virta sænska neytendablað Råd & Rön gerði úttekt á uppþvottavélum 
frá ýmsum framleiðendum og lagði mat sitt á þær. Siemens uppþvottavélin 
SN45M205SK* kom þar einstaklega vel út og hlaut 1. sætið. Hún þykir þvo 
og þurrka á sérlega skilvirkan og áhrifaríkan hátt (Råd & Rön, apríl 2012). 
Matið var byggt á nokkrum þáttum, m.a. hve vel vélin þvær óhreint leirtau, 
þvottatíma, þurrkun, orkunotkun, vatnsnotkun og hversu hátt heyrist í 
henni. Þessi uppþvottavél er í ecoPLUS-flokknum hjá Siemens, en í honum 
eru aðeins mjög sparneytin heimilistæki. Og sigurgangan heldur áfram. 
Í maí 2012 lenti vélin einnig í 1. sæti hjá danska neytendablaðinu Tænk.
*Einnig fáanleg í stáli.

Smith & Norland er rótgróið fyrirtæki sem veitir góða þjónustu og býður 
vandaðar vörur á góðum kjörum. Umboðsmenn um allt land.

www.sminor.is

Siemens uppþvottavélar fá hæstu einkunn!

GÓÐ KAUP

Í FYRSTA SÆTI

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA

ÚRSLIT, 1. LEIKUR
GRINDAVÍK - STJARNAN 108-84 (46-48)
Grindavík: Aaron Broussard 39/12 fráköst, Jóhann 
Árni Ólafsson 26, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 
14/7 fráköst/4 varin skot, Samuel Zeglinski 13/4 
fráköst/7 stoðsendingar, Þorleifur Ólafsson 11/6 
stoðsendingar, Ólafur Ólafsson 3, Jens Valgeir 
Óskarsson 2.

Stjarnan: Jarrid Frye 28/12 fráköst/4 varin skot, 
Brian Mills 19/10 fráköst/3 varin skot, Justin 
Shouse 19/4 fráköst/5 stoðsendingar, Marvin 
Valdimarsson 7/5 fráköst, Jovan Zdravevski 7, 
Kjartan Atli Kjartansson 2, Fannar Freyr Helgason 
2/5 fráköst.

Staðan í einvíginu er 1-0 fyrir Grindavík.

N1-DEILD KVENNA

UNDANÚRSLIT, 3. LEIKUR
FRAM - ÍBV 18-19 (7-8, 16-16)
Mörk Fram (skot): Elísabet Gunnarsdóttir 5/2 
(8/4), Stella Sigurðardóttir 5 (11), Sigurbjörg 
Jóhannsdóttir 3 (5), Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 
2 (4), Birna Berg Haraldsdóttir 2 (9), Steinunn 
Björnsdóttir 1 (1), Marthe Sördal (1), Hekla Rún 
Ámundadóttir (3), Ásta Birna Gunnarsdóttir (4), 
Sunna Jónsdóttir (7),

Varin skot: Guðrún Bjartmarz 12/1 (31/4, 39%).

Hraðaupphlaup: 5 (Elísabet 2, Stella 1, Guðrún 
Þóra 1, Steinunn 1)

Fiskuð víti: 4 (Elísabet 1, Stella 1, Guðrún Þóra 1, 
Steinunn 1)

Utan vallar: 4 mínútur.

Mörk ÍBV (skot): Georgeta Grigore 5/2 (10/3), 
Ester Óskarsdóttir 4 (7), Simona Vintila 4/1 (8/1), 
Drífa Þorvaldsdóttir 3 (5), Guðbjörg Guðmanns-
dóttir 2 (5), Ingibjörg Jónsdóttir 1 (2), Rakel 
Hlynsdóttir (1).

Varin skot: Florentina Stanciu 21 (38/1, 55%), 
Erla Rós Sigmarsdóttir 1/1 (2/2, 50%).

Hraðaupphlaup: 2 (Guðbjörg 2)

Fiskuð víti: 4 (Guðbjörg 2, Simona 1, Drífa 1)

Utan vallar: 10 mínútur. 

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Fram.

VALUR - STJARNAN 23-24 (12-15)
Mörk Vals (skot): Þorgerður Anna Atladóttir 
9 (20), Dagný Skúladóttir 5/3 (6/3), Ragnhildur 
Rósa Guðmundsdóttir 3 (11), Hrafnhildur Ósk 
Skúladóttir 2 (3), Sonata Vijunaté 2 (4), Drífa 
Skúladóttir 1 (1), Aðalheiður Hreinsdóttir 1 (2).

Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 18 (42/2, 
43%),

Hraðaupphlaup: 4 (Þorgerður 1, Dagný 1, 
Hrafnhildur Ósk 1, Drífa 1)

Fiskuð víti: 3 (Þorgerður 1, Sonata 1, Drífa 1)

Utan vallar: 0 mínútur.

Mörk Stjörnunnar (skot): Rakel Dögg Bragadóttir 
8 (14), Hanna Guðrún Stefánsdóttir 6/1 (6/1), Jóna 
Margrét Ragnarsdóttir 4/1 (10/1), Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir 3 (10), Arna Dýrfjörð 1 (1), Sólveig 
Lára Kjærnested 1 (1).

Varin skot: Sunneva Einarsdóttir 16 (39/3, 41%).

Hraðaupphlaup: 5 (Rakel 1, Hanna 3, Sólveig 1)

Fiskuð víti: 2 (Hanna Guðrún 1, Sandra Sif 1)

Utan vallar: 4 mínútur. 

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Stjörnuna.

ENSKA ÚRVALSDEILDIN

MANCHESTER CITY - WIGAN 1-0
 1-0 Carlos Tevez (83.).

WEST HAM - MANCHESTER UNITED 2-2
 1-0 Ricardo Vaz Te (17.), 1-1 Antonio Valencia 
(31.), 2-1 Mohamed Diame (55.), 2-2 Robin van 
Persie (77.).

FULHAM - CHELSEA 0-3
 0-1 David Luiz (30.), 0-2 John Terry (43.), 0-3 John 
Terry (71.).

STAÐAN
Man. United  33  26  3  4  75-35  81
Man. City  32  20  8  4  58-27  68
Chelsea  32  18  7  7  64-33  61
Arsenal  33  17  9  7  64-35  60
Tottenham  32  17  7  8  55-40  58
Everton  33  14  14  5  51-37  56
Liverpool  33  13  11  9  59-40  50
West Brom  32  13  5  14  42-43  44
Swansea  32  10  11  11  43-42  41
Fulham  33  10  10  13  44-51  40
West Ham  33  10  9  14  38-47  39
Southampton  33  9  11  13  47-54  38
Newcastle  33  10  6  17  42-59  36
Norwich  33  7  14  12  31-52  35
Sunderland  33  8  10  15  37-45  34
Stoke  33  7  13  13  28-41  34
Aston Villa  33  8  10  15  36-60  34
Wigan  32  8  7  17  37-58  31
QPR  33  4  12  17  29-54  24
Reading  33  5  9  19  36-63  24

KÖRFUBOLTI Frábær fjórði leikhluti 
lagði grunninn að stórsigri Grind-
víkinga, 108-84, á Stjörnunni í 
fyrsta leik liðanna um Íslands-
meistaratitilinn í körfuknattleik 
karla í gærkvöldi. Heimamenn 
leiddu með tveimur stigum fyrir 
lokafjórðunginn og þrátt fyrir 
villuvandræði og veikindi stóru 
manna sinna stútuðu þeir Garð-
bæingum í fjórða leikhluta. 

Garðbæingar gengu af velli eitt 
spurningarmerki enda glutruðu 
þeir niður tækifæri til þess að 
leggja vængbrotna heimamenn.

„Þetta háði okkur ekki í dag 
en ég vona að Ryan (Pettinella) 
og Siggi (Sigurður Gunnar Þor-
steinsson) verði meira með í serí-
unni, hvorki í villuvandræðum né 
veikir,“ sagði Jóhann Árni Ólafs-
son, sem átti stórleik hjá heima-
mönnum með 26 stig. 

„Mér finnst eins og við höfum 
kastað frá okkur tækifæri. Hver 
leikur er gríðarlega mikilvægur 
í fimm leikja seríu,“ sagði Justin 
Shouse. Leikstjórnandinn skoraði 
19 stig fyrir Stjörnuna og hefur átt 
betri leiki. - ktd

Gul gleði í Grindavík
Grindavík tók forystu í einvíginu gegn Stjörnunni.

ÖFLUGUR  Aaron Broussard, leikmaður Grindavíkur, átti frábæran leik fyrir troðfullu 
húsi í gær. Hér reynir Jarrid Frye að verjast honum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ENN LÍF Í ÍBV  Eyjastúlkur unnu dramat-
ískan sigur á Fram í framlengdum leik í 
Safamýrinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
HILDUR DUNGAL  LÖGFRÆÐINGUR

17.00 Simpson-fjölskyldan  (5:22)
17.25 Íslenski listinn  
17.50 Sjáðu
18.15 Gossip Girl  (23:24) 
19.00 Friends  (25:25) 
19.25 How I Met Your Mother  (9:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan  (3:22) 
20.10 Game Tíví 
20.35 Sons of Tucson  (3:13) Gaman-
þættir um þrjá bræður sem eiga hús 
í bænum Tucson í Arizona og eftir að 
móðir þeirra yfirgefur þá og pabbinn 
lendir í fangelsi, leiga þeir mann til að 
ganga þeim í föðurstað svo þeir þurfi 
ekki að enda á fósturheimili.
21.00 FM 95BLÖ Tækifæri til að sjá allt 
það helsta sem gerðist í dag í útvarps-
þættinum FM95BLÖ.
22.10 2+6  (7:8) Ögrandi, fræðandi og 
áhugaverður þáttur þar sem ungt fólk 
kynnir sér ýmsa þætti kynlífs á Íslandi. 
Þáttastjórnendur ræða við fólk sem 
þekkir málefni af eigin reynslu, ræða 
við sérfræðinga, kynfræðing og lækna 
ásamt því að prófa sig sjálf áfram.
22.35 Game Tíví
23.00 FM 95BLÖ  
23.25 Sons of Tucson  (3:13)
00.30 2+6  (7:8) 
00.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Litla flugan 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Íslensk 
menning 14.00 Fréttir 14.03 Á tónsviðinu 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hlustarinn 15.25 
Rauði þráðurinn 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Til 
allra átta 16.45 Lesandi vikunnar 17.00 Fréttir 
17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Sinfóníutónleikar - 
Tectonics 2013 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Útvarpsperlur: 
Gunnar Óskarsson 12 ára 23.15 Girni, grúsk og 
gloríur 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

14.40 Svellkaldar konur (e)
15.00 Alþingiskosningar 2013 - 
Forystusætið (Hægri grænir) (e)
15.35 Kiljan (e)
16.25 Ástareldur (Sturm der Liebe) 
 Þýsk þáttaröð um ástir og afbrýði eig-
enda og starfsfólks á Hótel Fürstenhof.
17.14 Úmísúmí
17.37 Lóa
17.50 Stundin okkar
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Melissa og Joey (11:15)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Alþingiskosningar 2013 - Mál-
efnið: Atvinnulífið  Fulltrúar framboða 
til alþingiskosninganna mætast í sjón-
varpssal og ræða um atvinnulífið.
21.15 Neyðarvaktin (15:24) (Chicago 
Fire)  Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alþingiskosningar 2013 - 
Forystusætið  Sturla Jónsson situr fyrir 
svörum um stefnumál sín. Textað á síðu 
888 í Textavarpi.
22.55 Glæpahneigð (3:24) (Criminal 
Minds VII)  Bandarísk þáttaröð um sér-
sveit lögreglumanna. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi barna.
23.40 Höllin (8:10) (Borgen)
00.40 Alþingiskosningar 2013 - 
Málefnið: Atvinnulífið (e)
02.10 Fréttir
02.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Pepsi MAX tónlist
13.40 The Voice (3:13)
15.50 7th Heaven (15:23)
16.35 Dynasty (15:22)
17.20 Dr. Phil
18.00 Megatíminn (4:7)
19.00 America‘s Funniest Home 
Videos (33:48)
19.25 Everybody Loves Raymond (9:25)
19.50 Will & Grace (14:24)
20.15 The Office (2:24)  
20.40 Ljósmyndakeppni Íslands (4:6) 
Stærsta ljósmyndakeppni sem hald-
in hefur verið á landinu. Nekt er þema 
þáttarins að þessu sinni en Sissa, skóla-
stjóri samnefnds ljósmyndaskóla er 
gestadómari.
21.10 An Idiot Abroad (8:8)  Ricky 
Gervais og Stephen Merchant eru menn-
irnir á bakvið þennan þátt um vin þeirra 
Karl Pilkington og ferðir hans um víða 
veröld. 
22.00 Vegas (13:21) Sögusviðið er 
syndaborgin Las Vegas á sjöunda ára-
tug síðustu aldar þar sem ítök mafíunn-
ar voru mikil og ólíkir hagsmunahóp-
ar börðust.
22.50 XIII (13:13)  Hörkuspennandi 
þættir byggðir á samnefndum mynda-
sögum.
23.35 Law & Order UK (10:13)
00.25 Excused
00.50 The Firm (6:22)
01.40 Vegas (13:21)
02.30 XIII (13:13)
03.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.15 Opna breska meist-
aramótið 2012 (4:4) 15.30 Golfing World 16.20 
Ryder Cup Official Film 1997 18.35 Inside the 
PGA Tour (16:47) 19.00 RBC Heritage 2013 (1:4) 
22.00 The Open Championship Official Film 
1976 22.55 PGA Tour - Highlights (15:45) 23.50 
ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In the Middle  (8:22) 
08.30 Ellen  (126:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (62:175) 
10.15 Smash  (12:15) 
11.00 Human Target  (5:12)
11.50 Touch  (6:12)
12.35 Nágrannar  
13.00 Flicka 2  Hugljúf mynd um unga 
borgarstúlku, Carrie, sem verður ekki 
sátt þegar hún þarf að flytja á hesta-
búgarð föður síns í Wyoming. Hins vegar 
breytist allt til hins betra þegar hún 
kynnist hesti, Flicku, sem hefur mikil 
áhrif á hana.
14.35 Harry‘s Law  (12:12) 
15.20 Barnatími Stöðvar 2  
16.25 Stubbarnir
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (127:170)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.55 Kappræður oddvitanna  Odd-
vitar stærstu sex flokka Norðaustur-
kjördæmi sitja fyrir svörum fréttamanna 
Stöðvar 2 í opinni dagskrá.
19.50 New Girl  (8:24) 
20.15 The F Word  (4:9) Íslandsvinurinn 
Gordon Ramsey sýnir okkur að skyndi-
biti þarf ekki endilega að vera óhollur. 
21.05 NCIS  (18:24) 
21.50 Grimm  (2:22) Spennandi þátta-
röð þar sem persónur úr ævintýrum 
Grimm-bræðra hafa öðlast líf og eru 
færðar í nútímabúning. 
22.35 Sons of Anarchy  (6:13)
23.20 Spaugstofan  (21:22) 
23.45 Mr Selfridge  (5:10) 
00.35 The Following  (11:15) 
01.20 Mad Men  (1:13)
02.10 Medium  (7:13) 
02.55 NCIS  (18:24) 
03.40 Burn Notice  (3:18) 
04.25 Flicka 2
06.00 Fréttir

11.40 Nanny McPhee
13.15 I Am Sam
15.25 The Marc Pease Experience
16.50 Nanny McPhee
18.25 I Am Sam  
20.35 The Marc Pease Experience
22.00 The Pelican Brief
00.20 The Transporter
01.50 Dark Relic
03.15 The Pelican Brief  

18.20 Doctors  (14:175)
19.00 Ellen  (127:170) 
19.40 Strákarnir
20.10 Auglýsingahlé Simma og Jóa 
 (6:9) 
20.35 Svínasúpan
21.00 Curb Your Enthusiasm  (10:10) 
21.35 The Drew Carey Show  (7:22) 
22.00 Frasier  (18:24)
22.20 Strákarnir
22.50 Auglýsingahlé Simma og Jóa 
 (6:9) 
23.20 Svínasúpan  
23.45 Curb Your Enthusiasm  (10:10) 
00.15 The Drew Carey Show  (7:22) 
00.40 Frasier  (18:24) 
01.05 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
13.05 Lalli  
13.20 Refurinn Pablo
13.25 Áfram Diego, áfram!
13.50 Waybuloo  
14.10 Svampur Sveinsson  
14.35 Könnuðurinn Dóra  
15.00 Doddi litli og Eyrnastór
15.10 UKI  
15.15 Strumparnir
15.40 Histeria!  
16.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.20 Ofurhundurinn Krypto  
16.40 Lukku láki  
17.05 Njósnaskólinn  (3:13)
17.35 Ofurhetjusérsveitin  
18.00 iCarly  (33:45) 

07.00 Dominos deildin: Grindavík - 
Stjarnan
17.30 Þýski handboltinn: Lubbecke 
- Kiel  
18.50 Meistaradeild Evrópu: Juven-
tus - Bayern
20.30 Dominos: Grindavík - Stjarnan
22.00 Ensku bikarmörkin  
22.30 Spænsku mörkin  
23.00 Þýski handboltinn: Lubbecke 
- Kiel  

07.00 West Ham - Man. Utd
16.40 Stoke - Man. Utd
18.20 Arsenal - Everton  
20.00 Premier League World 
2012/13  Skemmtilegur þáttur þar sem 
stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni eru 
heimsóttar og fjallað er um líf leik-
manna innan sem utan vallar.
20.30 Premier League Review Show 
2012/13  Sýndar eru svipmyndir frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
21.25 Football League Show 2012/13 
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næst-
efstu deild enska boltans.
21.55 Man. City - Wigan
23.35 Aston Villa - Fulham 

20.00 Átthagaviska 21.00 Auðlindakista 21.30 
Siggi Stormur og helgarveðrið

Stöð 2 kl. 21.50
Grimm
Spennandi þáttaröð þar sem 
persónur úr ævintýrum 
Grimm-bræðra hafa öðlast 
líf og eru færðar í nútíma-
búning. Nick Burkhardt er 
rannsóknarlögreglumaður 
sem sér hluti sem aðrir sjá 
ekki og hefur það hlut-
verk að elta uppi alls kyns 
kynjaverur sem lifa meðal 
mannfólksins. Á sama tíma 
og hann berst við djöfl a og 
ára er hann önnum kafi nn 
við að leysa morðmál með 
félaga sínum í lögreglunni.

STÖÐ 2 KL. 18.55

1Kappræður 
oddvitanna
Stóru málin hjá 

Stöð 2 er frábær 
þáttur og kapp-
ræðurnar ekki 
síðri.

RÚV KL.19.35

2Alþingis-
kosningarnar
Það er mjög 

gaman að horfa á 
þessa þætti þó það 
geti tekið á taugarnar 
líka.

STÖÐ 2

3Suits
Miklir uppáhalds-
þættir hjá mér. 

Aðalpersónan Harvey 
Specter er skemmtileg 
og vel skrifuð.

Suits og Seinfeld
Ég hef mjög gaman af því 
að fylgjast með sjón-
varpsþáttum. Spennu-
þættir,á borð við The 
Following og Suits, 
eru í uppáhaldi en 
líka gamanþættir 
eins og Modern 
Family og Sein-
feld sem eru al-
gjört uppáhald.
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Í KVÖLD KL. 20:40
Farðu inn á mbl.is og spreyttu þig á sama myndefni 
og keppendur. Stórglæsileg verðlaun.

595 6000

TRYGGÐU ÞÉR

ÁSKRIFT

www.skjareinn.is
AÐEINS

5
KEPPENDUR

EFTIR
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BURT´S BEES DAGAR 
Á HEIMKAUP.IS 
18.–21. APRÍL

Sendum hvert sem er
á höfuðborgarsvæðinu 

innan 90 mín.

PANTAÐU Á NETINU EÐA MÆTTU Á STAÐINN!

BURT´S BEES 
BEEWAX VARASALVI Í KRUKKU 
Hefðbundinn varasalvi, 
gefur góðan raka.

632 kr. Verð áður 790kr.

BURT´S BEES RADIANCE 
RAKAKREM, M. SPF 15
Létt dagkrem með sólarvörn.

3.432 kr. Verð áður 4.290 kr.

BURT´S BEES RADIANCE 
ANDLITSDROPAR
Unnið úr 11 náttúrulegum
jurtum.

3.912 kr. Verð áður 4.890 kr.

undinn varasalvi

S BEES 
AX VARASALVI Í KRUKKU
undinn varasalvi

BURT´S BEES BARNAFREYÐIBAÐ
Dásamleg mild lykt og ertir ekki augu.

Hefðbu
gefur g

632

Hefðbu

BURT´S
BEEWA
Hefðbu

Frí heimsending hvert á land sem erGildir til sunnudags

20%
afsláttur

Gildir til sunnudags

2.072 kr. 
Verð áður 2.590 kr.

BURT´
RAKA
Létt da

3.43

ASALVI ÍÍ KRUKKU

20%
afsláttur

Gildir til sunnudags

20%
afsláttur

Gildir til sunnudags

CE 

20%
afsláttur

Gildir til sunnudags
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„Tónlistarfólkið verður um hundrað talsins og það 
gistir á gamla herhótelinu sem heitir nú Bed and 
Breakfast Keflavík. Svo eru um tvö hundruð gisti-
pláss í boði fyrir gesti. „Íbúum“ svæðisins fjölgar 
því um þrjú hundruð manns þessa helgi,“ segir 
Tómas Young, sem skipuleggur tónlistar-
hátíðina All Tomorrow´s Parties. Hátíðin fer 
fram á Ásbrú í Keflavík helgina 28. til 29. 
júní.

Að sögn Tómasar vinna aðstandendur 
Bed and Breakfast Keflavík nú að því að 
fjölga gistirýmum á vallarsvæðinu til að 
geta hýst alla hátíðargestina. „Þau eru 
að breyta tveimur blokkum við hlið 
hótels ins í íbúðarherbergi sem 
við leigjum svo af þeim.“
Hátíðin var fyrst haldin í 
Englandi árið 2000 og að 
sögn Tómasar þykir hún 
mjög „fan-friendly“. „Ég 
á enn eftir að finna gott 
íslenskt orð yfir þetta 

hugtak en hugmyndin á bak við hátíðina er sú að 
gestir geti átt í persónulegum samskiptum við 

listamennina og öfugt.“
Meðal þeirra tuttugu hljómsveita sem 

koma fram á hátíðinni má nefna Nick Cave 
og hljómsveitina Bad Seeds, The Fall, 
Chelsea Light Moving, sem Thurston Moore, 

stofnandi Sonic Youth, fer fyrir, og hljóm-
sveitina Squrl með kvikmyndaleikstjórann 

Jim Jarmusch í fararbroddi. Miðasala á 
hátíðina er hafin á Midi.is.  - sm

Gestir fylla tvær íbúðarblokkir
Búist er við því að um 300 manns gisti á Ásbrú í tengslum við tónlistarhátíð.

VINALEG HÁTÍÐ   Tómas Young tón-
leikahaldari segir tónlistarhátíðina 
All Tomorrow´s Parties vera þannig 
gerða að gestir og tónlistarfólk geti 
átt í samskiptum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ég er algert tónlistarnörd, þetta kemur í 
staðinn fyrir golfið hjá mér,“ segir Gunn-
laugur Jónsson knattspyrnuþjálfari, sem 
síðustu mánuði hefur verið að undirbúa 
útvarpsþætti um íslenska tónlist sem nefn-
ast Árið er … íslensk dægurlagasaga í tali 
og tónum. 

Fyrsti þátturinn fer í loftið þann 4. maí 
og í hverjum þætti verður eitt ár í íslenskri 
tónlistarsögu tekið fyrir frá árinu 1983. Til-
efnið er þrjátíu ára afmæli Rásar 2. Gunn-
laugur hefur hingað til verið betur þekkt-
ur fyrir lipra takta á knattspyrnuvellinum. 
„Þetta er mitt áhugamál og ég næ ágætis 
jafnvægi þarna með knattspyrnunni.“

Gunnlaugur sér um handritagerð ásamt 
Ásgeiri Eyþórssyni og Jónatani Garðars-
syni. Við hljóðnemann sitja svo Ásgeir og 
söngkonan Sigríður Thorlacius. Gamlar 
upptökur í bland við viðtöl við tónlistar-
menn eru meðal þess sem verður á boð-
stólnum.  - áp

Þjálfari með útvarpsþætti um íslenska tónlist
Gunnlaugur Jónsson sér um handritið og Sigríður Thorlacius situr við hljóðnemann.

TAKA SAMAN 
HÖNDUM  Gunn-
laugur Jónsson 
skrifar hand-
ritið að nýjum 
útvarpsþáttum 
um íslenska tón-
list og Sigríður 
Thorlacius situr 
við hljóðnem-
ann.
  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ „Íbúum“ Ásbrúar fjölgar um 300 manns 
meðan á hátíðinni stendur.

„Ég hef verið í skýjunum síðan ég 
fékk símtalið,“ segir Guðmundur 
Arnar Guðmundsson leikstjóri en 
stuttmynd hans, Hvalfjörður, er 
ein af níu myndum sem keppa um 
Gullpálmann í Cannes í maí. 

Myndin er frumraun Guðmund-
ar í leiknu efni. Hann sá um leik-
stjórn, handritsgerð og framleiðslu 
ásamt Antoni Mána Svavarssyni. 
„Þetta var alltaf markmiðið en það 
er ekki gefið að komast í gegnum 
þetta nálarauga,“ segir Guðmund-
ur en 3.500 myndir frá 132 löndum 
voru sendar inn í keppnina. 

Guðmundur ætlar að fylgja 
myndinni til Cannes. Rúnar 
Rúnars son er meðframleiðandi 
myndarinnar, ásamt Dönunum 
Darin Mailand-Mercado og Jacob 
Oliver Krarup. „Þetta er skemmti-
legur sirkús. Við stefnum á að 
frumsýna myndina í kjölfarið á 
Íslandi.“  - áp

Keppir um Gullpálmann
Hvalfj örður keppir um Gullpálmann í Cannes.

➜ Árið 1992 er í sérstöku uppáhaldi 
hjá Gunnlaugi en þá komu út lögin 
Sódóma og Krókurinn með Sálinni, 
Horfðu til himins með Nýdönsk og 

Vegbúinn með KK.

GLAÐUR  Guðmundur ætlar fylgja mynd 
sinni, Hvalfirði, á Cannes. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Uppáhaldsborgin mín er New York. 
Ég fór þangað þrisvar sinnum í fyrra 
og fjórum sinnum árið þar áður. 
Borgin er mjög lifandi og þar er 
mikið af fólki, ég þrífst á því.“ 
Þura Stína Kristleifsdóttir, einn af fjórum 
rekstrarstjórum Priksins. 

BORGIN

➜ Hvalfjörður er þriðja 
íslenska stuttmyndin sem er 

valin í aðalkeppni Cannes.

„Við fengum merina afhenta í júní-
byrjun og þá grunaði engan að 
hún gæti verið fylfull. Öllum að 
óvörum kastaði hryssan svo litlu 
merfolaldi í síðustu viku,“ segir 
Einar Örn Sigurdórsson, starfs-
maður hjá Íslensku auglýsinga-
stofunni, um skemmtilegan atburð 
sem átti sér stað í síðustu viku. Þá 
varð Urður Einarsdóttir, dóttir 
hans og Brynhildar Davíðs dóttur, 
óvænt einni merinni ríkari þegar 
hryssa sem hún hafði fengið í 
fermingargjöf kastaði litlu mer-
folaldi. 

Einar Örn segir að merin 
Sýn muni sinna móðurhlutverk-
inu í sumar og því verði lítið um 
útreiðar túra hjá dóttur hans. 
Folald ið er talið undan Gerpi frá 
Stóra-Sandfelli, en sá var með Sýn 
í geymslu síðasta sumar. „Pabbinn 
er úrvalsgæðingur, að mér skilst, 
sem búið er að selja út. Við fengum 
þarna topphest í kaupbæti,“ segir 
hann og hlær.

Urður, eigandi Sýnar, segir 
fréttirnar af folaldinu hafa komið 
sér skemmtilega á óvart. Hún 
heimsótti mæðgurnar um síðustu 
helgi og segir folaldið afskaplega 
krúttlegt, en það mun vera skjótt 
að lit, líkt og móðir þess, og bragg-
ast vel í sveitinni. „Það er lítið 
og mjúkt og algjör dúlla. Það er 
dálítið feimið og ekki jafn gæft og 
mamman,“ segir Urður sem mun 
dvelja sumarlangt hjá afa sínum og 
ömmu á bænum Arnbjargarlæk í 
Þverárhlíð. 

Spurð hvort hún hafi þegar 
ákveðið nafn á folaldið segir Urður 
að nokkur komi til greina. „Ég hef 
verið að pæla í nafninu Þula, mér 
fannst það svo fallegt. Svo kemur 
nafnið Frostrós líka til greina því 
hún fæddist í sjö stiga frosti, sem 
er ekki æskilegt fyrir lítið folald,” 
segir Urður að lokum.  
 sara@frettabladid.is

Fermingargjöfi n 
kastaði merfolaldi
Urður Einarsdóttir fékk hryssuna Sýn í fermingjargjöf í fyrra. Merin kastaði 
óvænt litlu merfolaldi í síðustu viku. Folaldið er að sögn eigandans mikið krútt.

FOLALD Í KAUPBÆTI  Urður Einarsdóttir fékk hryssu í fermingargjöf í fyrra. Öllum 
að óvörum kastaði merin í síðustu viku. Faðir hennar, Einar Örn Sigurdórsson, segir 
fjölskylduna ánægða með þennan óvænta glaðning. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Davíð Aðalsteinsson, bóndi á Arnbjargarlæk og 
móðurafi Urðar, varð fyrstur var við folaldið. 
„Merin hafði verið á húsi hjá okkur í vetur en 
úti frá því fyrir páska. Dag einn er mér litið út 
um gluggann og sé þá að henni fylgir folald. 
Ég ályktaði strax að hún hlyti að eiga folaldið 
enda er hún ein á túninu,“ segir Davíð. 

Hann viðurkennir að atburðurinn hafi komið 
honum í opna skjöldu, enda hafi hann verið 
grunlaus um ástand hryssunnar. „Það vissi 
enginn af því að merin hafði komist í fjörið í 
Reykjavík. Við erum þó öll mjög kát með þetta 
og þá sérstaklega fermingarbarnið sjálft.“

Alveg grunlaus um ástand hryssunnar

GLAÐNINGUR  Litla 
folaldið kom öllum á óvart, 
þá sérstaklega eiganda 
móður þess.  MYND/EINAR ÖRN
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„Frönsk verðlaunabók frá því í fyrra sem farið 
hefur sigurför um heiminn og það verðskuldað ... “

– FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐIÐ
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„Hittir mann

beint í hjartastað“

– ELLE 2. SÆTI
METSÖLULISTI EYMUNDSSON
10.-16. APRÍL. KILJUR - SKÁLDVERK



Aðeins þrjú verð

Allt á að fara!

4.9002.900 5.900

18. - 30. APRÍL

LAGERHREINSUN
Í VERSLUN ICEWEAR SUÐURHRAUNI 12C

Verslunin lokar í Suðurhrauni og flytur í nýja og glæsilega
Icewear verslun í Fákafen í byrjun maí.

Drífa ehf. » Suðurhrauni 12c » Garðabæ » Sími 555 7400 » Fax 555 7401  /  Icewear outlet-verslun Suðurhrauni 12c » Garðabæ » Sími 555 7409 » www.icewear.is

Mán-fös: 10-18
Helgar: 11-16 



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Rugl í persónu Wilsons fyrir dómstóla 
2 Sprengjurnar innihéldu nagla og 

kúlulegur 
3 Veikum manni á áttræðisaldri úthýst 

fyrir mistök 
4 Manna leitað vegna lögreglu-

rannsóknar 
5 Prófl aus í tvö ár á Landspítala 
6 Býfl ugur vekja ugg í sumarbústaða-

hverfi  

Kötturinn Lúsí Ugla með 
eigin Instagram-síðu
Söngkonan Svala Björgvinsdóttir 
hefur búið í Los Angeles undan-
farin ár þar sem hún starfar með 
hljómsveit sinni Steed Lord. Svala er 
mikill kattavinur og því engin furða 
að hún hafi fóstrað einn slíkan í borg 
englanna. Kötturinn hennar Svölu 
heitir því óvenjulega nafni Lúsí Ugla 
Villimey og virðist búa yfir álíka 
stjörnufasi og eigandinn, en hún er 
með sína eigin Instagram-síðu undir 
nafninu blueberry-
muffincat og um 100 
fylgjendur. 
Lúsí Ugla er af 
persneskum ættum 
og samkvæmt 
Instagram-síðunni 
veit hún ekkert 
skemmtilegra 
en að leika sér 
í garðinum 
með pappírs-
kúlur og 
leysigeisla.  - hó

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ættar- og 
samtímasaga.“

BJØRN BREDAL / POLITIKEN
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VIÐ GERÐUM ÞETTA Á SÍÐASTA ÁRI
OG GERUM AFTUR NÚNA

KOMDU STRAX AF ÞVÍ AÐ ÞETTA
TILBOÐ GILDIR BARA Í DAG

50%
AFSLÁTTUR Í

Á HVERJUM DEGI 
Í TÍU DAGA VELJUM 
VIÐ EINA TEGUND AF 
RÚMI OG SELJUM 

MEÐ 50% AFSLÆTTI

Í DAG ER ÞAÐ CACHE EURO
FULLT VERÐ 218,453 Kr.

NÚ 109,226 Kr.
MEÐ 50% AFSLÆTTI

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
ROYAL TEXTILE LÖKUM
GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

CACHE EURO
Queen size (153X203 cm)

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

Í fótspor pabba
Dularfullur listi barst vefsíðunni 
Indiewire í gær. Listinn er sagður 
innihalda nöfn þeirra kvikmynda sem 
keppa um Gullpálmann á Cannes-
kvikmyndahátíðinni í ár. Á meðal 
þeirra er Only God Forgives í leik-
stjórn Nicholas Winding Refn. Einn 
af yfirframleiðendum myndarinnar 
er Þórir Snær Sigurjónsson. Í dag 
skýrist hvort listinn er réttur og þá 
hvort Þórir Snær er á leið til Cannes 
ásamt Ryan Gosling, aðalleikara 

myndarinnar. Þess má 
geta að faðir Þóris, 
Sigurjón Sighvatsson, 
framleiddi kvikmyndina 

Wild at Heart sem 
hlaut Gullpálmann 
árið 1990. Gangi 
allt að óskum 
gætu feðgarnir 
báðir státað af 
slíkum verðlauna-
grip.  
 - sm 
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