
FÆRRI FLUGSLYSFlugslysum í heiminum hefur fækkað umtalsvert. Á 
síðasta ári urðu 23 flugslys farþegavéla og hafa 

ekki orðið færri frá árinu 1943. Samkvæmt Avia-
tion Safety Network eru nokkur flugfélög hættu-

legri en önnur. Öruggasta félagið er Finnair en það 
óöruggasta er China Airlines.

O kkur hafði í lengri tíma langað að opna veitingahús. Þegar gamli leik-skólinn í Suður-Vík kom á sölu síðasta sumar stukkum við á tækifæ iðkeyptum hú ið

og súlum, auk þess sem við grófum upp 
kjallarann og steyptum í hann,“ upplýsir
hún. Verkið tók hálf

VEITINGASTAÐUR Í SUÐUR-VÍKDRAUMUR RÆTIST  Þorgerður Gísladóttir hefur, ásamt bróður sínum og mág-

konu, opnað veitingastað í Vík í gömlu, stæðilegu húsi ofan við bæinn.

MÁGKONUR
Þær Þorgerður og Phatharawadee fyrir framan veitinga-húsið Suður-Vík sem var opnað í byrjun júní í Vík í Mýrdal.
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NETVERSLANIR
& ÞJÓNUSTA

4 SÉRBLÖÐ
Markaður | Stöð 2 | Netverslanir & 
þjónusta | Fólk  

Þúsund hafa útskrifast
Systurnar Margrét Helga Skúladóttir 
og Guðrún Eysteinsdóttir eru að 
koma af stað fyrirtæki sem sér-
hæfir sig í stafrænni textílprentun. 
 Margrét Helga útskrifaðist nýlega úr 
Brautargengi og var sú þúsundasta 
sem það gerir.    5
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Engar skyndilausnir
Borgarfulltrúar eru sammála um að 
ákvarðanir vegna vanda Hellisheiðar-
virkjunar verði ekki teknar í bráðlæti. 
Borgarstjóri segir málið hápólitískt. 4
Vendipunktur í öryggismálum   
Stjórnvöld í Afganistan tóku í gær 
formlega við stjórn öryggismála í 
landinu. Stefnt er að því að erlendar 
hersveitir verði farnar í lok næsta 
árs.  6

MENNING Crymogea leiðir hesta 
sína saman við National Geographic 
og fleiri forlög. 24

SPORT Þorvaldur Örlygsson er  sagður 
vera efstur á lista hjá ÍA eftir að 
 Þórður Þórðarson hætti með liðið. 30
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Meðalupphæðin 37,3 milljónir
á í bilinu 7 til 13. júní 
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VIÐSKIPTI Hækkandi íbúðaverð 
hefur haft þær afleiðingar að 
kaupendur fyrstu íbúðar verða 
sífellt eldri. Leigumarkaður er 
sprunginn og fólk býr lengur í for-
eldrahúsum en áður tíðkaðist. 

Þetta er mat Finns Boga Hann-
essonar, verkefnisstjóra hjá 
Íslandsbanka. Finnur segir hækk-
andi íbúðaverð ungu fólki erfitt. 
„Það er orðið erfiðara að safna 
fyrir útborgun í fyrstu íbúð,“ 
segir Finnur og bætir við að ekki 
sé lengur boðið upp á lánsveð. 

Íslandsbanki lét vinna skýrslu 
um þróun á fasteignamarkaði og 
var hún borin saman við þróunina 
á Bretlandi. 

„Magnús Árni Skúlason, sem 
vann skýrsluna, benti á að bresk 
könnun á vegum Post Office 
Mortgages hefði varpað ljósi á þá 

staðreynd að meðalaldur Breta 
sem eru að kaupa sína fyrstu fast-
eign er 35 ár, en var 28 ár fyrir 
áratug síðan. Og fyrir fimm árum 
var meðaldurinn þrjátíu ára. Þetta 
er fljótt að breytast og hækka,“ 
segir Finnur. „Þetta er örugg-
lega mjög sambærilegt hjá okkur 
en kannski ekki jafn hár aldur,“ 
útskýrir Finnur.

Í hverjum árgangi á aldurs-
bilinu 25 til 35 ára eru að meðal-
tali 4.500 manns. Þannig eru 4.700 
einstaklingar 30 ára í dag. „ Þessir 
stóru árgangar eru að hafa tölu-
verð áhrif á fasteignamarkaðinn 
því einhvers staðar verður fólk að 
búa,“ segir Finnur. „Og það er það 
sem er kannski dálítið að halda 
verðinu svona háu, það er þessi 
aldurssamsetning þjóðarinnar.“

Að sögn Finns er leigumarkað-

urinn sprunginn og fólk býr mun 
lengur í foreldrahúsum en áður 
var. „Það eru ekki allir sem hafa 
efni á því að búa í leiguhúsnæði. 
Enda kannski margir sem búa 
lengur í foreldrahúsum í því skyni 
að safna sér fyrir fyrstu eigninni.“ 

„Það tekur tíma að kaupa sér 
fasteign,“ segir Finnur að lokum.

 - ósk

Kaupendur fyrstu 
íbúðar á fertugsaldri
Aldur þeirra sem kaupa sína fyrstu íbúð hefur hækkað á síðustu árum. Hækkun íbúða-
verðs er helsta ástæðan. Húsaleiga hefur hækkað og ungt fólk býr lengur heima. 

ÆSANDI ÍSLENSK 
SKÁLDSAGA 

EFTIR  
KARL FRANSSON

EFTIREFTIR
KKARLARL FFRANSSONRANSSOANSSONN

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

28-35
Meðalaldur Breta sem 

keyptu sína fyrstu fasteign var 
28 ár árið 2003 en er 35 ár í 
dag. Sérfræðingur Íslands-
banka telur ástandið sambæri-
legt hér á landi.

SKOÐUN Sif Sigmarsdóttir skrifar um 
hugarburð kvenna, spennitreyjur og 
önnur gamanmál. 15

FÓLK Stefán Máni Sigþórsson rit-
höfundur hefur skrifað undir 
samning við RVK Studios um kvik-
myndaréttinn 
á skáldsögunni 
Húsið. RVK 
Studios er nýtt 
framleiðslu-
fyrir tæki 
stofnað af Balt-
asar Kormáki, 
Magnúsi Viðari 
Sigurðssyni og 
Sigurjóni Kjart-
anssyni. 
„Ég treysti þessum mönnum full-
komlega fyrir verkinu enda hoknir 
af reynslu,“ segir Stefán Máni.

Önnur bók Stefáns Mána hefur 
þegar ratað á hvíta tjaldið en kvik-
myndin Svartur á leik var sýnd á 
síðasta ári við góðan orðstír.  Stefán 
segir stefnt að kvikmyndatöku á 
Húsinu árið 2015.  - áp / sjá síðu 34

Stefán Máni gerir samning:

Húsið verður 
að kvikmynd

STJÓRNSÝSLA Fjöldi giftra hjóna 
sem slíta samvistir hefur aukist 
um 25 prósent frá árinu 2008. Sam-
kvæmt tölum Hagstofu Íslands eru 
4.126 gift hjón á Íslandi í dag sem 
ekki eru skráð í samvist, en þau 
voru 3.334 árið 2008.

Eins og komið hefur fram undan-
farna daga, eftir að Fréttablaðið 
greindi frá lögheimilisflutning-
um Dorritar Moussaieff, verða 
hjón að eiga sama lögheimili. Ef 

annað flytur verður að slíta sam-
vistir. Búferlaflutningar landans 
til útlanda og innanlands eftir efna-
hagshrunið hafa haft mikil áhrif á 
þessa þróun, samkvæmt upplýs-
ingum frá Þjóðskrá. 

Eygló Harðardóttir félagsmála-
ráðherra mun beita sér fyrir því 
að lög um lögheimili verði endur-
skoðuð. 

„Þetta fjallar ekki  bara um 
 Dorrit því við erum augljóslega með 

ákveðið trend í þessum efnum. Því 
vil ég byggja undir fjölskylduna og 
hjónabandið og hvetja fólk til að 
vera í því, ekki ganga úr því.“

 - sv / sjá síðu 8

Félagsmálaráðherra segist ætla að láta endurskoða lög um lögheimili:

Mun fleiri hjón slíta samvistir

Bolungarvík 11°  N 6
Akureyri 12°  NV 3
Egilsstaðir 14°  SA 3
Kirkjubæjarkl. 12°  A 4
Reykjavík 14°  N 3

SKÚRIR    Í dag verður hæg norðlæg eða 
breytileg átt. Skýjað og víða skúrir einkum 
A-til en léttir smám saman til SV-lands. 
Hiti 10-16 stig. 4

 Þetta fjallar ekki bara 
um Dorrit því við erum 

augljóslega með ákveðið 
trend í þessum efnum.

Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra

VIÐSKIPTI Staða kvenna í atvinnu-
lífinu hefur verið óbreytt síðustu 
ár. Því var nýsköpunarsjóðurinn 
Svanni endurreistur árið 2011 
eftir að hafa 
legið í dvala í 
átta ár.

Fram kemur 
í Markaðnum, 
sem í tilefni 
dagsins er til-
einkaður stöðu 
kvenna í við-
skiptum og 
atvinnulífi, að 
Svanni eigi að 
hjálpa konum 
sem búa yfir góðum viðskipta-
hugmyndum við að hrinda þeim 
af stað. 

Ásdís Guðmundsdóttir, sér-
fræðingur í atvinnumálum 
kvenna og umsjónarmaður 
Svanna, segir rannsóknir sýna 
að konur séu mun varkárari en 
karlar í atvinnulífinu og síður 
tilbúnar að veðsetja eigur sínar. 
 - le, óká / sjá Markaðinn

Konur eru varkárari en karlar:

Staða kvenna 
nær óbreytt

ÁSDÍS GUÐ-
MUNDSDÓTTIR

STEFÁN MÁNI 
SIGÞÓRSSON

LANGREYÐUR Á LAND  Komið var með fyrstu langreyðina sem veidd hefur verið við Ísland í þrjú ár til hafnar í Hvalstöð-
inni í Hvalfi rði í gær. Nokkrir mótmælendur söfnuðust saman fyrir utan Hvalstöðina á meðan dýrið var fl ensað. Það var hval-
veiðiskipið Hvalur 8 sem veiddi langreyðina en Hvalur 8 og Hvalur 9 fóru til veiða á sunnudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK
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ERLINGUR 
THORODDSEN

Þorgrímur, kallaði þetta fram 
tár eða bros?
Mjög snarpa takkaskó ásamt sam-
blandi af hvoru tveggja.
Þorgrímur Þráinsson var útnefndur borgar-
listamaður Reykjavíkur á þjóðhátíðardaginn. 
Hann hefur skrifað fjölmargar barna- og 
unglingabækur sem hafa notið mikilla 
vinsælda. Þekktust þeirra er bókin Tár, bros 
og takkaskór sem kom út árið 1990.

RAUFARHÖFN Heimskautsgerðið, 
útilistaverkið á Melrakkaási við 
Raufarhöfn, er farið að taka á sig 
mynd og tugir ferðamanna koma 
á hverjum degi til þess að berja 
verkið augum. 

Hugmyndin kviknaði fyrir 
mörgum áratugum en fyrsti 
steinninn var lagður 2006 við 
hátíðlega athöfn og hafa fram-
kvæmdir haldið áfram allar götur 
síðan. Erlingur Thoroddsen, frum-
kvöðull verkefnisins, segir erfitt 
að segja til um hvenær verkinu 
ljúki. 

„Það er allt svo hverfult í þess-
um heimi. En það skiptir ekki máli 
hvort það verður innan fárra ára 
eða margra, verkið kemst upp. Við 

ætlum að klára þetta,“ 
segir hann ákveðinn. 

Hann segir verkið 
aðallega stranda á fjár-
veitingum. Nú liggur þó 
fyrir að Framkvæmda-
sjóður ferðamála ætlar að 
leggja 25 milljónir í verk-
efnið og sveitarfélagið 
hefur skuldbundið sig 
til þess að leggja fram 
á móti. Erlingur segir 
að bæði  íslenskir 
og erlendir ferða-
menn heimsæki stað-
inn, þó ef til vill ívið 
fleiri erlendir. Heim-
skautsgerðið er því 
þegar byrjað að þjóna 

tilgangi sínum sem 
aðdráttarafl til þess 

að koma Raufar-
höfn á kortið sem 
vinsælum ferða-
mannastað. - nej

Risastórt útilistaverk 
rís við Raufarhöfn 
Stærsta útilistaverk landsins, Heimskautsgerðið, rís óðum á Melrakkaási við 
Raufar höfn. Hugmyndin kviknaði þegar Erlingur Thoroddsen, frumkvöðull 
verksins, velti fyrir sér hvernig hægt væri að efla ferðamannaiðnað á staðnum.

MINNT Á 
STJÖRNUFRÆÐ-
INA  Næsta verk-
efni er að vinna í 
innri hring Heim-
skautagerðisins, 
nánar tiltekið í 
Pólstjörnubend-
inum, en hann 
er fimm metra 
hár skúlptúr sem 
hefur það hlut-
verk að vísa á 
Pólstjörnuna og 
minna ferða-
menn á gildi 
stjörnufræðinnar 
við ferðalög.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR  

➜ Fyrsti steinninn í lista-
verkinu var lagður árið 

2006 en óvíst er hvenær 
verkinu verður fulllokið.

TYRKLAND Mótmælin í Tyrklandi tóku á sig nýja 
mynd í gær þar sem hópur andófsmanna gegn 
meintu ofríki stjórnvalda stóð einfaldlega grafkyrr 
á opinberum stöðum í stærstu borgum landsins.

Fyrirmyndin er Erdem Gunduz, sem vakti mikla 
athygli á samfélagsmiðlum þar sem hann stóð eins 
og myndastytta í átta klukkustundir á Taksim-
torgi í Istanbúl, þar sem rósturnar hófust fyrir um 
 þremur vikum.

„Ég er bara venjulegur borgari. Við viljum að 
raddir okkar heyrist,“ sagði Gunduz.

Í fyrrinótt notaði lögregla táragas og vatnsbyssur 
til að hrekja mótmælendur burt úr stjórnarhverf-
inu.

Til þessa hafa fjórir látist í mótmælunum, þar af 
einn lögreglumaður, og 7.500 hafa meiðst.

Recep Tayyip Erdogan forsætisráðherra hefur 
út málað mótmælendur sem óþjóðalýð og jafn-
vel hryðjuverkamenn. Ekki sér enn fyrir endann 
á ófriðnum og Bulent Arinc varaforsætisráðherra 
gerði því meðal annars skóna að hernum yrði mögu-
lega beitt gegn mótmælendum. Hann dró síðar í 
land með þær yfirlýsingar.  - þj

Tyrkneskir mótmælendur koma boðskap á framfæri með friðsömum hætti:

Kyrrstöðumótmæli víða um land

EINS OG STYTTUR  Margir mótmælendur í Tyrklandi fylgdu 
fordæmi Erdems Gunduz og stóðu í þögn til að mótmæla 
ofríki stjórnvalda. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNSÝSLA „Kristinn óskaði eftir fundi 
með mjög stuttum fyrirvara og við því 
var orðið með þeim hætti að fulltrúi ráðu-
neytisins hitti hann samdægurs þar sem var 
farið yfir með honum hvernig þessu væri 
háttað og hvernig löggjöfin væri,“ segir 
Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkis-
ráðherra um ummæli Kristins Hrafnssonar, 
talsmanns Wikileaks, í Fréttablaðinu í gær 
um viðbragðsleysi íslenskra stjórnvalda í 
málefnum uppljóstrarans Edwards Snow-
den. Kristinn sagði ráðherra ekki hafa viljað 
hitta sig milliliðalaust og ræða mál Snow-
dens. 

„Það er auðvitað mjög skýrt að löggjöfin 
er almenn og á að ganga jafnt yfir alla. Allir 
eiga að geta treyst því að hún feli ekki í sér 
mismunun,“ segir Hanna Birna og bætir við 
að ekkert formlegt erindi eða umsókn um 
hæli hafi borist íslenskum stjórnvöldum af 
hálfu Snowdens.  

Spurð hvort hún muni verða við ósk 
 Kristins og hitta hann milliliðalaust svarar 
hún: „Ég held að það sé búið að koma skila-
boðunum ágætlega til hans. En óski Kristinn 
frekari upplýsinga er ekkert því til fyrir-
stöðu að verða við því við fyrsta hentug-
leika.“  - sv

Hanna Birna segir ekkert því til fyrirstöðu að veita Kristni Hrafnssyni frekari upplýsingar um Snowden:

Ráðherra segir að eitt skuli yfir alla ganga 

EDWARD 
SNOWDEN

KRISTINN 
HRAFNSSON

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNS-
DÓTTIR

BRASILÍA, AP Ríflega 100 þúsund manns tóku þátt í götumótmælum í átta 
borgum í Brasilíu á mánudag. Mannfjöldinn vildi mótmæla hárri skatt-
byrði sem þykir ekki endurspeglast í gæðum opinberrar þjónustu í land-
inu. Eru þetta ein fjölmennustu mótmælin í Brasilíu í áratugi.

Í Sao Paulo, stærstu borg Brasilíu, söfnuðust um 65 þúsund mótmæl-
endur saman. Sungu þeir mótmælasöngva undir sambaskotnum trumbu-
slætti. Þá mótmælti hópurinn sérstaklega fargjaldahækkun almenn-
ingssamgangna.

Mótmælin fóru víðast hvar friðsamlega fram en í Rio de Janeiro, Belo 
Horizont og Porto Alegre gripu litlir hópar mótmælenda til ofbeldis. 
Fyrir vikið slösuðust um þrjátíu manns í mótmælunum, þar af tuttugu 
lögreglumenn. - mþl

Stærstu mótmæli í áratugi í Brasilíu á mánudag:

Mótmæli í átta borgum Brasilíu

RIO DE JANEIRO  Mótmælendur í Rio de Janeiro kveiktu í vegartálmum að kvöldi 
mótmælanna. Þau hafa vakið upp spurningar um öryggisgæslu meðan álfukeppnin í 
knattspyrnu fer fram í landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NORÐUR-ÍRLAND, AP Fundi leið-
toga G8-ríkjanna svokölluðu, 
stærsta hagkerfa heims, lauk í 
Enniskillen í Norður-Írlandi í 
gær. Umræður um stöðu mála 
í Sýrlandi tóku mikinn tíma á 
fundinum en andstætt hinum 
ríkjum G8-hópsins vilja rúss-
nesk stjórnvöld ekki að Bashar 
al-Assad, forseti Sýrlands, fari 
frá völdum.

Þá settu G8-ríkin sér markmið 
um samræmingu skattalaga með 
það fyrir augum að takmarka 
möguleika stórfyrirtækja á því 
að nýta sér skattaskjól. - mþl

Fundi G8-ríkjanna lokið:

Tekist á um 
Sýrland hjá G8

PÓLITÍK Meira en ellefu þús-
und manns höfðu sett nafn sitt 
á undirskriftarlista í gærkvöld 
þar sem áætlunum ríkisstjórn-
arinnar um lækkun veiðigjalds 
er mótmælt. Undirskriftarsíð-
an var  stofnuð um klukkan eitt 
á mánudag, 17. júní, sem þýðir 
að fyrrnefndur fjöldi náðist á 
rúmum sólarhring. 

Verði Alþingi ekki við ósk 
þeirra sem á listanum eru, að 
samþykkja ekki frumvarp um 
breytingar á lögum um veiði-
gjald, verður listinn afhentur 
forseta Íslands.   - sv

Mótmæla stjórnvöldum:

Yfir 11.000 nöfn 
á sólarhring

SPURNING DAGSINS

kynntu þér  
málið!w w w . s i d m e n n t . i s

Mannvirðing
Siðmennt styður opið, víðsýnt 
og fjölbreytt samfélag



wowcyclothon.is
Nánari upplýsingar:

facebook.com/wowcyclothon

Ræst verður kl. 18 og hjólað í lögreglufylgd frá Hörpu upp að Ártúnsbrekku. 

Fylgdu 
okkur
úr hlaði

25 lið taka þátt í WOW Cyclothon og ætla að hjóla 1.332 kílómetra umhverfis landið næstu daga. Hjólreiðafólk 

er hvatt til að fjölmenna við Hörpu kl. 17 í dag og fylgja keppendum úr hlaði. Lagt verður af stað kl. 18 og 

keppendur hjóla í lögreglufylgd frá Hörpu að Ártúnsbrekku. Sýnum stuðning í verki og hjólum með keppendum 

þennan fyrsta spöl. Ökumenn eru hvattir til að sýna aðgát nálægt keppendum dagana 19. – 22. júní. 

Hægt er að heita á liðin á wowcyclothon.is. 

Mæting við Hörpu í dag kl. 17

UMHVERFIS ÍSLAND 1332 km / 4

19. – 22. júní, 2013
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LEIÐRÉTT

Ranghermt er í frétt blaðsins í gær að 
Hafnarfjörður hafi hafnað umleitan 
Icecard um fríhafnarverslun á hafnar-
bakkanum þar. Hið rétta er að ekki 
hefur borist svar við umleitaninni.

44 Íslendingar voru 100 ára 
og eldri árið 2012. 

Þar af voru 16 manns 101 árs. 
 Heimild: Hagstofan.is

SVEITARSTJÓRNARMÁL Vandi Hellis-
heiðarvirkjunar verður ekki 
 leystur í þeim takti sem  virkjunin 
var byggð upp. Engar  ákvarðanir 
verða teknar í bráðlæti heldur 
þvert á móti verður hverjum steini 
velt við í leit að ásættanlegri niður-
stöðu fyrir alla sem málið varðar.  

Þetta kom meðal annars fram á 
fundi borgarstjórnar í gær. Þar var 
fjallað um erfiðleika Hellisheiðar-
virkjunar, en umræðan fór fram að 
beiðni borgarfulltrúa allra flokka. 

Sóley Tómasdóttir, borgar-
fulltrúi VG, sagði grafalvarlegt 
að eftir tveggja ára rekstur á 
 fullum afköstum sitji menn uppi 
með  virkjun sem framleiðir ekki 
það sem henni var ætlað og varan, 
orkan, sem seld var með óupp-
segjan legum samningum áratugi 
inn í framtíðina, sé ekki til. Hún 
nefndi lausn Orkuveitunnar, gufu-
lögn frá Hverahlíð að Hellis heiðar-
virkjun, fyrir um 2,3 milljarða; 
sagði hana fjarri því fullkomna 
þó að hún væri kynnt undir for-
merkjum ábyrgðar og skynsemi. 
„Það verður að skoða alla mögulega 
kosti áður en þessi tiltekni kostur 
verður fyrir valinu,“ sagði Sóley 
sem jafnframt situr í stjórn OR.

Kjartan Magnússon, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og 

stjórnarmaður í OR, rifjaði það upp 
að samstaða hefði verið um upp-
byggingu virkjunarinnar í borg-
arstjórn en ýmis önnur mál hefðu 
verið mönnum ofar í huga. Vitnaði 
hann í gögn frá 2003 þar sem má 
lesa að hröð uppbygging virkjun-
arinnar var borgarfulltrúum, sem 
og stjórn OR, ljós frá upphafi. Það 
sama ár hófust viðræður um orku-
sölu í því ljósi.

Upplýsingar um stöðu virkjana 
OR, til dæmis um forðafræði sem 
núna liggja á borðinu að nokkru 
leyti, bað Kjartan um munnlega 
fyrir allnokkru síðan og lét bóka þá 
beiðni sérstaklega í október 2012. 
Sagðist hann ekki getað  varist 
þeirri hugsun að upplýsingarnar 
hefðu mátt berast fyrr. Hann telur 
að heillavænlegra hefði verið ef 4-5 
ár hefðu liðið á milli áfanga í upp-
byggingu virkjunarinnar í stað þess 
að hafa hana samfellda. Ætti það 
meðal annars við vegna fjármála 
fyrirtækisins, „því það hljóta  flestir 
að viðurkenna núna að heppilegra 
hefði verið að byggja virkjunina 
upp á lengri tíma“, sagði Kjartan 
sem jafnframt nefndi sem kost að 
kalla til sérfræðinga erlendis frá til 
að leita lausna í samvinnu við vís-
indamenn OR. svavar@frettabladid.is

Engar skyndilausnir 
við vanda virkjunar 
Borgarfulltrúar eru sammála um að ákvarðanir vegna vanda Hellisheiðarvirkj-
unar verði ekki teknar í bráðlæti. Jón Gnarr borgarstjóri segir málið hápólitískt.

KJARTAN
MAGNÚSSON

SÓLEY 
TÓMASDÓTTIR

HELLISHEIÐAR-
VIRKJUN 
 Borgar fulltrúar 
voru sammála 
um að staðan 
væri alvarleg og 
ekki yrði  flanað 
að neinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skyndilausn ávísun á vandamál síðar
Jón Gnarr borgarstjóri, sem lauk umræðunni, fagnaði því 
hversu samstíga borgarfulltrúar voru vegna málsins og 
málefnalegum umræðum. Hann sagði málið hápólitískt; 
varðaði jafnt umhverfismál og viðkvæm fjármál og 
skuldbindingar. „Einnig varðar þetta lífsskilyrði komandi 
kynslóða sem við viljum tryggja að verði með sem bestu 
móti,“ sagði borgarstjóri og bætti við að „skyndilausn 
fyrir einhvern getur skapað ógrynni vandamála fyrir 
komandi kynslóðir“. 

Methúsalem 
Þórisson látinn
Methúsalem 
Þórisson er 
látinn, 67 ára 
að aldri. Hann 
varð bráð-
kvaddur á 
heimili sínum 
á föstudag.

Methúsalem 
var eigandi 
kaffihússins Café Haiti á Geirs-
götu í Reykjavík. Það rak hann 
ásamt eftirlifandi eiginkonu 
sinnu, Eldu Thorisson-Faurelien.

Methúsalem var virkur í 
félagsstarfi, lengst af innan 
Húmanistahreyfingarinnar sem 
hann kynntist árið 1979. Þá tók 
hann í nokkur skipti þátt í fram-
boðum Húmanistaflokksins í 
alþingiskosningum, síðast í vor. 
Þá var Methúsalem einn stofn-
enda umhverfisverndarsamtak-
anna Grænnar framtíðar árið 
1988.

UNGVERJALAND, AP Laszlo Csat-
ary, 98 ára Ungverji, var í gær 
ákærður fyrir að hafa tekið 
þátt í ofsóknum nasista gagn-

vart gyðingum 
á árum seinni 
heimsstyrjald-
arinnar. Hann 
neitar staðfast-
lega sök.

Csatary var 
fyrst hand-
tekinn í júlí í 
fyrra eftir að 
Simon Wie-

senthal-stofnunin vakti athygli á 
málin hans. Samkvæmt ákær-
unni var Csatary yfirmaður 
einangrunarbúða fyrir gyðinga 
í borginni Kosice, sem þá var 
hluti Ungverjalands. Er honum 
gefið að sök að hafa barið fanga, 
bæði með berum höndum og 
svipu.

Talskona saksóknara í Ung-
verjalandi sagði í dag að búist 
væri við því að réttarhöldin 
gætu hafist innan þriggja mán-
aða.   - þj

98 ára Ungverji ákærður:

Sakaður um 
gyðingaofsóknir

LASZLO CSATARY  

STJÓRNMÁL Tekist var á um stöðu 
ríkisfjármála á Alþingi í gær. 
 Katrín Júlíusdóttir og Stein-
grímur J. Sigfússon, sem gegndu 
bæði  embætti fjármálaráðherra 
á síðasta kjörtímabili, voru fram-
sögumenn í sérstakri umræðu um 
ríkisfjár málin en þau kröfðu Bjarna 
Benediktsson, núverandi fjármála-
ráðherra, svara um áherslur nýju 
ríkisstjórnarinnar í málaflokknum.

Þau Katrín og Steingrímur gagn-
rýndu að ríkisstjórnin hygðist 
falla frá hækkun virðisaukaskatts 

á gistiþjónustu og lækka sérstaka 
veiðigjaldið á sjávarútveg á sama 
tíma og ferðaþjónustan mali gull 
og sjávarútvegurinn skili 80 millj-
arða króna hagnaði sé miðað við 
árið 2011.

Bjarni Benediktsson sagði nýju 
ríkisstjórnina leggja ríka áherslu 
á það að senda rétt skilaboð út í 
atvinnulífið til að örva fjárfestingu. 
Þá gagnrýndi hann síðustu ríkis-
stjórn á þeim forsendum að fjárlög 
hefðu farið fram úr áætlunum árin 
2009, 2010, 2011 og 2012. Þá hefði 

uppsafnaður halli á ríkissjóði verið 
upp undir 400 milljarðar á þessu 
tímabili.

Í samtali við fréttastofu 365 sagði 
Steingrímur það alveg rétt að hall-
inn frá hruni hefði verið mikill en 
það væri einmitt vegna hrunsins. 
„Við tókum við ríkissjóði með 216 
milljarða króna halla 2008. Við 
höfum svo unnið hann niður í áföng-
um þangað til hann er orðinn hverf-
andi núna.“ Þá segir Steingrímur að 
fjárlög hafi staðist betur en árin á 
undan þrátt fyrir hrunið. - þþ / mþl

Nýr fjármálaráðherra tókst á við forvera sína um stefnu ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum í gær:

Vill senda rétt skilaboð út í atvinnulífið

BJARNI BENEDIKTSSON  Bjarni Bene-
diktsson tókst á við forvera sína í starfi, 
Katrínu Júlíusdóttur og Steingrím J. 
Sigfússon á þingi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

UTANRÍKISMÁL Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra 
mun funda með Frederik Rein-
feldt, forsætisráðherra Svíþjóðar, 
í dag.

Svíar gegna þetta árið for-
mennsku í norrænu ráðherra-
nefndinni en Ísland mun taka 
við því hlutverki um næstu ára-
mót. Þá hafa Svíar nýlega lokið 
tveggja ára formennsku í Norður-
skautsráðinu. - mþl

Fundar með Reinfeldt:

Sigmundur 
til Svíþjóðar

NOREGUR Rúmlega tvítug kona 
er í haldi norsku lög reglunnar, 
grunuð um að hafa reynt að 
myrða tveggja ára son sinn.

Lögregla heldur því fram að 
verknaðurinn hafi átt sér stað á 
föstudag en móðirin neitar sök. 
Hún var úrskurðuð í tveggja 
vikna gæsluvarðhald á mánudag. 
Drengurinn er við góða heilsu 
að sögn norskra miðla, en er nú í 
umsjón barnaverndar.  - þj

Rúmlega tvítug norsk kona:

Grunuð um að 
reyna að kæfa 
ungan son sinn

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

SVONA ERUM VIÐ

FJÖLNOTA KLÚTAR
Bleikir, bláir og gulir

Verð frá 139 kr.

MOPPUSETT
40 cm

Verð frá 6.209 kr.

RÆSTI-
VÖRUR
Í Rekstrarlandi er frábært úrval 

hreingerningavara fyrir heimili, 

fyrirtæki og stofnanir á mjög 

góðu verði.

JÖLNOTA KLÚTAR

www.rekstrarland.isSkeifunni 11  | Sími 515 1100
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Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Föstudagur
3-8 m/s.

LÉTTIR TIL  Veður verður fínt næstu daga en við verðum í rólegri norðanátt og það 
léttir smám saman til um sunnanvert landið.  Laugardagurinn lítur glimrandi vel út 
fyrir allt landið. 
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Frá vinstri: Helga Dröfn Ragnarsdóttir, vélvirkjanemi; Elsa Þórisdóttir, MBA nemi við HR; Fanney Jóna Gísladóttir, vélvirki; 
Ingibjörg Gróa Magnúsdóttir, meistaranemi við HR; Ellen Rós Baldvinsdóttir, viðskiptafræðinemi við HA; 
Ingibjörg Karlsdóttir, meistaranemi við HR; Agla Hauksdóttir, viðskiptafræðinemi við HA; 
Freyja Y. Ómarsdóttir, Háskólabrú HR og Berglind Leifsdóttir, rafvirki.

Til hamingju með 
daginn í dag konur!
Allt frá upphafi hefur Alcoa Fjarðaál lagt áherslu á jafnt kynjahlutfall innan 
fyrirtækisins. Þær konur sem þar starfa sinna fjölbreyttum störfum og vinna 
af krafti að uppbyggingu og þróun stærsta fyrirtækis á Austurlandi. 

Á fjórða tug kvenna hefur með einhverjum hætti bætt við sig námi meðfram 
störfum sínum og hefur fyrirtækið lagt þeim lið og stutt þær til góðra verka.

Fjarðaál býður í kvennakaffi í dag kl. 17:00 í tilefni Kvennadagsins. 
Allar konur velkomnar.

Fyrir samfélagið og 
komandi kynslóðir.
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1. Hver er bæjarlistamaður Akraness 
2013?
2. Hversu gamall er Nelson Mandela?
3. Í hvaða styrkleikafl okki er íslenska 
karlalandsliðið í handbolta fyrir EM?

SVÖR

 NORDICPHOTOS/AFP

1. Sigurbjörg Þrastardóttir 2. 94 ára 3. 
Öðrum styrkleikafl okki

heitir pottar

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir 
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu 
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti 
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

GERÐU VERÐ-SAMANBURÐ

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Lítið sumarhús  á skógivaxinni eignarlóð (u.þ.b. ½ hektari) í frábæru 
litlu sumarhúsahverfi rétt hjá Flúðum (Reykjaból). Sumarhúsahverfið á 
bæði heitavatns- og kaldavatnsholu. Bústaðurinn er skemmdur en allar 
undirstöður, gólf, grind og þak eru að mestu í lagi. Búið er að hreinsa húsið 
inn að grind. Búið er að undirbúa pláss fyrir stækkun hússins. Allar lagnir 
að bústaðnum eru nýjar, rafmagns, kalda- og heitavatns. Frárennslislagnir 
og ný rotþró frágengin. Miklir möguleikar á að gera fallegt hús á frábærum 
stað.  Verð aðeins 5,2 milljónir

Hafið samband við Kára hjá Ás, kari@as.is – 520 2600

AFGANISTAN, AP Stjórnvöld í Afgan-
istan tóku í gær formlega við stjórn 
allra öryggismála í landinu. Þetta 
er ákveðinn vendipunktur í þróun 
mála í Afganistan þar sem fjölþjóð-
legar sveitir á vegum Atlantshafs-
bandalagsins (NATO) hafa séð um 
öryggismál að meira eða minna leyti 
í  næstum tólf ár.

„Þetta er söguleg stund fyrir 
 landið okkar,“ sagði Hamid Karzai, 
forseti Afganistans, við þetta tilefni. 
„Frá og með morgundeginum [deg-
inum í dag] verða allar öryggisað-
gerðir í höndum afganskra öryggis-
sveita.“

Síðustu ár hefur vægi heima-
manna í vörnum gegn uppreisnar-
öflum, fyrst og fremst talibönum, 
aukist sífellt, en frá og með deginum 
í dag munu þeir sjá um að stýra og 
framkvæma allar öryggisaðgerðir í 
hinum 403 héruðum landsins. Áður 
voru 312 héruð í þeirra umsjón.

Frá árinu 2009 hefur umfang 
öryggissveitanna, hers og lögreglu 
margfaldast. Frá árinu 2009 hefur 
fjölgað í þeirra liði úr 40.000 upp í 
352.000.

Það herlið sem verður áfram í 
landinu fram til loka næsta árs mun 
einungis vera til stuðnings og þjálf-
unar. Sem stendur eru um 100.000 
erlendir hermenn í Afganistan, frá 
48 löndum, langflestir frá Banda-
ríkjunum, um 66.000. Áætlanir gera 
ráð fyrir að um 50.000 verði eftir í 
lok þessa árs og allar erlendar her-
sveitir verði farnar úr landinu fyrir 
lok næsta árs.

Þó er talið líklegt að fámennt lið, 
sennilega um 15.000 manns, verði 
áfram til ráðgjafar og þjálfunar, 
en það er háð samþykki þingsins í 
Kabúl.

„Afganistan stendur ekki eitt, 
hvorki nú né á komandi árum,“ sagði 
Anders Fogh Rasmussen, fram-

kvæmdastjóri NATO, í gær en hann 
hét Afgönum um leið stuðningi við 
uppbyggingu öryggissveitanna.

Fjölþjóðlegar sveitir gerðu innrás 
í Afganistan haustið 2001 til að ná til 
hryðjuverkamannanna sem stóðu að 
baki árásunum hinn 11. september 
sama ár.

Talibanar voru reknir frá völdum 
en síðan hafa mannskæð átök verið 

um allt landið og kostað þúsundir 
mannslífa.

Um 3.300 hermenn fjölþjóðaliðsins 
hafa látið lífið frá því að stríðið hófst 
og áætlað er að um 20.000  óbreyttir 
borgarar hafi látist. Ofbeldisalda 
hefur gengið yfir landið frá árs-
byrjun þar sem á fjórða þúsund 
óbreyttra borgara hafa látið lífið. 

 thorgils@frettabladid.is

Karzai boðar friðar-
viðræður við talibana
Stjórnvöld í Afganistan tóku í gær formlega við stjórn öryggismála í landinu. 
Stefnt er að því að allar erlendar hersveitir verði farnar fyrir lok næsta árs. Hamid 
Karzai forseti boðar friðarviðræður við talibana og Bandaríkin vilja taka þátt.

BANDAMENN  Anders Fogh-Rasmussen, framkvæmdastjóri NATO, og  Hamid Karzai, 
forseti Afganistans, handsöluðu í gær yfirfærslu öryggismála til afganskra öryggis-
sveita. NORDICPHOTOS/AFP

Hamid Karzai lét það verða eitt sitt fyrsta verk eftir að afganskar sveitir 
tóku alfarið við öryggishlutverki landsins að boða til friðarviðræðna við 
talibana. 

Bandarísk stjórnvöld lýstu sig einnig reiðubúin til að taka þátt í viðræð-
unum og tilkynntu að talibanar hefðu þekkst boð um slíkt.

Viðræðurnar munu fara fram í Katar og gætu hafist strax í þessari viku. 
Megináhersla verður lögð á að koma á gagnkvæmu trausti milli talibana 
og stjórnar Karzais.

Friðarviðræður gætu hafist í vikunni

HVER ÞREMILLINN!

Líta á Öskjuhlíðina sem Sorpu
Umgengni í Öskjuhlíð hefur lengi 
verið vandamál en lítið hefur 
verið gert til þess að sporna við 
slæmri framkomu borgarbúa við 
þessa skógi vöxnu paradís. 

Lesandi Fréttablaðsins hafði 
samband og sagðist hafa verið að 
gera léttar æfingar þegar hann 
gekk fram á sorp úr görðum 
 borgarinnar, sófasett og dauða 
kanínu sem hékk í trjágrein svo 
fátt eitt sé nefnt. 

Friðjón Örn, leiðbeinandi í ung-
lingavinnunni sem hefur hafið sitt 
annað sumar sem leiðbeinandi á 
svæðinu, segir þetta ekki óal-
gengt, því miður. „Borgarbúar 
líta á Öskjuhlíðina sem Sorpu. 
Fólk kemur hingað og hendir 
garðúrgangi og almennu rusli úr 

görðunum sínum,“  segir Friðjón. 
Hann segist þó ekki aðeins 

verða var við úrgang úr görðum. 
„Við fundum sófasett inni í skóg-
inum. Ég hef fundið þvotta grindur 
og ofna og alls kyns dót. Það er 
alls staðar rusl, til dæmis verjur. 
Ég hef verið heppinn að finna ekki 

sprautur nú í sumar. Það var mjög 
algengt í fyrrasumar.“ 

Friðjón segir að sögurnar sem 
fara af hinum ýmsu atburðum í 
hlíðinni séu ekki ýktar. ,,Þetta eru 
ekki flökkusögur, vertu hér í viku 
frá 8 til 18 og þá sérðu ýmislegt,“ 
segir Friðjón. - nj

Sendið okkur myndir og upplýsingar um sóðaskap, 
hirðuleysi, slysagildrur og fl eira. thremillinn@frettabladid.is

YFIRGEFIN HÚSGÖGN  Þetta sófasett var skilið eftir í Öskjuhlíð í síðustu viku. 
Það er ekki einsdæmi að fólk skilji eftir húsgögn og fleira drasl á svæðinu.

FERÐAÞJÓNUSTA Norðurland er á topp tíu lista 
Lonely Planet yfir áfangastaði í Evrópu fyrir 
árið 2013. Lonely Planet er einn fremsti ferða-
vísir heims og er listinn settur saman af rit-
stjórnarliði fyrirtækisins, álitsgjöfum og 
hinum ýmsu rithöfundum frá Bandaríkjunum 
og Bretlandi. 

Í tilkynningu frá Lonely Planet segir að 
norðurhluti Íslands sé einn af þeim stöðum 
sem ferðalangar ættu að bæta á óskalistann 
sinn í ár, en svæðið er í þriðja sæti af tíu. 
Fólk er hvatt til að hverfa burt úr Reykjavík 
og hinum vinsæla Gullna hring til að upp-
lifa aðdráttarafl norðursins, meðal annars 

höfuðstaðinn Akureyri, sem og Jarðböðin við 
Mývatn, Námaskarð, Dettifoss og Ásbyrgi, svo 
dæmi séu tekin. 

Haft er eftir Andy Murdock, stafrænum rit-
stjóra Lonely Planet í Bandaríkjunum, að fáir 
staðir á jörðinni séu jafn umtalaðir í dag og 
Ísland. Landið sé tiltölulega ódýrt, listir og 
menning blómstri og svo virðist sem almenn 
þörf ríki meðal fólks að baða sig í heitum nátt-
úrulaugum, sem skili sér í því að Ísland sé efst 
í huga allra ferðalanga þetta árið.

Meðal annarra staða á lista Lonely Planet 
eru Porto í Portúgal,  Kaupmannahöfn í Dan-
mörku og Norður-Írland.  - sv

Ferðavísirinn Lonely Planet mælir með norðurhluta Íslands sem ferðamannastað í ár:

Norðurland er á topp tíu listanum

MÆLT MEÐ AKUREYRI  Lonely Planet nefnir Akureyri 
sem góðan stað fyrir ferðalanga að heimsækja.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ?
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LÖGHEIMILISFLUTNINGAR HJÓNA

Litríkt kaffi beint frá 
kaffibóndanum Arturo í Gvatemala

kaffitar.is

Fjöldi giftra hjóna sem slíta sam-
vistir hefur aukist um 25 prósent 
frá árinu 2008. Samkvæmt tölum 
Hagstofu Íslands eru 4.126 gift hjón 
á Íslandi í dag sem ekki eru skráð 
í samvist, en þau voru 3.334 árið 
2008. Á sama tíma hefur  giftum 
hjónum fjölgað um 2,5 prósent. 

Eins og komið hefur fram í 
 fréttum undanfarna daga verða 
gift hjón að eiga sama lögheim-
ili. Ef annað flytur verður parið 
að slíta samvistir á pappírum. 
Búferlaflutningar landans  erlendis 
og innanlands eftir efnahags hrunið 
hefur haft mikil áhrif á þessa 
þróun, samkvæmt upplýsingum 
frá Þjóðskrá. 

Tugmilljarða eignir
Mikið hefur verið fjallað um lög-
heimilisflutninga Dorritar Mouss-
aieff undanfarna daga. Eins og 
komið hefur fram færði Dorrit 
lögheimili sitt frá Bessastöðum til 
Bretlands í desember í fyrra. 

Dorrit sendi frá sér yfirlýsingu í 
kjölfar umfjöllunar Frétta blaðsins 
á laugardag þar sem fram kom að 
hún hefði ákveðið að flytja lögheim-
ili sitt til Englands þegar horfur 
voru á að eiginmaður hennar yrði 
ekki lengur forseti. Hún hefði þá 
viljað geta sinnt störfum sínum í 

London frekar, einkum í ljósi þess 
að foreldrar hennar, sem stjórnað 
hafa fjölskyldufyrirtækinu, væru 
háaldraðir. 

Dorrit sagði við fréttastofu RÚV 
um helgina að lög í Bretlandi geri 
ráð fyrir að sá sem dvelji yfir 90 
daga á ári þar í landi sé sjálfkrafa 
búsettur þar. Eignir Moussaieff-
fjölskyldunnar eru metnar á tugi 
milljarða króna, en forsetahjónin 
hafa þó ekki greitt neinn auðlegðar-
skatt hér á landi. 

Fasteign til umráða eitt atriði
Skúli Eggert Þórðarson ríkisskatt-
stjóri segir ýmsar reglur liggja 
til grundvallar varðandi skatt-
innheimtu íslenskra ríkisborgara. 
Hann nefnir þar hina svo kölluðu 
183 daga reglu; sem er fjöldi 
dvalar daga á landinu. 

„Ef þú dvelur hér minna en 183 
daga á ári þá kemur til greina að 
skattleggja þig annars staðar,“ 
segir hann. „Svo skiptir líka máli 
hvort viðkomandi njóti þjónustu 
hér og hvort hann sé í þannig stöðu 
hér á landi sem geri hann mjög 
tengdan landinu, hvort hann sitji í 
stjórnum fyrirtækja eða eitthvað 
slíkt. Umráð fasteigna á Íslandi 
spilar einnig þátt í þessu.“ 

Ólafur og Dorrit festu kaup á 
glæsilegu einbýlishúsi í Mosfellsbæ 
árið 2011, en Dorrit er þó ekki 
skráð fyrir húsnæðinu. Fyrir tækið 
Dorrit ehf. er undir hennar nafni 
og kennitölu en samkvæmt fyrir-

tækjaskrá fellur starfsemin undir 
smásölu á úrum og skartgripum í 
sérverslunum.

Bendir á dóm Hæstaréttar
Skúli vill ekki tjá sig um einstök mál 
en bendir á dóm Hæstaréttar síðan í 
desember síðastliðnum þar sem Jóni 

Ólafssyni athafnamanni var gert að 
flytja lögheimili sitt frá Bretlandi 
til Íslands á grundvelli skattalaga. 
Hæstiréttur dæmdi hann því til að 
vera skattlagðan hér á landi. 

Í dómi Hæstaréttar kemur fram 
að Jón hafi verið heimilisfastur og 
borið fulla og ótakmarkaða skatt-

skyldu hér á landi frá 1. september 
1998 til 31. desember 2001. Hann 
krafðist þess að úrskurður ríkis-
skattstjóra frá árinu 2003 um að 
Jón hafi skattalegt heimilisfesti á 
Íslandi yrði ógiltur. Meðal ástæðna 
voru þær sem Skúli nefndi hér að 
ofan. 

4.126 hjón hafa slitið samvistir
Hjónum sem slitið hafa samvistir á pappírum hefur fjölgað um fjórðung síðan eftir hrun. Giftum hjónum hefur fjölgað um 2,5 prósent. 
Búferlaflutningar maka sennilegasta skýringin, en gift hjón verða að hafa sama lögheimili. Ráðherra vill endurskoða lög um lögheimili.

Sunna Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

Ólöf Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Eygló Harðardóttir félagsmálaráð-
herra segir tímabært að endurskoða 
lög um lögheimili. 

„Miðað við þessa frétt segir 
Þjóðskrá að þetta hafi verið gert í 
töluverðan tíma. Eitt af þeim mörgu 
verkefnum sem bíða þessarar ríkis-
stjórnar er að endurskoða þessi lög 
í samræmi við hvernig samfélagi við 
lifum í,“ segir hún. „Þetta fjallar ekki 
um Dorrit því við erum augljóslega 
með ákveðið trend í þessum efnum 
og því vil ég byggja undir fjölskyld-
una og hjónabandið til að hvetja fólk 
til að vera í því, ekki ganga úr því.“

Eygló mun leggja fram þings-
ályktunartillögu um fjölskyldustefnu 
í haust sem hún segir að muni vinna 
þvert út frá þeirri hugsun að gera 

samfélagið fjölskylduvænt. „Við 
eigum frekar að styðja við fjölskyld-
urnar en að hvetja þær til að slíta 
samvistum tímabundið.“

Eygló skrifaði grein á mánudag þar 
sem hún spyr meðal annars hvort 
fjölskyldur séu aðeins fjölskyldur ef 
þær séu með sameiginlegt heimili. 

„Það sem flækir þetta er að 
fjölmörg réttindi og skyldur eru 
tengd lögheimili líkt og komið 
hefur fram í umræðunni um for-
setafrú okkar.  Skoða þyrfti það 
samhliða breytingum á lögum um 
lögheimili,“ segir Eygló. „Kannski, 
eftir nokkur ár, munum við geta 
horft til baka og þakkað Dorrit og 
hennar háöldruðu foreldrum fyrir 
að opna umræðuna. […].“

Lög um lögheimili verði endurskoðuð

Hjón sem hafa slitið samvistir fá ekki sameiginlegt skattframtal. 
Þau geta þó valið um að telja fram hvort í sínu lagi allt árið eða 
að telja sameiginlega fram til skilnaðardags en hvort í sínu lagi 
frá þeim degi til ársloka. Þetta kemur fram á heimasíðu ríkis-
skattstjóra. Dorrit og Ólafur eru því ekki lengur samsköttuð 
samkvæmt lögum, eins og þau voru þegar þau voru skráð 
sem hjón í samvistum. 
Í 37. grein í kafla um hjónaskilnaði í hjúskaparlögum segir 
að þegar hjón hafi slitið samvistir vegna ósamlyndis 
geti hvort þeirra krafist lögskilnaðar þegar samvistar-
slit hafi staðið í tvö ár hið skemmsta. Venjulegt ferli 
lögskilnaðar er þríþætt; slit á samvistum, skilnaður að 
borði og sæng og svo lögskilnaður. 

➜ Forsetahjónin ekki lengur samsköttuð

EKKI EINSTAKT DÆMI Breyting á hjúskaparstöðu forsetahjónanna er langt frá því að vera einsdæmi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sólveig Guðmundsdóttir, forstöðu-
maður þjóðskrársviðs Þjóðskrár, 
benti á í umfjöllun Fréttablaðsins 
um málefni Þjóðskrár í apríl 
síðastliðnum að fjölmörg dæmi 
væru um það að hjón þurfi að slíta 
samvistir einfaldlega vegna þess að 
annað flyst búferlum vegna vinnu, 
sérstaklega eftir efnahagshrunið. 
Búferlaflutningar til Noregs séu 
gott dæmi um það. 

„Tilvikin sem við sjáum hérna er 
að fólk er að slíta samvistir til að 
geta séð fjölskyldunni farborða, 
hvort sem það flyst út á land 
eða til útlanda til að stunda at-
vinnu,“ segir hún. „Þarna ætti 
löggjafinn að breyta einhverju. 
Ætti þetta að vera ófrávíkjan-
leg krafa frekar en að reyna að 
leysa málin öðruvísi en að slíta 
fjölskylduna í sundur?“

SLÍTUR FJÖLSKYLDUNA Í SUNDUR

  
Kannski, 

eftir nokkur 
ár, munum 

við geta 
horft til 
baka og 

þakkað Dorrit og hennar 
háöldruðu foreldrum 

fyrir að opna umræðuna.
Eygló Harðardóttir, 
félagsmálaráðherra

EKKI SAMSKÖTTUÐ   
Hjón sem hafa slitið 
samvistir eru ekki 

samsköttuð líkt 
og lög kveða á 
um þegar um 
hjón með sama 
lögheimili er að 
ræða. 

➜ Giftir í samvistum

Heimild: Hagstofa Íslands
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Þú kemst lengra á 
grænum bíl með Ergo

Suðurlandsbraut 14 > sími 440 4400 > www.ergo.is > ergo@ergo.is

Það er gaman að fá sér grænan bíl. 

Í júní verður það enn skemmtilegra því með 
fjármögnun á grænum bílum fylgir 20.000 kr. 
inneignarkort frá N1. *

Gott fyrir þig, umhverfið og okkur öll. 

Aðstoðum með ánægju!

* Gildir í júní 2013 fyrir græna bíla ef upphæð fjármögnunar er 1 mil

Við aðstoðum 
með ánægju

ljón eða hærri. a hærri. æhæærr
Við aðstoðum
með ánægju

DÓMSTÓLAR Lögmenn Portusar ann-
ars vegar og Reykjavíkur borgar og 
Þjóðskrár Íslands hins vegar eru 
ekki á einu máli um nauðsyn þess 
að kalla til dómskvadda matmenn 
til að meta markaðsvirði Hörpu. 
Tekist var á um málið í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær.

Víðir Smári Petersen héraðs-
dómslögmaður, sem flutti málið 
fyrir hönd Portusar, sagði ljóst 
að fasteignamat Hörpu upp á 22 
milljarða króna væri „fráleitt“. 
Viðurkennt væri að fasteigna-
mat ætti eftir því sem kostur er 
að endur spegla markaðsvirði 
fasteigna. Himinn og haf væru á 
milli virðismats sem Portus hefði 
fengið PwC og Capacent til þess að 
vinna, en samkvæmt því er mark-
aðsvirðið sex til sjö milljarðar 
króna. 

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, 
lögmaður Reykjavíkurborgar, 
og Einar K. Hallvarðsson, lög-
maður Þjóðskrár, báru hins vegar 
að ekkert væri unnið með því að 
dómskvaddir matsmenn mætu 
virði Hörpu. Deilan snerist um 
það hvort yfirfasteignamatsnefnd 
hefði farið að lögum þegar hún 
kvað upp úrskurð sinn um fast-
eignamat Hörpu. Byggingin væri 
einstök og ekki hægt að finna á 
hana markaðsvirði.

Þannig sagði Einar að jafnvel 
þótt matsgerð sýndi lægra mat þá 
væri vafi á því að eitthvað mætti 
úr því lesa um hvort aðferðafræði 
Þjóðskrár hefði verið röng. Sagði 
hann mikla sérstöðu hússins gera 
það að verkum að „markaðsleið-
rétt kostnaðarmat“, sem beitt 
hefði verið við aðferðina, væri 
rétta  leiðin.

Vilhjálmur áréttaði einnig að 

matsað ferðin væri undir í mál-
inu. „Stenst aðferðin fyrir dómi 
eða stenst hún ekki? Það er erfitt 
að sjá hver er þýðing matsbeiðni 
og matsgerðar í þessu máli,“ sagði 
hann fyrir dómi í gær.

Víðir Smári vísaði hins vegar 
einnig til þess að heimildir máls-
aðila í einkamálum til að kalla til 
matsmenn væru mjög ríkar og vís-
aði í fjölda mála því til stuðnings. 
Fráleitt væri að styðjast í jafn-
miklum mæli og gert hefði verið 
við byggingarkostnað Hörpu, 
sem hefði enda aukist mjög vegna 
hrunsins. Upphaflega var gert 
ráð fyrir að húsið ætti að kosta 12 
milljarða, en endanlegur  kostnaður 
var nær 28 milljörðum króna.

„Það er ósanngjarnt að miða 
við byggingarkostnað sem endur-
speglar ekki raunverulegt virði 
byggingarinnar,“ sagði Víðir 
Smári fyrir dómi. Þá benti hann 
á að stefnandi sjálfur bæri af því 
hallann ef niðurstaða matsins 
leiddi ekki til neins.

Til nokkurs er að vinna fyrir Por-
tus að fá fasteignagjöldin  lækkuð, 
en gjöldin fyrir 2012 námu 340 
milljónum króna.  olikr@frettabladid.is

Fasteignamat 
Hörpu sagt 
vera fráleitt
Tekist var á um það í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær 
hvort dómkvaddir matsmenn ættu að leggja mat á 
markaðsvirði Hörpu. Deilt er um úrskurð yfirfast-
eignamatsnefndar. Fasteignamatið er 22 milljarðar.

HARPA  Á árinu 2012 námu fasteignagjöld Hörpu tæplega 340 milljónum króna. 
Umtalsverð lækkun á fasteignamati gæti því skilað sér í tugmilljónalækkun gjalda.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er 
ósanngjarnt 

að miða 
við bygg-

ingarkostnað 
sem endur-

speglar ekki 
raunverulegt virði bygg-

ingarinnar.
Víðir Smári Petersen

héraðsdómslögmaður

TÆKNI Íslenska hugbúnaðarfyrir-
tækið Meniga hefur selt heimilis-
fjármálahugbúnað sinn til tólf 
landa, nú síðast til Póllands.  Þannig 
bættust í hópinn um það bil þrjár 
milljónir nýrra notenda.

Meniga er markaðsleiðandi í 
þróun og sölu heimilisfjármála-
lausna fyrir banka og fjármála-
fyrirtæki og lausnir félagsins eru 
nú aðgengilegar í gegnum sjö net-
banka víðs vegar um heiminn. 

Notendahópur heimilisfjár-
málahugbúnaðarins eru nú um 

það bil tíu milljónir manna. Georg 
Lúðvíksson, framkvæmdastjóri 
Meniga, er að vonum  ánægður 
með árangurinn. „Við höfum 
vaxið mjög hratt, sem er ánægju-
legt. Í fyrra myndi ég segja að við 
 hefðum breyst úr sprotafyrirtæki 
í  stöðugan rekstur,“ segir Georg. 

Tekjur fyrirtækisins voru 400 
milljónir í fyrra. „Við sjáum fram 
á að tvöfalda þessa upphæð í ár. 
Samhliða þessu höfum við svo verið 
að bæta við okkur starfsfólki. Þeir 
eru um 45 hjá okkur núna. Það er 

þreföldun á einu og hálfu ári,“ segir 
Georg jafnframt. „Við gerum ráð 
fyrir að það verði um það bil sjötíu 
starfsmenn hjá Meniga í lok þessa 
árs,“ bætir Georg við.  - ósk

Gríðarlegur vöxtur er hjá íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu Meniga í Evrópu:

Selja hugbúnaðinn til tólf landa
TÉKKLAND Gæsluvarðhald yfir 
tveimur stúlkum, sem sitja í 
fangelsi í Prag í Tékklandi eftir 
að kókaín fannst í farangri 
þeirra, hefur verið framlengt 
fram í ágúst. 

Faðir annarrar stúlkunnar 
sagði í samtali við Vísi að fjöl-
skyldan fengi litlar sem engar 
upplýsingar frá lögreglunni. 

Hörð viðurlög eru við eitur-
lyfjasmygli í Tékklandi og geta 
stúlkurnar átt yfir höfði sér allt 
að 18 ára fangelsi. 

Teknar með kókaín í farangri:

Stúlkurnar enn 
í gæsluvarðhaldi

 Við 
höfum vaxið 

mjög hratt, sem 
er ánægjulegt. 

Georg Lúðvíksson 
framkvæmdastjóri 

Meniga.

ÍRAK Að minnsta kosti 31 féll og 
tæplega sextíu særðust í sjálfs-
morðssprengingu í mosku síta í 
Bagdad í Írak í gær. 

Tveir vopnaðir menn réðust 
inn í moskuna á meðan á bæna-
stund stóð og skutu öryggisverði 
til bana. Þeir sprengdu sig síðan í 
loft upp með fyrrgreindum afleið-
ingum. 

Ofbeldi milli síta og súnníta í 
Írak hefur færst í aukana undan-
farið. Í fyrradag týndu tólf lífinu 
og yfir fimmtíu særðust í árásum. 

31 lét lífið í árás í Bagdad:

Sprengdu sig 
í loft í mosku
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TOURER, SJÁLFSKIPTUR DÍS
3.890 þús. kr.

Þessi bíll kemur á óvart – líka þegar þú prófar. 
Ríkulegur stalbúnaður.

Fullvaxinn fjölskyldubíll sem fer
hringinn á einum tanki.

Eldsneytisnotkun frá 5,2 l/100 km*

Eldsneytisnotkun frá 3,7 l/100 km*

HQAI DÍSIL
.990 þús. kr.

Vinsælasti fjórhjóladrifni bíll landsins.

Eldsneytisnotkun frá 4,6 l/100 km*

RENAULT MEGANE SPORT

NISSAN QAS
4.

Vinsælasti fjórhjó

Eldsneytisnotkun frá

D DÍSIL

D

BÍLA     KAFFI
VVEERRIIÐÐ VVEELLKKOOMMIINN AAÐÐ RREEYYNNSSLLUUAAKKAA NNÝÝJJUUMM BBÍÍLL HHJJÁÁ OOKKKKUURR ÍÍ DDAAGG

P
FRÍTT Í 
STÆÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

5.390 þús. kr.
Nýr sparneytinn Subaru með fullkomið fjórhjóladrif, 

bakkmyndavél og „start/stopp“ búnað á vél.
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Eldsneytisnotkun frá 5,5 l/100 km*

SILL

SUBARU XV SJÁLFSSKKIIPTUR

NNIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSAANN JJUUKKEE
33..990 þús. kr.
Þessi bíll kemur á óvart – líka þegar þú 
Ríkulegur stalbúnaður.

Eldsneytisnotkun frá 5,2 l/100 km

D DÍSILPPPPPPPPPP
FRÍTTÍÍ Í 
STSS ÆTT ÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

N

S

Eldsneytisnotkun frá 5,5 l/100 km*

prófar. 

m*
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Smíðavöllunum fylgir timburilmur

ALLT SKEMMTILEGT NEMA FLUGURNAR   Weronika sýnir trébát sem hún smíðaði á smíðavöllunum við Árbæjarskóla þar sem 
allt ilmar af timbri. „Ég er búin að slá hamri tvisvar í puttann á mér,“ segir hún en þvertekur samt sem áður fyrir að það sé 
stórhættulegt að taka þátt í námskeiði á smíðavöllum. Krakkarnir hafa byggt kofa en að sögn Weroniku komu stórir krakkar og 
skemmdu tvo kofa eina nóttina. „Það er allt skemmtilegt við smíðavellina,“ segir þessi unga dama. „Nema flugurnar,“ bætir hún 
við og bandar frá sér hendinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEIMURINN

1
2

3

Enn leitað að Hoffa

1BANDARÍKIN Alríkislögreglan í Bandaríkjunum hefur hafið uppgröft á 
landspildu rétt utan við Detroit í von um að finna lík verkalýðsforkólfsins 

Jimmy Hoffa.
Hoffa hvarf sjónum árið 1975, en hann hafði lengi verið grunaður um 

tengsl við skipulagða glæpastarfsemi. Síðan þá hafa ótal kenningar verið á 
lofti um afdrif hans, en líkið ekki fundist.

Nú reiðir lögregla sig á frásögn glæpamanns sem sagðist hafa áreiðan-
legar upplýsingar um hvað varð um Hoffa. Átti hann að hafa verið grafinn 
undir steinsteyptri stétt í útjaðri Detroit. Í gær hafði þó leitin ekki enn borið 
árangur. 

Harmleikur í útför

2 PAKISTAN Talibanar í Pakistan eru taldir bera ábyrgð á sjálfsmorðs-
sprengju árás þar sem 27 létust og tugir særðust.

Sprengjumaður hljóp inn í hóp syrgjenda í útför í nágrenni við borgina 
Peshawar og sprengdi sig í loft upp með fyrrgreindum afleiðingum. Þing-
maður einn, sem talinn var vera skotmark talibana, er meðal þeirra látnu.

Þetta er mesta mannfall í Pakistan síðan í þingkosningunum fyrir rúmum 
mánuði og undirstrikar hve ótryggt ástandið er í Pakistan um þessar mundir.

Landflótta streyma til ESB

3EVRÓPA Aðildarríki Evrópusambandsins tóku alls 102.700 flóttamenn 
undir verndarvæng sinn á síðasta ári. Það er fjórðungsaukning frá árinu 

áður þegar um 85.000 flóttamenn fengu vernd. 
Flestir flóttamannanna komu frá Sýrlandi, Afganistan og Sómalíu. 
Alls sóttu rúmlega 400.000 flóttamenn um hæli í ríkjum ESB árið 2012.

MYNDARLEGUR
www.landrover.is

NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4 
VERÐ FRÁ 10.990.000 KR.

Land Rover Discovery 4 er einn glæsilegasti jeppi sem til er. 211 hestafla dísilvél sem eyðir aðeins 
8,3 l/100 km í blönduðum akstri*, ný 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýrinu og loftpúðafjöðrun 
á öllum hjólum sem tengd er Terrain Response stillanlega fjöðrunarkerfinu.

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

OPIÐ LAUGARDAG
FRÁ 12-16
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ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

VATNSHELDIR 
VEIÐIJAKKAR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

DAM TASLAN VÖÐLUR

VEIÐISTANGASETT
Mikið úrval.  20% afsláttur.

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

VEIÐIVESTI  

KASTSTANGIR
Mikið úrval!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI
Mikið úrval!

SPÚNAR
Frábært úrval. 

FLUGUHJÓL
Gott úrval.

KASTHJÓL 
- í miklu úrvali.

VEIÐIKASSAR
 Bleikir, bláir og grænir.

LETINGJAR

VEIÐITÖSKUR
- á góðu verði

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS FLUGULÍNUR F

2.995,-

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR

VERÐ FRÁ 
8.995,-

AÐEINS FRÁ  
14.995,-

AÐEINS FRÁ  
9.995,-

AÐEINS  
16.995,-AÐEINS  

12.995,-

AÐEINS  
9.995,-

FRÁ  
1.995,-

 
20% AFSLÁTTUR

ZPEY FLUGUSTANGIR OG PAKKAR 
30 TIL 50% AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ  
4.995,-

VERÐ FRÁ   
2.995,-

VERÐ FRÁ 
299,-

AÐEINS  
3.895,-

FRÁBÆRT VERÐ  
 895,-

VERÐ FRÁ 
1.995,-

MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR

AÐAAÐAÐ

14 9954 9951144 999995514.99514.9951144..99995

ÖNDUNARÖ RVÖÐLURVÖÐLU

EINSEINSS FRÁRÁS FRÁRFRRÁÁ

9.99.999..99

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

FRÁ  
4.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

TINGJAR

895,-89895,--
ÓDÝRT!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA
ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRT!

ANGASETT

VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SJÁÐU TILBOÐIN Á
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Þ
að er ánægjuleg tilbreyting að innihaldið í þjóðhátíðar-
ræðu forsætisráðherra á 17. júní sé nógu krassandi til að 
fólk nenni að hafa á því skoðun. Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson sló hressilegan, þjóðernissinnaðan tón sem er 
skemmtilega retró – að mörgu leyti hefði ræðan getað 

verið frá því fyrir 40-50 árum. En auðvitað voru umfjöllunarefnin 
að stærstum hluta viðfangsefni dagsins, þótt þau væru sett inn í 
gamalkunnugan ramma sem þjóðin þekkir vel. Það er ástæða til að 
staldra við að minnsta kosti tvennt í ræðu forsætisráðherrans.

Annars vegar stappaði hann stálinu í þjóðina og sagði að sjálfs-
traust hennar hefði skapað 
velferð hennar. „Framfarasaga 
Íslands mun halda áfram ef við 
missum ekki trúna á okkur sjálf.“

Það er þörf brýning, en samt 
er hollt að muna hvað það er stutt 
síðan oftrú á víkingaarfleifðinni 
kom okkur í mjög umtalsverð 
vandræði. Við trúðum því sjálf 

– enda voru margir, til dæmis forseti vor, duglegir að segja okkur 
það – að við stæðum öðrum þjóðum bókstaflega erfðafræðilega 
framar í viðskiptasnilld. Svo fór það eins og það fór. 

Það var ekkert sérstaklega margt í þjóðhátíðarræðunni sem 
benti til að forsætisráðherrann byggi yfir þeirri sjálfsgagnrýni 
fyrir þjóðarinnar hönd sem hlýtur enn að vera nauðsynleg, svo 
skömmu eftir að við fórum flatt á eigin drambi.

Hins vegar varð Sigmundi tíðrætt um fullveldið; hann sagði að í 
framhaldi af að menn fóru að efast um hetjuútgáfu Hriflu-Jónasar 
af Íslandssögunni hefði fullveldið jafnvel verið dregið í efa. „Hug-
myndin um fullveldi byggist á því að menn trúi því raunverulega að 
íslensku þjóðinni farnist best þegar hún ræður sér sjálf og hafi full 
yfirráð yfir auðlindum sínum og örlög sín í eigin höndum,“ sagði 
forsætisráðherrann og rifjaði líka upp að á tíma þegar fáein ríki 
réðu mestöllum heiminum, hefði fámenn þjóð trúað að hún ætti að 
vera sjálfstæð og njóta sama réttar og milljónaþjóðirnar.

Vandinn við fullveldisumræðuna er að margir neita að horfast 
í augu við að Ísland er alls ekki fullvalda, í þeim skilningi að við 
höfum örlög okkar algjörlega í eigin höndum. Vegna hnattvæðingar 
í viðskiptum, stjórnmálum, hernaðartækni og upplýsingatækni er 
varla nokkurt ríki fullvalda í þeim gamla skilningi. Nágrannaríki 
okkar, milljónaþjóðirnar og gömlu nýlenduveldin þar á meðal, hafa 
brugðizt við þeirri fullveldisskerðingu með því að leita alþjóðlegra 
lausna á alþjóðlegum vandamálum í æ nánara samstarfi.

Svo eru aðstæður sem gera að verkum að fullveldi Íslands er sér-
staklega skert. Í gegnum EES-samninginn tökum við til dæmis við 
löggjöf ESB án þess að hafa teljandi áhrif á hana. Í farvatninu eru 
EES-reglur sem brjóta gegn stjórnarskrá ef ekkert verður að gert.

Landvarnir eru kjarninn í hinu hefðbundna fullveldishugtaki. 
Ríki sem getur ekki varið landsvæði sitt er ekki fullvalda. Það 
verkefni höfum við þó lengi falið öðrum. Utanríkisráðherrann fór 
til Brussel um daginn og þakkaði bljúgur fyrir að önnur ríki væru 
til í að sjá um loftrýmisgæzlu á Íslandi. Sum bandalagsríki okkar í 
NATO myndu telja slíka tilhögun grófa skerðingu á fullveldi sínu. 

Það myndi hjálpa fullveldisumræðunni ef menn hættu að reyna 
að stilla því þannig upp að í dag sé Ísland fullvalda og eitthvert 
vont fólk úti í heimi og heima fyrir sé að reyna að kollvarpa full-
veldinu. Staðan er ekki svo svört og hvít.

En það var reyndar heldur ekki margt í ræðu forsætisráðherrans 
sem benti til að hann áttaði sig á því.

Umhugsunarverð þjóðhátíðarræða forsætisráðherra:

Svart og hvítt

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Það voru brosandi og dansandi börn á 
Skerpluhátíð leikskólans Mýri í Skerja-
firði 13. júní síðastliðinn. Fyrir utan að 
dansa við dynjandi tónlist, róla sér og 
leika í öðrum leiktækjum var vinsælt að 
skrúfa frá krana á viðartunnu sem tengd 
var við þakrennu leikskólans. Sem betur 
fer hafði rignt þannig að tunnan var full 
af vatni og hægt að fylla fötur af vatni og 
leika sér. Einn og einn fékk sér meira að 
segja að drekka.

Börnin höfðu áður séð myndir og 
fengið fræðslu um stöðu barna í Úganda 
sem hafa ekki aðgang að hreinu vatni og 
hvernig vatnstankur sem safnar rign-
ingar vatni breytir aðstæðum til hins 
betra. Í fræðslunni var spurningunni 
„Hver hefur skrúfað frá vatnskrana í 
dag?“ varpað fram og margar hendur 
fóru á loft og margir kölluðu „Það gerði 
ég, ég líka“. Í framhaldinu var upplýst að 
mörg börn til dæmis í Úganda hafa ekki 
krana til að skrúfa frá, heldur þurfa þau 
að fara langar leiðir til að sækja vatn, oft 
óhreint vatn. 

Hjálparstarf kirkjunnar reisir hús og 
vatnstanka fyrir börn sem hafa misst 
foreldra sína úr alnæmi og einstæðar 
mæður sem lifa með sjúkdómnum. Viðar-
tunnan góða sýnir vel hvernig vatnstank-

arnir virka, þeir safna rigningarvatni 
sem dugar 3-4 mánuði inn í þurrkatím-
ann. Þá þarf ekki að fara langar leiðir 
og sleppa skólanum, heldur er hægt að 
skrúfa frá krana á vatnstankinum og fá 
sér gott vatn.  

Svo kemur að því að tunnan verður 
tóm, af því að það hefur ekki rignt og þá 
skilja börnin betur aðstæður sums staðar 
í Afríku. Og setningin „Mér finnst rign-
ingin góð“ fær dýpri merkingu.

Börnin létu ekki nægja að setja sig 
í spor jafnaldra í Úganda heldur tóku, 
með starfsmönnum og aðstandendum, til 
sinna ráða og söfnuðu fyrir vatnstanki 
og gott betur, einni geit líka. Sannarlega 
gjöf sem gefur. Fleiri slíkar gjafir má sjá 
á www.gjofsemgefur.is. 

Lokasetningin á þakkarskjali til 
barnanna er: ÞIÐ ERUÐ FRÁBÆR, orð 
sem ljúft er að endurtaka. 

Mér fi nnst rigningin góð!
HJÁLPARSTARF

Bjarni 
Gíslason
upplýsingafulltrúi 
Hjálparstarfs 
kirkjunnar

➜ Í framhaldinu var upplýst að 
mörg börn til dæmis í Úganda hafa 
ekki krana til að skrúfa frá, heldur 
þurfa þau að fara langar leiðir til að 
sækja vatn, oft óhreint vatn.

Hárrétt hjá Vigdísi
Útgjöld ríkissjóðs hafa verið í 
deiglunni síðustu vikuna eftir að 
forsvarsmenn stjórnarinnar kynntu 
endurmat sitt á stöðu mála, og margt 
skrafað um hvar ætti að skera niður 
í rekstrinum. Vigdís Hauksdóttir, for-
maður fjármálanefndar, sagði í viðtali 
á Bylgjunni í gær að allt ætti að 
vera undir í þeim málum og það 
er hárrétt hjá henni. Aðhalds 
er sannarlega þörf og velta 
ætti við öllum steinum í þeirri 
viðleitni að draga úr sóun á 
skattpeningum. Þegar hún 
skammaði síðustu stjórn 
fyrir að blása út ríkis-
báknið með fjölgun 
opinberra starfa, 
skaut hins vegar 
eilítið skökku við.

Framsókn og stefnufestan
Vigdís segir muninn á vinstri stefnu 
annars vegar og mið- og hægri stefnu 
hins vegar birtast meðal annars í 
andstöðu Framsóknarflokksins við 
að fjölga opinberum störfum, og 
hinar „kratísku áherslur“ að stækka 
ríkisbáknið. Þó er það svo að þegar 

Framsóknarflokkurinn var 
síðast í ríkisstjórn 
þandist „báknið“ út 
sem aldrei fyrr og sem 
dæmi fjölgaði störfum 
hjá ríkinu um tæpan 

þriðjung á árunum 
2000 til 2008.

Rétt fólk á réttum stað
Illugi Gunnarsson menntamálaráð-
herra skipaði fyrir skemmstu sína 
fulltrúa í stjórn Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna. Þar vakti athygli að allir 
fjórir höfðu gegnt trúnaðarstörfum 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta leggur 
aldeilis línurnar fyrir framhaldið og 

verður fróðlegt að sjá hverju fram 
fer, til dæmis í kosningu Alþingis 
á stjórn RÚV, en eins og kunn-
ugt er lét Illugi það verða eitt 
sitt allra fyrsta verk að tryggja 
að stjórnmálamenn misstu ekki 
yfirráðin á því sviði.  

 thorgils@frettabladid.is
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„Ég gleðst yfir því að þú skulir 
liggja á spítala. Ég vona að þú 
kveljist uns þú deyrð, fábjáninn 
þinn. Þú átt ekki skilið að lifa og 
í ljósi gjörða þinna langar mig 
að svelta þig og berja þig í spað. 
Hvers vegna lætur fjölskyldan 
þín ekki loka þig inni á hæli?“

4. júní 1913 hljóp kona að 
nafni Emily Davison í veg 
fyrir veðhlaupahest kóngsins 
á Derby-kappreiðunum á Eng-
landi. Hún lést fjórum dögum 
síðar af sárum sínum.

Emily var ein af súffragett-
unum sem börðust fyrir kosn-
ingarétti kvenna í Bretlandi. 
Var löngum talið að verknaður-
inn hefði verið sjálfsvíg sem 
vekja átti athygli á málstað 
hreyfingarinnar. Nýlegar rann-
sóknir benda hins vegar til þess 
að Emily hafi aðeins ætlað sér 
að hengja borða á hestinn með 
orðunum „kosningarétt handa 
konum“ en orðið óvart fyrir 
honum.

Þar sem Emily lá á spítala 
og barðist fyrir lífi sínu barst 
henni fjöldi bréfa. Fæst þeirra 
voru hins vegar hefðbundnar 
óskir um góðan bata. Í umslög-
unum voru hatursbréf á við það 
sem lesa má hér að ofan og varð-
veitt er á Kvennabókasafninu í 
London.

„Klikkuð í skallanum“
Í dag er kvenréttindadagurinn 
haldinn hátíðlegur hér á landi en 
98 ár eru síðan íslenskar konur 
fengu kosningarétt. Sumum 
kann að þykja óþarft að velta 
sér of mikið upp úr málefnum 
kynjanna af því tilefni því við 
Íslendingar erum jú heimsmeist-
arar í kynjajafnrétti samkvæmt 

úttekt World Economic Forum. 
Slíkt viðhorf byggist hins vegar 
á blindri bjartsýni. 

Fyrir skemmstu sótti landið 
heim vinnuhópur á vegum Sam-
einuðu þjóðanna sem skoðaði 
stöðu kynjanna. Bráðabirgðanið-
urstöður hópsins kveða á um að 
hér á landi, eins og annars stað-
ar, sé víða pottur brotinn þegar 
kemur að jafnréttismálum.

Af öllu því sem ekki hefur 
náðst fram í kvennabarátt-
unni er þó eitt sem vekur með 
mér mesta furðu. Eitt hundrað 
árum eftir að Emily varð fyrir 
hesti kóngsins, 98 árum eftir að 
íslenskar konur fengu kosninga-
rétt, virðist viðhorf í garð þeirra 
sem berjast fyrir jafnrétti ekk-
ert hafa breyst.

Í lok síðasta árs var femínist-
inn Hildur Lilliendahl Viggós-
dóttir valin Hetja ársins af les-
endum DV. Í athugasemdakerfi 
dv.is, neðan við frétt um viður-
kenninguna, rigndi svívirðing-
um yfir Hildi sem minna óhugn-
anlega mikið á hatursbréfin sem 
Emily Davison barst þegar hún 
lá banaleguna: „Fólk hlýtur bara 
að sjá að það er einhver geðveila 
í gangi í kollinum á henni og því 
er það mitt álit og mín tillaga að 
hún verði sett í spennitreyju og 
lokuð inní bólstruðu herbergi.“ 
– „Ómerkileg trunta.“ – „Þessi 
er svolítið klikkuð í skallanum.“ 
– „Bilað fólk sem á að taka úr 
umferð.“

Erfitt er að segja til um hvers 
vegna femínistar eru svo illa 
liðnir. Dettur mér helst í hug að 
þeir sem svo rita telji einfald-
lega að jafnrétti sé náð og krafta 
þeirra sé ekki lengur þörf. Nýj-
ustu fréttir frá hinu háa Alþingi 
afsanna þó fljótt þá kenningu:

■ Konur eru í miklum minni-
hluta í flestum fastanefndum 
Alþingis.
■ Forsætisráðherra gaf lítið 
fyrir gagnrýni á málið en sagði 
það svo sem „skemmtilegra“ 
þegar hópar fólks samanstæðu 

af báðum kynjum.
■ Ekki einu sinni Samfylking-
in, sem hefur innan raða þing-
flokksins tvær konur sem gegnt 
hafa embætti fjármálaráðherra, 
skipaði konu í efnahags- og við-
skiptanefnd sem upphaflega var 
aðeins samansett af körlum.
■ Að gömlum sið er velferðar-
nefnd hins vegar stútfull af 
kvenfólki.

Leggöng: Menningarsaga
Um helgina fór ég í bókabúð í 
London til að kaupa mér bók-
ina Lean In: Women, work, and 
the will to lead sem geymir ráð 
um hvernig konur geta risið á 
toppinn í viðskiptaheiminum. 
Höfundur hennar, Sheryl Sand-
berg, er einn æðstu stjórnenda 
Facebook. Ég hélt rakleitt í 
„bissness“-deildina þar sem ég 
hafði svo oft handleikið bækur 
af svipuðum toga, svo sem 
testósterón-hlaðnar hugleiðingar 
Richards Branson um hvern-
ig skal „meikaða“ í viðskiptum 
með því að „Screw it, let‘s do it“; 
eða eins og Donald Trump orðar 
það af sama hagleik og hann 
greiðir yfir skallann: „Think big 
and kick ass.“

En hvergi bólaði á bókinni. Ég 
hafði uppi á starfsmanni í von 
um að eintak leyndist á lagern-
um. Jú, eitt stykki fannst í myrk-
asta skúmaskoti verslunarinnar, 
ekki þó á lagernum. Innan um 
bækur á borð við Hin vanaða 
kona og Leggöng: Menningar-
saga lá Sandberg í lítilli hillu 
sem merkt var „kynjafræði“.

Vandi jafnréttisbaráttunnar
Tvö ár eru í að íslenskar konur 
fagni því að öld er síðan þær 
fengu kosningarétt. Af öllum 
þeim brýnu málefnum sem nota 
mætti 100 ára afmælið til er eitt 
öðrum mikilvægara.

Staðsetningin á bók Sheryl 
Sandberg í bókaverslunum Bret-
lands lýsir í hnotskurn vand-
anum sem steðjar að jafnréttis-
baráttunni árið 2013. Konur eru 

hornrekur. Jafnvel kona sem 
telst til farsælli viðskiptajöfra 
heims kemst ekki í hillu með 
karlkyns kollegum sínum heldur 
er gerð útlæg í rykfallna deild 
akademísks jaðarfags.

Það er einmitt þetta hugarfar 
sem er kvenréttindabaráttunni 
helsti fjötur um fót. Of mörgum 
þykir „kvennamálin“ léttvæg. 
Gamanmál. Þeir sem baráttuna 
stunda eru úthrópaðir og mál-
staður þeirra dæmdur hugar-
burður.

Um leið og ég óska landsmönn-
um til hamingju með kvenrétt-
indadaginn vil ég hvetja samtök 
á borð við Kvenréttindafélag 
Íslands og Femínistafélagið til 
að skera upp herör gegn þessu 
aldagamla hugarfari svo að 
gera megi árið 2015 að árinu 
sem kvenréttindabaráttan rann 
saman við meginstrauminn, 
árinu sem jafnrétti kynjanna 
hætti að vera smámál úti á kanti 
og varð að samfélagsmáli sem 
varðar okkur öll.

Af hugarburði kvenna, spennitreyjum 
og öðrum gamanmálum
Í DAG 
Sif
Sigmarsdóttir
rithöfundur

Um leið og ég óska 
landsmönnum til 

hamingju með kvenrétt-
indadaginn vil ég hvetja 
samtök á borð við Kven-
réttindafélag Íslands og 
Femínistafélagið til að 
skera upp herör gegn þessu 
aldagamla hugarfari svo 
að gera megi árið 2015 að 
árinu sem kvenréttinda-
baráttan rann saman við 
meginstrauminn, árinu sem 
jafnrétti kynjanna hætti að 
vera smámál úti á kanti og 
varð að samfélagsmáli sem 
varðar okkur öll.

1000
Fyrsti vinningur stefnir í 550 milljónir og Ofurpotturinn stefnir í 450 milljónir. 

Ekki gleyma að vera með, fáðu þér miða fyrir klukkan fjögur í dag á 

næsta sölustað eða á lotto.is

   550.000.000
+450.000.000
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POTTURINN ER FIMMFALDUR
OG STEFNIR Í

Augljós della
Fjölmiðlungum ber að taka 

eftir ádrepu Jóns Steinssonar 
við Columbia. Þeim ber skylda 
til að fletta ofan af pólitíkusum, 
sem hafa lygi að leiðarljósi. Sem 
endurtaka lygina nógu oft til að 
fávitarnir fari að trúa. Fávitarnir 
eru drjúgur helmingur þjóðar-
innar. Erlendis veita fjölmiðlar 
aðhald sem hindrar lygara í 
að ná markmiðum sínum. Hér 
vantar þetta aðhald. Því endur-
taka menn lygina um að lækkað 
veiðigjald auki tekjur. Að veiði-
gjaldið sé svo flókið að breyta 
þurfi því. Valdamenn geta í skjóli 
getulausra og metnaðarlausra 
fjölmiðla logið í síbylju hvaða 
dellu sem er. Sorglegt segir Jón 
Steinsson.

http://www.jonas.is/
Jónas Kristjánsson

Stórt stökk
Skelfilegar eru hugmyndir 

Kínastjórnar um að flytja 250 
milljónir manna í nýreistar borgir 
og bæi. Þetta er gert til að auka 
hagvöxt, að því sagt er. Frá þessu 
er greint í New York Times.

Svona aðgerðir hafa stundum 
verið nefndar þjóðfélagsverk-
fræði–  social engineering á 
ensku. Í því sambandi má nefna 
samyrkjubúavæðingu Sovétríkj-
anna í upphafi fjórða áratugar 
síðustu aldar, og nokkur stórátök 
kommúnistastjórnarinnar í Kína, 
eins og samyrkjubúavæðinguna 
þar og Stóra stökkið sem var til-
raun Maós til að iðnvæða Kína á 
stuttum tíma.

Reyndar má segja að þessar 
hugmyndir kínverskra stjórnvalda 
minni meira en lítið á Stóra 
stökkið. Það olli skelfilegum 
hörmungum.

Að baki liggur það viðhorf 
að tilgangurinn helgi meðalið, 
að réttlætanlegt sé að valda þján-
ingum og dauða í stórum stíl til 
að ná fram stjórnmálalegum eða 
efnahagslegum markmiðum.

Eiginlega finnst manni hroll-
vekjandi að ríkisstjórn sem 
stendur fyrir svona löguðu eigi 
nú að verða sérstakur vinur Ís-
lendinga.

http://eyjan.pressan.is
Egill Helgason

AF NETINU
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Í dag minnumst við þess 
í 98. sinn að konur, sem 
orðnar voru 40 ára og 
eldri, fengu kosningarétt 
til Alþingis. Lengi vel var 
19. júní nýttur til að safna 
fé fyrir Landspítalasjóðinn 
því breiðfylking íslenskra 
kvenna ákvað árið 1915 að 
„þakka fyrir“ kosningarétt-
inn með því að hefja söfn-
un fjár fyrir Landspítala. 
Þær vildu knýja stjórnvöld 
til að taka á heilbrigðismál-
um þjóðarinnar sem voru í miklum 
ólestri. Þessi ákvörðun kvenna var 
í fullu samræmi við þá ríkjandi 
hugmyndafræði að konur ættu það 
erindi helst út á opinbera sviðið 
að láta gott af sér leiða, beita sér 
í sveitarstjórnum og á þingi í þágu 
kvenna, barna og þeirra hópa sem 
höllum stóðu fæti. Slíkar hugmynd-
ir um hlutverk kvenna hafa reynst 
ótrúlega lífseigar eins og dæmin 
sanna.

Staðalmyndir
Landspítalinn reis ekki síst vegna 
þess að „fulltrúi kvenna“ á þingi, 
Ingibjörg H. Bjarnason, beitti sér 

af alefli fyrir byggingu 
hans. Frá því að hún sat ein 
kvenna í sölum Alþingis á 
árunum 1922-1930 er mikið 
vatn til sjávar runnið. 
Konum fjölgaði löturhægt í 
sveitarstjórnum og á þingi 
þar til hópar kvenna gripu 
til sinna ráða og buðu fram 
kvennalista rétt eins og 
konur gerðu fyrr á öldinni. 
Kvennahreyfingar beittu 
sér löngum fyrir launa-
jafnrétti (sem ekki hefur 

náðst enn), jöfnum tækifærum til 
menntunar, leikskólum og sam-
felldum skóladegi, frjálsum fóstur-
eyðingum og ýmsum fleiri málum 
sem flest eru komin í nokkuð gott 
horf. Á níunda áratug síðustu aldar 
komst ofbeldi gegn konum á dag-
skrá og síðar börnum, viðfangsefni 
sem við glímum enn við. Það var 
sama sagan, konur tóku sig saman, 
stofnuðu samtök til að reka kvenna-
athvarf og síðar Stígamót og fleiri 
félög sem vinna með þolendum 
kynferðisofbeldis. Nú beinast sjón-
ir ekki síst að þeim staðalmyndum 
kynjanna sem viðhalda kynjamis-
rétti og hefta einstaklingana bæði í 

einkalífi og atvinnu. Úti í Evrópu er 
misrétti meðal lífeyrisþega komið 
á dagskrá, mál sem við þurfum að 
sinna hér á landi.

Grasrótin og samstaða innan 
hennar hefur leikið langstærsta 
hlutverkið við að koma okkur í 
fremstu röð hvað varðar jafnrétti 
kynjanna í heiminum. Samvinna 
íslenskra kvennahreyfinga er ein-
stök á heimsvísu og það eru fyrst og 
fremst aðgerðir þeirra í um það bil 
140 ár sem hafa ýtt okkur áfram. 
Að sjálfsögðu eiga stjórnvöld og 
aðilar vinnumarkaðarins sinn þátt 
í þeirri þróun sem hér hefur orðið. 
Sumt hefur orðið til hér heima, 
t.d. fæðingarorlof feðra sem lengi 
var alveg einstakt á heimsvísu, en 
annað er til komið vegna Kvenna-
sáttmála Sameinuðu þjóðanna og 
samþykkta kvennaráðstefna SÞ, 
ekki síst Pekingsáttmálans og með-
fylgjandi framkvæmdaáætlunar 
frá 1995, en allt þetta hefur Ísland 
staðfest. Mér finnst ástæða til að 
minna á alþjóðlegar skuldbindingar 
okkar í kjölfar umræðna sem orðið 
hafa um nefndaskipan á Alþingi 
sem stjórnarflokkarnir hafa reynd-
ar blessunarlega brugðist við.

Sérkennileg rök
Í hvert sinn sem stjórnvöld eru 
gagnrýnd vegna jafnréttismála 
eða kröfur koma upp um nýjar 
aðgerðir heyrast raddir um að jafn-
réttislögin séu óþörf (og til óþurft-
ar) og þar með Jafnréttisstofa, 
lögin veiti forréttindi og séu jafn-
vel brot á stjórnarskránni. Þetta 
eru sérkennileg rök en þau sýna 
að mannréttindabarátta kvenna 
á enn í vök að verjast og eins gott 
að halda vöku sinni. Það að konum 
(og körlum) sé tryggður ákveðinn 
hlutur með lögum, t.d. í stjórnum 
fyrirtækja, er túlkað sem forrétt-
indi. Jafnréttið hljóti að koma af 
sjálfu sér t.d. með aukinni mennt-
un kvenna af því að menn hljóti að 
velja þá hæfustu. Það er bara ekki 
þannig. Konur eru löngu komnar 
langt fram úr körlum hvað varðar 
menntun en hún skilar sér hvorki 
í jöfnum launum né jöfnum völd-
um. Hefðir kynjakerfisins lifa 
enn góðu lífi. Þess vegna kveður 
Kvennasáttmáli SÞ á um (4. gr.) 
að það sem kallað hefur verð sér-
tækar aðgerðir (bráðabrigðaráð-
stafanir heitir það í sáttmálanum) 
teljist ekki mismunun. Þess vegna 

ber íslenskum stjórnvöldum sam-
kvæmt samþykktinni frá kvenna-
ráðstefnu SÞ í Naíróbí 1985 (125 
gr. til 131. gr.) að tryggja skipulega 
starfsemi til að koma á kynjajafn-
rétti á landsvísu „með nægjanlegar 
tekjulindir, aðstöðu og völd á æðsta 
þrepi stjórnsýslunnar“. Þess vegna 
er heill kafli (H kaflinn um Institu-
tional mechanisms) í framkvæmda-
áætlun SÞ frá 1995 um margvísleg-
ar skyldur stjórnvalda hvað varðar 
aðgerðir til að bæta stöðu kvenna 
og tryggja kynjajafnrétti. 

Á þessum degi þegar við minn-
umst baráttu gömlu kvenréttinda-
kvennanna sem ruddu brautina er 
vert að hvetja þingmenn og reynd-
ar alla landsmenn til að kynna sér 
og halda í heiðri alþjóðlegar skuld-
bindingar okkar. Við erum hluti af 
samfélagi þjóða og eigum að vera í 
fremstu röð við að tryggja mann-
réttindi bæði kvenna og karla.  

Það er kominn 19. júní

Þetta ár halda Norðmenn 
upp á aldarafmæli kosn-
ingaréttar kvenna. Árið 
1913 fengu konur jafnan 
kosningarétt á við karl-
menn, og varð Noregur 
þar með þriðja landið í 
heiminum sem gat státað 
af almennum kosningarétti 
kvenna, á eftir Nýja-Sjá-
landi (1893) og Finnlandi 
(1906). Það hefur verið 
bæði gaman og athyglis-
vert að fylgjast með þeim 
ótal viðburðum sem norsk-
ar konur hafa efnt til í góðri sam-
vinnu við sveitarfélög og ríkisvald-
ið, en það síðarnefnda hefur stutt 
ýmsa atburði með myndarlegu fjár-
framlagi.

Eitt hefur vakið athygli mína í 
sambandi við hátíðahöldin. Þann-
ig er að norskar konur fengu 
þegar árið 1907 kosningarétt með 
„búhnykk“, eins og Bríet Bjarnhéð-
insdóttir átti eftir að kalla íslenska 
kosningaréttinn síðar. Búhnykk-

urinn fólst í því að konur 
urðu að hafa tekjur sem 
næðu skattalágmarki (400 
kr. í bæjum og 300 kr. til 
sveita) eða eiga menn sem 
náðu lágmarkinu. Þetta 
takmarkaði mjög réttindi 
kvenna; í þingkosningun-
um árið 1912 voru t.d. 46% 
kvenna 25 ára og eldri án 
hans. En 54% höfðu þó rétt-
inn. Með vaxandi tekjum 
og þeim breytingum sem 
gerðar voru á skattalög-
gjöfinni árið 1913 þótti 

ljóst að flestar konur myndu ná 
kosningaréttinum og því féll-
ust flestir þingmenn hins annars 
íhaldssama Stórþings á tillögu um 
almennan kosningarétt kvenna árið 
1913. 

Íslenski búhnykkurinn sem Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir nefndi svo í 
Kvennablaði sínu fólst í því að lögin 
sem konungur var beðinn að skrifa 
undir 19. júní 1915 (einungis fjór-
tán dögum eftir að hann skrifaði 

undir lög um jafnan kosningarétt 
danskra kvenna og karla), veittu 
aðeins hluta íslenskra kvenna kosn-
ingarétt. Íslenskar konur urðu að 
vera orðnar 40 ára og eldri til að 
geta kosið! Mér telst svo til að ein-
ungis 58% kvenna, 25 ára og eldri, 
hafi fengið kosningarétt árið 1915. 
Hefðu íslensku lögin staðið óbreytt 
hefðu konur ekki fengið almennan 
kosningarétt fyrr en árið 1930 – og 
orðið þá mjög aftarlega á merinni 
í þessum efnum. Danir skáru hins 
vegar íslenska þingmenn úr snör-
unni. Lögunum varð að breyta í 
kjölfar Sambandslaganna 1918, og 
það var gert árið 1920. Íslendingar 
hafa ógjarnan þakkað herraþjóð-
inni eitt eða neitt – og þetta er enn 
ógreidd þakkarskuld.

Óþrjótandi verkefni
Aðeins 58% kvenna 25 ára og eldri 
fengu kosningarétt árið 1915. 
Berum það saman við 54% norskra 
kvenna árið 1907. Ekki mikill 
munur það. Norskar kvennahreyf-

ingar hafa aldrei haldið upp á árið 
1907 og í fræðiritum er jafnvel ekki 
á þetta minnst. Almennur kosninga-
réttur hefur ætíð verið almennur í 
hugum norskra kvenna, og hann 
fékkst 11. júní árið 1913. Íslensk-
ar konur gerðu hins vegar 19. júní 
snemma að hinum íslenska kven-
réttindadegi og hafa fagnað áföng-
um frá 1915 með pompi og prakt.     

Ég kann ekki skýringu á því 
hvers vegna viðbrögð íslenskra 
kvenna urðu ólík hinna norsku. 
Kannski er það tilviljun og hefð-
in; konur hófust strax handa við að 
finna verkefni til að minnast þessa 
atburðar, sem þrátt fyrir allt mark-
aði mikil tímamót. Með tíð og tíma 
reis Landspítalinn, einn fegursti 
minnisvarði sem hér hefur verið 
byggður fyrr og síðar. Og það sem 
einu sinni hefur verið gert verður 
ekki ógert. Vinna er hafin við að 
halda árið 2015 hátíðlegt, og vænt-
anlega verður 19. júní þar í heiðurs-
sessi. Kvenfélög og kvenfélagasam-
tök ætla að minnast tímamótanna 

og vonir margra standa til að sjálfu 
hinu háa Alþingi þyki þetta ekki 
síðra tilefni hátíðahalda en tveggja 
alda afmæli Jónasar Hallgrímsson-
ar árið 2007, eða Jóns Sigurðssonar 
árið 2011, sem hafði þó lítinn sem 
engan áhuga á almennum réttindum 
manna, og þá ekki kvenna. Þingið 
veitti rausnarlega til hátíðahalda og 
rannsóknarverkefna í báðum þeim 
tilvikum. 

Ég vil minna á að íslenskar konur 
geta ekki fagnað almennum kosn-
ingarétti fyrr en árið 2020. Árinu 
2015 má vissulega fagna, en ákjós-
anlegt væri að það markaði upphaf 
á rannsóknum og sögulegu endur-
mati á lýðræði og lýðræðisþróun 
hér á landi og rannsóknir á sögu 
kvenna og kvennahreyfinga verði 
efldar. Verkefnin eru óþrjótandi.  

2015 – eða 2020?

Hrunið olli öllum Íslend-
ingum miklum skaða. Það 
varð „forsendubrestur“ hjá 
allri þjóðinni. Sumir misstu 
atvinnuna – og eru atvinnu-
lausir enn. Aðrir urðu fyrir 
stórfelldu eignatapi. Sumir 
misstu allt sem þeir áttu. 
Greiðslubyrði námslána 
stórhækkaði. Kaupmáttur 
launafólks hrundi. Aldrað 
fólk og öryrkjar urðu fyrir 
mikilli lífskjaraskerðingu. 
Bætur aldraða fólksins voru t.d. 
skertar um 17 milljarða króna á 
sl. fjórum árum, auk minnkun-
ar kaupmáttar lífeyris- og bóta-
greiðslna. Og fólk sem skuldaði 
húsnæðis- og bílalán auk neyslu-
lána varð fyrir miklu áfalli – líka 
sá mikli fjöldi sem kominn var í 
greiðsluþrot af eigin völdum löngu 
fyrir hrun. Svona var þetta. Samt 
hefur orðræða öll síðustu fjögur 
ár svo til einvörðungu snúist um 
vanda þeirra síðasttöldu, skuldara 
húsnæðis-, bíla- og neyslulána. Og 
kosningarnar snerust líka aðeins 
um þá og þeirra vanda. Lofað var 
að leysa hann. Lítið talað um aðra. 
Skautað yfir þá.

Að sæmilega vel upplýst fólk 
skuli fást til þess að trúa að í skuld-
ugu samfélagi á vonarvöl sé hægt 
að rétta einum hópi fólks fjárhæð-
ir milli tvö hundruð og þrjú hundr-
uð milljarða króna án þess að það 
komi við nokkurn annan í samfé-
laginu sem á í vök að verjast; ríkis-
sjóð, skattborgara eða hina tjóns-
þolana?! Alltaf munu verða til 

einhverjir þeir sem láta 
til þess leiðast að lofa í 
kosningum meiru en hægt 
er að efna. En þarna var 
lofað svo miklu meiru en 
hægt er að efna. Meiru en 
nokkur dæmi eru til um í 
gervallri sögu kosninga 
á Íslandi. Hættan er ekki 
bara sú að meðvituð sjálfs-
blekking hafi tekið völdin 
af heilbrigðri skynsemi 
fólks; jafnvel að heimsk-

an hafi borið hyggjuvitið ofurliði. 
Hættan er fordæmið sem verið er 
að setja. Ef hægt er að stefna til 
sín fjöldafylgi með því að lofa fólki 
miklu meiru en nokkur skynsemi 
segir að hægt sé að efna hvernig 
mun þá næsta kosningabarátta líta 
út? Endurheimt heilbrigðrar skyn-
semi er þjóðþrifamál en líkast til 
fást ekki mörg atkvæði út á slíka 
stefnu. A.m.k. ekki eins og sakir 
standa.

Meðvituð sjálfsblekking
Meðvituð sjálfsblekking virðist 
fjarska lífseig á Íslandi. Eins og 
þegar ágætlega greint og gáfað fólk 
eins og Þorsteinn Pálsson og Bene-
dikt hjá Talnakönnun ásamt fleir-
um láta sér til hugar koma að fyrir 
tilstilli þjóðaratkvæðagreiðslu þá 
sé hægt að halda áfram eins og ekk-
ert hafi í skorist aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið undir for-
ystu ríkisstjórnar þar sem allir 
ráðherrar og báðir stjórnarflokk-
ar hafa lýst djúpri andstöðu sinni 
við hvort tveggja; aðildarviðræð-

urnar og inngöngu í ESB. Hvern-
ig heldur þú, lesandi góður, að við-
brögðin yrðu úti í heimi ef ætti að 
halda viðræðum áfram af hálfu 
Íslands undir forystu ríkisstjórn-
ar sem ekki aðeins lýsir sig alger-
lega andvíga sjálfum efnisatriðum 
viðræðnanna heldur telur Ísland 
ekkert erindi eiga í ESB?! Sá utan-
ríkisráðherra sem mætti til leiks í 
Brussel með þannig veganesti yrði 
réttilega aðhlátursefni umheimsins 
– og sjálf íslenska þjóðin þar með. 
Við kæmumst enn og aftur í heims-
fréttirnar. Afreksfólk í aðhlátri! 
Auðvitað vita þeir Þorsteinn og 
Benedikt þetta mætavel. Ég trúi 
því ekki að líka þarna hafi heimsk-
an borið hyggjuvitið ofurliði. Held 
frekar að greindir og góðviljaðir 
sjálfstæðismenn eins og Þorsteinn 
Pálsson og Benedikt hjá Talna-
könnun leggi þarna sérstakt kapp 
á meðvitaða sjálfsblekkingu til þess 
að þurfa ekki að horfast í augu við 
þá staðreynd, að ef þeir hefðu vilj-
að áframhald viðræðnanna hefðu 
þeir þurft að kjósa eitthvað annað 
en Sjálfstæðisflokkinn. Sem sé ekki 
heimska heldur meðvituð sjálfs-
blekking af ærnu tilefni.          

Hrunið og heimskan

JAFNRÉTTI

Kristín 
Ástgeirsdóttir
framkvæmdastýra 
Jafnréttisstofu

JAFNRÉTTI

Auður 
Styrkársdóttir
forstöðukona 
Kvennasögusafns 
Íslands

FJÁRMÁL

Sighvatur 
Björgvinsson
fv. ráðherra

➜ Ef hægt er að stefna til 
sín fjöldafylgi með því að 
lofa fólki miklu meiru en 
nokkur skynsemi segir að 
hægt sé að efna hvernig 
mun þá næsta kosninga-
barátta líta út? 

➜ Konur eru löngu komnar 
langt fram úr körlum hvað 
varðar menntun en hún 
skilar sér hvorki í jöfnum 
launum né jöfnum völdum.

➜ Vinna er hafi n við að 
halda árið 2015 hátíðlegt, og 
væntanlega verður 19. júní 
þar í heiðurssessi. 

Hleyptu tánum út

Þú færð vinsælu                      sandalana í Útilíf

Terra Fi 3
Herrasandalar
16.990 kr.

Terra Fi lite
dömusandalar
16.990 kr.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

Þú færð vinsælu                sandalana í ÚtilífÞú færð vinsælu

Terra Fi 3
rHerrasandalar

16.990 kr.

Terra Fi lite
dö ardömusandala
16.990 kr.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND
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Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á benni.is  
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Chevrolet Captiva sportjeppinn er hlaðinn aukabúnaði sem eykur getu hans 
við erfi ðustu aðstæður. Captiva er einn vinsælasti jeppinn á Íslandi enda er 
hann áberandi fallegur og býðst á frábæru verði.

Chevrolet Captiva LT        
Chevrolet Captiva LTZ          

NÝR CAPTIVA

Kynntu þér ríkulegan staðalbúnað á benni.is  

NÝTT ÚTLIT 

OG AUKINN 

BÚNAÐUR

TEST 2011

Verð: 6.490 þús. kr.
Verð: 7.190 þús. kr.

 HELLINGS PLÁSS OG 
KRAFTUR Í FERÐALAGIÐ
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Þig kveðjum með kossi hljóðir, svo klökk 
í hinsta sinn. Guð og englar góðir greiði 

veginn þinn. (Gunna frænka f. 1913).

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför

GUNNARS GUÐNASONAR
frá Brekkum í Hvolhreppi, 
Grænumörk 2, Selfossi.

Erla Guðmundsdóttir
Guðmundur Geir Gunnarsson Rósa Traustadóttir
Elínborg Gunnarsdóttir Guðmundur Kr. Ingvarsson
Jónína Gunnarsdóttir Þórir Elías Þórisson
Hafdís Gunnarsdóttir Skjöldur Hilmarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát móður okkar, tengdamóður,  

ömmu og langömmu, 

KRISTÍNAR L. HRAFNFJÖRÐ. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hinnar látnu.

Sigríður Erna Sverrisdóttir  Torfi Ólafsson
Erla Björk Sverrisdóttir
Magnea G. Hafberg Sverrisdóttir
Sigurlaug Hrefna Sverrisdóttir  Bjarni Arnarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, stjúpfaðir,  
afi og langafi,

VIÐAR JÓNSSON
Sautjándajúnítorgi 1, Garðabæ,

andaðist 15. júní á Landspítalanum. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Inga Dóra Guðmundsdóttir

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

ERNA BRYNHILDUR JENSDÓTTIR 
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
sunnudaginn 16. júní. Útför hennar fer fram 
frá Skálholtskirkju laugardaginn 22. júní  
klukkan 13.00. 

Guðjón Gunnarsson
Guðjón Rúnar Guðjónsson Guðrún Samsonardóttir
Gunnar Guðjónsson          Guðný Rósa Magnúsdóttir
Sólrún Guðjónsdóttir       Þór Benediktsson
Erlingur Þór Guðjónsson     Kristín Eiríksdóttir
Snorri Geir Guðjónsson     Eva Maria Hillströms
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar kæri og elskaði eiginmaður  
og stjúpfaðir,

EIÐUR ÁGÚST GUNNARSSON
óperusöngvari,

lést þann 15. júní sl. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 24. júní kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. 

Lucinda Grímsdóttir
Grímur Ingi

Elskurík eiginkona mín og móðir okkar,

DRÖFN GUÐMUNDSDÓTTIR
Flétturima 12, Reykjavík,

lést þann 13. júní síðastliðinn.  
Kveðjuathöfn fer fram í Kópavogskirkju 
fimmtudaginn 27. júní kl. 15.  
Hefðbundnar blómaskreytingar og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir.

Sigurður Skúlason
Sindri Sigurðarson
Guðrún Bryndís Karlsdóttir
Kolbrún Karlsdóttir
Gunnlaugur Karlsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

GUÐRÚN ÓLAFSDÓTTIR 
Hjallabraut 33, Hafnarfirði, 

sem lést miðvikudaginn 5. júní, verður 
jarðsungin frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 
fimmtudaginn 20. júní klukkan 15.00. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands.

Ríkharður Kristjánsson
Sigurjón Ríkharðsson
Hjalti Ríkharðsson Magnhildur Erla Halldórsdóttir
Hildur Ríkharðsdóttir Bragi Þór Leifsson
Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Jóhann Ríkharðsson Fríða Rut Baldursdóttir
Sigríður Ríkharðsdóttir Jón Gunnar Jónsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma, 

SIGRÍÐUR MATTHILDUR 
ARNÓRSDÓTTIR 
Hvammi, Húsavík, 

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga laugar-
daginn 15. júní. Jarðarförin auglýst síðar. 

Arnrún Sigfúsdóttir Eiður Guðjohnsen 
Arnór Guðjohnsen Anna Borg
Ragnheiður Guðjohnsen Aðalsteinn Sigurðsson 
Sigríður Matthildur Guðjohnsen Björgvin I. Ormarsson
Þóra Kristín Guðjohnsen Andrew Mitchell 
langömmu- og langalangömmubörn. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

GERÐUR KRISTJÁNSDÓTTIR 
fyrrverandi húsfreyja í Fremstafelli, 

sem lést á dvalarheimilinu Grund 11. júní, 
verður jarðsett frá Þorgeirskirkju á Ljósavatni 
föstudaginn 21. júní kl 13.30.

 
Aðstandendur.

Minningarathöfn um elskaðan eiginmann, 
föður, tengdaföður og afa,

SIGFÚS JÓHANN JOHNSEN
verður haldin í Fossvogskirkju,  
fimmtudaginn 20. júní kl. 13.00.

Pálína Matthildur Kristinsdóttir
Kristinn Johnsen   Herdís Dögg Sigurðardóttir
Jóhann Johnsen   Inga Maren Johnsen
Valgerður Guðrún Johnsen   Kristján Þór Árnason
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, 

ARNHEIÐUR LILJA  
GUÐMUNDSDÓTTIR 

frá Efra-Apavatni,

lést mánudaginn 17. júní. 

Guðrún Erla Geirsdóttir
Steinunn Jóna Geirsdóttir 
Geir Arnar Geirsson
Sigurjón Guðbjörn Geirsson
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn, 

HILMAR BIRGISSON
lést af slysförum 12. júní sl. Útför hans fór 
fram í Taílandi þann 14. sama mánaðar. 

Wassana Birgisson.

Elskuleg móðir okkar, systir og frænka,

SÚSANNA VALGERÐARDÓTTIR
Vallargötu 26, Keflavík,

lést að heimili sínu 10. júní. Hún verður 
 jarðsungin þann 22. júní frá Ytri -Njarð-
víkurkirkju klukkan 13.00. Við þökkum 
innilega öllum þeim sem hafa stutt okkur  
á þessum erfiðu tímum.

Önundur Georg Guðmundsson
Hanna Líf Arnarsdóttir
Bergþóra Ósk Arnarsdóttir
Jón Benedikt Jónsson
Georg Jónsson
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegrar 

móður okkar, tengdamóður, ömmu 
og langömmu,

SIGRÚNAR ÞURÍÐAR BJARNADÓTTUR.
Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar 7  
á Hrafnistu Kópavogi fyrir góða umönnun.

 
Þórunn Einarsdóttir Kelley Richard Kelley
Halldór Einarsson Esther Magnúsdóttir
Elín Einarsdóttir Jón Gunnlaugsson
Ingibjörg Einarsdóttir
Birna Einarsdóttir Guðmundur H. Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Það verður haldið mikið og ræki-
lega upp á kvenréttindadaginn. Við 
munum ganga að leiði Bríetar Bjarn-
héðinsdóttur klukkan fjögur, svo er 
kaffisamsæti klukkan fimm og loks 
kvennamessa við Þvottalaugarnar í 
Laugardal um kvöldið,“ segir Stein-
unn Stefánsdóttir, nýkjörinn for-
maður Kvenréttindafélags Íslands. 
Félagið var stofnað árið 1907 og 
var Bríet Bjarnhéðinsdóttir fyrsti 
formaður þess.

Steinunn kveðst kát yfir að hafa 
verið valin í embætti formanns enda 
gegni Kvenréttindafélagið mikil-
vægu hlutverki enn í dag. „Það eru 
ekki mörg íslensk félög sem hafa náð 
meira en hundrað ára aldri,“ segir 
Steinunn. „Það var fyrir tilstuðlan 
Kvenréttindafélagsins að íslenskar 
konur fengu fyrst kosningarétt. Nú 
er baráttan önnur; það sem konur 
glímdu við fyrir hundrað árum var að 
kynjunum var hreinlega mismunað í 
lögum, nú þarf hugarfarsbylting að 
eiga sér stað ef konur og karlar eiga 
að njóta sömu tækifæra,“ útskýrir 
Steinunn. 

Hún segir gaman að sjá hversu 
meðvitað ungt fólk virðist orðið um 

jafnréttismál. „Stelpur og strákar 
á framhaldsskólaaldri virðast vera 
mjög meðvituð um þessi mál og ræða 
þau sín á milli. Það gefur vonir um að 
það verði áfram framþróun í jafnrétt-
ismálum. Það sem mér þykir sérlega 
mikilvægt er að fólk átti sig á því að 
þetta snýst ekki eingöngu um betri 
heim fyrir konur, heldur betra og 
heilbrigðara samfélag í heild. Sam-
félag sem verður betra fyrir alla; 
konur og karla,“ segir formaðurinn 
að lokum. sara@frettabladid.is

Heldur rækilega upp 
á kvenréttindadaginn
Steinunn Stefánsdóttir, nýkjörinn formaður Kvenréttindafélags Íslands, segir hugarfars-
byltingu þurfa að eiga sér stað eigi jafnrétti að nást. 

HELDUR UPP Á DAGINN  Steinunn 
Stefánsdóttir, formaður Kvenréttinda-

félags Íslands, segir gaman að sjá hversu 
meðvitað ungt fólk virðist orðið um 

jafnréttismál.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Þetta snýst ekki 
eingöngu um betri heim 

fyrir konur, heldur betra og 
heilbrigðara samfélag í 

heild.“
Steinunn Stefánsdóttir 
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EasyJet veðjar á Airbus A320
Lággjaldaflugfélagið EasyJet hefur valið Airbus 
A320neo farþegaþotur sem þann farkost sem stuðst 
verður við til framtíðar í starfsemi félagsins. „Neo“ 
stendur fyrir new engine option og verða  vélarnar 
því búnar næstu kynslóð þotuhreyfla. Gerir fé-
lagið ráð fyrir að þurfa 100 slíkar vélar, auk 35 
A320ceo (current engine option), sem eru búnar 
þeim  hreyflum sem nú eru í boði, áður en kemur að 
afhendingu hinna. Samkvæmt upplýsingum frá Air-
bus notar flugfélagið núna smærri þotur, A319. Þær 
taka 156 farþega en nýju vélarnar taka 180 í sæti. 
Af vélunum 135 sem EasyJet kveðst þarfnast koma 
85 í stað annarra sem hætt verður að nota.

Fleiri konur eru án vinnu
Skráð atvinnuleysi dróst saman um 0,6 prósentu-
stig milli apríl og maí, samkvæmt nýbirtum tölum 
Vinnumálastofnunar. Að meðaltali voru 7.515 án 
vinnu í maí og fækkaði um 483 frá fyrra mánuði. 
Skráð atvinnuleysi í mánuðinum var 4,3 prósent. 
Fram kemur að körlum á atvinnuleysisskrá hefur 
fækkað um 395 milli mánaða en konum bara um 
88. Mælt atvinnuleysi meðal karla er 3,8 prósent 
en atvinnuleysi kvenna er 4,9 prósent. Í umfjöllun 
Greiningar Íslandsbanka kemur fram að hér hafi 
ekki mælst minna atvinnuleysi í einum mánuði 
síðan fyrir hrun. „Þróun atvinnuleysis undanfarið 
er í takti við opinberar spár, en þar er einnig gert 
ráð fyrir áframhaldandi bata á vinnumarkaði í ár 
og á næstu árum,“ segir þar jafnframt.

Meðalupphæðin 37,3 milljónir
Á höfuðborgarsvæðinu var á tímabilinu 7. til 13. júní 
104 kaupsamningum um húsnæði þinglýst, sam-
kvæmt nýbirtum tölum Þjóðskrár. „Þar af voru 75 
samningar um eignir í fjölbýli, 22 samningar um 
sérbýli og sjö samningar um annars konar  eignir 
en íbúðarhúsnæði.“ Heildarvelta samninganna var 
3.882 milljónir króna og meðalupphæð á samning 
37,3 milljónir. Fram kemur að á sama tíma hafi tólf 
kaupsamningum verið þinglýst á Suðurnesjum, sext-
án á Akureyri og átta á Árborgarsvæðinu. Þjóð-
skrá bendir á að úr meðalupphæð kaupsamninga sé 
ekki hægt að lesa vísbendingu um verðþróun eigna. 
„Þetta er vegna þess að hver kaupsamningur getur 
verið um fleiri en eina eign auk þess sem eignir eru 
misstórar, misgamlar og svo framvegis.“

Skráðu þig á advania.is/win8
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örnámskeið
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sjálfstæ� starfandi aðila og lítil fyrirtæki í einföldum rekstri.
Nota má snjallsíma og spjaldtölvur til að skrá beint í verkbókhald.
Kynntu þér mánaðartilboðið okkar!
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KONUR VIRKJA 
SKÖPUNARKRAFTINN
➜  Í tilefni af kvennafrídeginum í dag er Markað-

urinn tileinkaður konum.

➜ Aðeins fjórðungur fyrirtækja er í eigu kvenna.

➜ Nýsköpunarsjóðir fyrir skapandi konur eru 
mikilvægur liður í að efl a atvinnulíf á Íslandi.
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Fróðleiksmolinn

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Efnahagsmál
Óli Kristján Ármannsson olikr@

frettabladid.is

Gífurlegum fjárhæðum er  haldið 
utan heimalanda án þess að 
greiddir séu af þeim skattar og 
gjöld, að því marki sem skatt-
greiðendur skjóta sér undan 
 skilum í heimalöndum sínum. 

Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar, OECD, sem birt 
var í gær í tilefni af fundi átta 
helstu iðnríkja (G8) á Írlandi. 
Í skýrslunni er fjallað um vit-
undarvakningu sem orðið hafi á 
meðal ríkja heims á nauðsyn þess 
að efla samstarf og upplýsinga-
gjöf á sviði skattamála.

„Núna er almennt mikið meiri 
skilningur á því í heiminum að 
þeir sem koma sér undan greiðslu 
skatta eru að flytja skattbyrðina 
yfir á samborgara sína aðra eða 
önnur ríki. Og þegar  þrengir 
svona mikið að þá geta menn 
náttúrulega ekki fallist á að menn 
láti einhverja aðra greiða reikn-
ingana sína,“ segir Skúli Eggert 
Þórðarson ríkisskattstjóri.

Skúli Eggert segir að hér á 

landi fáum við umtalsvert magn 
af upplýsingum frá öðrum  ríkjum 
og gefum upplýsingar á móti. Ís-
land hafi nýverið komið mjög vel 
út úr úttekt sem gerð hafi verið 

á upplýsinga-
skiptum á milli 
l a nd a  i n n a n 
OECD. 

„Þetta er allt 
að opnast og 
hefur  horfið 
til mun betra 
horfs en verið 
hefur undan-
farin ár. Orð-
inn er alþjóð-

legur skilningur á því að berja 
þurfi þessa múra niður.“ Spurn-
ing sé hversu mikið sé hægt að 
horfa til fortíðar í gagnaöflun en 
í það minnsta til framtíðar horft 
sé ljóst að skattaskjólum fari 
fækkandi. „Það er orðið erfitt að 
koma fyrir fjármunum og fela, 
hvort sem það er fyrir skattyfir-
völdum, kröfuhöfum eða öðrum.“

Miklu betri horfur séu á því 
nú en verið hafi að hægt verði að 
koma þessum málum öllum upp á 
yfirborðið. „Þar með skiptir auð-
vitað miklu máli að takist að upp-

lýsa um eignarhald á þessum fé-
lögum í þessum aflandsríkjum, 
því það hefur verið eitt mesta 
vandamálið, að fá ekki upplýs-
ingar um eigendur félaga. Svo 
er það líka samkeppnismál.“

Í skýrslu OECD í tilefni af 
fundi G8-ríkjanna er lögð fram 
áætlun um næstu skref í sam-
ræmingu upplýsinga sem ríki 
deila með sér og þá tækni sem 
liggja þurfi að baki. Þannig hafi 
Evrópu ríkin Frakkland, Þýska-
land, Ítalía, Spánn og Bretland, í 
samvinnu við Bandaríkin, unnið 
að hönnun grunnupplýsinga-
kerfis sem fjármálafyrirtæki 
geti notað í samskiptum við skatt-
yfirvöld, sem svo aftur deili með 
sér gögnum á milli landa á sjálf-
virkan máta.

Skúli Eggert segir erfitt að geta 
sér til um hvenær slík upplýsinga-
gjöf geti orði almenn um heim 
allan, dálítið mismunandi sé eftir 
löndum hvernig gangi að koma á 
umbótum. Í öllum meginatriðum 
stefni hins vegar í rétta átt.

Nú þegar eru 55 ríki, innan 
sem utan OECD, aðilar að sátt-
mála um aukna upplýsingagjöf 
á sviði skattamála.

SKÚLI EGGERT  
ÞÓRÐARSON

Í LÚXEMBORG  Ríkisskattstjóri segir ítrekað hafa verið fjallað um skatta á vettvangi OECD síðustu ár. Á mörgum fundanna hafi afstaða 
ríkja á borð við Lúxemborg og Sviss hafa valdið ákveðnum vonbrigðum. NORDICPHOTOS/AFP

Ríki deila nú frekar 
skattupplýsingum
Ísland stendur vel hvað varðar upplýsingaskipti á sviði skatta-
mála á milli landa. OECD birti í gær nýja skýrslu um stöðu mála í 
tengslum við fund G8-ríkjanna. Um gífurlegar fjárhæðir er að tefla.

Brautskráðir nemendur á doktorsstigi eftir kyni Konur í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði í HÍ

Brautskráðir nemendur á háskólastigi eftir kyni
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Suðurggata 10 – 101 Reykjavík
Kaupvangsstræti 23 – 600 Akureyri

Símmi 5527 5700 – evropustofa@evropustofa.is

Miðvikudagurinn 19. júní
➜ Upplýsingar um leiguverð 

íbúðarhúsnæðis birtar
➜ Upplýsingar um verðmæti 

sjávarafla á fyrsta ársfjórðungi 
birtar

Föstudagurinn 21. júní
➜ Útboð Ríkisbréfa
➜ Vísitala kaupmáttar launa í maí 

birt

➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í maí 
birt

➜ Greiðslujöfnunarvísitala í júlí birt
➜ Mánaðarleg launavísitala í maí 

birt
➜ Vísitala byggingarkostnaðar fyrir 

júlí birt

Þriðjudagurinn 25. júní
➜ Tölur um viðskipti með 

atvinnuhúsnæði í maí birtar





 | 4  19. júní 2013 | miðvikudagur

SAUÐFJÁRBÓNDI MEÐ SJÁVARSMIÐJU
Nýsköpunarsjóðurinn Svanni 
var endurreistur árið 2011 
eftir að hafa legið í dvala í átta 
ár. Sjóðurinn er í eigu Reykja-
víkurborgar, atvinnu- og ný-
sköpunarráðuneytis og vel-
ferðarráðuneytis en Vinnu-
málastofnun sér um umsýslu 
hans. Sjóðurinn er hluti af 
aðgerðaráætlun fyrri ríkis-
stjórnar um að auka jafn-

rétti og fjölbreytileika í atvinnulífinu sem og 
að hvetja til nýsköpunar á Íslandi. 

Svanni er lánatryggingarsjóður sem er 
 ætlaður konum í atvinnurekstri og ný sköpun. 
„Sjóðurinn á að hjálpa konum sem búa yfir 
góðum viðskiptahugmyndum til þess að hrinda 
hugmyndinni af stað,“ segir Ásdís Guðmunds-
dóttir, sérfræðingur í atvinnumálum kvenna og 
umsjónarmaður Svanna. „Rannsóknir sýna fram 
á það að konur eru mun varkárari en karlar í 
atvinnulífinu og eru síður tilbúnar að veðsetja 
eignir sínar. Sjóðurinn virkar sem veð fyrir láni 
og lágmarkar því áhættu þessara kvenna,“ segir 
Ásdís og bætir við að markmiðið með sjóðnum 
sé að hvetja konur til að stíga fram og taka þátt 
í atvinnulífinu.

Sjóðurinn var endurreistur eftir að úttekt var 
gerð árin 2010-2011 á stöðu kvenna í atvinnu-
lífinu. „Úttektin leiddi það í ljós að staða kvenna í 
atvinnulífinu hefur í raun ekkert breyst. Í kring-
um fjórðungur fyrirtækja er í eigu kvenna á Ís-
landi og það er sama hlutfall og er víðast hvar 
í Evrópu,“ segir Ásdís sem telur þennan kost 
mjög mikilvægan fyrir konur til þess að auð-
velda þeim að fjármagna góðar hugmyndir og 
bæta stöðu sína á markaði.

Ásdís segir meginskilyrði fyrir láninu vera 
að fyrirtækið sé í eigu konu eða kvenna og að 
hugmyndin innihaldi einhvers konar nýnæmi.

Umsóknir hjá Svanna hafa verið af greiddar 
tvisvar á ári síðan árið 2011. Um sjötíu um-
sóknir hafa borist og alls þrettán konur hafa 
fengið ábyrgð hjá Svanna. Ásdís á von á því að 
afgreiddar verði fjórar umsóknir til viðbótar á 
næstu dögum, en tuttugu umsóknir bárust í vor. 
„Við erum með mikið af umsóknum sem tengj-
ast hönnun og ferðaþjónustu,“ segir Ásdís sem 
telur tegund umsókna undirstrika mikla grósku 
á þessum sviðum. „Við veitum lán fyrir margs 
konar rekstrarkostnaði, svo sem markaðskostn-
aði, vöruþróun, gerð viðskiptaáætlunar og að-
föngum svo meira sé nefnt.“

Í sjóðnum eru samtals 140 milljónir króna sem 
koma annars vegar frá ríki og borg en hins vegar 
frá Landsbankanum sem veitir lánin á  endanum. 
„Landsbankinn styður við verkefnið og tekur 
þátt í áhættunni með okkur,“ segir Ásdís en 
bætir við að ekkert hafi þó fallið á sjóðinn hingað 
til. Aðspurð hver stefnan sé eftir að verkefninu 
lýkur segir Ásdís að staðan verði tekin á þeim 
tíma. „Samþykktin um verkefnið er út árið 2014 
og eftir það könnum við hversu vel verkefnið 
hefur heppnast. Árangur okkar er mældur í 
fjölda góðra hugmynda, úthlutun verkefna og 
því að við fáum greitt til baka. Við hvetjum bara 
flestar konur sem hafa góðar hugmyndir til að 
sækja um og láta slag standa,“ segir Ásdís. Hún 
bendir á að fjárhæðirnar sem sjóðurinn veitir 
séu alls ekki háar en muni þó verulega miklu 
fyrir lítil sprotafyrirtæki sem reyna að brúa bil 
á milli hugmyndar og veruleika. „Það er mun 
erfiðara að fá lítil lán hjá bönkum. Hugsunar-
háttur um að því hærri sem lánin eru því betri 
sé hugmyndin virðist enn vera ríkjandi í sam-
félaginu og því verður að breyta,“ segir Ásdís, 
sem undirstrikar mikilvægi þess að konur geti 
fengið hófleg lán og fái að stíga varlega til jarðar.

Aðspurð hvort það sé endilega mikilvægt 
að hafa þennan valkost eingöngu fyrir konur 
segir Ásdís að því miður sé það þannig að enn 
halli á annað kynið. „Auðvitað myndi ég vilja 
að ekki þyrfti að taka til svona aðgerða og að 
meira jafnræði ríkti á atvinnumarkaðnum en 
allar rannsóknir sýna fram á það konur sækja 
síður um styrki og lán og því gefur auga leið að 
þær þurfa meiri hvatningu,“ segir Ásdís, sem 
telur að það verði að gæta þess að raddir allra 
heyrist í samfélaginu og að atvinnulífið sé fjöl-
breytt. „Á meðan aðeins fjórðungur fyrirtækja 
er í eigu kvenna er brýnt markmið að reyna að 
jafna hlutföllin með tímabundnum aðgerðum,“ 
segir Ásdís, sem fagnar því að landið viðurkenni 
að fjölbreytni sé góð og vinni að henni með mark-
vissum hætti.

Svanni hvetur konur til að stíga 
fram og láta drauma sína rætast
Nýsköpunarsjóðurinn Svanni er ætlaður til að hjálpa konum í atvinnurekstri og nýsköpun til að láta drauma sína verða að veruleika. 
Einungis fjórðungur fyrirtækja á Íslandi er í eigu kvenna. Staða kvenna í atvinnulífinu hefur ekkert breyst í langan tíma.

FRÁ KVENNAFRÍDEGINUM ÁRIÐ 2005 Ásdís Guðmundsdóttir segir að staða kvenna í atvinnulífinu hafi ekki breyst mikið síðan þá sem sýni að konur þurfi meiri hvatningu til að auka fjölbreytileika í samfélaginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ÁSDÍS 
GUÐMUNDSDÓTTIR

Svanhildur Sigurðardóttir er sauðfjárbóndi á Reykhólum og frumkvöðull. Hún er 
félagsliði og sjúkraþjálfi og starfar við umönnun aldraðra á Vestfjörðum. Hún fékk 

lánatryggingu hjá Svanna til að opna sinn eigin rekstur og 
stofnaði sprotafyrirtækið SjávarSmiðjuna sem sérhæfir sig í 
nýtingu sjávarfangs til meðferðar sem og almennra heilsubóta. 
SjávarSmiðjan rekur einnig heilsulind á Reykhólum, rétt við 
bóndabæinn, og býður þar upp á einstök þaraböð þar sem 
gæðavottuðu þarahráefni er blandað við heita hveravatnið 
á Reykhólum. „Þaraböðin eiga að stuðla að vellíðan og eru 
einstaklega góð fyrir húðina,” segir Svanhildur, sem einnig 
starfrækir kaffihús á svæðinu og selur sérstök baðsölt og 
sápur úr þara. „SjávarSmiðjan er bara opin á sumrin eins og 
er, en markmiðið er að hún verðir starfrækt allt árið,” segir 
Svanhildur.

Ásamt lánatryggingu hjá Svanna er Svanhildur einnig tvisvar búin að fá styrk 
upp á eina milljón króna frá Nýsköpunarsjóði kvenna í atvinnulífinu. „Þetta hefði 
aldrei gengið ef það hefði ekki verið fyrir þessa styrki og lánveitingu hjá Svanna,” 
segir Svanhildur sem er hæstánægð með reksturinn og hlakkar til sumarsins á 
Reykhólum.

Steinunn Karlsdóttir er viðskiptafræðingur og frumkvöðull. Hún er eigandi fyrirtækis-
ins Volcano Warmers sem framleiðir hitahlífar úr ull fyrir fólk sem þjáist af verkjum í 
liðum og vöðvum. „Hitahlífarnar minnka verki og bólgur og eiga að auka lífsgæði og 
vellíðan hjá fólki sem þjáist af stoðkerfisvanda,” segir Steinunn sem fékk hugmyndina 

eftir að hún handsaumaði ullarhlíf fyrir sambýlismann sinn sem 
var búinn að þjást daglega af hnjáverkjum eftir að hafa lent í 
bílslysi á unglingsaldri. „Hlífin virkaði það vel að við ákváðum í 
kjölfarið að stofna fyrirtæki og koma hitahlífunum á markað,” 
segir Steinunn sem fékk nýlega lánatryggingu hjá Svanna. 

Steinunn segir að það hafi breytt miklu fyrir framkvæmd og 
uppbyggingu verkefnisins að fá ábyrgðina. „Við vorum að gera 
fyrsta erlenda sölusamninginn okkar á þessu ári. Eftirspurnin 
virðist vera mun meiri á erlendum mörkuðum en við gerðum 
okkur grein fyrir,” segir Steinunn sem er nú stödd í Bretlandi þar 
sem hún er í samningaviðræðum við mögulega samstarfsaðila í 
framleiðslu, fjármögnun og aðföngum. „Framleiðslutæknin í Bret-

landi er mun tæknivæddari en heima á Íslandi og á eftir að breyta mjög miklu í fram-
leiðslunni hjá okkur sem gerir þetta allt svo ólýsanlega spennandi og skemmtilegt.”

Aðspurð hversu mikilvægt henni þykir að hafa sérstakan nýsköpunarsjóð fyrir konur 
til þess að hvetja þær til verka segir Steinunn það afar mikilvægt til að efla viðskipta-
legt sjálfstraust kvenna og til þess að fleiri konur nái árangri með hugmyndir sínar. 
„Konur virðast vera hógværari í því að verðleggja framtíðarvirði hugmynda sinna sem 
gerir það að verkum að fjármögnunin verður mun erfiðari fyrir vikið,” segir Steinunn 
sem hefur aðeins eitt mottó þegar kemur að því að taka erfiðar ákvarðanir. „Það hefur 
nýst mér mjög vel að spyrja hvað sé það versta sem gæti gerst. Sú spurning auð-
veldar mér bæði að taka einfaldar ákvarðanir en jafnframt að taka erfiðar og djarfar 
ákvarðanir.”

STEINUNN 
KETILSDÓTTIR

ÓLÝSANLEGA SPENNANDI

SVANHILDUR 
SIGURÐARDÓTTIR

Konur eru mun varkárari en 
karlar í atvinnulífinu og síður 

tilbúnar að veðsetja eignir sínar. 
Sjóðurinn virkar sem veð fyrir láni og 
lágmarkar því áhættu þessara kvenna.



FÆRRI FLUGSLYS
Flugslysum í heiminum hefur fækkað umtalsvert. Á 

síðasta ári urðu 23 flugslys farþegavéla og hafa 
ekki orðið færri frá árinu 1943. Samkvæmt Avia-
tion Safety Network eru nokkur flugfélög hættu-

legri en önnur. Öruggasta félagið er Finnair en það 
óöruggasta er China Airlines.

KRÁSIR
Á Suður-Vík er 
boðið upp á hefð-
bundinn íslenskan 
mat auk taílenskra 
rétta.

Okkur hafði í lengri tíma langað að 
opna veitingahús. Þegar gamli leik-
skólinn í Suður-Vík kom á sölu 

síðasta sumar stukkum við á tækifærið og 
keyptum húsið,“ segir Þorgerður Gísladóttir 
sem hefur opnað veitingahús í Vík í Mýrdal 
ásamt bróður sínum, Óðni, og mágkonu, 
Phatharawadee Ben Saithong. 

Húsið er annað tveggja gamalla íbúðar-
húsa sem stóðu á jörðinni Vík áður en 
bærinn sjálfur byggðist. Veitingastaðurinn 
er í Suður-Vík en systir Þorgerðar og Óðins 
rekur farfuglaheimili í hinu húsinu, Norður-
Vík. 

Húsið stendur uppi á hæð fyrir ofan 
bæinn. „Þetta er stæðilegt og fallegt tvílyft 
timburhús á hlöðnum grunni sem byggt 
var árið 1902,“ segir Þorgerður og er húsið 
því komið til ára sinna. „Það var skakkt og 
skælt þegar við keyptum og við þurftum 
nánast að endurbyggja það, bæta við bitum 

og súlum, auk þess sem við grófum upp 
kjallarann og steyptum í hann,“ upplýsir 
hún. Verkið tók hálft ár og lagðist öll fjöl-
skyldan á eitt, með góðri hjálp, við að koma 
veitingahúsinu í stand fyrir sumarbyrjun. 

Þorgerður segir bæði bæjarbúa og ferða-
menn hafa tekið vel við sér. „Heimafólk er 
spennt fyrir að prófa því við erum, fyrir 
utan hefðbundinn mat, með taílenska rétti 
enda er mágkona mín taílensk,“ segir hún 
og tekur fram að þau muni eftir fremsta 
megni reyna að nýta hráefni úr héraði í rétti 
sína.

Þorgerður segir fulla þörf á breiðari flóru 
í veitingastaðamenningu Víkur. Til dæmis 
séu fáir staðir opnir á veturna. „Vetrar-
traffíkin þarf á nýjum stað að halda og á 
sumrin eru hinir staðirnir troðfullir svo fólk 
þarf frá að hverfa,“ segir hún og hlakkar 
til að taka á móti sem flestum í Suður-Vík í 
sumar og vetur. ■ solveig@365.is

VEITINGASTAÐUR 
Í SUÐUR-VÍK
DRAUMUR RÆTIST  Þorgerður Gísladóttir hefur, ásamt bróður sínum og mág-
konu, opnað veitingastað í Vík í gömlu, stæðilegu húsi ofan við bæinn.

MÁGKONUR
Þær Þorgerður og 
Phatharawadee fyrir 
framan veitinga-
húsið Suður-Vík 
sem var opnað í 
byrjun júní í Vík í 
Mýrdal.

KYMCO 2013! 
Veglegur aukahlutapakki fylgir: 

Öflugt spil, dráttarkúla, prófíl-
tengi, sæti og sætisbak fyrir 

farþega, álfelgur og 26”
Maxxis Bighorn dekk. 

Götuskráð hjól tilvalið
 í leik eða starf. 

Borgartún 36 • 105 Reykjavík
588 9747 • www.vdo.is
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Höfum opnað nýja hársnyrti- og rakarastofu  
að Vínlandsleið 14, Grafarholti.

Bjóðum alla viðskiptavini, bæði gamla og nýja hjartanlega velkomna.
Frábær opnunartilboð á vörum og þjónustu

Tímapantanir í síma 567 6666
Hlökkum til að sjá ykkur!

Hrefna og Bára

HÁRFÍNT – VÍNLANDSLEIÐ 14 – 113 REYKJAVÍK – SÍMI 567 6666

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS
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Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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ÚTSALAN HAFIN!

Skipholti 29b • S. 551 0770
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Ein vinsælasta sjoppa allra 
Íslendinga er Staðarskáli í 
Hrútafirði. Af öllum náttúru-

undrum og spennandi bæjum um 
allt land þá er líklegast enginn 
staður sem fær jafn marga gesti á 
dag og Staðarskáli. 

Um er að ræða matsölustað, 
sjoppu og bensínstöð sem hóf 
starfsemi sína árið 1960 og var 
stofnuð af fjölskyldu í Hrútafirð-
inum en áður fyrr hafði verið seld 
olía á staðnum. Staðurinn hefur 
ávallt verið vinsælasta sjoppan 
við hringveginn, enda á besta stað 
milli Vesturlands og Norðurlands. 
Árið 2008 var nýr skáli opnaður 
á nýjum stað við nýjan veg við 
Hrútafjarðarbotn. 

„Á daginn byrjar umferðin strax 
í kringum tíu leytið á morgnana 
og helst jöfn og þétt yfir  daginn 
og langt fram á kvöld,“ segir 
Snorri Hallgrímsson, starfsmaður 
í Staðar skála. Fyrstu rútur eru 
mættar snemma á morgnana en 
staðurinn er opnaður klukkan átta 
og opinn til hálf tólf á kvöldin. 
Íbúar á bæjunum í kring eru 
duglegir að mæta í mat á veturna 
en á sumrin hafa þeir yfirleitt ekki 
tíma til þess þar sem börnin eru í 
sumarfríi og því meira um að vera 
á heimilunum. 

Starfsfólk Staðarskála er 
frá  öllum landshornum. Þetta 
 sumarið eru einkum margir frá 
Akranesi og flytur starfsfólkið 
tímabundið í Hrútafjörðinn.

Á sumrin er tilvalið að skella 

sér með fjölskylduna hringveginn 
um fallega landið okkar. Eftir að 
krónan veiktist hefur fjölskyldu-
fríum innanlands fjölgað töluvert, 
enda frí á Íslandi ekkert síðri en í 
útlöndum. 

Hringveginum eða öðru nafni 
Þjóðvegi eitt var lokið árið 1974 
og er hann að mestu tvíbreiður 
nema í stærri bæjum þar sem 
hann er breiðari. Vegurinn er 
malbikaður nema á nokkrum 
stöðum á Austurlandi. Hringur-
inn er 1.332 km og nær um allar 
helstu byggðir landsins á Vestur-, 
Norður-,  Austur- og Suðurlandi en 
ekki um Vestfirði og miðhálendið. 
Á veturna er umferð fjarri stórum 
bæjum afar lítil, enda getur færðin 
verið mjög mismunandi og mis-
hættuleg, en á sumrin er fullkom-
lega öruggt að aka eftir vegum 
landsins.   ■ gunnhildur@365.is

VINSÆLASTA STOPPI-
STÖÐ LANDSINS
ALLTAF NÓG AÐ GERA  Staðarskáli er sá matstölustaður sem enginn lætur fram 
hjá sér fara á leið sinni um landið. Reksturinn hefur aldrei gengið betur en stað-
urinn er orðinn meira en fimmtíu ára.

STAÐAR-
SKÁLI
Eitt vin-
sælasta 
stoppið á 
hringveg-
inum.

GAMLI STAÐARSKÁLI Staðarskáli var 
færður í nýtt húsnæði árið 2008 vegna 
breytinga á legu þjóðvegarins.

Umfangsmikið verkfall strætis-
vagnastjóra hófst á miðnætti í 
nótt og getur haft áhrif á þá sem 
eru á leið til Svíþjóðar. Verkfallið 
verður í Stokkhólmi, Södertälje og 
Umeå. Búast má við löngu verk-
falli þar sem engar viðræður hafa 
farið fram á milli samningsmanna. 
Sveitarstjórnir höfnuðu tilboði 
sem kom frá bílstjórunum og síðan 

hefur ekkert gerst. Um 900 manns 
taka þátt í verkfallinu. 
Nú er aðalferðamannatíminn í 
Svíþjóð og Jónsmessunótt fram 
undan sem er hátíðardagur þar í 
landi. Verkfallið mun því hafa viða-
mikil áhrif á ferðamenn. Talið er að 
verkfallið geti náð til lestarstjóra 
áður en langt um líður og verður 
þá enn víðtækara. 

VERKFALL Í SVÍÞJÓÐ

Loksins hefur verið gefið grænt 
ljós á hraðlestarferðir frá Berlín 
til London í gegnum Ermarsunds-
göngin. Fullkomin hraðlest á að 
fara þessa leið á fjórum og hálfri 
klukkustund. Önnur leiðin kostar á 
bili 39-49 pund. Með þessu opnast 
tengileið frá London til Berlínar, 
Madríd og annarra borga á megin-
landinu. 

Búist er við að milljónir ferða-
manna muni nýta sér þessa nýju 
leið árlega. Eurostar-lestin á milli 
Lundúna og Parísar hefur verið 
mjög vinsæl. Það hefur tekið þrjú 
ár að koma leyfinu í gegn en það er 
Deutsche Bahn sem sér um þessar 
nýju ferðir. Talsmaður Eurotunnel 
segir við Daily Mail að göngin geti 
vel tekið við þessari nýju umferð 
og ekki þurfi að kosta miklu til. 

Hann segir þetta verða afar jákvætt 
og mikið framfaraskref í sam-
göngum fyrir ferðamenn. „Þetta eru 
frábærar fréttir fyrir þær milljónir 
ferðamanna í Norður-Evrópu sem 
vilja ferðast á umhverfisvænan 
hátt,“ segir Jacques Gounon, fram-
kvæmdastjóri Eurotunnel. 

Búist er við þremur ferðum á 
dag. Hægt verður að fara til Kölnar 
á innan við fjórum klukkustundum. 
Farþegar geta valið hvort þeir fari 
til Kölnar eða Berlínar. Sömu-
leiðis er lest sem fer til Brussel og 
þaðan til Rotterdam og Amsterdam. 
Lestar ferðin opnar möguleika á víð-
tæku ferðalagi um Evrópu. 

Á leiðinni geta farþegar slakað á 
í sætum sínum og unnið á netinu 
og losna um leið við biðraðir á flug-
völlum.

FRÁ LONDON TIL 
BERLÍNAR MEÐ HRAÐI

■ SUMAR
Jónsmessa er á mánudag, 
24. júní, og verður efnt til 
hátíðarhalda víða um land 
um helgina af því tilefni. Á 
Hofsósi er löng skemmtihelgi 
fram undan sem endar á stór-
dansleik með Matta Matt og 
vitleysingunum. Sjá nánar á 
skagafjordur.is.
Í Hveragerði verður líf og fjör 
við eldstæðið í lystigarðinum 
á laugardag á milli kl. 13-18. 
Sjá nánar á hveragerdi.is.
Sömuleiðis verður mikið 
um dýrðir á Eyrarbakka. Þar 
á meðal eru heimboð hjá 
nokkrum íbúum staðarins. 
Hafdís og Jóhannes halda 
gamla skátaheimilinu opnu 
með myndum og munum frá 
skátastarfinu. Nánar á eyrar-
bakki.is.
Ýmsar aðrar uppákomur 
verða um helgina en skoða 
má þær á vef Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga eða 
samband.is.

HÁTÍÐ Á 
JÓNSMESSU

H Ú S G Ö G N
Verslun okkar er opin:

Virka daga kl.9-18

Patti verslun  I  Dugguvogi 2  I  Sími: 557 9510  I  vefsíða www.patti.is

60% -20%

-30%
-90%

-10%

-50%

40%

Sýningareintök og útlitsgallaðar vörur

með allt að 90% afslætti 

LOKADAGUR
 ÚTSÖLUNNAR
                          í dag 19. Júní

1 stk

   Borðstofuborð                 
 frá 45.000
 verð áður 83.900

   Bast stóll             
      9.900
 verð áður 24.900

   Heilsukoddar                 
           2.900
   verð áður 6.900

   Barnarúm                 
           15.000
   kommóða 15.000

   Járn höfðagaflar      
           2.000
        nokkar stærðir 

    Speglar 160cm/209cm     
    frá5.000
 verð áður 47.900

ð                    B   B   
   
ver

Speglar 160

   Bo
ffrá 44
vverð

Heilsukodda

opnum 
kl.9

-10%

                         

1 stkk

Hornsófi 2H2  verð 99.900 áður 238.900

með allt að  afslætti

Sófasett 3+1 verð 149.000  áður 286.800

Leður sófasett 311 verð 150.000  áður 594.900
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NETVERSLANIR
& ÞJÓNUSTA

Spjallað á netinu
Þjónustuver Vodafone opnaði nýlega 
nýtt og öfl ugra netspjall fyrir viðskipta-
vini sína. SÍÐA 2

Netverslun eykst
 Sala á netinu með spjaldtölvum mun 
stóraukast næstu fi mm árin.  SÍÐA 4

Bestu flugurnar
Verslunin Veiðifl ugur heldur úti vefversl-
un á www.veidifl ugur.is þar sem kaupa 
má úrval af veiðifl ugum. SÍÐA 6
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Net verslu n hef u r tek ið 
 miklum breytingum undan-
farinn áratug, bæði að því er 

snertir verslunina sjálfa og kaup-
hegðun neytenda. Neytendur eru 
farnir að eyða mun meiri tíma en 
fyrir áratug í rannsóknarvinnu og 
netverslanir leggja ríkari áherslu á 
upplifun neytenda. Að sögn  Soffíu 
Þórðardóttur, forstöðumanns vef-
lausna og sérþróunar hjá TM Soft-
ware, eru gríðarlega spennandi 
tímar fram undan í netverslun. 
„Spár gera ráð fyrir að árið 2020 
fari 70% verslunar í heiminum 
fram á netinu. Viðskiptavinir eyða 
líka miklu meiri tíma í dag í rann-
sóknar vinnu. Fyrir áratug tók kaup-
ferlið hálfan dag en núna tekur það 
að meðaltali þrjá daga. Viðskipta-
vinir eru líka viljugri að kaupa dýr-
ari vörur á netinu sem falla að lífs-
stíl þeirra. Við sjáum til dæmis 
aukningu í sölu húsgagna, bíla og 
dýrari vörumerkja sem hafa tilfinn-
ingalegt gildi fyrir neytendur.“ 

Netverslanir eru á sama tíma 
farnar að leggja 
meiri áherslu á 
upplifun fyrir við-
sk iptav ininn og 
að bjóða þei m 
vörur og þjónustu 

sem henta lífsstíl hvers og eins. 
„Áður fyrr lögðu netverslanir meiri 
áherslu á að keppa í verði og af-
hendingartíma vörunnar. Það hefur 
breyst og nú leggja þær áherslu á að 
skilja lífsstíl neytandans og mæta 
þörfum hans. Því betur sem selj-
endur þekkja okkur því betri vörur 
og þjónustu geta þeir jú boðið 
okkur.“

Snjallsímar og spjaldtölvur sækja á
Samruni ólíkra tækja og miðla 
skiptir líka miklu máli í þróun net-
verslunar næstu árin. Soffía  bendir 
á að í dag fari 30% netverslunar 
fram í gegnum snjallsíma og spjald-
tölvur. „Það skiptir miklu máli 
fyrir verslanir að bjóða upp á sam-
hliða upplifun gegnum ólík tæki og 
miðla. Ég gæti til dæmis heyrt um 
áhugaverða vöru og skoðað hana í 
símanum mínum en klárað  kaupin 
heima í tölvunni.“ Einnig munu 
„off-line“ og „on-line“ viðskipti 
blandast meira saman. „Ef einhver 

vill kaupa flík 
sem er mjög 
dýr er hægt 
a ð  l e g g j -
ast í rann-
sóknar-
v i n n u  á 
netinu 
og skoða 
ólík vöru-
merki. Svo 

er hægt að fara í verslunina sjálfa, 
máta og þreifa á vörunni, en ganga 
frá kaupum heima í tölvunni. Ég sé 
þá þróun alveg eiga sér stað hér-
lendis enda yfirleitt stutt í næstu 
verslun.“

Í þessu samhengi bendir Soffía 
á hversu mikilvægt það er fyrir 

 verslanir hér á landi að koma upp 
netverslun. „Allur heimurinn er 
samkeppnismarkaður fyrir  flestar 
íslenskar verslanir. Neytendur geta 
auðveldlega keypt flestar vörur og 
þjónustu frá erlendum net versl-
unum. Því skiptir miklu að við-
skiptavinir geti skoðað vörurnar fyrst 

á  netinu áður en verslað er við inn-
lendar verslanir. Þegar hefð bundin 
verslun bætir við sig netverslun 
 verður ekki endilega mikil sala þar 
strax en tilkoma hennar getur þó 
aukið söluna í heildina séð. Þannig 
skiptir máli að neytendur geti kynnt 
sér hvað er til og á hvaða verði.“

Upplifun neytenda skiptir meira máli
Miklar breytingar hafa orðið á netverslunum undanfarinn áratug. Neytendur eyða meiri tíma í rannsóknarvinnu og seljendur leggja 
meiri áherslu á upplifun neytenda. Spáð er miklum vexti í netverslun á heimsvísu næstu árin og að árið 2020 fari 70% verslunar í 
heiminum fram á netinu.

 Neytendur eru viljugri 
en áður að kaupa dýrari 
vörur á netinu sem falla 
að lífsstíl þeirra.

Samruni ólíkra tækja og miðla skiptir miklu máli í þróun netverslunar næstu árin enda fara 30% netverslunar fram í gegnum snjallsíma 
og spjaldtölvur að sögn Soffíu Þórðardóttur, forstöðumanns veflausna og sérþróunar hjá TM Software. MYND/ANTON 

Það þykir engum gaman að sitja lengi 
við símann og hlusta á tónlist eða 
skilaboð á meðan beðið er. Því hitti 

netspjall Vodafone í mark því þar eiga sér 
stað hiklaus og ánægjuleg samskipti,“ segir 
Ragnheiður Hauksdóttir, forstöðumaður 
þjónustuvers Vodafone, sem í liðinni viku 
tók í notkun nýtt og öflugra netspjall fyrir 
viðskiptavini sína.

„Við byrjuðum með netspjallið árið 2011 
og það sló strax í gegn. Með nýju útgáfunni 
útvíkkum við þjónustuna enn frekar og 
mætum betur þörfum farsíma- og spjald-
tölvueigenda,“ segir Ragnheiður.

Netspjall eru skrifleg samskipti í litlum 
skjáglugga þar sem viðskiptavinir geta haft 
beint og tafarlaust samband við þjónustu-
fulltrúa á netinu.

„Í stað þess sem áður var, þegar viðskipta-
vinir biðu fastir á símalínunni, er nú hægt 
að vinna á meðan beðið er, brjóta saman 
þvott, sinna börnum, horfa á sjónvarp eða 
hvað sem er á meðan þjónustufulltrúi lítur 
á vandamálið og gerir lagfæringar í sam-
skiptum á netspjallinu. Á netspjallinu er 
alltaf svarað um hæl og viðskipta vinurinn 
getur svarað á móti eftir eigin hentug-
leikum,“ útskýrir Ragnheiður.

Vodafone hefur gert kannanir meðal við-
skiptavina sinna og spurt hvort þeir myndu 
mæla með þjónustuveri Vodafone við vini 
og kunningja. Að sögn Ragnheiðar hafa við-
brögðin verið einróma jákvæð og þjónustu-
verið fengið háa einkunn.

„Viðskiptavinir kunna vel að meta að 
þurfa ekki lengur að bíða og fá þjónustu 
strax. Margir finna sig knúna til að senda 
okkur hrós eftir samskipti á netspjallinu, 
sem er afar ánægjulegt. Góð viðbrögð við-
skiptavina hvetja okkur til enn frekari af-

reka og við hugsum stöðugt um hvað við 
getum gert betur til að skara enn meira fram 
úr,“ segir Ragnheiður.

Hæfileikaríkt starfsfólk
Árið 2012 tók þjónustuver Vodafone á móti 
475.000 símtölum en fyrirtækið sinnir nú 
um 381.000 þjónustuliðum fyrir viðskipta-
vini sína.

„Allt er þetta mikil áskorun og því  viljum 
við þjónusta viðskiptavini á skilvirkari og 
skjótari hátt með netspjallinu. Til við bótar 
við það erum við vakandi yfir því sem 
betur má fara hjá viðskiptavinum okkar og 
hringjum í þá að fyrra bragði ef við sjáum 
eitthvað sem betur mætti fara,“ upplýsir 
Ragnheiður.

Í virku netspjalli er Vodafone fyrirmynd 
annarra fyrirtækja og mikið leitað til fyrir-
tækisins vegna góðs árangurs á því sviði.

„Galdurinn við mikinn og góðan árangur 
netspjallsins felst í starfsfólkinu. Við veljum 
sérstaklega hæft fólk í þann hluta þjónust-
unnar því það á ekki við alla að halda uppi 
skriflegum samskiptum. Það getur reynst 
erfitt að taka upp símtól og fá ekki lesið í 
svipbrigði viðmælandans en þó er enn erf-
iðara að ræða við ókunnuga með orðum á 
blaði og án raddar og svipbrigða. Slíkt krefst 
hæfileika og við hjá Vodafone erum afar 
lánsöm að eiga svo gott fólk í okkar röðum.“

Leysa allan vanda með ánægju
Ragnheiður segir viðskiptavini helst hafa 
samband við þjónustuverið þegar eitthvað 
bjáti á.

„Það upplifum við hins vegar aldrei sem 
leiðindi því viðskiptavinir eru yfirleitt kurt-
eisir og sú þjónusta sem við bjóðum upp á 
verður sífellt f lóknari. Því er eðlilegt að 

fólk sé óöruggt og þarfnist aðstoðar við úr-
lausn sinna mála. Við mætum vanda þess 
með ánægju og stjórnum samskiptum á 
þann veg að upplifun viðskiptavina sé góð 
og allt gangi hratt og vel fyrir sig,“ segir 
 Ragnheiður.

Hún segir viðskiptavini Vodafone geta 
leitað til þjónustuversins með allt milli him-
ins og jarðar.

„Í nýju netspjalli er Vodafone með alla 
snertif leti, hvort sem viðskiptavinurinn 

er með snjallsíma, spjaldtölvu eða tölvu. 
Þar er hægt að leita aðstoðar vegna far-
síma, reikninga, net- og sjónvarpsstöðva, 
og tækni legrar aðstoðar til fyrirtækja,“ út-
skýrir Ragnheiður.

„Ung kynslóð Íslendinga er með ein-
dæmum fjölhæf því hún er nánast alin upp í 
rafrænum heimi. Því fara starfsmenn nú létt 
með að veita viðskiptavinum Vodafone enn 
betri og skjótari þjónustu með hjálp nýjustu 
samskiptatækni.“

Afbragðs spjall við viðskiptavini
Fyrir sléttri viku opnaði þjónustuver Vodafone nýtt og öflugra netspjall fyrir viðskiptavini sína. Nýja spjallið er notendavænna fyrir 
snjallsíma og spjaldtölvur. Með netspjalli er tímafrek bið á símalínu úr sögunni en í staðinn fá viðskiptavinir traust og tafarlaus svör.

Ragnheiður Hauksdóttir er forstöðumaður þjónustuvers Vodafone sem með nýrri útgáfu af öflugu netspjalli 
eykur enn á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini sína. MYND/VALLI



Kíktu á midi.is til að sjá framboðið af tónleikum, kvikmynda -og leiksýningum og íþróttaviðburðum.

HVERNIG VÆRI AÐ 
KÍKJA ÚT Í KVÖLD?
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Aukinni netverslun fylgir aukin hætta á að net-
þrjótar finni leiðir til þess að stela bankaupp-
lýsingum frá viðskiptavinum. Til eru 

ýmis ráð til þess að koma í veg 
fyrir að slíkt gerist. 

1. Passaðu upp á að vefsíðan 
sé örugg Mikilvægt er að 
vefsíðan sé læst með SSL-
lás. Hægt er að athuga það 
í heiti síðunnar en ef lásinn 
er á henni stendur fremst í 
heiti slóðarinnar: HTTPS:// 
en vanalega stendur aðeins 
HTTP://.  Oft birtist líka lás neðst 
eða efst á síðunni. Ef S-ið og lásinn 
eru til staðar þá ætti að vera öruggt að 
versla á síðunni.

2. Ekki vista bankaupplýsingar á vefsíðum Ef 
upp skyldi koma að brotist sé inn á netþjón vefsíð-
unnar og öllum bankaupplýsingum stolið er vissara 
að vera ekki búinn að vista upplýsingarnar. Þó svo 
að það taki örlítið lengri tíma í hvert skipti sem 
verslað er að skrifa inn allar upplýsingarnar þá er 
betra að hafa varann á.

3. Fylgstu með bankayfirlitinu þínu Farðu 
reglulega inn á heimabankann eftir að verslað er á 
netinu. Ef eitthvað kemur upp á verður að bregðast 

við því strax. Eftir 30 daga eða meira er 
ekki öruggt að geta fengið peninginn til 
baka ef um svindl var að ræða.

4. Notaðu eigin tölvu og vertu heima 
þegar þú gerir kaupin Hættan við 

að versla í almennings-
tölvum eins og til dæmis á 

bókasöfnum, í vinnunni eða 
á netkaffihúsum er að þú veist 

aldrei hver notar tölvuna á eftir 
þér eða er á sama neti og þú. Það 

er líka svo huggulegt að versla í 
náttfötunum heima.

5. Of gott til þess að vera satt? Ef vara 
sem er yfirleitt dýr á öllum síðum finnst á 
einni vefsíðu mikið ódýrari, er það líklega 
of gott til að vera satt. Til þess að athuga 

hvort síðan sé í raun alvöru netverslun er 
hægt að spyrja leitarvélarnar á net-

inu um það. Virkir netnotendur 
blogga oft um slíkt eða láta vita 

á Yahoo-answer.

Gæta þarf fyllsta 
öryggis þegar 
verslað er á netinu
Með nokkrum einföldum ráðum er hægt að koma í veg fyrir stuld á 
bankaupplýsingum í gegnum netverslanir. Mikilvægt er að hafa ávallt varann 
á þegar persónuupplýsingar eru settar á netið. 

Passa þarf upp á persónuupplýsingar þegar verslað er á netinu.

Stöðug aukning á sölu gegnum 
netið á næstu fimm árum
„Samkvæmt nýjustu rann sóknum 
Forrester Research hefur net-
verslun í Ameríku síðustu fimm 
árin vaxið tvöfalt hraðar en öll 
smásala samanlögð. Það lítur út 
fyrir að þessi þróun muni halda 
áfram næstu fimm árin og sam-
kvæmt niðurstöðum rannsókna 
telja menn að árið 2017 muni sala 
gegnum netið vera tíu prósent af 
allri smásölu,“ segir Jón Trausti. 
Hann telur því ljóst að mikið sé í 
húfi fyrir smásala sem og heildsala. 
„Stærstu tækifærin og mesti vaxtar-
broddurinn í netverslun verður því 
á netinu næstu árin.“ 

20% af sölu helstu 
netverslana eiga sér stað með 
„mobile“-tækjum
„Það er ekki nóg að setja „bara“ 
upp netverslun. Mikil aukn-
ing í notkun spjaldtölva og sú 
staðreynd að skjárinn á þeim er 
stærri og notendavænni en á far-
símum hefur leitt til þess að við-
skiptavinir nota spjald tölvur í 
auknum mæli við að kaupa vörur 
og þjónustu gegnum netið,“ segir 
Jón Trausti. 

Hann bendir á að samkvæmt 
tölum frá fyrir tækinu  Monetate 
aukist ekki aðeins salan á  netinu 

heldur séu þær upphæðir á 
vörum og þjónustu sem verslað 
er með gegnum netið stöðugt að 
hækka. „Rannsóknarfyrirtækið 
eMarketer spáir því að 62,5% af 
allri „mobile“-net verslun muni 
koma í gegnum spjaldtölvur 
árið 2013. Samkvæmt nýjustu 
spám mun netverslun gegnum 
 spjaldtölvur og snjallsíma verða 
71,5% árið 2017,“ upplýsir Jón 
Trausti. 

„Mobile Responsive“
-netverslun er nútíðin
Með markvissri netmarkaðssetn-
ingu er mögulegt að stórauka 
heimsóknir inn á vefsíður að 
sögn Jóns Trausta. „Og með því 
að skrifa leitarvélavæna texta og 
nota leitarvélabestað myndefni 
geta leitarvélar eins og  Google 
betur fundið síður á undan sam-
keppnisaðilum. 

Það er ekki lengur nóg að setja 
upp netverslun og vona að við-
skiptavinir láti sjá sig. Vel mark-
aðssett netverslun, sem hefur 
texta og myndefni sem Google 
getur lesið, mun koma fyrir-
tækjum vel áleiðis í netsölu,“ 
segir hann og bendir jafnframt á 
að það að netverslunin aðlagi sig 
að nýjustu „mobile“-tækjum sé 
ekki lengur framtíðin,  heldur nú-

tíðin. „Helstu kostir „Mobile Res-
ponsive“-netverslunar eru þeir 
að netverslunin er sérstaklega 
hönnuð og forrituð fyrir spjald-
tölvur og snjallsíma og aðlagar 
sig að þessum tækjum.“

Leitaðu til sérfræðinga í 
netmarkaðssetningu
Þeir sem þurfa að uppfæra net-
verslunarkerfi eða setja upp nýja 
netverslun frá grunni ættu að 
leita til sérfræðinga að sögn Jóns 

Trausta. „Þeir geta þá aðstoðað 
við að setja upp „mobile“-net-
verslun sem Google getur lesið.“

Nánari upplýsingar um Allra 
átta má nálgast á www.8.is

Sala á netinu með spjaldtölvum 
mun stóraukast næstu fimm árin
„Mobile Responsive“ netverslun er það sem koma skal að sögn Jóns Trausta Snorrasonar, netmarkaðsráðgjafa og verkefnastjóra hjá 
Allra átta. Allra átta er hópur sérfræðinga á netinu sem veitir íslenskum fyrirtækjum vefráðgjöf. Þeir greina þarfir, aðstoða við 
stefnumótun, hönnun, forritun, hýsingu og markaðssetningu á netinu.

Þeir sem þurfa að uppfæra netverslunarkerfi eða setja upp nýja netverslun frá grunni ættu að leita til sérfræðinga. Hjá Allra átta, 
www.8.is, starfar hópur sérfræðinga á netinu sem veitir íslenskum fyrirtækjum vefráðgjöf.
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NASHVILLE
Tvær kántrýstjörnur 
 berjast um hylli áhorfenda 
á mánudagskvöldum..

LEIKARI ÁRSINS
Ólafur Darri fer með hlut-
verk í þáttum sem sýndir 
verða á Stöð 2 næsta vetur.

FYRIR KRAKKANA
Stöð 2 sýnir vandað talsett 
barnaefni. Að baki rödd-
unum liggja margar vinnu-
stundir.
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Svampur Sveinsson
Siggi Sigurjóns
1. Áttu þér uppáhaldsfrasa? „Frasarnir eru 

svo margir en ég man engan í svipinn. Hins 
vegar er talsetningin mjög skemmtileg en erfi ð 
því Svampur talar svo hratt og er svo súr.“

2. Skemmtilegasta atriðið? „Mér er bara 

minnisstætt hvað hugmyndafl ugið 
fl ýgur hátt í þáttunum.“

3. Aðrar teiknimyndapersónur sem 
þú hefur talað inn á: „Ég hef talað 
fyrir ógrynni persóna. Til dæmis hef ég verið 
Kaninka í Bangsímon undanfarið ár. Einhverra 
hluta vegna tala ég oft fyrir fugla. Til dæmis fyrir 
fuglinn Sasú í Lion King sællar minningar.“

Doddi
Sara Margrét Nordahl
1. Áttu þér uppáhaldsfrasa? „Nei, engan 

sérstakan frasa, en ég held mikið upp á hlátur-
inn hans Dodda, hehehe.“

2. Skemmtilegasta atriðið? „Þegar 
Eyrnastór gaf öllum í bænum hröðunar-
duft,“ segir Sara sem dreymdi um að fá 

að talsetja frá því hún sá Konung ljónanna þegar 
hún var barn. Hún hefur nú unnið hjá Stúdíói Sýr-
landi í rúmt hálft ár. 
3. Aðrar teiknimyndapersónur sem þú 

hefur talað inn á? „Ég hef talað fyrir Molly í 
Kúlugúbbunum og Tillý í Tillý og vinir auk fjölda 

annarra teiknimynda. Þetta er eitt það skemmti-
legasta sem ég geri.“

Strumparnir/Júlli kóngur/Nenni í Latabæ

Dóra 
Vigdís Hrefna Pálsdóttir
1. Áttu þér uppáhaldsfrasa? „Þegar Dóra spyr 

börnin: Hvað fannst ykkur skemmtilegast í dag? 
og því fylgir sjö sekúndna þögn.“

2. Skemmtilegasta atriðið? „Þættirnir ganga 
út á endurtekningar. Dóra fer ferðalag og á þrjá 
staði. Þættirnir hafa með tímanum orðið meira 
absúrd og ég man eftir því að hún hefur hoppað 
inn í sögubækur og lent inni í ævintýrum.“
     Vigdís Hrefna telur þættina afar vel heppnaða. 

„Það sem mér fi nnst skemmtilegast er að þetta 
eru ævintýraþættir þar sem aðalsöguhetjan er 
stelpa, sem er ekki algengt. Hennar aðal-
markmið er ekki að vera sæt og þá höfða 
þættirnir bæði til stráka og stelpna.“ 

3. Aðrar teiknimyndapersónur sem þú 
hefur talað inn á? „Ég hef talað inn á gömlu 
Disney-útgáfuna af Mjallhvíti sem mér þykir mjög 
vænt um. Ég hef lesið fyrir Öskubusku og núna 
síðast var ég í „The Rise of the Guardians“. Þá 

hef ég leikið Tannálfi nn og leikið í Barbie-
teiknimyndum.

ANDLITIN Á BAK VIÐ
RADDIRNAR
Stöð 2 hefur frá upphafi sýnt vandað talsett barnaefni. Að baki hverri teiknimynd liggur mikil 
vinna sem þýðendur og leikarar leggja á sig til að veita börnum allra bestu skemmtun. 

LÆRKEVEJ
Miðvikudag 
Kl. 21.35

BREAKING BAD
Fimmtudag
Kl. 21.15

BESTA SVARIÐ
Föstudag
Kl. 20.00

LATIBÆR
Laugardag
Kl. 17.55

THE KILLING
Sunnudag
Kl. 21.20

KINGDOM OF 
PLANTS
Mánudag
Kl. 20.00

MIKE & MOLLY
Þriðjudag
Kl. 20.25

Laddi
Laddi er ókrýndur konungur talsetningar. Hann hefur 
talað fyrir ógrynni persóna í gegnum árin en hæst 
ber þó að nefna Strumpana sem Laddi talaði inn á árið 

1982. Þar talaði hann fyrir hverja og einustu pers-
ónu, strumpa, tröll, galdrakarl og kisu. Var ekki erf-

itt að muna raddir hvers og eins? „Til að 
byrja með var það það. Ég þurfti að búa 
til raddir fyrir alla og til að muna þær notaði 

ég lítið segulband sem ég var með radd-
irnar inni á. Ég mundi aðalradd-
irnar, Strympu, Æðstastrump 
og Gáfna-
strump. 

Til að muna raddir strumpanna sem komu sjaldan fyrir hlust-
aði ég á kasettuna,“ segir Laddi og áréttar að talsetn-

ing hafi  verið mun erfi ðari í þá daga. „Í dag getur 
þú verið með eins margar rásir og þú vilt, þá hins 
vegar voru rásirnar aðeins tvær. Ef maður klikkaði 

þurfti maður bara að byrja upp á nýtt. Þetta var 
mjög erfi tt og seinvirkt.“

Er einhver strumpur í uppáhaldi? „Ég hugsa 
að æðsti strumpur sé í mestu uppáhaldi.“
Er einhver teiknimynd sem þú  hefur 
lesið inn á í meira uppáhaldi en 
aðrar? „Ég man sérstaklega eftir andanum í 

Aladdín og asnanum í 
Shrek. Þetta voru mjög 
skemmtilegar týpur.“

Nýja OZ-appið hefur svo 
sannarlega slegið í gegn síðan 

það var kynnt 
fyrir áskrif endum 
Stöðvar 2 í 
síðustu viku. Nú 
þegar hafa um 
10.000 manns 
sótt það og nota 
að staðaldri í 
snjall símum 

sínum og spjaldtölvum eða til 
að streyma útsendingunni áfram 
á hefðbundinn sjónvarpsskjá í 
gegnum Apple TV. Ari Edwald, 
forstjóri 365, segir viðtökurnar 
hafa verið mjög góðar og að 
áskrifendur séu mjög hrifnir af 
nýju þjónustunni. „Þessi nýja 
þjónusta er einkar vel heppnuð 
og viðbrögð áskrifenda okkar 
hafa verið mjög jákvæð. Stöðugt 
fl eiri bætast í hópinn á hverjum 
degi og við sjáum hvernig margir 
áskrifendur nýta sér þjónustuna 
daglega og safna efni til að horfa 
á síðar.“ Ari segir sjónvarpsáhorf 
vera að aukast, þvert á það sem 
margir halda. Hins vegar séu 
áhorfendur farnir að horfa öðru-
vísi á sjónvarp en áður. „Fólk 
vill stjórna sjónvarpsáhorfi  sínu 
meira en áður. Í þeim breytingum 
felast bæði miklar áskoranir fyrir 
okkur en ekki síður tækifæri. Við 
hjá 365 munum bakka þessa 
þróun upp með betri netteng-
ingum síðar á árinu og getum 
þá boðið saman netáskrift og 
sjónvarpsáskrift.“ Áskrifendur 
 Stöðvar 2 geta sótt um aðgangs-
orð fyrir OZ-appið inn á www.
stod2.is. OZ-appið er ókeypis 
en OZ rukkar 990 kr. mánaðar-
gjald fyrir geymslu efnisins.

OZ-APPIÐ 
FÆR
FRÁBÆRAR 
VIÐTÖKUR

Ari Edwald
forstjóri 365



Ævi borgarstjóra Reykjavíkur verður rakin í fjórum þáttum sem 
sýndir verða á Stöð 2 í júní og júlí. Kvikmyndagerðarmaðurinn 
Gaukur Úlfarsson fylgdi honum eftir í aðdraganda skrautlegrar 
kosningabaráttu Besta flokksins árið 2010 auk þess sem þráður-
inn var tekinn upp eftir að Jón tók við embættinu. Kvikmyndin 
Gnarr var frumsýnd í nóvember 2010 en Gaukur gerði kvikmynd-
ina og þættina samhliða. „Það er ekkert einasta viðtal í myndinni 
en í þáttunum er stútfullt af þeim og farið mun ítarlegar í ævi 
hans. Við ræðum meðal annars við samferðamenn hans, móður 
og vinnufélaga. Þannig reynum við að fá skýrari mynd af þessum 
stórbrotna manni. Auk þess sýnum við eldra grín úr smiðju Jóns 
Gnarr, meðal annars úr Fóstbræðrum.“  

Samstarf Gauks og Jóns byrjaði upphaflega sem hugmynda-
vinna að sjónvarpsþáttum. „Einn daginn kom hann á hugmynda-
fund í kjánalegum jakkafötum og sagðist hann hafa verið í 
myndatöku fyrir Morgunblaðið sem borgarstjóraefni Besta 
flokksins. Eftir það fóru fundir okkar að snúast meira og meira 
um að gantast með að búa til alls konar asnaleg slagorð og 
stefnumál. Eina nóttina þegar ég var andvaka kviknaði á peru 
hjá mér og ég vissi að ég yrði að taka allt ferlið upp. Ég myndi 
aldrei fyrir gefa mér ef ég hefði ekki náð því, að hafa ekki verið á 
 staðnum og gert þetta almennilega.“

Gaukur segir allt ferlið í kringum kosningarnar hafa verið stór-
kostlegt gaman. „Ég vissi að Jón var fyndnasti maður sem við 
Íslendingar höfum átt. Ég hef unnið með mörgu fyndnu fólki en 
Jón er algjört séní hvað þetta varðar. Hann á sér þó líka alvar-
legri hlið og tekur starf sitt sem borgarstjóri mjög alvarlega. 
Hann er maður sem klárar þau verk sem honum eru falin og 
myndi aldrei hlaupast á brott frá þeim. Það má líka ekki gleyma 
því að Jónsi er pönkari og pönkarar eru bestir. Við gleymum því 
stundum á meðan andstæðingar hans hamast við að kalla hann 
trúð að borgarstjórinn í Reykjavík er Jónsi pönk.“

Skemmtilegir og fróðlegir þættir um einn sérstakasta stjórn-
málamann Íslandssögunnar. Fyrsti þátturinn verður sýndur 
sunnudaginn kl. 19.25.

PÖNKARI VARÐ BORGARSTJÓRI
Ævi Jóns Gnarr er mjög óvenjuleg. Hann var lagður í einelti í barnaskóla og varð seinna pönkari. Á fullorðinsárum 
varð hann einn vinsælasti grínisti landsins og ekkert sem benti til þess að hann yrði áhrifamikill stjórnmálamaður. 

„Við gleymum 
því stundum 
á meðan and-
stæðingar 
hans hamast 
við að kalla 
hann trúð að 
borgar stjórinn 
í Reykjavík 
er Jónsi 
pönk,“ segir 
kvikmynda-
gerðarmaðurinn 
Gaukur Úlfars-
son.
MYND/VALLI

ILLRÆMDUR 
KAÞÓLIKKI

Bandaríski leikarinn Peter 
Sarsgaard hefur mikla reynslu 
af túlkun myrkra, óhugnanlegra 
og illræmdra persóna. Sjálfur 
er hann afar fl ughræddur.

Fyrsta hlutverk Sarsgaards 
á hvíta tjaldinu var í myndinni 
Dead Man Walking, en þar lék 
hann fórnarlamb morðingja 
sem var svo dæmdur til dauða. 
Segja má að hann hafi  nú 
snúið við blaðinu, því í þriðju 
seríu þáttaraðarinnar The Kill-
ing, sem nýlega hóf göngu sína 
á Stöð 2, leikur hann fanga á 
aftökudeild. 

Sjálfur segist hann alfarið 
mótfallinn dauðarefsingum. 
Hann gekk í kaþólskan grunn-
skóla sem var rekinn af jesú-
ítum. Hann segir að trúarlegt 
uppeldið hafi  haft mikil áhrif 

á hann sem leikara því kaþól-
ikkum sé kennt að elska óvin 
sinn. „Að missa áhugann á 
fjölbreyttum persónuleikum, 
góðum eða slæmum, er það 
sama og að missa trú á mann-
kyninu,“ sagði hann í viðtali 
við New York Times. Hann 
segir að til að setja sig í spor 
persóna sem hann á ekkert 
sameiginlegt með leiti hann til 
sammannlegra tilfi nninga eins 
og öfundar og óréttlætis. 

Peter Sarsgaard er kvæntur 
Maggie Gyllenhaal og saman 
eiga þau tvö börn. 

Sarsgaard er þó ekki ein-
göngu bundinn við illræmdar 
persónur, en hann fer til dæmis 
með hlutverk stjórnmálamanns 
í væntanlegri mynd Woodys 
Allen sem nú er í bígerð. 

THE KILLING
Kl. 21.20 sunnudaga

PÖNK Í REYKJAVÍK
Kl. 19.25 sunnudaga
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Fyrsti þáttur Nashville verður sýndur á Stöð 
2 mánudaginn 24. júní. Þættirnir fjallar um 
kántrísöngkonuna Raynu James, sem muna má sinn 
fífil fegurri og ferillinn farinn að dala. Ungstirnið 
Juliette Barnes er hins vegar á uppleið á ferlinum 
og á framtíðina fyrir sér. Rayna sér þann kost 
vænstan að reyna á samstarf þeirra beggja til að 
eiga von á að geta haldið áfram í bransanum.

Nashville-þættirnir hlutu góða dóma 
gagnrýnenda við frumsýningu þáttanna 
í Bandaríkjunum og þegar hefur verið 
ákveðið að ráðast í gerð annarrar þáttaraðar. 
Aðalleikkonurnar, Connie Britton og Hayden 
Panettiere, voru báðar tilnefndar til Golden 
Globe-verðlauna fyrr á árinu fyrir hlutverk sín í 
þáttunum.

NASHVILLE
Kl. 20.00 mánudaga

É
g kem við sögu í nokkrum 
senum en blikki menn augum 
gætu þeir hæglega misst af 
mér,“ segur  Ólafur Darri 

kíminn og af stakri hógværð um 
hlutverk sín fyrir HBO.

Ólafur Darri er nýkominn úr 
víkingi í Bandaríkjunum. Hlutverk 
hans voru raunar þrjú og í þeim 
öllum er hann umvafinn þekktum 
nöfnum úr kvikmyndaheiminum. 
Hann leikur í spennumyndinni A 
Walk Among the Tombstones með 
Liam Neeson í aðalhlutverki, sjón-
varpsþáttunum Banshee úr smiðju 
handritshöfunda True Blood og 
True Detectives með sjarmatröll-
unum Woody Harrelson og Matthew 
McConaughey í aðalhlutverkum. 

„Mér þótti afskaplega vænt um 
Woody í Staupasteini á árum áður. Í 
þáttunum leik ég meira á móti Matt-
hew sem er fínn gaur og mikill lista-
maður. Það verður líka að segjast að 
hann er alveg stórkostlega myndar-
legur maður. Hann er áhugasamur 
um Ísland og ekki ólíklegt að hann 
eigi eftir að koma hingað til að 
skjóta bíómynd einn daginn,“ segir 
Ólafur Darri um kynni sín af einu 
heitasta kyntákni samtímans.

„Víst getur verið svolítið óraun-
verulegt að standa augliti til auglitis 
við heimsfrægar kvikmyndastjörn-
ur. Maður hefur eytt drjúgum tíma 
með sumum þeirra fyrir framan 
sjónvarpið og því eðlilegt að maður 
hugsi um það hvort maður sé að 
ruglast aðeins í ríminu. Mín reynsla 
er sú að þær eru algjört yndi; harð-
duglegt fólk sem hefur unnið baki 
brotnu til að komast á sinn stall og 
veit hvað það er að berjast í bökk-
um. Ég fæ því ekki glýju í augun en 
hef ekki orðið fyrir vonbrigðum við 
að hitta átrúnaðargoðin.“

Ekkert glamúrlíf
Ólafur Darri gefur lítið upp um 
hlutverk sín í þáttum HBO annað 
en að þar sé hann með skegg. 

„Hlutverk mitt í True Detect-
ives var spennandi að takast á við 
og þættirnir fádæma flottir og 
 stjörnum prýddir,“ segir Ólafur 
Darri sem reiknar allt eins með að 
framhald verði á vinnu sinni vestra 
þótt ekki sé tímabært að 
segja frá meiru nú. 

„Það eru smá  peningar 
í  þessum bransa en ég 
er nýliði á nýjum mark-
aði og þarf að sýna hvað 
í mér býr áður en ég geri 
ein hverjar launakröfur. 
Mest um vert þykir mér 
þó að geta unnið á fleiri en 
einum markaði og stækka 
sjóndeildarhringinn,“ 
segir Ólafur Darri. Und-
anfarna sjö mánuði hefur 
hann verið á vinnuflakki á 
milli Los Angeles, New York, New 
Orleans og Norður-Karólínu.

„Það er nú ekki mikill glamúr yfir 
þessu og maður er mikið einn uppi á 
herbergi með flugþreytu. Vinnudag-
ar eru langir og lítill tími til leiks. 
Ég les þó mikið, vinn í eigin verk-
efnum og er orðinn helvíti góður í að 
fara einn í bíó. Það hefur mér reynd-
ar alltaf fundist skemmtilegt en hef 
nú haft fullkomna ástæðu til,“ segir 
hann og hlær.

Bandarískur ríkisborgari
Ólafur Darri segist ekki hafa 
dreymt um það í sekúndu að eiga 
eftir að leika í Bandaríkjunum 
þegar hann ákvað að leggja leiklist 
fyrir sig.  

„Nú er meiri áhugi á  erlendum 
leikurum vestra, sérstaklega 

skandinavískum, og það hefur 
opnað mér dyr. Sjónvarp er á miklu 
flugi um þessar mundir og stórleik-
arar sækjast eftir að leika í sjón-
varpsþáttaröðum.”

Vegferð Ólafs Darra hefur verið 
mikil á liðnum árum og fyrir viku 
hlaut hann Grímuna sem besti leik-
ari á árinu fyrir Mýs og menn. Þá 
er margt spennandi í farvatninu 

heima, eins og Hamlet í 
Borgar leikhúsinu og sjón-
varpsþættirnir Ófærð 
eftir Baltasar Kormák og 
Sigurjón Kjartansson.

„Ég veit eiginlega ekki 
hvers vegna mér hefur 
gengið svona vel. Ég er 
dálítið sérstök týpa því 
í leikarastétt eru ekki 
margir jafn stórir og 
ég. Það getur hjálpað 
eins mikið og það getur 
skemmt fyrir. Sem leik-
ari í íslenskum bíó-

myndum, leikhúsum og sjónvarpi 
hef ég fengið gríðarleg tækifæri og 
reynslu sem hefur sitt að segja, og 
sú staðreynd að ég fæddist í Banda-
ríkjunum og hef bandarískan ríkis-
borgararétt ævina út skemmir ekki 
fyrir. Því get ég gengið í vinnu úti 
án þess að þurfa að taka þátt í happ-
drættinu um græna kortið,“ segir 
Ólafur Darri sem hlakkar til að sjá 
afraksturinn í vetur.

„Ég horfi óhræddur á sjálfan mig 
í myndum þótt mér þykir það alltaf 
nett óþægilegt. Kollurinn er alltaf í 
vinnunni og maður leitar að því sem 
betur mátti fara. Ég er að ná þeim 
þroska sem þarf til að geta séð hve-
nær ég geri vel og hvenær ekki. Það 
er mikilvægt að geta horft á eigin 
verk og hluti af leikarastarfinu, eins 
og lífinu, að læra af reynslunni.“

FÁIR JAFN 
STÓRIR
Leikari ársins, Ólafur Darri Ólafsson, fer með 
spennandi hlutverk í tveimur nýjum þáttaröðum 
bandaríska sjónvarpsrisans HBO sem sýndar verða 
á Stöð 2 næsta vetur. 

Ég fæ 
ekki glýju í 
augun en 
hef ekki 
orðið fyrir 
von brigðum 
að hitta 
átrúnaðar-
goðin.

Connie Britton
Bandarísk leikkona, söngkona og 
framleiðandi.

■  Britton er þekktust fyrir hlutverk sitt 
sem Nikki Faber í gamanþáttunum 
Spin City, sem Tami Taylor í Friday 
Night Lights og sem Vivien Harmon í 
hryllingsþáttunum American Horror 
Story.

■  Hefur leikið í nokkrum 
kvikmyndum. Sú fyrsta var The 
Brothers McMullen en auk þess 
hefur hún leikið í Friday Night 
Lights og A Nightmare on Elm 
Street.

■  Hefur verið tilnefnd til 
nokkurra Emmy-verðlauna.

■  Britton ættleiddi son frá Eþíópíu.
■  Hún lærði kínversku í háskóla.
■  Þegar Britton fékk hlutverk í 

Nashville ákvað hún að flytja til 
Nashville.

SLAGUR 
KÁNTRÍ-
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Bandaríska þáttaröðin Break-
ing Bad snýr aftur á Stöð 2 
á fi mmtudagskvöld. Þetta er 
fi mmta og jafnframt síðasta 
þáttaröðin um Walter White 
og umsvif hans í eiturlyfja-
bransanum.
Leikarinn Bryan Cranston er 
í aðalhlutverki í Breaking Bad 
en hann vakti fyrst athygli 
sem pabbinn í gamanþátt-
unum Malcolm in the Middle. 
Hann sýndi á sér nýja hlið 
þegar hann tók að sér hlut-
verk Walters White, 
fyrrverandi efna-
fræðikennara og 
fjölskyldumanns, 
sem var orðinn 
hundleiður á líf-
inu. Þegar hann 
fékk fréttir af því 
að hann væri 
með krabbamein 

ákvað hann að nýta efna-
fræðikunnáttu sína og hefja 
framleiðslu fíkniefna. Cran-
ston hlaut Emmy-verðlaunin 
þrjú ár í röð fyrir frammistöð-
una í þáttunum.
Breaking Bad hefur hlotið 
mikið lof gagnrýnenda og 
þykir ein besta sjónvarps-
þáttaröð sem framleidd hefur 
verið. Þættirnir eru sýndir 
á AMC-sjónvarpsstöðinni í 
Bandaríkjunum sem þegar 
hefur sýnt fyrstu átta þætt-
ina sem núna verða teknir til 

sýninga á Stöð 2. Síð-
ari hlutinn er væntan-

legur seinna í sum-
ar og verður hann 
sýndur á Stöð 2 
aðeins þremur 
sólarhringum eftir 
frumsýningu á 
AMC.

SÍÐASTA 
ÞÁTTARÖÐIN 
AF BREAKING 
BAD

Hayden Panettiere
Bandarísk leikkona, söngkona og fyrirsæta.

■  Þrátt fyrir ungan aldur (23 ára) á Panettiere langan feril að 
baki. 

■  Hún lék í auglýsingu 11 mánaða gömul.
■  Fimm ára gömul landaði hún fyrsta hlutverkinu í þáttunum 

One Life to Live, en hefur síðan leikið í þáttum á borð við 
Guiding Light og Heroes en líklega er hún þekktust fyrir þá 
þætti þar sem hún lék klappstýru með sérstaka hæfileika.

■  Hún hefur leikið í nokkrum kvikmyndum, til dæmis Remember 
the Titans þegar hún var tíu ára, Message in a bottle, Bring it on: 
All or nothing, Raising Helen, Ice Princess og Scream 4.

■  Panettiere er af þýskum og ítölskum ættum en Panettiere þýðir 
bakari á ítölsku. 

■  Leikkonan á ekki langt að sækja leik áhugann en móðir hennar er 
fyrrverandi sápuóperuleikkona.

■  Hefur starfað sem fyrirsæta. Varð til dæmis andlit Neutrogena árið 
2006.

■  Kærasti Panettiere er úkraínski boxarinn Wladimir Klitschko.
■  Panettiere er aðgerðarsinni og hefur barist fyrir verndun hvala og 

annarra sjávardýra.

-KVENNA 

BREAKING BAD
Kl. 21.15 fi mmtudagur
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Miðvikudagur 
Flypaper
Rómantísk 
gamanmynd 
frá höfundum 
Hangover um 
bankarán sem 
fer gjörsamlega 
úr böndunum. 
Með aðalhlut-
verk fara Patrick 
Dempsey og 
Ashley Judd.

Fimmtudagur  
War Horse
Mögnuð mynd úr smiðju Ste-
vens Spielberg um fallega vin-
áttu ungs manns og hestsins 
hans í skugga stríðsátaka.

Föstudagur 
Brook-
lyn‘s 
Finest
Hörkufín 
spennumynd 
með Richard 
Gere, Don 
Cheadle 
og Ethan 
Hawke. 

Leiðir þriggja ólíkra 
lögreglumanna liggja saman á 
hættuslóð.

Laugardagur 
The Nines
Spennandi og yfi r-
náttúruleg mynd 
um líf nokkurra 
einstaklinga sem 
fl éttast óvænt 
saman. En þeir 
eiga kannski 
meira sameigin-
legt en gæti virst 
í fyrstu.

10 BÍÓ Á 
STÖÐ 2 BÍÓ

Stöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2

MYND HELGARINNAR

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

Sunnudagur 
Extremely Loud & 
Incredibly Close
Tom Hanks og Sandra Bullock 
í einkar áhrifamikilli mynd sem 
tilnefnd var til Óskarsverðlauna 
sem besta mynd ársins.

Mánudagur 
Wander-
lust
Skemmtileg 
gaman-
mynd með 
Paul Rudd 
og Jennifer 
Aniston um 
par frá Man-
hattan sem 

skiptir um gír og fl ytur úr stór-
borgarlífi nu upp í sveit.

Þriðjudagur 
The Next Three 
Days
Hörkufín spennumynd 
með Russell Crowe um 
mann sem neyðist til 
að taka upp varnir fyrir 
eiginkonu sína sem 
ákærð er fyrir morð.

Nú býðst áskrifendum Stöðvar 
2 að eiga frábæra stund með 
fjölskyldunni í Skemmtigarð-
inum í Grafarvogi á sérstökum 
vildarkjörum.

Áskrifendur geta keypt tíma 
í Lasertag á aðeins 1.500 kr. í 
stað 5.500 kr. Að auki fylgja 36 
minigolfbrautir FRÍTT með. 

Tilboðið gildir alla virka 
daga í júní frá kl. 16-19.

Lasertag-ferð með fjölskyld-
unni er æsispennandi ferð 
sem enginn gleymir – safn-
aðu skemmtilegum fjölskyldu-
stundum með Stöð 2 Vild.

Kynntu þér þetta og fleiri 
spennandi Vildartilboð nánar 
inni á stod2.is.

Stöð 2 Vild – er snilld.

SKEMMTILEGT VILDARTILBOÐ Í 
SKEMMTIGARÐINN GRAFARVOGI 

73%
AFSLÁTTUR

Stöð 2 Sport mun gera knatt-
spyrnumótum barna og unglinga 
góð skil í sumar líkt og undan-
farin ár í þáttunum Sumar-
mótin sem verða á dagskrá á 
fimmtudögum. Íþróttafrétta-
maðurinn og gleðigjafinn Guð-
jón Guðmundsson hefur umsjón 
með þáttunum og hann hefur 
séð marga af efnilegustu knatt-
spyrnumönnum landsins stíga 
sín fyrstu spor á knattspyrnu-
vellinum.

Fjörið hefst með þætti um 
Pæjumótið í Eyjum. Það voru 
ÍBV og TM sem héldu mótið um 

sl. helgi og þátturinn verður 
sýndur á fimmtudag klukkan 
19.00. Þar eru það stelpur í 5. 
flokki sem sýna hvað í þeim býr. 

Um næstu helgi fer fram 
Norður álsmótið hjá 7. flokki 
drengja á Akranesi og  verður 
þáttur um það mót sýndur 
fimmtudaginn 27. júní kl. 20.00. 
Næstu vikurnar tekur síðan 
hvert mótið við af öðru. Þáttur 
um Shell-mótið í Eyjum (6. flokk-
ur drengja) er á dagskrá 4. júlí, 
N1-mótið á Akureyri ( 5. flokk-
ur drengja) er sýndur 11. júlí, 
Símamótið í Kópavogi (5., 6. og 7. 

flokkur stelpna) er á dagskrá 25. 
júlí og þáttur um hið alþjóðlega 
mót Rey Cup í Reykjavík er á 
dagskrá fimmtudaginn 1. ágúst.

Í þáttunum er fjallað ítarlega 
um knattspyrnumótin sjálf, sýnd 
glæsileg tilþrif, falleg mörk 
og farið yfir úrslitin. Það er þó 
fyrst og fremst stemningin og 
upplifun keppenda sem verður 
fönguð í myndum og máli.

Með Guðjóni við gerð þáttanna 
vinnur Steingrímur Jón Þórðar-
son sem hefur unnið til fjölda 
verðlauna fyrir mannlífsþáttinn 
Sjálfstætt fólk.

KNATTSPYRNU-
STJÖRNUR FRAMTÍÐAR
Sumarmótin á fimmtudögum á Stöð 2 Sport. 

PROMETHEUS
Kl. 21.55 Laugardag

Leikstjórinn Ridley Scott og 
teymi hans dvöldu langdvöl-
um á Íslandi fyrir nokkru 
við tökur á Prometheus og 
afraksturinn má sjá hér 
á Stöð 2. Með aðalhlut-
verk fara Noomi Rapace 
(Karlar sem hata konur) 
og Charlize Theron.
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Til hamingju
með sjónvarp framtíðarinnar

Tilboð:  
iPad mini WiFi 16GB + Apple TV
76.990.-*
Listaverð: 83.980.-   

Með Apple TV
er hægt að senda

beint úr OZ appinu
í sjónvarpið**

iPad 4
Verð frá: 89.990.-

iPad mini
Verð frá: 59.990.-

iPhone
Verð frá: 79.990.-

iPod touch
Verð frá: 43.990.-
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Philips 47PFL6097T
• 3D Smart LED TV
• Full HD 1920 x 1080 Pixel PreciseHD
• Ambilight Spectra 2 baklýsing
• 600 Hz Perfect Motion Rate
• Easy 3D og 2D-3D conversion
• Smart TV nettenging
• Þráðlaus Wi-Fi móttakari
• Stafr. DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• 3x USB, 5x HDMI, VGA, CI rauf
• Skype möguleiki og EasyLink
• App fyrir iPhone/Android síma o.fl.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

249.995

4stk 
3D gleraugu 

fylgja

47”
LED

HÁGÆÐA PHILIPS 
SJÓNVARP Á 
FRÁBÆRU VERÐI

HÁGÆÐA PHILIPS 
SJÓNVARP Á 
FRÁBÆRU VERÐI

Philips 32HFL7406D
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða 

setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural 

Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart, 

VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt 
kortarauf.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

129.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

179.995

Philips 42HFL7406D
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða 

setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural 

Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart, 

VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt 
kortarauf.



Þú þarft ekki
 að kynna þig aftur

Þú þarft bara einn notanda fyrir allar síðurnar
í tölvunni, símanum eða spjaldtölvunni

Tónlist, bækur og miðar í bíó. Eitt og sama notandanafnið virkar á allar 

síðurnar þannig að notandi þarf aðeins að skrá sig einu sinni inn til að hafa 

aðgang að öllum síðunum. 

Innskráning

Ný miðaverslun á netinu sem selur miða

á allar sýningar í Smárabíói og Háskólabíói.
Tónlist.is er íslensk tónlistarveita 

með íslenska og erlend tónlist. 

Tónlist.is
Stærsta bókabúð landsins. Íslenskar og 

erlendar raf- og hljóðbækur í miklu úrvali.



KYNNING − AUGLÝSINGNetverslanir & þjónusta MIÐVIKUDAGUR  19. JÚNÍ 20136

Þetta hófst skömmu eftir að 
við byrjuðum saman. Ég er 
alltaf prjónandi og það vakti 

áhuga Trausta á prjónauppskriftum. 
Honum datt þá fljótlega í hug að gera 
lítið forrit til að teikna mynstur fyrir 
uppskriftir,“ segir Lilý Erla Adams-
dóttir, myndlistarkona og nemi í 
 textíl við Myndlistaskólann í Reykja-
vík. Trausti Dagsson, eiginmaður 
hennar, er mastersnemi í þjóðfræði, 
forritari og hönnuður í frístundum.

Hugmyndin um litla for ritið 
gleymdist raunar, en fyrir jólin 
2010 vantaði Lilý sárlega slíkt for-
rit því hana langaði að gefa fólkinu 
sínu rósabandsvettlinga með eigin 
mynstri. Þá hannaði Trausti einfalt 
teikniforrit. Jafnframt því sem vett-
lingunum fjölgaði datt Lilý fleira í 
hug sem gæti bætt forritið og bað 
Trausta að bæta því við. „Að lokum 
var það orðið mun umfangsmeira en 
við höfðum séð fyrir okkur, svo við 
ákváðum að þróa það enn meira og 
deila því með öðrum.“

Útkoman var KnitBird sem er for-
rit til að teikna prjónaupp skriftir. 
Það hefur flest táknin sem notuð 
eru í uppskriftum, tákn fyrir úrtökur 
og útaukningu, kaðla og fleira sem 
flóknari prjónauppskriftir þurfa að 
hafa. Hægt er að setja inn texta og 
breyta myndum í mynstur. „Svo er 

nóg af verkfærum til að snúa, spegla 
og færa til mynstrið sem verið er að 
vinna. Það auðveldar manni að gera 
símynstur og samhverfur. Auðvelt er 
að skipta út litum til að bera saman 
mismunandi litasamsetningar,“ segir 
Lilý og bætir við að þeim finnist mik-
ilvægt að forritið sé einfalt í notkun. 

Það er nóg að gera hjá hjónunum 

í sumar, en jafnframt því að sinna 
ýmsum verkefnum, svo sem mynd-
listarsýningum og mastersverkefni, 
vinna þau að uppfærslu KnitBird-for-
ritsins. „Til dæmis viljum við að for-
ritið bjóði upp á uppskriftir að vett-
lingum, peysum, húfum, sokkum og 
fleiru sem má svo teikna inn á,“ segir 
Lilý. „Við höfum fengið ábendingar 

frá notendum og könnuðum einnig 
hvað fólki líkaði eða mislíkaði, hvaða 
möguleika fólk væri að nota og hvað 
ekki. Við ætlum að endurhanna við-
mótið og reyna að einfalda allt til 
muna.“

Hægt er að kaupa forritið á heima-
síðunni www.knitbird.com, en Lilý 
segir söluna hafa gengið ágætlega. „Í 

fyrstu seldum við mest innanlands 
en núna virðist meira en  helmingur 
notenda vera utan landsteinanna, 
meðal annars í Noregi og Banda-
ríkjunum.“

Lilý hefur auk þess opnað prjóna-
blogg með persónulegu ívafi á 
 síðunni blog.knitbird.com. 

 halla@365.is

Prjónafuglinn flýgur af landi brott
Hjónin Lilý Erla Adamsdóttir, myndlistarkona og textílnemi, og Trausti Dagsson, forritari og þjóðfræðinemi, sameinuðu áhugamál 
sín og hönnuðu forrit fyrir prjónaáhugafólk. Með því geta notendur hannað prjónauppskriftir, til dæmis upp úr ljósmyndum og 
öðrum myndum á tölvutæku formi. Forritið má nálgast á vefsíðunni www.knitbird.com.

Baldur Traustason, 
sonur prjóna-
hjónanna, kann vel við 
teppið sem mamma 
hans hannaði með 
hjálp KnitBird-for-
ritsins.

Teppið er prjónað úr tvöföldum plötulopa með garða prjóni. Hver rúða á 
myndinni táknar tvær lykkjur og tvær umferðir.

Í lokin er heklaður kantur að vild utan um teppið, en mín aðferð var að 
hekla fastalykkjur allan hringinn og svo takkablúndu ofan í þær. Hún er 
hekluð þannig að það er heklað í aðra hverja lykkju: tveir hálfstuðlar, einn 
stuðull og tveir hálfstuðlar.

Að lokum er gott að handþvo teppið upp úr lopasápu eða engri sápu 
og leggja til þerris.  Góða skemmtun og gangi ykkur vel!

Trausti Dagsson klæðist hér peysu sem 
Lilý prjónaði og hannaði með hjálp 
KnitBird. MYND/DANÍEL RÚNARSSON Lilý Erla Adamsdóttir er síprjónandi og stundar nú nám í textíl við Myndlistaskólann í Reykjavík. MYND/DANÍEL RÚNARSSON 

Bald
son
hjó
tep
han
hjál
ritsi „Allar okkar flugur koma úr smiðju 

Jóns Inga Ágústssonar og  eru í 
hæsta gæðaflokki,“ segir Hilmar 
Hansson, eigandi verslunarinn-
ar. „Við vorum að taka inn stærstu 
sendingu sumarsins og meðal nýj-
unga eru Tiger-snældur, Fish Skull 
Sunray, Dreka-snældur, Tungsten 
Francis-túpur og fjórar tegundir af 
nýjum foam-þurr flugum fyrir sil-
ung og margt fleira.“ 

Auk þess býður verslunin 
upp á mikið úrval af púpum og 
straumflugum fyrir silung  og 
yfir 50  tegundir af þurrflugum 
fyrir  silung. „Við erum að sjálf-
sögðu með gífur legt úrval af 
hefð bundnum laxaflugum, ein-
krækjum, tvíkrækjum og þrí-
krækjum,“ segir Hilmar og bætir 
við að þau leggi áherslu á að vera 

alltaf með eitthvað nýtt á hverju 
ári. „Við tókum nýlega við um-
boðinu fyrir hinar frábæru Loop-
veiðivörur á Íslandi. Og nú í vor 
kom svo Guideline með enn eina 
verðlaunastöngina, LXi.“

Verslunin er ævintýraland 
fyrir veiðimenn og þar fæst ríku-

legt úrval veiðivarnings af öllu 
tagi. Flestar vörurnar fást  einnig 
í netverslun Veiðiflugna, ásamt 
 flugum og fróðleik. 

Veiðiflugur eru á Langholtsvegi 
111 í Reykjavík, sími 527-1060. 
Nánari upplýsingar á www.veidi-
flugur.is og www.fishingflies.is.

Bestu laxaflugurnar 
allar á einum stað
Verslunin Veiðiflugur er eina sérhæfða fluguveiðiverslun landsins og er 
fluguúrvalið eftir því. Þar má finna mesta úrval landsins af veiðiflugum og 
gæðin eru ávallt í fyrirrúmi. 

Allar flugurnar 
sem Veiðiflugur 
selja koma úr 
smiðju Jóns Inga 
Ágústssonar. 
Flugurnar á 
myndinni kallast 
Sun Ray Fish 
Skull.

MYND/JÓN INGI 

ÁGÚSTSSON



iPhone 5 
16GB 
Black/White

$755 
114.651.- 

$1.456
221.101

$1.740
264.228

$2.099
318.744

$2.354
357.467

MacBook Pro 13” Retina
MacBook Pro 15” Retina 256GB

$2.455
372.804

$3.150
478.343

MacBook Air 11”

$1.119
169.926

MacBook Air 13”

$1.219
185.111 

$1.519
230.668

iPod Touch Retina 
Black & Silver 16GB

$290 
44.038.- 

Apple Care 
3 ára ábyrgð!

verð frá

27.182.- 

Mac Mini

$756
114.802

$952
144.566

$1.208
183.441

MacBook Pro 13,3”

$1.235
187.541

$1.785
271.061

$2.099
318.744

MacBook Pro 15”

Greiðslumöguleikar: Erlend bankamillifærsla, Greiðsla með Visa, Euro eða Amex, Greiðsla með PayPal.

128GB

MD711LL/A

$1.419
215.482

256GB

MD712LL/A

128GB

MD760LL/A

256GB

MD761LL/A

2,5GHz

MD101LL/A

2,9GHz

MD102LL/A

MD103LL/A

MD103LL/A

2,4GHz

ME664LL/A

2,7GHz

ME665LL/A

2,5GHz

MD387LL/A

2,3GHz

MD388LL/A

server

MD389LL/A

iMac 21,5”, 2,7GHz

MD093LL/A

iMac 21,5”, 2,9GHz

MD094LL/A

iMac 27”, 2,9GHz

MD095LL/A

iMac 27”, 3,2GHz
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Stór epli, lítil epli, 
allskonar epli
Á góðu verði fyrir þig!

Öll verð miðast við gengi USD gagnvart ISK og geta breyst án fyrirvara.  
Öll verð eru með 25,5% vsk en við pöntun er greitt í USD fyrir vöru og flutning. 25,5% vsk greiðist við afhendingu.

Viðskiptavinir Buy.is velja samkeppni og flytja sjálfir inn sínar Apple vörur. Þannig getur “umboðsaðili” Apple á Íslandi ekki komið í veg fyrir innflutninginn 
og þar með lækkar verð Apple vara á Íslandi. Allar vörur sem Buy.is selur eru seldar með lögbundinni 2 ára ábyrgð til neytenda en 1 árs ábyrgð til fyrirtækja 

Þjónustuaðili vegna ábyrgðarþjónustu er Tölvugreining.is - www.tolvugreining.is 
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FYRSTA NETVERSLUNIN
Talið er að fyrsta netverslunin 
hafi verið sett á stofn af veitinga-
staðnum Pizza Hut árið 1994. 
Þar var hægt að panta pitsur 
í gegnum netið. Hugmyndin 
vaknaði í kjölfar þess að bankar 
opnuðu einkabanka fyrir við-
skiptavini sína á netinu. 
Eftir þetta byrjaði boltinn að 
rúlla og ári síðar voru fyrirtækin 
Amazon og Ebay stofnuð sem eru 
í dag tvær stærstu netverslanir í 
heiminum. Amazon var stofnað 
sem bókabúð á netinu og Ebay 
sem uppboðsfyrirtæki en í dag 
eru þessi fyrirtæki lík að mörgu 
leyti.

ILLA HANNAÐAR VEF
SÍÐUR VARASAMAR
Svikahrappar sitja stöðugt um 
þá sem versla á netinu í von um 
að komast yfir nákvæmar upp-
lýsingar, til dæmis kortanúmer.
Á vefsíðunni money.msn.com 
er þeim sem stunda vefverslun 
meðal annars ráðlagt að varast 
vefsíður sem eru illa hannaðar 
hvað útlitið varðar. Illa samsett 
síða gefur til kynna að ekki standi 
fagmenn á bak við hana. Það sama 
á við um síður þar sem margir 
sprettigluggar (e. pop-up window) 
birtast sem ekki er hægt að loka. Ef 
það gerist skal loka glugganum og 
slökkva á vafranum.
Þá er talið varasamt að opna vef-
slóðir sem sendar eru í tölvupósti, 
beint úr póstinum. Það sé líklega 
svindlsíða á ferðinni þar sem 
alvöru netverslanir biðji kaup-
endur ekki um bankaupplýsingar 
í gegnum tölvupóst. Öruggara er 
að slá inn vefslóð þeirrar síðu sem 
ætlunin er að skoða handvirkt inn 
í nýjan glugga.

ÍSLENSKIR TOLLAR OG ERLENDAR NETVERSLANIR
Ýmis gjöld eru lögð á vörur sem pantaðar eru á netinu, þegar þær koma til landsins.
Á verð frá seljanda leggst flutningsgjald og trygging, tollurinn reiknast út frá þeirri 
summu, virðisaukaskatturinn bætist ofan á þá heild og að lokum greiðast þjónustu-
gjöld til tollmiðlara. Verðið getur því hæglega tvöfaldast og jafnvel meira, sé um að 
ræða ódýra vöru.
Gjöldin eru mismunandi eftir því hvað pantað er, en á vefsíðu tollsins er reiknivél sem 
auðveldar almenningi að áætla kostnaðinn. 
Þegar verslað er við land sem Ísland hefur gert fríverslunarsamning við gæti tollurinn 
verið lægri eða jafnvel enginn, en til þess þarf innflytjandi að óska eftir fríðindameð-
ferð og framvísa sönnun um uppruna vörunnar.
Gjafir eru í ákveðnum tilvikum tollfrjálsar, en upplýsingar um þau tilvik má nálgast á 
heimasíðu tollsins. Heimild: www.tollur.is

Skannaðu QR kóðann
og sæktu appið frítt 
í símann þinn.

Með Arion appinu tekur þú stöðuna með einum smelli 
hvar og hvenær sem er.

Þú færð appið á Arionbanki.is.

HVAR OG HVENÆR
SEM ER
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Íslenskt lambakjöt hefur feng-
ið heiðurssess á Texasborg-
urum við Grandagarð. „Í Tex-

as hafa þeir nautið en lambið 
er auðvitað langbesta kjöt sem 
við getum fengið,“ segir Magnús 
Ingi Magnússon veitinga maður. 
„Við úrbeinum og hökkum 
lambalæri og búum til hamborg-
ara úr því án nokkurra auka-
efna. Þetta er því eins hreint og 

heilnæmt gæðahráefni og hægt 
er að hugsa sér.“ Lambaborg-
ararnir ásamt meðlæti kosta 
aðeins 1.390 kr. Þeir eru 140 
grömm, bornir fram með djúp-
steiktum lauk hringjum, græn-
meti og hamborgara- og krydd-
sósu. Meðlætið er franskar og 
ekta heimalöguð bernaise-sósa. 
Nánar á texasborgarar.is og á 
Facebook.

Texasborgarar kynna

LAMBABORGARI MEÐ 
BERNAISE-SÓSU

FRÁBÆRT VERÐ  Lambaborgari bernaise með laukhringjum og frönskum kostar 
aðeins 1.390 kr. MYND/GVA

Vélarnar eru sumar málaðar í sterkum 
litum og myndir skreyta sumar þeirra. 
Vélarnar eru áberandi þar sem þær 

standa á flugvöllum um víða veröld og eftir 
þeim er tekið. Hér áður fyrr voru allar þotur 
hvítar en nú er öldin önnur í þeim efnum. 
Sumum finnst þessar litríku flugvélar ljótar 
en öðrum fellur litagleðin vel í geð.

Finnska flugfélagið Finnair hefur gert 
samning við finnska hönnunarfyrirtækið 
Marimekko um notkun á hönnun þess. 
Marimekko-blómin skreyta þotur félagsins 
og áhöld um borð eru í stíl.

LITRÍKAR Á FLUGI
ÆPANDI  Flugfélög um víða veröld eru sífellt að útfæra vélar sínar á litríkan 
og skapandi hátt.

NOK AIR Taílenska flugfélagið Nok málar vélarnar 
eins og fugla. Mörgum finnst þetta hræðilega ljótt.

NÝJA-SJÁLAND Flugfélagið Air New Zealand skreytir sig með myndum úr 
kvikmyndinni Hobbitanum. 

MANGO AIR Afrísku félögin nota áberandi liti. Hér má sjá vél frá Mango Air 
í Suður-Afríku.

ICELAND EXPRESS Vél Iceland Express á meðan það 
flugfélag var starfandi var skreytt með Iron Maiden.

FINNAIR Finnska flugfélagið skreytir vélarnar með munstri Marimekko.

FERÐIR



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Land Cruiser 150 GX 10/2011 
ek.48þús. 7manna. Sjálfskiptur. 
Búinn í 45þús km skoðun. Ökutæki 
er á staðnum. Ásett verð 9.680.000.- 
Rnr.285822

Honda Insight 1.4 5 Hybrid 6/2011 
ek.1þús. Eyðsla um 4-5 L. Sjálfskiptur. 
Ökutæki er á staðnum. Ásett verð 
3.990.000.- Rnr.285070

M.Benzs B170/180 11/2005 ek.71þús. 
Sjálfskiptur. Webasto miðstöð. 
Vetrardekk fylgja. Búið að skipta 
um klossa og diska allan hringinn 
og fleira. Ásett verð 2.150.000.- 
Rnr.310424

VW Passat Comfortline 7/2005 
ek.78þús. Sjálfskiptur. Fallegur bíll. 
Ökutæki er á staðnum. Ásett verð 
1.690.000.- Rnr.310402

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð 
2012, ekinn 7 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.990.000. Rnr.210007.

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000. Rnr.160330.

MMC Pajero intense. Árgerð 2009, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.190.000. Rnr.990294. 
Staðgreiðsluverð kr: 5.890.000,-

MINI Cooper. Árgerð 2004, ekinn 75 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Rnr.210011.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Nýr Dodge Durango Crew Metan / 
Bensín, V6, 290hö, eyðsla 11 l/100km 
í blönduðum akstri, Stór glæsilegur, 
mjög vel búinn og flottur jeppi á 
ótrúlegu verði, Verð 8.690þ.kr, Bíllinn 
er í salnum, komdu og skoðaðu 
úrvalið, rnr 130121,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16
http://www.isband.is

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2006, 
ekinn 113 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.980.000. Rnr.155259

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu 
til okkar, sendu okkur mail á 
100bilar@100bilar.is eða hringdu 
í síma 5179999, Skráðu bílinn og 
ferðavagninn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

LEGACY TILBOÐ 199ÞÚS !
Subaru Legacy árg.‘99 ek. 240þús. 
sjálfssk. sk. ‚14 Góður bíll á 199þús. S. 
891 9847.

MERZEDES BENS C200 KOMPRESSOR 
AVANTGARDE 2003 EK. 102 Þ.KM. 
SJÁLFSK. SKOÐAÐUR, SUMAR/
VETRARD. Á FELGUM, VERÐ 1490 Þ. 
S. 895 8956

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.

Impreza ‚99-‘00 árg. ek. 62þ. Sjálfsk. 
2,0L. S+Vdekk á felgum. Nýsprautaður. 
V.550þ. S:898 7898 e. kl 17.

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

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!

Fyrir allt að 200þús. staðgreitt, 
árgerð ‚98 - ‚03. Má alveg 
þarfnast smá lagfæringa.

Nánari upplýsingar í s. 777 3077.

 Sendibílar

Ford Transit T350 með kassa, árg 
9.2010, ek. 66þ, 140hp Dísel, 6 gíra, 
rúmgóður kassi 240 H x 4.20 L . 
glæsilegur bill. Uppl í s: 892 1116

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Man 18-350 LL ,ek. 115þ, loft framan 
og aftan, beiksk, slétt gólf, 400l tankur, 
ný dekk, gáma grind, bíllinn er eins 
og nýr, skráist sem nýr á götuna. Gott 
verð. Uppl í s: 892 1116

 Fellihýsi

Palomino Colt árgerð 2005 Mjög 
gott eintak. Sólarsella, ískápur, 
truma-miðstöð, 2 gaskútar og 
grjótgrind. Eggjabakkadýnur og 
svefntjöld. Ný yfirfarið og alltaf geymt 
inni. Tilboðs verð: 750.000,- stgr. Uppl. 
í s. 825 5802.

 Vinnuvélar

Til sölu Case 695 árg 2004. Notk. 
4.080 tímar. Vel með farin og góð 
vél. Verð aðeins 4,9 mill stgr auk vsk. 
Uppl. í síma 864 3000.

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar.   S. 893 3573.

 Bátar

til sölu

ORGINAL Club Car hleðslutæki fylgja rafbílunum
Club Car umboðsaðili á Íslandi

Club Car 
Precedent 
Golfbílar 
Nýir eða notaðir    

Bensín eða rafbílar  
4ra ára ábyrgð á rafgeymum

Vetrarsól ehf., Askalind 4, Kóp.  Sími 5641864

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Konur í stafni 
íslenskra fyrirtækja
Ímynd forstjórans er gjarnan af miðaldra karli í jakkafötum. Flestir 
geta hins vegar talið konur sem stýra hér fyrirtækjum á fingrum 
annarrar handar. Þegar betur er að gáð kemur í ljós að þær eru heldur 
fleiri. Eru hér tíndar til nokkrar í stóli forstjóra og framkvæmdastjóra.

Brautargengi er námskeið á vegum 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
sem sniðið er að þörfum kvenna 
með viðskiptahug myndir sem þær 
vilja hrinda í framkvæmd. Ný-
sköpunarmiðstöðin hóf að halda 
námskeiðið árið 1996 og hefur alls 
1.021 kona lokið því. Í því felst að 
þær hafa búið til heildstæða við-
skiptaáætlun í kringum viðskipta-
hugmyndir sínar.

Margrét Helga Skúladóttir varð 
nýverið þúsundasta konan sem út-
skrifast úr námskeiðinu frá upp-
hafi en hún hlaut jafnframt verð-
laun fyrir bestu viðskiptaáætlun 
námskeiðsins ásamt systur sinni 
Guðrúnu Eysteinsdóttur.

Þær Margrét Helga og Guð-
rún eru í sameiningu að koma af 
stað fyrirtækinu Textíl prentun 
Íslands. Fyrirtækið mun sér-
hæfa sig í stafrænni textíl prentun 
sem snýst um að prenta með staf-
rænni tækni á náttúruleg efni eins 
og silki, ull og bómull. „Þetta var 
hugmynd sem við fengum á síð-
asta ári eftir að við áttuðum okkur 
á því að það væri algjört gat á 
markaðnum á sviði textílprent-
unar,“ segir Margrét Helga en 
Guðrún systir hennar er mennt-
aður textílhönnuður frá Glasgow 
School of Art. Eftir að systurnar 
fengu hugmyndina skráðu þær 
sig í Brautargengi með það fyrir 
augum að ljá hugmyndinni vængi. 
„Námskeiðið gaf okkur einstak-
lega góða innsýn í það hvernig 
fyrirtæki virka og lét okkur stíga 
örlítið út fyrir þægindarammann. 
Það hafði virkilega góð áhrif á 
mig,“ segir Margrét Helga. 

Systurnar gerðu ítarlega mark-
aðsrannsókn á meðan á námskeið-
inu stóð sem Margrét Helga segir 
að hafi verið ein megin ástæðan 
fyrir því að þær fengu verðlaun 
fyrir bestu viðskiptaáætlunina. 
„Það kom í ljós að það eru mjög 
margir að kaupa sér þessa þjón-

ustu í útlöndum. Rannsóknin 
leiddi því í ljós að hægt væri að 
veita þessum aðilum hraðari þjón-
ustu hér á landi en þeir fá núna,“ 
segir Margrét Helga sem vonast 
til þess að fyrirtækið geti hafið 
starfsemi í sumar. „Við erum 
komnar með húsnæði og erum að 
sækja um kennitölu. Nú bíðum við 
eftir að fá að vita hvort við fáum 
lánatryggingu hjá nýsköpunar-
sjóðnum Svanna,“ segir Margrét 
Helga, sem er byrjuð að setja sig 
í stellingar.

Margrét Helga hefur verið 
heimavinnandi undanfarið og alið 
upp börnin sín tvö. Hún segir að 
Brautargengi hafi verið gríðar-
lega mikilvægt fyrir hana til þess 
að öðlast sjálfstraust og hvatningu 
varðandi það sem hún er að fást 
við. „Mér þótti mjög gott að vera 
á þessu námskeiði eingöngu með 
konum sem allar voru á svipuðum 
stað og ég,“ segir Margrét Helga, 
sem telur afar mikilvægt að nám-
skeið eins og Brautargengi sé í 
boði fyrir konur til þess að þær 
geti eflt tengslanet sitt og sam-
einað styrk sinn í atvinnulífinu.

Þúsundasta 
konan til þess 
að útskrifast
Margrét Helga Skúladóttir er þúsundasta 
konan sem útskrifast úr nýsköpunarnám-
skeiðinu Brautargengi sem er á vegum 
Nýsköpunarsjóðs Íslands.

ÁSTA DÍS ÓLADÓTTIR (41 
árs) Framkvæmdastjóri 
Fríhafnarinnar frá árinu 
2010. Hjá fyrirtækinu 
starfa um 130 manns 
og á sumrin bætast við 
sjötíu til viðbótar. Ásta 
er með meistarapróf í 
stjórnun og stefnumótun 
og doktorspróf í 
alþjóðlegum viðskiptum.

RANNVEIG RIST (53 
ára) forstjóri Alcan á 
Íslandi frá árinu 1999. 
Hjá fyrirtækinu starfa 
450 manns. Rannveig 
er vélvirki, vélstjóri 
og vélaverkfræðingur 
og fyrst kvenna til að 
gegna forstjórastarfi í 
stórfyrirtæki á Íslandi.

JANNE SIGURÐSSON 
(47 ára) forstjóri Alcoa 
Fjarðaráls síðan í janúar 
2012. Í fyrirtækinu starfa 
450 manns. Hún er 
dönsk að uppruna og 
útskrifaðist úr stærðfræði 
og tölvunarfræði frá 
háskólanum í Álaborg.

GUÐRÚN HELGA 
LÁRUSDÓTTIR (70 ára) 
framkvæmdastjóri 
Stálskips frá árinu 1970. 
Guðrún starfar og rekur 
útgerðarfélagið ásamt 
eiginmanni sínum.

SIGRÚN RAGNA 
ÓLAFSDÓTTIR (50 
ára) forstjóri VÍS. Hjá 
fyrirtækinu starfa 225 
manns. Sigrún er 
löggiltur endurskoðandi 
og með MBA-próf frá 
Háskólanum í Reykjavík.

SIGRÍÐUR MARGRÉT 
ODDSDÓTTIR (37 
ára) forstjóri Já. Hjá 
fyrirtækinu starfa þrjátíu 
á skrifstofu og fjörutíu 
í þjónustuveri. Sigríður 
er með BS-gráðu í 
rekstrarfræðum frá 
Háskólanum á Akureyri.

MARGRÉT 
KRISTMANNSDÓTTIR (51 
árs) framkvæmdastjóri 
Pfaff. Pfaff er í hópi 
300 stærstu fyrirtækja 
landsins. Margrét er 
viðskiptafræðingur 
og með MBA-próf 
frá Stetson-háskóla í 
Bandaríkjunum.

HAFDÍS JÓNSDÓTTIR
(51 árs) 
fram kvæmda stjóri 
World Class. Hjá World 
Class starfa yfir 170 
manns. Hafdís lærði 
dans, söng og leiklist í 
listaháskólanum í Flórída 
áður en hún sneri sér að 
fyrirtækjarekstri.

RANNVEIG 
GUNNARSDÓTTIR (63 ára) 
forstjóri Lyfjastofnunar. 
Hjá Lyfjastofnun starfa 
um sextíu manns og 
heyrir stofnunin undir 
velferðarráðuneyti. 
Rannveig er menntaður 
lyfjafræðingur.

ÞÓREY S. 
ÞÓRÐARDÓTTIR (46 
ára) framkvæmdastjóri 
Landssamtaka 
lífeyrissjóða. Þórey er 
með embættispróf í 
lögfræði frá Háskóla 
Íslands og með 
meistarapróf í lögfræði 
frá Washington-háskóla í 
Bandaríkjunum.

SVAVA JOHANSEN (49 ára) 
forstjóri NTC. Meðalfjöldi 
starfsmanna NTC er 
180, en fyrirtækið rekur 
tuttugu verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu, þrjár 
„franchise“ verslanir utan 
höfuðborgarsvæðisins, 
saumastofu í Reykjavík 
og eigin fataframleiðslu 
erlendis. Svava er stúdent 
frá Verzlunarskóla Íslands.

ERNA GÍSLADÓTTIR (45 
ára) forstjóri B&L. Hjá 
fyrirtækinu starfa um 
140 manns. Erna er 
hagfræðingur og með 
MBA-próf frá Barcelona.

GUÐRÚN RAGNA 
GARÐARSDÓTTIR (37 
ára) framkvæmdastjóri 
Atlantsolíu. 
Fyrirtækið rekur átján 
sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir 
eldsneyti um land allt. 
Guðrún Ragna er með 
viðskiptafræðipróf frá 
endurskoðunarsviði HÍ og 
meistaragráðu í fjármálum 
frá EADA í Barcelona. 

LIV BERGÞÓRSDÓTTIR 
(43 ára) forstjóri 
farsímafyrirtækisins 
NOVA. Í ársbyrjun 
voru starfsmenn Nova 
110 talsins. Liv er 
viðskiptafræðingur frá 
Háskóla Íslands.

ÞÓRDÍS LÓA 
ÞÓRHALLSDÓTTIR (47 
ára) framkvæmdastjóri 
og eigandi Pizza 
Hut á Íslandi. Þórdís 
Lóa er félags- og 
fjölmiðlafræðingur og 
félagsráðgjafi með MBA-
gráðu í alþjóðastjórnun.

Árangur 
          er í fólkinu falinn

Mannauðsstjóri til leigu  

Mannauðsráðgjöf og þjónusta

Ráðgjöf um stjórnun og stefnumótun

Viðhorfskannanir

Úttektir og greiningar

Starfs- og hæfnilýsingar

Stjórnendaþjálfun (coaching)

Samskipti á vinnustað

Margvísleg námskeið um stjórnun, samskipti, 
starfsfóstrun og mannauðsstjórnun.

                  

www.attentus.is 

SÝNA VARNINGINN Systurnar Margrét Helga Skúladóttir og Guðrún Eysteinsdóttir vinna að 
stofnun sprotafyrirtækisins Textílprentun sem sérhæfir sig í stafrænni prentun á náttúruleg 
efni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta var hug-
mynd sem við 

fengum á síðasta ári eftir 
að við áttuðum okkur á því 
að það væri algjört gat á 
markaðnum á sviði textíl-
prentunar [...] Námskeiðið 
gaf okkur einstaklega góða 
innsýn í það hvernig 
fyrirtæki virka og lét okkur 
stíga örlítið út fyrir þæg-
indarammann.



19. JÚNÍ 2013  MIÐVIKUDAGUR6

Fyrir rúmlega áratug var ein okkar 
stödd í fjallahéraði í Kósóvó til 
þess að kenna á námskeiði, þar sem 
konur af ólíkum þjóðernis hópum 
komu saman til þess að ræða fram-
tíð Kósóvó. Rauður þráður í nám-
skeiðinu var þróun Kósóvó úr ríki 
kommúnisma og kúgunar yfir í lýð-
ræðissamfélag og hvað þetta gæti 
haft í för með sér fyrir réttindi 
kvenna og jafnrétti kynjanna. 

Konurnar frá Kósóvó óskuðu 
sér allar betri framtíðar fyrir 
 fólkið sitt í landi sem hafði geng-
ið í gegnum skelfileg átök og lang-
tíma harðræði, svo ekki sé talað um 
kyn bundið ofbeldi sem beitt var 
markvisst af stríðandi  fylkingum. 
Þegar þetta var voru aðeins tvö 

ár síðan blóðugum átökum 
í Kósóvó lauk, og serbnesku 
konurnar hættu öryggi sínu 
til að sækja námskeiðið og 
heimsækja þetta fjallahérað 
sem byggt var af öðrum þjóð-
ernishópum. Þær komu því á 
svæðið í brynvörðum bílum 
og til að byrja með leyndi 
óttinn sér ekki. Aðrar konur 
voru af albönskum uppruna, 
sumar voru Rómakonur (síg-
aunar) og fjórði hópurinn taldist til 
Gorani-þjóðflokksins. 

Fyrir utan rafmagnað andrúms-
loft fyrri hluta námskeiðsins vegna 
nýafstaðinna átaka, þá stendur upp 
úr það sem margar þeirra vissu. 
Konur af öllum þjóðernum höfðu 

heyrt um Vigdísi Finnbogadóttur. 
Þær vissu að hún var fyrsta konan í 
heiminum sem hafði verið lýðræðis-
lega kjörinn forseti. Þær höfðu 
áhuga á að vita meira. Þær vildu 
vita um pólitíska þátttöku íslenskra 
kvenna og Kvennalistann, sem fyrir 
þrjátíu árum á þessu ári bauð sig 
fram til alþingiskosninga. 

Þær vildu læra af reynslu 
íslenskra kvenna sem rutt höfðu 
brautina fyrir kynslóð okkar 
sem rita þessa grein. Fyrir unga 
íslenska konu sem var að feta sín 
fyrstu spor á alþjóðavettvangi var 
þetta dýrmæt stund til að skoða úr 
fjarlægð þá arfleifð sem við búum 
við. 

Við, sem ritum þessa grein, 
höfum allar fundið fyrir viðlíka 
þakklæti einhvern tímann á lífs-
leiðinni, bæði í stóru sem smáu, á 
Íslandi sem og erlendis. Ein okkar 
varð meira að segja yfir sig hissa 
þegar hún uppgötvaði að karl-
maður gæti verið forseti lýðveldis-
ins, þegar Vigdís ákvað að gefa ekki 
kost á sér aftur árið 1996. 

Enn önnur sat nýverið námskeið 
á Norður-Írlandi þar sem rakin var 
saga írska kvennalistans, sem m.a. 
tryggði konu þátttöku í friðarvið-
ræðum sem bundu enda á lang-
tímaátök á Norður-Írlandi árið 
1998. Á námskeiðinu kom skýrt 
fram að íslenski Kvennalistinn var 

þeim mikill innblástur við stofnun 
flokksins þar í landi. Þessi grein er 
rituð í þeim tilgangi að þakka þeim 
íslensku konum sem ruddu brautina 
á undan okkur.

Þrátt fyrir að sannarlega sé enn 
þá víða pottur brotinn á Íslandi 
þegar kemur að kynbundnu ofbeldi, 
launamismun kynjanna og hlut 
kvenna í valdastöðum svo eitthvað 
sé nefnt, þá er Ísland engu að síður 
ofarlega og stundum efst á lista 
yfir ríki þar sem kynjajafnrétti er 
hvað mest. Þetta má t.d. sjá í Glo-
bal Gender Gap Index-skýrslum 
World Economic Forum þar sem 
Ísland trónir efst á listanum yfir 
ríki sem dregið hafa hvað mest 
úr bilinu á milli karla og kvenna í 
efnahagslegu, félagslegu, pólitísku 
og heilsufarslegu tilliti. Framúr-
skarandi árangur Íslendinga í jafn-
réttismálum hefur gert okkur að 
sérfræðingum á alþjóðavettvangi, 
sem sést í þeirri staðreynd að 
íslenskur sérfræðingur hefur verið 
að störfum á vegum Íslensku friðar-
gæslunnar fyrir UN Women, frá 
því að Kvennastofnun Sameinuðu 
þjóðanna hóf störf á uppbyggingar-
svæðum eftir stríð. Þá má einn-
ig nefna að í maí á þessu ári varð 
GEST, alþjóðlegi jafnréttisskólinn 
við Háskóla Íslands, hluti af neti 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna um 
heim allan. 

Það er ekki ofsögum sagt að 
kvenréttindabarátta síðustu 150 
ára er mesta bylting sem orðið 
hefur í mannkynssögunni. Á 
 örfáum áratugum hefur konum 
og körlum tekist að umbylta sam-
félagsmynstri sem hafði við haldist 
í ótal aldir ef ekki árþúsundir. 
Þetta samfélagsmynstur hafði ekki 
aðeins kúgað efnaminni samfélags-
hópa og jaðarhópa, heldur helm-
ing mannkynsins, konurnar. Hér 
á Íslandi hefur breytingin, eins og 
annars staðar, verið hröð og mark-
viss. Árið 1850 fengu konur jafnan 
erfðarétt á við karla, 1911 fengu 
konur jafnan rétt til náms, styrkja 
og embætta. Árið 1915 fengu konur 
kosningarétt til Alþingis og 1954 
voru fyrstu lögin um rétt á sömu 
launum fyrir sömu vinnu sett. 
1976 var fyrsta jafnréttislöggjöfin 
staðfest, lög sem endurskoðuð hafa 
verið oft síðan, því alltaf er hægt 
að gera betur.

Í dag, 19. júní, gerum við okkur 
grein fyrir því að það er ekki síst 
fyrir elju, sannfæringarkraft og 
ástríðu hóps einstaklinga, aðal-
lega kvenna, á Íslandi sem við 
getum státað af þessum árangri á 
alþjóðavísu. Og það er fyrir þeirra 
hugrekki sem fólk af okkar kyn-
slóð heldur ótrautt áfram að stuðla 
að enn betra samfélagi fyrir kom-
andi kynslóðir.

Kvenréttindabaráttan er mesta bylting sögunnar

Landmælingar Íslands 
Fyrsta íslenska ríkisstofnunin til að hljóta jafnlaunavottun

Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) 
hefur látið sífellt meira að sér 
kveða síðustu ár en félagið fagnar 
fimmtán ára afmæli á næsta ári. 
Alls 800 konur eru félagar í FKA 
en í vor urðu formannsskipti hjá 
félaginu þegar Þórdís Lóa Þórhalls-
dóttir, framkvæmdastjóri Pizza 
Hut á Íslandi, var kjörin formaður. 
Þórdís Lóa, sem er 47 ára gömul, 
starfaði um árabil í félagsþjónustu 
en ákvað fyrir um áratug að hefja 
nýjan feril í viðskiptalífinu.

„Ég lærði sjónvarpsframleiðslu í 
Bandaríkjunum og félagsfræði hér 
á Íslandi. Síðan starfaði ég lengi 
sem félagsráðgjafi og var meðal 
annars framkvæmdastjóri þjón-
ustusviðs Félagsþjónustunnar í 
Reykjavík. Þá var ég á sama tíma 
stundakennari bæði við Háskóla 
Íslands og Kennaraháskólann. 
Þetta var minn starfsferill þar til 
ég ákveð árið 2003 að fara í MBA-
nám við Háskólann í Reykjavík,“ 
segir Þórdís Lóa og heldur áfram: 
„Að því námi loknu ákveð ég að 
fara í viðskipti. Við Pétur Jónsson, 
maðurinn minn, fórum þá að leita 
að tæki færum sem gerðu okkur 
kleift að fara saman í rekstur. Sú 
vegferð leiddi okkur inn í Pizza Hut 
á Íslandi.“

Þórdís og Pétur keyptu Pizza Hut 
á Íslandi árið 2003 og hafa rekið 
félagið síðan. Árið 2006 keyptu þau 
þar að auki Pizza Hut í Finnlandi 
og stofnuðu loks keðju jógúrtbara í 
Finnlandi í fyrra.

„Ég hef því fyrst og síðast verið 

að reka veitingahús síðustu ár. Það 
er auðvitað nokkur munur á því að 
stýra eigin fyrirtæki og því að vera 
opinber starfsmaður eins og ég var. 
Mér finnst óskaplega gaman að vera 
nú minn eigin herra og geta fram-
kvæmt hugmyndir mínar,“ segir 
Þórdís Lóa.

Veitingastaðareksturinn hefur 
þó ekki átt allan hug Þórdísar Lóa 
 síðustu ár því hún hefur verið virk 
í félagsstarfi auk þess að vera 
stjórnar formaður fjárfestingar-
félagsins NASKAR Investments 
sem hópur íslenskra athafnakvenna 
stofnaði árið 2008.

„Þegar ég hóf þátttöku í við-
skiptum þekkti ég ekki nokkurn 
mann í viðskiptalífinu. Ég ákvað 
því að skella mér strax í FKA og 
starfaði fyrst í alþjóðanefnd félags-
ins og kom síðar inn í stjórnina. Ég 
varð síðan formaður í vor en ég hef 
mikla trú á þeirri nálgun að virkja 
og nýta tengsl í gegnum félagið,“ 
segir Þórdís Lóa og bætir við að 
hún hafi einnig gegnt formanns-
embætti Finnsk-íslenska viðskipta-
ráðsins síðustu fjögur ár. 

Utan skrifstofunnar reynir Þór-
dís Lóa að nýta tímann til útivistar. 
„Mín helstu áhugamál eru skíða-
mennska og veiði. Ég skíða mikið á 
veturna og svo veiði ég þegar færi 
gefst. Ég stunda skotveiði, flugu-
veiði og meira að segja netaveiði. 
Þar að auki reyni ég að ganga mjög 
mikið enda er ég mikill útivistar-
dýrkandi,“ segir Þórdís Lóa og 
bætir við að útiveran sé sameigin-
legt áhugamál fjölskyldunnar. Eins 
og áður sagði er eiginmaður Þór-
dísar Lóu Pétur Jónsson en þau eiga 
þrjú börn á aldrinum 19 til 21 árs.

Úr félagsþjónustu í viðskiptalífið
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, framkvæmdastjóri Pizza Hut á Íslandi, var í maí kjörin formaður Félags kvenna í 
atvinnulífinu. Þórdís Lóa er áhugamanneskja um veiði og hefur verið virk í félagsstarfi í kringum viðskiptalífið.

ÞÓRDÍS LÓA 
ÞÓRHALLSDÓTTIR 
Þórdís Lóa er 
að eigin sögn 
útivistardýrkandi 
með veiðidellu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þórdís Lóa var samstarfskona mín 
hjá Félagsþjónustunni í Reykjavík um 
árabil. Í starfi var hún hugmyndarík 
og kjarkmikil. Hún var líka mjög 
góður félagi, átti gott með að vinna 

í hópi. Það sem 
kemur fyrst 
upp í hugann 
er hvað hún er 
s k e m m t i  l e g . 
Bæði í starfi og 
einkalífi er hún 
alltaf tilbúin að 
bregða á leik 

með söng og leikrænum tilburðum 
og það er bæði mannbætandi og hollt 
að hlæja með henni. Lóa, sem nú er 
góð vinkona mín, vílar ekkert fyrir sér 
og ef nefna ætti eitthvað í fari hennar 
sem í senn er kostur og galli væri það 
helst að orðin „get ekki, kann ekki“ eru 
ekki til í hennar orðabók.“

Lára Björnsdóttir
ráðgjafi

GLAÐVÆR LEIÐTOGI

SVIPMYND
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

„Það sem fyrst kemur upp í hug-
ann er hversu alþjóðleg, framsýn, 
drífandi og orkumikil hún Lóa 
er. Hún er mjög fjölhæf og ein 
af þeim sem ekki bara tala um 

hlutina, heldur 
f r a m k v æ m a . 
Hún hefur 
mikla leiðtoga-
hæfileika og 
það er frábært 
að vinna með 
henni. Hún 
er eldklár, vel 

skipulögð og miklar það ekki fyrir 
sér að ferðast heimshorna á milli 
til að sinna viðskiptum og efla 
tengslanetið. Umfram allt er hún 
einstök vinkona, mannleg og ljúf.“

Aðalheiður Karlsdóttir
löggiltur fasteignasali

„Ég hef átt afar ánægjulegt samstarf við 
Þórdísi Lóu í Helsinki þar sem hún er 
formaður FINICE. Það sýndi sig fljótlega 
að hún hefur mikla leiðtogahæfileika 
enda reif hún félagið upp á stuttum 

tíma. Lóa hefur 
mikla og marg-
háttaða reynslu 
sem eflaust styrkir 
hana í öllu starfi. 
Fyrir utan kraft 
hennar og dugnað 
dáist ég að hinni 
smitandi jákvæðni 

og lífsgleði og hæfileikanum til að gera 
grín að umhverfinu og sjálfri sér. Með 
þessu nær hún góðu sambandi við alla. 
Ég er sannfærð um að Lóa eigi eftir að 
afreka mikið á næstu árum en hef helst 
áhyggjur af því að hún færist of mikið 
í fang.“

Elín Flygenring
sendiherra í Finnland

Sólveig
Arnarsdóttir
leikkona

Edda
Jónsdóttir
leiðtoga-markþjálfi 

Guðrún Margrét 
Guðmundsdóttir
mannfræðingur

Inga Dóra
Pétursdóttir
framkvæmdastýra 
UN Women Íslandi

Brynhildur 
Heiðar- og 
Ómarsdóttir
bókmennta-
fræðingur

Magnea
Marinósdóttir
ráðgjafi 

Hrund
Gunnsteinsdóttir
þróunarfræðingur
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jafnlaunavottun.vr.is

Óútskýrður launamunur kynjanna innan VR er nú 9,4%. 
Með Jafnlaunavottun VR geta framsækin fyrirtæki látið 
gera faglega úttekt á því hvort innan veggja þeirra séu 
greidd misjöfn laun fyrir jafnverðmæt störf. 

Leiðréttum launamun kynjanna.



Netfang auglýsingadeildar 
auglys ing ar@markadurinn.is  
Veffang visir.is

Netfang 
rit stjorn@markadurinn.is
Sími 512 5000 Fax 512 5301

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri 
eignastýringar MP banka

Hin

HULDA BJARNADÓTTIR, 
FRAMKVÆMDA-
STJÓRI FKA

hliðin

BENQ 22” VA LED GW2255
 Tegund: VA LED tölvuskjár
 Upplausn: 1920x1080p — Full HD
 Skerpa: 20.000.000:1 Dynamic Contrast
 Svartími: 6ms GTG
 Senseye 3 Myndtækni
 Tengi: VGA og DVI

BENQ 24” LED GL2450
 Tegund: LED tölvuskjár
 Upplausn: 1920x1080p — Full HD
 Skerpa: 12.000.000:1 Dynamic Contrast
 Svartími: 5ms GTG
 Senseye 3 Myndtækni
 Tengi: VGA og DVI

BENQ 27” VA LED GW2750HE
 Tegund: VA LED tölvuskjár
 Upplausn: 1920x1080p — Full HD
 Skerpa: 20.000.000:1 Dynamic Contrast
 Svartími: 4ms GTG
 Senseye 3 Myndtækni
 Tengi: VGA, HDMI, DVI, heyrnartól og Audio Line-in
 Innbyggðir 2x2W hátalarar
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BT Skeifan · BT Glerártorg · Sími 550 4444 · www.bt.isÓtrúleg verð..
(en rétt)

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

NÚ ENN MEIRA 
FYRIR ÁSKRIFENDUR
STÖÐ 2 VILD - HEIMS KLASSA ENDURNÆRANDI SNILLD
Það eina sem þarf að gera er að skrá kreditkort heimilisins á stod2.is
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Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 

WORLD CLASS
50% afsláttur af stökum tímum í baðstofu.
40% afsláttur af þriggja mánaða korti í baðstofu og heilsurækt.

25%
afsláttur ef verslað 

er fyrir 2.000 kr. eða meira

20%
afsláttur af 
fatahreinsun

10%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr.
 eða meira
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O
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 /
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40%
afsláttur af

bílaþvotti að utan 

15%
afsláttur af vörum á bilinu 
10.000 kr. – 400.000 kr.

afslát
er fy

 e

m á bilinu 
0.000 kr.

Sækja þarf um Olís 
greiðslulykil til að fá afslátt

ttur af
i að utan

afsláttur af vö
10.000 kr. – 

12%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr. eða meira 

Kynntu þér 
tilboðin á 

stod2.is/vild

40% afsláttur af þriggja mánaða korti í baðstofu og he

AFSLÁTTUR

tarrfsaðila.jj já fjölda samsmm t

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

milisins á stod2.is

SKEMMTI-GARÐURINN
Þú greiðir aðeins 1.500 kr. fyrir Lasertag og 36 Minigolf brautir fylgja frítt með.

ÞúÞú f fææ ssláláærærððð ð sjsjsjsjálálá fkkf raafafa a afsfs áátttt h hjá fjölda sa

AFSLÁTT
UR

INN
rir Lasertag 
frítt með.

rtat

AFSLÁTTUR

Í GRAFARVOGI

Það er ákveðið tækifæri fyrir 
konur í atvinnulífinu um þessar 
mundir. Ekkert tækifæri er þó 
svo gott að því fylgi ekki ákveðin 
vinna, ákveðin elja, útsjónarsemi 
og úthald. Því þarf oft að hugsa 
tækifærin í samhengi og ekki bara 
að hugsa tækifærið sem sitt eigið, 
heldur fyrir heildina. Næst þegar 
þér býðst spennandi tækifæri taktu 
það þá jafnvel lengra.

Stjórnarseta
Það er ástæða fyrir því að félög 
kvenna í atvinnulífinu úti um allan 
heim, háskólar og stofnanir ýmiss 
konar hafa ákveðið að halda utan 
um lista þeirra kvenna sem hafa 
hug á stjórnarsetu og telja sig 
færar um slíkt. Það er ekki bara til 
að flýta fyrir ferlinu heldur einnig til 
að þrýsta á þann almenna orðróm 
að konur séu ekki tilbúnar. En það 
þarf ekki alltaf stofnun eða félaga-
samtök til að breytingar eigi sér 
stað. Allir geta tileinkað sér það að 
muna hæfa einstaklinga í kringum 
sig og það er sérlega mikilvægt 
nú þegar tækifæri í tengslum við 
stjórnarsetu kvenna eru í hámæli 
og lagasetning um hlutfall kvenna 
tekur gildi í september á þessu ári. 
Hellisbúinn Bjarni Haukur komst 
svo skemmtilega að orði um okkur 
konur þegar hann sagði að við 
værum safnarar. Nú er tækifæri 
til að safna og halda utan um og 
muna mikilvægar upplýsingar sem 
við getum svo miðlað áfram þegar 
tækifærin bjóðast. Fjölbreytileik-
anum og frama kvenna í atvinnu-
lífinu til heilla.

Fjölmiðlar
Aldrei svara beiðni fjölmiðla 
sem svo að önnur eða annar sé 
sennilega heppilegri viðmælandi 
ef þú veist betur. Það getur verið 
þægilegra og fljótlegra að svara 
því þannig, en prófaðu að taka 
boltann og móta eitthvað sem þú 
ert fullfær um og ræður við, oft 
betur en margur. Það er ástæða 
fyrir því að haft var samband við 
þig. Rammaðu inn hvað þú gætir 
mögulega haft um málið að segja 
og sannaðu til – þú hefur helling til 
málanna að leggja. Ef ekki, bentu 
á aðra kynsystur svo að hægt sé að 
auka hlut kvenna í fjölmiðlum og 
hægt sé að drepa mýtuna um að 
við segjum svo oft nei. Það hefur 
verið leitað til þín af góðri og gildri 
ástæðu og það er mögulega verið 
að reyna að auka markvisst þátt-
töku kvenna í viðkomandi þætti/
miðli og það hefur enginn miðill 
tími til að bíða í nokkra daga. Þeir 
vinna flestir frá degi til dags og ef 
þú einhverra hluta vegna þarft að 
segja nei og getur ómögulega tekið 
þetta að þér í það skiptið, stingdu 
þá upp á annarri sambærilegri í 
þinn stað. Eða segðu bara já og 
hliðraðu til. Sannaðu til, þú vext 
eingöngu á því og tvíeflist fyrir 
næstu lotu.

Segðu bara já
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 Hjólbarðar

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

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

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.

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

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

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

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

 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

EINSTAKLINGAR/HÚSFÉLÖG
Málningar þak og sprungu viðgerðir. 
Uppl. í síma 854 0222 flottverk@
hotmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987 
visa/euro.

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

 Húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Tölvur

Vantar þér vanan tölvumann? Tek að 
mér ráðgjöf og almenna tölvuvinnu 
hef bæði reynslu og tölvugráður. Uppl. 
í S. 844 0009

 Nudd

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

 Rafvirkjun

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

NÝTT FARARTÆKI 
Á ÍSLANDI

Til sýnis að Aðalstræti 2, 101 RVK. Sjá 
nánar á robstep.is

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

20ft gámur til sölu. Verð 150þús. Uppl. 
s. 867 7753.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn 

framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

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.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS 

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

 Vélar og verkfæri

 Verslun

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg 
ár í röð!! Tökum millifærslu og 
greiðslukort. NÝTT kortatímabil. Við 
sendum um allt land www.hush.is

til sölu

Verkefnastyrkir og  
ferða- og menntunarstyrkir

 Myndstefs 2013

Myndstef auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki og ferða- og 
menntunarstyrki á vegum samtakanna.  

Rétt til þess að sækja um styrki Myndstefs hafa allir myndhöfundar. 

Sérstök umsóknareyðublöð eru á vef samtakanna www.myndstef.
is og þar eru einnig nánar skilgreind þau atriði sem þurfa að koma 
fram í umsókninni ásamt reglum um úthlutun styrkjanna.  
Umsóknarfrestur rennur út 16. ágúst 2013.  
Umsóknir sem berast eftir þann tíma fá ekki afgreiðslu.  
Tekið skal fram að póststimpill gildir á innsendum umsóknum.
Umsóknir skulu berast til skrifstofu Myndstefs, Hafnarstræti 16, 
p.o.box 1187, 121 Reykjavík fyrir ofangreindan tíma. 

Vakin er athygli á að þeir sem sent hafa inn umsóknir um styrki fyrir 
birtingu þessarar auglýsingar verða að endurnýja þær umsóknir.

Allar nánari upplýsingar gefur Ólöf Pálsdóttir á opnunartíma 
skrifstofunnar, 10:00 – 14:00 alla virka daga. Einnig er hægt að senda 
fyrirspurnir á netfangið myndstef@myndstef.is

Vakin er athygli á því að Myndstef áskilur sér rétt til að birta  á 
heimasíðu sinni texta og myndir um viðkomandi verkefni í samráði 
við höfund þess.

Stjórn Myndstefs

styrkir

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

Við kennum þér að fljúga Flugkennsla 
síðan 1964 Simi 5510880 / 8959028 
Flugskóli Helga Jónssonar

 Ökukennsla

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

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

MAÐKAR TIL SÖLU.
Stórir og sprækir maðkar. 
Silungsmaðkar 40 kr stk. og 
laxamaðkar 60kt stk. Nánari 
upplýsingar í síma 848-4939 og 899-
0650. Seljandi Kári Kristjánsson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3herb. íbúð 
fyrir sanngjarnt verð á 
höfuðborgarsvæðinu. S.696 5544

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. 

frá kl. 12-18. 
www.leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHÚSNÆÐI 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlagegi 6 og 8 (gamla 
Toyotahúsinu) Til leigu 

150 - 2000 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.

Allar nánari uppl. 
veitir Sverrir í s. 661-7000

51,6 M2 FRÍSTUNDABIL 
TIL SÖLU

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

 Geymsluhúsnæði

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

FISKBÚÐIN HAFBERG óskar eftir 
að ráða duglegan einstakling til að 
sjá um undirbúning á fiskréttum og 
afgreiðslu. íslenskukunnátta er skilyrði. 
Uppl.í s.8203413 Geir

Tapas Barinn is hiring a dishwasher 
full time. Information at Tapas Barinn 
every day between 14:00 and 18:00. 
Tapas Barinn Vesturgata 3

BIFREIÐASTJÓRI ÓSKAST.
Ferðaþjónusta fatlaðra í Kópavogi 
óskar að ráða bifreiðastjóra með 
rútupróf. Uppl. í síma 860-0740.

BURGER-INN 
 HAFNARFIRÐI

Starfskraftur óskast í eldhús, reynsla 
af eldamennsku æskileg. Umsóknir 
sendist á: ornarnars@gmail.com

VEITINGARHÚSIÐ HORNIÐ
Óskar eftir að ráða pizzubakara, einnig 
pizzubakara í kvöld og helgarvinnu 
og aðstoðamann í eldhús. Einungis 
vant fólk. Sendið umsókn á hornid@
hornid.is.

Starf/umsjón með bændamarkaði/
upplýsingamiðstöð á laugarvatni í 
sumar. S.696 9696

Smiðir og verkamenn óskast, á 
höfuðborgarstæðinu og í keflavík. Góð 
verkefni. Uppl. Halli 894 0048/Arnar 
771 8141.

 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. 776-7080 Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

52 ára kona vill kynnast manni 
með fast samband í huga. Engin 
skyndikynni. Rauða Torgið, s. 905-
2000, 535-9920, augl.nr. 8695.

Náin kynni. Miðaldra kona vill kynnast 
karlmanni með náin kynni í huga. Þó 
ekki skyndikynni. Rauða Torgið, s. 905-
2000, 535-9920, augl.nr. 8298.

SPJALLDÖMUR 908 5500
Ertu einmanna? 
Langar þig til þess að tala við 
símadömu. 
Opið þegar þér hentar, hlökkum til að 
heyra í þér.

KONA, LEITAR ÞÚ ÁSTAR?
Tilbreytingar? Afþreyingar? Ertu 
nuddari? Auglýstu frítt. Rauða Torgið, 
s. 555-4321

50 ára kona vill kynnast karlmanni á 
svipuðum aldri eða eldri með góða 
tilbreytingu í huga. Rauða Torgið, s. 
905-2000, 535-9920, augl.nr. 8223.

fasteignir

fasteignir

fundir / mannfagnaður

atvinna

atvinna

Kristnibraut 95
113 Reykjavík
Falleg íbúð á efstu hæð 

Stærð: 110,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 24.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.500.000
RE/MAX Borg kynnir bjarta og rúmgóða íbúð á 4. og efstu hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er staðsett innst á
gangi og með glugga á 3 vegu.
Nánari lýsing; Forsta er flísalögð, hjónaherbergi og 2 barnaherbergi eru öll rúmgóð með skápum,
L-laga alrými skiptist í stofu, borðstofu og hol/sjónvarpsrými. Baðherbergi er flísalagt með baðkari,
þvottahús með innréttingu er innan íbúðar. Íbúðinni fylgir sér geymsla og stæði í opinni bílageymslu.
Allar frekari uppl. veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Borg

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

remaxborg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Miðvikudaginn kl. 18.00-18.30

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

5195500

7772882

SKÚLAGATA 20 – ÍBÚÐ 504

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30 TIL 18.00 (gengið til vinstri frá aðalinngangi 
Lindargötumegin að lyftu í háhýsinu) TIL sýnis  2ja - 3ja herbergja íbúð á 5. hæð 
í eftirsóttu fjölbýli fyrir þá sem gerast  félagsmenn í Félagi Eldri borgara. Íbúðin er 
sögð ca 71 fm auk aflokaðara norður svala og stæði í bílgeymslu. Frábært,  óheft 
útsýni yfir Flóann til Fjalla – öll Esjan blasir við. Getur losnað strax. 
Ásett verð 30,5 milj. Áhugasamir velkomnir milli 17.30 og 18.00 í dag miðvikudag. 

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Nesbali 4 - Seltjarnarnesi

OPIÐ HÚS Í DAG kl. 17-18. 
Fallegt og vel skipulagt 204 fm raðhús á tveimur hæðum í 
lokaðri götu á þessum eftirsótta og fjölskylduvæna stað á 
Nesinu. Innbyggður 35,8 fm bílskúr. Fimm herbergi.   
Verð 59,9 millj.

Ásmundur Skeggjason fasteignasali  
verður á staðnum S: 895 3000.

OPIÐ HÚS

Flugöryggisfundur verður miðvikudaginn  
19. júní kl. 20.00 í flugskýli Geirfugls  

í Fluggörðum 25.
Dagskrá:
• Rannsóknarnefnd flugslysa fjallar um nokkur valin óhöpp  

og atvik undanfarinna ára
• Isavia kynnir nýjar flugleiðir í nágrenni Reykjavíkur
• Veðurstofan kynnir nýja veðurþjónustu.

 Allir velkomnir og aðgangur ókeypis.

Flugmálafélag Íslands
Flugmálastjórn Íslands

Isavia ohf

  Frá Kvennaskólanum í Reykjavík

Íslenskukennari og fulltrúi á skrifstofu
Laus eru til umsóknar tvö störf við skólann næsta skólaár, 
2013-14:
Starf kennara í íslensku - 90-100% starf vegna afleysinga 
í eitt ár.
Æskileg menntun er meistarapróf í kennslugreininni sbr. lög 
nr. 87/2008. Ráðningartíminn er frá 1. ágúst n.k. Launakjör 
eru skv. kjarasamningi framhaldsskólakennara og stof-
nanasamningi skólans.
Starf fulltrúa á skrifstofu skólans   - 100% starf.
Leitað er að einstaklingi með glaðlegt viðmót, ríka þjónustu-
lund og mikla samskiptahæfni. Færni í tölvuvinnslu og 
kunn átta á helstu tölvuforrit er áskilin ásamt góðri íslensku- 
og enskukunnáttu. Ráðningartíminn er frá 1. ágúst n.k. 
Launakjör eru skv. kjarasamningi SFR og stofnanasamningi 
skólans. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
berist skólanum að Fríkirkjuvegi 9. Umsóknarfrestur er til 
5. júlí n.k. Ekki þarf sérstakt umsóknareyðublað. Skóla-
meistari veitir nánari upplýsingar í síma 5807600 eða 
8928077.

Skólameistari

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Er þetta ekki
tækið sem þig
hefur dreymt um 
að eignast?

Clear Motion Rate: 200–600 Hz  Upplausn: 1920 x 1080p FULL HD  Skjár: Clear  Skerpa: Mega
AllShare: Auðveld samskipti Samsung tækja  USB: Movie, kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist  Upptökumögu-

leiki: Já – tekur upp sjónvarpsútsendingu á utanáliggjandi harðan disk  Netvafri: Já  Social TV: Já – 
horfðu á sjónvarp og vertu á Facebook, You Tube, Flickr, Skype ofl.  Sjónvarpsmóttakari: Digital, Analog 

og gervihnatta  Tengingar: 4xHDMI, 3xUSB Movie, 1xScart, Komponent, Komposit, LAN, heyrnartól  
Stærðir: 32”, 40”, 46” og 55” 

Sjá nánar á www.samsungsetrid.is

000 LÍNAN

Samsung 6000 · LED · 3D · SMART TV
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Tvenn
3D-gleraugu fylgja.

Sjónvörpin frá Samsung eru einstök
og í algjörum sérklassa.
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B

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

6 1 5 3 8 7 4 2 9
4 9 2 1 5 6 7 8 3
8 3 7 9 2 4 5 6 1
9 6 8 7 3 5 1 4 2
7 2 4 6 9 1 8 3 5
3 5 1 2 4 8 6 9 7
1 7 9 4 6 3 2 5 8
2 8 6 5 7 9 3 1 4
5 4 3 8 1 2 9 7 6

6 9 1 8 7 3 2 5 4
5 8 2 6 9 4 7 1 3
4 7 3 1 2 5 8 9 6
7 1 5 9 8 6 4 3 2
3 6 8 2 4 1 5 7 9
9 2 4 3 5 7 1 6 8
8 3 7 4 1 9 6 2 5
1 4 6 5 3 2 9 8 7
2 5 9 7 6 8 3 4 1

7 9 2 3 5 4 8 1 6
8 1 4 6 7 9 3 2 5
6 5 3 8 1 2 4 7 9
1 6 5 2 8 7 9 3 4
3 8 7 9 4 6 2 5 1
4 2 9 5 3 1 6 8 7
2 3 6 7 9 5 1 4 8
5 4 8 1 6 3 7 9 2
9 7 1 4 2 8 5 6 3

8 3 4 1 2 6 9 5 7
6 9 5 4 3 7 1 2 8
7 1 2 5 8 9 6 4 3
1 4 6 2 5 8 3 7 9
9 8 3 7 6 4 2 1 5
2 5 7 9 1 3 4 8 6
3 7 1 8 9 2 5 6 4
4 2 9 6 7 5 8 3 1
5 6 8 3 4 1 7 9 2

8 1 4 3 7 5 9 2 6
7 5 9 8 6 2 3 1 4
6 2 3 4 9 1 7 8 5
5 8 2 9 1 4 6 3 7
9 6 7 5 8 3 1 4 2
3 4 1 6 2 7 5 9 8
1 3 5 2 4 6 8 7 9
2 7 8 1 5 9 4 6 3
4 9 6 7 3 8 2 5 1

9 4 5 1 3 8 7 2 6
8 3 6 2 5 7 4 9 1
1 2 7 4 6 9 8 3 5
2 1 3 6 8 5 9 4 7
4 5 9 3 7 1 2 6 8
6 7 8 9 2 4 1 5 3
3 8 1 5 9 2 6 7 4
5 9 4 7 1 6 3 8 2
7 6 2 8 4 3 5 1 9

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Netið ekki 
virkt.

Nei!

Virkaðu!

Hvað með að 
láta einhvern 

gera þetta 
sem kann á 

þetta?

Kann á þetta? 
Ég fylgi bara 

þessum asnalegu 
leiðbeiningum í 
tölvunni. Ég er 

búinn að gera það 
og hef farið alveg 

eftir þeim.

Hvers 
vegna 

VIRKAR VIRKAR 
þetta ekki?

Áttu í vand-
ræðum með að 

komast á inter-
netið? Heimsóttu 

heimasíðuna 
okkar http://

hálfviti.com til 
að fá frekari 
leiðbeiningar.

Herra 
tölvu-
nörd. 

Ég kemst 
ekki á 
netið.

Herra 
tölvu-
nörd. 

Vá, myndasögur á hverri 
blaðsíðu! Þetta er svo 
sannarlega himnaríki!

Borð fyrir fimm, 
stólar fyrir fjóra, 
litir fyrir tvo og 

munnþurrkur fyrir 
þrjátíu.

Bíðið eftir því að vera 
vísað til borðs.

Tónlist getur breytt heiminum vegna þess að hún getur 
breytt fólki.

Bono

Dagur Arngrímsson hefur verið að 
tefla á alþjóðlegu móti í Albena í 
Búlgaríu. Í sjöundu umferð hafði 
hann svart gegn stórmeistaranum 
Milan Drasko.
Svartur á leik

42...Hd8! Hvítur má ekki drepa 
hrókinn vegna 43...De1+. Hvítur 
reyndi 43. Hd5 en eftir 43...Rxd5 
(enn sterkara hefði verið 43...Ha8!) 
44. exd5 Ha8 gafst hann upp átta 
leikjum síðar. 
www.skak.is. Minningarmót um Tal  
– 6. umferð fer fram í dag. 

LÁRÉTT
2. dúkur, 6. í röð, 8. við, 9. sæti, 11. 
ólæti, 12. sannfæringar, 14. dýra-
hljóð, 16. fisk, 17. frostskemmd, 18. 
vefnaðarvara, 20. komast, 21. auma.

LÓÐRÉTT
1. dýrka, 3. eftir hádegi, 4. fúslega, 
5. dauði, 7. sjúkdómur, 10. ferð, 13. 
umfram, 15. gróft orð, 16. svif, 19. 
umhverfis.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. segl, 6. áb, 8. hjá, 9. set, 
11. at, 12. trúar, 14. krunk, 16. ál, 17. 
kal, 18. tau, 20. ná, 21. arma. 
LÓÐRÉTT: 1. dást, 3. eh, 4. gjarnan, 
5. lát, 7. berklar, 10. túr, 13. auk, 15. 
klám, 16. áta, 19. um.

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

21:35 
ØRNEN

Vinsælir danskir spennuþættir sem fjalla um Hallgrím Örn, 
hálf-íslenskan mann sem rannsakar alþjóðaglæpi.

21:40 
LÆRKEVEJ

Frábær dönsk þáttaröð með skemmtilegri blöndu af gamni 
og alvöru. Allir íbúar við Lærkevej hafa eitthvað að fela.

20:55
DALLAS

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

20:00  
HIÐ BLÓMLEGA BÚ 

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

SKEMMTILEGT
MIÐVIKUDAGSKVÖLD 
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

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



citroen.is

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Njóttu lífsins á bíl sem er sparneytinn, lipur, hljóðlátur og frægur fyrir frumlega og 
nútímalega nálgun. Citroën C4 býr yfir nýstárlegri tækni sem dregur úr loftmengun og 
eldsneytisnotkun. Sérstaða Citroën C4 felst einnig í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka 
þægindi ökumanns og farþega. Hagkvæmni, stíll, þægindi, fágun og þjónusta eru orðin sem 
marka jákvætt afl hins nýja Citroën C4. Raðaðu saman þessum kostum og niðurstaðan er Citroën C4.

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17
  
Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050       

NÝR 
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„Frá upphafi hefur verið unnið 
að því hér á útgáfunni að koma 
stóru alþjóðlegu verkefni á 
koppinn svo reksturinn standi 
ekki bara á innlenda fætinum,“ 
segir Kristján B. Jónasson, eig-
andi forlagsins Crymogeu. 

Frá árinu 2010 hefur forlagið 
þróað línu ferðabóka sem ber 
yfirskriftina 22 Places. Hver 
bók er tileinkuð ákveðnu landi 
og inniheldur myndir og texta um 22 staði sem 
ferðamenn ættu ekki að láta fram hjá sér fara. 
Ljósmyndir taka Vigfús Birgisson og Páll Stef-
ánsson en Jonas Moody, Eliza Reid og Nic Cavell 
rita texta.

„Við byrjuðum á einni bók um Ísland en 
 seldum fljótlega National Geographic í Þýska-
landi hugmyndina um að gefa út fimm bækur 
um öll Norðurlöndin,“ segir Kristján. „Í fram-
haldinu náðum við samningum við stærstu 
útgáfu Finnlands, WSOY, og stærstu útgáfu Sví-
þjóðar, Bonnier.“ 

Alls hafa verið prentaðar 50 þúsund bækur um 
fimm Norðurlönd. Þær fást í Þýskalandi, Sviss 
og Austurríki á þýsku en eru seldar á ensku í Sví-
þjóð og Finnlandi. Bók um Færeyjar er væntan-
leg, auk þess sem bókin um Noreg er væntan-
leg á markað þar í landi á ensku.  Portúgalskur 
útgefandi hefur keypt réttinn að bókinni um 
Noreg og ætlar að gefa hana út á portúgölsku 
í samvinnu við norsk stjórnvöld til að kynna 

Noreg um allan 
hinn portúgölsku-
mælandi heim. 
Crymogea vinnur 
nú að gerð stórrar 
bókar fyrir Natio-
nal Geographic í 
Japan sem nefnist 
„111 Places You 
Absolutely Must See in Scandinavia“. 

Kristján segir það hafa verið kostnaðarsamt 
að koma verkefninu á laggirnar en upprunalegar 
áætlanir hafi engu að síður gengið upp. 

„Kostnaðurinn skilar sér á næstu tveimur 
árum með endurprentunum og endurútgáfum. 
Eftir því sem við söfnum upp meira efni aukast 
möguleikarnir á verkefnum á borð við það jap-
anska, þar sem við erum í rauninni að endur-
pakka efni sem við eigum nú þegar til, eða við 
getum gefið út stærri rit.“ Möguleikarnir eru 
ekki bara bundnir við bókaútgáfu, að mati Krist-
jáns. 

„Markmiðið er að koma upp gagnabanka 
um hvern og einn stað og þétta hann með tíð 
og tíma. Það eru síðan til alls kyns leiðir til að 
miðla því efni, hvort heldur er á netsíðum eða 
með einhvers konar appi. Það er hægt að þróa 
þetta í ýmsar áttir en fyrst um sinn ætlum við 
að einbeita okkur að bókamarkaðnum.“
Væntanlegar eru fleiri bækur í 22 Places í 
ritröðinni árin 2014 og 2015.

 bergsteinn@frettabladid.is

  Markmiðið er 
að koma upp gagna-
banka um hvern og 
einn stað og þétta 

hann með tíð og 
tíma.

Ferðarit Crymogeu 
um víða veröld 
Forlagið Crymogea framleiðir bókaröðina 22 Places fyrir 
útgáfur á Norðurlöndum og í Evrópu. Þetta er eitt viðamesta 
bókaframleiðsluverkefni sem íslenskt forlag hefur tekið sér fyrir 
hendur. Þegar hafa verið prentaðar 50 þúsund bækur.

KRISTJÁN B.
JÓNASSON

ÓMISSANDI Í FINNLANDI  Steinkirkjan í Helsinki er einn þeirra staða sem ferðamenn verða að 
sjá. MYND/PÁLL STEFÁNSSON
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Hobby hjólhýsi • Stór sparnaður
Útvegum beint frá Þýskalandi eftirfarandi hjólhýsi, 

eigum til eitt stykki eftir af hverri tegund.
Allar upplýsingar  
í síma 866 5395

540 Exellent Ufe Verð c.a. 3.995.000 Hjá umboði 4.745.000 495 Exellent UL Verð c.a. 3.750.000 Hjá umboði 4.545.000

560 Premium CFe Verð c.a. 4.700.000 Hjá umboði 5.795.000 560 Exellent UL Verð c.a. 3.995.000 Hjá umboði 4.795.000

Sólarsellur
130 w
með stjórnstöð  
og festingum
kr. 105.000.-

TIL Á LAGER

Markísur
TIL Á LAGER3 metrar

Verð kr. 120.000.-

3.50 metrar
Verð kr. 130.000.-
4 metrar
Verð kr. 140.000.-

HÆGT AÐ

STÆKKA RÚM



Eirberg ehf. er innflututniningngs-s- o ogg g þjþjþjjónónónususustututu-
fyrirtæki sem hehefur á að skipapa ffagagmemenntuðu 
starfsfólki. Mararkmkmið okkar eruru aa aðð eflefla a heh ilsu 
og auka lífsgæði, auauðvðvele da störff oogg dadadaglglglegegegt t 
líf, stuðla að hagræði og vinnuvuvererndnd.

Eirberg ehf. Stórhöfða 25 eirberg@eirberg.is Sími 569 3100  eirberg.is

H E I L S U E F L I N G  O G  A U K I N  L Í F S G Æ Ð IL ÍÍ FFF SSS GGG ÆÆÆÆÆ ÐÐ

Viðurkenndar 
 stuðningshlífar

Virkur stuðningur

Vandaður vefnaður

Góð öndun

Einstök hönnun

Fjölbreytt úrval

Fagleg ráðgjöf sjúkraþjálfara

ar

Veita góðan þrýsting við ökkla og kálfarýsting við ökkla og kálfa

Minnka þreytuverki í kálfum

Auka blóðflæði og súrefnisupptöku

Minnka hættu á blöðrum og núningi

Hlaupasokkar

A&D blóðþrýstingsmælar
Áreiðanleikaprófaðir. Einfaldir í notkun.
Nema hjartsláttaróreglu.
Minni fyrir 30-90 síðustu mælingar.
Íslenskur leiðarvísir.

Verð frá 9.980 kr.

Skrefamælir 
AND-UWA101BEC1

Sýnir vegalengd, orku-
notkun og tíma. Skynjar 
hröðun.

6.950 kr.

Withings vogin 
WIT-207

Mælir þyngd, fituhlutfall og vöðvamassa.
Þráðlaus samskipti við tölvu, snjallsíma
og iPod touch. Skynjar allt að 8 notendur.
Birtir yfirlit í tölvunni yfir árangur og markmið.
Framúrskarandi tækni og hönnun.

Verð áður 32.750,- 

Verð nú 26.200 kr.
Withings

Fæst í 
hvítum lit 
F

20%
þú sparar 6.550,-
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„Þetta var náttúrulega svo 
skemmtilegt síðast og við 
 fengum ofboðslega góðar undir-
tektir þannig að það var ekk-
ert annað í stöðunni en að gera 
þetta aftur,“ segir Ása Berglind 
Hjálmarsdóttir, trompetleikari 

Lúðrasveitar Þorlákshafnar.
Lúðrasveit Þorlákshafnar steig 

á svið ásamt tónlistarmanninum 
Jónasi Sigurðssyni í Þorlákshöfn 
á síðasta ári með þrenna tónleika 
og var uppselt á alla tónleikana. 
Nú munu þau endurtaka leikinn 

ásamt Borgfirska englakórnum 
og spila í Borgarfirði eystri þann 
25. júlí. „Það verður gjörning-
ur út af fyrir sig að koma öllu 
þessu fólki fyrir á sviðinu, en 
með jákvæðnina og viljann að 
vopni er allt hægt,“ segir Ása 

 Berglind. Aðrir sem fram koma 
eru Ómar Guðjónsson á gítar, 
Arnar Gíslason á trommur, 
Valdimar Guðmundsson á bás-
únu og fleiri. 

Hægt er að nálgast miða á 
tónleikana á Midi.is.  - mmm

Jónas Sigurðsson og Lúðrasveit 
Þorlákshafnar saman á ný
Lúðrasveit Þorlákshafnar stígur aft ur á svið ásamt tónlistarmanninum Jónasi Sigurðssyni í Borgarfi rði eystri. Einnig kemur fram Borg-
fi rski englakórinn. Ása Hjálmarsdóttir trompetleikari segir það verða gjörning út af fyrir sig að koma öllum mannskapnum á svið.

➜ Lúðrasveit Þorláks hafnar 
var stofnuð árið 1984 af 

 nokkrum hljóðfæraleikurum í 
Þorlákshöfn. Meðlimir eru um 

40 talsins.

Díana Spencer kvaddi heiminn 
árið 1997 þegar hún lést í hörmu-
legu bílslysi í París. Nú er sjón-
varpskvikmynd væntanleg um 
„prinsessu fólksins“ þar sem hin 
fagra Naomi Watts leikur Díönu 
prinsessu. Kvikmyndin er sögð 
byggjast á sambandi hennar við 
hjarta- og lungnaskurðlækninn dr. 
Hasnat Khan en sambandi þeirra 
lauk nokkrum vikum fyrir slysið. 
Hann var talinn vera stóra ástin 
í lífi hennar. Kvikmyndinni leik-
stýrir Olivier Hirschbiegel.

Díana
endurvakin

LÍKAR  Naomi Watts þykir svipa mjög til 
Díönu prinsessu.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hin krúnurakaði Wayne Rooney 
sást á tónleikum Rihönnu með 
eigin konu sinni, Coleen Rooney, 
síðastliðið miðvikudagskvöld. 
Þetta er í fyrsta sinn sem fótbolta-
stjarnan sést opinberlega eftir að 
hann gekkst undir hárígræðslu 
fyrr í þessum mánuði. Aðgerðin 
mun hafa tekið níu klukkutíma á 
London Harley Street Hair Clinic 
en þetta er í annað sinn sem hann 
fer í þessa aðgerð. Fyrri aðgerðin 
var framkvæmd árið 2011 og er 
talin hafa kostað 15 þúsund pund.  

Rooney 
krúnurakaður 

LÆTUR GRÆÐA HÁR Á HAUSINN  
Wayne Rooney fótboltamaður.

STÓRT FÖRUNEYTI 
 Jónas Sigurðsson og 

Lúðrasveit Þorláks-
hafnar.

Foreldrar söng- og leikkon-
unnar Miley Cyrus hafa 
sótt um skilnað. Eitt-
hvað virðist sú ákvörð-
un þeirra hafa komið 
Cyrus í opna skjöldu 
en hún setti eftirfar-
andi skilaboð til föður 
síns, Billy Ray Cyrus, á 
samskiptavefinn Twitter 
í vikunni. „Þar sem sms-
skilaboðin og tölvupóstur-
inn þinn eru augljóslega 
ekki að virka, viltu 
kannski fara 
þessa leið í 
samskiptum?“
Cyrus 
skaust upp 
á stjörnu-
himininn 
í Banda-
ríkjunum 
ung að aldri 
eftir að hún 

fór með aðalhlutverk í 
þáttunum Hannah Mont-
ana á Disney-sjónvarps-
stöðinni. Hún er trú-
lofuð leikaranum Liam 
Hemsworth en undan-
farið hafa þær sögur 
gengið að samband 
þeirra sé búið. 

Foreldrarnir skilja
Leikkonan Miley Cyrus lýsir gremju sinni á Twitter.

EKKI SÁTT  Foreldrar Miley 
Cyrus eru að skilja.

NORDICPHOTOS/GETTY

Kate Moss ætlar að fagna fer-
tugsafmæli sínu með nektar-
myndatöku í tímaritinu Playboy. 
Moss verður fertug í janúar 
á næsta ári en í sama mánuði 
fagnar tímaritið einnig stóraf-
mæli sínu en þá eru liðin 60 
ár frá fyrstu útgáfu þess. Það 
var hárgreiðslumaður fyrir-
sætunnar, Oribe Canales, sem 
staðfesti fréttirnar en margir 
erlendu slúðurmiðlanna höfðu 
fjallað um mögulega nektar-
myndatöku Moss undanfarna 
mánuði. Fyrirsætan breska er 
þó enginn nýgræðingur þegar 
kemur að nektarmyndatökum, 
en hún sat til að mynda nýlega 
nakin fyrir hjá brúnkukrems-
framleiðandanum St. Tropez.

Situr nakin 
fyrir í Playboy
Moss fagnar fertugsafmælinu með nektarmyndatöku.

STENDUR Á FERTUGU  Fyrirsætan 
breska, Kate Moss, fagnar fertugsafmæli 
sínu í janúar.
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Vinningar

Krabbameinsfélagið þakkar landsmönnum veittan stuðning.

Handhafar vinningsmiða framvísi þeim 
á skrifstofu Krabbameinsfélagsins að 
Skógarhlíð 8, sími 540 1900.

Byrjað verður að greiða út 
vinninga þann 2. júlí nk. 
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      Auris Hybrid, 4.590.000 kr.
  124561

     Greiðsla upp í bifreið eða íbúð að verðmæti 1.000.000 kr.
 143846

    Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun, 200.000 kr.

Sumarhappdrætti

Krabbameins-   
             félagsinsÚtdráttur

  17. júní 2013

Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun, 100.000 kr.



KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!

TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN

21TAKTU BORGAÐU

PÖR

TILBOÐ Á 
JESSIGIRL

JESSSSIGIRL - Einnigg t til í svörtu
Stærðiðir: 36-41
Verð: kr. 3.3.995

Tilboðsvveerð: kr. 1.99988*
*Hvort par, ef kkeyeypt eru tvenn pörör 

JESSIGIRL 
Stærðir: 3366-41
Verðð: : krkr. 3.995

TTiilboðsverð: kkrr. 1.998*
*Hvort par, ef keyeypt eru tvenn pör

JJESSIGIRL - EiEinnig til í brrúnu
Stærðir: 36--441
Verð: kr. 3.9995

Tilboðssvverð: kr. 11.9988**
*Hvort paar, ef keypt eruu tvennn pör

JESSSIGIRL
Stærðiðir: 36-41
Verð: kr. 3.3.995

Tilboðsvveerð: kr. 1.998**
*Hvort par, ef keyyptpt eru tvenn pör

JESSIIGIRL - Einnigig til í svörtuu
StS ærðiðir: 36-41
VVerð: krr. 3.995

Tiillboðssverð: kr. 1.998*
*Hvvort parr, ef keypt eru ttvenn pör

JESSIGIRL
Stærðiðir:r: 3 366-4141
Verð: kr. 3.995

Tilboðsverð: kr. 1.998*
*Hvort par, ef keypt eru tvenn pör

JEJ SSIGIRRLL
Stærærðir: 36-4141
Verð: kr. 3.3.999 5

TTiillbboðsveerrðð: kr. 1.99988*
*Hvort pparar, , ef keypt eeruru t tvenn pör

JESSIGIRL - Einnig ttilil í svörtu
Stærðir: 36-411
Verð: kr. 3.3.99995

TTiillbboðsverð:: kkr. 1.9988**
*Hvort parr, , efef k keypt eru ttvevenn pör

JESSIGIRL
Stærðir: 336-41
Verð: krkr. 3.995

Tillbboðsverð: kkrr. 1.998*
**Hvort par, ef keyyptpt eru tvenn pör

VERÐ AÐEINS 
KR. 3.995 *

HVERNIG VÆRI AÐ NJÓTA HANS Í NÝJUM SKÓM?

GILDIR FRÁ MIÐVIKUDEGI TIL SUNNUDAGS

ESSIGIRL Einnig till íí svörtu JESSIGIRLigg til í ö t ESSIGIRLIRRL
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar
Tryggvadóttur

Charles Saatchi, listaverkasafn-
ari og eiginmaður sjónvarps-
kokksins Nigellu Lawson,  neitar 
að hafa beitt eiginkonu sína 
ofbeldi á veitingastað í London í 
síðustu viku. Myndir af at vikinu 
bi r t ust  á 

forsíðu breska blaðsins Sunday 
People, en þar sést Saatchi taka 
Lawson hálstaki. 

Hinn sjötugi listaverkasafnari 
segir í viðtali við BBC að málið 
sé á misskilningi byggt og seg-
ist aðeins hafa gripið um háls 
eiginkonu sinnar til að leggja 
áherslu á mál sitt. Saatchi heldur 
því fram að hann og Lawson hafi 
rifist um börn sín og að hún hafi 
grátið vegna þess að henni þyki 
leiðinlegt þegar þau hjón rífist.

„Það var ekkert grip, þetta 
var smárifrildi. Myndirnar eru 
skelfilegar og draga upp of-
beldis fulla mynd af atburðinum. 
Nigella grét ekki af sársauka 
heldur af því að okkur er báðum 
illa við rifrildi,“ sagði Saatchi. 

„Við höfðum náð sáttum áður en 
heim kom. Ljósmyndarar söfn-
uðust svo saman fyrir utan heim-
ili okkar eftir að fréttin birtist 
[á sunnudag]. Ég sagði Nigellu 
að fara burt með börnin þar til 
storminn hefði lægt.“

Talsmaður Lawson hefur stað-
fest við breska fjölmiðla að sjón-
varpskokkurinn og börn  hennar 
hafi yfirgefið heimili þeirra 
hjóna. Hann vildi þó ekkert láta 
uppi um hvort það væri tíma-
bundið eða til frambúðar. 

Lawson farin frá eiginmanninum
Nigella Lawson fl utti út frá Charles Saatchi eft ir að hann beitti hana ofb eldi á 
veitingastað. Myndir náðust af atvikinu og hafa þær vakið hörð viðbrögð.

HJÓNIN SAMAN 
 Nigella Lawson 
og eiginmaður 
hennar, Charles 
Saatchi, deila 
ekki heimili 
lengur. Saatchi 
sást grípa 
ítrekað um háls 
eiginkonu sinnar 
er þau rifust á 
veitingastað í 
London í síðustu 
viku.
NORDICPHOTOS/GETTY

Nigella Lawson er dóttir Nigels Lawson, fyrrverandi fjármálaráðherra 
Bretlands, og Vanessu Salmon, erfingja matvöruframleiðandans J. Lyons 
and Co. Lawson vann lengi sem blaðamaður á The Sunday Times, hefur 
ritað bækur og notið mikillar velgengni sem sjónvarpskokkur. Lawson er 
ekki menntaður kokkur og kann því illa þegar hún er titluð sem slíkur og kýs 
heldur að vera kölluð „ástríðukokkur“.

„Eldamennska ætti að snúast um skemmtun og fjölskyldu. Ég held að 
aðdráttarafl mitt sé hversu afslöppuð ég er við eldamennskuna. Það eru 
engar reglur í mínu eldhúsi,“ sagði Lawson eitt sinn um sjónvarpsþætti sína. 

Afslöppuð í eldhúsinu

➜ „Nigella grét ekki af sárs-
auka heldur af því að okkur er 

báðum illa við rifrildi“ 

Eftir að hafa fengið eldrauða sokka í 
fæðingargjöf, fædd á kvenréttinda-

daginn sjálfan, var tónninn sleginn. Ég er 
remba. Það verður bara að segjast. Eyddi 
þrítugsafmælinu á Þingvöllum og fagnaði 
þar 90 ára kosningarétti kvenna á Íslandi 

í gúmmístígvélum.

KVENFRELSI í hinum ýmsustu 
myndum er mér þar með sér-
staklega hugleikið. Þar á meðal 
frelsið til að eiga afmæli án þess 
að það sé ástæða til dramatíkur, 
enda hef ég ekki kippt mér upp 

við bæta við mig árum, hreint 
ekki. Finnst það bara gaman. 

Eru það ekki forréttindi að fá 
að eldast? Illkvittnar glósur 
um aldur hrökkva af mér 
eins og vatnsdropar af gæs. 
Fyrsta gráa hárið? Hló að 
því!

GLÓSURNAR koma flestar 
úr sömu áttinni. Frá manni 
sem er árinu yngri. Og gott 

betur en það þar sem hann á 
afmæli í lok sumars. Í rúma 

tvo mánuði á ári má því segja, strangt til 
tekið, að hann sé tveimur árum yngri en 
ég. Hann staglast á því. Nuddar mér upp 
úr því. Bendir á það í gríð og erg.  Hrópar 
það af húsþökum. Kallar mig Frúna! 
Gerði hástöfum grín að mér þegar ég 
þurfti að fá mér lesgleraugu um daginn. 
En ég hló að því.

ALDUR kvenna er þó ekkert gaman-
mál. Þær eiga helst ekki að eldast. Það 
þykir ekki gott. Þá geta þær orðið ljótar 
og þar með er það búið! Þetta viðhorf 
hefur að sjálfsögðu truflað rembuna mig. 
Varð ekkert ofsalega glöð að sjá að vekja 
á Fegurðarsamkeppni Íslands upp aftur. 
Stúlknasýningu með kórónu í verðlaun!  

GRÁU hárin fel ég reyndar öll undir 
kemískum hárlit. Þarf einmitt að fara að 
panta tíma. Lesgleraugun þori ég ekki að 
draga upp í almenningi og þegar ég þus-
aði um stúlknasýninguna við manninn, 
sem er árinu yngri en ég, stríddi hann 
mér. Spurði mig hvort ég væri ekki bara 
búin að skrá mig í keppnina? Ég hló. Þar 
til ég sá að ég get það ekki neitt. Ég er of 
gömul! 

Skráningu hafnað
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Það var ekki 
nein pressa af hálfu 

ÍA að hann myndi láta 
af störfum. Þetta var 

alfarið hans ákvörðun.
Þórður Guðjónsson framkvæmdastjóri

Eitt stig á lið þegar Valur tók á móti ÍBV að Hlíðarenda
FÓTBOLTI Sjöunda umferð Pepsi-
deildar karla kláraðist í gær þegar 
Valur tók á móti ÍBV. Leiknum 
lyktaði með 1-1 jafntefli.

 Valsmenn minntust Hermanns 
Gunnarssonar fyrir leik en Her-
mann var áður leikmaður félags-
ins. Smá athöfn var til að minnast 
Hermanns fyrir leik og Valsmenn 
spiluðu tónlistina hans einnig 
fyrir leik.

Úgandamaðurinn Tonny 
Mawejje skoraði grimmt fyrir 
landslið sitt á dögunum og hann 
hélt áfram að skora er hann kom 
ÍBV yfir með marki af stuttu 
færi.

Kolbeinn Kárason jafnaði leik-
inn fyrir Val og þar við sat. - hbg

HERMANN LÉTTUR Í LUND  Hermann Hreiðarsson, þjálfari ÍBV, gefur hér Birki Sigurðarsyni aðstoðardómara fimmu. Skömmu 
áður hafði Hermann látið hann heyra það. Tonny Mawejje er svo til hægri en hann skoraði mark ÍBV. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

visir.is
Frekari umfjöllun 
um leikinn.

PEPSI DEILDIN 2013 
STAÐAN
KR  7  6  1  0    18-6  19
FH  7  5  1  1    15-6  16
Stjarnan  7 5  1  1    11-6  16
Valur  7  4  3  0    17-8  15
Breiðablik  7  4  1  2    13-8  13
ÍBV  7  3  3  1    10-6  12
Fram  7  3  2  2    10-8  11
Þór  7  2  0  5    10-20  6
Keflavík 7  1  1  5    7-14  4
ÍA  7  1  0  6    7-17  3
Fylkir  7  0  2  5    6-14  2
Víkingur  7  0  1  6    4-15  1

NÆSTU LEIKIR
Sunnudagur 23. júní: 17.00 Þór - Stjarnan, 
ÍBV - Fram. 19.15: KR - Víkingur.

Mörkin:  0-1 Tonny Mawejje (40.), 1-1 Kolbeinn 
Kárason (66.)

Valur (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 5 - Jónas Tór 
Næs 5, Magnús Már Lúðvíksson 6, Stefán Ragnar 
Guðlaugsson 5 ( 41., Andri Fannar Stefánsson 6), 
Bjarni Ólafur Eiríksson 7 - Haukur Páll Sigurðsson 
6, Iain James Williamson 4, *Rúnar Már Sigurjóns-
son 7, Arnar Sveinn Geirsson 6, Þórir Guðjónsson 
4 (62., Kolbeinn Kárason 7), Björgólfur Hideaki 
Takefusa 3 (84., Kristinn Freyr Sigurðsson -).

ÍBV (4-4-2): David James 6 - Arnór Eyvar Ólafsson 
5, Eiður Aron Sigurbjörnsson 5, Brynjar Gauti 
Guðjónsson 6, Matt Garner 6 - Ragnar Pétursson 
4, Gunnar Þorsteinsson 4, Ian David Jeffs 6 (75., 
Bradley Simmonds -), Tonny Mawejje 7 - Víðir 
Þorvarðarson 6 (86., Aaron Spear-), Gunnar Már 
Guðmundsson 7.

Skot (á mark): 6-7 (2-3) Horn: 5-3

Varin skot: Fjalar 1 - James 1

1-1
Vodafonevöllur 
1.344. 

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

FÓTBOLTI Landsliðskonurnar 
Edda Garðarsdóttir og Ólína 
Guðrún Viðarsdóttir eru allt 
annað en sáttar hjá Chelsea og 
vilja nú losna frá félaginu.

Edda staðfestir þetta við 
Fótbolti.net í gær og þar 
segir hún að þær stefni 
heim á leið.

„Við erum að reyna 
að losna. Ólína sótti 
um góða vinnu heima 
og fékk hana en 
síðan er fullt af öðrum 
atriðum sem spila inn í,“ 
sagði Edda í samtali við 

Fótbolta.net. „Þeir lofuðu okkur 
hinu og þessu og síðan var það 
kjaftæði. Við stóðum í ströngu 
við að fá einföldustu hluti í lag 
og þeir komust aldrei í lag.“ 

Einnig kemur fram í við-
talinu að Chelsea-liðið æfi 
aðeins einu sinni til tvisvar 
í viku.

Þær æfðu með Val á 
dögunum og stefna að því 
að spila með liði í Pepsi-
deildinni er þær losna frá 
Chelsea.   - hbg

Edda og Ólína vilja losna frá Chelsea

EDDA GARÐARSDÓTTIR

FÓTBOLTI Þórður Þórðarson lét af 
störfum sem þjálfari knattspyrnu-
liðs ÍA í gær og óljóst er hver tekur 
við liðinu. 

Pétur Pétursson, aðstoðarþjálf-
ari KR, hefur nú þegar  hafnað 
starfinu. Stjórn ÍA ætlar að flýta 
sér hægt í leit að eftirmanni 
 Þórðar.

„Þetta kom upp á borð til okkar 
á mánudagskvöldið,“ sagði Þórður 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri 
ÍA, í samtali við Fréttablaðið í gær. 

„Þórður [Þórðarson] vildi stíga 
til hliðar þar sem liðið er aðeins 
með þrjú stig eftir sjö leiki.  Þórður 
[Þórðarson] er það mikill Skaga-
maður að hann taldi rétt að fá annan 
að verkinu eins og er. Það var hans 
mat að það væri betra fyrir liðið að 
fá annan mann í starfið.“

Fram undan er mikil fallbarátta 
hjá Skagamönnum en liðið mætir 
Keflavík, Víkingi Ó., Þór og Fylki 
í næstu fjórum umferðum Pepsi-
deildar karla og því að duga eða 
drepast fyrir þá gulu. Skagamenn 
mæta Blikum annað kvöld í 16-liða 
úrslitum Borgunarbikarsins. 

„Við erum að fara í eins konar 
úrslitakeppni í næstu leikjum og 
barátta um sæti okkar í deildinni 
fram undan.“

Þórði var ekki bolað út
„Það var samt sem áður mikil 
ánægja með störf Þórðar í stjórn 
knattspyrnudeildar ÍA. Liðið lék 
vel gegn KR í síðustu umferð 
og mikill viðsnúningur á spila-
mennsku ÍA. Það var engin pressa 
af hálfu félagsins að hann myndi 
láta af störfum, þetta var alfarið 
hans ákvörðun.“

„Við erum í raun ekki í vand-
ræðum þegar kemur að þjálfurum 
á Akranesi en eins og staðan er í 
dag munu Dean Martin, aðstoðar-
þjálfari liðsins, og Jón Þór Hauks-
son afreksþjálfari stjórna liðinu á 
fimmtudaginn.“

Stjórn knattspyrnudeildar ÍA 
leitar nú að nýjum þjálfara til að 
taka við liðinu. 

„Við erum að skoða í kringum 
okkur en ætlum að flýta okkur 
hægt. Hvort sem við finnum 
mann í stöðuna út tímabilið eða 
til langtíma þá verður það bara 
að koma í ljós en það er ekkert 
leyndar mál að við erum að leita 
okkur að þjálfara. Við settum í 
raun og veru saman lista í gær-
kvöldi og ætlum svo að vinna 
okkur út frá því, hlera menn og 
kanna þeirra stöðu.“

„Við höfum ekki hafið neinar 
formlegar viðræður en erum aftur 

á móti búnir að heyra í nokkrum 
varðandi starfið. Einn þeirra er 
Pétur Pétursson sem gaf ekki kost 
á sér í verkefnið.“  
 stefanp@frettabladid.is

Þjálfari óskast hjá ÍA
Þórður Þórðarson hefur sagt starfi  sínu lausu sem þjálfari ÍA í knattspyrnu en 
liðið hefur aðeins þrjú stig eft ir sjö umferðir í Pepsi-deild karla. Stjórn knatt-
spyrnudeildar ÍA leitar nú að arft aka. Pétur Pétursson hefur hafnað starfi nu.

ÆTLAR EKKI Á BEKKINN  Margir héldu að Þórður myndi taka við liðinu af nafna 
sínum en hann þvertekur fyrir það.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Það er mikið spáð í það 
hver muni taka við liði ÍA fyrst 
Þórður Þórðarson er hættur. 
Skagamenn buðu Pétri Péturs-
syni starfið en hann afþakkaði 
það.

Margir héldu að Þórður Guð-
jónsson myndi taka að sér starfið 
en hann hefur útilokað þann 
möguleika.

Nokkrir áhugaverðir þjálfar-
ar eru á lausu eins og Þorvaldur 
Örlygsson sem hætti hjá Fram á 
dögunum. Kristján Guðmunds-
son er einnig á lausu eftir að hafa 
þjálfað í Pepsi-deildinni síðustu 
ár.

Dean Martin mun stýra ÍA í 
bikarnum á morgun og hann gæti 
hreppt hnossið.

Einnig hafa nöfn Zorans 
Miljkovic og Sigurðar Jónssonar 
verið í loftinu. Guðjón Þórðarson 
er einnig atvinnulaus en ekki er 
talið líklegt að ÍA vilji ráða hann 
á nýjan leik.   - hbg

Hver tekur 
við liði ÍA?

ÞORVALDUR ÖRLYGSSON  Er á lausu 
og gæti tekið við ÍA. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NFL David Beckham lagði knatt-
spyrnuskóna á hilluna á dögunum 
og hefur nú snúið sér að öðrum 
verkefnum. 

Beckham er einn besti spyrnu-
maður sögunnar og það þarf 
því ekki að koma á óvart að lið í 
NFL-deildinni hafi leitað til hans 
og spurt út í áhuga hans á því að 
verða sparkari í NFL-deildinni.

Engum sögum fer af því hvort 
Beckham vilji reyna fyrir sér í 
vinsælustu íþrótt Bandaríkjanna.

Margir knattspyrnumenn hafa 
reynt að komast í NFL-deildina. 
Þeirra á meðal er fyrrverandi 
markvörður bandaríska lands-
liðsins, Tony Meola, en hann 
hafði ekki erindi sem erfiði á 
sínum tíma enda er það erfiðara 
en margur en að sparka í boltann 
sem notaður er í íþróttinni.   - hbg

NFL-lið vill 
fá Beckham

BECKHAM  Kann þá list betur en flestir 
að sparka bolta. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Enska knattspyrnusam-
bandið hefur ákveðið að fram-
lengja ekki samning sinn við 
Stuart Pearce, landsliðsþjálfara 
Englands undir 21 árs, en liðið 
féll úr leik í riðlakeppni Evrópu-
mótsins með skömm um daginn.

Samningur þjálfarans við 
sambandið rennur út í lok 
 mánaðarins og mun hann láta af 
störfum þá.  

Pearce var með liðið í rúmlega 
fimm ár.   - sáp

Pearce hættur 
með U-21
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KÖRFUBOLTI Hörður Axel Vilhjálms-
son hefur fengið sig lausan undan 
samningi sínum við þýska úrvals-
deildarfélagið Mitteldeutscher BC og 
hyggst leita á ný mið. Hann útilokar 
að spila hér á landi á næsta tímabili.

„Ég kunni mjög vel við mig í Þýska-
landi og þetta voru tvö mjög góð ár 
þar. Ég hafði yfir voðalega litlu að 
kvarta,“ segir Hörður Axel en ekki 
liggur fyrir hvert hann fer næst.

„Það gæti skýrst á morgun eða 
eftir tvo mánuði. Það eru möguleikar 
í boði fyrir mig enda hefði ég ekki 
losað mig undan samningnum í 
Þýskalandi hefði svo ekki verið. Það 

eru spennandi tímar fram undan hjá 
mér,“ segir Hörður Axel og bætir við 
að hann sé ekki að fara að spila á 
Norðurlöndunum.

„Nei, hvorki á Íslandi né í 
Skandinavíu. Íslensku liðin vita það 
öll og hafa því ekki verið að ræða 
sérstaklega við mig.“

Hörður Axel er uppalinn Fjölnis-
maður en hefur einnig spilað með 
Njarðvík og Keflavík. Hann á einnig 
leiki að baki á Spáni þar sem hann 
lék með tveimur liðum. MBC hafnaði 
í sextánda sæti deildarinnar en 
Hörður Axel var með 9,6 stig og 3,0 
stoðsendingar að meðaltali í leik. - esá

Hörður Axel leitar að nýju liði í Evrópu

HÖRÐUR AXEL  Hér í leik með Keflavík 
árið 2011. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FÓTBOLTI KA tekur í notkun glæ-
nýjan gervigrasvöll á næstu dögum 
en völlurinn mun gjörbreyta 
æfingaaðstöðu félagsins allt árið.

„Síðustu tvö sumur höfum við 
getað æft á okkar svæði í átta 
vikur á ári og því er þetta mikil 
búbót fyrir okkur KA-menn,“ segir 
Sævar Pétursson, framkvæmda-
stjóri KA. 

„Það verður rosalegur munur 
fyrir okkur að vera með völl í fullri 
stærð sem er nothæfur allt árið.“

Æfingasvæði KA-manna hefur 
komið verulega illa undan vetri 

síðast liðin ár og í raun alveg verið 
ónothæft stóran hluta sumarsins. 

„Við erum svona að gera okkur 
vonir um að geta hleypt okkar iðk-
endum inn á grasið í næstu viku. 
Þetta hefur verið skelfilegur vetur 
og mikill klaki undir öllu svæð-
inu. Á síðasta ári var ekki hægt 
að hleypa inn á svæðið fyrr en um 
miðjan júlí.“

Knattspyrnuhöllin Boginn var 
byggð árið 2003 en KA og Þór deila 
höllinni fyrir sitt íþróttafólk.

„KA hefur aðgang að Boganum 
þrjá daga í viku og það er alls ekki 

nægilega mikill tími fyrir okkar 
iðkendur. Allir flokkar fá aðeins 
hálfan völlinn út af fyrir sig en 2. 
flokkur karla, sem eru yfir fjöru-
tíu strákar, eru til að mynda aðeins 
með tíma í Boganum í eina klukku-
stund á viku. Við verðum samt sem 
áður enn þá með einhvern tíma í 
Boganum út af veðrum og vindum. 
Þórsarar eiga líklega einnig eftir 
að nýta sér okkar gervigrasvöll í 
vetur.“

Gervigrasið sem lagt var á 
KA-svæðinu er sams konar og á 
Stjörnuvelli í Garðabæ. - sáp

Nýr gervigrasvöllur algjör bylting 
KA-menn geta nú æft  á eigin æfi ngasvæði allan ársins hring.

HÆSTÁNÆGÐUR  Sævar Pétursson á nýjum gervigrasvelli KA. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Real Madrid ætlar ekki 
að missa Cristiano Ronaldo frá 
sér og er sagt viljugt til að bjóða 
kappanum himinhá laun til þess.

Ronaldo mun hafa átt í við-
ræðum við Real Madrid um nýjan 
samning samkvæmt fjöl miðlum 
ytra en félagið vill semja við 
hann til næstu fimm ára.

Ronaldo fær um tíu milljónir 
evra, 1,6 milljarða, í árslaun í dag 
en fengi helmingi meira útborgað 
samkvæmt nýja samningnum.

Stærsti munurinn felst þó í því 
að spænsk yfirvöld hafa breytt 
skattalöggjöfinni á þann veg að 
Ronaldo þyrfti að greiða mun 
hærri skatt en áður – 52 prósent í 
stað 23 prósenta.

Það þýðir að Real Madrid 
þyrfti að greiða Ronaldo um 
32 milljónir evra (5,1 milljarð 
króna) í árslaun til að hann fengi 
um fimmtán milljónir útborg-
aðar. Yfir fimm ára tímabil gerir 
það 155 milljónir evra – 25 millj-
arða króna.

Um stærsta launasamning yrði 
að ræða í sögu knattspyrnunnar. 
Lionel Messi fær þrettán  milljónir 
evra hjá Barcelona og Radamel 
Falcao fjórtán hjá Monaco.

Sá eini sem er á hærri árs-
launum er Samuel Eto‘o hjá rúss-
neska félaginu Anzhi en þar fær 
hann tuttugu milljónir evra árlega. 
Samningur hans við félagið nær þó 
aðeins til þriggja ára.

Fjölmargir leikmenn hafa verið 
orðaðir við Real Madrid á undan-
förnum vikum en ólíklegt er að 
þeir komi í sumar. Meðal þeirra 
má nefna Ilkay Gündogan og 
Robert Lewandowski hjá Dort-
mund, Sergio Agüero hjá Man-
chester City og Tottenham-mann-
inn Gareth Bale. Þá vildi félagið 
einnig fá Falcao sem er farinn til 
Monaco.

Forráðamenn Real Madrid hafa 
því lagt ofuráherslu á að halda 
Ronaldo í sínum röðum.  - esá

Ronaldo fær 
risasamning

RONALDO  Mun ekki svelta á næstu 
árum. NORDICPHOTOS/GETTY

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Heildarstærð eigna félagsins er um 57.000 m2  að meðtöldum bílakjallara.

Nýting húsanna er góð og leigutakar í fjölbreyttum rekstri.

Höfðatorg

Íslandsbanki auglýsir til sölu félagið HTO ehf. sem á og rekur 
eignirnar Borgartún 12-14 og Katrínartún 2 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Narfi Þ. Snorrason hjá Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka  
í síma 440-4541 og á netfanginu ns@islandsbanki.is

Áhugasamir fjárfestar skulu skila inn tilboðum í síðasta lagi miðvikudaginn 3. júlí nk.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

19.00 Friends (15:24) 

19.45 Two and a Half Men (12:24) 

20.05 Simpson-fjölskyldan
20.30 The Cleveland Show (9:22) 

20.55 Funny or Die (10:10) 

21.20 Arrow (23:23) 

22.05 The Secret Circle (9:22) 

22.45 The Secret Circle (10:22) 

23.30 The Cleveland Show (9:22) 

23.55 Funny or Die (10:10) 

00.15 Arrow (23:23) 

01.00 The Secret Circle (9:22)

01.40 The Secret Circle (10:22)

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

16.10 Golfið (3:12)
16.40 Læknamiðstöðin (13:22)  (Pri-
vate Practice V) (e)
17.25 Franklín (61:65)  (Franklin)
17.50 Geymslan (7:28) (e)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hið sæta sumarlíf (5:6)  (Det 
søde sommerliv) (e)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Hrefna Sætran grillar (2:6) (e)
20.05 Síðasti tangó í Halifax  (4:6) 
(Last Tango in Halifax)
21.00 Minnisverð máltíð–   Anders 
Lund Madsen  (1:7) (En go‘ frokost) 
Þekktir Danir rifja upp matarminningu 
sem er þeim kær og kokkurinn Adam 
Aaman matreiðir réttinn sem um er 
rætt. Í þessum þætti segir fjölmiðla-
maðurinn Anders Lund Madsen frá eftir-
minnilegu ljúfmeti.
21.15 Leyniríkið   (1:4) (Secret State) 
Breskur myndaflokkur um samspil lýð-
ræðislega kjörinna stjórnvalda, stórfyr-
irtækja og hersins. Olíuslys  verður og 
skömmu síðar ferst forsætisráðherra 
Bretlands í dularfullu flugslysi. Arftaki 
hans á valdastóli kemst á snoðir um 
samsæri í stjórnkerfinu. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Af hverju fátækt? Ásókn í 
land  (Why Poverty?: Land Rush) Heim-
ildarmynd úr flokki um fátækt í heim-
inum. 
23.15 Loforðið  (2:4) (The Promise) (e)
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In the Middle (5:22) 

08.30 Ellen (168:170) 

09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (106:175) 

10.20 Cougar Town  (21:22) 

10.45 The No. 1 Ladies‘ Detective 
Agency  (5:7) 

11.50 Grey‘s Anatomy  (16:24) 

12.35 Nágrannar
13.00 Kalli Berndsen–  Í nýju ljósi 
 (1:8) 

13.25 Covert Affairs  (3:11) 

14.10 Chuck  (1:24) 

14.50 Hot In Cleveland  (8:10) 

15.15 Big Time Rush
15.40 Tricky TV  (16:23) 

16.00 Nornafélagið
16.25 Bold and the Beautiful
16.47 Ellen  (169:170) 

17.57 Simpson-fjölskyldan  (18:21) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 The Big Bang Theory  (1:23) 

19.35 Modern Family
20.00 Hið blómlega bú  Glæsileg ný 
íslensk þáttaröð sem fjallar um kokk-
inn Árna Ólaf Jónsson sem lét draum 
sinn rætast um líf í íslenskri sveita-
sælu ásamt framleiðendum þáttanna, 
Bryndísi Geirsdóttur og Guðna Páli Sæ-
mundssyni. 
20.25 Go On  (21:22) 

20.50 Dallas  Önnur þáttaröðin þar sem 
saga Ewing-fjölskyldunnar heldur áfram. 
21.35 Lærkevej   (5:10) 

22.20 Miami Medical  (1:13)  Magnaðir 
dramaþættir þar sem fylgst er með lífi 
og störfum lækna á bráðamóttöku í 
Miami. Þættirnir eru framleiddir af fyrir-
tæki Jerrys Bruckheimer.
23.05 Revolution  (12:20) 

23.45 Grimm  (10:22) 

00.30 Vice  (4:10)

01.40 Fringe  (12:22) 

02.25 Angel
04.20 Covert Affairs  (3:11) 

05.05 Dallas
05.45 Fréttir og Ísland í dag

06.00 ESPN America 06.50 US Open 2013 (3:4) 
12.00 Golfing World 12.50 US Open 2013 (3:4) 
18.00 Golfing World 18.50 Inside the PGA Tour 
(24:47)  19.15 LPGA Highlights (7:20) 20.35 
PGA TOUR 2013: 7 Days (1:1) 21.35 Inside the 
PGA Tour (25:47) 22.00 Golfing World 22.50 
Presidents Cup Official Film 2011 (1:1) 23.40 
ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.05 America‘s Funniest Home 
 Videos (34:48)
07.30 Everybody Loves Raymond 
(19:25)
07.55 Cheers (2:22)
08.20 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.50 The Good Wife (15:23)
17.35 Dr. Phil
18.20 Britain‘s Next Top Model (2:13)
19.10 America‘s Funniest Home 
 Videos (35:48)
19.35 Everybody Loves Raymond 
(20:25) 
20.00 Cheers (3:22)  
20.25 Psych (6:16) 
21.10 Blue Bloods (17:23)  
22.00 Common Law (6:12)  
22.45 The Borgias (7:9)  
23.30 Leverage (3:16)
00.15 Lost Girl (12:22)
01.00 Excused
01.25 Blue Bloods (17:23)
02.15 Pepsi MAX tónlist12.30 Balls of Fury

14.00 Kapteinn Skögultönn
15.20 The Descendants
17.15 Balls of Fury
18.45 Kapteinn Skögultönn
20.05 The Descendants
22.00 Beyond a Reasonable Doubt
23.45 The Expendables
01.25 From Paris With Love
02.55 Beyond a Reasonable Doubt

20.00 Einu sinni var (9:22)

20.30 Krøniken (21:22) 

21.35 Ørnen (21:24) 

22.35 Breaking Bad
23.20 Breaking Bad
00.10 Einu sinni var (9:22) 

00.40 Krøniken (21:22) 

01.40 Ørnen (21:24) 

02.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

07.00 Lalli 07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo 07.15 
Litlu Tommi og Jenni  07.40 Svampur Sveinsson 
08.00 Dóra könnuður 08.25 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  08.45 Strumparnir 09.10 Áfram 
Diego, áfram!  09.30 Lína langsokkur 09.55 
Waybuloo 10.15 Brunabílarnir 10.35 Doddi litli 
og Eyrnastór 10.45 Histeria!  11.05 Ofuröndin 
11.30 Sorry I‘ve Got No Head 12.00 iCarly 12.25 
Njósnaskólinn  12.55 Victourious 13.20 Big 
Time Rush 13.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
14.05 Lalli  14.10 Lalli 14.20 Refurinn Pablo 
14.25 Litlu Tommi og Jenni  14.45 Svampur 
Sveinsson 15.05 Dóra könnuður 15.30 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.50 Strumparnir 
16.15 Áfram Diego, áfram!  16.35 Hello Kitty 
16.45 Lína langsokkur 17.10 Waybuloo 17.30 
Doddi litli og Eyrnastór 17.40 Histeria!  18.05 
Ofuröndin 18.25 iCarly 18.50 Njósnaskólinn  
19.15 Victourious 19.35 Big Time Rush

07.00 Miami - San Antonio
16.55 Stjarnan - Keflavík
18.45 Pepsi mörkin 2013 Mörkin og 
marktækifærin í leikjunum í Pepsi deild 
karla í knattspyrnu.
20.00 Miami - San Antonio
21.50 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Juventus
23.30 Kraftasport 2013

17.45 Liverpool - Chelsea
19.30 PL Classic Matches: Manchester 
Utd - Chelsea (2000)
20.00 Stuðningsmaðurinn: Willum 
Þór Þórsson  Guðmundur Benediktsson 
hittir glerharða stuðningsmenn ensku 
stórliðanna og ræðir um leikmenn, þjálf-
ara, frammistöðuna sl. vetur og þær 
breytingar sem eru fram undan.
20.30 Chelsea - Arsenal
22.10 Stuðningsmaðurinn: Willum Þór 
Þórsson
22.40 PL bestu leikirnir 
23.10 Aston Villa - Chelsea

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur, tækni og 
kennsla 21.00 Veiðin og Bender 21.30 Á ferð 
og flugi

Bylgjan kl. 16
Reykjavík Síðdegis
Þeir Þorgeir Ástvaldsson, Kristófer 
Helgason og Bragi Guð-
mundsson færa 
hlustendum 
fréttir og fróð-
leik alla virka 
daga. Þeir láta 
fátt fram hjá sér 
fara og fylgjast 
vel með mál-
efnum líðandi 
stundar. 

Go on
STÖÐ 2 KL. 20.25 Það er Matthew 
Perry sem fer með aðalhlutverkið í 
 þessum bráðskemmtilegu gaman-
þáttum. Perry leikur íþróttafrétta-
manninn Ryan King sem misst hefur 
eiginkonu sína og leitar sér hjálpar og 
útkoman verður ansi skrautleg.

Cheers
SKJÁR 1 KL. 20 Skjár 1 endursýnir hina 
vinsælu gamanþætti um kráareigandann 
Sam Malone og skrautlega starfsfólkið 
hans. Það þekkja allir alla á Staupasteini.

Breaking Bad
STÖÐ 2 GULL KL. 22.35 Walter 
White er fyrrverandi efnafræðikennari 
sem greinist með krabbamein. Hann 
ákveður að tryggja fj árhag fj ölskyldu 
sinnar með því að nýta efnafræðiþekk-
ingu sína og hefj a framleiðslu og sölu á 
eiturlyfj um.

Stöð 2 kl. 19.35
Modern Family
Frábær gamanþáttur um líf 
þriggja ólíkra en dæmi-
gerðra nútímafj ölskyldna. 
Leiðir þessara fj ölskyldna 
liggja saman og í hverjum 
þætti lenda þær í hreint 
drepfyndnum aðstæðum 
sem samt eru svo skelfi -
lega nálægt því sem 
við sjálf þekkjum 
alltof vel.



50-70% afsláttur

ALLAR  VÖRUR
VERSLUNIN LOKAR

NÝ SENDING AF HAUSTVÖRUM 2013

KRINGUNNI
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„Uppáhalds óáfengi drykkurinn 
minn er svart kaffi, annars fæ ég 
mér alltaf einfalt dökkt romm í 
engiferöli á barnum.“
Kristín Helga Ríkarðsdóttir, stjórnandi hrað-
stefnumóta á barnum Harlem. 

DRYKKURINN

Íslenska fyrirsætan Edda Péturs-
dóttir er í viðtali við vefsíðu tísku-
ritsins Marie Claire. Ástæða við-
talsins er gleðskapur sem Edda 
ætlar að halda í tilefni sumarsól-
staðanna þann 21. júní næstkom-
andi í New York. 

„Þetta verður partí með íslensku 
ívafi þar sem íslenskur vodki 
 verður á boðstólum og ég ætla að 
spila íslenska tónlist á borð við Of 
Monsters and Men í bland við aðra 
klassík fyrir gesti,“ segir Edda, 
sem er plötusnúður í hjáverkum, 
í viðtalinu ásamt því að tala um 

íslenskar hefðir í tengslum við 
sumarsólstöður. 

„Það er gömul hefð að velta sér 
nakinn upp úr morgundögginni á 
þessum degi því þá má maður óska 
sér. Ég hef aldrei prófað það, en 
kannski einn daginn… “

Edda hefur starfað sem fyrir-
sæta um allan heim frá því hún 
var 14 ára gömul. Í við talinu 
 segist hún hafa búið í London 
og París áður en hún settist að í 
New York þar sem hún er búsett í 
dag. „Það sem stendur upp úr við 
 starfið eru allir fallegu staðirnir 

sem ég hef fengið að heim-
sækja. Bara á síðasta ári fékk 
ég að ferðast til Machu Picchu 
í Perú og ég var að koma 
aftur frá Patagóníu í Síle.“ 
 -áp

Í viðtali við Marie Claire
Fyrirsætan Edda Pétursdóttir talar um sumarsólstöður við tískuritið.

Óvíst er hvenær fyrstu tónleikar nýstofnuðu ofur-
grúppunnar Goðafoss verða eftir að tónleikum Deep 
Purple í Laugardalshöll var aflýst á dögunum. 

Goðafoss, sem er skipuð fyrrverandi meðlimum 
Trúbrots, Mána, Náttúru og Pelican, átti að hita upp 
fyrir rokkhundana í Deep Purple 12. júlí en ekkert 
verður af því. „Þetta er svekkjandi fyrir okkur að 
því leytinu að við fengum geysimikil viðbrögð við 
okkar áformum um að spila þarna og koma saman. 
En það þýðir ekkert að við séum hættir með hug-
myndina. Þessu verður haldið á lágstraumi þangað 
til við finnum rétta tækifærið,“ segir forsprakkinn 
Magnús Kjartansson aðspurður. „Það verður ekki á 
allt kosið. Það er stutt síðan Deep Purple kom síðast 
til Íslands og kannski voru þeir búnir að yfirkeyra 
þennan markað.“ 

Eurovision-farinn Eyþór Ingi Gunnlaugsson átti 
einnig að hita upp fyrir Deep Purple. Hann hlakk-
aði sömuleiðis mikið til tónleikanna, enda hefur hann 
starfrækt Deep Purple-heiðurshljómsveit, auk þess 
sem hann vann Söngkeppni framhaldsskólanna með 
því að syngja lag Deep Purple, Perfect Strangers.  - fb

Óvissa með framtíð Goðafoss
Ofurgrúppan Goðafoss átti að hita upp fyrir Deep Purple í Laugardalshöll í júlí.

GOÐAFOSS  Óvíst er hvenær fyrstu tónleikar ofurgrúppunnar 
Goðafoss verða haldnir. MYND/ALMA GEIRDAL

DÁSAMAR ÍSLAND Í MARIE CLAIRE  
Fyrirsætan Edda Pétursdóttir hefur 
verið búsett í New York í mörg ár. 

„Ég treysti þessum mönnum 
fullkomlega fyrir verkinu enda 
 hoknir af reynslu,“ segir rithöf-
undurinn Stefán Máni Sigþórsson 
sem hefur skrifað undir samning 
við RVK Studios um kvikmynda-
réttinn að skáldsögunni Húsið 
sem kom út á síðasta ári. 

RVK Studios er nýtt fram-
leiðslufyrirtæki sem er stofnað 
af Baltasar Kormáki, Magnúsi 
Viðari Sigurðssyni og Sigur-
jóni Kjartanssyni. 
Þeir eru meðal 
annars framleið-
endur nýrra teikni-
myndaþátta Hug-
leiks Dagssonar sem 
verða frum sýndir á 
RÚV í haust ásamt því 
að halda utan um fram-
leiðslu á sjónvarps-
þáttaseríunni Ófærð, 
sem verður stærsta og 
dýrasta sjónvarpsfram-

leiðsluverkefni á Íslandi hingað 
til. 

Húsið yrði önnur 
skáldsagan eftir Stefán 
Mána sem ratar á hvíta 
tjaldið en  Svartur á 
leik var sýnd á síð-
asta ári við góðan 
orðstír. Stefán segir 
þá vera að stefna 
á árið 2015 fyrir 
Húsið og jafnvel 
sjónvarpsþætti í 
kjölfarið. 

„Það er mikil-
vægt í svona 
samninga-

viðræðum að velja rétta fólk-
ið og mér leist vel á þá. Það tók 
 Svartan á leik sjö ár að komast á 
hvíta tjaldið,“ segir Stefán Máni 
en Sigurjón mun sjá um að skrifa 
handritið að verkinu. „Sigurjón er 
með mjög sterka sýn á verkið og 
kappsfullur um að gera þetta vel.“ 

Stefán fær að vera með putt-
ana í verkinu, lesa handritið yfir 
og koma með sínar skoðanir. „Svo 
finnst mér gaman að fylgjast með 
á tökustað. Gerði það síðast þegar 
ég gat. Það er líf og fjör enda 
getur verið einmanalegt að vera 
alltaf heima fyrir framan tölv-
una.“ alfrun@frettabladid.is

Gera kvikmynd eft ir 
Húsi Stefáns Mána
Framleiðslufyrirtækið RVK Studios tryggði sér kvikmyndaréttinn að Húsinu. 

HANDSÖLUÐU 
SAMNINGINN  
Hér eru þeir 
Sigurjón 
Kjartansson og 
Magnús Viðar 
Sigurðsson hjá 
RVK Studios 
með höfundinn 
Stefán Mána 
Sigþórsson 
á milli sín 
fyrir framan 
húsið innst í 
Kollafirði sem 
var fyrirmynd 
hússins í skáld-
sögunni Húsið.

➜ Meðlimir Goðafoss eru Magnús Kjartansson, 
Gunnar Þórðarson, Ragnar Sigurjónsson, Smári 

Kristjánsson, Björgvin Gíslason 
og Ásgeir Óskarsson.

➜ Edda hefur meðal 
annars gengið tískupall-

ana fyrir Diane von 
Furstenberg og Zac 

Posen. 

ÚTSALA  ÚTSALA  ÚTSALA

Aðeins 3 verð í búðinni
1000 kr. - 2000 kr. - 3000 kr.

Mind Xtra
Herra Hafnarfirði á 2. hæð.

S. 572 3400

Minna að fletta
meira að frétta
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BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna
það efni sem leitað er að.“

 

REYKJAVÍK   AKUREYRI   EGILSSTAÐIR   KEFLAVÍK   SELFOSS   HAFNARFJÖRÐUR

SPJALDTÖLVUR Í SUMARFRÍIÐ

BARNATÖLVUR Í 
FLOTTUM LITUM
7“ Lenco CoolTab spjaldtölvur
sem koma með bleikri og blárri 
sílikon hlíf til að minnka líkur
á hnjaski hjá börnum og gefur 
betra grip.  Android 4.0
og Google Play. 

LENCO COOLTAB-70 BL

19.990

Stefán Máni er þessa dagana að vinna í nýrri bók sem á að koma út í 
haust. Um er að ræða glæpasögu sem verður eins konar framhald af 
Húsinu. „Maður verður að halda þessu gangandi enda lifibrauðið. Þessi 
bók verður þó ekki með offituvandamál eins og Húsið. Hún verður nær 
bókinni Skipið að lengd,“ segir Stefán Máni.  

Framhald í bígerð





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Jón Hilmar Hallgrímsson látinn
2 Nigella fl utt út
3 Barnsmóðir manns sem fyrirfór sér í 

beinni höfðar mál
4 Stórhættulegar klósettsetur
5 Gillz vinsælli en Páll Óskar
6 Grét þegar hann sá bekkjarmynd 

sonar síns
7 Íslensku stúlkurnar áfram í 

gæsluvarð haldi

Giftu sig aftur
Orri Dýrason, trommari hljómsveit-
arinnar Sigur Rósar, og eiginkona 
hans, listakonan Lukka Sigurðar-
dóttir, endurnýjuðu hjúskaparheit 
sín á laugardaginn var. Hjónavígslan 
kom vinum og vandamönnum 
parsins töluvert á óvart enda vissi 
enginn af áformum þeirra og töldu 
gestir sig einungis vera að sækja 
nafnaveislu tveggja sona hjónanna. 
Vígslan fór fram að heiðnum sið 
en parið giftist fyrst á 
Havaí árið 2005.  -sm

Drukknar í dóti
María Birta Bjarnadóttir, leikkona og 
verslunareigandi, selur nú af sér hinar 
ýmsu flíkur og skartgripi á Facebook-
síðu sinni. María 
Birta, sem 
rekið hefur 
verslunina 
Maníu 
um 
langt 
skeið, 
ætlar sér 
að ferðast 
mikið á 
árinu og 
ákvað því 
að efna 
til sölu á 
Face book, 
en hún 
segist 
þar að 
auki 
vera að 
drukkna í 
flíkum, skóm 
og skarti. - ka

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.

Eftir höfund
Góða nótt, 
yndið mitt

Hörku- 
spennandi  

saga 

H E I L S U R Ú M

OFUR
TILBOÐ!

SILVIA
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1
3

33%
KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

EIGUM ÖRFÁ EINTÖK AF 
RÚMUM SEM VIÐ SELJUM 

MEÐ SÉRSTÖKUM AFSLÆTTI

HÆGINDASTÓLL  Á SÉRSTÖKU 
KYNNINGARVERÐI

FULLT VERÐ 43,850 Kr.

NÚ 29,380 Kr.
MEÐ 33% AFSLÆTTI
FÆST Í SVÖRTU, HVÍTU OG BRÚNU

ATH! Tilboðið gildir eingöngu frá deginum í dag
(miðvikudag) til og með nk. laugardag.

SEVILLA FOAM
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 228.830 kr.

114.415 kr.
= 50% AFSLÁTTUR SOFIA

King Size (193x203 cm)
Fullt verð 298.580 kr.

149.290 kr.
= 50% AFSLÁTTUR

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  
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