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HAMMONDHÁTÍÐ Á DJÚPAVOGI
Níunda Hammondhátíðin á Djúpavogi hefst í dag og stendur 

fram á sunnudag. Hammondhátíðin er tónlistarhátíð og hefur 

það að meginhlutverki að heiðra og kynna Hammondorgelið. 

Margir þekktir tónlistarmenn hafa komið fram á hátíðinni og svo 

verður einnig nú, Todmobile og Raggi Bjarna eru meðal þeirra.

U nnur Pálmarsdóttir MBA, eigandi og framkvæmda-stjóri Fusion Fitness Academy og stöðvarstjóri World Class á Seltjarnarnesi, hefur stundað líkamsrækt um langt skeið með frábærum árangri. Hún hefur kennt heilsurækt, þol-fimi og dansfitness úti um allan heim í yfir 30 löndum og á að baki fjölda Íslandsmeistaratitla. „Ég trúði því varla hvað Magnesíum Sport-spreyið virkaði vel! Eftir þungar líkams-æfingar og mikið svitatap er frábært að taka inn steinefnið magnesíum því við töpum því  í gegnum svita og það getur leitt af sér aukna þreytu, harðsperr-ur og vöðvakrampa. Magnesíum Sport-spreyið er sérstaklega áhrifaríkt við orkumyndun og endurheimt vöðva. Með því að spreyja magnesíumi beint á húðina skilar það sér hratt og örugglega inn í frumur líkamans og tryggir hámarksupptöku. Mér finnst best að nota það áhelstu ál

MAGNESÍUMSPREY – HREINASTA SNILLDGENGUR VEL KYNNIR  Unnur Pálmarsdóttir, líkamsræktarfrömuður, hóptíma-

kennari og stöðvarstjóri, hugsar vel um heilsuna. Hún kolféll fyrir Magnesíum 

Sport-spreyinu frá Better You og notar það ávallt fyrir og eftir æfingar enda 

tryggir það hámarksupptöku. 

KEMUR Í VEG FYRIRKRAMPA

GOTT AÐ SPREYJA FYRIR OG EFTIR ÆFINGAR
„Ég mæli eindregið með magnesíumspreyinu frá Better You því það hefur hjálpað mér við endurheimt vöðva og til að koma í veg fyrir krampa og harð-sperrur.“ 

Opið virka daga kl. 11–18. 
Opið laugardaga kl. 11–16.
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Tap á hótelunum
Á höfuðborgarsvæðinu var meirihluti 
hótela rekinn með tapi frá 2009-
2012. Betur gekk á landsbyggðinni. 4
Verkfall vofir yfir   Skólastjórar 
segja grunnskólakennara neyðast 
til að undirbúa verkfall til að fá 
sjálfsagða launaleiðréttingu. 6
Vinsælasta sprautulyfið   Flestir 
sprautufíklar á Vogi misnota ritalín. 8
Evrópa í bata  Evrópuríkin eru hægt 
og rólega að ná tökum á fjárhagsvand-
ræðum sínum. Vandinn er samt ekki 
horfinn, atvinnuleysi er víða mikið 
þótt nokkur árangur hafi náðst. 18

MENNING Ingunn Ásdísar-
dóttir hlaut Íslensku þýð-
ingaverðlaunin.  36

LÍFIÐ Götutískan í miðbæn-
um var fjölbreytt í sólinni 
síðasta vetrardaginn. 44

SPORT Grasið á Laugar-
dalsvelli er dautt og verður 
ekki leikið þar í maí. 50

KÖNNUN Meirihluti Samfylkingar, 
Framsóknarflokks og óháðra og 
Vinstri grænna á Akranesi er fall-
inn samkvæmt niðurstöðum skoð-
anakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 þrátt fyrir að flokkarnir 
þrír fengju samanlagt 52 prósent 
atkvæða samkvæmt könnuninni.

Björt framtíð býður fram í 
fyrsta skipti á Akranesi og fengi 
15,6 prósent atkvæða og einn 
bæjar fulltrúa yrði kosið í dag.

Samfylkingin tapar miklu fylgi, 
mælist með 23,8 prósent en fékk 
34,8 prósent í síðustu kosningum. 
Flokkurinn tapar tveimur af fjór-
um bæjarfulltrúum.

Sjálfstæðisflokkurinn styrkir 
stöðu sína og næði fjórum fulltrú-
um í bæjarstjórn miðað við niður-
stöður könnunarinnar, en er með 
tvo í dag. Vinstri græn tapa sínum 
eina fulltrúa en Framsókn heldur 
sínum tveimur.  - bj / sjá síðu 20

Samfylkingin á Akranesi tapar miklu fylgi samkvæmt könnun Fréttablaðsins:

Meirihlutinn á Akranesi fallinnFLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

LÍFIÐ Jón Þór Birgisson, betur 
þekktur sem Jónsi í Sigur Rós, 
og Alex Somers semja tónlistina 
í nýrri bandarískri þáttaröð sem 
kallast Manhattan.

Þættirnir, sem fjalla um kapp-
hlaupið við smíði kjarnorku-
sprengju á fimmta áratug síðustu 
aldar, fara í sýningu í júlímánuði 
á bandarísku sjónvarpsstöðinni 
WGN. Jónsi og Alex hafa unnið 
saman í ýmsum verkefnum og 
hafa samið tónlist saman undir 
nafninu Jonsi & Alex síðan árið 
2003.   - glp / sjá síðu 54

Jónsi og Alex semja saman:

Sigurrósartónn 
í nýjum þætti

GOTT TEYMI  Jón Þór Birgisson og Alex 
Somers semja tónlist fyrir bandaríska 
þætti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKOÐUN Stefán Þ. Þórsson 
skrifar að sjálftöku land-
eigenda verði að stöðva. 23

SJÁVARÚTVEGUR Tekjur ríkissjóðs 
af veiðigjöldum á næsta fiskveiði-
ári verða átta milljarðar króna, 
eða einum milljarði minni en í ár. 
Tekjur af veiðigjöldum lækka um 
tæpa tvo milljarða á næsta ári að 
óbreyttu.

Frumvarp til laga um veiðigjöld 
var lagt fram á Alþingi síðla dags 
í gær eftir umfjöllun í þingflokk-
um stjórnarflokkana. Samkvæmt 
frumvarpinu nema veiðigjöld níu 
og hálfum milljarði króna á næsta 
fiskveiðiári, miðað við 515 þúsunda 
þorskígildistonna heildarafla. Frá-
dráttarliðir útgerðanna gætu numið 
einum og hálfum milljarði og tekjur 
ríkissjóðs því orðið átta milljarðar.

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávar-
útvegsráðherra sagði í viðtali við 
fréttastofu í gær að frumvarpið 

væri skýrara en verið hefur og svar 
við ákveðnum neikvæðum röddum 
sem hafa snúið að útreikningum á 
síðustu árum. Hann telur dreifingu 
gjaldanna skynsamari en verið 
hefur.  

Kolbeinn Árnason, framkvæmda-
stjóri LÍÚ, gagnrýnir harðlega 
hvernig staðið var að gerð frum-
varpsins, sem kemur fram þegar 
rúm vika lifir af vorþingi. Ekkert 
hafi verið gert til að greina hvað 
sjávarútvegurinn geti borið í gjöld, 
frekar en á undanförnum árum. 

„Það er engin hugsun í því hvað 
við viljum sjá íslenskan sjávar-
útveg verða til framtíðar; hvort 
hann haldi samkeppnisstöðu sinni 
í markaðssetningu og gæðum. Það 
vantar alla upplýsta umræðu um 
hvert þetta leiðir okkur,“ segir Kol-

beinn og bætir við að þrátt fyrir 
krónutölulækkun í ríkiskassann þá 
séu álögurnar á greinina þyngri en 
þær voru í ljósi verri afkomu í dag. 

„Það er einfaldlega hent fram 
tölu sem er hvorki meira né minna 
en 35 prósent af hagnaði útgerðar-
innar. Við það bætist síðan tekju-
skatturinn og þetta samsvarar 
því, reiknað sem tekjuskattur, að 
greinin sé að greiða 48 prósent 
tekjuskatt á árinu 2012. Síðan þá 
hefur afkoman versnað um 25 til 
35 prósent,“ segir Kolbeinn og 
vill minna á gagnrýni núverandi 
stjórnarflokka á hvernig fyrri rík-
isstjórn hélt á málum við lagasetn-
ingu fyrri ára. 

Spurður hvort í raun sé ekki um 
þyngri álögur á útgerðina að ræða 
segir Sigurður að hann geri sér 

grein fyrir að útgerðin telji frum-
varpið ekki nægilega jákvætt 
miðað við versnandi afkomu grein-
arinnar, og horfurnar daprar.

„Þetta er augljós málamiðlun 
um að við þurfum tekjur í ríkis-
sjóð og það er eðlilegt að greitt sé 
gjald fyrir auðlindina. Hversu hátt 
gjaldið á að vera á hverjum tíma er 
umdeilanlegt en við teljum þetta 
skynsamlegustu leiðina sem hægt 
er að fara,“ sagði Sigurður. - shá

Gjöldin lækka um milljarð
LÍÚ segir vinnubrögð við nýtt veiðigjaldafrumvarp forkastanleg. Þrátt fyrir krónutölulækkun í ríkissjóð hafi 
álögur á greinina þyngst. Tekjur ríkissjóðs verða 2,8 milljörðum minni árin 2014 og 2015 en áður var áætlað.

Bolungarvík 8°  NA 3
Akureyri 14°  SA 2
Egilsstaðir 10°  SA 4
Kirkjubæjarkl. 10°  SA 5
Reykjavík 10°  SA 7

Bjartviðri  N- og V-lands í dag en skýjað 
með köflum SA-til og dálítil væta. 
Allhvasst syðst en annars fremur hægur 
vindur. Hiti 6-15 stig, hlýjast V-til. 4

Það er engin hugsun í 
því hvað við viljum sjá ís-

lenskan sjávarútveg verða 
til framtíðar.
Kolbeinn Árnason, 

framkvæmdastjóri LÍÚ.
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SÖGUGANGA Í VORSÓLINNI  Birna Þórðardóttir var stödd með hópi fólks á Skólavörðustíg í gær. Mannskapurinn 
naut veðurblíðunnar og hlustaði á Birnu af athygli en hún hefur skipulagt menningarrölt um miðbæinn um árabil. Búist er við 
áframhaldandi blíðviðri á höfuðborgarsvæðinu næstu daga.    FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Steingrímur, munið þið notast 
við ný batterí?
„Já, þetta er ágætis byrjun á 
rafvæðingu skipaflotans.“ 
Steingrímur Erlingsson er stofnandi Fáfnis 
Offshore, sem hefur undirritað samning um 
smíði skips sem er knúið dísilolíu og raf-
hlöðum. Ný batterí er lag með Sigur Rós af 
plötunni Ágætis byrjun.  

SPURNING DAGSINS

SUMAR 
SALA

40-50%
AFSLÁTTUR
af völdum vörum

UTANRÍKISMÁL Engin ástæða er 
til þess að gera breytingar á 
samningnum um evrópska efna-
hagssvæðið (EES) þrátt fyrir 
að Ísland hafi ekki uppfyllt eina 
af meginstoðum samningsins 
frá því að gjaldeyrishöftum var 
komið á, að mati framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins 
(ESB).

Þetta kemur fram í svari fram-
kvæmdastjórnarinnar við fyrir-
spurn Mortens Løkkegaard, 
Evrópuþingmanns danska hægri-

flokksins Venstre. „Þar sem fjár-
magnshöftin voru sett í samræmi 
við EES-samninginn og í ljósi 
þess að unnið er að því að losa 
um þau er engin ástæða til þess 
að endurskoða samkomulagið,“ 
segir í svarinu.

Løkkegaard spurði fram-
kvæmdastjórnina hvort viðhorf 
hennar hefði breyst í ljósi þess að 
gjaldeyrishöftin hafi nú verið við 
lýði í fimm ár.

Framkvæmdastjórnin segir 
lögmæti gjaldeyrishaftanna hafa 

verið staðfest af EFTA-dómstóln-
um, og sé í samræmi við undan-
þágur í EES-samningnum. Af 
því leiði að framkvæmdastjórnin 
geri engar athugasemdir við höft-
in.

Í svarinu segir að það sé flók-
ið að afnema gjaldeyrishöftin, og 
framkvæmdastjórnin hafi engar 
upplýsingar um hvenær það gæti 
tekist. „Lokatakmarkið er áfram 
það að draga hægt og rólega úr 
þessum tímabundnu gjaldeyris-
höftum,“ segir í svarinu.  - bj

Gjaldeyrishöftin kalla ekki á breytingar á EES svarar framkvæmdastjórn ESB dönskum þingmanni:

Þarf ekki að endurskoða EES vegna hafta

AKUREYRI Andrésar Andar leik-
arnir voru settir í íþróttahöll-
inni á Akureyri í gærkvöld með 
hefðbundnum hætti. Mótssetn-
ingin hefst með skrúðgöngu frá 
Lundarskóla niður að Íþróttahöll. 
Leikarnir eru stærsta skíðamót 
landsins með allt að 800 kepp-
endum á aldrinum 6 til 15 ára ár 
hvert. Þeim fylgja þjálfarar, far-
arstjórar og fjölskyldur og má 
því gera ráð fyrir að um 2.500 
manns sæki leikana í ár. 

Keppt er í alpagreinum skíða-
íþrótta og skíðagöngu. Fyrir 
tveimur árum var tekið upp á 
því að bjóða einnig upp á keppni 
í snjóbrettum og hefur sú keppn-
isgrein stækkað og eflst innan 
leikanna. Í ár verður einnig 
boðið upp á keppni í svokölluðum 
stjörnuflokki, líkt og hefur verið 
gert síðustu ár. Í stjörnuflokki 
keppa fatlaðir og hreyfihamlað-
ir íþróttamenn. Allir ættu því að 
finna eitthvað við sitt hæfi á leik-
unum í ár. 

Smári Kristinsson, einn skipu-
leggjenda mótsins, segir mótið 
í ár verða eitt það glæsilegasta 
frá upphafi. „Veðurguðirnir leika 
við okkur þessa dagana og öll 
aðstaða í Hlíðarfjalli í dag er til 
fyrirmyndar. Þetta er hápunktur 
tímabils skíðaiðkenda í þessum 
aldurshópi á hverju ári og fjöld-
inn sem sækir þetta mót eykst ár 
frá ári.“

Nokkrir keppendur koma alla 
leið frá Noregi til að taka þátt í 
mótinu og hefur það færst í vöxt 
að fyrirspurnir berist utanlands 
frá um leikana.

„Það er gaman að bjóða erlend-
um skíðakrökkum að taka þátt í 

leikunum. Það eru allir velkomn-
ir hingað á Akureyri og gaman 
fyrir íslenska keppendur að eiga 
líka í höggi við erlenda skíða-
krakka. Þessir krakkar sem eru 
að koma að utan mæta á mótið oft 
á tíðum vegna einhverra tengsla 
sem hafa myndast milli skíðaiðk-
enda eða þjálfara. Þessi tengsl 
eru mikilvæg bæði fyrir okkur 
og þau,“ segir Smári. 

Páskahelgin var ekki hlið-
holl skíðaiðkendum á Akureyri. 
Hvassviðri gerði þeim lífið leitt 
þá helgi og var ekki hægt að hafa 
opið í Hlíðarfjalli. Aðeins var 
opið á skírdag og á annan í pásk-
um. Spáin fyrir komandi helgi er 
góð, bjart veður og vindur lítill 
sem enginn. Því er líklegt að leik-

arnir fari fram samkvæmt dag-
skrá og ekkert þurfi að færa til 
og engu að fresta sökum veðurs. 

Mótinu verður slitið á laugar-
daginn með lokahófi í íþróttahöll 
Akureyringa. Hart verður bar-
ist í brekkum Hlíðarfjalls þótt 
gleðin verði í fyrirrúmi. 
 sveinn@frettabladid.is

Stærsta skíðamót 
ársins í Hlíðarfjalli
39. Andrésar Andar leikarnir í Hlíðarfjalli voru settir í gær. Um 750 börn taka þátt 
í leikunum sem standa til laugardags. Um 2.500 manns sækja bæinn heim vegna 
leikanna. „Mótið stækkar með hverju árinu“, segir skipuleggjandi.

SPURÐI UM HÖFT  Danski Evrópuþing-
maðurinn Morten Løkkegaard spurði 
framkvæmdastjórn ESB um áhrif gjald-
eyrishaftanna á EES-samninginn.

ANDRÉS Á SKÍÐUM  Fjöldi þátttakenda á Andrésar Andar leikunum eykst ár frá ári.
 MYND/AXEL DARRI

  Veðurguðirnir leika 
við okkur þessa dagana og 

öll aðstaða í Hlíðarfjalli í 
dag er til fyrirmyndar. 

Smári Kristinsson, einn skipuleggjanda 
Andrésar Andar leikanna.

SVÍÞJÓÐ Sextíu prósent kennara 
í Svíþjóð segjast hafa haft nem-
endur sem lýst hafi yfir kynþátta-
hatri í kennslustundum. Talan er 
enn hærri hjá nemendum í efstu 
stigum grunnskólans eða 65 pró-
sent. Þetta er niðurstaða könnun-
ar á vegum ritsins Skolvärlden.

Nær fjórir af hverjum tíu kenn-
urunum segja skólann ekki hafa 
brugðist rétt við.

Aðeins 19 prósent kennara 
fengu ráðgjöf um útlendingahatur 
undanfarin fimm ár. - ibs

Könnun í sænskum skólum:

Kynþáttahatur 
hjá nemendum

PERSÓNUVERND 21 árs gömul kona, Tinna Ingólfs-
dóttir, hefur stigið fram og sagt frá misnotkun 
sem hún hefur orðið fyrir. Misnotkunin felst í því 
að nektarmyndum af henni, síðan hún var ungling-
ur, hefur verið dreift á netinu.

Í grein sem Tinna skrifar á vefsíðuna Freyjur.is 
kemur fram að hún hafi tekið myndirnar þegar hún 
var þrettán ára gömul. „Ég vissi alveg að ég ætti 
ekki að senda strákum á internetinu nektarmyndir 
af mér,“ segir hún.

Grein Tinnu kemur í kjölfarið á umfjöllun 
Fréttablaðsins um óprúttna aðila á internetinu 
sem dreifa myndum af stúlkum undir lögaldri. 
Myndunum er dreift á svokölluðum Chan-síðum en 
notendur þar gefa ekki upp nafn sitt. 

Tinna segist í greininni ekki hafa gefið leyfi 
fyrir birtingu myndanna af sér. Þrátt fyrir það 
séu myndirnar enn í dreifingu og hún verði reglu-
lega fyrir áreiti vegna þessa. „Ég fékk að heyra 
athugasemdir eins og „Gaman að sjá þig í fötum!“ 
nánast daglega.“

Lögregla vinnur að því að loka vefsíðum sem 
birta myndir af börnum undir lögaldri.   - ssb

Óprúttnir aðilar hafa dreift nektarmyndum af íslenskri stúlku í leyfisleysi: 

Er oft áreitt vegna nektarmynda  

ÚKRAÍNA, AP Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, hótaði hörð-
um viðbrögðum fari svo að rússneskir ríkisborgarar eða rússneskir 
hagsmunir verði fyrir hnjaski eða árásum í Úkraínu.

Úkraínustjórn hefur hins vegar ekki gert neina alvöru úr hótunum 
sínum um að senda herlið á aðskilnaðarsinna hliðholla Rússum, sem 
náð hafa á sitt vald stjórnvaldsbyggingum í um tíu borgum í austan-
verðri Úkraínu.

Óljóst er hvort her og lögregla í Úkraínu hafa getu eða vilja til þess 
að ráðast gegn aðskilnaðarsinnum. Úkraínski herinn hefur lítið fjár-
magn til að spila úr og lélegan búnað, og hermennirnir virðast ekki 
vita í hvorn fótinn þeir eiga að stíga.

„Í dag er staðan sú að flestir þeirra vilja ekki berjast fyrir neinn 
því þeir vita ekki hverjir bera sigur úr býtum á morgun og hvernig 
allt þetta fer á endanum,“ segir Volodímír Fesenkko, stjórnmálaskýr-
andi í Kænugarði.  - gb

Úkraínustjórn lætur aðskilnaðarsinna enn í friði:

Rússar hóta hörðum viðbrögðum

SÝRLAND, AP Sýrlenskir stjórnar-
andstæðingar saka Sýrlandsstjórn 
um að hafa gert nýjar eiturefna-
árásir á fólk undanfarna daga.

Sýrlandsstjórn segir ekkert 
hæft í þessu en Öryggisráð Sam-
einuðu þjóðanna vill að gerð verði 
rannsókn á málinu.

Sýrlandsstjórn samþykkti á 
síðasta ári að afhenda öll eitur-
efnavopn sín til förgunar og fyrr 
í vikunni fékkst staðfest að 86 pró-
sent þeirra hafi þegar verið látin 
af hendi. - gb

Öryggisráðið vill rannsókn:

Eiturefnaárásir 
í Sýrlandi á ný

DREIFIBRÉFIN LESIN  Úkraínskar konur í borginni Donetsk lesa dreifibréf frá 
aðskilnaðarsinnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRÉTTA-
BLAÐIÐ 15. 
APRÍL
 Fram kom 
í Frétta-
blaðinu 
fyrir níu 
dögum að 
nektar-
myndum af 
íslenskum 
stúlkum 
er dreift á 
Internetinu.



1.000 kr.
notkun í

12 mánuði
fylgir!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald.

1.000 kr.
notkun í

12 mánuði
fylgir!

1.000 kr.
notkun í

6 mánuði
fylgir!

1.000
notk

6 má
fylg

iPhone 5c 16GB

89.990 kr. stgr.

5.490 kr. /18 mán.

1.000 kr.
notkun í

12 mánuði
fylgir!

1.000
notk

12 má
fylg

1.000 kr.
notkun í

6 mánuði
fylgir!

Samsung Galaxy S5

119.990 kr. stgr.

7.290 kr. /18 mán.

Samsung Galaxy S4

79.990 kr. stgr.

4.890 kr. /18 mán.

iPhone 5s 16GB

109.990 kr. stgr.

6.690 kr. /18 mán.

Novalegt
snjallsumar!

Polar Loop snjallband

19.990 kr. stgr.

Urbanears

11.990 kr. stgr.

Margir litir fáanlegir.

1.0
no

6 m
fy

y S4Samsung Galaxy

Nike+ FuelBand SE

29.990 kr. stgr.

Sjálfsmelluhnappur

1.990 kr. stgr.

HISY þráðlaus myndavéla-
hnappur fyrir iPhone (iOS 7).

Opið hjá okkur í dag í Kringlunni og Smáralind 13–18. 
Á Selfossi 13–16 og á Akureyri 13–17. Gleðilegt sumar. 
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10.495 fýlar (eða 
múkkar) 

voru veiddir á Íslandi árið 2000. 
Síðan hefur veiði minnkað jafnt og 
þétt og hefur verið um 3.000 fuglar 
undanfarin ár.

FERÐAÞJÓNUSTA Hótel á höfuðborg-
arsvæðinu voru að meðaltali rekin 
með tapi á tímabilinu 2009-2012. 
Einungis 40 prósent þeirra skiluðu 
hagnaði árið 2012 samanborið við 
70 prósent hótela á landsbyggðinni.  

Þetta kemur fram í nýrri úttekt 
KPMG á arðsemi í hótelrekstri 
hér á landi sem fyrirtækið kynnti 
í gær. 

Þar er greint frá afkomu hótel-
geirans og þeirri staðreynd að 
helmingur hótela höfuðborgar-
svæðisins var með neikvætt eigið 
fé árið 2012 samanborið við 43 
prósent á landsbyggðinni. Á sama 
tíma og afkoma hótela á höfuðborg-
arsvæðinu var að jafnaði léleg var 

herbergjanýting 
þar talsvert betri 
en annars staðar 
á landinu.  

„Það er alveg 
ljóst að ef við 
ætlum að taka 
á móti þessum 
mik la  fjölda 
ferðamanna þá 
þarf að byggja 

upp og kosta til og þá eru menn oft 
með neikvætt eigið fé til að byrja 
með. En við erum að sjá aukningu 
og nýtingin er að batna,“ segir 
Helga Árnadóttir, framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar 
(SAF).

„Það að byggja upp og fjölga hót-
elum kallar á miklar fjárfestingar 
yfir skamman tíma. Lykilatriðið er 
þessi fjölgun ferðamanna yfir allt 
árið sem býr til grundvöll fyrir 
bætt rekstrarumhverfi og þá verð-
ur hægt að horfa til þeirra mark-
hópa sem gefa meira af sér,“ segir 
Helga. 

Í úttekt KPMG er bent á að mun 

fleiri hótelrekendur á höfuðborg-
arsvæðinu leigja húsnæði undir 
starfsemi sína en kollegar þeirra á 
landsbyggðinni. Samkeppni um vel 
staðsett húsnæði í góðu ásigkomu-
lagi sé mikil og leiguverð því hærra 
en annars staðar. KPMG telur háan 
húsnæðiskostnað og meiri verð-
samkeppni í borginni líklegar 
ástæður fyrir verri afkomu hótela 
á höfuðborgarsvæðinu.      

„Þar er einnig búið að byggja 
mikið af þriggja og fjögurra 
stjörnu hótelum sem kalla á meiri 
fjárfestingar en þær framkvæmdir 
sem oft hefur verið farið í á lands-
byggðinni. Við erum að gera okkur 
gildandi sem heilsársáfangastað og 
þá þarf að kosta til,“ segir Helga. 
 haraldur@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Þýsk
gæði

SJÁVARÚTVEGUR Hafnarfjarðarbær metur tap 
vegna framsals aflaheimilda skipsins Þórs–
HF 4 frá sveitarfélaginu á 140 milljónir króna 
hið minnsta. Bæjaryfirvöld áskilja sér ský-
lausan rétt til að leita réttar síns, enda eigi 
bærinn fortakslausan forkaupsrétt að skipinu 
og aflaheimildum þess.

Þetta kemur fram í drögum að svarbréfi 
Hafnarfjarðarbæjar til atvinnu- og nýsköpun-
arráðuneytisins, sem fer fram á það við bæj-
aryfirvöld að þau rökstyðji það sjónarmið að 
með því að umræddar aflaheimildir hverfi úr 
bæjarfélaginu fylgi verulega neikvæð áhrif í 
atvinnu- og byggðarlegu tilliti. 

Í bréfinu er útlistað að þau 4.800 þorsk-
ígildistonn sem um ræðir hefðu þýtt vinnu 
fyrir 65 manns í fiskvinnslu í landi, auk þess 
sem sjómenn á línuskipi og þremur til fjórum 
minni bátum gætu haft umtalsverðar tekjur 
af vinnslu þessa afla. Miðað við þessar for-
sendur og fleiri telur sveitarfélagið sig tapa 
140 milljónum króna, og er þá ekki tekið til-
lit til tekna sem tengjast frekari uppbygg-
ingu Hafnarfjarðarhafnar og hafnsækinnar 
starfsemi í tengslum við breytta útgerð. Þá 
séu ekki heldur reiknuð gjöld af fyrirtækjum, 
svo sem útsvar og fasteignagjöld.

  - shá

Hafnarfjarðarbær mun ef þörf krefur höfða dómsmál vegna kvótasölu frá togaranum Þór-Hf 4:

Telja höggið vera 140 milljónir hið minnsta

➜ Hvert er þitt viðhorf til 
núverandi hugmynda 
um náttúrupassa?

35
%

 

15%
 

50%

 Mjög jákvætt/
frekar jákvætt

 Frekar neikvætt/
mjög neikvætt

 Hlutlaus

Sex af hverjum tíu hótelum
í borginni skiluðu tapi 2012
Á höfuðborgarsvæðinu voru hótel að meðaltali rekin með tapi frá 2009-2012. Árið 2012 skiluðu einungis 40% 
þeirra hagnaði samanborið við 70% á landsbyggðinni. Búa við hærri húsnæðiskostnað og meiri samkeppni.

HAFNARFJARÐARHÖFN  Fjórir til fimm bátar gætu 
fengið verkefni við að veiða kvótann. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Helmingur hótelrekenda er mjög 
eða frekar neikvæður í garð hug-
mynda stjórnvalda um náttúru-
passa, samkvæmt nýrri könnun 
KPMG sem greint er frá í úttekt 
fyrirtækisins. Um 35 prósent 
sögðust mjög eða frekar jákvæð 
í garð passans en 15 prósent 
voru hlutlaus. 

„Ákveðið vantraust virðist 
vera í hópi aðila ferðaþjónust-
unnar, sem er ef til vill eðlilegt 
þar sem enn er margt óljóst 
um framkvæmd gjaldtöku og 
útdeilingar fjármuna í tengslum 
við náttúrupassann,“ segir í 
úttekt KPMG. 

Neikvæðir í garð náttúrupassa

HÓTEL RÍS VIÐ 
HÖFÐATORG  
Gert er ráð fyrir 
að hótelher-
bergjum muni 
fjölga um 30 
prósent til árs-
loka 2015.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

HELGA
ÁRNADÓTTIR

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SUMRIÐ HEILSAR  með nokkrum ágætum að þessu sinni. Vindur verður fremur 
hægur og hiti víða á bilinu 8 til 14 stig. Norðanlands verður bjart eða bjart með 
köflum en skúrir sunnan og vestan til með sólarglennum á milli skúra.
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Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

LAUGARDAGUR

Á MORGUN

KJARAMÁL „Mikið ber á milli 
samningsaðila og hefur Ríkis-
sáttasemjari frestað viðræðum 
um óákveðinn tíma,“ segir í til-
kynningu sem Kristján Jóhanns-
son, formaður Félags flugvallar-
starfsmanna ríkisins, sendi frá 
sér í gærkvöld.
Samninganefndir þriggja félaga 
sem eiga starfsmenn á flugvöll-
um lögðu fram „tillögur til lausn-
ar á kjaradeilunni“ á fundi með 
samninganefnd Samtaka atvinnu-
lífsins og Isavia í gær.
„Annars vegar var lögð fram til-
laga um launaflokkabreytingar 
og eins prósentuhækkanir á 
launatöflu. Hins vegar var lagt 
fram tilboð sem gilda myndi til 
2016. Tilboðinu er ætlað að skapa 
starfsfrið og leiðrétta misræmi 
milli starfsmanna,“ segir í til-
kynningu Kristjáns, sem kveður 
tilboðunum hafa verið hafnað.

„Viðtökur SA/Isavia á hug-
myndum félaganna koma á óvart 
en svo virðist sem samnings-
vilja skorti hjá ríkishlutafélaginu 
Isavia.“

Boðað er til ótímabundins verk-
falls frá og með 30. apríl semjist 
ekki fyrir þann tíma. - gar

Frestun í flugvallardeilunni:

Isavia hafnaði 
tilboði í gær

KRISTJÁN JÓHANNSSON  Formaður 
flugvallarstarfsmanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



Hverfahátíðir
Sumardagurinn fyrstify

H   24. apríl 2014
Sumar gSumardagurinn fyrsti
   24. apríl 2014
Árbær
09.00-11.00 Frítt í Árbæjarlaug 
09.30 Sundzumba í boði Árbæjarþreks 
11.00 Skrúðganga frá Árbæjarlaug að Árbæjarkirkju
11.30 Fjölskylduhelgistund í Árbæjarkirkju af tilefni sumarkomu
12.00-14.00 Sumarhátíð á Árbæjartorgi
13.00-15.00 Skátar úti og inni - Hraunbær 123

Breiðholt 
13.00 - 15.00 Hátíðarhöld við félagsmiðstöðina Hólmasel 
 Hoppukastalar, andlitsmálning, grillaðar pylsur og kandýfloss
 Kynning á starfi ÍR og Skátafélagsins Seguls
13.30  Sigurvegarar frá Breiðholt got talent: Stefán Halldór, Leví, 
 Asian Style, Gabríela Ósk, Mannlegur pýramídi og Vorvindar 
 glaðir frá Bakkaseli
13.50 Dans Brynju Péturs
14.00  Páll Valdimar JóJó listamaður
14.15 Jón Víðis töframaður 
 Breiðholtslaug verður opin frá kl. 9.00 - 18.00. Wipeout 
 braut og fjör!

Bústaðahverfi
12.00 Grillað í Grímsbæ með Víkingum og 10-11
13.00 Gengið úr Grímsbæ í Bústaðakirkju undir taktföstum tónum 
 Skólahljómsveitar Austurbæjar
13.20 Dagskrá Bústaðakirkju
 • Kórar Bústaðakirkju
 • Nokkur orð frá Sverri Hjaltested
 • Framsagnarhópur úr Hæðargarði
14.00 - 16.00  Gengið í Víkina
 • Hoppukastalar 
 • Sumargrín
 • Andlitsmálun
 • Söngatriði frá: 
  - Neðstalandi
  - Breiðagerðisskóla
  - Fossvogsskóla
  - Réttarholtsskóla
 • Skátar með hnútakennslu og grill
 • Víkingshlaupið
 • Kökur og kaffi 
 • Myndasýning frá leikskólunum

Grafarholt
12.30 Skrúðganga frá Sæmundarskóla að Guðríðarkirkju
13.00 Helgistund í Guðríðarkirkju
13.30 - 15.30 Sumarhátíð við Ingunnarskóla

Grafarvogur
11.30 Skrúðganga frá Spöng að Rimaskóla
 Skólahljómsveit Grafarvogs leikur og félagar í Skátafélaginu 
 Hamri bera fána 
11.45 - 14.00 Skemmtun í Rimaskóla
 • Nemendur í Tónlistarskólanum í Grafarvogi og Tónskóla 
  Hörpunnar leika 
 • Danssýning barna í Dansskóla Reykjavíkur 
 • Sirkus Íslands 
 • Skemmtiatriði frá félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum 
  Gufunesbæjar 
 • Kynning á sumarstarfi Gufunesbæjar, Fjölnis, Útilífsskóla 
  skátanna o.fl. 
 • Leiktæki 
 • Veitingasala 
 • Andlitsmálun 

Háaleiti
11.00 - 13.00 Sumarhátíð í Kringlumýri, Safamýri 28
 • Legó-keppni
 • Andlitsmálun
 • Skylmingarkennsla
 • Perluskálagerð
 • Litahorn
 • Grillaðar pylsur og ávaxtasafi
 • Snú-snú, sipp og krítar

Laugardalur
11.00 - 13.00  Sumarhátíð í Þróttheimum/Glaðheimum við Holtaveg 11 
 • Grillaðar pylsur og ávaxtasafi
 • Andlitsmálning
 • Stórfótbolti
 • Spilavinir koma í heimsókn og kenna á nokkur spil

Miðborg og Hlíðar
13.00 - 15.00 Sumarhátíð á Klambratúni við Kjarvalstaði 
 • Hoppukastalar 
 • Slökkviliðsbílinn til skoðunar 
 • Eldri borgarar leika á harmóníku
 • Nemendur í Dansskóla Jóns Péturs og Köru sýna listir sínar
 • Veitingar í tjöldum á vegum skátafélagsins Landnema
 • Íþróttafélagið Valur býður upp á boltaþrautir

Vesturbær
09.00 - 10.00 Bjartsýnisbusl í Vesturbæjarlaug í boði Neskirkju og 
 Vesturbæjarlaugar
10.00 Hólavallagarður – Heimir garðyrkjumaður leiðir göngu um 
 kirkjugarðinn
11.00 Skrúðganga frá Melaskóla að Frostaskjóli  - Lúðrasveit 
 Reykjavíkur og Ægisbúar leiða gönguna
11.15 - 12.30 Fjölskylduhátíð við Frostaskjól
11.15 Hildur Sverrisdóttir, formaður hverfisráðs Vesturbæjar 
11.20 Sigurvegari Rófunnar söngkeppni  félagsmiðstöðvarinnar 
 Frosta,  Ástrós Sigurjónsdóttir tekur lagið ásamt 
 Ragnhildi Helgadóttur 
11.40 Trúðurinn Wally 
12.00 Ágúst Beinteinn Árnason, sigurvegari Vesturbær Got Talent. 
12.10 Ungmennahúsið Jökla; Tindur Sigurðarson, Ingvar Sigurðsson 
 og Karen Lilja Loftsdóttir syngja og leika. 
 • Hoppukastalar
 • Þrautabraut KR
 • Veitingasala 
 • Kandýfloss
 • Kassaklifur

 Hverfahátíðir í tilefni af sumardeginum fyrsta eru 
 samstarfsverkefni frístundamiðstöðva, 
 þjónustumiðstöðva og frjálsra félaga í hverfunum.

Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið
www.reyk jav ik . is
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1. Hvaða fyrirtæki hefur undirritað 
samning um smíði þjónustuskips sem 
knúið er til jafns af olíu og rafmagni?
2. Hvað heitir liðið sem Ólafur Krist-
jánsson mun þjálfa næsta tímabil?
3. Hvernig bækur vilja bókasafnsfræð-
ingar gera aðgengilegri?

SVÖR:

1. Fáfnir Off shore. 2. FC Nordsjælland.
3. Rafbækur.

Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur oog 
aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nnös 
3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á sólarhring. Snýttu nýttu
þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. 
Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið. 
Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í 
gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti,
næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan 
eða hraðan púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. 
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

VINNUMARKAÐUR „Þetta þokast en gengur 
hægt,“ sagði Ólafur Loftsson, formaður 
Félags grunnskólakennara, þegar hann 
var á leið á fund með samninganefnd 
Sambands íslenskra sveitarfélaga í gær. 

Kjaradeilu grunnskólakennara og 
sveitarfélaganna var vísað til Ríkissátta-
semjara 18. mars. Þá höfðu samningavið-
ræður staðið í nokkra mánuði. 

Grunnskólakennarar vilja að laun 
þeirra hækki um allt að 30 prósent á 
samningstímanum en rætt hefur verið 
um að samið verði til ársins 2017.

Grunnskólakennarar hafa verið samn-

ingslausir í um tvö ár og eru orðnir lang-
þreyttir á hversu hægt gengur að semja.

Stjórn Skólastjórafélags Íslands skor-
aði í gær á Samband íslenskra sveitar-
félaga að semja strax við grunnskóla-
kennara. Laun þeirra hafi dregist aftur 
úr sambærilegum stéttum og séu með 
öllu óásættanleg. „Nú neyðast kennar-
ar til að undirbúa aðgerðir til að sækja 
sjálfsagðar leiðréttingar á launakjörum,“ 
segja skólastjórar. 

Akvæðagreiðslu kennara um verkfall 
þrjá daga í maí, þann 15., 21. og 27. maí 
lýkur á þriðjudag. - jme

Atkvæðagreiðsla um þriggja daga verkfall í grunnskólunum í maí stendur yfir og lýkur á þriðjudag:

Samningum grunnskólakennara miðar lítt

ÚTIVIST Þúsundir renndu sér á skíð-
um um páskana í Hlíðarfjalli fyrir 
norðan, Tungudal og Seljalandsdal 
fyrir vestan og í Oddskarði fyrir 
austan þar sem besta veðrið var. 

„Við erum himinlifandi. Loksins 
kom sól á Austurlandi. Það er búið 
að vera skýjað mestallan veturinn 
og lítið hægt að hafa opið,“ segir 
Dagfinnur Smári Ómarsson, for-
stöðumaður skíðasvæðisins í Odd-
skarði, þar sem um eitt þúsund 
manns að meðaltali renndu sér á 
hverjum degi alla páskana.

Dagfinnur segir marga hafa 
komið frá Reykjavík og að norðan 
og skemmt sér á skíðum með heima-
mönnum. „Ég held að allir hafi feng-
ið að sofa einhvers staðar.“

Þótt ekki hafi verið fengin hljóm-
sveit frá Týról til að skemmta mönn-
um um páskana eins og gert hefur 
verið þrisvar sinnum áður, var leik-
in tónlist frá svæðinu í brekkunum.

„Síðast þegar hljómsveit kom 
hingað frá Týról var árið 2010. Núna 
fengum við tónlistina af Spotify. 
Við reynum svo að fara í týrólabún-
inga,“ segir Dagfinnur og bætir því 
við að brettakvöld, flugeldasýning 
og páskaeggjamót hafi notið mikilla 
vinsælda gesta í Oddskarði.

Guðmundur Karl Júlíusson, for-
stöðumaður skíðasvæðisins í Hlíð-
arfjalli, segir menn þar sæmilega 
sátta með páskavertíðina.

„Maður glímir aldrei við veðrið. 
Við urðum að hafa lokað á föstudag-
inn langa, laugardag og mestallan 
páskadag vegna suðvestanáttar, 
sem hefur ekki látið sjá sig hér í 
allan vetur nema þessa þrjá daga. 
Hér var hins vegar opið á skírdag 
og annan í páskum og þá renndu 

sér um 2.000 manns hvorn daginn. 
Það voru óvenjumargir hér á annan 
í páskum en menn komu snemma 
þann dag til að geta rennt sér áður 
en þeir héldu heim á leið.“

Skíðavikan á Ísafirði tókst ljóm-
andi vel, að sögn Gauts Ívars Hall-
dórssonar, forstöðumanns skíða-
svæðisins.

„Það var að vísu lokað hér á 
föstudaginn vegna leiðindaveðurs. 
Það gekk svo á með éljum á laugar-
dag og sunnudag en það var bjart 
á milli og hægt að hafa opið. Um 
venjulegar helgar eru hér 200 til 300 
manns og í mesta lagi 400 á skíðum 
en núna voru að meðaltali um 800 
manns í brekkunum í Tungudal og 
Seljalandsdal þessa daga sem opið 
var. Þetta er mikil lyftistöng fyrir 

okkur. Hér gátu menn skíðað á dag-
inn og farið á tónleika á kvöldin,“ 
segir Gautur.

Skíðasvæðin á höfuðborgarsvæð-
inu voru lokuð alla páskana vegna 
veðurs. ibs@frettabladid.is

Týrólatónar léku um 
skíðafólk í Oddskarði 
Sól og blíða var í Oddskarði um páskana. Týrólatónlist, flugeldasýning og páska-
eggjamót. Suðvestanátt setti strik í reikninginn í Hlíðarfjalli þar sem lokað var í 
þrjá daga. Maður glímir ekki við veðrið, segir forstöðumaður skíðasvæðisins.

Í HLÍÐARFJALLI  Þar var aðeins opið á 
skírdag og annan í páskum auk nokk-
urra klukkustunda á páskadag. 
 MYND/MYNDASAFN HLÍÐARFJALLS

DAGFINNUR SMÁRI ÓMARSSON

HEILBRIGÐISMÁL Anna Rós Jóhann-
esdóttir, yfirfélagsráðgjafi Land-
spítala og Gunnlaug Thorlacius 
félagsráðgjafi hafa fengið 500 þús-
und króna styrk úr Minningarsjóði 
Ólafíu Jónsdóttur til að rannsaka 
árangur FMB-teymis á göngudeild 
Geðsviðs LSH.

„FMB-teymið er eitt af sér-
hæfðum teymum geðsviðs þar 
sem unnið er með foreldrum og 
börnum upp að eins árs aldri með 
það að markmiði að styrkja tengsl 
og draga úr áhrifum veikinda 
innan fjölskyldunnar,“ segir í til-
kynningu. Styrkurinn var veittur 
á aðalfundi Geðverndarfélags 
Íslands fyrr í mánuðinum.   - óká

Rannsaka árangur teymis:

Fengu hálfa 
milljón í styrk

FENGU STYRK  Gunnlaug Thorlacius og 
Anna Rós Jóhannesdóttir fengu styrk úr 
Minningarsjóði Ólafíu Jónsdóttur.

HÆGAGANGUR  Samningaviðræður grunnskólakennara og 
sveitarfélaganna ganga hægt. Kennarar hafa verið samnings-
lausir í á þriðja ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILBRIGÐISMÁL Gunnlaug Thor-
lacius, félagsráðgjafi á geðsviði 
Landspítala – háskólasjúkrahúss, 
hefur verið kosin formaður Geð-
verndarfélags Íslands. Áður hafði 
dr. Eydís K. Sveinbjarnardóttir 
geðhjúkrunarfræðingur gegnt for-
mennsku.

Gunnlaug segir að verkefni 
nýrrar stjórnar verði að leggja enn 
meiri áherslu en fyrr á forvarnar-
starf, sérstaklega með börnum 
geðsjúkra foreldra. Hún segir að 
félagið verði einnig að beita sér 
í búsetumálum geðfatlaðra. „Að 
lokum er mikilvægt að hefja sam-
tal um skýra löggjöf þar sem rétt-
ur barna sem eiga foreldra sem 
glíma við alvarlega sjúkdóma er 
tryggður,“ segir hún.  - fb

Geðverndarfélag Íslands:

Nýr formaður
MENNING Safnahúsið við Hverfis-
götu, áður Þjóðmenningarhúsið, 
sem var vígt 28. apríl 1909 hefur 
nú fengið sitt gamla nafn aftur. 

Unnið er að grunnsýningu um 
íslenska listasögu og sjónræn-
an menningararf sem opna á í 
Safnahúsinu haustið 2014.

Í tilkynningu segir að það sé í 
anda samstarfs nokkurra stofn-
ana sem að sýningunni standi að 
nafnbreytingin verði nú. Stofnan-
irnar eru Þjóðminjasafn Íslands, 
sem sér um rekstur hússins, 
Listasafn Íslands, Náttúruminja-
safn Íslands, Þjóðskjalasafn 
Íslands, Landsbókasafn Íslands 
– Háskólabókasafn og Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum. 

 - fb

Endurheimtir gamla nafnið: 

Heitir núna 
Safnahúsið

STJÓRNMÁL Aukakjördæmaþing 
Framsóknarflokksins í Reykja-
vík fer fram í dag. Á þinginu 
verður kynntur nýr framboðs-
listi Framsóknarflokksins fyrir 
komandi borgarstjórnarkosn-

ingar.
Guðni Ágústs-

son, fyrrver-
andi ráðherra, 
hefur verið orð-
aður við odd-
vitasæti listans. 
Í samtali við 
Fréttablaðið 
sagðist Guðni 
hafa fengið 

umboð til að velta fyrir sér fólki 
á listanum og málefnum flokks-
ins í komandi kosningabaráttu. 
Hann vill gera flugvöllinn í 
Vatnsmýri að kosningamáli og 
segir núverandi borgaryfirvöld 
hafa þrengt um of að einkabíln-
um. - ssb

Framboðslistinn kynntur:

Guðni leysir frá 
skjóðunni í dag

GUÐNI 
ÁGÚSTSSON

VEISTU SVARIÐ?
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Huga þarf betur að því hvernig 
staðið er að greiningu á ofvirkni 
og athyglisbresti og hvaða 
úrræðum er beitt hverju sinni, 
segir Geir Gunnlaugsson land-
læknir. Hann segir embætt-
ið meðvitað um þá miklu aukn-
ingu sem orðið hafi síðustu ár á 
notkun metýlfenídatlyfja og hafi 
gripið til ýmissa 
aðgerða. Í þeim 
flokki eru lyf á 
borð við rítalín, 
sem eftirsótt er 
af fíklum. 

F ra m kom 
í  u m fj ö l lu n 
Fréttablaðsins 
í gær að milli 
áranna 2009 og 
2013 hafi notkun þessara lyfja 
aukist um yfir 52 prósent, úr 
1,5 milljónum dagskammta í 2,3 
milljónir dagskammta í fyrra.

„Við höfum af þessu ákveðnar 
áhyggjur, það er að segja af því 
hvernig staðið er að greiningum 
sem þetta lyf er gefið við. Við 
vitum að metýlfenídat er gott lyf 
fyrir suma og hefur hjálpað mjög 
mörgum,“ segir Geir.

Hann segir embættið hafa 
lagt áherslu á að sett verði upp 

sérhæfð teymisvinna í kringum 
málaflokkinn. „Og þann hóp má 
meðal annars nota til að meta 
greiningu áður en lyfjaskírteini 
er úthlutað og með því tryggja 
að góð greiningarvinna liggi að 
baki.“ Byggja þurfi upp þekk-
ingu og fjölga meðferðarúrræð-
um þar sem ekki sé einvörðungu 
horft til notkunar lyfja, heldur 
jafnframt sálfræðiþjónustu og 
hugrænnar atferlismeðferðar 
og fleiri þátta. Þá segir Geir að 
embættið hafi stutt við lækna til 
að koma í veg fyrir að einstak-
lingar hoppi mikið á milli þeirra 
og vakið athygli lækna á slíkum 
einstaklingum. „Við erum í stöð-
ugum samskiptum við lækna um 
þennan málaflokk.“ 

Patentlausn er ekki til
Umræða um notkun lyfja úr þess-
um flokki er ekki ný af nálinni. 
Þannig lagði Álfheiður Ingadótt-
ir í heilbrigðisráðherratíð sinni, 
árið 2009, sérstaka áherslu á að 
læknar drægju fremur úr notkun 
metýlfenídatlyfja. Þróunin hefur 
þó verið öndverð. 

Geir áréttar að málaflokkur-
inn sé erfiður og engin ein ein-
föld lausn til við þeim vanda-
málum sem upp koma. „Velta 
má fyrir sér hvort aðstæður 
hér leiði til þess að íslensk heil-
brigðisþjónusta hafi verið fyrri 
til en í öðrum löndum að bjóða 
þessa meðferð og mikil notkun 

hér endur spegli gott aðgengi að 
slíkri meðferð. Og svo er vanda-
mál að ákveðinn hluti af þeim 
löglegu lyfjum sem vísað er á, 
flæðir inn á ólöglegan mark-
að.“ Patentlausn við þeim vanda 
sé ekki að finna. „En við erum 
að leita leiða til að taka á þessu. 
Við lítum á þetta sem vanda-
mál og að okkar hlutverk sé að 
tryggja að þeir sem þurfa á lyf-
inu að halda fái það og þeir sem 
þurfa það ekki fái það ekki. Það 
er stóra verkefnið.“

Lyf sem bjarga mörgum
Hluta af því að takast á við vand-
ann segir Geir líka að efla geð-
heilbrigðisþjónustu almennt í 
landinu, ekki bara á höfuðborg-
arsvæðinu. „Mikið af þessu 
kostar peninga og að ýmsu er 
að huga. Svo þarf heilsugæslan 
að koma öflug inn með þverfag-
leg teymi til að sinna málum af 
þessum toga.“ Geir segir að hægt 
og rólega sé unnið að úrbótum í 
þessum málum og það sé gert í 
samvinnu við Vog, velferðarráðu-
neytið og aðra sem að málum 
koma. „Þetta verður ekki snúið 
niður á einni nóttu, heldur er 
þetta langhlaup. Það vill enginn 
hætta að hjálpa þeim sem þurfa 
á hjálp að halda. Þessi lyf bjarga 
lífi margra, en um leið vitum við 
af þessari dökku hlið málsins, 
að eftirsókn er í þessi lyf og þau 
hafa verið á svörtum markaði.“ 

GEIR GUNN-
LAUGSSON

Þeir fái lyfin sem hafa af þeim gagn
Landlæknir segir heilsugæsluna þurfa að koma sterka inn með þverfagleg teymi til að sinna málum þar sem vísað er á lyf við ofvirkni og at-
hyglisbresti. Hér kunni heilbrigðisþjónusta að sinna þeim vel sem þurfa á slíkum lyfjum að halda en taka þurfi á skuggahliðum misnotkunar.

Á ári hverju koma inn á Vog 300 sprautufíklar sem háðir eru 
rítalíni, segir Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi. Af þeim 
séu að jafnaði 60 sem koma nýir inn í meðferð.

Þórarinn segir að á Vogi séu gerðar mjög nákvæmar 
athuganir á því hvaða vímuefni fólk notar. Eftir hrun hafi sú 
þróun verið áberandi að fólk sem notaði örvandi efni á borð 
við kókaín og ólöglegt amfetamín hafi fært sig yfir í notkun 
rítalíns. „Rítalín er aðalefnið sem sprautað er á Íslandi í 
dag. Því er sprautað meira en ólöglegu amfetamíni sem 
er á markaði og miklu meira en morfíntöflunum sem fólk notaði til að sprauta 
sig með hérna um árið,“ segir Þórarinn. Um helmingur þeirra sem sprauta sig 
með örvandi efnum í æð segi að rítalín sé fyrsta eða annað efnið sem þeir hafi 
valið til að sprauta sig með. Hylkið af Ritalin Uno, sem sé 40 millígrömm, segir 
Þórarinn að sé til sölu á 2.500 krónur á markaði. „Og það verð hefur haldist 
núna í um þrjú ár.“

Hluti þeirra sem sprauta sig reglulega í æð fær lyfin ávísuð af læknum, að 
sögn Þórarins. „Það eru fimmtán til tuttugu prósent. Hinn hlutinn, um áttatíu 
prósent, fær þessi lyf keypt á þessum ólöglega vímuefnamarkaði.“ Efnið sem 
selt sé á ólöglegum markaði segir Þórarinn líklegast að komi eftir hefðbundnum 
leiðum þess markaðar, oft í gegnum Amsterdam.

➜ Fimmtungur fær lyfið hjá lækni

Skýra þarf betur þá aukningu sem orðið hefur á notkun 
lyfja með virka efninu metýlfenídat, þar á meðal rítalíns, 
að mati Tómasar Zoëga, yfirlæknis á geðsviði Land-
spítalans. „Það getur vel verið að þetta sé í lagi en þegar 
svona mikil aukning verður á til þess að gera stuttum tíma 
er ástæða til að staldra við og hugsa sinn gang.“ Tómas 
bendir á að líka liggi fyrir upplýsingar um að töluverð 
misnotkun sé á þessum lyfjum og að það sé neysla sem 
læknar hafi áhyggjur af. „En hvað ávísanir varðar þá erum 
við ekki langt frá því sem gerist í Bandaríkjunum.“

Tómas segir ljóst að lyfin hjálpi mjög mörgum og gjörbreyting verði hjá 
hluta fólks sem þau taka. Notkun fullorðinna á metýlfenídatlyfjum hefur 
aukist síðustu ár og Tómas segir ljóst að þau hjálpi sumum þeirra.  Læknar 
hafi hins vegar áhyggjur af því að þetta séu lyf sem hægt er að misnota.

ÁHYGGJUEFNI ÞEGAR NOTKUN EYKST HRATT
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STÓRAUKIN NOTKUN METÝLFENÍDAT-LYFJA, SVO SEM RÍTALÍNS, VELDUR ÁHYGGJUM.

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is
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STJÓRNSÝSLA Fulltrúar mennta-
málaráðuneytisins og Land-
búnaðarháskólans á Hvanneyri 
(LbhÍ) mæta til fundar við fjár-
laganefnd Alþingis öðrum hvor-
um megin við næstu mánaðamót, 
að sögn Haraldar Benediktsson-
ar, þingmanns Sjálfstæðisflokks 
í Norðvesturkjördæmi. Haraldur, 
sem sæti á í nefndinni, vonast til 
að þá fáist skýrari mynd af stöðu 
skólans.

Haraldur segist frá upphafi 
hafa talað fyrir því að skoðað-
ar yrðu fleiri leiðir en samein-
ing LbhÍ við Háskóla Íslands. 
„Þar voru boðnir fram mjög 
miklir peningar í uppbyggingu 
og í aukin framlög og þá vakna 
spurningar um hvaða greiningar 
lágu þar að baki, hvaða forgangs-
röðun var á þessum verkefn-
um og hvers vegna peningarnir 
hverfa ef hugmyndir ráðherrans 
ná ekki fram að ganga og þá 
snúið í þveröfuga átt og talað um 
niðurskurð,“ segir Haraldur og 
kveður sína skoðun að „mjög illa“ 
hafi verið haldið á málinu, og það 
þótt í hlut eigi flokksbróðir hans, 
Illugi Gunnars son menntamála-
ráðherra. 

Afstaða þeirra þingmanna 
kjördæmisins sem látið hafa sig 
málefni LbhÍ varða sé hins vegar 
enn skýr og í þá átt að verja skól-
ann í kjördæminu. Snýst um það, 

á mannamáli. „Ég hef ekki heyrt 
á norðvesturþingmönnum nein 
mismunandi sjónarmið í þessum 
efnum.“

Umræðan um sameiningu við 
Háskóla Íslands gjaldi fyrir það 
að stjórnvöld hafi áður komið 
fram með fyrirætlanir á fjár-
framlögum um uppbyggingu á 
landsbyggðinni. „Og svo sitja 
landsbyggðarmenn ævinlega uppi 
með svartapétur þegar þarf að 
fara skera niður.“ Ljóst er að mati 
Haraldar að áætlanir um sam-
einingu við HÍ hafi ekki miðað 

að aukinni hagræðingu því henni 
hefði fylgt stóraukinn kostnaður, 
svo sem í hærri launum til pró-
fessora og kennaraliðs við LbhÍ. 

Fjárhagsáætlun sem LbhÍ skil-
aði til menntamálaráðuneytisins 
um síðustu mánaðamót og gerir 

ráð fyrir fækkun um 15 stöðu-
gildi hefur enn ekki fengið uppá-
skrift í ráðuneytinu. 

Þrátt fyrir ítrekaða eftir-
grennslan hafa ekki borist svör 
frá menntamálaráðuneytinu um 
stöðu málsins. olikr@frettabladid.is

  Spurn-
ingar [vakna] 

um hvaða 
greiningar 

lágu þar að 
baki, hvaða 

forgangsröðun 
var á þessum verkefnum 

og hvers vegna pening-
arnir hverfa ef hugmyndir 

ráðherrans ná ekki fram 
að ganga og þá snúið í 

þveröfuga átt og talað um 
niðurskurð. 

Haraldur Benediktsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokks 

í Norðvesturkjördæmi

LBHÍ Á HVANNEYRI  Haraldur Benediktsson, þingmaður Norðvesturkjördæmis, 
segir LbhÍ burðast með óhagkvæmt húsnæði sem hann þurfi að leigja af ríkinu. Þar 
sé eitt svið þar sem hjálpa megi skólanum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vonast eftir svörum frá skóla 
og ráðuneyti um stöðu LBHÍ
Menntamálaráðuneytið hefur enn ekki afgreitt fjárhagsáætlun Landbúnaðarháskóla Íslands. Áætlunin gerir 
ráð fyrir miklum niðurskurði. Haraldur Benediktsson þingmaður vonast til að mál skólans skýrist á næstunni.

HEILBRIGÐISMÁL Nú stendur yfir 
evrópsk bólusetningarvika á 
vegum Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar (WHO).  Mark-
miðið er að upplýsa almenning um 
mikilvægi bólusetninga til verndar 
gegn smitsjúkdómum. 

Gærdagurinn var tileinkaður 
bólusetningum unglinga. Til 
dæmis eru allar tólf ára stúlkur 
bólusettar gegn HPV-veirunni til 
að verjast leghálskrabbameini. Þá 
verða dagar tileinkaðir fullorðnum 
og öldruðum.  - ssb

Bólusetja gegn HPV-veirunni:

WHO minnir á 
bólusetningar

BÓLUSETNING  Vörn gegn smitsjúk-
dómum. NORDICPHOTOS/AFP

TYRKLAND Recep Tayyip Erdogan, 
forsætisráðherra Tyrklands, vott-
aði í gær samúð sína afkomendum 
þeirra Armena, sem Tyrkir myrtu 
í stórum stíl á árum fyrri heims-
styrjaldarinnar.

Þetta er í fyrsta sinn sem tyrk-
neskur ráðamaður vottar Armen-
um samúð sína vegna fjöldamorð-
anna, en neitar þó enn að tala um 
þjóðarmorð í þessu samhengi.

Í dag eru 99 ár liðin frá því nauð-
ungarflutningar Armena hófust. 
Armenar hafa lengi krafist þess að 
Tyrkir viðurkenndu þjóðarmorð. - gb

Þjóðarmorðs minnst:

Erdogan vottar 
samúð sína
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FÖGNUM SUMRI SAMAN 
Á BJÖRTUM DÖGUM

SUMARDAGURINN FYRSTI Í HAFNARFIRÐI
Fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna

·   Veitir faglegan og traustan undirbúning til starfa við

    fjölbreytta sálfræðilega þjónustu.

·   Byggir á hugrænni atferlismeðferð og hagnýtri

    atferlisgreiningu.

·   Veitir þjálfun á þremur meginsviðum: 1) sálfræði

    fullorðinna, 2) sálfræði barna, unglinga og fjölskyldna og

    3) þroskahömlunar, taugasálfræði og endurhæfingar.

 Námskeið á sviði atferlisgreiningar hafa hlotið samþykki

 vottunarnefndar atferlisfræðinga í Bandaríkjunum

 (The United States Behavior Analyst Certification Board)

Umsóknarfrestur er til 30. apríl

hr.is/salfraedi/msc

MSc-nám í klínískri sálfræði

við Háskólann í Reykjavík

SUÐUR-KÓREA, AP Lee Joon-seok, 
skipstjóri suðurkóresku ferjunnar 
Sewol sem fórst í síðustu viku með 
á fimmta hundrað manns innan-
borðs, átti meira en 40 ára reynslu 
að baki sem skipstjóri, fyrst á 
flutningaskipum í tuttugu ár og 
síðan á ferjum í önnur tuttugu.

„Hann er örlátur, virkilega 
almennilegur náungi,“ sagði Oh 
Yong-seok, stýrimaður á ferjunni, 
og tekur fram að skipstjórinn hafi 
alltaf verið tilbúinn til að gefa 
áhöfninni ráð, hvort heldur væri 
um starfið eða um persónuleg 
málefni. „Hann var líklega ljúfasti 
maðurinn á skipinu.“

Lee, sem orðinn er 68 ára, situr 
þó uppi með það að á myndbandi 
sést að hann kom til lands með 
einum af fyrstu björgunarbátun-
um. Á myndbandinu sést að verið 
var að gera að sárum hans.

Hann var fljótlega handtekinn 
og á yfir höfði sér refsingu fyrir 
að hafa yfirgefið farþega í neyð og 
sýnt af sér vítaverða vanrækslu. 
Óttast er að nærri 300 manns hafi 
farist, flestir ungir skólanemendur 
sem voru í skólaferð ásamt kenn-
urum sínum.

Lee neitar að hafa flúið frá borði 
en getur þó engar skýringar gefið 
á ferðum sínum. 

Félagar hans í áhöfninni hafa 
velt því fyrir sér hvort hann hafi 
hraðað sér í land vegna aldurs eða 
vegna þess að hann hafði hlotið 
meiðsli sem þurfti að huga að.

Jang Ki-joon, bæklunarskurð-
læknir sem sinnti skipstjóranum 
eftir að hann kom í land, segir 
meiðslin þó hafa verið smávægi-
leg: „Verkur í rifbeinum vinstra 
megin og í baki, en það var allt og 
sumt,“ sagði hann.

Þegar skipstjórinn kom til 
aðhlynningar var hann ekki í skip-
stjórabúningnum og ekkert benti 
til annars en að hann væri einn af 
farþegunum. Jang segist ekki hafa 
haft hugmynd um að hann væri að 
hlúa að skipstjóra ferjunnar.

Aðrir úr áhöfn skipsins, sem AP-
fréttastofan hefur rætt við, segjast 
vita lítið um persónuhagi hans.

Árið 2004 var tekið viðtal við 
Lee þar sem hann sagðist stundum 
hafa íhugað að hætta siglingum.

„Þegar ég lenti í óveðri á hafi 
úti sagði ég við sjálfan mig að 
ég myndi aldrei stíga fæti á skip 
aftur. En mannshugurinn er lævís 
og lúmskur. Eftir að hafa slopp-
ið úr lífsháska gleymdi ég alltaf 
slíkum hugsunum og ég hef siglt 
á skipum fram til dagsins í dag,“ 
sagði hann í viðtalinu við vefmiðil-
inn Jeju Today. gudsteinn@frettabladid.is

Skipstjórinn hafði 
siglt í fjörutíu ár
„Líklega ljúfasti maðurinn á skipinu,“ sagði einn úr áhöfninni um Lee Joon-seok, 
skipstjóra suðurkóresku ferjunnar sem fórst í síðustu viku. Hann fór einna fyrstur 
frá borði og situr nú í fangelsi, sakaður um vanrækslu og önnur brot í starfi.

Á LEIÐ Í RÉTT-
ARSAL  Lee Joon-
seok, fyrir miðri 
mynd, á yfir höfði 
sér refsingu fyrir 
að hafa yfirgefið 
farþega í neyð og 
sýnt af sér víta-
verða vanrækslu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PALESTÍNA, AP Fatah og Hamas, 
tvær helstu fylkingar Palest-
ínumanna, blésu í gær til blaða-
mannafundar þar sem skýrt var 
frá samkomulagi þeirra um að 
mynda samsteypustjórn á ný og 
boða til kosninga.

Sjö ár eru síðan slitnaði upp 
úr samstarfi þeirra, með þeim 
afleiðingum að Fatah hefur farið 
með stjórn á Vesturbakkanum en 
Hamas ráðið á Gasa.

Fatah og Hamas hafa áður náð 
sáttum en ekkert orðið úr sam-
starfi. Ekki er ljóst að hvaða 
leyti þetta nýjasta samkomulag 
á að vera frábrugðið fyrri samn-
ingum, eða hvað ætti að verða til 
þess að þetta samkomulag haldi 

frekar en þau fyrri. Ísraelskir 
ráðamenn brugðust hins vegar 
snöggt við og afboðuðu fund með 
Palestínumönnum, sem halda 
átti í dag í von um að eiginlegar 
friðar viðræður Palestínumanna 
og Ísraela geti hafist á ný.

Ísraelar líta, rétt eins og 
Bandaríkjamenn, á Hamas sem 
hryðjuverkasamtök og vilja ekk-
ert við þau ræða.

Benjamín Netanjahú, for-
sætisráðherra Ísraels, sakar nú 
Mahmúd Abbas Palestínuforseta 
um að eyðileggja möguleikann á 
friðarviðræðum: „Í staðinn fyrir 
að friðmælast við Ísrael, þá frið-
mælist hann við Hamas.“  
 - gb

Ísraelar afboða fund með Palestínumönnum:

Fatah og Hamas 
hafa náð sáttum

SÁTTIR  Azzam 
al-Ahmad, hátt-
settur í Fatah-
samtökunum, 
ásamt Islmaíl 
Haníjeh, for-
sætisráðherra 
Hamas-sam-
takanna á Gasa-
strönd. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur dæmt Gísla Þór Gunn-
arsson í tveggja ára fangelsi fyrir 
tvær árásir með  hníf, fjársvik og 
tilraun til ráns. Gísli afplánar 
dóm fyrir aðild að Stokkseyrar-
málinu. 

Auk Gísla voru karl á fertugs-
aldri og tvítug kona dæmd. Þau 
auglýstu vændi í dagblaði og 
konan mælti sér mót við kaup-
anda. Gísli og samverkamaður 
hans settust inn í bíl mannsins 
og hugðust ræna hann. Það mis-

tókst því maður-
inn flúði eftir að 
Gísli skar hann á 
háls.

Gísli Þór var 
einnig dæmdur 
fyrir að skera 
annan mann í 
handlegg. Konan 
fékk skilorðs-
bundinn dóm en 

hinn karlinn hlaut enga refsingu 
því á honum hvílir þyngri dómur.
 - ssb

Síbrotamenn dæmdir fyrir hrottalegt ofbeldi:

Skorinn á háls í ráni

GÍSLI ÞÓR 
GUNNARSSON 
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MÓTMÆLI Í EGYPTALANDI  Námsmenn hliðhollir Bræðralagi múslíma loka veginum með logandi dekkjum og söngla slagorð gegn lögreglu og her, rétt fyrir utan háskólann í Kaíró.

HERMIR EFTIR PÁFANUM Í RÓM  Plisku Julius er frá Slóvakíu en nælir sér í tekjur þessa dagana með því 
að klæða sig upp sem Jóhannes Páll II. páfi á götum Rómar og láta taka myndir af sér með ferðamönnum.
 NORDICPHOTOS/AFP

FLÓTTAMENN KOMA TIL LÍBANONS  Saleh Zawara kemur særður á hestbaki til bæjarins Chebaa í 
Líbanon, en hann varð fyrir sprengju frá skriðdreka þegar hann reyndi að fara með brauð inn í sýrlenska 
þorpið Beit Jinn. Sýrlenskir hermenn hafa setið um þorpið mánuðum saman. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SANDROK Í KÍNA  Fólk hylur andlit sitt í borginni Hami í Xinjiang-héraði í norðaustanverðu Kína, þar sem 
sandrok feykir einangrunarefni um göturnar.

ÁSTAND 
HEIMSINS

1

1

4

4

2

2

3

3



Það er opið hjá okkur í dag frá klukkan 12 til 16.

Komdu og upplifðu stemninguna og byrjaðu að hlakka til ferðanna í sumar.
Við tökum gamla vagninn upp í nýjan - Verið velkomin.

Við verðum líka með opið um helgina laugardag og sunnudag frá klukkan 12 til 16.
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Börn sem fá mat sem hefur verið 
skorinn í bita hegða sér betur á 
meðan á máltíð stendur en börn sem 
fá mat sem þau þurfa að bíta í með 
framtönnunum, eins og til dæmis 
kjúklingalæri, epli og maís. Tvöfalt 
meiri líkur voru á því að börn sem 
fengu þessar fæðutegundir ekki nið-
urskornar óhlýðnuðust fullorðnum og 
væru frekari við önnur börn. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu frá 
Cornell-háskólanum í Bandaríkjun-
um. Vísindamenn við nokkra banda-
ríska háskóla stóðu að rannsókninni.

Tólf börnum á aldrinum sex til tíu 
ára var skipt niður í tvo hópa í sum-
arbúðum og var annar hópurinn lát-
inn bíta í kjúkling með beini en hinn 
fékk kjúklinginn niðurskorinn. Dag-

inn eftir fékk fyrri hópurinn niður-
skorinn kjúklinginn en hinn óskorinn 
kjúkling. - ibs

Niðurstöður bandarískra vísindamanna:

Borðsiðirnir betri ef 
maturinn er skorinn Börn á tvíhjóli með hjálpardekkjum ná oft meiri 

hraða á hjólunum en þau ráða við. Ef foreldrar ákveða 
að velja tvíhjól með hjálpardekkjum er öruggast að 
barnið hjóli á svæði fjarri umferð. Þetta kemur fram á 
heimasíðu Miðstöðvar slysavarna barna, msb.is.

Þar er jafnframt bent á að þjálfa þurfi barnið í að 
bremsa og halda í hjólið niður brekkur. Forðast á að 
hjóla of nálægt gangstéttarbrúnum. Hafa þarf í huga 
að þegar börn beygja á tvíhjóli með hjálpardekkjum 
halla þau sér í öfuga átt. Það verður því flóknara fyrir 
þau að læra að beygja á venjulegu hjóli.

Þegar barnið hefur náð tökum á að hjóla sjálft á tví-
hjóli án hjálpardekkja er þjálfun þess langt frá því að 
vera lokið, að því er segir á heimasíðu miðstöðvarinn-
ar. Æfa þarf barnið í að taka beygjur, hemla og hjóla í 
halla. Þau þurfa einnig að taka tillit til gangandi veg-
farenda og læra almennar umferðarreglur.

Fyrsta tvíhjól barnsins á að vera með fótbremsum. 
Barn á erfitt með að grípa utan um handbremsur á 
ferð þar sem það þarf að losa takið á stýrinu á meðan. 
Við það getur það misst jafnvægið og dottið. 

 - lbs

Ráðleggingar Miðstöðvar slysavarna barna um þjálfun hjólreiða:

Fótbremsur á fyrsta tvíhjólinu

KJÚKLINGALÆRI  Börn hegða sér verr 
við matarborðið þurfi þau að bíta í heilt 
kjúklingalæri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á REIÐHJÓLI  Mikilvægt er að reiðhjól barna séu með öllum 
nauðsynlegum öryggisbúnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Árbær

Grafar-
vogur

Laugar-
dalur

Mennta-
skólinn

Breiðholt

Bústaða-
hverfi

Vesturbær

Miðborg 
og Hlíðar

Grafarholt

Háaleiti

HVERFAHÁTÍÐIR Í TILEFNI SUMARDAGSINS FYRSTA
VESTURBÆR
Kl. 11. Skrúðganga frá Melaskóla 
að Frostaskjóli. Fjölskylduhátíð í 
Frostaskjóli  til 12.30.

MIÐBORG
OG HLÍÐAR
Kl. 13 til 15. Sumarhátíð 
á Klambratúni við Kjarvalsstaði.

LAUGARDALUR
Kl. 11 til 13. Sumarhátíð 
í Þróttheimum/Glaðheimum 
(við Holtaveg 11).

GRAFARVOGUR
Kl. 11.30. Skrúðganga frá 
Spöng að Rimaskóla. 11.45 til 
14. Skemmtun í Rimaskóla, 
(Rósarima 11).

MENNTASKÓLINN 
VIÐ HAMRAHLÍÐ
Kl. 14 og kl. 16. 
Hamrahlíðarkórarnir. syngja. 
Ýmis skemmtiatriði.

HÁALEITI
Kl. 11 til 13. Sumarhátíð í 
Kringlumýri (Safamýri 28).

BÚSTAÐAHVERFI
Kl. 13 Skrúðganga frá Grímsbæ 
að Bústaðakirkju. Kl. 14 Gengið í 
Víkina. Dagskrá til kl. 16.

BREIÐHOLT
Kl. 13 til 15. Hátíðarhöld við 
félagsmiðstöðina Hólmasel 
(Hólmaseli 4 til 6).

ÁRBÆR
Kl. 11 Skrúðganga frá Árbæjar-
laug að Árbæjarkirkju. 11.30 
Helgistund í kirkjunni. Kl. 12-14 
Sumarhátíð á Árbæjartorgi.

GRAFARHOLT
Kl. 12.30 Skrúðganga frá Sæ-
mundarskóla að Guðríðarkirkju. 
Kl. 13.30 - 15.30. Sumarhátíð við 
Ingunnarskóla.

Sumardeginum fyrsta verður 
fagnað með margvíslegri skemmt-
un fyrir börn og fullorðna, s.s. 
skrúðgöngum og hljóðfæraleik, 
í öllum hverfum Reykjavíkur. 
Meðal annars verður boðið upp á 
skemmtidagskrá við frístundamið-
stöðvar og í sundlaugum.

Fjölskylduhelgistundir verða í 
nokkrum kirkjum borgarinnar. 

Í félagsmiðstöðvum verður hægt 
að skemmta sér við að hoppa í 
hoppköstulum, grilla pylsur, horfa 
á danssýningar, hlusta á söng, fá 
kennslu í skylmingum, perlu-
skálagerð og taka þátt í ýmsum 
keppnum og þrautum auk ýmis-
legs annars sem greint er frá á 
vef Reykjavíkurborgar, reykja-
vik.is, en þar er að finna ítarlega 
dagskrá.

Kórarnir í Hamrahlíð halda 
undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdótt-
ur upp á sumarkomu með skemmt-
un í hátíðarsal Menntaskólans við 
Hamrahlíð. Í fréttatilkynningu 

segir að kórfélagar vilji hressa 
fólk með góðri blöndu af vorvít-
amíni eftir kennaraverkfall og 
rysjótta tíð. Haldnir verða tvennir 
tónleikar, það er kl. 14 og 16.

Á milli tónleikanna og á eftir 
verða seldar kaffiveitingar. Þá 
verða ýmis skemmtiatriði og 

uppákomur, meðal annars hljóð-
færaleikur og hljóðfærastofa, 
bangsa- og dúkkuspítali, vísinda- 
og tilraunastofa, skátahorn, hár-
greiðsla og andlitsmálun, ljós-
myndastofa og fatamarkaður. 
Aðgangur er ókeypis.

 ibs@frettabladid.is

Sumri fagnað í öllum 
borgarhverfum
Skrúðgöngur, helgistundir, skemmtanir, skátahorn og pylsur grillaðar í tilefni 
sumarkomu. Skemmtidagskrá verður við frístundamiðstöðvar og í sundlaugum.        

SKRÚÐGANGA 
 Hátíðirnar eru 
samstarfsverkefni 
frístundamið-
stöðva, þjónustu-
miðstöðva og 
frjálsra félaga-
samtaka.
FRÉTTABLADID/DANÍELEkki missa af frábæru tilboði! 

Gríptu með þér vin eða vinkonu, 
maka eða fjölskyldumeðlim og eigðu 
frábæran tíma í brekkunum.

Gildir 22. til 25. apríl.

2 fyrir 1 í
 fjallið
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Upplýsingasími 530 3000 
Nánari upplýsingar skidasvaedi.is
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Ný fl ugstöð á Heathrow opnuð í júní

Amazon hefur hafið samstarf við 
sjónvarpsstöðina HBO, en um er 
að ræða fyrsta streymissamning-
inn sem stöðin hefur gert. Hann 
mun bjóða fyrsta flokks með-
limum Amazon upp á að streyma 
sjónvarpsefni á borð við Sopranos 
og The Wire.

Amazon hefur verið að reyna 
að víkka út reksturinn og herja 
á ný mið eins og kvikmynda-
streymi, rafbókasölu og mat-
vöruverslun en það hefur bitnað á 
hagnaði fyrirtækisins.

Samningurinn mun ekki aðeins 
bjóða Amazon-áskrifendum upp á 
hágæða leikið sjónvarpsefni held-
ur einnig bíómyndir og spjall-
þætti.  - fbj

Sjónvarpsefni í áskrift:

Amazon og 
HBO í samstarf

STREYMT AF INTERNETINU  Hægt 
verður að nálgast sjónvarpsefni af ýmsu 
tagi hjá Amazon.  MYND/GETTY

20% afsláttur

Fæst án lyfseðils.
Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli vandlega fyrir notkun.

t án lyfseðils.s
ð leiðbeiningar í fylgiseðli vandlega fyrir notkun.Austurver

Domus Medica

Eiðistorg

Fjörður

Hamraborg

JL-húsið

Kringlan

Glerártorg Akureyri

Hrísalundur Akureyri

Dalvík

Hella

Hveragerði

Hvolsvöllur

Keflavík

Selfoss

Vestmannaeyjar

Þorlákshöfn

Afborganir erlendra ára verða 
þungar á næstu árum. Þar er helsta 
skýringin afborganir af skulda-
bréfi Landsbankans til forvera 
síns, LBI, vegna uppgjörs á yfir-
færslu lánasafns gamla bankans til 
hins nýja, sem hefjast á þessu ári.

Greiningardeild Arion banka 
segir í Markaðspunktum sínum 
sem komu út í gær að lenging í 
þessu bréfi myndi draga stór-
lega úr áhættu tengdri jafnvægi 
á greiðsluflæði til og frá landinu á 
næstu árum. Þar segir deildin að 

tveir kostir séu færir; annars vegar 
að Landsbankinn gefi út skuldabréf 
erlendis líkt og hinir stóru bank-
arnir hafa gert á undanförnum tólf 
mánuðum og hins vegar að bank-
inn endursemji um skilmála bréfs-
ins við LBI. Arion banki telur yfir-
gnæfandi líkur á að blönduð leið 
þessara kosta verði farin.

Sú aðgerð ein að lengja í skuld 
Landsbankans við LBI myndi 
nægja til þess að breyta halla á 
greiðslujöfnuði í afgang. Það myndi 
því ýmist birtast sem styrkingar-

þrýstingur á krónuna eða tækifæri 
fyrir Seðlabankann til að bæta í 
gjaldeyrisforðann. Ekki megi líta 
fram hjá því að eignastaða Lands-
bankans í erlendri mynt sé nokkuð 
sterk og hann mun samkvæmt eigin 
yfirlýsingum ekki þurfa á endur-
fjármögnun að halda fyrr en eftir 
árið 2015. Þannig bendi eftirstöðva-
greining í ársreikningi bankans til 
þess að verulegar gjaldeyriseignir 
á efnahagsreikningi bankans muni 
losna á næstu tólf mánuðum.

 - fbj

Lenging í Landsbankabréfinu dregur stórlega úr áhættu vegna hárra afborgana erlendra lána:

Telja líkur á að blönduð leið verði farin

LANDSBANKABRÉFIÐ  Verði lengt í 
skuld Landsbankans við LBI mun halli á 
greiðslujöfnuði breytast í afgang.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Breski fatarisinn Primark hyggst 
opna sína fyrstu verslun í Banda-
ríkjunum í lok árs 2015. Versl-
unin verður staðsett í Boston og 
mun spanna rúmlega 6.000 fer-
metra. Viðræður eru í gangi um 
að opna fleiri verslanir á austur-
strönd Bandaríkjanna fyrir mitt 
ár 2016.

Primark rekur fleiri en 250 
verslanir í Evrópu og hefur vaxið 
hratt síðasta áratuginn. Fyrsta 
verslunin utan Bretlands var 
opnuð árið 2006 á Spáni. Síðan 
hafa slíkar verið settar á lagg-
irnar í Hollandi, Portúgal, Þýska-
landi, Belgíu, Austurríki og 
Frakklandi.  - fbj

Opna verslun í Boston:

Primark fer til 
Bandaríkjanna

QuizUp-snjalltækjaleikurinn 
sem íslenska tölvufyrirtækið 
Plain Vanilla gaf út á þýsku fyrir 
nokkrum dögum er orðinn sá vin-
sælasti í App Store-versluninni í 
Þýskalandi. Þetta er í fyrsta sinn 
sem leikurinn er gefinn út á öðru 
tungumáli en ensku en stefnt 
er að útgáfu leiksins fyrir öll 
stærstu málsvæði heims.

„Möguleikinn á því að spila 
QuizUp á þínu móðurmáli gefur 
okkur mikið samkeppnisforskot 
og mun stuðla að enn frekari 
fjölgun QuizUp-notenda,“ segir 
Þorsteinn Baldur Friðriksson, 
forstjóri Plain Vanilla, í tilkynn-
ingu.  - fbj

Vinsælastur í App Store:

QuizUp slær í 
gegn á þýsku

SAMKEPPNISFORSKOT  Þorsteinn Frið-
riksson forstjóri segir að þýðingin stuðli 
að fjölgun notenda.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nýjar tölur frá framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins sýna að ríki 
innan sambandsins eru hægt og 
rólega að ná að greiða úr fjárhags-
vandræðum sínum.

Fjárlagahallinn lækkaði á síð-
asta ári – fyrir Evrópusambands-
ríkin í heild lækkaði hann úr 3,9 
prósentum af landsframleiðslu á 
árinu 2012 í 3,3 prósent í fyrra. Á 
evrusvæðinu var lækkunin úr 3,7 
prósentum í þrjú á sama tíma.

Ríkin eru samt sem áður að taka 
háar fjárhæðir að láni, sem gerir 
það að verkum að samanlagðar 
skuldir halda áfram að vaxa. Það 
mynstur hefur áhrif bæði á evru-
svæðinu og á Evrópusamband-
ið sem heild. Miklu getur munað 
milli ríkja, þar sem sum lönd fá 
mun minna lánað en leyfilegt er 
að hámarki.

Efnahagur þýska ríkisins var 
nálægt því að vera í jafnvægi, 
en Þjóðverjar tóku engin ný lán í 
fyrra. Lúxemborg náði smávægi-
legum tekjuafgangi og tókst þann-
ig að lækka skuldir ríkisins að 
einhverju leyti. Önnur lönd náðu 
ekki að fylgja þriggja prósenta 
hámarkinu, Frakkland og Spánn 
voru tvö stór hagkerfi sem fóru 
yfir markið, en Ítalía hélt sig við 
hámarkið.

Tölurnar um Grikkland eru 
áhugaverðar. Þær virðast sýna að 
staðan þar í landi hafi versnað en 
við nánari athugun sést að ástæð-
an fyrir því er sú að kostnaður-
inn við að styðja við grísku bank-
ana spilar stóra rullu. Án þessa 
kostnaðar er staðan talsvert betri 
í Grikklandi. Þá eru Grikkir einn-
ig að borga háa vexti af skuldum 

sínum og lætur einn talsmanna 
framkvæmdastjórnarinnar hafa 
eftir sér að staðan sé að batna 
hjá Grikklandi. Þó segja sumir að 
niðurskurðurinn hafi verið alltof 
mikill og valdið óþarflega mikl-
um skaða. Með þessu hafa öll ríkin 
sem fengu aðstoð náð nokkrum 
árangri við fjármálin sín.

Á sama tíma og þessi ríki hafa 
dregið úr árlegri lánsfjárþörf 
sinni hefur baggi skulda þeirra 
þyngst. Þörfin fyrir sterkan hag-
vöxt er mikil til að létta byrðinni 
af ríkjunum jafnvel ef þau glíma 
áfram við fjárlagahalla.

Þannig er evrusvæðið byrjað 
að jafna sig, þar með talin nokk-
ur þeirra ríkja sem nutu aðstoð-
ar. Meira að segja Grikklandi, þar 
sem vandræðin byrjuðu, er spáð 
af sérfræðingum Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins örlitlum vexti í ár. 
En yfir það heila er ekki búist við 
því af framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins að Evrópa vaxi mikið 
í nánustu framtíð á þessu sviði. 
Ferlinu er langt því frá lokið, 
atvinnuleysi er víða mikið en þess-
ar nýju tölur sýna samt sem áður 
nokkurn árangur. 
 fanney@frettabladid.is

Evrópulöndin eru í
hægum fjárhagsbata
Tölur framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sýna að Evrópuríkin eru hægt 
og rólega að ná árangri með fjárhagsvandræði sín. Vandinn er þó ekki horfinn, 
atvinnuleysi er víða mikið en nokkur árangur hefur samt sem áður náðst.

EVRUSVÆÐIÐ AÐ JAFNA SIG  Nýjar tölur frá framkvæmdastjórn ESB sýna að 
staðan er að batna í fjármálunum á meginlandinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Aflaverðmæti íslenskra skipa á 
tólf mánaða tímabili frá febrúar 
2013 til janúar 2014 dróst saman 
um 6,8 prósent miðað við sama 
tímabil ári áður. Verðmæti botn-
fiskafla dróst saman um 5,2 pró-
sent milli tímabilanna. Hagstofan 
greinir frá þessu.

Í janúar var aflaverðmæti 
íslenskra skipa um 9,3 prósentum 
minna af þorski en í janúar 2013. 
Heildarverðmæti aflans var 38,7 
prósent lægra í janúar 2014 en í 
janúar 2013, lítill loðnuafli hefur 
mest með það að segja.  - fbj

Minnkaði um 6,8 prósent:

Aflaverðmæti 
dregst saman

Þau Arnar Geir Ómarsson og Sig-
rún Hreinsdóttir hafa verið ráðin 
til starfa hjá fyrirtækinu H:N 
Markaðssamskiptum. Alls sóttu 
400 manns um sex störf sem 
fyrir tækið auglýsti til umsóknar í 
síðasta mánuði.

„Arnar Geir og Sigrún bætast 
nú í ört stækkandi hóp starfs-
manna H:N,“ segir Ingvi Jökull 
Logason, framkvæmdastjóri H:N 
Markaðssamskipta.

Bæði Arnar Geir og Sigrún eru 
hönnuðir.  - skó

400 manns sóttu um:

Tveir hönnuðir 
ráðnir til H:N

NÝ FLUGSTÖÐ  Flugstöð númer tvö á Heathrow-flugvellinum í Lundúnum hefur 
verið lokuð vegna viðgerða en nýja byggingin verður opnuð þann 4. júní næstkom-
andi og farþegum hleypt þar í gegn þann 23. sama mánaðar. Upphaflega byggingin 
var tekin í notkun árið 1955 og var elsta bygging Heathrow-flugvallar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Akranes er stærsta sveitarfélagið í 
NV-kjördæmi. Íbúar sveitarfélags-
ins voru 6.699 þann 1. janúar síðast-
liðinn og hefur þeim fjölgað lítið en 
jafnt undanfarin tíu ár. Á kjörskrá í 
sveitarstjórnarkosningum þann 31. 
maí verða 4.797 kjósendur. 

Fimm framboð hafa tilkynnt 
framboð til sveitarstjórnar, Sjálf-
stæðisflokkurinn, Frjáls með Fram-
sókn, Samfylkingin, Vinstri græn 
og Björt framtíð. Björt framtíð er 
nýtt framboð á sveitarstjórnarstig-
inu og mun bjóða fram vítt og breitt 
um landið. 

Eftir síðustu sveitarstjórnar-
kosningar mynduðu Framsóknar-
flokkurinn, Samfylkingin og VG 
meirihluta í bæjarstjórn Akraness. 
Ráðinn var ópólitískur bæjarstjóri, 
Árni Múli Jónasson. Í lok árs 2012 
hætti Árni Múli störfum sem bæjar-
stjóri á Akranesi vegna samstarfs-
örðugleika og samskiptavandamála 
við bæjarstjórn Akraness. Regína 
Ásvaldsdóttir var þá ráðinn sem 
bæjarstjóri og hefur hún gegnt 
stöðu bæjarstjóra síðan. Bæjar-
stjórn ber traust til Regínu og er 
vilji til þess innan þriggja framboða 

hið minnsta, Framsóknar, Samfylk-
ingar og Bjartrar framtíðar, að Reg-
ína haldi áfram sem bæjarstjóri að 
loknum kosningum í vor. 

Meirihlutinn fallinn
Meirihluti Samfylkingar, Fram-
sóknar og VG er fallinn samkvæmt 
könnun Fréttablaðsins og Stöðv-
ar 2, þrátt fyrir að fá meirihluta 
atkvæða. Þetta skýrist af því að VG 
missa sinn bæjarfulltrúa með 8,9% 
fylgi. Samfylkingin tapar miklu 
fylgi og tveimur bæjarfulltrúum 
en Framsóknarflokkurinn heldur 
sínum tveimur mönnum í bæjar-
stjórn. Meirihlutaflokkarnir, sem 
eiga sjö bæjarfulltrúa í bæjarstjórn, 
fá samkvæmt þessu aðeins fjóra 
menn kjörna.

Björt framtíð kemur ný inn í 
sveitarstjórn á Akranesi og fær 
mann kjörinn með 15,6% fylgi. 
Sjálfstæðisflokkurinn nær aftur 
vopnum sínum frá kosningunum 
2010. Í þeim kosningum tapaði 
flokkurinn tveimur mönnum en er 
samkvæmt könnuninni búinn að 
endurheimta þá bæjarfulltrúa. 

Síðasta kjörtímabil hefur að 
nokkru leyti einkennst af átökum. 
Þótt ekki hafi í slegið í brýnu milli 
meirihluta og minnihluta í bæjar-
stjórn, og samvinnan þar verið með 
ágætum, hefur nokkurs kurrs gætt 
í bæjarkerfinu. 

Fyrrverandi ráðherra verður oddviti
Öll framboðin fimm hafa sett 
saman lista eða gefið út efstu menn 
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. 
Aðeins einn oddviti úr síðustu kosn-
ingum mun leiða framboð aftur. Það 
er Þröstur Þór Ólafsson hjá VG. 
Aðrir oddvitar koma nýir inn frá 
síðustu kosningum. 

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra, 
Ingibjörg Pálmadóttir, stígur aftur 
inn í stjórnmálin og leiðir Frjálsa 
með Framsókn. Hún var síðast í 
sveitarstjórn Akraness 1991 áður en 
hún settist á þing. Ingibjörg hætti 
bæði þingmennsku og sem ráðherra 
á miðju kjörtímabili 2001. 

Atvinnumál verða fyrirferðarmikil
Ólafur Adolfsson, oddviti Sjálf-
stæðismanna, vill að atvinnumál 
verði ofarlega á baugi í kosninga-
baráttunni. „Hér á Akranesi eru 
sterk fyrirtæki sem og á Grundar-
tanga sem sækja mannauð á Skag-
ann. Hér eru tækifæri sem verður 
að hlúa að. Á síðustu árum hefur 
lítið farið fyrir viðhaldi og fegrun 
bæjarins og er það eitt af því sem 
verður rætt í aðdraganda kosn-
inga. Bæjarsjóður verður samt að 
vera rekinn áfram af ráðdeild og 
festu og munum við standa fyrir 
það.“

Um afstöðu Sjálfstæðismanna 
til sitjandi bæjarstjóra segir 

Ólafur að flokkurinn beri mikið 
traust til Regínu. 

Atvinna fyrir konur
Ingibjörg Pálmadóttir, oddviti 
Frjálsra með Framsókn, segir það 
gaman að vera komin aftur í sveit-
arstjórnarmálin eftir langt hlé. Hún 
telur að helstu málin í kosningunum 
verði að halda í þá hornsteina sem 
eru á Akranesi, skóla- og íþrótta-
mál verði ofarlega á baugi og að 
starfsemi heilsugæslu, sjúkrahúss 
og dvalarheimilis aldraðra verði að 
vernda. „Hér þurfum við að berjast 
fyrir hverri einustu krónu frá hinu 
opinbera í rekstur heilbrigðisþjón-
ustu.“

„Hér á Akranesi eru mjög öflug 
fyrirtæki og viljum við að grund-
völlur þeirra sé styrktur í bænum. 
Einnig er ferðamennskan óskrifað 
blað hér og má segja að ferðaþjón-
usta sé óplægður akur á Akranesi,“ 
segir Ingibjörg. 

Ingibjörg Valdimarsdóttir er nýr 
oddviti Samfylkingarinnar á Akra-
nesi. Hún segir að samstarf meiri-
hluta og minnihluta hafi verið gott á 
síðasta kjörtímabili og að samstaða 
hafi myndast um stóru málin á kjör-
tímabilinu. 

„Bæjarsjóður stendur vel í 
dag, við höfum verið að greiða 
niður skuldir á síðasta kjörtíma-
bili og skiluðum bæjarsjóði með 

um 300 milljóna afgangi á síðasta 
ári, langt umfram áætlun. Efling 
atvinnulífsins verður líklega einn-
ig í umræðunni í komandi kosninga-
baráttu. Hér til dæmis vantar störf 
fyrir menntað fólk og konur.“

Skólamál og Sementsreiturinn
Vilborg Þórunn Jónsdóttir, Bjartri 
framtíð, telur atvinnu-, skóla- og 
skipulagsmál verða stóru málin í 
kosningunum í vor. „Uppbygging 
á sementsreitnum, nýr miðbær og 
skólamannvirki munu verða ofan á. 
Annar skólinn er sprunginn og það 
þarfnast úrræða þar.“ 

„Einnig viljum við í Bjartri fram-
tíð leggja áherslu á að minnihluta-
hópar verði með í ráðum þegar 
málefni þeirra eru rædd og aukið 
gegnsæi og að auka aðgang íbúa að 
upplýsingum frá bænum,“ segir Vil-
borg. 

Þröstur Þór Ólafsson er odd-
viti VG. „Áframhaldandi aðhald í 
rekstri skiptir Akranes miklu máli 
í takt við að auka viðhald á fasteign-
um bæjarins og opnum svæðum. 
Við í VG munum standa vörð um 
velferðarkerfið og þrýsta á Orku-
veituna um að klára fráveitumál-
in. Sementsreiturinn verður einnig 
fyrirferðamikill. Koma verður hug-
myndum um uppbyggingu á reitnum 
í ákveðinn farveg að loknum kosn-
ingum.“

Sjálfstæðisflokkurinn er í sókn
Meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og VG á Akranesi er fallinn samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Vinstri 
græn ná ekki inn manni. Sjálfstæðisflokkur sækir á og er stærsta stjórnmálaaflið. Almenn ánægja er með bæjarstjórann.

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR AKRANES

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

4 fulltrúar
30,2% 

2 fulltrúar
23,8% 

1 fulltrúi
15,6% 

Enginn 
fulltrúi
8,9%

2 fulltrúar
19,5% 

2 fulltrúar
25,2% 

2 fulltrúar
23,8%

4 fulltrúar
34,8% 

1 fulltrúi
16,3%

Aðferðafræðin Hringt var í 791 manns þar til náðist í 600 samkvæmt lagskiptu úrtaki þann 22. apríl. Svarhlutfallið var 77 prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir aldri. Spurt var: Hvaða 
lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til sveitarstjórnarkosninga í dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar var spurt: Er líklegra að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern annan flokk? Það er gert í 
samræmi við aðferðafræði sem þróuð var á Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Alls tóku 63,6 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar.

1. sæti Þröstur Þ. 
Ólafsson kennari og 
bæjarfulltrúi
2. sæti Reynir 
Þór Eyvindsson 
verkfræðingur
3. sæti Elísabet Ingadóttir 
viðskiptafræðingur
4. sæti Hjördís Garðarsdóttir 
aðstoðarvarðstjóri á Neyðarlínunni

1. sæti Ingibjörg 
Valdimarsdóttir 
bæjarfulltrúi/
framkvæmdastjóri
2. sæti Valgarður 
Lyngdal Jónsson 
grunnskólakennari
3. sæti Gunnhildur Björnsdóttir,
bæjarfulltrúi/grunnskólakennari
4. sæti Kristinn Hallur Sveinsson,
landfræðingur.

1. sæti Ingibjörg 
Pálmadóttir 
hjúkrunarfræðingur
2. sæti Jóhannes 
Karl Guðjónsson 
knattspyrnumaður
3. sæti Sigrún Inga Guðnadóttir 
lögfræðingur
4. sæti Elinbergur Sveinsson kennari

1. sæti Vilborg Þór-
unn Guðbjartsdóttir, 
grunnskólakennari
2. sæti Svanberg 
Júlíus Eyþórsson 
verkamaður hjá Elkem
3. sæti Anna Lára Steindal 
verkefnastjóri mannréttindamála
4. sæti Kristín Sigurgeirsdóttir 
skólaritari

FRAMBOÐSLISTAR Á AKRANESI
BF D

1. sæti Ólafur 
Adolfsson lyfsali
2. sæti Sigríður 
Indriðadóttir 
mannauðsstjóri
3. sæti Einar 
Brandsson tæknistjóri
4. sæti Valdís Eyjólfsdóttir 
viðskiptafræðingur MBA

B SBesti flokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Frjálsir með Framsókn Samfylkingin V Vinstri hreyfingin 
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Haag á Taxfree verði
áður 199.900 og nú 159.280.-

Symfony á Taxfree verði
áður 249.900.- nú 199.120.-

HOME og LOVE 
      áður 8.990 nú 7.163.-

Blómapottar 
frá 1.790.- 
nú 1.427.-Lukt rauð áður 5.990 nú 4.773.- 

Lukt blá áður 3.990.- nú 3.179.- 

Stóll
áður 9.990.-
nú 7.960.-

Herbs pottarnir
      frá 3.990.- nú 3.179.-

Hengistóll
áður 7.990.- nú 6.366.-
 

Snagar 6.990.- nú 5.570.-
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G
uðni Ágústsson, fyrrverandi formaður Framsóknar-
flokksins og landbúnaðarráðherra, ætlar að tilkynna í 
dag hvort hann verði við áskorunum um að taka fyrsta 
sætið á framboðslista flokksins fyrir borgarstjórnar-
kosningar í Reykjavík.

Það er reyndar dálítið ein-
kennileg hugmynd að fá sveita-
höfðingjann Guðna í framboð 
í Reykjavík. Hann nýtur að 
vísu persónulegra vinsælda, er 
manna skemmtilegastur og hefur 
undanfarin ár verið eftirsóttur 
uppistandari á þorrablótum og 

karlakvöldum íþróttafélaga. Kannski hugsa framsóknarmenn í 
Reykjavík sem svo að grínistum hafi gengið vel í síðustu borgar-
stjórnarkosningum og það megi reyna aftur.

En framboð Jóns Gnarr og félaga var ádeila á hefðbundna flokka- 
og valdapólitík. Það er einmitt jarðvegurinn sem Guðni Ágústsson 
er sprottinn úr. Nánast allur hans stjórnmálaferill er helgaður sér-
hagsmunagæzlu fyrir eina atvinnugrein, landbúnaðinn.

Því hefur fylgt að Guðni hefur verið afskaplega lítill tals-
maður höfuðborgarinnar eða hagsmuna hennar. Hann hefur verið 
einarður talsmaður landbúnaðarkerfis sem hyglar framleiðendum 
sem flestir eru á landsbyggðinni, á kostnað neytenda á höfuð-
borgarsvæðinu. Hann lagði einu sinni fram svohljóðandi fyrirspurn 
á þingi: „Hvað hyggst samgönguráðherra gera til að draga úr inn-
flutningi matvæla með ferðafólki?“ Hann var ekki að grínast.

Guðni hefur talað gegn því að íbúar höfuðborgarinnar njóti jafns 
atkvæðisréttar á við íbúa dreifbýliskjördæmanna. Hann hefur 
meira að segja flutt þingmál um að borgarbúar eigi að borga hærri 
skatta en fólkið á landsbyggðinni, í þágu byggðasjónarmiða. Sú 
tillaga var heldur ekki sett fram sem brandari og sennilega þætti 
reykvískum kjósendum ekki fyndið ef maður sem er í framboði til 
borgarstjórnar héldi þessari skoðun fram. 

Guðni sagði fyrr í vikunni að Framsóknarflokkurinn ætlaði að 
verja flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Það er hörð afstaða, af því að með 
henni taka framsóknarmenn beinlínis afstöðu gegn því ferli sem 
flugvallarmálið hefur verið sett í, að starfshópur skoði möguleika á 
annarri staðsetningu innanlandsflugvallar á höfuðborgarsvæðinu. 
Þeir útiloka því fyrir fram sátt sem gæti byggzt á að byggingarland 
í Vatnsmýri yrði losað með því að færa flugvöllinn, en Reykjavík 
yrði áfram miðstöð innanlandsflugsins.

Í fréttum okkar á Stöð 2 á þriðjudagskvöldið var rifjað upp að 
fyrir þingkosningarnar 2007 hafði Guðni allt aðra stefnu og vildi 
færa innanlandsflugið til Keflavíkur. Þegar þessar mótsagnir í 
málflutningi voru bornar undir Guðna sagðist hann hafa skipt um 
skoðun eftir að hafa kynnt sér málið betur; hann hefði haft rangt 
fyrir sér árið 2007.

Að sjálfsögðu leyfist fólki að skipta um skoðun. Eins og Guðni 
hafði sjálfur einu sinni eftir Ólafi Jóhannessyni forvera sínum á 
formannsstóli Framsóknarflokksins: „Það hefur enginn bannað 
mér að vera vitrari í dag en ég var í gær.“

Ákveði Guðni í dag að taka oddvitasætið á framboðslista Fram-
sóknar í borginni, er hins vegar full ástæða til að kjósendur í 
Reykjavík spyrji hann á næstunni hvort hann hafi líka skipt um 
skoðun í flestum þeim málum sem hafa skilgreint stjórnmálaferil 
hans. Er hann nú skyndilega orðinn baráttumaður fyrir hags-
munum Reykvíkinga?

Guðni Ágústsson íhugar framboð í borgarstjórn:

Fyrir hag höfuð-
borgarinnar?

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Yfirgefa skipið
Jórunn Frímannsdóttir, fyrrverandi 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
sagði sig úr honum með pompi og 
prakt í bloggfærslu í fyrradag. Þar 
sagðist hún meðal annars ekki sjá 
sér fært að taka heiðurssæti á lista 
flokksins til borgarstjórnarkosninga 
sem fara fram eftir rúmlega mánuð. 
Hún segir frá sögu evrópusinn-
aðra einstaklinga innan flokksins, 
hvernig reynt var að ná sáttum við 
andstæðingana og hvernig for-
maðurinn, Bjarni Benediktsson, 
kom með útspil fyrir kosningar 
sem gerði það að verkum 
að þeim fannst enn vera 
von. Síðan hefur margt 
breyst og er Jórunn 
á meðal þeirra sem 
standa að stofnun nýs 

flokks. Jórunn er ekki sú eina sem 
finnur sig í þessari stöðu og hafa 
nokkuð margir lýst yfir áhuga á því 
að ganga til liðs við þennan óstofn-
aða flokk hingað til. Flestir flokkar 
reyna að laða til sín fólk. Aðrir virðast 
keppast við að segja fólki að koma 
sér í burtu.

Kalt á toppnum
Það er ljóst að það að fara út 

í pólitík og sér í lagi að 
taka að sér forystuhlut-
verk verður sjaldnast 
til þess að fólk afli sér 
mikilla vinsælda. Að 
minnsta kosti 
ekki í seinni tíð. 

Þannig greinir 
MMR frá 
því í gær að 

samkvæmt könnun þeirra búa þeir 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Árni 
Páll Árnason og Bjarni Benediktsson 
ekki yfir neinum sérstökum eigin-
leikum, líkt og heiðarleika, persónu-
töfrum og meðfæddum leiðtogahæfi-
leikum. Þó eru undantekningar á 
þessari könnun; Katrín Jakobsdóttir, 
formaður Vinstri grænna, og Jón 
Gnarr borgarstjóri skoruðu jafnan 

hæst í þessari könnun og töldu 
aðspurðir þau vera heiðarleg í 
tengslum við almenning. Það 
kom síðan lítið á óvart að með 
þeim Katrínu og Jóni kom 

teflon-forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, 
nokkuð vel út úr 
þessum spurningum.  
 fanney@frettabladid.is

Í dag fögnum við fyrsta degi sumars. 
Þótt íslenska veðrið gefi ekki alltaf 
til kynna upphaf þess tíma látum við 
Íslendingar það lítið á okkur fá og fögn-
um sumarkomu, hvort sem það blæs, 
rignir eða snjóar.

Það er þessi kraftur og þessi bjartsýni 
sem gerir samfélagið okkar svo sérstakt 
og skapar svo mörg tækifæri til sóknar 
og sérstöðu. Veðurbrigðin í lífinu eiga 
nefnilega jafnt við um samfélög, fjöl-
skyldur og einstaklinga. Það skiptast 
einfaldlega á skin og skúrir, en á okkur 
öllum hvílir samt alltaf sú ábyrgð að 
halda samt áfram – ganga yfir skaflana 
og standa af okkur stormana svo njóta 
megi síðar sólar og sumars.

Þetta er viðhorfið sem þarf að ein-
kenna Ísland, sem nú stendur á tímamót-
um og tekst á við nýjar áskoranir, nýja 
framtíð. Bjartsýnin, gleðin og sóknar-
hugurinn sem tengist sumarkomunni 
þarf að einkenna samfélagið á hverjum 
degi. Þannig höfum við náð árangri í for-
tíðinni og þannig munum við áfram ná 
árangri. Við stjórnum ekki því sem liðið 
er en við getum haft áhrif á framtíðina. 

Burtséð frá einstaka verkefnum þá er 
sátt og samstaða um það að halda áfram 
– gera betur í dag en í gær – mikilvæg-

ara en flest annað fyrir framtíðina. Að 
vera sammála um að stefna lengra, nýta 
tækifærin og hafa trú á okkur sjálf og 
fólkið okkar skapar forsendur til að 
byggja upp frábært samfélag til fram-
tíðar. Við getum tekist á um einstaka 
dægur mál á málefnalegan hátt en verið 
sammála um að gera alltaf það besta 
fyrir land okkar og þjóð.

Í dag er því við hæfi að taka sam-
eiginlega ákvörðun um einmitt það. 
Þegar við fögnum sumri að íslenskum 
sið á þessum góða degi – flöggum fánum 
okkar og njótum samveru með okkar 
nánustu – skulum við því um leið taka á 
móti nýjum tímum með þeim góðu fyrir-
heitum, krafti, bjartsýni sem hefur, á og 
verður að einkenna þessa þjóð á einmitt 
þessum degi.  

Gleðilegt sumar.

Gleðilegt sumar
SAMFÉLAG

Hanna Birna 
Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra

➜ Bjartsýnin, gleðin og sóknar-
hugurinn sem tengist sumarkom-
unni þarf að einkenna samfélagið 
á hverjum degi. Þannig höfum við 
náð árangri í fortíðinni og þannig 
munum við áfram ná árangri. 
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Það var fróðlegt að hlusta 
á Óskar Magnússon í 
útvarpinu um daginn, 
þar sem hann reynir að 
réttlæta sína ólögmætu 
gjaldtöku við Kerið fyrir 
Ögmundi Jónassyni. Þar 
vísar Óskar í 28. grein 
laga um skipan ferðamála.
Greinin er svohljóðandi:

„Ráðherra er heimilt 
að ákveða, að fenginni 
umsögn Ferðamálastofu, að greitt 
skuli sanngjarnt gjald fyrir þjón-
ustu sem veitt er á ferðamanna-
stöðum enda sé fé það sem þannig 
safnast, að frádregnum innheimtu-
kostnaði, eingöngu notað til vernd-
ar, fegrunar og snyrtingar viðkom-
andi staðar og til að bæta aðstöðu 
til móttöku ferðamanna.

Ákvæði þessi taka þó ekki til 
þjóðgarða eða annarra svæða á 
vegum Umhverfisstofnunar nema 

samþykki hennar komi 
til.“

Ef þetta er hálmstráið 
sem hangið er í, þá skulum 
við skoða það aðeins nánar. 
Í fyrsta lagi þarf ráðherra 
að gefa út þessa heimild, 
eftir að Ferðamálastofa 
hefur gefið umsögn um við-
komandi svæði. Umsögn-
in væri þá forsenda fyrir 
gjaldtökuheimild ráðherra.

Í tilviki Kersins er ekkert slíkt til 
staðar, svo ég viti til.

Í öðru lagi er talað um „sann-
gjarnt gjald fyrir þjónustu sem veitt 
er á ferðamannastöðum“. Hér er þá 
verið að tala um aðgang að salern-
um eða hreinlætisaðstöðu og öðru 
slíku. Aðgangseyrir inn á svæðið, 
án allrar þjónustu, er fullkomin 
misnotkun á þessu ákvæði og getur 
aldrei verið réttlæting á téðu gjaldi.

Í þriðja lagi, þá stendur eftirfar-

andi í lokin: „Ákvæði þessi taka 
þó ekki til þjóðgarða eða annarra 
svæða á vegum Umhverfisstofnun-
ar nema samþykki hennar komi til.“

Nú er Kerið á náttúruminjaskrá 
og þar með náttúruverndarsvæði 
samkvæmt náttúruverndarlögum. 

Samkvæmt 28. grein laga um 
náttúruvernd frá 1999 eru öll 
náttúruverndarsvæði í umsjón 
Umhverfisstofnunar, nema annað 
sé tekið fram í lögum.

Þannig að lögum samkvæmt eru 
Kerið og Tjarnarhólar í umsjón 
Umhverfisstofnunar, þó svo að land-
areignin sé í einkaeigu. 

Sú uppbygging sem er til staðar á 
svæðinu (aðkoma, bílastæði, göngu-
stígar o.s.frv) hefur verið kostuð af 
almannafé. Það hefði aðeins verið 
gert ef svæðið væri í opinberri 
umsjón.

Svo virðist sem ekkert af skilyrð-
um ákvæðisins sem Óskar vísar til 

sé uppfyllt. Engu að síður er þessi 
ólöglega miðasala að Kerinu látin 
viðgangast af umhverfisráðuneyt-
inu og Umhverfisstofnun. 

Brot á almannarétti
Það virðist einnig gæta misskiln-
ings hjá Óskari hvað varðar ákvæð-
ið um almannarétt.
Það er svohljóðandi:

„Mönnum er heimilt, án sérstaks 
leyfis landeiganda eða rétthafa, að 
fara gangandi, á skíðum, skautum 
og óvélknúnum sleðum eða á annan 
sambærilegan hátt um óræktað 
land og dveljast þar. Á eignarlandi 
í byggð er eiganda eða rétthafa þó 
heimilt að takmarka eða banna með 
merkingum við hlið og göngustíga 
umferð manna og dvöl á afgirtu 
óræktuðu landi.“

Hann túlkar heimild landeiganda 
til að takmarka eða banna umferð 
fólks á þann hátt að honum sé heim-

ilt að krefjast aðgangseyris ef fólk 
vill fara um hans land. 

Það er ævintýraleg oftúlkun og 
hrein óskhyggja að komast að þeirri 
niðurstöðu að ákvæðið bjóði upp á 
það.

Það eina sem landeigendur við 
Kerið geta gert, lögum samkvæmt, 
er að loka svæðinu. Það myndi 
vissulega vera ákveðin náttúru-
vernd falin í því, en arðgreiðslurn-
ar þurfa þá að bíða um sinn.

Reyndar þyrftu þeir í Ker-
félaginu að bíða býsna lengi eftir 
arðgreiðslum, þar sem þær eru 
óheimilar samkvæmt ákvæðinu 
sem Óskar vísar í. Hins vegar má 
kannski túlka á annan hátt það sem 
stendur þar skýrum stöfum, ef vilji 
er fyrir hendi.

Þór Jónsson, upplýsinga-
fulltrúi Lýsingar, ritar sér-
kennilega grein í Frétta-
blaðið þann 15. apríl sl. 
þar sem hann fjallar um 
blaðagrein sem ég ritaði 
í sama blað þann 4. sama 
mánaðar. Í grein minni 
var þeirri áskorun beint 
til alþingismanna að sam-
þykkja sem lög frá Alþingi 
frumvarp sem nú liggur 
fyrir þinginu og felur í sér 
að fyrningarfrestur upp-
gjörskrafna vegna ólögmætrar 
gengistryggingar, sem að óbreyttu 
rennur út 16. júní nk., framlengist 
til 16. júní 2018.

„Fyrirmyndarfyrirtækið“ Lýsing
Sú mynd sem fulltrúi upplýsinga-
mála Lýsingar dregur upp í grein 
sinni af fyrirtækinu sem hann 
þiggur laun hjá er fjarri öllum 
sanni. Af lýsingu hans að dæma 
mætti ætla að vinnuveitandi hans 
væri fyrirmyndarfyrirtæki sem 
ávallt hefði komið fram við við-
skiptavini sína af sanngirni og 
sáttfýsi. Hið rétta er hins vegar, 
eins og viðsemjendur félagsins og 
raunar allir þeir sem fylgst hafa 
með þjóðmálaumræðu síðustu ára 
vita, að Lýsing bauð þúsundum 
viðskiptavina sinna upp á samn-
inga sem ekki stóðust lög þegar á 
reyndi, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar í 
máli nr. 153/2010. Þrátt fyrir þetta 
hefur Lýsing beitt mikilli hörku í 
innheimtuaðgerðum gegn við-
semjendum sínum á þessum sömu 
lánum. Fyrirsögn greinar upp-
lýsingafulltrúans „Lýsing byggir 
á lögum“ eru því ein mestu öfug-
mæli sem birst hafa á prenti hér á 
landi á síðustu árum. 

Óvenjulega mikill áhugi á Lýsingu
Í grein upplýsingafulltrúans full-
yrðir hann að ég hafi „um ára-
bil haft óvenjulega mikinn áhuga 
á Lýsingu“. Ekki veit ég hvaða 
viðmið Þór leggur til grundvall-
ar þegar hann segir að áhuginn 
sé óvenjulegur en ég get upplýst 
hann um að „áhugi“ minn á Lýs-
ingu er alfarið þannig tilkominn 
að til mín hafa leitað, á síðustu 
árum, mörg hundruð viðsemjenda 
félagsins sem telja sig hafa verið 
órétti beitta í viðskiptum sínum 
við fyrirtækið. Þetta er í sam-
ræmi við það sem fram kemur 
í nýlegu minnisblaði umboðs-
manns skuldara til ráðherra þar 
sem fram kemur að lántakar hafi 
í mörgum tilvikum verið fórnar-
lömb fjármálafyrirtækjanna og 
hafi þurft að leita sér aðstoðar í 
baráttunni við þau. Umboðsmað-
ur telur ástæðu til að nefna Lýs-
ingu sérstaklega í þessu sambandi 
og segir orðrétt að „Lýsing [hafi] 
komið fram við lántakendur í þess-
um málum með þeim hætti að ekki 
verður við unað“.

Útreikningsaðferð Lýsingar röng
Í fyrri blaðagrein minni benti ég á 
að uppgjörsaðferð Lýsingar væri 

í andstöðu við dómafor-
dæmi Hæstaréttar. Í grein 
upplýsingafulltrúans er 

þetta dregið í efa og vísað til til-
greindra dóma Hæstaréttar því til 
stuðnings. Hér er Þór á villigötum 
og rangtúlkar dóma Hæstaréttar, 
sem eru skýrir um hvaða aðferð 
ber að beita við uppgjör gengisl-
ána. Þannig kemur skýrt fram í 
dómi Hæstaréttar 18. október 2012 
í máli nr. 464/2012 (Borgarbyggð) 
hvaða aðferð skuli leggja til grund-
vallar. Síðari dómar réttarins t.d. 
í málum nr. 430/2013 og 544/2013 
staðfesta þann skilning. 

Það er ljóst að ef útreikningsað-
ferð Lýsingar væri í samræmi við 
dómafordæmi Hæstaréttar, líkt og 
upplýsingafulltrúinn heldur fram, 
fæli það í sér að önnur fjármála-
fyrirtæki á Íslandi, með öllum 
þeim fjölda sérfræðinga sem þar 
starfa, hefðu lesið dóma Hæsta-
réttar skakkt og reiknað tugþús-
undir lána út frá rangri aðferða-
fræði. Hið sama ætti þá við um 
umboðsmann skuldara, sem falið 
hefur verið eftirlitshlutverk með 
endurútreikningum. Þetta er fjar-
stæðukennt og stenst ekki nánari 
skoðun.

Þrátt fyrir skýr dómafordæmi 
Hæstaréttar þráast Lýsing við og 
beitir aðferð sem leiðir til lakari 
niðurstöðu fyrir lántaka. Þetta er 
grafalvarlegt í ljósi þeirra hags-
muna sem í húfi eru. Viðsemjendur 
Lýsingar eru því í annarri og verri 
stöðu en viðsemjendur annarra 
fjármálafyrirtækja, enda liggur 
fyrir að hin síðarnefndu fallast á 
að beita þeirri aðferð sem leiðir 
af Borgarbyggðarmálinu. Afstaða 
Lýsingar hefur þannig í för með 
sér að viðsemjendur Lýsingar eru 
nauðbeygðir til að sækja rétt sinn 
fyrir dómstólum. 

Frumvarp um lengingu 
fyrningarfrests 
Ég hef kosið að taka afstöðu með 
viðsemjendum Lýsingar í bar-
áttu sinni fyrir því að eignaleigu-
fyrirtækið fari að lögum. Ég get 
því fullvissað upplýsingafulltrú-
ann um að ég mun eftir sem áður 
fylgjast með „óvenjulega“ miklum 
áhuga með vinnuveitanda hans. 
Dæmin sanna að ekki er vanþörf 
á. Til þess að réttindi lántaka glat-
ist ekki er nauðsynlegt að frum-
varpið um lengingu fyrningar-
frestsins verði samþykkt sem lög 
frá Alþingi áður en vorþingið renn-
ur sitt skeið. Ég ítreka því fyrri 
áskorun mína til alþingismanna 
enda er að öðrum kosti stórslys í 
uppsiglingu.

Lýsing á Lýsingu

Sjálftöku landeigenda verður að stöðva

Leikskólastigið er fyrsta 
skólastigið í skólakerfinu. 
Þar fer fram nám sem m.a. 
leggur grunn að námi á 
öðrum skólastigum. Aukn-
ar kröfur eru nú gerðar 
til leikskólakennara og fer 
kennslan fram við Mennta-
vísindasvið Háskóla Íslands 
og Háskólann á Akureyri. 
Um þessar mundir standa 
þessar menntastofnan-
ir, auk mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytisins, 
Kennarasambands Íslands og Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga, fyrir 
kynningarátaki með það að mark-
miði að fjölga vel menntuðum og 
hæfum leikskólakennurum. Í átak-
inu sem hlotið hefur heitið „Fram-
tíðarstarfið“ er leitast við að sýna 
starfið í raunsæju ljósi með stuttum 
myndböndum og viðtölum við leik-
skólakennara og nemendur. Auk 
þess verður ítarlegt  fræðsluefni 
um starfið aðgengilegt á vefsíðunni 
www.framtidarstarfid.is.

Menntun leikskólakennara
Nám kennara á öllum skólastigum 
er nú fimm ár skv. lögum frá 2008. 

Við Menntavísindasvið 
Háskóla Íslands (MVS) 
er boðið upp á nokkrar 
leiðir til að stunda leik-
skólakennaranám. Fyrstu 
nemendur í nýju fimm ára 
meistaranámi verða braut-
skráðir nú í vor. Nú geta 
einnig þeir sem lokið hafa 
B.A.-, B.Ed.- eða B.S.-prófi 
í öðrum greinum bætt við 
sig tveimur árum á meist-
arastigi og fengið réttindi 
sem leikskólakennarar. 

Síðastliðið haust var á vegum 
MVS lögð fyrir könnun meðal 
starfsfólks leikskóla og nemenda 
í framhaldsskólum, þar sem áhugi 
þeirra á leikskólakennaranámi 
var kannaður og þeir spurðir að 
því hvaða þættir hefðu áhrif á 
námsvalið. Í ljós kom mikill áhugi 
á stuttu hagnýtu námi. Brugðist 
hefur verið við þessum niðurstöð-
um og settar á fót styttri náms-
leiðir við sviðið. Leikskólakenn-
aranáminu má nú einnig ljúka í 
ákveðnum þrepum. Hægt er að 
ljúka tveggja ára diplómanámi 
eða þriggja ára B.Ed.-námi í leik-
skólafræði og byggja ofan á það 

nám þegar hverjum og einum 
hentar. 

Af hverju ætti fólk að sækjast 
eftir því að gerast leikskólakenn-
arar? 
● Leikskólakennarar hafa mögu-

leika á að hafa veruleg áhrif á 
framtíð einstaklinga. Samfélags-
leg áhrif þeirra eru mikil. 

● Námið býður upp á möguleika á 
framtíðarstarfi þar sem atvinnu-
leysi þekkist ekki. Nú vantar um 
1.300 leikskólakennara á landinu. 

● Starfið er fjölbreytt og skapandi. 
Enginn dagur í vinnunni er eins.

● Leikskólakennaranámið er 
sveigjanlegt og áhugavert. Nem-
endur geta stundað námið í 
fjarnámi, staðnámi eða hvoru 
tveggja. 

● Í leikskólakennaranámi býðst 
tækifæri til að taka þátt í rann-
sóknum á leikskólastiginu og 
þannig hafa áhrif á viðhorf og 
stefnumótun í málefnum barna.

Líðan barna og nám í leikskóla 
getur skipt sköpum fyrir framtíð 
þeirra. Það er því nauðsynlegt að 
til starfa í leikskólum veljist vel 
menntað og hæft fólk. Samfélag 
okkar hefur ekki efni á öðru.

Leikskólakennaranám – 
Öruggt framtíðarstarf

MENNTUN

Jóhanna 
Einarsdóttir
forseti Mennta-
vísindasviðs HÍ

LANDVERND

Stefán Þ. Þórsson
landfræðingur

FJÁRMÁL

Einar Hugi 
Bjarnason
hæstaréttarlög-
maður

➜ Þrátt fyrir skýr 
dómafordæmi Hæsta-
réttar þráast Lýsing 
við og beitir aðferð 
sem leiðir til lakari 
niðurstöðu fyrir 
lántaka.

➜ Svo virðist sem ekkert af 
skilyrðum ákvæðisins sem 
Óskar vísar til sé uppfyllt.



SUMAR 
HÁTÍÐ

Sunset Solo 3
Grillflötur:628x406mm
3 ryðfríir brennarar, 9,67 kW
3000393

Brennari: 2,64 kW
Grillflötur: 42x32 cm
30002443000244

Gasgrill Weber

Q120 svart ferðagrill

39.890 kr.

Drifter 3
Grillflötur: 625x434 mm
3 ryðfríir brennarar,10,5 kW
3000213

BUGG gasgrill
Grillflötur: 1860cm2

2 brennarar 5.86 kW.
3000223

Hekkklippur Green-It
Stillanleg lengd á haldi 67-90cm.
5084774

Með undirvagni

Öll reiðhjól 

aðeins í dag
MIKIÐ ÚRVAL!

Grill
tilboð

Mjög vandað trampolín.
Öryggisnet fylgir.

Hugsaðu um öryggið 
Okkar trampolín er sérvalið með 
tilliti til öryggis.
Öryggisnet er fest fyrir innan 
gormahlíf og 6 fætur undir 
trampolíninu gerir það traust 
og stöðugt.
3900557

20%
afsláttur
aðeins í dag
MIKIÐ ÚRVAL!

GLEÐILEGT

SUMAR

Laufhrífa Green-It
5084343

Kantskeri Green-It
5084405

2.995 kr
4.995

Hekkklippur

32.900 kr
39.900

Gasgrill Solo

54.900 kr
64.900

Gasgrill Drifter 69.890 kr
75.890

Gasgrill BUGG

995 kr
1.295

Laufhrífa

2.495 kr
3.995

Kantskeri

32.900 kr.

Trampolín 3.65 m 

39.900



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

A

Andlitsmálun fyrir börnin 

Dagskrá í dag, Húsasmiðjan 
og Blómaval Skútuvogi kl. 13-16 

Ókeypis ís fyrir börnin 
Allir fá pylsu og kók

Frá Sirkus Íslands
ndlitsmálun fyrir börnin

999kr

Sumartilboð
Túlípanar 

10 stk.

Páskaliljur 
10 stk.

fylgja frítt með 
í Skútuvogi

meðan birgðir endast

50%
afsláttur

Fylgir frítt m
eð 

túlípönum!

Aðeins í dag!

Gullauga, Helga, Premier
og rauðar íslenskar

ð ins íííí ddd

3.495 kr

Risa Sýpris

6.990 kr

1.199 kr

Blákorn 5 kg

1.499 kr

999 kr

Útsæði 5 kg

1.399 kr

Gómsætt úr garðinum

Kynning í dag 
í Skútuvogi og Grafarholti.

Lærðu að rækta 
matjurtir.

Höfundar kynna í dag 
nýútkomna handbók 
Blómavals um ræktun 
matjurta.

OPIÐ TIL KL. 19:00
Í SKÚTUVOGI
sjá afgreiðslutíma 
um land allt 
á www.husa.is

1.490 kr

Kynningarverð

1.990 kr

1.199 kr

Grasfræ 1 kg

1.890 kr

799 kr

Úrvalsmold 
45 ltr

999 kr

279 kr

Garðhanskar

Verð frá

An
Frá
An

Ók

AlAl
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Ástkær fósturbróðir minn og vinur, 

ÁSMUNDUR JÓNSSON 
Hofsstöðum í Mývatnssveit,

er látinn. 

Ásdís Ásgeirsdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát 

og útför eiginkonu minnar,

GUÐNÝJAR PÁLU  
RÖGNVALDSDÓTTUR
Kirkjusandi 5, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
heimahlynningar LSH fyrir einstaklega hlýja 
umönnun.

Hörður Björnsson
og fjölskylda

Ástvinur okkar,

ÞORSTEINN RÍNAR GUÐLAUGSSON
endurskoðandi,

Njálsgötu 64, Reykjavík,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítala 
miðvikudaginn 9. apríl, verður jarðsunginn 
frá Hallgrímskirkju föstudaginn 25. apríl  
kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Hallgrímskirkju, sími 510 1030, eða líknarsjóð 
Þórsteins, sími 894 1440.

 Aðalheiður Birna Gunnarsdóttir
 Guðrún Jónsdóttir
Gylfi Þór Þorsteinsson
Hannes Snorri Helgason
Jón Karl Helgason Fríða B. Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

HANNES Þ. SIGURÐSSON 
Miðleiti 12,

lést fimmtudaginn 17. apríl. Útförin fer fram 
frá Bústaðakirkju mánudaginn 28. apríl  
klukkan 13.00.

Margrét Erlingsdóttir
Sigurður Hannesson  Margrét Karlsdóttir
Kristín Hannesdóttir  Páll Einar Kristinsson
Erlingur Hannesson  Halldóra Halldórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

STEFÁN EGGERT PÉTURSSON 
frá Brúarholti í Miðfirði,
Kirkjuvegi 11, Keflavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 
sunnudaginn 20. apríl. Útför verður auglýst 
síðar.

Páll Björgvin Hilmarsson Signý Eggertsdóttir
Pétur Skarphéðinn  Stefánsson Sæbjörg Þórarinsdóttir
Lovísa Guðlaug Stefánsdóttir   Indriði Þórður Ólafsson
Ásta Pálína Stefánsdóttir Gunnar Már Yngvason
Hrönn Stefánsdóttir Jósef Hólmgeirsson
Reynir Snæfeld Stefánsson Ólöf Brynja Jónsdóttir
                    barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og vinarhug við andlát og útför 

elskulegs föður okkar, tengdaföður,  
afa og langafa,

JÓSÚA MAGNÚSSONAR
Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili,

Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Höfða, 
hjúkrunar- og dvalarheimilis, fyrir góða umönnun og umhyggju.

Ragnheiður Jósúadóttir Ingi Gunnarsson
Borghildur Jósúadóttir  Sveinn Kristinsson
Sigurður Jósúason  Orchide Jósúason

og fjölskyldur.

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

ERLA BJÖRG GUÐJÓNSDÓTTIR
sjúkraliði,

Fjarðarseli 25, Reykjavík, 

lést laugardaginn 19. apríl  
á hjúkrunarheimilinu Skjóli.

 
Dagfinnur Ólafsson
Þóra Björg Dagfinnsdóttir      Geir Magnús Zoëga
Elísabet Dagfinnsdóttir          Ari Jóhannesson
Ólöf Dagfinnsdóttir                Albert Þór Sverrisson
barnabörn, barnabarnabörn og systkini hinnar látnu.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

FRÚGIT THORODDSEN
Fífumóa 5a, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
fimmtudaginn 17. apríl. Útför hennar fer 
fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju mánudaginn 
28. apríl klukkan 13.00.

Lárus Óskarsson                  Ólína Alda Karlsdóttir
Snæbjörn Þór Ólafsson    Sigríður Kristín Pálsdóttir
Karl Knútur Ólafsson         Margrét Helma Karlsdóttir
Sigurður Árni Ólafsson     Lilja Þorsteinsdóttir
Guðný Ólafsdóttir              Hermann Guðjónsson
Þröstur Ólafsson                 Eydís Rebekka Björgvinsdóttir
     barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát  

okkar ástkæru

HERVARAR HÓLMJÁRN.

Hildur Helgadóttir, Hörður Helgi Helgason, Elsa Björk 
Valsdóttir, Eva Bjarnadóttir, Styrmir Goðason, Snorri Örn 
Arnarson, Helga Harðardóttir, Bragi Styrmisson,  
Indra Styrmisdóttir og bræður hinnar látnu.

Fléttuð verða saman vinsæl íslensk lög á vortónleikum 
Karlakórs Grafarvogskirkju sem hefjast klukkan 17 í dag 
í Grafarvogskirkju. 

Það eru bæði alkunn kórlög og önnur sem hafa verið 
útsett sérstaklega fyrir karlakórinn, auk þess sem kvenna-
kórinn Söngspírurnar syngur nokkur lög og tekur lagið 
með karlakórnum og Jóhanna Guðrún kemur líka fram 
bæði ein og með herrunum. 

Kjartan Valdemarsson mun sitja við slaghörpuna og Íris 
Erlingsdóttir er stjórnandi beggja kóranna, hún stofnaði 
þá líka báða og þess má geta að hún er fyrsta konan hér á 
landi sem stofnar karlakór.   
 -  gun

Syngja inn sumarið í Grafarvogi
Jóhanna Guðrún og kvennakórinn Söngspírurnar koma fram á árlegum vortónleikum 
Karlakórs Grafarvogs sem haldnir verða í Grafarvogskirkju í dag. 

SÖNGFÓLKIÐ  Grafarvogskirkja mun óma af söng síðdegis í dag.  
 MYND/ÚR EINKASAFNI

„Textílfélagið var stofnað 1974. Það 
hefur verið virkt allan tímann og nú 
er starfið með miklum blóma. Við hitt-
umst mánaðarlega og skipuleggjum 
eitthvað nýtt í tilefni afmælisins. Fólk 
á eftir að verða vart við okkur víða um 
land,“ segir Gerður Guðmundsdóttir, 
ein þeirra sem standa að sýningunni 
Þræðir sumarsins við Dyngju listhús 
í Eyjafjarðarsveit sem opnuð er í dag 
klukkan 12. Þar hafa átta listakonur 
úr félaginu komið upp útiverkum sem 
verða til sýnis í allt sumar og sum 
jafnvel lengur. Þarna verður líf í tusk-

unum, „þvottur“ á snúrum sem hangið 
getur í aldir, túnið skreytt óvenju-
legum blómabreiðum og skúlptúrum 
og sáð verður fyrir þráðum í lín svo 
aðeins fátt eitt sé nefnt. 

Þessi sýning er að frumkvæði Guð-
rúnar Höddu handverks- og listakonu í 
Fífilbrekku

Gerður segir mikla breidd í 
félaginu. „Fólk er í skúlptúr, textíl, 
hönnun og öllu mögulegu, meira að 
segja er saumað í steina. Það er ekkert 
sem stoppar okkur,“ segir hún.  
 gun@frettabladid.is

Ekkert stoppar okkur
Sýningin Þræðir sumarsins hefst í dag við Dyngju listhús að Fífi lbrekku í Eyjafj arðarsveit. 
Hún er meðal viðburða sem Textílfélagið efnir til á árinu í tilefni fertugsafmælis síns.

LISTAKONAN  
„Ég verð með 
blóm sem reyndar 
eru rellur sem 
snúast eftir því 
hvernig vindurinn 
blæs,“ segir 
Gerður um verk 
sín á sýningunni 
Þræðir sumarsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Anna Gunnarsdóttir:  Kraftur hringanna.
Bjargey Ingólfsdóttir: Að hafa til hnífs 
og skeiðar.   
Gerður Guðmundsdóttir: Bláhverflar.
Guðrún Hadda Bjarnadóttir: Línakur.
Hrafnhildur Sigurðardóttir: Í mark.
Jóna Imsland: Til þerris í nokkrar aldir I.
Rósa Júlíusdóttir: Endurunnið verk. 
Steinunn B. Helgadóttir: Motta úr hross-
hári.

Listamennirnir 
og verk þeirra



FUNHEITT 
FERMINGAR-
TILBOÐ

GRANDI–L INDIR–SKE IFAN–VEFVERSLUN
PANTAÐU Í SÍMA 575-8115 SKIPTIBORÐ ELKO 544-4000 WWW.ELKO.IS

3.795 kr.

EKKERT KREDITKORT

GREITT Í HEIMABANKA

á mánuði í 18 mánuði með Netgíró*
56.700 kr. staðgreitt

(Stóripakkinn eða Fjölskyldupakkinn)ðð Fjöl k ldl k kki )

1 mánuður 4 mánuðireða

Samsung GALAXY Tab 3 10,1" + Stöð 2 + 
(Sjá nánar á næstu síðu)

SPJALDTÖLVA-GALAXY TAB3 10,1” 

P5210WHI365



Auðveldaðu kaupin með 
Netgíró. Ný, einföld og örugg leið 
til að borga fyrir vörur á netinu og í 
verslunum. Gefa þarf eingöngu upp 
kennitölu og SMS-lykilorð og þar með 
eru viðskiptin frágengin. Reikningur 
fyrir viðskiptum stofnast í netbanka. 
Engin þörf er á kreditkorti og einfalt
að skrá sig á www.netgiro.is

Vaxtalausar raðgreiðslur 
Netgíró – Notendur borga 3,5% 
lántökugjald, fast færslugjald og 
engir vextir. 14 daga vaxtalaus 
greiðslufrestur Netgíró – Notendur 
borga innan 14 daga og engir vextir 
leggjast á upphæðina. Tilkynningar- 
og greiðslugjald leggst ofan á hvern 
reikning, óháð upphæð (195 kr.).

*0% vextir - 3.5% lántökugjald - kr. 340 
færslugjald - kr. 195 greiðslugjald - ÁHK 
27.63% - Alls kr. 68.315

3.795 kr.
á mánuði í 18 mánuði með Netgíró*

56.700 kr. staðgreitt

FUNHEITT TILBOÐ
Á 10 TOMMU SAMSUNG GALAXY 
TAB 3 MEÐ FÁRÁNLEGA FLOTTUM 
KAUPAUKA!
Spjaldtölvunni fylgir kaupauki, áskrift af Fjölskyldupakka Stöðvar 2 í 4 mánuði eða 
Stórapakka Stöðvar 2 í einn mánuð, allt í gegnum OZ. 
Frábært tilboð á aðeins 3.795 kr. á mánuði í 18 mánuði með netgíró.

HEYRNARTÓL
–

SEMX270

 1.995

BLUETOOTH HEYRNARTÓL 

SHB4000

  2.995

HEYRNARTÓL 

         G4IEBK13X / G4IEWH13X

  9.995

Nánar á www.elko.is Upplýsingar um vörur Í hvaða verslun varan er

4 mánuðir

eðaeða

1 mánuður

Bluetooth   14.995
Bluetooth

ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL 

SHB7000



HAMMONDHÁTÍÐ Á DJÚPAVOGI
Níunda Hammondhátíðin á Djúpavogi hefst í dag og stendur 
fram á sunnudag. Hammondhátíðin er tónlistarhátíð og hefur 
það að meginhlutverki að heiðra og kynna Hammondorgelið. 
Margir þekktir tónlistarmenn hafa komið fram á hátíðinni og svo 
verður einnig nú, Todmobile og Raggi Bjarna eru meðal þeirra.

Unnur Pálmarsdóttir MBA, 
eigandi og framkvæmda-
stjóri Fusion Fitness 

Academy og stöðvarstjóri World 
Class á Seltjarnarnesi, hefur 
stundað líkamsrækt um langt 
skeið með frábærum árangri. 
Hún hefur kennt heilsurækt, þol-
fimi og dansfitness úti um allan 
heim í yfir 30 löndum og á að 
baki fjölda Íslandsmeistaratitla. 

„Ég trúði því varla hvað 
Magnesíum Sport-spreyið 
virkaði vel! Eftir þungar líkams-
æfingar og mikið svitatap er 
frábært að taka inn steinefnið 
magnesíum því við töpum því  í 
gegnum svita og það getur leitt 
af sér aukna þreytu, harðsperr-
ur og vöðvakrampa. Magnesíum 
Sport-spreyið er sérstaklega 
áhrifaríkt við orkumyndun og 
endurheimt vöðva. Með því að 
spreyja magnesíumi beint á 
húðina skilar það sér hratt og 
örugglega inn í frumur líkamans 
og tryggir hámarksupptöku. 
Mér finnst best að nota það á 
helstu álagspunkta líkamans 
fyrir og eftir æfingar og kvölds 
og morgna þegar ekki er æft, til 
að tryggja sem besta nýtingu 
og fyrirbyggja álagsmeiðsl. 
Fólk hefur helst verið að taka 
magnesíum í töflu- eða duftformi 
en rannsóknir hafa sýnt fram 
á að  magnesíum í spreyformi 
nýtist okkur betur og veldur 
ekki maga ónotum eða niður-
gangi eins og margir upplifa við 
magnesíuminntöku, svo er það 
líka einstaklega handhægt. Ég er 
alltaf með eitt með mér í íþrótta-
töskunni,“ segir Unnur.  

MAGNESÍUMSPREY 
– HREINASTA SNILLD
GENGUR VEL KYNNIR  Unnur Pálmarsdóttir, líkamsræktarfrömuður, hóptíma-
kennari og stöðvarstjóri, hugsar vel um heilsuna. Hún kolféll fyrir Magnesíum 
Sport-spreyinu frá Better You og notar það ávallt fyrir og eftir æfingar enda 
tryggir það hámarksupptöku. 

ÚTSÖLUSTAÐIR
Lyfja, Lyf og heilsa, flest apó-
tek, Fjarðarkaup, Heilsuhúsið, 
Tri, Systrasamlagið, Þín verslun 
Seljabraut, Crossfit Reykjavík og 
Lyfjaver/Heilsuver. 

Nánari upplýsingar á www.geng-
urvel.is.

KEMUR Í VEG FYRIR 
KRAMPA
„Ég mæli með að allt íþróttafólk 
sé með Magnesíum Sport-
sprey í íþróttatöskunni til 
að spreyja á sig fyrir og eftir 
æfingar.“

GOTT AÐ SPREYJA 
FYRIR OG EFTIR 
ÆFINGAR
„Ég mæli eindregið með 
magnesíumspreyinu frá Better 
You því það hefur hjálpað mér 
við endurheimt vöðva og til að 
koma í veg fyrir krampa og harð-
sperrur.“ 

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 11–16.
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Verð 13
Stærð 3

8 litir: svart, hvítt, ljó
rautt, orange, g

. 11–18. 
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3.900 kr.
34 - 56
ósbeige, sandbrúnt, 
rænt, fjólublátt.

TÆKIFÆRISGJAFIR
TILBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐTILBOÐOÐ

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

pHnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.

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

Í raun gæti ég verið með miklu 
stærri búð. Bæði er mikið 
framboð af notuðum fötum og 

mikil eftirspurn. Stærsti 
kúnnahópurinn er ekkert 
endilega fólk sem hefur 
lítið milli handanna, 
eins og ég átti von á. 
Þetta er alls konar fólk, 
ömmur að kaupa handa 
barnabörnunum og oft 
er verið að leita eftir 
ákveðnum merkjum. 
Það er bara svo stór 
hópur sem finnst 
óþarfi að kaupa allt 
nýtt þegar hægt er 
að kaupa vel með 
farin föt fyrir minna 
verð,“ segir Laufey 
Aðalsteinsdóttir í 
Blómabörnum, en 
hún verslar með 
notuð barnaföt sem 
hún kaupir í kílóavís 
af þeim sem þurfa að 
losa geymslurnar. 
Laufey tók við rekstr-
inum fyrir tveimur 
árum en verslunin 
var sett á fót árið 
2009, rétt eftir 
hrun. Til stóð að 
loka búðinni þegar 
Laufey ákvað að hella sér út í 
verslunarrekstur.

„Ég var stödd í búðinni þegar 
ég heyrði að það ætti að loka 
henni. Mig vantaði vinnu eftir 

fæðingarorlof, fór heim og 
ræddi málið við mann-
inn minn og við ákváð-
um að demba okkur á 

þetta,“ segir Laufey. Þá 
var verslunin til húsa 
í Hafnarfirði en Laufey 
flutti hana nýverið í 

Faxafen 12. „Það 
fannst mörgum 

óþarflega langt að 
keyra í Hafnarfjörð-
inn,“ segir hún sposk 
og sér ekki eftir því að 
hafa farið út í verslun-
arstörfin. „Mér finnst 
þetta ótrúlega gaman. 

Sumarvörurnar eru 
komnar upp hjá 
mér en ég flokka 
fötin niður eftir 

árstíðum, hef spari-
fötin sér og svo fram-

vegis. Ég er eingöngu 
með notuð föt en sel 
eitthvað af handprjón-
uðum húfum eftir góðar 
prjónakonur.“ 

Þeir sem vilja losna 
við barnafötin úr 
geymslunum geta haft 

samband við Laufeyju í gegn-
um Facebook. 

ÓÞARFI AÐ KAUPA ALLT NÝTT
BARNAFÖT  Laufey Aðalsteinsdóttir verslar með notuð barnaföt sem hún kaupir eftir vigt af þeim sem þurfa að losa 
geymslurnar. Hún segir fólk meðvitað um betri nýtni og að ekki þurfi alltaf að kaupa allt glænýtt.

BLÓMABÖRN Á NÝJUM STAÐ Laufey Aðalsteinsdóttir flutti verslunina Blómabörn nýlega í Faxafen 12. Hún kaupir notuð barnaföt 
eftir vigt og selur í Blómabörnum. MYND/DANÍEL

Skemmtunin í Fífunni er tilvalin 
fyrir þá sem vilja verjast veðri 
og vindum en jafnframt sækja 
góða fjölskylduskemmtun í tilefni 
sumardagsins fyrsta. Skátafé-
lagið Kópar sér um dagskrána og 
hefur gert undanfarin ár. 

„Áður vorum við í Íþrótta-
húsinu í Smáranum en færðum 
okkur í Fífuna fyrir nokkrum 
árum. Aðsóknin hefur sífellt 
aukist og kosturinn við Fífuna er 
að þar verður ekki of heitt. Gestir 
fá fyrst og fremst skjól fyrir ofan-
komu og vindi,“ segir skátafor-
inginn Hreiðar Oddsson. 

Dagskráin í Kópavogi hefst 
með skátamessu í Digranes-
kirkju klukkan 11. Klukkan 13.30 
verður farið í skrúðgöngu frá 
Digraneskirkju í Fífuna. Skátafé-
lagið Kópar leiðir skrúðgönguna. 
Skólahljómsveit Kópavogs leikur 
undir. 

Dagskráin í Fífunni hefst með 
ávarpi Ármanns Kr. Ólafssonar 
bæjarstjóra klukkan 14. Þá kíkir 
leikhópurinn Lotta í heimsókn. 

Tara Sóley, sigurvegari söng-
keppni íþrótta- og tómstunda-
ráðs Kópavogs, stígur á svið, 
Höskuldur Þór Jónsson og Mar-
grét Hörn Jóhannsdóttir, sem 
keppa til úrslita í Ísland got tal-
ent, dansa fyrir gesti og Palli jójó 
mætir á svæðið. 

Skemmtunin er ókeypis og 
öllum opin.

HOPPUKASTALAR OG 
FJÖR Í FÍFUNNI
Skemmtidagskrá verður í Fífunni í tilefni sumar-
dagsins fyrsta í dag en hún er hluti af hátíðahöldum 
í Kópavogi. Boðið verður upp á ýmis skemmtiatriði, 
klifurvegg og hoppukastala.

ÞAÐ VERÐUR FJÖR Í FÍFUNNI Í DAG
Hoppukastalar tilheyra sumrinu sem 
gengur í garð í dag. 

LEIÐRÉTTING
Engin dagskrá verður á Seltjarnarnesi á morgun í tilefni sumardags-
ins fyrsta eins og sagt var í blaðinu í gær. 

Sumargjöfin fæst 
í Safnbúðinni

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · sími 530 2200 · thjodminjasafn.is
Opið alla daga vikunnar nema mánudaga kl. 11–17

Víkingaserkur 6.350 kr.  
Þórshamar–hálsmen 750 kr.
Drykkjarhorn 3.250 kr.
Hjálmur 3.495 kr. 

Skjöldur 3.990 kr.

Teygjubyssa og 
tíu mjúkar kúlur 2.500 kr.

Bogi og þrjár örvar 3.990 kr. 

Lásbogi og tvær örvar 5.500 kr.
Hjálmur 3.995 kr. 

Atgeir 2.695 kr.

Valkyrja, víkingur, ræningjadóttir eða ljónshjarta?
Sverð  1.750 kr.

Sverð í slíðri 2.995 kr.
Fleiri stærðir af sverðum til.

Víkingaserkur  6.500 kr. 
Sverð 2.750 kr. 
Skjöldur 2.500 kr. 
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Ásdís Inga Haraldsdóttir 
naglafræðingur segir að 
flestar konur sem komi 

til hennar fái sér svokallaðar 
„stiletto“-neglur en þeim svipar 
svolítið til klóa. „Ég er nánast 
hætt að gera þessar venjulegu 
„french“-neglur. Langflestar fá 
sér einlitar stiletto-neglur og svo 
eru nokkrar sem vilja hafa eina 
eða tvær neglur í öðru vísi lit til 
að fá smá tilbreytingu.“

Henni finnst skemmtilegast að 
fá til sín konur sem eru til í smá 
„bling“ eins og hún kallar það. 
„Ég er sjálf mikið fyrir alls konar 
„bling“ og finnst gaman að leika 
mér með alls kyns skreytingar. 
Ég er líka búin að panta fullt af 
flottum litum sem ég held að 
verði vinsælir í sumar, til dæmis 
neongulan, -bleikan og -fjólu-
bláan.“

Þegar neglurnar eru litaðar 
með heillit er notað gellakk sem 
helst á nöglinni og vex fram með 
henni. Að sögn Ásdísar er þó lítið 
mál að skipta um lit ef svo ber 
undir. „Þá er gamli liturinn bara 
pússaður af og nýr settur á.“

Viðskiptavinir Ásdísar eru 
flestir á aldrinum sextán til 
þrjátíu ára. „Þær yngri vilja helst 
einlitar neglur en þær eldri eru 
oft til í eitthvað fjölbreyttara. 
Þær eru oft komnar með sinn stíl 
og eru óhræddari við að vera 
áberandi. Þær leyfa mér líka oft 
að ráða hvað ég set á þær og það 
finnst mér mjög gaman,“ segir 
Ásdís og brosir. 

Hún segir margar hafa mjög 
ákveðnar skoðanir á því 
hvernig þær vilja hafa 
neglurnar. „Sumar panta 
jafnvel tíma með margra 
daga fyrirvara og senda 
mynd af eins nöglum og 
þær vilja fá.“

Ásdís hefur margar 
hugmyndir í koll-
inum að mismunandi 
nöglum og segir 
að ef hún hefði 
tíma þá myndi 
hún breyta og 
skipta um liti 
og skraut á 
eigin nöglum 
reglulega. 
„Það er mjög 
mikið að 
gera hjá 
mér. Nagla-
vinnan er 
aukavinna 
hjá mér 
en ég hef 
haft nóg 
að gera 
síðan 
ég kláraði 
námið árið 2010. 
Þetta er besta 
aukavinna sem 
ég hef haft.“

Neglur Ás-
dísar má finna á 
Facebook.

NEGLUR EINS OG KLÆR
NAGLATÍSKA  Flestar konur sem biðja um gervineglur fá sér svokallaðar 
„stiletto“-neglur. Mismunandi litir eru á nöglunum til að fá fjölbreytni.

ÁSDÍS NAGLA-
FRÆÐINGUR
Ásdís Inga Haralds-
dóttir telur líklegt að 
neonlitir verði áberandi 
á nöglum í sumar.  

BLEIKT OG BLING Ásdísi finnst skemmtileg-
ast að fá að skreyta neglur og gera þær fínar. 

FJÖLBREYTTAR Það getur verið skemmti-
legt að nota nokkra liti á neglurnar.

EIN ÖÐRUVÍSI Það er vinsælt núna að hafa eina nögl á hvorri hendi í öðruvísi lit en 
hinar.

 HVÍTT VINSÆLT Ásdís segir margar vilja hafa allar neglurnar hvítar.

STILETTO Stiletto-neglur eru vinsælar núna. Þær eru hvassar og líta út eins og klær. 
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Gleðilegt sumar
Flott föt fyrir flottar konur 
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Selma Björk Grétarsdóttir 
frétti af Femarelle hjá systur 
sinni sem hefur notað vör-

una með góðum árangri. „Ég ákvað 
að prófa þar sem ég var byrjuð að 
finna fyrir nokkrum einkennum 
sem voru lýsandi fyrir breytinga-

skeiðið en samt 
er ég bara 42 
ára,“ segir hún. 

„Ég fann 
fyrir svefntrufl-
unum, verkjum 
um líkamann 
og skapsveifl-
um. Ég fann 
ótrúlega fljótt 
góð áhrif af 
Femarelle, eftir 
aðeins tvo daga 
var ég farin að 
sofa betur! Ég 
er mjög ánægð 
með áhrifin af 

Femarelle, skapið hefur lagast og 
verkirnir minnkað. Mér líður mun 
betur og er sáttari með sjálfa mig.“  

BETRI LÍÐAN
Soffía Káradóttir mælir með Fem-
arelle fyrir allar konur sem finna 
fyrir vanlíðan á breytingaaldri. 
„Ég ákvað að prófa Femarelle í 
fyrravetur þegar ég sá umfjöllun í 
blöðum þar sem önnur kona lýsti 
ánægu sinni með vöruna. Ég var að 
byrja á breytingaaldrinum en vildi 
ekki nota hormóna. Ég fann fyrir 
hitakófum, vaknaði upp á nóttunni, 
fann fyrir fótaóeirð, skapsveiflum 
og vanlíðan í líkamanum,“ segir 
Soffía og bætir við að eftir aðeins 
tíu daga notkun voru öll einkennin 
horfin.

„Nú sef ég samfelldan svefn, 
finn ekki fyrir hitakófum eða 
fótaóeirð og mér líður mun 
betur. Ég finn fyrir meiri vel-
líðan og er í mun betra jafn-
vægi í líkamanum. Með glöðu 
geði mæli ég því hiklaust með 
Femarelle við vinkonur mínar 

og allar konur sem finna fyrir 
breytingaaldrinum. Ég veit um 
eina vinkonu mína sem hætti á 
hormónum og notar Femarelle 
í dag. Ég get ekki ímyndað mér 
hvernig mér liði í dag ef ég 
hefði ekki kynnst Femarelle, 
þvílíkt undraefni.“ 

ÁNÆGÐAR MEÐ FEMARELLE
ICECARE KYNNIR  Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að 
það slær á einkenni tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

ÁNÆGÐ Selma Björk Grétarsdóttir hefur fundið góða breytingu á líðan sinni eftir að hún byrjaði að taka inn Femarelle. MYND/VALLI

SOFFÍA Eftir tíu 
daga á Femarelle 
voru öll einkenni 
breytingaskeiðsins 
horfin. MYND/STEFÁN

YES-LÍNAN ER  LÍFRÆNT SLEIPI-
EFNI FYRIR ALLA ELSKENDUR 
Oft eiga konur á breytingaskeiði, eða hafa nýlega eignast barn, verið í meðferð 
við krabbameini eða verið lengi veikar, við þurrk í leggöngum að stríða.

YES-LÍNAN ER KÆRKOMIN LAUSN FYRIR MARGAR KONUR.

Ég fór í aðgerð og þurfti að 
nota lyf í kjölfarið, sem varð 
til þess að hárið á mér varð líf-
laust og rytjulegt. Einnig var ég 
líka með töluvert hárlos vegna 
lyfjanna og þurfti ég t.d. alltaf 
að tæma niðurfallið í sturtunni 
eftir hvert skipti í sturtu, svo 
mikið var hárlosið. Ég byrjaði 
að nota Hair Volume í ágúst. Ég 
og hárgreiðslukonan mín höfum 
tekið eftir því hve miklu líflegra 
hárið er, það glansar meira og 
hárvöxturinn hefur aukist mikið. 
Annar hárvöxtur á líkamanum 
hefur samt ekki aukist og finnst 
mér það mikill munur. 
Ég tók líka eftir því að neglurnar 
eru sterkari og húðin mun betri, 
þannig að 
það er 
svo margt 
gott við 
að nota 
Hair 
Volume-
töflurnar. 
Frábærar 
töflur 
sem ég 
mæli 
hiklaust 
með,“ 
segir 
Margrét 
Viðars-
dóttir.

HAIR VOLUME STUÐL-
AR AÐ LÍFLEGRA HÁRI
Frábærar töflur sem hægt er að mæla hiklaust með.

MARGRÉT VIÐARSDÓTTIR

NÝ UPPFINNING
Hair Volume er nýjung á 
markaðnum. Hair Volume 
er eina varan sem inniheldur 
náttúrulega vaxtarvakann 
procyanidin-B2 sem unn-
inn er úr eplum. Töflurnar 
næra rætur hársins með 
bíótíni sem hvetur hárvöxt 
og umfang hársins og kopar 
sem viðheldur eðlilegum 
lit – hjálpar til við að koma 
í veg fyrir grá hár. Töflurnar 
innihalda líka þykkni úr hirsi, 
kísli og B-vítamínum.

● Yes-línan er sérstaklega hönnuð 
fyrir konur sem eiga við þurrk að 
stríða í leggöngum og slímhúð.  

● Yes-sleipiefnin eru unnin úr líf-
rænum innihaldsefnum og hafa 
hlotið lífræna vottun frá The Soil 
Association, Bristol UK. 

● Yes-sleipiefnin innihalda engin 
aukaefni eða skaðleg efni sem geta 
verið ertandi fyrir slímhúðina.  

● Yes-sleipiefnin klístrast ekki og eru 
rakagefandi fyrir slímhúðina. 

● Yes-sleipiefnin má bæði nota inn-
vortis og útvortis fyrir samfarir. 

Yes sleipiefnin innihalda lífræn efni, t.d. 
● Aloe Vera

● Flax extract
● Guar Gum (Guaran)

Yes sleipiefnin eru laus við:
● Glýserín
● Hormóna
● Glýkól
● Parabena
● Rotvarnarefni
● Ilmefni 
● Silíkon
● Jarðolíuefni
● Arginín
● Önnur ertandi efni fyrir húð s.s. 

grapefruit seed extract 
Nánari upplýsingar eru á www.icecare.is 

Yes-línan fæst í apótekum og heilsuverslunum. 

Yes-sleipiefni hafa hlotið lífræna vottun

krabbameinsmeðferðar. Kon-
urnar upplifa efnið á þægilegan 
hátt á viðkvæmri slímhúðinni 

auk þess sem það veitir þeim 
þægilega öryggistilfinningu á ný 
í tengslum við kynlíf.“

● Femarelle er öruggur kostur fyrir konur 
● Slær á óþægindi eins og höfuð-

verk, svefntruflanir, nætursvita,  
skapsveiflur og óþægindi í liðum 
og vöðvum

● Þéttir beinin
● Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða 

brjóstavef 

FEMARELLE ER EKKI HORMÓN OG 
INNIHELDUR EKKI ÍSÓFLAVÓNÍÐA

Fæst í öllum apótekum, heilsu-
vöruverslunum og í heilsuhillum 
stórmarkaða.

UPPLÝSINGAR 
www.icecare.is og Femarelle á Facebook.

Birna Gísladóttir, sölustjóri 
hjá Icecare, segir að Yes-
sleipiefnin séu hönnuð af 
tveimur konum og seld í Bret-
landi og víðar um heim. „Um-
mæli neytenda um vöruna 
hafa verið mjög jákvæð og 
hafa læknar í Bretlandi 
einnig mælt með því að 
konur, sem eiga við þurrk 
að stríða í leggöngum, 
noti vöruna,“ segir hún.

„Yes-sleipiefnin inni-
halda bæði olíubasa (oil-
based) og vatnsbasa (water-
based) sem er hægt að nota 
með gúmmíverjum,“ útskýrir 
Birna og bætir við að einnig sé 
fáanlegt Yes Baby fyrir fólk í 
barneignahugleiðingum. Pakkn-
ingin inniheldur bæði sleipiefni 
sem eru sæðisvæn og egglos-
unarpróf ásamt sleipiefnum sem 
er gott að nota eftir egglos. 

Fjallað hefur verið um þetta 
nýja lífræna efni í mörgum 
helstu tímaritum í Bretlandi. Þar 
er meðal annars haft eftir Anne 
Brember, yfirhjúkrunarfræðingi 
á krabbameinsdeild Basing-
stoke og North Hants Hospital í 
Bretlandi:

„Ég finn að Yes lífræna sleipi-
efnalínan er kærkomin lausn 
fyrir skjólstæðinga okkar sem 
þjást af þurrki í leggöngum 
og á kynfærasvæði í kjölfar 



BÍLAR &
FARARTÆKI

BMW - K1200 LT árg 2003 ek 53 þús 
mílur Rnr. 137166 Ásett verð 2680 
þús Ný yfirfarið af Bmw umboðinu 
Bakkgír cruse control Rafmagn í 
vindhlíf CD magasín Góðar töskur Er í 
salnum gsm 8998471

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

Iveco Irisbus 50C 14 - 20 Manna 
Árgerð 2006, ekin 399þ.km. Mikið 
yfirfarinn bíll sem er á staðnum. Verð 
4.890.000kr. Raðnúmer 155741. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

NISSAN MICRA VISIA NÝR, ÓEKINN, 
sjálfskiptur, álfelgur, filmur. Verð 
2.680.000. Raðnr.252062 a www.BILO.
is - Er í salnum, skoðar skipti!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

SKODA Octavia. Árgerð 2006, 
ekinn 182 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.090.000. Rnr.100601.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

 Bílar til sölu

HYUNDAI SANTA FE 2006 Diesel, nýja 
lagið til sölu. Vel með farinn bíll, nýtt 
bremsukerfi og ný tímareim. Ekinn 
164 þús. Bein sala eða skipti á nýrri 
Santa FE. Verð 2250 þús. Uppl. í síma 
892-0213

BMW530 Diesel E60 Ek. 270 V. 
1.550.000 kr. Engin skipti 7 L/100km 
S: 8493012

Land Rover Freelander 2007 Ekinn 
119 þús. km. Verð 2.990.000 Uppl. s. 
6174549

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

Orkuver Reykjanesi
Niðurdælingaræð N33

Rör og tengistykki
Útboð  F02150084-001

HS Orka hf óskar ef tir t ilboðum í rör og tengistykki 
fyrir niðurdælingaræð N33 á Reykjanesi samkvæmt 
útboðsgögnum:  
Reykjanes Geothermal Power Plant, REY-N33,  
Tubes and Fit tings of carbon steel. 
 
Um er að ræða kaup á um 2.600m af rörum og 66 
tengistykkjum DN400 og DN500 úr svör tu stáli.  
Miðað er við fob-afhendingu í erlendri höfn  
samkvæmt nánari skilgreiningu í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu tilgreina afhendingar tíma í t ilboðum 
sínum. 
 
Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku hf., 
Brekkustíg 36, Reykjanesbæ, eigi síðar en  
mánudaginn 19. maí 2014 kl. 10.00. 
 
Útboðsgögn er unnt að nálgast á heimasíðu  
HS Orku, www.hsorka.is.

útboð

• Sumarið er byrjað hjá okkur á Planinu  
í Korputorgi. 

• Upptjaldaðir ferðavagnar í miklu úrvali.
• Komdu og tjaldaðu ferðavagninum þínum 

inni hjá okkur, við seljum.
• Fjölbreytt úrval notaðra bíla og ferðavagna 

á staðnum og á skrá.

Þetta er bara lítið sýnishorn af þeim möguleikum  
sem við bjóðum upp á til að gera sumarið ógleymanlegt!
Opnunartímar: mán – fös 10-18  lau. 12-16  sun. 13-15
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

2200 fm2  
sýningarsalur

Erum byrjaðir að taka við 
vögnum fyrir sumarið

OPIÐ Í DAG

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



Sogsbakki - Allt innbú fylgir

Stórglæsilegt heilsárshús í Ásgarðslandi Grímsnesi, allt innbú fylgir.  
Grunnflötur hússins með svefnlofti og útigeymslu er rúmlega 120 fm 
og er eignin á 7.900 fermetra eignarlandi. 

Tvö svefnherbergi, annað með kojum og hitt með tvíbreiðu 
hjónarúmi og fataskápum.  Tvö baðherbergi, annað með tengi f. 
þvottavél. Stofa og eldhús í stóru opnu rými með góðri lofthæð.   
Svefnloft rúmar vel tvö tvíbreið rúm. Gott geymslupláss.  

V. 34,5 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsilegt sumarhús við Geysi

Glæsilegt 100 fm nýlegt sumarhús á flottum stað rétt við Geysi. 
Eignarlóð. Hitaveita. 
Hluti innbús getur fylgt með. 
Flott lóð og mikið ræktuð. 
Skemmtileg eign á flottum stað. Göngufæri að Geysi og þjónustu-
miðstöðinni. 

Verð kr. 20 millj.  
Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við Álftavatn

Höfum tekið í sölu fallegt 84,8 fm sumarhús við Selmýrarveg rétt við 
Álftavatn í Grímsnes og Grafningshreppi.  Húsið sem er með þremur 
svefnherbergjum er mikið endurnýjað.  Byggt var við það 2007 og á 
sama tíma var það endurnýjað að innan og utan.  Endurnýjað eldhús 
og baðherbergi, 100 fm verönd með heitum potti. Svefnloft að hluta.  
Hitaveita,eignarland og fallegt umhverfi.  Húsið selst með öllum 
sem í því er.  

Verð 27,9 milj.   
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Sumarhús - Öndverðarnes v. Þrastarskóg

Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm eignarlandi 
umvafinn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn.

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti, baðherbergi með sturtu. Eldhús 
m. fallegri innréttingu og stór og opin stofa.  Útgengt frá stofu á yfir 
100 fm pall umhverfis bústað.  9 fm útigeymsla 

V. 14,9 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Hæðarendi - Eignarland

Lítill og góður bústaður í Grímsnesi.   
Eignin er á 6000 fm eignarlandi. 
Svefnherbergi rúmar tvíbreitt rúm. 
Einnig er svefnloft sem að sögn seljanda hefur náð að rúma 
5 manns. 

V, 7,8 m.  
Uppl. Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520, jonrafn@valholl.is 

Skorradalur - Útsýnishús

Frábærlega staðsett 121 fm sumarhús í landi Skorradals.  Eignin er 
skráð sem einbýlishús hjá FMR og því lánshæf hjá ÍLS mögulega.  
Tvö svefnherbergi með fataskápum.  Stofa og eldhús í opnu rými og 
með stórum útsýnisgluggum, AEG ísskápur og uppþvottavél ásamt 
ofni fylgja.  Stórt svefnloft.  

V. 25 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Langá - Borgarbyggð

Fallegt og notalegt sumarhús umvafið gróðri og í grennd við Langá. 
Um er að ræða 0,7 ha eignarland. 
Þrjú svefnherbergi. 
Lítil geymsla er áföst húsinu og auk þess er aðgangur að töluverði 
plássi undir palli og húsi 

V. 12,9 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nesjar, Eignarland - Gott útsýni

Fallegt 85 fm sumarhús á 5000 fm eignarlandi við Þingvallavatn.  
Stofa og eldhús í opnu rými þaðan sem útgengt er á útsýnisverönd 
með sýn yfir vatnið.   
Þrjú stór svefnherbergi. 
Rafmagnsnuddpottur.  

V. 35 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Heiðarbyggð - Ásatúnsland Flúðir

Fallegur 58 fm sumar / heilsársbústaður á góðum útsýnisstað.  
2 góð svefnherbergi
Svefnloft
Hitaveita
Heitur pottur á góðri afgirtri verönd.  

V. 13,9 millj.  
Uppl. veitir Jón Rafn 695-5520

Sumarhús í landi Villingavatns  

við Þingvallarvatn

Í einkasölu 48,1 fm sumarhús í landi Villingarvatns við Þingvalla- 
vatn.  Húsið er byggt 1974, skiptist í stofur, tvö herbergi, eldhús, 
baðherbergi og geymslu.  Vatn kemur úr borholu sem sumarhúsa- 
eigendur á svæðinu eiga, rafmagn er í húsinu.  Um er að ræða  
2.257 fm eignarland á þessum frábæra stað rétt við Þingvallavatn, 
stæði fyrir bát í bátahöfn fylgir húsinu.   
Möguleiki á skiptum á 4ra herb. íbúð á Reykjavíkursvæðinu.  

Verð 14,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356

Kirkjubæjarklaustur - Einstakt útsýni

Nýlegur nær fullbúinn 61 fm sumarbústaður á frábærum stað rétt 
við Hótel Laka, örskammt frá Kirkjubæjarklaustri.  
35 fm svefnloft að auki.  
Gott skipulag, frábært útsýni: Vatnajökull, Öræfajökull, 
Mýrdalsjökull, Sandarnir, Lómagnúpur og fl.  

Gott verð 11,0 millj.   
Upplýsingar veitir Ingólfur Giss. Lg.fs. S:896-5222

Skyggnisbraut, Eignarland - Gott verð

47 fm hús á 1 hektara eignarlandi við Hæðarenda í Grímsnesi. 
Tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými 
með gegnheillri furu á gólfi.   
Kalt vatn og rafmagn tengt við hús.  
Heitt vatn er komið á svæðið. 

V. 8,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Gott útsýni - Í grennd við Vatnaskóg

Fallegt 68 fm sumarhús umvafið kjarri á 5670 fm leigulandi í 
Svarfhólsskógi Hvalfjarðarsveit, göngufæri við Vatnaskóg og 
Eyrarvatn.  Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni. Heitur pottur.  Tvö 
svefnherbergi ásamt svefnlofti. Baðherbergi m. sturtu og tengi  
f. þvottavél  Eldhús er með fallegri furuinnréttingu og tengi uppþv.
vél og ísskáp sem fylgir.  Stofa m. fallegri kamínu 

V. 16,9 millj.   
Uppl Jón Rafn S: 695-5520

Svarfhólsland í Hvalfjarðarsveit

74 fm hús umvafið gróðri og með fallegu útsýni til vesturs og 
norðurs.  Eignin er innst í botnlanga fjarri allri umferð.  Heitt og kalt 
vatn ásamt rafmagni í húsi.   6050 fm leiguland.   Tvö svefnherbergi 
ásamt svefnlofti.  Baðherbergi m. sturtuklefa.  Stofa m. fallegri 
kamínu, einnig er þar sófi, sjónvarp og borðstofuborð er fylgir 
eigninni.  Eldhús er með vandaðri innréttingu. 

V. 15,9 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

SUMARHÚS Á SUÐURLANDI

SUMARHÚS Á VESTURLANDI

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Opið virka daga frá kl. 9-17



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Bílar til sölu

Range Rover superch. árg.2006 ek. 
64 þ.km. sk. mögul. á ódýr. Hlynur S: 
862-5363

VILTU SELJA BÍLINN?
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST 
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

TRAKTORSGRAFA ÓSKAST
Traktorsgrafa óskast Verðh.1 milljón. 
Er ennig að leita af dráttavélavagni. 
Uppl. í s. 8434904

 Bátar

 Varahlutir

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota, 
Mitsubishi, Opel. Hyundai Accent-
Trajet, Dodge Caravan, Peugeot. Kia, 
Renault, Volvo S40-S70, Mazda 323. 
Bílar&Partar 421-7979 bilarogpartar.is

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

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

 Garðyrkja

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

ÓDÝR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða 
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf 
Sími: 615-1605.

GARÐAUMSJÓN
Get bætt við mig verkefnum í 
trjáklippingum. S. 698 1215 Halldór 
garðyrkjum.

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Tölvur

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

24. apríl 2014  FIMMTUDAGUR8

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

VIFTUR
Heildsala / smásala
íshúsið 30ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir



Með spjaldtölvunni fylgir:

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Í 4 MÁNUÐI - KAUPAUKI

STÓRIPAKKINN
Í 1 MÁNUÐ - KAUPAUKI

Með stóra pakkanum færðu allar stöðvarnar úr 
Skemmtipakkanum og allar stöðvarnar úr Sportpakkanum á 
frábæru verði.
Stöð 2, Stöð 3, Krakkastöðin, Bíóstöðin, Gullstöðin, Popptíví, 
Stöð 2 Sport, Stöð 2 Sport 2, MUTV, LFC TV, Chelsea TV 
og Golf Channel.

Í Fjölskyldupakkanum er Stöð 3, sem er ný og fersk stöð með  
erlent gæðaefni í bland við nýtt íslenskt. Krakkastöðin er sérstök 
barnastöð sem fylgir einnig með í Fjölskyldupakkanum. Hún  
býður upp á talsett barnaefni daglega frá morgni til kvölds. 
Krakkabíó alla daga klukkan 19:00.

HORFÐU Á ALLT EFNIÐ
Í GEGNUM OZ

Vefverslun - elko.is Ódýrt út á land-500 kr./4995 kr. sent á pósthús 575-8115

Horfðu á útsendingu sjónvarpsstöðva Stöðvar 2, taktu upp dagskrárliði og safnaðu 
þínum þáttum. Spólaðu aftur í tímann eða stoppaðu útsendinguna. OZ fylgir frítt með
Fjölskyldupakkanum eða Stórapakkanum þann tíma sem kaupaukinn gildir.

10,1“

Taktu þátt á Facebook og þú getur 
unnið Galaxy Tab 3 10” spjaldtölvu.
facebook.com/elko

  4.995

HEYRNARTÓL 

SEHD407

HEYRNARTÓL 

TRUBAZZLITEWH

  4.995

575 8115

HEYRNARTÓL 

G4OEBK13X / G4OEPP13X / G4OEWH13X

Hljóðnemi og svarhnappur í snúru

5.995

eða



eða 7.240 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 86.875 kr. - ÁHK 7,9%*

eðða 77 224400 kkr áá máánuððii

79.995
PLAYSTATION 4

PS4500GB

8GB - u.þ.b. 2000 lög

12.995
MP4 SPILARI 

NWZE384B / NWZE384L / NWZE384R

LED SJÓNVARP

 

LT32E33B

eða 5.515 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 66.175 kr. - ÁHK 9,3%*

ððeðeðaa 555 515151555 kkrkr áááá áámámánunuðiðiðiði

59.995
32“

KRULLUJÁRN 

C1000E

22.222
SLÉTTUJÁRN 

  S9600

 10.995

 11.995
Lithium rafhlaða

SKEGGSNYRTIR 

MB4040

HLJÓMTÆKJASAMSTÆÐA 

MCM2050

eða 2.927 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 35.125 kr. - ÁHK 14,6%*

ðeðeðaa 222 929292777 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

29.995

Auka skjár fyrir PS4

LEIKJATÖLVA

PSVITA3G

eða 3.617 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 43.405 kr. - ÁHK 12,5%*

ðeðeðaa 333 616161777 kkrkr ááá ámámánunuðiðiði

37.995 3G

16GB

eða 7.240 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 86.875 kr. - ÁHK 7,9%*

ððeðeðaa 777 242424000 kkrkr áááá áámámánunuððiðiði

79.995
GSM-G2

LGD802(BLACK16/WHITE)

4 kjarna örgjörvi

5,2" IPS skjár

FULL HD upptaka í 60fps

GSM-LUMIA 520

     
NOKLUM520(BLA/CYA/WHI/YEL)

 19.995
2 kjarna örgjövi

4" IPS skjár

8GB minni

UTANÁLIGGJANDI HARÐUR 

DISKUR- ELEMENTS 

WD500GBMOELE 

9.995

Bluetooth tónlistar-
 heyrnatól fylgja.

GLÆSILEG
VERSLAÐU FYRIR 9.995 KR. EÐA MEIRA Á 
FERMINGARDÖGUM ELKO OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ 
2 MIÐA Á JUSTIN TIMBERLAKE 

4 HEPPNIR VINNINGSHAFAR VERÐA DREGNIR ÚT 5. MAÍ.  EINA SEM ÞARF AÐ GERA ER AÐ SKRÁ KENNITÖLU VIÐ KAUP. GILDIR TIL 4. MAÍ

VV
FF
2FERMINGARTILBOÐ



 Húsaviðhald

PARKETSLÍPUN ÍSLANDS
Parket og sólpallaslípun um allt land. 
7728100.

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

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

Ertu að framkvæma og vantar þig 
gáma, vinnuskúra eða salerni? Nánari 
upplýsingar fást í síma 5775757 eða 
með því að send tölvupóst á gamur@
gamur.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

 Óskast keypt

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.

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

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.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

SUMARFRÍ Í SVARTASKÓGI
Góð tveggja herbergja íbúð til leigu í 
sumar í fallegum smábæ í Svartaskógi. 
Allar nánari upplýsingar á http://
ingvararnason.net og í gsm 8983195.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi 
með aðgangi að baði, eldhúsi, 
þvottavél og internet aðgangi. 
Stutt í Bónus, veitingastaði, 
kaffihús og strætó. Verð frá 

55.000 á mánuði. 

Available now! 15m2 rooms for 
rent, with access to kitchen, bath, 
laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses.Price from 

55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

ÍBÚÐ TIL LEIGU Í 
VESTURBÆ REYKJAVÍKUR.

Mjög góð tveggja herbergja 
íbúð ásamt bílageymslu til 

leigu frá 1. maí. Mánaðarleiga 
140 þúsund krónur á mánuði. 
Einungis skilvísir og reglusamir 
einstaklingar koma til greina.
Þeir sem hafa áhuga sendi 

umsóknir á netfangið 
valvapeturs@gmail.com fyrir 

26.apríl.

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 600 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 

160- 400 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 

s. 661-7000

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.

 Sumarbústaðir

Skoða og verðmet sumarhús. Góð sala. 
Uppl. Jón Rafn, lögg. fasteignasali hjá 
Valhöll. S: 695-5520

 Atvinnuhúsnæði

IÐNAÐARHÚSNÆÐI Í 
KÓPAVOGI TIL LEIGU

Húsnæði til leigu í Auðbrekku / 
Dalbrekku, undir lager 120 fm með 
stórri innkeyrsluhurð ásamt sér 
gönguhurð. Uppl. í s. 8697111 og á 
email: maggiv@internet.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

ENDURNÆRING Í 
STYKKISHÓLMI

Helgargisting með heitum pottum. 
Sund, gönguferðir og siglingar. 
Veitingastaðir á heimsmælikvarða. 
Upplýsingar í síma 861 3123 eða á 
www.orlofsibudir.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

STARFSKRAFTUR ÓSKAST
Í rótgróna veiðibúð í Rvk. Um 

sumarstarf er að ræða. Þekking 
á veiðiskap stundvísi og góð 

framkoma skilyrði
Ferilskrá sendist á 
zircon@simnet.is

DEVITOS PIZZA
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu. 

Dagvinna og næturvinna. Um 
helgar.

Uppl. í s. 511 2244 og 692 4327 
og 697 8434

MÁLARAR
Óskum eftir mönnum vönum 
málningarvinnu. Næg vinna í boði. 
Uppl. í s. 868 5171 Egill.

STRANDVEIÐAR
Skiptstjóra vantar á strandveiðibát. 
Hraðfiskibátur Sómi 800. Á 
norðursvæði. Uppl. í s. 8434904

Óska eftir að ráða mótasmiði eða 
smíðahópa og kranamann sem fyrst. 
Umsóknir með upplýsingar um fyrri 
störf sendist á tm.vinna@gmail.com

Zinkstöðina vantar starfsfólk til 
framtíðarstarfa við málmhúðun, 
íslensku kunnátta nauðsynleg og vera 
orðinn 20 ára. Uppl. gefur Ragnar í s. 
896 5759

Starfskraft vantar í Sauðburð sem 
fyrst. Uppl. í s. 487 4791 og 864 2146.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

21 árs kona vill skemmta sér með 
karlmanni. Rauða Torgið, s. 905-2000 
og 535-9920, augl.nr. 8713.

Lágvaxin kona, 100 kg, hress og fín, 
leitar sambands. Rauða Torgið, s. 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8686.

Eðalgott nudd. „Aðalgellan mætt 
aftur” Rauða Torgið, s. 905-2000 og 
535-9920, augl.nr. 8965.

Grunnskólakennarar,  
umsjónarmaður Skólasels  

Grunnskólinn í Sandgerði  
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi  

störf skólaárið 2014-2015
Lausar stöður grunnskólakennara: 
 
Umsjónarkennarar á yngsta- mið og elsta- stigi 
 
Sérkennari/kennsla í sérdeild 
List- og verkgreinakennara 
    •  Leiklist 
    •  Heimilisfræði
    •  Smíðakennsla
 
Umsækjendur þurfa að:
    •  Hafa kennaramenntun og rét tindi 
        t il kennslu í grunnskóla
    •  Hafa góða hæfni í mannlegum  
        samskiptum 
    •  Vera áreiðanlegir, faglegir og  
        sjálfstæðir í vinnubrögðum
    •  Hafa vilja t il að ná árangri og  
        t il þróunar í star fi
    •  Hafa reynslu af star fi með börnum
    •  Hafa þekkingu á hugmyndum 
        Uppbyggingastefnunnar eða vera                  
        t ilbúinn að kynna sér hana. 
 
Umsjónarmaður Skólasels 

Skólasel er frístundarheimili nemenda yngstu bekkja 
grunnskólans. Star fsemin fer fram frá kl 13.15- 16.00  
mánudaga til f immtudaga og 13.15 – 15.00 á föstudögum  
á star fstíma skóla. 
 
Umsjónarmaður sér um daglegt starf í samstarfi við 
skólastjórnendur, sinnir faglegum störfum og innkaupum. 
 
Umsækjandi þarf að:
    •  Hafa reynslu af star fi með börnum
    •  Geta star fað sjálfstæt t og sýnt  
        frumkvæði
    •  Hafa góða hæfni í mannlegum  
        samskiptum 
    •  Vera áreiðanlegur og faglegur 
    •  Hafa vilja t il að ná árangri og til  
        þróunar í star fi
    •  Hafa þekking á hugmyndum  
        Uppbyggingastefnunnar eða  
        vera t ilbúinn að kynna sér hana. 
 
Menntun sem ný tist í star fi er kostur. 
 
Leiðarljós skólans eru vöxtur, virðing, vilji og vinát ta  
og endurspeglast þau í daglegu star fi skólans. Skólinn 
star far samkvæmt hugmyndafræði Uppbyggingar 
stefnunnar. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að setja sig 
inní star fshæt ti skólans og geta hafið stör f  
1. ágúst 2014.   
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2014. 
 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast t il skólastjóra  
á skrifstofu skólans eða á net fangið  
fanney@sandgerdisskoli.is   
Upplýsingar veit ir skólastjóri í síma 4207500  
eða fanney@sandgerdisskoli.is.

Vísir hf óskar eftir að ráða 
yfirvélstjóra til afleysingar á 
Pál Jónsson GK 7  
dagana 27.apríl- 11.maí
Páll Jónsson er línuveiðiskip með 
beitningarvél. Nánari upplýsingar 
eru gefnar í síma 856-5700,  
861-1309 eða 856-5765. 
www.visirhf.is.

atvinna

Auglýsing um skipulagsmál  
í Skaftárhreppi 

Í samræmi við 1.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi 

deiliskipulagstillögu.

Kirkjubæjarklaustur: 
Deiliskipulag íbúðarhverfis Skaftárvöllum

Í skipulaginu felst að skilgreint er nýtt svæði fyrir íbúða-
byggð að Skaftárvöllum. Markmið skipulagsins er m.a. að 
mynda heilsteypta íbúðarbyggð í tengslum við núverandi 
byggð á Skaftárvöllum. Innan skipulagsins er reiknað með 
lóðum fyrir einbýlishús, rað-og parhús auk fjölbýlishúsa.
Allar helstu forsendur skipulagsins eru í samræmi við 
aðalskipulag Skaftárhrepps 2010-2022

Tillaga þessi liggur frammi hjá fulltrúa skipulags- og bygg-
ingarmála í Skaftárhreppi, Klaustursvegi 10, 880 Kirkju-
bæjarklaustri, og á heimasíðu Skaftárhrepps  
www.klaustur.is. Frá 30.apríl til og með 11.júní 2014. 
Athugasemdafrestur við tillögu þessa er til kl.16:00, fimmtu-
daginn 11.júní 2014. Athugasemdum ef einhverjar eru skal 
skila skriflega á skrifstofu Skaftárhrepps, Klaustursvegi 10, 
880 Kirkjubæjarklaustri,. Þeir sem ekki gera athugasemdir 
við tillöguna tejast samþykkir þeim.

Fh.Skaftárhrepps
Vigfús Þór. Hróbjartsson

Fulltrúi skipulags-og byggingarmála
Skaftár- og Mýrdalshreppi

Skaftárhreppur
Fulltrúi skipulags-og byggingarmála

tilkynningar

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson
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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.

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

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

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

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

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

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

Bjarni, nýrnasteinar! 
Atli, datt í það! Árni, 
tognaði í læri! Helgi, 

magapína!

Og lögreglan náði í 
Frank í morgun! Þá 
erum við bara með 

tíu manns! Hvað 
eigum við að gera?

Happy Bling Bling

Kínverskur 
veitingastaður

Þú átt eftir að 
elska þennan 

stað, þeir 
bjóða upp á 

hreiðursúpu!

Nákvæmlega. Ég held að það eigi 
ekki eftir að gerast.

Af hverju 
ekki?

Of margar 
hraðahindranir.

Ég vona að hún fari ekki of 
hratt á þessu.

Það tók Lóu ekki langan tíma 
að læra á þetta 
leikfang.

Já! Í 
þessa 

átt!

Það var 
heppilegt að 
glugginn var 

opinn! 

LÁRÉTT
2. tarfur, 6. 49, 8. hestaskítur, 9. 
fjallaskarð, 11. tveir eins, 12. dútl, 14. 
drykkjarílát, 16. fæddi, 17. erta, 18. 
kaupstaður, 20. persónufornafn, 21. 
rænuleysi.
LÓÐRÉTT
1. reigingslegur gangur, 3. pot, 4. 
reiðufé, 5. svelg, 7. litaskipti, 10. 
þreyta, 13. móða, 15. pottréttur, 16. 
hljóðfæri, 19. slá.

LAUSN

„Því meira sem ég veit um heiminn, því sannfærðari er 
ég um að ég hitti aldrei mann sem ég get elskað í raun 
og veru.“

Jane Austen

LÁRÉTT: 2. boli, 6. il, 8. tað, 9. gil, 11. 
uu, 12. stúss, 14. bikar, 16. ól, 17. ýfa, 
18. bær, 20. ég, 21. óráð. 
LÓÐRÉTT: 1. rigs, 3. ot, 4. lausafé, 5. 
iðu, 7. litblær, 10. lúi, 13. ský, 15. ragú, 
16. óbó, 19. rá.

Fabio Caruana (2783) vann Magnus 
Carlsen (2881) í fjórðu umferð ofur-
mótsins í Aserbaídsjan. Magnus lék 
af sér með 24...Kd8-c8?
Hvítur á leik

25. Rxc7! (Magnúsi yfirsást þessi 
tiltölulega einfaldi leikur–  hann er 
þá mannlegur eftir allt!) 25...Hd8 
(25...Kxc7 26. e6+ er vonlaust) 26. 
Rd5 He8 27. Be1 og sælu peði vann 
Ítalinn ungi skákina um síðir.
www.skak.is Skólaskákmót Reykja-
víkur í dag.
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Þetta er náttúrulega afskap-
lega góð tilfinning,“ segir Ing-
unn Ásdísardóttir þýðandi spurð 
hvernig henni líði eftir úthlutun 
Íslensku þýðingaverðlaunanna 
sem Bandalag þýðenda og túlka 
hefur veitt árlega síðan 2005. „Ég 
er eiginlega furðanlega róleg, en 
mér finnst þetta gríðarlegur heið-
ur og mikil viðurkenning á starfi 
mínu sem þýðanda. Mér finnst 
líka afskaplega skemmtilegt að 
það skuli vera ný bók frá nágrönn-
um okkar Færeyingum sem hlýtur 
þessi verðlaun.“

Ingunn segir verðlaunin hafa 
komið sér dulítið á óvart þar sem 
hin verkin sem tilnefnd voru 
séu slík bókmenntaleg stórvirki. 
„Það eru þarna gríðarlega flott 
verk, Tranströmer, Heródótus 

og Faulkner, sem allt eru klass-
ísk verk. Oft hafa þessi verðlaun 
fallið í hlut þýðenda klassískra 
verka, sem er vel, en það er nátt-
úrulega líka mjög nauðsynlegt að 
þýða samtímabókmenntir og mér 
finnst ekkert leiðinlegt að vera 
komin í hóp með Gyrði Elíassyni, 
Kristjáni Árnasyni og Ingibjörgu 
Haraldsdóttur, svo ég nefni nokk-
ur dæmi um fólk sem hlotið hefur 
verðlaunin á undan mér. Það er 
ekki slæmur hópur að vera í.“

Dagurinn í gær var merkilegur 
í lífi Ingunnar fyrir tvennar sakir, 
því auk þess að veita þýðingar-
verðlaununum viðtöku skilaði 
hún af sér nýjustu þýðingu sinni, 
sem jafnframt verður hennar síð-
asta í bili. „Já, ég var að skila af 
mér þýðingu á skáldsögu eftir 

dönsku skáldkonuna Naja Marie 
Aidt. Áður hafði ég þýtt eftir hana 
smásagnasafnið Bavíana, sem hún 
hlaut Bókmenntaverðlaun Norður-
landaráðs fyrir, en þetta er hennar 
fyrsta skáldsaga og alveg mögnuð 
bók. Þannig að þetta er tvöfaldur 
hátíðisdagur hjá mér.“

Spurð hvort fleiri þýðingar 
séu á döfinni segir Ingunn svo 
ekki vera í bráð þar sem hún hafi 
nýverið hlotið Rannís-styrk til að 
ljúka við doktorsverkefni sitt sem 
fjallar um norræna goðafræði. 
„Það er næsta mál á dagskrá að 
ráðast í að klára doktorsrannsókn-
ina, sem ég hlakka mikið til, svo 
ég er bara frekar lukkuleg með 
lífið núna,“ segir verðlaunaþýð-
andinn. 

 fridrikab@frettabladid.is 

Mikil viðurkenning 
á starfi  þýðandans
Ingunn Ásdísardóttir hlaut í gær Íslensku þýðingaverðlaunin fyrir þýðingu sína á 
Ó - Sögur um djöfulskap eft ir Færeyinginn Carl Jóhan Jensen í útgáfu Uppheima. 
Þetta var í tíunda sinn sem verðlaunin voru afh ent á Degi bókarinnar.

VERÐLAUNAÞÝÐANDI  „Mér finnst þetta gríðarlegur heiður og mikil viðurkenning á starfi mínu sem þýðanda,“ segir Ingunn 
Ásdísardóttir sem í gær hlaut Íslensku þýðingaverðlaunin.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég var alveg ofandottin yfir 
þessu eins og þeir segja á Akur-
eyri. Það eru tíu bækur tilnefnd-
ar, ekki bara skáldsögur held-
ur allar bækur og að vera veidd 
svona úr öllum bunkanum, það er 
rosalegt,“ segir Steinunn Sigurð-
ardóttir rithöfundur um tilnefn-
inguna sem sagan hennar Jójó 
var að fá til bókmenntaverðlauna 
í Þýskalandi. Preis Haus der Kult-
uren der Welt heita verðlaunin og 
hafa þá sérstöðu að ganga bæði til 
höfundar og þýðanda. Hver þau 
hlýtur verður tilkynnt í júní. 

 Jójó er nýkomin út á þýsku í 
þýðingu Colettu Bürling og hefur 
verið valin ein af tíu bestu bókum 
vorsins hjá Hamburger Abend-
blatt með þeim ummælum að Jójó 
væri „kannski undursamlegasta 
bók vorsins í Þýskalandi“.

Steinunn er stödd í Köln þegar 
hún svarar símanum, nýkomin úr 
útvarpsviðtali og í þann veginn að 
hefja upplestur í Literaturhaus á 
alþjóðadegi bókarinnar sem er 
aðallega afmælisdagur Halldórs 
Laxness í hennar huga. Hún segir 
fólk þyrpast á upplestra í Þýska-

landi. „Ég leyfi mér að fullyrða 
að þessi upplestrarhefð sé hvergi 
eins sterk í Evrópu og hér,“ segir 
hún og bætir við að yfirleitt þurfi 
fólk að borga sig inn. 

Jójó gerist í Berlín og Steinunn 
hefur meðal annars lesið upp úr 
bókinni í Kreuzberg-hverfi sem er 
aðalsögusviðið. Hún las líka upp í 
norrænu sendiráðunum við góðar 
undirtektir nýlega en Jójó er ein-
mitt bók aprílmánaðar hjá þeim.

Sjálf kveðst Steinunn komin 
í þá hæpnu aðstöðu að lesa yfir 
þýðingar á bókunum sínum á 
fimm tungumálum. „Ég humm-
aði lengi fram af mér að koma 
nálægt þýðingunum en svo vildu 
þýðendurnir og útgefendurnir að 
ég gerði það og þá bara sinni ég 
því. Þó ég hafi kannski ekki þá 
djúpu bókmenntalegu þekkingu 
sem ég ætti að hafa sem yfirles-
ari þá sit ég uppi með það að ég 
skrifaði bækurnar. Að því leyti 
sem ég skil tungumálin get ég 
fundið ef það vantar tiltekinn 
hljóm og er fljót að sjá ef um ein-
hvern lítilsháttar misskilning er 
að ræða.“ 

Spurningu um hvort hún sé 
ánægð með þýðinguna á þýsku 
svarar hún með fjórum jáum. 
„Það er náttúrulega útilokað að 
bókin hefði verið tilnefnd til þess-
ara verðlauna hefði þýðingin ekki 

verið fín. Þetta er sjöunda skáld-
sagan mín sem Coletta Bürling 
þýðir og tilnefningin er mikil við-
urkenning fyrir verk hennar. Það 
er auðvitað mikið búið að strita.“

gun@frettabladid.is 

Valin ein undursamlegasta bók vorsins 
Jójó, skáldsaga Steinunnar Sigurðardóttur, er meðal tíu bóka sem tilnefndar eru til þýsku 
bókmenntaverðlaunanna Preis Haus der Kulturen der Welt.

RITHÖFUNDURINN  Steinunn er á stöðugum þeytingi milli staða að lesa upp úr 
bókum sínum enda hefur hún hlotið þau ummæli í Frankfurter Allgemeine Zeitung 
„að hægt væri að hlusta á hana endalaust“.  MYND/ÞORSTEINN HAUKSSON 

Tónleikarnir Hjartsláttur verða 
haldnir í Listasafni Íslands í hádeg-
inu á morgun, föstudaginn 25. apríl, 
milli klukkan 12.10 og 12.40. Flutt 
verða tónverk eftir Claude Debussy, 
Jean Michel Damase og Eugéne 
Bozza. Hjartsláttur er í tónleikaröð-
inni Andrými í litum og tónum sem 
Íslenski flautukórinn og Listasafn 
Íslands standa fyrir síðasta föstu-
dag hvers mánaðar. Þar er boðið 
upp á fjölbreytta tónlist til að vinda 
ofan af vinnuvikunni, stilla hugann 
af fyrir helgina og endurræsa skiln-
ingarvitin. 

Flytjendur að þessu sinni eru þær 
Berglind Stefánsdóttir, Dagný Mar-
inósdóttir, Emilía Rós Sigfúsdóttir 
og Karen Erla Karólínudóttir.  - gun

Litir og tónar

FLAUTUKVARTETT  Dömurnar ætla 
að flytja fjölbreytta tónlist í Listasafni 
Íslands.  MYND/ÚR EINKASAFNI

„Við fluttum heim frá námi síð-
asta haust og höfum haft nóg að 
gera við að spila og kenna, ekki 
svo að skilja að við viljum ekki 
fleiri gigg,“ segir Hafdís Vigfús-
dóttir flautuleikari glaðlega. Þessi 
„við“ eru hún og unnusti hennar, 
Kristján Karl Bragason píanóleik-
ari, en þau ætla að spila saman í 
Kaldalóni í Hörpu í kvöld og byrja 
klukkan 20.

 „Við byrjum á Serenöðu eftir 
Beethoven sem heyrist ekki 
oft. Hún var upphaflega skrif-
uð fyrir flautu, fiðlu og víólu en 
þetta er umritun sem gerð var í 
þökk tónskáldsins. Svo erum við 

með skemmtilega flautufantasíu 
og ég er líka með einleiksverk. 
Þá kemur lítið en fallegt stykki 
eftir Þorkel Sigurbjörnsson fyrir 
fiðlu og píanó og svo endum við á 
Franck-sónötu,“ lýsir Hafdís og 
getur þess að bæði tónverkin eftir 
Beethoven og Franck séu mikil 
píanóverk. 

Hafdís og Kristján Karl hafa 
leikið saman sem dúó frá árinu 
2006 og komið fram á tónleikum 
víðs vegar um landið. Frá árinu 
2010 hafa þau staðið fyrir tón-
listarhátíðinni Bergmál á Dalvík, 
heimabæ Kristjáns, í samvinnu við 
Grím Helgason klarínettuleikara.

Samhent par fagnar 
sumri í Kaldalóni
Hafdís Vigfúsdóttir fl autuleikari og Kristján Karl 
Bragason píanóleikari halda tónleika í Kaldalóni í 
kvöld. Yfi rskrift in er Tónsnillingar morgundagsins.  

DÚÓ  Þau 
Kristján Karl 
og Hafdís hafa 
spilað saman 
frá árinu 2006 
og víða komið 
fram.  
 MYND/ÚR EINKASAFNI
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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Vnr. 49620062-3
Reiðhjól 16” PRO 
eða CUPCAKE. 23.995kr.

Vnr. 49620064-5
Reiðhjól 20” FULL TILT 
eða LUCKY STAR. 26.995kr.

Vnr. 49620069nr 49620069
Reiðhjól STONE
HARBOE 26”. 36.995kr.

Vnr. 49620068
Reiðhjól
SAFARI  26”. 42.995kr.

Vnr. 49620066
Reiðhjól 24”
TRAIL BLASTER. 31.995kr.

Vnr. 49620060-1
Reiðhjól 12” STREET 
RACER eða TWINKEL. 21.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 29.995 kr.
24.995kr.*

VnVnVnVVnVnnVnVnVVnnnnnnr.r.r.rr.rrrrrr  44444 44 496969696969969 20202020202 2020202020222000-0-0-0-0-0-00-0000 11111111
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* Klúbbtilboð gilda frá 24. – 27. apríl.

Vnr 49620055Vnr. 49620055
Reiðhjól LUXUS 
26”, 21 gíra.

MIKIÐ ÚRVAL AF SUMARLEIKFÖNGUM

395kr.495kr. 435kr.
Vnr. 41120482
Sápukúlusverð.

Vnr. 41120664
Frisby diskur,
24 cm.

Vnr. 41120483
Teygjutvist,
10 m.3.995kr.

Vnr. 41118184
Fótboltamark, 
182x122x61 cm.

Vnr. 79290006
Barnahjólbörur.3.595kr.

OPIÐ 
sumardaginn fyrsta 

Breidd og Grandi
kl. 11–17

Akureyri og Selfoss
kl. 12–16

Sjá nánar á www.byko.is

a

KLÚBB verð

Almennt verð 42.995 kr.
34.995kr.*
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➜ Big Kahuna-keppnin hefur 
verið starfrækt í tæp fimm 
ár en stysti tíminn sem það 
hefur tekið nokkurn mann 

að torga máltíðinni eru þrjár 
mínútur og sautján sekúnd-

ur. Geoffrey Þór Huntingdon-
Williams segir keppnina vera 

fyrirtaks viðburð í sístækkandi 
hamborgara-samfélagi.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
14.00 Á Thorsplani koma fram 
m.a. Ingó veðurguð, Hallur Joensen, 
Lúðrasveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, 
Kór Flensborgarskólans, unglingasöng-
hópurinn Gengið af Göflurunum. Við-
burðurinn er hluti af dagskrá Bjartra 
daga í Hafnarfirði.
14.00 Sumardaginn fyrsta halda kórarn-
ir í Hamrahlíð undir stjórn Þorgerðar 
Ingólfsdóttur upp á sumarkomu með 
skemmtun í hátíðarsal Menntaskólans 
við Hamrahlíð. Efnisskrár tónleikanna 
eiga að vekja með öllum vorhug og 
sumargleði.
16.00 Kvennakór Háskóla Íslands held-
ur sína árlegu vortónleika í Hátíðarsal 
Háskólans. Stjórnandi er Margrét Bóas-
dóttir og píanóleikari Marie Huby.
18.00 Ben Frost frumflytur sitt nýjasta 
verk, A U R O R A á Kaffibarnum, Berg-
staðastræti 1.
20.00 Tónleikur er sístækkandi hópur 
ungs fólks sem á það sameiginlegt 
að semja eigin tónlist og hafa ástríðu 
fyrir tónlist. Hópurinn kemur fram 
ásamt Mick Hargan á Hlemmur Square. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Tónleikaröðin Tónsnillingar 
morgundagsins verða með tónleika í 
Kaldalóni í Hörpu. Þar spila Kristján 
Karl Bragason, píanóleikari og Hafdís 
Vigfúsdóttir á þverflautu.
20.30 Agnar Már Magnússon spilar 
Ellington og Björn Thoroddsen spilar 
Bítlana. Báðir koma fram aleinir og 
óstuddir í Kirkjuhvolli, safnaðarheimili 
Vídalínskirkju. Viðburðurinn er hluti af 
Jazzhátíð Garðabæjar.
21.00 Stúdíó Hljómur kynnir á ný tón-
leikaröðina/hljómsveitakeppnina Eflum 
íslenskt tónlistarlíf. Eins og áður er engin 
dómnefnd, heldur sjá áhorfendur alfarið 
um val á þeim hljómsveitum sem fá frí 
lög í upptökum. Hljómsveitirnar sem 
koma fram eru Milkhouse, Sum Of Us, 
Suntower og Electric Elephant.

22.00 Hljómsveitirnar Oyama, 
Kimono og Sin Fang spila á Gamla 
Gauknum í Tryggvagötu. Húsið opnað 
klukkan 21.00 og kostar 1.500 krónur 
inn.
22.00 Unnur Sara Eldjárn heldur 
tónleika ásamt fríðu föruneyti á Café 
Rosenberg. Aðgangur er ókeypis.

Fræðsla
13.00 Söguganga Byggðasafnsins um 
gamla bæinn í Hafnarfirði. Viðburður-
inn er hluti af dagskrá Bjartra daga 
en mæting er við Byggðasafnið.
14.00 Skemmtileg og fjölbreytt bók-
menntavaka fyrir börn og fullorðna. 
Áherslan í ár er á teiknimyndasögur 
og munum við fá að sjá og heyra 
skemmtilegt erindi um teikni-
myndasögur. Léttar veitingar og allir 
velkomnir í Edinborg, Menningarmið-
stöð á Ísafirði.

Söfn
11.00 Hægt er að fara í ratleiki, 
sippa og kríta fyrir utan safnið en 
einnig skoða fjölbreyttar sýningar, 
meðal annars á verkum barna í tilefni 
Barnamenningarhátíðar.

Hönnun og tíska
18.00 Tískusýning útskriftarnema í 
fatahönnun frá Listaháskóla Íslands 
verður haldin í Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi.

Kvikmyndir
16.00 Opnunarhóf verður haldið 
í Bíói Paradís og í kjölfarið verður 
myndin Walesa: Maður vonar sýnd 
með hljóðlýsingu fyrir blinda. Hægt 
er að nálgast miða í afgreiðslu Bíós 
Paradísar.

Ljósmyndasýningar
17.00 Blik, ljósmyndaklúbbur áhuga-
fólks á Suðurlandi opnar sína sjöttu 
ljósmyndasýningu á Hótel Selfossi. 
Þemað er Sunnan 65 gráður og var 
myndefnið frjálst. Alls eru sýndar 57 
myndir á sýningunni en um sölusýn-
ingu er að ræða.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@

FIMMTUDAGUR

Metal design
Stefán Bogi gull-og silfursmiður

Skólavörðustíg 2   Sími 552-5445

„Það er rosalegt „show“ að sjá 
menn gúffa í sig svona miklum 
mat,“ segir Geoffrey Þór Hunting-
don-Williams, rekstrarstjóri Priks-
ins. Hin árlega Big Kahuna-keppni 
fer fram þar í dag klukkan 13.00. 
„Big Kahuna er tvöfaldur ham-
borgari með öllu sem fyrirfinnst 
á matseðlinum í einum hamborg-
ara,“ segir Geoff, en með hamborg-
aranum eru líka mjólkurhristingur 
og franskar, sem gerir alla máltíð-
ina að rúmlega einu og hálfu kílói 
af mat. „Það er mikill heiður sem 
fylgir því að vinna þessa keppni,“ 
segir Geoff en hann varð sjálfur 

sigurvegari fyrir þremur árum. 
„Þetta byrjaði sem óform-

leg keppni þegar borgarinn kom 
fyrst á matseðilinn. Þá voru menn 
að keppa sín á milli en síðan var 
ákveðið að setja á fót formlega 
keppni,“ segir Geoff en metið er 
þrjár mínútur og sautján sekúnd-
ur að torga borgaranum. „Það 
breytir alveg lífi manns að vinna 
þessa keppni,“ segir Geoff. „Vinn-
ingshafinn fær tíu Kahuna-mál-
tíðir, farandbikar og titilinn Big 
Kahuna-Meistarinn sem fylgir að 
sjálfsögðu mjög miklu stolti.“

 baldvin@frettabladid.is

Eitt og hálft  kíló af mat
Big Kahuna-keppnin er árlegur viðburður á Prikinu og mikill heiður að sigra.

GIRNILEGUR  Big kahuna-borgarinn er einn sá vinsælasti á matseðlinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í tilefni hækkandi sólar og útgáfu plötunnar 
Brighter Days, þriðju breiðskífu hljómsveitar-
innar FM Belfast, hefur hljómsveitin ákveðið að 
blása til sumargleði í Mengi í dag frá klukkan 
fjögur til sex.

Sannkölluð sumarstemning verður í gangi 
en hópurinn SISTKINI sér um skemmtiatriði 
ásamt því að FM Belfast þeytir skífum þar sem 
spiluð verða lög af nýju plötunni í bland við aðra 
slagara. Í lok sumarhátíðarinnar verður frum-
sýnt glænýtt tónlistarmyndband við Brighter 
Days, titillag plötunnar, sem Magnús Leifsson 
leikstýrði.

Sumarveisla
FM Belfast
Hljómsveitin FM Belfast var að gefa 
út sína þriðju breiðskífu og býður til 
sumarveislu í tilefni þess.

FERSKT FÓLK  Hljómsveitarmeðlimir FM Belfast eru alltaf hressir.

„Við höldum þetta til þess að 
hressa fólk við, nú þegar sum-
arið fer að nálgast,“ segir Tinna 
Jóhanna Magnusson kórfélagi en 
kórarnir í Hamrahlíð halda upp á 
sumarkomu í hátíðarsal Mennta-
skólans við Hamrahlíð í dag 
klukkan tvö. „Þetta eru tvennir 
tónleikar, þeir fyrri klukkan tvö 
og seinni klukkan fjögur,“ segir 
Tinna en þess á milli verða seld-
ar dýrindis kaffiveitingar. „Allur 
ágóði af sölu veitinganna rennur 
í ferðasjóð kóranna,“ segir Tinna, 
en Hamrahlíðarkórinn undirbýr 
för sína á kóramót í Basel í Sviss. 
Kórfélagarnir, sem eru 118 tals-
ins, syngja undir stjórn Þorgerð-
ar Ingólfsdóttur en hún stofnaði 
báða kórana og hefur Hamrahlíð-
arkórinn ferðast víða undir stjórn 
hennar. „Síðan verður boðið upp 
á alls kyns skemmtanir, þá sér-

staklega fyrir yngri kynslóðina,“ 
segir Tinna en kórfélagar munu 
meðal annars setja upp bangsa- 
og dúkkuspítala og tilrauna-
stofu fyrir unga vísindamenn og 
-konur. „Við bjóðum einnig upp 
á andlitsmálningu og ljósmynda-
kennslu,“ segir Tinna. Músíkalskir 
kórfélagar munu setja upp hljóð-
færastofu þar sem hægt verður 
að prófa ýmis hljóðfæri á meðan 
tískuþenkjandi kórfélagar halda 
fatamarkað en allt verður þetta að 
finna á göngum Menntaskólans við 

Hamrahlíð í dag. „Þetta er hugs-
að sem eins konar vítamínsprauta 
eftir veturinn,“ segir Tinna. „Nú 
eru dagarnir farnir að lengjast 
og orðið bjartara úti og því til-
valið að syngja sumarvísurnar.“
Efnisskrár tónleikanna eiga að 
vekja með öllum vorhug og sum-
argleði en þar er að finna blöndu 
gamalla gersema og nýrra. „Við 
hvetjum alla til þess að mæta og 
syngja með, allavega með ættjarð-
arljóðunum,“ segir Tinna og hlær.
 baldvin@frettabladid.is

Vorvítamín Hamrahlíðarkóranna
Kórfélagarnir í Hamrahlíð halda í dag árlega hátíð þar sem sungnar eru sumar-
vísurnar og gestum boðið upp á ýmsar uppákomur og skemmtanir yfi r daginn.

KÓRSÖNGUR
 Þorgerður Ingólfs-
dóttir hefur verið 
stjórnandi kór-
anna í Hamrahlíð 
frá upphafi.



Höfum hjálminn 
alltaf í umferð

Fylgstu með Óskabörnum á Facebook

Eimskipafélag Íslands og Kiwanishreyfingin færa börnum í 1. bekk reiðhjólahjálm 
að gjöf í samstarfi við grunnskóla landsins, eins og undanfarin 10 ár. Hvetjum 
Óskabörnin okkar til að nota hjálm og verum þeim góð fyrirmynd með því að gera 
það líka. Mörg dæmi eru um að hjálmarnir hafi bjargað barnslífi eða komið í veg 
fyrir alvarlegt slys. Gleðilegt sumar með hjálm.
 
Ónotaður hjálmur tryggir ekki öryggi neins.
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 45.000 hjálmar
á 10 árum 
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AFMÆLISBARN DAGSINS VISSIR ÞÚ…  

Leikkonan Shirley MacLaine er 
áttræð í dag.
Helstu myndir: The Apartment, Terms of 
Endearment, Irma La Douce, Guarding Tess

… að stórleikarinn og hjartaknúsar-
inn George Clooney sefur stundum 
í fataskápnum í glæsihýsi sínu í Los 
Angeles. Af hverju? Jú, honum finnst 
alltof mikil birta í öllum svefnher-
bergjunum.

Búið er að ráða næstum því alla 
aðalleikara í kvikmyndina Star Wars 
Episode VII en stjórnarformaður 
Disney, Alan Horn, vill ekki tjá sig 
neitt um hverjir munu leika í mynd-
inni. Girls-leikarinn Adam Driver 
hefur verið orðaður við hlutverk 
illmennisins í myndinni sem verður 
frumsýnd í desember á næsta ári.

LEIKARAVAL NÆSTUM KLÁRT

Samningaviðræður standa nú yfir við 
leikstjórann Danny Boyle um að leik-
stýra kvikmynd um Steve Jobs sem 
byggð er á ævisögu hans eftir Walter 
Isaacson sem kom út árið 2011. 
Líklegt er að Leonardo DiCaprio 
muni túlka Steve en handritið skrifar 
Aaron-Sorkin.

LEO LEIKUR JOBS

Leikstjórinn Richard Donner, sem leik-
stýrði Goonies árið 1985, hefur stað-
fest að framhaldsmynd sé í bígerð. Nú 
er framleiðandinn Steven Spielberg 
kominn með sögu en Richard fer afar 
dult með um hvað framhaldsmyndin 
fjallar og verður það líklegast ekki 
ljóst fyrr en seint á þessu ári.

KOMINN MEÐ SÖGU

Pólskir kvikmyndadagar hefjast á 
morgun, fimmtudag, í Bíói Para-
dís og standa til 26. apríl. Dag-
arnir eru haldnir í tengslum við 
verkefnið Ísland og Pólland gegn 
útilokun frá menningu, sem er 
samstarfsverkefni á sviði lista á 
milli landanna. Grundvallarmark-
miðið er að auka aðgengi fatlaðra 
að menningu með sjónlýsingar að 
leiðarljósi.

Á árunum 2013-2016 voru og 
verða sýndar í Wrocław, Reykja-
vík og Hafnarfirði pólskar og 
íslenskar kvikmyndir og leikrit og 
haldnar verða listsýningar með 
það að markmiði að kynna menn-
ingararfleifð beggja landa. Einnig 
verða haldin námskeið, samkom-
ur og ráðstefnur sem miðla munu 
upplýsingum um hvernig hægt er 
að auðvelda fötluðum aðgengi að 
menningu.

Pólskir kvik- 
myndadagar

LEIKSTJÓRI LECH WAŁĘSA  Maður 
vonar er Andrzej Wajda, sem hlaut 
meðal annars heiðursverðlaun á Óskars-
verðlaunahátíðinni árið 2000 fyrir 
framlag sitt til kvikmyndagerðar.

Viðamesta kvikmyndafram-
leiðslan í New York-borg
The Amazing Spider-Man 2 verður frumsýnd á föstudag. Myndin er rúmlega tveir tímar að lengd sem gerir 
hana að lengstu kvikmynd um Kóngulóarmanninn. Parið Emma Stone og Andrew Garfi eld eru í aðalhlutverkum.
Kvikmyndin The Amazing Spider-
Man 2 verður frumsýnd á Íslandi 
á morgun, föstudag. Í myndinni 
rannsakar Peter Parker, sjálf-
ur Kóngulóarmaðurinn, ýmislegt 
varðandi dularfulla fortíð föður 
síns með hjálp vinar síns, Harrys 
Osborn.

Harry þessi er leikinn af Dane 
DeHaan en hann breytist í Græna 
púkann, erkióvin Kóngulóarmanns-
ins. Allt í allt tók þrjá og hálfan 
tíma að farða Harry fyrir hlutverk 
púkans og það tók hann um það bil 
klukkutíma að klæða sig í búning-
inn sem er rúmlega tuttugu kíló að 
þyngd.

Leikarinn Jamie Foxx leikur 
óvin Kóngulóarmannsins, Electro, 
og Chris Cooper leikur annar óvin 
hans, Norman Osborn. Þeir hafa 
báðir hlotið Óskarsverðlaun, Jamie 
fyrir bestan leik í aðalhlutverki 
fyrir Ray árið 2005 og Chris fyrir 
bestan leik í aukahlutverki fyrir 
Adaptation árið 2003. Þetta þýðir 
að þeir eru fyrstu tveir Óskarsverð-
launahafarnir til að leika illmenni í 
mynd um Kóngulóarmanninn.

The Amazing Spider-Man 2 var 
eingöngu tekin upp í New York og 
er þetta viðamesta kvikmynda-
framleiðsla sem hefur átt sér stað 
í borginni. Myndin er 142 mínútur 
að lengd sem gerir hana að lengstu 
kvikmynd um Kóngulóarmanninn 
til þessa.

Emma Stone fer með hlutverk 
Gwen Stacy eins og í fyrri myndinni 
en sú stúlka á tryggan stað í hjarta 
Peters. Sem fyrr er það Andrew 
Garfield sem leikur Kóngulóar-
manninn en gaman er að segja frá 
því að Emma og Andrew eru einnig 
par í raunveruleikanum.

Leikstjórn myndarinnar er í 
höndum Marcs Webb sem leikstýrði 

einnig fyrri myndinni og kvik-
myndinni (500) Days of Summer.

liljakatrin@frettabladid.is 75/100

Emma Stone og Andrew Garfield felldu hugi saman á tökustað kvik-
myndarinnar The Amazing Spider-Man árið 2011. Andrew segist hafa fallið 
fyrir Emmu um leið og hún kom í prufu fyrir myndina.

„Það var eins og ég vaknaði þegar hún gekk inn. Hún var síðasta mann-
eskjan til að lesa og mér var farið að leiðast. En síðan kom hún inn og 
það var eins og ég hefði farið í flúðasiglingu og langaði ekki að halda mér 
í. Það var spennandi og villt í tökunum. Ég varð að vera nálægt henni og 
ég gat ekki leyft henni að sleppa,“ sagði Andrew í viðtali við Teen Vogue 
þegar fyrri myndin var frumsýnd.

Urðu ástfangin á tökustað

BERST VIÐ ILL ÖFL  Kóngulóarmaðurinn kemst að því að eitt tengir alla óvini hans: OScorp-fyrirtækið.

Á HJARTA HANS  Gwen Stacy heillar 
Kóngulóarmanninn.58/1007,8/10

Opnunarmyndin er Lech Wałęsa. 
Maður vonar sem var framlag Pól-
lands til Óskarsverðlaunanna. Sýn-
ingin er klukkan 16.00 og er frítt 
inn á hana. 
Myndin fjallar um verkalýðs-
leiðtoga og stjórnmálamann sem 
var driffjöður í þeim breytingum 
sem áttu eftir að ná lengra en fólk 
leyfði vonaði. Sögð er saga pólsks 
forseta og Nóbelsverðlaunahafa 
sem talinn er meðal 100 mikil-
vægustu manna 20. aldarinnar.

Ævisaga pólsks 
forseta
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Opið í smáralind frá 13-18

Fáðu aðstoð við valið á réttu hjólunum. 
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.
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Starfsfólkið okkar þekkir vör
u hjólunum.
rurnar sem það selur.

Jamis Trail X650

79.990 KR. 

tilboð 63.992 KR.
VEL BÚIÐ 27,5“ TRAIL 
FJALLAHJÓL MEÐ ÁLSTELLI 
OG DISKABREMSUM.

JAMIS MISS DAISY

35.990 KR.

tilboð 28.792 KR.
16“ BARNAHJÓL ÁN GÍRA 
MEÐ STÁLSTELLI OG 
HJÁLPARDEKKJUM.

JAMIS CITIZEN 1

57.990 KR.

tilboð 46.392 KR.
28“ ÞÆGILEGT DÖMU 
GÖTUHJÓL MEÐ STÁLSTELLI 
OG 21 GÍR. EINNIG TIL Í HERRA.

JAMIS EXPLORER 2

71.990 KR.

tilboð 57.592 KR.
ÞÆGILEGT ALHLIÐA HJÓL
MEÐ ÁLSTELLI OG 21 GÍR.
DEMPARI Í SÆTISPÓSTI
OG FRAMGAFFLI.
EINNIG TIL Í DÖMU.

JAMIS EXPLORER 1

62.990 KR.

tilboð 50.392 KR.
26“ ÞÆGILEGT ALHLIÐA HJÓL 
MEÐ STÁLSTELLI OG 21 GÍR. 
EINNIG TIL Í DÖMU.

HOT ROD

29.990 KR.

tilboð 23.992 KR.
12“ BARNAHJÓL ÁN GÍRA
MEÐ STÁLSTELLI OG
HJÁLPARDEKKJUM.

JAMIS XR

49.990 KR.

tilboð 39.992 KR.
26“ FJALLAHJÓL MEÐ 
STÁLSTELLI OG 21 GÍR.

JAMIS X20 og X24

X20: 44.990 KR.

tilboð 35.992 KR.

X24: 49.990 KR.

tilboð 39.992 KR.
20“ OG 24“ KRAKKAHJÓL 
MEÐ ÁLSTELLI OG 18 GÍRUM.

X20 X24

HOT ROD    LADYBUG

DÖMU

HERRA DÖMU

HERRA

DÖMUHERRA

HJÁLPARDEKKJUM.

JJA

662

ttit
26
MEYBUGHOT ROD    LADY

20% sumarAfsláttur
af öllum hjólum í Smáralindinni á sumardaginn fyrsta 





litlar vatnsbyssur 159 kr.stk

krítar 20 stk. 259 kr.stkkrítar 20 stk. 259 kr.stkkk
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KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Stundum er ég í aðstæðum þar 
sem ég verð kjaftstopp. Slíkt 
gerðist nýlega er ég hlustaði á 
hóp ungmenna á aldrinum 16 ára 
til 20 ára tala um bláar og bleikar 
pillur. „Ég meina, þegar maður er 
að djamma og maður er pissfull-
ur þá er ekkert hægt að ná honum 
upp, þá fær maður sér tvær svona 
bláar og getur verið endalaust 
að.“ Þarna varð ég kjaftstopp. 
Það var rétt hjá þessum dreng að 
áfengi hefur ýmis áhrif á líkam-
ann, meðal annars þau að erfitt 
er að fá standpínu í lim og píka á 
erfitt með að blotna. Auk þess er 
erfitt að fá fullnægingu. Ég hjó 
líka eftir því að hann talaði um að 

vera „endalaust að“. Þegar dreng-
urinn fór að tala um samfarir í 
klukkustundum talið þá runnu á 
mig tvær grímur. Tími samfara á 
ekki að vera mældur út frá stinn-
leika limsins og getunnar til inn-
út. Meðaltími samfara er eins og 
eitt til tvö lög með Hjaltalín en 
ekki allar Stjörnustríðs-bíómynd-
irnar. 

Stúlka sem var í fræðslunni 
svaraði drengnum. „Já, ég hef 
prófað svona bleikar og mér 
leið bara illa, varð eitthvað svo 
þung í hausnum og fékk þvílík-
an hausverk.“ Þá voru þau sam-
mála um að hausverkur væri 
leiðinda fylgikvilli þess að taka 

inn þessar pillur. Ég átti ekki til 
aukatekið orð. Ef líkami þinn nær 
ekki kynferðislegri örvun (sökum 
truflandi áhrifa áfengis) og 
möguleikar á unaði eru afskap-
lega takmarkaðir, af hverju ertu 
þá að stunda kynlíf? Hér eru á 
ferð ungmenni sem detta í það, 
og til að geta stundað kynlíf þá 
taka þau inn lyf. Þegar ég fór á 
stúfana að kanna algengi þessara 
pilla þá könnuðust mjög margir 
við lyfin og sögðu að þetta væri 
frekar algengt og ekkert til að 
stressa sig á, þetta er skaðlaust. 
Stöldrum við hér. Blóðþynnandi 
lyf, líkt og Viagra, er ekki hættu-
laust fyrir líkamann, sérstaklega 

ef viðkomandi býr við ákveðna 
líkamlega kvilla og/eða er undir 
áhrifum mikils áfengis. Nú er 
ég ekki læknir en þetta er tekið 
fram á heimasíðu lyfsins sem er 
jú lyfseðilsskylt. Einhver staðar í 
huga þessara einstaklinga, er for-
senda fyrir kynlífi ekki unaður 
heldur … ? Ég hef reyndar aldrei 
skilið hvað er eftirsóknarvert við 
það að stunda kynlíf pöddufull 
með óstarfhæf kynfæri, dofinn 
heila og takmarkaða getu til full-
nægingar. Enda þetta svo allt 
saman á því að æla á bólfélag-
ann. Mér verður helst hugsað til 
lagsins „Too drunk to fuck“ með 
Dead Kennedys. 

Margt hefur áunnist í barátt-
unni gegn unglingadrykkju en ég 
held að við mættum fara að tala 
aðeins öðru vísi og opnara um 
áfengi, ölvun og áhrif þess á getu 
okkar í kynlífi. Auk þess hverj-
ar forsendur okkar eru fyrir því 
að stunda kynlíf með öðrum ein-
staklingi. Mitt mottó er einfalt: 
„Ekki detta í það og ríða!“ 

Kynörvandi lyf algeng meðal unglinga

Angela 
Phillips 
@Angela_97x  

#SaveMoyes 
Það er ekki hægt 
að reka hann. 
Everton, Liverpool, 
Chelsea, Arsenal og 
City elska hann!!! 
#PrayForMo-
yes

Birgir Hólm 
@BiggiHolm  
Guð minn al-
máttugur, skapari 
himins og jarðar, 
þú lætur þetta ekki 
gerast! #fotbolti 
#savemoyes 
#pray-
formoyes #lfc 
#ynwa

Annie Road
 @ThoseScouse-
Lads
Við sjáum hvað 
setur. Vonandi hafa 
fjölmiðlar rangt 
fyrir sér og hann 
fær aðra leiktíð. 
#savemoyes

Gareth Bale 
@GarethBale22

#savemoyes 
Þúsundir manna 
sem skrifa brand-
ara missa vinnuna, 
vill einhver hugsa 
um börnin????

far-q 
@mattiescott  
Ekki reka hann, 
hann er að standa 
sig svo vel! (fyrir 
alla aðra í efstu 
fjórum sætunum) 
#SAVEMOYES

Trend á Twitter Samfélagsmiðillinn logar vegna uppsagnar Davids Moyes
David Moyes, þjálfari Manchester United, var rekinn í vikunni og logaði 
Twitter út af uppsögninni. Tæplega tvær milljónir Twitter-færslna hafa 

verið skrifaðar um Moyes síðan á mánudag. Kassmerkið sem 
hefur verið hvað vinsælast er #Moyessacked. Fyndnara kass-

merki er hins vegar #SaveMoyes. Undir því kassmerki 
er að finna kaldhæðnar athugasemdir frá stuðnings-

mönnum annarra liða sem finnst miður að stjórinn 
hafi verið látinn fara. Þessi kassmerki eru ekki ný af 
nálinni og hafa lifað góðu lífi í dágóðan tíma en fóru 
á flug eftir að Moyes var rekinn.

Veturinn kvaddur í miðborginni
Sólin vermdi borgarbúa með geislum sínum á síðasta vetrardegi þessa árs. Mannmargt var í miðborginni 
og greinilegt er að landsmenn eru tilbúnir að taka á móti sumrinu með opnum örmum. Fréttablaðið kíkti 
á stemninguna í miðbæ Reykjavíkur og síðast en ekki síst á götutískuna. 

DÚÐAÐAR DÚLLUR  Þessar tvær gæddu sér á ís og klæddust fallegum lopapeysum.

LITIR ERU ALLTAF Í TÍSKU  Þessi 
unga snót poppaði upp svart 
dress með litríkum jakka.

REFFILEGUR  Áberandi gler-
augnaumgjörð og flottur frakki. 
Þessi er alveg með‘etta.

TVÆR GÓÐAR  Þessar vinkonur voru 
himinlifandi yfir að sólin lét sjá sig.

KÖFLÓTT SKAL ÞAÐ VERA  Köflóttar 
skyrtur virðast ekkert á leiðinni úr tísku. 

PASTELPÍA  Pastellitir eru 
heitir í sumar. Þessi stúlka er 
með vituð um það–  sjáið bara 
töskuna hennar. 

LOÐFELDIR KLIKKA SEINT
 Haustlitirnir mega alveg lifa 
þó að sólin hafi aðeins kíkt í 
heimsókn.

BLÚNDUR OG BLÓM
 Sætt og einfalt lúkk.

ÞVÍLÍKUR SMEKKMAÐUR  Hér er allt 
að gerast og ekkert að því. Takið eftir 
gulltöskunni sem setur punktinn yfir 
i-ið.

LÍFIÐ
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Sara Kapfer, eiginkona leikarans 
Cuba Gooding Jr. til tuttugu ára, 
er búin að sækja um skilnað. Sara 
biður um að hún og Cuba deili for-
ræði yfir börnunum þeirra þremur 
– Spencer, nítján ára, Mason, sautj-
án ára og Piper, átta ára.

Sara og Cuba kynntust sem 
unglingar og giftu sig árið 1994. 
Leikarinn hefur ávallt talað vel um 
konu sína og kemur skilnaðurinn 
mörgum á óvart.

„Ég á yndislega konu sem veit 
hvernig á að reka heimili þegar ég 
er ekki á staðnum. Og við njótum 
blessunar í þremur yndislegum 
börnum,“ sagði Cuba í viðtali við 
sjónvarpsþáttinn The View í fyrra.
 - lkg

Sækir um skilnað
TUTTUGU ÁR  Sara og Cuba giftu sig 
árið 1994.

„Ég held að ég hafi verið eins og allar stúlkur sem 
klæða sig í prinsessukjóla og búast við því að allir 
veiti þeim óskipta athygli. Flest okkar vaxa upp úr 
því. Ég lék oft í leikritum en mér fannst ég vera of 
hégómafull til að vera leikkona,“ sagði leikkonan 
Meryl Streep þegar hún var gerð að heiðursdoktor í 
háskólanum í Indiana fyrir stuttu.

„Mér fannst ég líka of ljót til að vera leikkona. 
Gleraugu voru ekki æðisleg í þá daga,“ bætti Meryl 
við. „Mig langar til að segja ungum konum að hafa 
ekki of miklar áhyggjur af þyngd sinni. Stelpur 
eyða of miklum tíma í að hugsa um það og það eru 
betri hlutir í lífinu,“ sagði leikkonan, sem margir 
myndu segja að væri íðilfögur. 

„Það sem gerir þig öðruvísi eða skrítinn er styrk-
ur þinn. Allir reyna að líta út á einhvern ákveðinn 
hátt en í raun er það fólkið sem lítur öðruvísi út sem 
er ráðið. Ég hataði einu sinni nefið á mér. Ekki núna. 
Það er í lagi.“  - lkg

Hélt að hún væri of ljót til að vera leikkona
Leikkonunni Meryl Streep fannst það fj arlægur draumur að vinna við leiklist.

SÁTT Í EIGIN SKINNI  Meryl segir styrk 
falinn í því sem er öðruvísi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

➜ Meryl hefur unnið þrenn Óskarsverðlaun 
á ferlinum; fyrir The Iron Lady árið 2012, 

Sophie‘s Choice árið 1983 og 
Kramer vs. Kramer árið 1980.

Leikkonan Emmy Rossum, sem 
er hvað þekktust fyrir leik sinn 
í sjónvarpsþáttunum Shameless, 
birti ansi fyndna mynd af sér á 
Twitter-síðu sinni í vikunni. Á 
myndinni sést hún þefa af brauð-
beyglu.

„Stundum sakna ég glútens 
svo mikið að ég verð að lykta af 
því,“ skrifaði Emmy en hún er 
með ofnæmi fyrir glúteni, líkt og 
söngkonan Miley Cyrus. - lkg

Má ekki borða 
glúten

Leikarinn Billy Bob Thornton 
segir í samtali við vefsíðuna 
YourTango að hann haldi enn 
miklu sambandi við fyrrverandi 
eiginkonu sína, Angelinu Jolie, en 
þau skildu í maí árið 2003.

„Hún er ótrúleg, ótrúleg. Hún 
er svo orkumikil og svo góð-
hjörtuð. Við tölum saman við og 
við. Hún tryggir það að ég hafi 
það gott og ég geri slíkt hið sama 
fyrir hana,“ segir Billy Bob.

Billy Bob og Angelina eyddu 
tveimur stormasömum árum 
saman og hefur leikarinn látið 
hafa það eftir sér að hann hafi 
klúðrað sambandinu af því að 
hann hélt að hann væri ekki nógu 
góður fyrir hana.

Angelina hefur verið með leik-
aranum Brad Pitt síðan árið 2005 
og eiga þau sex börn saman. - lkg

Halda enn 
sambandi

STORMASAMT SAMBAND  Billy Bob og 
Angelina voru saman í tvö ár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ÞRÁIR GLÚTEIN  Emmy er ekki sátt við 
að mega ekki borða glúten.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SumaríSlendIngar
upPlifið sóL og SumarYl með ekta RjóMaís 

Með kókOs, áStaraldIn, mangó og súKkulaðIdropuM
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BAKÞANKAR 
Bergs Ebba 
Benediktssonar

SEXTÁN nepalskir leiðsögumenn dóu á 
Everest-fjalli í síðustu viku. Þessir menn 
unnu við að hjálpa vestrænu fólki að vinna 
þá hetjudáð að stíga fæti á hæsta fjall 
heims.

NÚ sit ég nú bara hérna við stofuhita og 
pikka inn orð á tölvu en langar samt að 
velta upp þeirri spurningu hvort það 
sé hetjudáð að klífa Everest-tind. Í því 
samhengi má nefna að það hafa um 
1.500 manns þegar gert það, sá elsti 
var 76 ára, sá yngsti 13 ára. Árið 2001 
fór blindur maður á toppinn. Menn hafa 

komist á toppinn frá öllum mögu-
legum hliðum, með og án súrefn-
is, í hóp eða verið einir á ferð. 
Árið 2005 var haldið brúðkaup á 
tindinum.

ÞÓ að það sé persónulegt 
afrek að klífa tindinn er það 
varla fréttnæmt eða sam-
félagslega merkilegt. Til að 
það teldist fréttnæmt veit ég 
ekki hvað fjallafólkið þyrfti 
að gera: klífa Everest berfætt, 

aftur á bak, haldandi á fiskabúri. Samt 
væri það bara kjánalegt.

ÉG ber virðingu fyrir öllum sem leggja 
á sig líkamlegt erfiði til að ná markmið-
um sínum. En þetta nær ekkert lengra en 
það. Þetta er ekki Hringadróttinssaga. 
Það er enginn galdrakarl á toppnum sem 
bíður þar með mikilvæg skilaboð. Uppi á 
toppnum eru bara aðrir fjallagarpar með 
grýlukerti í skegginu sem segja upphátt 
hver við annan: „Jæja, þá kemst maður 
ekki hærra,“ sem er kaldhæðnislegt því í 
hvert skipti sem maður sest upp í farþega-
þotu þá flýgur maður hærra en Evererst-
tindur og þar getur maður slakað á í stól 
og sötrað Grand Marnier án þess að vera 
með grýlukerti í andlitinu.

EN samt leggja menn þetta á sig. Allt til 
að geta troðið frostbitnum lófa ofan í vasa 
sinn og náð þar í myndavél til að taka 
mynd af sjálfum sér á toppnum. Rándýr 
selfie. Og þar til í síðustu viku bar ég 
ákveðna virðingu fyrir því, allt þar til ég 
heyrði af dauðsföllum hinna nepölsku leið-
sögumanna.

Dýrasta sjálfsmyndin í bransanum

Leikkonan Lupita Nyong’o er 
fallegasta kona heims að mati 
tímaritsins People en á föstu-
daginn kemur út sérstakt 
fegurðarhefti tímaritsins með 
yfirliti yfir fimmtíu fegurstu 
konur heims.

Lupita hefur notið gríðarlegra 
vinsælda upp á síðkastið og 
vann fjöldamörg verðlaun fyrir 
hlutverk sitt í þræladramanu 12 
Years a Slave, þar á meðal Ósk-
arsverðlaunin. 

„Þetta er spennandi og heil-
mikið hrós,“ segir Lupita um 
það að vera kosin fegursta kona 
heims. Hún segist hafa alist 
upp við konur með ljóst hörund 
og ljóst hár þegar hún var lítil 
og talið að þær væru holdgerv-
ingar fegurðar. Móðir hennar, 
Dorothy, sagði henni hins vegar 
ávallt að hún væri falleg.

„Og loksins trúði ég henni,“ 
bætir Lupita við í samtali við 
People.

 liljakatrin@frettabladid.is

Fallegasta kona heims
Tímaritið People hefur valið fi mmtíu fallegustu konur heims. Leikkonan og 
Óskarsverðlaunahafi nn Lupita Nyong’o er sú fegursta að mati tímaritsins. 
„Mikið hrós,“ segir þessi hæfi leikaríka leikkona sem er mikið tískutákn.

➜ Stutt er síðan Lupita var 
gerð að andliti snyrtivörurisans 

LancÔme og fetar þannig í 
fótspor leikkvennanna Juliu 

Roberts og Kate Winslet.

Fleiri konur sem komast á lista People

THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
RIO 2 2D / 3DÍSL. TALD
OCULUS
HARRÝ OG HEIMIRÝ
NYMPHOMANIAC PART 2
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 10 (FORSÝNING)
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8
KL. 4 - 6 - 8 - 10.20
KL. 8
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15

THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3DLÚXUS
RIO 2 2D / 3D ÍSL. TAL 
RIO 2 3DENS. TAL (ÓTEXTAÐ)ÓD
OCULUS
HARRÝ OG HEIMIRÝ
HARRÝ OG HEIMIR LÚXUS
GRAND BUDAPEST HOTEL

ÁHNETURÁNIÐ 2D
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYSÝ Í

KL. 10.20 (FORSÝNING)
KL. 10.20 (FORSÝNING)
KL. 1 - 3.30 - 5.45
KL. 5.45 - 8
KL. 8
KL. 2 - 4 - 6 – 8 - 10.15
KL. 2 - 4 - 6 - 8
KL. 8 - 10.15
KL.1
KL. 3.30

Miðasala á:

EINVÍGIÐ Í AMAZON

-H.S., MBLH.S.,S.,SSSSS MBMMBMBMBMBMBMBLLLLLLLLLLH.S.,., MB MBLL
-B.O., DV
----HH
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----HH
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GLEÐILEGT BÍÓSUMAR!

FORSÝNING SMÁRABÍÓ KL. 11FORSÝND Í SMÁRABÍÓI KL. 10.20
OG Í HÁSKÓLABÍÓI  KL. 10 

SPIDERMAN 2 3D FORSÝNING 10:10
A HAUNTED HOUSE 2 8, 10
RIO 2 3D 1:50
RIO 2 2D 2, 5
HARRY OG HEIMIR 1:50, 4, 6, 8, 10:45
MONICA Z 3:30, 5:45
CAPTAIN AMERICA 3D 8

FORSÝNING

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

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

SPARBÍÓ

EMPIRE ENTERTAINMENT WEEKLYTOTAL FILM

CHICAGO SUN-TIMES ENTERTAINMENT WEEKLY PORTLAND OREGONIAN

KEFLAVÍK

TOTAL FILM EMPIRE

PÓLSKIR KVIKMYNDADAGARMONICA ZANTBOY
SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

AMBER HEARD MOLLY SIMS
KERRY 
WASHINGTON MINDY KALING

JENNA DEWAN-
TATUM KERI RUSSELL
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Víkingur hafnar í 10. sæti
Víkingar halda áfram að jó-jó-a upp og niður á milli 

deilda en þeir leika nú á ný í deild þeirra bestu eftir 
tveggja ára fjarveru. Síðast var liðið í Pepsi-deildinni 
2011 en féll eftir stormasamt sumar þar sem þrír 
þjálfarar voru látnir fara sama árið.

Logn hefur verið í Fossvoginum undanfarin tvö 
ár eftir að reynsluboltinn Ólafur Þórðarson tók við 
liðinu og fær það nú fjórða tækifærið á síðustu tíu 
árum til að festa sér sess á meðal þeirra bestu.

Víkingar voru á toppnum í 1. deildinni um mitt mót 
síðasta sumar en misstu flugið eftir það. Þeir tóku 
á sprett undir lok tímabils og komu sér í kjörstöðu 
fyrir lokaumferðina með sögulegum 16-0 sigri á 
Völsungi í næstsíðustu umferðinni. 

Gulldrengur Víkinga gæti farið langt 
með að halda liðinu uppi takist honum 
að færa leik sinn upp á næsta þrep. 

Hann var algjörlega óstöðvandi í 1. 
deildinni í fyrra þar sem hann skoraði 

14 mörk í 14 leikjum og var kjörinn 
bæði efnilegasti og besti leikmaður 
deildarinnar auk þess að vera marka-
kóngur hennar. 

Sá síðasti sem afrekaði þetta 
þrennt sama tímabilið var Aron 
Jóhannsson, þáverandi leikmaður 

Fjölnis.

Alan Lowing (Fram)

Darri S. Konráðsson (Stjörnunni)

Harry Monaghan (Skotlandi)

Ómar Friðriksson (KA)

Sveinbjörn Jónasson (Þrótti)

Todor Hristov (Búlgaríu)

Vladimir Vujovic (Serbíu)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM:
Ívar Örn Jónsson: Strákur 
fæddur 1994 sem getur leikið 
sem bakvörður, miðjumaður og 
kantmaður. Teknískur og með 
mikla spyrnugetu sem ætti að geta 
valdið usla í vítateig mótherjanna.

Ólafur Þórðarson er 
49 ára gamall og á 
sínu þriðja ári með 
Víkingsliðið. Liðið 
endaði í 6. sæti 1. deildar á 
fyrsta ári Ólafs en 2. sæti í 
fyrra og komst með því upp 
um deild.

SPORT

1. sæti - ???

2. sæti - ???

3. sæti - ???

4. sæti - ???

5. sæti - ???

6. sæti - ???

7. sæti - ???

8. sæti - ???

9. sæti  - ???

10. SÆTI - VÍKINGUR
11. sæti  - Fylkir

12. sæti - Fjölnir

GENGIÐ SÍÐUSTU SEX TÍMABIL > 2008 (B-deild, 5. sæti)  - 2009 (B-deild, 10. sæti) - 2010 (B-deild, 1. sæti) -  2011 (12. sæti) - 2012 (B-deild, 6. sæti) - 2013 (B-deild, 2. sæti)      Íslandsmeistarar: 5 sinnum (síðast 1991) / Bikarmeistarar: 1971

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★   SÓKNIN ★★★★★   ÞJÁLFARINN ★★★★★   BREIDDIN ★★★★★   LIÐSTYRKURINN ★★★★★   HEFÐIN ★★★★★

➜ Lykilmaðurinn í sumar ➜ Þjálfarinn ➜ Nýju andlitin

➜ Tölurnar í  1. deild 2013
Mörk skoruð  1. sæti (2,5 í leik)

Mörk á sig  2. sæti (1,3 í leik)

Stig heimavelli 4. sæti (19 af 33, 58%)

Stig á útivelli 2. sæti (23 af 33, 70%)

 HEFST 4. MAÍ

Spá Fréttablaðsins

HANDBOLTI FH varð fyrsta liðið 
til að vinna Hauka á Ásvöllum 
í rúmt ár þegar liðið tók 1-0 for-
ystu í undan úrslitarimmu liðanna 
í úrslitakeppni Olísdeildar karla á 
þriðjudag. Haukar, sem höfðu tals-
verða yfirburði í deildarkeppninni 
í vetur, höfðu þar að auki unnið 
alla fimm leiki sína gegn FH í 
mótsleikjum í vetur. Liðin mætast 
öðru sinni klukkan 19.45 í kvöld.

Lið FH hefur tekið mikinn kipp 
eftir að Kristján Arason var feng-
inn inn í þjálfarateymi liðsins 
á ný og komst með naumindum 
inn í úrslitakeppnina eftir ótrú-
legan lokasprett í deildinni. Liðið 
var svo betra frá fyrstu mínútu 
í leiknum gegn Haukum í fyrra-
kvöld og vann öruggan sjö marka 
sigur, 32-25.

„Við vorum engan veginn sáttir 
við hvernig þetta spilaðist af okkar 
hálfu,“ sagði Patrekur Jóhannes-
son, þjálfari Hauka, í samtali við 
Fréttablaðið í gær. „FH var bara 
beittari aðilinn og væri ósann-
gjarnt að fegra okkar hlut á ein-
hvern hátt.“

Greindi leikinn um nóttina
Patrekur sótti sér upptöku af 
leiknum að honum loknum, líkt og 
hann gerir venjulega, og byrjaði 
svo að greina leikinn. „Ég sat við 
tölvuna til hálf fimm um morgun-
inn. En það er mín vinna og ég hef 
bara gaman af henni.“

Patrekur segir að það hafi verið 
margt í leik sinna manna sem hafi 
orðið þeim að falli. Haukar hafi 
nýtt aðeins þrjú af tíu hraðaupp-
hlaupum en FH skorað ellefu slík 
mörk. Þá hafi lærisveinar Patreks 
tapað boltanum tólf sinnum en FH 
aðeins fjórum sinnum – þar af tví-
vegis á lokamínútu leiksins.

„En tölurnar segja bara hálfa 
söguna. Okkur tókst heldur ekki 
að halda okkar skipulagi á varn-

arleiknum og brutum okkur úr því 
sem við ætluðum að gera. Ef við 
ætlum að ná okkur aftur á strik þá 
þurfa grunnatriðin að vera í lagi. 
Það er ekkert leyndarmál,“ segir 
Patrekur.

Vörn FH kom ekki á óvart
FH spilaði sterka 6-0 vörn þar 
sem gengið var ítrekað út á skytt-
ur Haukanna, sem náðu sér illa á 
strik. Patrekur segir að það hafi 
ekki komið sér á óvart.

„Ég vissi nákvæmlega hvernig 
FH-ingar myndu spila. Helsti mun-
urinn var kannski sá að þeir voru 
miklu beittari en áður og það segir 
manni hvað hugarfarið skiptir 
miklu máli. Þeir útfærðu sína 6-0 
vörn ef til vill betur en oft áður,“ 
segir Patrekur sem segir að þjálf-
arabreytingar hjá liðum, líkt og 
þær sem FH hefur gert, hafi vafa-
laust hjálpað liðinu.

„Lið sem hafa gengið í gegn-
um ýmislegt á tímabilinu njóta 
nú þess að nú hefst nýtt mót með 
úrslitakeppninni og þá er eðlilegt 
að menn komi sterkir inn eftir 
að hafa fengið aðeins á kjaftinn. 
Ég vonast til þess að mínir menn 
bregðist eins við og bæti fyrir 
það sem aflaga fór í fyrsta leikn-
um með því að leita aftur í grunn-
inn og hafa bara gaman af þessu,“ 
útskýrir Patrekur. „Það gekk allt 
á afturfótunum í þessum eina 
leik en það getur vel reynst okkur 
jákvætt.“

Patrekur segir að það sé enn 
nóg eftir í rimmuna þrátt fyrir að 
Haukar hafi nú misst heimavall-
arréttinn. „Gott gengi í deildinni 
gefur manni ekkert í úrslitakeppn-
inni og við verðum að horfast í 
augu við ákveðnar staðreyndir. 
En það þýðir heldur ekki að mála 
of dökka mynd af stöðunni og við 
ætlum okkur að spila betur í næsta 
leik.“ eirikur@frettabladid.is

Kannski gott að fá á kjaft inn
Patrekur Jóhannesson, þjálfari Hauka, sat við tölvuna langt fram eft ir nóttu eft ir að lið hans fékk skell gegn 
erkifj endum sínum í FH í fyrsta leik liðanna í úrslitakeppni Olísdeildarinnar. Liðin mætast aft ur í kvöld.

Haukar urðu deildarmeistarar þriðja árið í röð nú í vor en eru enn að 
bíða eftir fyrsta Íslandsmeistaratitlinum síðan liðið varð meistari vorið 
2010. 

Þrátt fyrir gott gengi í deildinni virðist sem liðið mæti ekki jafn sterkt til 
leiks í úrslitakeppninni. Til marks um það má nefna að liðið hefur tapað 
fyrsta leik í síðustu fjórum einvígjum sínum í úrslitakeppninni, líkt og sjá 
má hér fyrir neðan.

19. apríl 2012: Lokaúrslit: Haukar - HK 24-30
 Haukar töpuðu einvíginu, 3-0.
13. apríl 2013: Undanúrslit: Haukar - ÍR 23-24
 Haukar unnu einvígið, 3-1.
29. apríl 2013: Lokaúrslit: Haukar - Fram 18-20
 Haukar töpuðu einvíginu, 3-1.
22. apríl 2014: Undanúrslit: Haukar - FH 25-32

Haukar byrja einvígin á tapleikjum

Í STRANGRI GÆSLU  Sigurbergur Sveinsson og félagar í Haukum náðu sér ekki á 
strik gegn sterkri vörn FH í fyrrakvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI „Það þurfti að bregðast skjótt við og 
maður þurfti að hrökkva eða stökkva. Þá vill 
maður gjarnan stökkva,“ segir Willum Þór 
Þórsson, knattspyrnuþjálfari og þingmaður 
Framsóknarflokksins. Hann var í vikunni ráð-
inn aðstoðarþjálfari Guðmundar Benediktsson-
ar sem tekur við þjálfun Breiðabliks í Pepsi-
deild karla í byrjun júnímánaðar.

Guðmundur tekur við starfinu af Ólafi Krist-
jánssyni sem mun halda til Danmerkur um mitt 
sumar og þjálfa Nordsjælland í dönsku úrvals-
deildinni. 

„Þetta var útkall sem kom eftir að fréttin 
um Óla spurðist út. Ég er þakklátur fyrir tæki-
færið og traustið sem mér er sýnt. Guðmundur 
sýndi mér hollustu og mikinn stuðning, bæði 
sem leikmaður og aðstoðarþjálfari, og mér er 
ljúft að geta brugðist við nú,“ sagði Willum sem 
starfaði með Guðmundi hjá Val og KR á sínum 
tíma.

Willum segist hafa sett þjálfaraferilinn til 
hliðar þegar hann hóf þingstörf enda fátt annað 
sem kemst að. „Svo kom þetta tækifæri og fyrst 
þetta var aðstoðarþjálfarastarf leit ég svo á að 
það gæti gengið upp. Óli fer út í byrjun júní 

og ég sá fyrir mér að ég gæti komið inn þegar 
þingið fer í sumarfrí. En svo er spurning hvort 
það verði sett á sumarþing – maður verður bara 
að vona það besta,“ bætir hann við.

Willum er ekki fyrsti þingmaðurinn sem 
starfar einnig sem knattspyrnuþjálfari en Ingi 
Björn Albertsson sinnti báðum störfum á sínum 
tíma. „Ég var einmitt leikmaður Breiðabliks 
þegar Ingi Björn var á þingi og þjálfaði liðið. Ég 
tel þó að það hafi ýmislegt breyst síðan þá og að 
nú sé mun minna um að þingmenn sinni öðrum 
störfum með. Það fylgir því mikil ábyrgð og 
vinna að starfa á þingi og fátt annað sem kemst 
að.“

Willum hefur fylgst með íslenska boltanum 
úr fjarlægð síðustu mánuðina og líst vel á lið 
Breiðabliks. „Liðið er komið á þann stað í sinni 
tilveru að það á að keppa um titla á hverju ári, 
enda hefur það gott starf verið unnið í félaginu 
síðustu árin.“

Willum er margreyndur þjálfari sem gerði 
KR tvívegis að Íslandsmeistara (2002 og 2003) 
og endurtók svo leikinn með Valsmönnum árið 
2007. Hann var síðast þjálfari Leiknis í 1. deild-
inni árið 2012. - esá

Sumarþing gæti sett strik í reikning Willums
Þingmaðurinn Willum Þór Þórsson er ánægður með að vera kominn aft ur í þjálfun í Pepsi-deildinni.

KOMINN AFTUR  Willum var síðast þjálfari Leiknis árið 
2012 en hóf störf á Alþingi í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÚRSLIT
OLÍS-DEILD KVENNA
STJARNAN - GRÓTTA 29-23
Stjarnan-kvenna - Mörk (skot): Jóna Mar-
grét Ragnarsdóttir 10/5 (18/6), Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir 5 (8), Þórhildur Gunnarsdóttir 5 (8), 
Hildur Harðardóttir 4 (8/1), Helena Rut Örvars-
dóttir 3 (9), Nataly Sæunn Valencia 2 (3). 

Varin skot: Florentina Stanciu 14 (30/3, 47%), 
Heiða Ingólfsdóttir 2 (8/1, 25%), 

Hraðaupphlaup: 2 ( Esther, Þórhildur) 

Fiskuð víti: 8 ( Esther 4, Þórhildur, Sandra 3,)

Utan vallar: 4 mínútur. 

Grótta-kvenna - Mörk (skot): Unnur Ómarsdóttir 
6/4 (9/5), Lene Burmo 5 (7), Guðný Hjaltadóttir 
2 (2), Agnes Þóra Árnadóttir 2 (3), Anett Köbli 2 
(5), Eva Björg Davíðsdóttir 2 (5), Laufey Ásta Guð-
mundsdóttir 1 (1), Steinunn Kristín Jóhannsdóttir 
1 (1), Ásthildur Embla Friðgeirsdóttir 1 (4).

Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 18/2 (42/6, 
43%), Elín Jóna Þorsteinsdóttir 3 (8/1, 38%), 

Hraðaupphlaup: 2 (Unnur, Guðný  ) 

Fiskuð víti: 6 ( Köbli 4, Eva Björg 2,)

Utan vallar: 6 mínútur. Staðan í einvíginu er 1-0 
fyrir Stjörnuna. Vinna þarf þrjá leiki til að komast 
í úrslit.

FÓTBOLTI Real Madrid er í fínni 
stöðu í undanúrslitum Meistara-
deildar Evrópu eftir 1-0 sigur á 
heimavelli í fyrri leik liðanna í 
gær.

Það var Frakkinn Karim 
Benzema sem skoraði eina mark 
leiksins í fyrri hálfleik. Gott 
mark og enn mikilvægara fyrir 
Real að hafa haldið markinu 
hreinu á heimavelli. 

Það gæti verið drjúgt þegar 
upp er staðið. - hbg

Benzema sá 
um Bayern

HRESSIR  Pepe fagnar sigurmarkinu 
með Benzema. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

STERK  Esther Viktoría brýst hér í 
gegnum vörn Gróttu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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19:45
SUNNUDAG

Þeir sem taka þátt í símakosningunni eiga mögu-
leika á því að vinna glæsilegt 55'' LG sjónvarp 
frá Sjónvarpsmiðstöðinni og frábæran LG G Flex 
snjallsíma. Öll símanúmer sem hringt er úr fara 
í pott og haft verður samband við vinningshafa. 

Í hvert skipti sem þú kýst aukast vinningslíkurnar!

|  Sunnudag 19:45

unni eiga mögu-
LG sjónvarp 

ÞÚ GETURLÍKA UNNIÐ!

Nú líður að úrslitakvöldinu þegar siguratriðið í Ísland Got Talent 
verður valið í beinni útsendingu í Austurbæ. Þá stendur eitt 
atriðið uppi sem sigurvegari af þeim sjö sem eftir eru og hlýtur 
heilar 10 milljónir að launum. Ekki missa af einum stærsta 
sjónvarpsviðburði ársins á sunnudagskvöldið á Stöð 2! 

Stóra stundin nálgast!

Arnar og Agnes
900 9503 Brynjar

900 9507

Elva María
900 9502

Höskuldur og Margrét
900 9504

Jón Arnór
900 9505

Páll Valdimar
900 9501

Laufey Lín
900 9506
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Kefl avík hafnar í 9. sæti
Keflvíkingar koma með svipað lið til leiks í sumar og 

í fyrra. Það hefur reyndar misst sinn besta mann, Arnór 
Ingva Traustason, og treystir áfram meira og minna á 
uppalda stráka, jafnt unga sem aldna. 

Keflavík var í harðri fallbaráttu til að byrja með í 
fyrrasumar en fékk þá Kristján Guðmundsson aftur 
til starfa. Hann sneri gengi liðsins við ásamt aðstoðar-
þjálfaranum Mána Péturssyni sem virtist ná vel til leik-
manna liðsins og barði í þá trú um sín eigin gæði.

Suðurnesjamenn eru stórt spurningarmerki fyrir 
tímabilið þrátt fyrir að vera með nokkuð óbreytt lið. 
Ungu strákarnir þurfa að fara að taka skrefið sem 
beðið hefur verið eftir en í hópi Keflvíkinga eru 
nokkrir virkilega efnilegir leikmenn.

Jóhann B. Guðmundsson verður 
ekkert yngri með hverju árinu sem líður 
en hann verður heldur ekkert minna 
mikilvægur fyrir þetta Keflavíkurlið. 

Fyrst Arnór Ingvi Traustason er 
farinn í atvinnumennsku leggst 

aftur enn meiri ábyrgð á herðar eldri og 
reynslumeiri manna liðsins.

Hann er afskaplega góður með bolt-
ann, gefur góðar sendingar í hættuleg 
svæði og er stórhættulegur skotmaður. 
Keflavíkurhjartað og einbeittur sigurvilji 
er þó það sem gerir hann að algjörum 
lykilmanni hjá Keflavík.

Jonas Sandqvist (Svíþjóð)

Paul McShane (Aftureldingu)

Sindri S. Magnússon (Breiðabl.)

FYLGSTU MEÐ ÞESSUM:
Elías Már Ómarsson: Hann er 
fæddur 1995 og kom sterkur inn 
í Keflavíkurliðið í fyrra þar sem 
hann spilaði 16 deildarleiki og 
skoraði 2 mörk. Hann hefur fylgt 
því eftir með góðri frammistöðu á 
undirbúningstímabilinu en hann 
skoraði þrjú mörk í sex leikjum í 
riðlakeppni Lengjubikarsins. Gæti 
hæglega slegið í gegn í sumar.

Kristján Guðmunds-
son er 49 ára gamall 
en hann tók aftur 
við Keflavík síðasta 
sumar. Þar áður var hann við 
stjórnvölinn hjá Val. Kristján 
stýrði Keflavík til bikarmeist-
aratitils 2006.
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2. sæti - ???

3. sæti - ???

4. sæti - ???

5. sæti - ???

6. sæti - ???

7. sæti - ???

8. sæti - ???

9. SÆTI - KEFLAVÍK
10. sæti - Víkingur 11. sæti - Fylkir

12. sæti - Fjölnir

GENGIÐ SÍÐUSTU SEX TÍMABIL > 2008 (2. sæti)  - 2009 (6. sæti) - 2010 (6. sæti) -  2011 (8. sæti) - 2012 (9. sæti) - 2013 (9. sæti)      Íslandsmeistarar: 4 sinnum (síðast 1973)  / Bikarmeistarar: 4 sinnum (síðast 2006)

➜ EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★   SÓKNIN ★★★★★   ÞJÁLFARINN ★★★★★   BREIDDIN ★★★★★   LIÐSTYRKURINN ★★★★★   HEFÐIN ★★★★★

➜ Lykilmaðurinn í sumar ➜ Þjálfarinn ➜ Nýju andlitin

➜ Tölurnar í  úrvalsdeild 2013
Mörk skoruð 6. sæti (1,5 í leik)

Mörk á sig 11. sæti (2,14 í leik)

Stig heimavelli 7. sæti (13 af 39,4%)

Stig á útivelli 4. sæti (11 af 33,3%)

 HEFST 4. MAÍ

Spá Fréttablaðsins

FÓTBOLTI Samtök íþrótta- og golf-
vallasérfræðinga, SÍGÍ, stóðu 
fyrir blaðamannafundi í höfuð-
stöðvum Knattspyrnusambands 
Íslands í gær þar sem farið var 
yfir stöðu knattspyrnuvallanna 
nú þegar aðeins rétt tæpar tvær 
vikur eru í Íslandsmót. 
Staðan er vægast sagt slæm og 
líklega hvergi verri en á sjálfum 
Laugardalsvellinum sem kemur 
hræðilega undan vetri og er alls 
óvíst að Framarar fái að spila ein-
hvern af þremur heimaleikjum 
sínum í maímánuði á Laugardals-
velli.

Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, hóf fundinn og 
fullyrti að þrátt fyrir slæma stöðu 
vallanna yrði fyrsta umferðin ekki 
færð. Spilað er þétt í byrjun móts 
eins og alltaf og nær ekkert svig-
rúm til að færa leiki til áður en 
kemur að fyrsta landsleikjahléi í 
byrjun júní.

Þórir sagði að sambandið mundi 
veita liðum undanþágu til að spila 
á völlum sem uppfylla ekki öll skil-
yrði til að hýsa leiki í efstu deild 
enda annað ekki hægt miðað við 
stöðuna. Fastlega má búast við 
að einhverjir leikir verði í Egils-
höll eða Kórnum. Framarar vilja 
þó ekki spila innandyra og hafa 
beðið um leyfi til að byrja mótið á 
gervigrasvelli Þróttara í Laugar-
dalnum. 

Svellkalið fór með vellina
Bjarni Þór Hannesson, formaður 
SÍGÍ og eini maðurinn á landinu 
með mastersgráðu í íþróttavalla-
fræðum, fór yfir vellina á höfuð-
borgarsvæðinu og útskýrði ástand 
þeirra. 

Svellkal er það sem vallarstjórar 

þurftu að glíma við í vetur en 
vegna þess að veturinn var svo 
þurr fór klakinn sem myndað-
ist á völlunum ekki svo vikum 
skipti, ekki fyrr en menn gripu 
til aðgerða sjálfir og brutu hann 
af með þungavinnuvélum. Þetta 
er afar sjaldgæft enda vellirnir 
sjaldan verið í verra ástandi fyrir 
sunnan. Völlurinn í Eyjum er þó 
fínn sem og Þórsvöllur sem hefur 
aldrei verið betri.

Útlitið ekki gott í Dalnum
Þegar kom að því að ræða Laug-
ardalsvöllinn sagði Bjarni Þór: 
„Laugardalsvöllur er gjörsamlega 
dáinn,“ en eins og sést á myndinni 
er hann í hræðilegu ástandi. 

Kristinn Jóhannesson, vallar-
stjóri Laugardalsvallar sem kjör-
inn var vallarstjóri ársins í fyrra, 
tók undir orð Bjarna Þórs þegar 
Fréttablaðið ræddi við hann eftir 
fundinn í gær. „Megnið af vell-
inum er dáið,“ sagði Kristinn en 
hvað þýðir það fyrir framhaldið?

„Það þýðir að það fór í gang 
ákveðið verkefni til að laga völl-
inn sem hófst fyrir fjórum vikum 
en það felur í sér ýmislegt eins og 
að sanda hann, gata og sá. Síðan 
erum við með dúka sem hjálpa 
til við að fá fræin til að spíra en 
við erum ekki með undirhita sem 
myndi hjálpa okkur enn þá meira,“ 
sagði Kristinn.

Vallarstarfsmenn í Laugardaln-
um fá fræin á föstudaginn og þá 
þarf fræið þrjár til fimm vikur 
til að spíra og styrkjast, að sögn 
Kristins. Þá gefur augaleið að völl-
urinn verður í það minnsta ekki 
klár fyrir fyrsta leik Framara 
gegn ÍBV 4. maí. Annar heimaleik-
urinn, 12. maí, er einnig í mikilli 

hættu. Hjá Dalsmönnum miðast 
allt við að vera með völlinn leik-
hæfan fyrir vináttulandsleik karla 
gegn Eistlandi 4. júní.

„Framarar eiga að spila þrjá 
leiki í maí en þeir munu ekki spila 
fyrsta leikinn, það er alveg ljóst. 
Við tökum þetta svo fyrir bara 
vikulega og metum ástandið. Ég 
myndi segja að fyrsti leikurinn 
verði ekki fyrr en í júní en auð-
vitað vonum við að Framarar fái 
að spila í maí. Útlitið er ekki gott 
en það kemur í ljós,“ sagði Krist-
inn Jóhannesson.

Undirhiti engin galdralausn
Bjarni Þór fór sem fyrr segir yfir 
stöðu vallanna í Reykjavík. KR-
völlurinn lítur ekki vel út. Stór 
munur er þó á vellinum sunnan- 
og norðanmegin. Norðanmegin er 
hann mjög illa farinn eftir svell-
kal.

Vodafone-völlur Valsmanna 
er í sæmilegu ástandi enda með 
undir hita en þó ekkert sérstak-
ur. Í honum eru stórir kalblett-
ir. Bjarni talaði sérstaklega um 
undir hitann og sagði hann gott tól 
sem hægt væri að nýta sér en hann 
væri gagnslaus ef hann væri ekki 
nýttur. Mikla peninga kostar að 
hita upp vellina með þeirri tækni 
og mismunandi hversu mikið þetta 
hjálpartæki er notað.

Víkingsvöllur nýliðanna í Foss-
vogi er mjög illa farinn en Fylkis-
völlurinn skárri en oft áður. Bjarni 
vildi meina að Fylkisvöllurinn 
væri skástur í Reykjavík ásamt 
Fjölnisvellinum sem slapp mjög 
vel. 

Þar er æfingagrasið aftur á móti 
algjörlega dautt en keppnisvöllur-
inn klár.  tom@frettabladid.is

Grasið dautt í Dalnum
Þjóðarleikvangurinn mjög illa farinn eft ir erfi ðan vetur en unnið er í honum.
Óvíst hvort Framarar fái að spila heimaleik á Laugardalsvelli í maímánuði.

ENDURLÍFGUN  Bjarni Þór Hannesson rýnir í Laugardalsvöllinn sem verið er að reyna að vekja til lífsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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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 STÖÐ 3

SKJÁREINN

07.20 What to Expect When You are 
Expecting  
09.10 Rumor Has It  
10.50 Stepmom
12.55 What to Expect When You are 
Expecting  
14.45 Here Comes the Boom  
16.30 Rumor Has It
18.10 Stepmom  
20.15 Here Comes the Boom  
22.00 The Sessions
23.35 The Fighter
01.30 The Tournament
03.05 The Sessions

18.00 Strákarnir
18.30 Friends
18.55 Seinfeld  
19.20 Modern Family  
19.40 Two and a Half Men  (3:19) 
20.05 Tekinn 2  (9:14) 
20.30 Weeds  (9:13) 
21.00 Twenty Four  (5:24)
21.40 Without a Trace  (8:24)
22.25 Curb Your Enthusiasm  (9:10) 
22.55 Tekinn 2
23.20 Weeds  
23.50 Without a Trace  
00.35 Curb Your Enthusiasm  
01.10 Tónlistarmyndbönd

07.00 Brunabílarnir 07.23 Latibær 07.47 
Ævintýraferðin 08.00 Dóra könnuður  08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  08.55 Sumardalsmyllan  09.00 Áfram 
Diego, áfram!  09.24 Svampur Sveinsson 09.45 
Hvellur keppnisbíll 09.55 UKI 10.00 Ævintýri 
Tinna  10.25 Ljóti andarunginn og ég  
10.47 Tommi og Jenni 10.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  11.00 Brunabílarnir  11.23 Latibær 
 11.47 Ævintýraferðin  12.00 Dóra könnuður 12.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  12.55 Sumardalsmyllan  13.00 Áfram 
Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveinsson  13.45 
Hvellur keppnisbíll  13.55 UKI 14.00 Ævintýri Tinna 
 14.25 Ljóti andarunginn og ég  14.47 Tommi og 
Jenni 14.56 Rasmus Klumpur og félagar  15.00 
Brunabílarnir  15.23 Latibær  15.47 Ævintýraferðin 
16.00 Dóra könnuður  16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.45 Doddi litli og Eyrnastór  16.55 
Sumardalsmyllan  17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 17.45 Hvellur keppnis-
bíll  17.55 UKI 18.00 Ævintýri Tinna  18.25 Ljóti 
andarunginn og ég  18.47 Tommi og Jenni 18.56 
Rasmus Klumpur og félagar  19.00 Fuglaborgin 
 20.25 Sögur fyrir svefninn

13.50 Simpson-fjölskyldan  
14.10 Friends
14.35 Glee  
15.20 Gossip Girl
16.05 Hart of Dixie  
16.45 Pretty Little Liars
17.30 How To Make it in America  
18.00 Top 20 Funniest  
18.45 Community  
19.05 Malibu Country
19.30 Lífsstíll 
19.55 American Idol  (30:39) 
21.15 Hawthorne  (9:10)
22.00 Supernatural  (12:22) 
22.40 Sons of Anarchy  
23.20 Malibu Country  
23.40 Lífsstíll  
00.05 American Idol  
01.25 Hawthorne
02.05 Supernatural  
02.55 Tónlistarmyndbönd

08.00 Teitur
08.11 Poppý kisulóra
08.22 Froskur og vinir hans
08.29 Kóala-bræður
08.39 Lítil prinsessa
08.50 Friðþjófur forvitni
09.13 Franklín 
09.35 Babar og Badou
09.57 Litli prinsinn
10.19 Grettir 
10.31 Prinsessan og froskurinn
12.05 RIG - Reykjavíkurleikarnir 2014 
(Samkvæmisdans)
13.35 Söngvaskáldin og Sinfó
15.25 Í sátt og samlyndi
15.45 Úrslitakeppnin í handbolta karla
17.20 Einar Áskell
17.33 Verðlaunafé
17.35 Stundin okkar
18.01 Skrípin
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Eftir sprautuna
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Eldað með Ebbu (7:8)  
20.05 Hönnunarkeppni 
20.45 Martin læknir (7:8) (Doc Martin)  
21.35 Best í Brooklyn (13:22) (Brooklyn 
Nine-Nine) 
22.00 Glæpahneigð (18:24) (Criminal 
Minds VIII)  
22.40 Barnaby ræður gátuna–  Dýrs-
legt eðli (Midsomer Murders)
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
14.40 Solsidan 
15.05 The Millers 
15.30 The Voice 
17.00 The Voice 
17.45 Dr. Phil
18.25 Design Star 
19.15 Cheers 
19.40 America‘s Funniest Home 
Videos 
20.05 Læknirinn í eldhúsinu (2:8) 
20.30 Royal Pains (2:16) 
21.20 Scandal (14:22) 
22.10 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.00 The Tonight Show
23.50 Royal Pains
00.40 The Good Wife 
01.30 Beauty and the Beast 
02.20 Scandal 
03.10 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014 
13.50 LPGA Tour 2014 16.50 PGA Tour 2014 
- Highlights 17.45 Golfing World 2014 18.35 
Inside The PGA Tour 2014 19.00 PGA Tour 2014 
22.00 Inside The PGA Tour 2014 22.30 LPGA 
Tour 2014 

06.00 Motors TV 13.10 Bundesliga Highlights 
Show 14.00 FC Bayern Munchen - Borussia 
Dortmund 16.00 Borussia Dortmund - Mainz 
05 18.00 AFC Ajax - ADO Den Haag 20.00 
Bundesliga Highlights Show 20.50 Motors TV

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Suðurnesjamagasín

12.20 Aston Villa - Southampton  
14.00 Messan
15.35 Cardiff - Stoke
17.20 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
18.15 Everton - Man. Utd.  
20.00 Premier League World  
20.30 Enska 1. deildin. Burnley - Wigan
22.15 Netherlands, Sao Paulo, Chile 
 Skemmtilegir þættir um landsliðin sem 
munu keppa á HM 2014 í Brasilíu í sumar.
22.45 Football League Show 2013/14
23.15 Chelsea - Sunderland
01.00 PL Classic Matches. Arsenal - 
Liverpool, 2003  
01.30 Messan

07.00 Meistaradeildin - meistaramörk
13.10 Þýsku mörkin  
13.40 Meistaradeild Evrópu. Atletico 
Madrid - Chelsea  
15.20 Meistaradeild Evrópu. Real 
Madrid - Bayern München
17.00 Meistaradeildin - meistaramörk
17.30 KR - Grindavík  
19.00 Benfica - Juventus  Bein útsend-
ing frá leik Benfica og Juventus í Evrópu-
deildinni.
21.00 3. liðið  Fjögurra þátta sería sem 
fjallar um knattspyrnu frá sjónarhorni 
dómaranna. 
21.30 Atletico Madrid - Elche  Útsend-
ing frá leik Atletico Madrid og Elche í 
spænska boltanum.
23.10 Benfica - Juventus  
00.50 3. liðið  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.25 Ferðin til tunglsins  
09.50 Happy Feet Two
11.30 Max and Co  
12.45 Malcolm in the Middle
13.10 The O.C.  
13.55 Fun With Dick and Jane  
15.30 Leap Year  
17.10 Mike and Molly
17.33 How I Met Your Mother  
17.58 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Fóstbræður  
19.30 Friends With Better Lives  (2:13) 
19.55 Masterchef USA  (16:25) 
20.40 The Blacklist  (19:22) Æsispenn-
andi þáttaröð með James Spader í hlut-
verki eins eftirlýstasta glæpamanns heims, 
Raymond Red Reddington, sem gefur 
sig fram við FBI og býður fram aðstoð 
sína við að klófesta hættulega glæpa- og 
hryðjuverkamenn.
21.25 NCIS  (10:24) Stórgóðir og léttir 
spennuþættir sem fjalla um Leroy Jethro 
Gibbs og félaga hans í rannsóknardeild 
bandaríska sjóhersins sem þurfa að glíma 
við æ flóknari og hættulegri mál.
22.10 Person of Interest  (13:23) 
22.55 Mr. Selfridge  
23.40 The Following  
00.25 The Messenger
02.15 Fun With Dick and Jane
03.45 Leap Year
05.25 Friends With Better Lives
05.50 Fréttir og Ísland í dag

Bylgjan kl. 19.00
90’s-þátturinn
Þórunn Clausen stjórnar 
hér sínum fyrsta þætti á 
Bylgjunni. Þátturinn er 
tileinkaður vinsælli 
og skemmtilegri 
tónlist frá tíunda 
áratugnum eða 
90’s. Þráinn 
Steinsson er 
tæknistjóri 
þáttarins.

Stöð 2 kl. 19.55
Masterchef USA
Stórskemmtilegur 
matreiðsluþáttur 
með Gordon 
Ramsey í for-
grunni þar sem 
áhugakokkar 
keppast við að 
vinna bragð-
lauka dóm-
nefndarinnar á 
sitt band.

Benfi ca - Juventus
STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00 Bein út-
sending frá leik Benfi ca og Juventus 
í Evrópudeildinni.

American Idol
STÖÐ 3 KL. 19.55 Það er sann-
kölluð draumasveit dómara sem situr 
í hásætinu þetta árið en hana skipa 
Keith Urban, Jennifer Lopez og í fyrsta 
sinn kemur hinn silkimjúki söngvari og 
leikari Harry Connick Jr.

Eldað með Ebbu
SJÓNVARPIÐ KL. 19.35 Ebba Guðný 
sýnir áhorfendum hversu auðvelt það 
getur verið að elda hollan og nær-
ingarríkan mat úr góðu hráefni. Mat-
reiðsluþáttur fyrir alla fj ölskylduna með 
skemmtilegu fræðsluívafi .
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LONDON hornsófi. Slitsterkt áklæði grátt eða beige. 
Stærð: 225 x 225 H: 85 cm. Einnig fáanlegur í svörtu leðri. 

309.990
FULLT VERÐ 359.990

LONDON – HORNSÓFI 2H2

KLINT – 3JA SÆTA SÓFI

KLINT 3ja sætasófi. Svart leður á slitflötum. 
Stærð: 193x881 H: 80 cm.
2ja sæta sófi TILBOÐ 169.990
TTilboðsverð 149.990ilboðs erð 149 990

179.990
FULLT VERÐ 209.990

DC 3600 3ja sæta sófi. Koníaksbrúnt leður 
á slitflötum. á slitflötum SStærð: 202 x 82 tærð: 202 x 82 HH: 85 cm.: 85 cm

DC 3600DC 3600 – 3JA SÆTA SÓFI – 3JA SÆTA SÓFI

299.990
FULLT VERÐ 329.990

M J Ú K I R  S Ó FA R ,  S T Ó R I R  S Ó FA R , 
H O R N S Ó FA R ,  T U N G U S Ó FA R  . . .

DCDCDC DC 4204204204200000 3j3j 3j 3ja sa sa sa sætaætaætaæta sósó só sófififi.fi.  SSSSvarvarvarv t lt lt leðueðueður ár ár á 
slitflötum. Stærð: 211 x 82 H: 85 cm.

DC 4200 Ó – 3JA SÆTA SÓFI

333311110000.999999990000
FULLT VERÐ 349.900



REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • 

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

MERIDA MATTS JUNIOR 
FJALLAHJÓL

Léttgreiðslur 10.832 KR.
í 6 mánuði

64.990 KR.

Taktu Merida gæðahjólin til kostanna á komandi sumri og hjólreiðar verða ný upplifun fyrir þig og 
þína. Í Ellingsen færðu einstakt úrval reiðhjóla fyrir konur og karla, stelpur og stráka … á götuna, 
öræfin og fjöllin, fyrir keppnina, sumarfríið og fjölskyldustundirnar. 

Hjólaðu í5

SUMARDAGINN
FYRSTA

Stærð: 1–2 ára17.990 KR.
Einnig til í bleiku

Léttgreiðslur 2.998 KR.
í 6 mánuði

MERIDA JONATHAN ÞRÍHJÓL

Stærðir:

Bremsur:
Gírskipting:

24“

V-BRAKE

Shimano 21-SPEED

Stærð:

Bremsur:

Gírar:

Einnig til í svörtu

20”

V-BRAKE

Shimano 6-SPEEDLéttgreiðslur 7.665 KR.
í 6 mánuði

45.990 KR.

MERIDA BELLA 20 BARNAHJÓL

Bremsur:

Stærð:

Fótbremsur

12”

Léttgreiðslur 4.165 KR.
í 6 mánuði

24.990 KR.

MERIDA DINO BARNAHJÓL  MERIDA BELLA 20 BARNAH ÓJÓL

OPIÐ 
Í DAG
12–16

BARNAHJÁLMUR  
fylgir öllum seldum  
barnahjólum  
í dag!

un fyrir þig og

VAXTALAUSAR 
GREIÐSLUR  

í allt að  
6 mánuði
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upp.“ Hann bætir við að hann hafi 
þegar skrifað nokkrar útgáfur af 
leikgerðinni. „Á mánudaginn byrj-
um við að lesa leikgerðina saman, 
hópurinn, og komum til með að 
móta hana áfram,“ segir hann að 
lokum.  olof@frettabladid.is

Ásgeir Trausti, FM Belfast og 
hinn bandaríski Z-Trip koma til 
með að spila á stórum EVE Fan-
fest-tónleikum í ár, laugardags-
kvöldið 3. maí.

„Z-Trip var með magnað sjóv 
á EVE Fanfest í Hörpu í fyrra,“ 
segir Eldar Ástþórsson, upplýs-
ingafulltrúi CCP. „FM Belfast 
hefur einnig spilað fyrir okkur 
áður, en sveitin spilaði í troð-
fullri Laugardalshöll þar sem 
Fanfestið fór fram 2011, ásamt 
Booka Shade. Svo er Ásgeir 
Trausti að verða eitt stærsta 

nafn íslenskrar tónlistar,“ 
útskýrir Eldar, fullur til-
hlökkunar. Á meðal 
þeirra þeirra sem hafa 
spilað á EVE Fanfest 
síðustu ár eru stór 
nöfn á borð við Gus-
Gus, Booka Shade, 
2manyDJs, Retro 
Stefson, Skálmöld og 
Ham. „Frá árinu 
2004 hefur CCP 
haldið árlega 
Fanfest-
hátíð sína 

í Reykjavík og við-
burðurinn hefur 
vaxið mikið ár frá 
ári. Í ár fer hátíðin 
fram í öllum rýmum 
Hörpu,“ segir Eldar 
og bætir við að dag-
skráin sé gríðar-
lega fjölbreytt. „Það 
verða sýningar, fyr-
irlestrar og óvæntar 
uppákomur, en CCP 
fagnar tíu ára afmæli 

EVE Fanfest í ár.“  
 - ósk

Z-Trip og Ásgeir Trausti troða upp
EVE Fanfest kynnir glæsilega tónleikadagskrá á tíu ára afmæli hátíðarinnar í Hörpu þann þriðja maí.

EVE FANFEST VERÐUR STÓRT Í ÁR 
 Mikill fjöldi erlendra gesta gerir sér ferð 
á hátíðina ár hvert.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

Það er Maður ársins með Frikka D. 
Brósi er sumarið í mannsmynd.
Jón Jónsson, tónlistarmaður

SUMARLAGIÐ

„Við byrjum að æfa á mánudag-
inn,“ segir Una Þorleifsdóttir, leik-
stjóri verksins Konan við 1000°, 
sem byggt er á samnefndri skáld-
sögu Hallgríms Helgasonar. „Verk-
ið verður sett á svið í haust, nánar 
tiltekið í september,“ segir Una 
jafnframt um annað verkið sem 
hún leikstýrir í Þjóðleikhúsinu, 
en hún leikstýrði Harmsögu eftir 
Mikael Torfason á síðasta ári við 
góðan orðstír. Í verkinu koma til 
með að leika þau Guðrún Gísladótt-
ir, Baldur Trausti Hreinsson, Edda 
Arnljótsdóttir, Edda Björg Eyjólfs-
dóttir, Elma Stefanía Ágústsdóttir 
og Snorri Engilbertsson. 

Bók Hallgríms var tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
árið 2011, og til Bókmenntaverð-
launa Norðurlandaráðs árið 2012, 
en hún var nokkuð umdeild. 

Bókin byggist að hluta á ævi 
Brynhildar Georgíu Björnsson, 
sonardóttur Sveins Björnssonar, 
sem var fyrsti forseti Íslands. Í 
bókinni heitir aðalsöguhetjan Her-
björg María Björnsson og Hall-
grímur birtir í bókinni formála þar 
sem hann biður lesendur að blanda 
þessu tvennu ekki saman því bókin 
hans sé skáldskapur. 

Í kjölfar útgáfu bókarinnar 
ritaði dóttir Brynhildar grein í 
Fréttablaðinu þar sem hún lýsti 
yfir óánægju með bókina og fram-
komu Hallgríms í garð fjölskyldu 
sinnar. 

„Þetta er náttúrulega skáldskap-
ur og það er þannig sem ég nálgast 
þetta, þó að sagan eigi samsvörun 
í sögu þessarar konu. Fyrir mér er 
þetta ekki tilraun til þess að segja 
sögu þessarar fjölskyldu, held-
ur fólks sem finnur sig í þessum 
aðstæðum,“ útskýrir Una og bætir 
við að hún hlakki mikið til sam-
starfsins við Hallgrím.

Hallgrímur tekur í sama 
streng og segist ekki hafa breytt 
áherslum vegna gagnrýninnar.  
„Maður breytir ekki bókum eftir 
á, leikgerð er meira spurning um 
val. Þetta snýst um á hvað maður 
leggur áherslu. Bókin er löng og 
mikil, og það þarf að stytta leið-
ir, færa kannski hluti til og stokka 

Umdeild bók á svið
Konan við 1000°verður sett á svið í Þjóðleikhúsinu í september. Höfundur 
bókarinnar, Hallgrímur Helgason, skrifar leikgerð og Una Þorleifsdóttir leikstýrir.

LEIKSTJÓRINN  Una Þorleifsdóttir segir verkið vera skáldskap og að hún nálgist það 
sem slíkan.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BREYTIR EKKI BÓKINNI EFTIR Á  Hall-
grímur segist ekki hafa breytt áherslum 
vegna gagnrýni sem hann hlaut fyrir 
bókina.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jón Þór Birgisson, betur þekkt-
ur sem Jónsi í Sigur Rós, og Alex 
Somers semja tónlistina í nýrri 
bandarískri þáttaröð sem kallast 
Manhattan. Þetta kemur fram á 
breska fréttavefnum NME. Þætt-
irnir fara í sýningu í júlímánuði, 
á bandarísku sjónvarpsstöðinni 
WGN. 

Þáttaröðin fjallar um kapp-
hlaupið við smíði kjarnorku-
sprengju á fimmta áratug síðustu 
aldar, en þau John Benjamin Hic-
key, Olivia Williams og Daniel 
Stern fara með aðalhlutverkin á 
þáttunum.

Þættirnir eru skrifaðir af Sam 

Shaw og þá leikstýrir Emmy-verð-
launahafinn Thomas Schlamme 
þáttunum.

Jónsi og Alex hafa unnið saman 
í ýmsum verkefnum og hafa samið 
tónlist saman undir nafninu Jonsi 
& Alex síðan árið 2003. Saman 
eru þeir best þekktir fyrir verk-
ið Riceboy Sleeps. Þá túruðu þeir 
saman þegar þeir fylgdu sólóplötu 
Jónsa, Go, eftir árið 2010.

Jónsi og félagar hans í Sigur 
Rós komu á dögunum fram í þátt-
unum Game of Thrones, en þar 
spilaði sveitin sína útgáfu af þjóð-
lagi úr þáttunum, sem heitir The 
Rains of Castamere. 

Semja tónlist fyrir bandaríska þætti
Jónsi í Sigur Rós og Alex Somers semja tónlistina við nýja bandaríska þætti sem 
bera nafnið Manhattan. Þættirnir fara í sýningu á nýrri sjónvarpsstöð, WGN, í júlí.

GOTT TEYMI  Jón Þór Birgisson og Alex 
Somers semja tónlistina í nýrri þáttaröð, 
sem kallast Manhattan. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 Fyrir mér er þetta 
ekki tilraun til þess að 

segja sögu þessarar 
fjölskyldu, heldur fólks 
sem finnur sig í þessum 

aðstæðum.
Una Þorleifsdóttir leikstjóri

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

„Ákaflega kraftmikil og sterk sýning”
JBG - Fbl

„Leikhús í sinni bestu mynd”
BL - Pressan

„Glimrandi míní Hamlet”
HA - DV

Borgarleikhúsið

Fös 25/4 kl. 10:00 UPPSELT
Sun 27/4  kl. 13:00  UPPSELT
Sun 27/4  kl. 14:30  UPPSELT
Mið 30/4  kl. 10:00 UPPSELT
Fös   2/5   kl. 10:00 UPPSELT
Sun  4/5  kl. 13:00  örfá sæti
Sun  4/5  kl. 14:30  örfá sæti

Þri    6/5 kl. 10:00 UPPSELT
Mið  7/5   kl. 10:00 UPPSELT
Fim  8/5    kl. 10:00 UPPSELT
Fös   9/5 kl. 10:00 UPPSELT
Þri   13/5 kl. 10:00 UPPSELT
Mið 14/5 kl. 10:00 UPPSELT
Fim 15/5 kl. 10:00 UPPSELT

Frægasta leikrit allra tíma 
...fyrir byrjendur

1989 2014

Stuðboltar blómaskeiðsins mæta aftur með alla 
    bestu ballslagara sjötta og sjöunda áratugarins!

FRAMUNDAN:

með Gunna Þórðar, Ásgeiri Óskars Stuðmanni, 
Jonna Ólafs úr Pelican og

Óttari Felix úr Pops

Gullkistan

föstud. og laugard. 25.-26. apríl

2.-3. maí



Börn
Flíspeysur  2.990,- 

Softshell peysur  4.490,- 

Softshell buxur  5.490,- 

Regnbuxur  1.990,- 

Regnjakkar  2.490,- 

Skór  7.990,-

 

 

Dömur & herrar

Sumardaginn
fyrsta 11-16

VERÐDÆMI

Opið í dag 

Bolir  1.990,- 

Skyrtur  3.990,- 

Flíspeysur  3.990,- 

Softshell peysur  5.990,- 

Core Stretch peysur 5.490,- 

Buxur  4.990,- 

Softshell buxur  8.490,- 

Zip off buxur  8.490,-

Stretch buxur  8.990,-

Regnbuxur  1.990,- 

Regnjakkar  2.990,- 

Hjólajakkar  6.990,-

Kápur  8.990.-  

Skór 7.490,- 

Bakpokar  4.990,- 

o.fl. o.fl. 

 

„ÓDÝRA HORNIÐ“

  VERÐHRUN! 

OKKAR VERÐ
NÝJAR VÖRUR! 
         SUMAR 2014

OPIÐ 
VIRKA DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

Yfir 500.000 manns hafa 
séð myndina
Franska kvikmyndin De Toutes Nos 
Forces, sem Barði Jóhannsson gerði 
tónlistina við, hefur verið á topp tíu 
lista yfir aðsóknarmestu kvikmynd-
irnar í Frakklandi í þrjár vikur. 
Alls hafa um 500.000 manns séð 
myndina í kvikmyndahúsum í Frakk-
landi. 190.000 manns sáu myndina á 
fyrstu fjórum sýningardögunum.
Barði, sem gjarnan er bendlaður 
við Bang Gang, vinnur nú hörðum 
höndum að því að klára fyrstu plötu 

Starwalker, sem er dúett 
hans og Jean-Benoit 

Dunckel úr Air. Þá er 
ný Bang Gang-

plata væntanleg á 
árinu.  - glp

1 Myndum af lögregluofb eldi rignir inn 
á Twitter

2 Ofurkropparnir mættu 
3 Barnaníðingar borga með Bitcoin
4 Umfj öllun, viðtöl og myndir: Haukar 

- FH 25-32
5 „Eru stelpur í alvöru að hleypa 

þessum Gordie Shore gaurum upp 
á sig?“

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 

GRANDI–L INDIR–SKE IFAN–VEFVERSLUN

4 SÍÐUR
FYLGJA

FRÉTTABLAÐINU 
Í DAG.

afsláttur

afsláttur

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

  40%-
  70%

  50%
Opið í dag 

sumardaginn fyrsta frá kl. 13 til 17 

af öllum skyrtum mikið úrval!

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

Stefnir á hamskipti eftir 
súkkulaðiát
Katrín Jakobsdóttir, þingmaður 
og formaður Vinstri grænna, eyddi 
páskafríinu að mestu uppi í sófa 
þar sem hún las bækur og borð-
aði súkkulaði. „Ég gerði tilraun til 
útivistar í haglélinu í fríinu en endaði 
á að lesa ótrúlega mikið og borða of 
mikið súkkulaði,“ segir Katrín. Hún 
las meðal annars Hamskiptin eftir 
Inga Frey Vilhjálmsson 
og bókina Capital in 
the 21st Century. 
„Nú er fram undan 
lokaspretturinn á 
þinghaldinu og 
svo þarf ég að ná 
af mér súkkul-
aðinu,“ segir 
Katrín og 
hlær.      - hg
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