
VIÐ REYKJAVÍKURTJÖRNSelkórinn heldur tvenna tónleika í Norðurljósasal Hörpu 
á sunnudaginn, 18. maí, kl. 17 og kl. 20. Flutt verða helstu 

dægurlög Gunnars Þórðarsonar sem þjóðin hefur tekið 
ástfóstri við og eru löngu orðin sígild. Sjálfur leikur hann 
með kórnum ásamt hljómsveit. 

LÉTTUR RÉTTUR Bragðmikill og skemmtilegur kjúklingaréttur frá Holta. 

MYND/GVAELDAÐ MEÐ HOLTA HOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokk
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað ðhonu ld

www.gengurvel.is 

 er spennandi nýjung sem er fyrst og fremst ætluð karlmönnum sem hafa einkenni  góðkynja stækkunar á blöðruhálskirtli sem getur valdið vandræðum við þvaglát.

 fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða
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- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  

Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 

leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 
Helstu námsgreinar:- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.

- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    

- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.

- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði

Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjöld
Umsögn:
L ið
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ALLT FYRIR HEIMILIÐ
FÖSTUDAGUR  16. MAÍ 2014 Kynningarblað Húsgögn, litaval, stíll, gjafahugmyndir og góð ráð.

Guðmundur Jóhannsson er verkefna-
stjóri í markaðsþróun Símans. Hann 
segir Fitbit gefa nýja sýn á sólarhring-
inn fyrir þá sem mæla lífsstíl sinn með 
armbandinu.
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 16. MAÍ 2014
FÖSTUDAGUR

Jóhannes Arnljóts 

Ottósson gullsmiður

MEÐ NÝJA LÍNU 

Í KVENSKARTI 

HJÁ NOX 2

Andrea Fanney Jóns-

dóttir deildarstjóri

STOLT AF ÚT-
SKRIFTARNEM-

ENDUM SÍNUM 8

Silja Kristjánsdóttir 

textílkennari

HANNAR SÆTAR 

NÁTTUGLUR 
FYRIR BÖRN 10

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Föstudagur

14

3 SÉRBLÖÐ
Lífið | Allt fyrir heimilið | Fólk  

Sími: 512 5000

16. maí 2014
114. tölublað 14. árgangur

Fundaði með aðstandendum  
Innanríkisráðherra fundaði með 
aðstandendum Hjördísar Svan rétt 
áður en Hjördís nam börnin á brott. 2
Enginn samningavilji  Formaður 
Sjúkraliðafélags Íslands segir engar 
samningaviðræður vera í gangi. 6
Báru saman bækur   Þeir sem eru 
grunaðir um að nauðga 16 ára stúlku 
báru saman bækurnar á Facebook.  6

SKOÐUN Pawel Bartoszek 
skrifar um sanngjörn laun 
og fullkomið verkfall. 15

MENNING Fantastar leggja 
undir sig Brimhúsið við 
Geirsgötu á Listahátíð.  22

LÍFIÐ Stúlknadúettinn My 
Bubba tók upp nýja plötu í 
frægu stúdíói í LA.  34

SPORT Móðirin kom inn 
á fyrir dótturina í úrvals-
deildarleik á Skaganum.30

FRÉTTIR

Ætlaði aldrei í pólitík
Heiða Kristín Helgadóttir hefur á 
skömmum tíma náð að festa sig í 
sessi í íslenskum stjórnmálum. Hún 
segist hafa fæðst miðaldra og býr yfir 
miklum leiðtogahæfileikum en er 
með öllu laglaus. 

Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

www.hi.is

LAGADEILD

BA nám í lögfræði

Skráningu lýkur 5. júní 

Inntökupróf verður 13. júní

www.lagadeild.hi.is 

LANDNÝTING „Við erum að senda 
samtals 500-550 rúmmetra af 
lerki frá Skógrækt ríkisins á 
Hallormsstað til Elkem á Grund-
artanga, á 12-14 bílum. Þar er 
það kurlað niður. Svo fara tveir 
bílar að auki með tré frá bænd-
um á Fljótsdalshéraði í fyrsta 
skipti,“ segir Þór Þorfinnsson, 
skógarvörður á Hallormsstað. 

Þór segir það fyrst og fremst 
kolefnið úr viðnum sem Elkem 
sækist eftir. Fyrirtækið kaupir 
einnig tré úr Eyjafirði, Borgar-
firði og af Suðurlandi. „Þetta er 
auðvitað bara brot af því sem 
Elkem er að nota en við gerðum 
samning við fyrirtækið og reyn-
um að skaffa því eins mikið og 
við getum.“ 

Þór segir söluna hjálpa til við 
að fjármagna kostnaðinn við 
nauðsynlega grisjun skógarins 
og því mjög jákvæða enda sé 
ekki um smíðavið að ræða.   - gun

Skógrækt ríkisins selur lerki:

Sendir Elkem 
við í tonnatali 

TRJÁFLUTNINGAR  Skógarhögg og viðarsala er sístækkandi atvinnugrein á Íslandi. Hér er verið að ferma bíl með lerkitrjábolum 
í Hallormsstaðarskógi og flytja á Grundartanga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL Ekkert þeirra 
hátt í 700 sumarhúsa sem standa 
á verndarsvæði Þingvallavatns 
uppfyllir þær kröfur sem þar eru 
í gildi um fráveitumál. Frestur til 
að koma upp rotþróm sem uppfylla 
skilyrði hefur verið framlengdur í 
tvígang án umbóta á svæðinu. 

Þetta er niðurstaða samstarfs-
hóps Heilbrigðiseftirlits Suður-
lands (HES), sveitarfélaga og 
þjóðgarðsins á Þingvöllum um 
fráveitu- og neysluvatnsmál sum-
arhúsa innan verndarsvæðisins. 
Greinargerð um niðurstöðurn-
ar verður kynnt nú um mánaða-
mótin. Leiðarljós vinnunnar var 
hvernig hægt væri að vernda 
vatnasvið og lífríki Þingvalla-
vatns frá mengun af völdum frá-
veitu, jafnt sem gæði neysluvatns.

„Þetta er í tómum ólestri, má 
segja. Það þarf að gera verulegar 

úrbætur alls staðar að kalla,“ 
segir Birgir Þórðarson, heilbrigð-
isfulltrúi hjá HES. Tölur lágu 
fyrir um sumarhús innan þjóð-
garðsins í fyrra en nú hefur allt 
vatnsverndarsvæðið verið tekið út 
og sá grunur verið staðfestur að 
fráveitumál uppfylla hvergi nærri 
þær kröfur sem gerðar eru.

Úrlausn vandans er ekki í sjón-
máli. Hvorki hafa verið dregnar 
línur um hvaða búnað skal hafa 
við bústaði á svæðinu og lausn-
ir á rotþróarvandanum eru ekki 
fundnar, þótt hugmyndir hafi 
verið reifaðar.

Birgir segir koma til greina að 
skipta svæðinu eftir jarðvegsgerð; 
þar sem er hraun verði að hlíta 
ströngustu reglum en þar sem 
dýpri jarðvegur er til staðar mætti 
vera með hefðbundnari tækni, þó  
að strangari væri en víðast hvar. 

„Eina örugga lausnin er að nýta 
safntanka og keyra allt skolp í 
burtu, en það er mjög dýr lausn,“ 
segir Birgir. Hreinsigjald sumar-
húsaeigenda er í dag um 7.000 
krónur á ári en sá kostnaður myndi 
líklega verða fimmtánfaldur.  
Sprenging í ferðamannastraumi 

til Þingvalla gerir úrlausn vand-
ans á svæðinu enn frekar aðkall-
andi, en nýleg salernisaðstaða sem 
tekin var í notkun við fræðslumið-
stöðina við Hakið annar ekki þeim 
fjölda gesta sem sækir Þingvelli 
heim. 
 - shá

Fráveita sumarhúsa í ólestri 
Verulegar úrbætur þurfa að koma til í fráveitumálum á verndarsvæði Þingvallavatns. Ekki finnst það sumar-
hús þar sem fráveita stenst kröfur. Lausn vandans er ekki í sjónmáli en þær nærtækustu verða eigendum dýrar.

Á verndarsvæði Þingvallavatns er krafist ítarlegri hreinsunar á fráveitu-
vatni en á vatnsverndarsvæðum annars staðar á Íslandi. Skal viðbótar-
þrep fráveitu sérstaklega miðað að því að lækka gildi mengunarefna sem 
Þingvallavatn er talið viðkvæmt fyrir.

„Samhliða því sem kanna þarf ástand fráveitna á öllu verndar-
svæðinu er nauðsynlegt að hefja úrbætur á þeim nú þegar. Til þess 
þurfa viðkomandi stjórnvöld að vinna saman að lausnum fyrir svæðið. 
Horfa verður sérstaklega til þess hvernig hægt er að koma í veg fyrir 
mengun Þingvallavatns af völdum fráveitna. Neysluvatnsöflun og heil-
næmi drykkjarvatns er að sjálfsögðu líka aðkallandi fyrir neytendur og 
ferðaþjónustu á svæðinu.“

 Stöðuskýrsla HES maí 2013.

➜ Ítarlegri kröfur um hreinsun skólps

Bolungarvík 8°  SV 5
Akureyri 10°  SV 4
Egilsstaðir 8°  V 5
Kirkjubæjarkl. 13°  V 6
Reykjavík 10°  SV 6

SUÐVESTAN ÁTT  víðast 5-10 m/s og 
víða bjart með köflum en lítils háttar 
skúrir S- og V-til. Þykknar upp syðra í 
kvöld. Hiti 6-14 stig. 4

HANDBOLTI ÍBV tryggði sér Íslands-
meistaratitilinn í handbolta karla 
með sigri á deildar- og bikarmeist-
urum Hauka, 29-28, í mögnuðum 
oddaleik á Ásvöllum í gærkvöldi. 
Þetta er í fyrsta sinn sem ÍBV 
verður Íslandsmeistari í karla-
flokki og var fögnuður Eyjamanna 
og fjölmargra stuðningsmanna 
þeirra í leikslok ósvikinn.

„Vestmannaeyjar unnu þennan 
leik – svo einfalt er það,“ sagði 
Agnar Smári Jónsson eftir leik.

„Ég ætlaði ekki að tapa svona 
leik. Það kom bara ekki til greina. 
Ég er ættaður úr Vestmanna-
eyjum og elska þessa eyju. Þetta er 
algjörlega mögnuð tilfinning – sú 
besta í heimi.“ 

 - esá / íþróttir 30

Draumur nýliðanna rættist þegar þeir lögðu Hauka í oddaleik í gærkvöldi:

ÍBV Íslandsmeistari í fyrsta sinn

FÖGNUÐUR  Agnar Smári Jónsson, sem skoraði þrettán mörk í leiknum, heldur á 
Theódóri Sigurbjörnssyni eftir að Íslandsmeistaratitillinn var í höfn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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  Ráðuneytið gerði 
athugasemdir við um-

rædda málsmeðferð síðast-
liðið haust og þess vegna 

var það algjörlega sjálfsagt 
og eðlilegt að fyrirheit 
væru gefin um að slíkt 

myndi ekki endurtaka sig. 
Og það hefur verið tryggt. 

Hanna Birna Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra

SPURNING DAGSINS

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

 3 brennarar úr ryðfríu stáli

Opið til kl. 16 á laugardag

KJARAMÁL Mikill hiti var í grunnskólakennurum 
sem lögðu niður vinnu í gærmorgun. Í stað þess 
að kenna söfnuðust þeir saman á útifundi á Ing-
ólfstorgi og víðar um land til að leggja áherslu á 
kröfur sínar um bætt kjör. 

„Það var frábært að sjá þessa miklu samstöðu 
og okkur þykir vænt um að foreldrar hafi líka 
mætt til að sýna okkur stuðning í verki,“ segir 
Geirlaug Ottósdóttir, kennari í Háaleitisskóla, 
sem las upp ályktun á fundinum á Ingólfstorgi 
sem var samþykkt.

Í ályktuninni segir að vinnustöðvunin sé 
neyðar úrræði sem kennarar hafi verið þvingað-
ir í vegna seinagangs viðsemjenda við samnings-

gerðina. Grunnskólakennarar hafi verið samn-
ingslausir í tvö ár og nú sé þolinmæði þeirra á 
þrotum.

„Við höfum tekið á okkur mikið aukaálag eins 
og aðrar stéttir. Nú er bráðum komið nóg. Við 
viljum fara að sjá breytingar. Fleiri og fleiri af 
þeim yngri í stéttinni eru að hugsa sér til hreyf-
ings. Þeir segjast ekki ætla að byrja í haust án 
samnings. Það er kominn tími til að krefja fram-
bjóðendur og sveitarstjórnarmenn svara um 
hvernig þeir sjá þetta fyrir sér,“ segir Geirlaug. 

Formaður Félags grunnskólakennara sagði við 
Fréttablaðið í gærkvöldi að viðræður kennara við 
sveitarfélögin haldi áfram í dag. - ibs

Mikill hiti var á baráttufundi grunnskólakennara á Ingólfstorgi í gær og mætingin var mjög góð:

Segja þolinmæði kennara vera á þrotum

BARÁTTUFUNDUR  Grunnskólakennarar fjöl-
menntu á baráttufund fyrir bættum kjörum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

DÓMSMÁL Aðstandendur Hjör-
dísar Svan Aðalsteinsdóttur 
áttu fund með Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur innanríkisráð-
herra skömmu áður en Hjördís 
ákvað að nema börn sín á brott 
og fara með þau frá Danmörku 
og til Íslands. Á fundinum töldu 
aðstandendur Hjördísar sig hafa 
fengið fullvissu frá ráðherran-
um um að börnin yrðu ekki send 
aftur úr landi. Hanna Birna þver-
tekur í samtali við Fréttablaðið 
fyrir að hafa gefið slíkt loforð. 

Hjördís var í vikunni dæmd í 
18 mánaða fangelsi fyrir ólöglegt 
brottnám. Þá hefur dómstóll hér á 
landi komist að þeirri niðurstöðu 
að börnin þrjú skuli fara aftur til 
föður síns. Verði það niðurstað-
an telur Arndís Ósk Hauksdóttir, 
prestur og stuðningsmaður Hjör-
dísar, að loforð hafi verið brotið. 
Arndís sat fundinn með ráðherra 
og lýsti því sem fram fór í bréfi 

sem hún hefur 
meðal annars 
sent á nokkra 
þingmenn.

„[Innanríkis]
ráðuneytið taldi 
sig ekki geta 
aðstoðað Hjör-
dísi við að flýja 
til Íslands með 
börnin en ef hún 

kæmist af eigin rammleik myndi 
verða stutt við hana, börnunum 
veitt vernd og þær yrðu ekki 
sendar úr landi aftur.“ 

Arndís tengist málinu náið. 
Hún hýsti Hjördísi og börnin á 
meðan þau fóru huldu höfði, vik-
urnar áður en Hjördís fór með 
þau með einkaflugvél til Íslands. 
„Hjördís fór með stelpurnar til 
Íslands því hún treysti orðum 
ráðherra og að þær yrðu vernd-
aðar frá frekari lögbrotum og 
ofbeldi,“ segir hún. 

„Ég skildi þetta hreinlega 
þannig að stelpurnar yrðu ekki 
undir neinum kringumstæðum 
sendar út aftur. Ég fór sérstak-
lega til Íslands til að fá fullvissu 
um að það væri óhætt fyrir Hjör-
dísi að koma heim með börnin en 
íslenskir dómstólar hafa dæmt 
að þær skuli aftur til ofbeldis-
mannsins, þrátt fyrir sálfræði-
skýrslur og læknisvottorð sem 
sanna misnotkun.“ 

Aðspurð segir Hanna Birna 
þessa lýsingu hljóta að byggja 
á misskilningi enda hafi aldrei 
verið gefin fyrirheit um annað 
en að ráðuneytið myndi beita sér 
fyrir því að börnin fengju rétt-
láta málsmeðferð ef málið kæmi 
til kasta þess. Hanna Birna segir 
ráðuneytið hafa gert allt sem í 
valdi þess stóð til að tryggja að 
það gengi eftir. 

„Ráðuneytið hefur talið að á 
fyrri stigum hafi mál Hjördísar 
ekki fengið nægilega vandaða 

málsmeðferð og það hefur eðli-
lega gengið nærri henni og hags-
munum barnanna,“ segir Hanna 
Birna. „Ráðuneytið gerði athuga-
semdir við umrædda málsmeð-
ferð síðastliðið haust og þess 
vegna var það algjörlega sjálfsagt 
og eðlilegt að fyrirheit væru gefin 
um að slíkt myndi ekki endurtaka 
sig. Og það hefur verið tryggt. Það 
er ein af ástæðum þess að málið 
er fyrir dómstólum núna. Á það 
ferli geta hins vegar hvorki ráð-
herra né ráðuneyti haft áhrif, en 
við hljótum öll að vona að niður-
staðan verði farsæl fyrir umrædd 
börn.“ erlabjorg@frettabladid.is

Ráðherra lofaði að 
vernda stúlkurnar   
Innanríkisráðherra fundaði með aðstandendum Hjördísar Aðalsteinsdóttur rétt 
áður en hún nam börn sín á brott frá Danmörku.  Einn fundarmanna segir að 
loforð hafi verið gefin. Börnin yrðu ekki send úr landi eins og nú stendur til.

Í FANGELSI Í DANMÖRKU  Hjördís Svan hefur verið dæmd í 18 mánaða fangelsi 
fyrir ólöglegt brottnám og Héraðsdómur Reykjavíkur hefur úrskurðað að stúlkurnar 
skuli afhentar föður sínum í Danmörku.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ARNDÍS ÓSK 
HAUKSDÓTTIR

RÁÐHERRA GAF LOFORÐ  Hanna Birna Kristjánsdóttir segist hafa lofað að stúlk-
urnar fengju réttláta meðferð á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Truenorth hlaut í gær Útflutningsverðlaun forseta Íslands við 
hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Leifur B. Dagfinnsson, einn aðaleigenda 
framleiðslufyrirtækisins, veitti verðlaununum viðtöku.

Að auki hlaut Magnús Scheving, hugmyndasmiður Latabæjar, heiðurs-
viðurkenningu fyrir að hafa aukið hróður Íslands á erlendri grund.  - bá

Árleg útflutningsverðlaun voru veitt á Bessastöðum í gær:

Forseti Íslands heiðrar Truenorth 

LISTAVERK Í VERÐLAUN  Forseti afhjúpaði við athöfnina listaverk eftir Jónínu 
Guðnadóttur sem fylgdi verðlaununum. Hér sjást þau Leifur og Vilborg Einarsdóttir, 
formaður úthlutunarnefndar, hjá verkinu á meðan forseti gengur frá hulunni sem 
var yfir því.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðbjörg, getið þið gert ykkur 
mat úr þessu?
„Okkar mat er að matreiða megi 
metmat og paté fyrir eitthvað 
stofnfé.“
Guðbjörg Erla Ársælsdóttir, nemandi í 
Háskólanum í Reykjavík, hefur ásamt 
nokkrum öðrum nemendum við skólann 
unnið að því að framleiða paté úr þeim hluta 
bleikjunnar sem yfirleitt er fargað. 

EFNAHAGSMÁL Evrópusambandið 
(ESB) er tilbúið til samstarfs við 
íslensk stjórnvöld um lausn gjald-
eyrishaftanna innan EES-samn-
ingsins.

Þetta sagði Michel Barnier, 
sem fer með málefni innri mark-
aðarins í framkvæmdastjórn 
ESB, á fundi með Gunnari Braga 
Sveinssyni utanríkisráðherra 
í fyrradag. Barnier sagði ESB 
ákveðið í að halda virkni samn-
ingsins. 

Sunna Gunnars Marteinsdótt-
ir, aðstoðarmaður utanríkisráð-
herra, segir Barnier ekki hafa 
útskýrt nánar hvernig hægt sé að 
koma á samstarfi um losun haft-
anna innan EES-samningsins.  - hg

Ráðherra fundaði um EES:

Til í samstarf 
um losun hafta

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti 
í gær dóm héraðsdóms í máli 
Wojchiech Marchin Sadowski 
sem dæmdur var í fimm ára 
fangelsi fyrir að hafa nauðgað 
konu í apríl á síðasta ári. Þá er 
honum gert að greiða konunni 
skaðabætur.  

Sadowski var ákærður fyrir 
að hafa haldið konunni nauðugri 
í iðnaðarhúsnæði í 30 til 40 mín-
útur og beitt hana ofbeldi. Þá 
var hann einnig ákærður fyrir 
að hafa krafið hana um kynlíf, 
ítrekað slegið og sparkað í höfuð 
hennar og líkama, þröngvað 
henni til munnmaka og haldið 
áfram árás sinni eftir það. 

 - sks

Hæstiréttur í máli Sadowski:

Staðfesti 5 ára 
fangelsisdóm



ford.is

„Besti 
   smábíllinn“

 
Ford Fiesta.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Beinskiptur frá 2.450.000 kr.
Sjálfskiptur frá 2.790.000 kr.

Ford Fiesta, bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. 
CO2 114 g/km. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
 

Ekki enn sannfærð/ur? Hér eru fleiri staðreyndir um Ford Fiesta:
Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur (bæði 
sjálfskiptur og beinskiptur). Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er 
hann því mjög fljótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!

Annað árið í röð seldist Ford Fiesta betur í Evrópu en nokkur annar smábíll. 
Hann höfðar jafnt til þeirra sem meta akstursánægju mikils og þeirra sem 
velja sparneytni og öryggi. Komdu og prófaðu þennan snilldar bíl.

Ford Fiesta var valinn besti smábíllinn árið 2013 af sérfræðingum 
eins vinsælasta bílablaðs heims, Auto Express.
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9.685 útköll hefur 
Slökkvilið höfuð-

borgarsvæðisins farið í það sem 
af er ári. 

Á síðasta ári voru útköllin 25.352 
talsins.

LEIÐRÉTT
Í frétt í blaðinu í gær af beiðni alþingis-
manna til félagsmálaráðherra um 
leiðarvísi fyrir öryrkja í réttindamálum 
láðist að geta þess að fyrsti flutnings-
maður tillögunnar er Jón Þór Ólafsson 
úr Pírötum.

DÓMSTÓLAR „Ég átti frumkvæðið 
að því,“ sagði Bjarni Ármannsson, 
fyrrverandi bankastjóri Glitnis, í 
vitnisburði sínum í Aurum-málinu 
í gær, spurður hvers vegna hann lét 
af störfum sem bankastjóri.

Bjarni var meðal síðustu vitna 
sem gáfu skýrslu í málinu en eftir 
það hófst munnlegur málflutningur 
ákæruvaldsins og verjenda.

Bjarni sagðist hafa skynjað að 
breytingar væru í aðsigi með nýjum 
stórum eigendum bankans og því 
ákveðið að stíga til hliðar. „Ef það 

yrði kallað til hluthafafundar þá 
væri þarna einn aðili sem færi með 
valdið í félaginu. Þegar allt kom 
saman þá fannst mér þarna tilefni 
til að stíga til hliðar, ég hef verið 
talsmaður dreifðs eignarhalds,“ 
sagði Bjarni.

Sérstakur saksóknari fer fram 
á fangelsisrefsingar yfir ákærðu 
í málinu sem eru ákærðir fyrir 
umboðssvik eða hlutdeild í þeim 
vegna sex milljarða króna lánveit-
ingar Glitnis til félagsins FS38 ehf. 
í júlí árið 2008 vegna kaupa félags-

ins á hlut í Aurum Holding Ltd. 
Farið er fram á sex ára fangelsi 
yfir Lárusi Welding, fyrrverandi 
bankastjóra, en fjögurra ára fang-
elsi yfir þeim Jóni Ásgeiri Jóhann-
essyni, einum stærsta eiganda bank-
ans, Magnúsi Arnari Arngrímssyni, 
fyrrverandi framkvæmdastjóra 
fyrirtækjasviðs, og Bjarna Jóhann-
essyni, fyrrverandi viðskiptastjóra.

Óttar Pálsson, verjandi Lárusar, 
lauk máli sínu í gær en aðrir verj-
endur flytja ræður sínar í dag og 
verður málið síðan dómtekið.  - fbj

Sérstakur saksóknari vill fjögurra til sex ára fangelsisdóma yfir sakborningum í Aurum-málinu:

Saksóknari krefst sex ára dóms yfir Lárusi

KREFST ÞUNGRA DÓMA  Málflutningi í 
Aurum-málinu lýkur í dag og næst er því 
komið að dómsuppsögu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Landsbankinn hagnaðist 
um 4,3 milljarða króna á fyrstu 
þremur mánuðum ársins. Á sama 
tímabili í fyrra var afkoman 
jákvæð um tæpa 8 milljarða króna. 

Í tilkynningu bankans um upp-
gjör fyrsta ársfjórðungs segir að 
lækkun á hagnaði skýrist fyrst 
og fremst af lækkun á vaxtamun, 
lækkun tekna af eignum sem færð-
ar voru á markaðsvirði og hærri 
sköttum. Bankinn hafi greitt tæp-
lega 20 milljarða króna í arð til 
eigenda á ársfjórðungnum. „Þrátt 
fyrir það er eiginfjárstaða bank-
ans afar sterk og eiginfjárhlutfall-
ið langt yfir kröfum eftirlitsaðila,“ 
segir í tilkynningunni. - hg  

Góð afkoma Landsbankans: 

Hagnaðist um 
4,3 milljarða

TYRKLAND Verkalýðsfélög í Tyrk-
landi héldu eins dags verkfall í 
gær vegna versta námuslyss í sögu 
landsins, sem átti sér stað á þriðju-
dag og hefur kostað að minnsta 
kosti 282 lífið. Um 150 manns er 
enn saknað. Þjóðarsorg ríkir um 
þessar mundir í Tyrklandi og í gær 
söfnuðust þúsundir manna saman 
í borgum víða um landið til að lýsa 
yfir óánægju sinni með yfirvöld.

 - bá

Mótmælt í Tyrklandi í gær:

Verkfall vegna 
námuslyssins

ÓÁNÆGJA MEÐ YFIRVÖLD  Mótmæl-
endur í Ankara segja ríkisstjórn Tyrklands 
bera ábyrgð á slysinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

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

Sturtusett
Verð frá kr. 66.900

Gæði fara aldrei úr tísku

900

úr tísku

KJARAMÁL „Almennt eru menn 
reiðir og telja sig órétti beitta,“ 
segir Örnólfur Jónsson, formaður 
samninganefndar Félags íslenskra 
atvinnuflugmanna. 

„Við munum virða þau lög sem 
sett eru. Ég vil hins vegar benda 
á að það neyðir enginn flugmann 
til að vinna yfirvinnu. Mönnum 
er það í sjálfsvald sett hvort þeir 
samþykkja að vinna hana eða 
ekki,“ segir Örnólfur.

Flugmenn sem Fréttablaðið 
hefur rætt við segjast ekki verða 
viljugir til verka á næstunni. Þeir 
hafi í hyggju að afþakka yfir-
vinnu. Að sögn þeirra þarf yfir-
leitt að kalla út aukamenn, til 
að halda áætlun, um helgar yfir 
sumar tímann. Neiti menn auka-
vinnu verði að fella niður flug. 
Raunar segja flugmenn að það 
geti gerst hvenær sem er að það 
verði að fella niður flug komi upp 
veikindi eða bilanir í vélunum.

Örnólfur segir að lagasetningar 
á löglega boðaðar vinnustöðvanir 
grafi undan réttindum stéttar-
félaga og færi stéttabaráttu ára-
tugi aftur í tímann. Hann segir að 
flugmönnum þyki löggjafinn ansi 
fljótur að grípa til lagasetning-
ar, og minnir á að flugmenn hafi 
verið búnir að fara í eina tíma-
bundna vinnustöðvun auk yfir-
vinnubanns þegar ákveðið hafi 
verið að setja lög. 

Norræna og Alþjóðaflutninga-
verkamannasambandið hafa lýst 
yfir stuðningi við kjarabaráttu 
flugmanna. Örnólfur segir að 
flugmenn eigi hauk í horni í þess-
um samböndum. Hann segir jafn-
framt að samtökin muni virða 
lögin sem sett eru á flugmenn 

og stöðvi því ekki flugvélar Ice-
landair erlendis.  

Alþingi samþykkti í gær lög 
sem banna verkfallsaðgerðir 
flugmanna. Samkvæmt lögunum 
verður flugmönnum og Icelandair 
heimilt að semja um kjaramál, en 
óheim ilt verður að knýja fram 
kjara bæt ur með vinnustöðvun.

Hafi ekki tekist samkomu-
lag hinn 1. júní skal gerðardóm-
ur grípa inn í og ákveða kaup og 
kjör flugmanna Icelandair og 
fella úrskurð fyrir 1. júlí. Í lögun-
um segir að gerðardómurinn skal, 
við ákvarðanir um laun og önnur 
starfskjör, hafa hliðsjón af kjör-
um þeirra sem sambærilegir geta 
talist að menntun, störfum, vinnu-
tíma og ábyrgð. Jafnframt skal 

hafa til hliðsjónar, eftir því sem 
við á, kjarasamninga sem gerðir 
hafa verið á undanförnum mánuð-
um og almenna þróun kjaramála 
hér á landi.

 johanna@frettabladid.is

Ekki hægt að neyða 
flugmenn í yfirvinnu
Flugmenn eru reiðir yfir að verkfallsaðgerðir þeirra hafi verið bannaðar með 
lögum. Þeir segja að það neyði enginn flugmenn til að vinna yfirvinnu. Deilunni 
verður vísað í gerðardóm takist ekki samningar fyrir fyrsta júní næstkomandi. 

ALÞINGISMENN  Samkvæmt lögunum sem samþykkt voru á Alþingi verður flug-
mönnum og Icelandair heimilt að semja um kjaramál, en óheimilt verður að knýja 
fram kjarabætur með vinnustöðvun.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NOREGUR Einar K. Guðfinnsson, 
forseti Alþingis, heimsótti í gær 
Noreg í boði Olemic Thommes-
sen, forseta norska Stórþingsins. 
Einar sótti hátíðarfund í Stór-
þinginu í tilefni tvö hundruð ára 
afmælis þingsins og stjórnar-
skrár Noregs.

Í tilefni tímamótanna afhenti 
Einar gjöf frá Alþingi Íslendinga. 
Gjöfin er endurgerður handrits-
hluti Konungsbókar Grágásar 
sem varðveitir samning Íslend-
inga við Ólaf konung helga Har-
aldsson, fyrsta samning þjóðar-
innar við erlent ríkisvald.  - bá

Forseti Alþingis í Noregi:

Stórafmæli 
norska þingsins

ÞINGFORSETARNIR  Einar afhendir hér 
Thommessen gjöfina frá Alþingi. 
 MYND/STORTINGET

VIÐSKIPTI Að loknu útboði sem 
fram fór í mars hafa Íslands-
banki og sveitarfélagið Árborg 
gert samning um öll banka-
viðskipti Árborgar og tengdra 
stofnana og fyrirtækja. Samn-
ingurinn gildir til loka ársins 
2018.

Íbúar Árborgar eru um 7.900 
talsins. Er þetta í fyrsta sinn 
sem sveitarfélagið, sem er það 
áttunda stærsta á landinu, býður 
út bankaviðskipti sín í heild.

Tengdar stofnanir Árborgar 
eru meðal annars sagðar vera 
Selfoss veitur, Leigubústaðir 
Árborgar, Sandvíkursetrið ehf. 
og Byggingar sjóður aldraðra.  - óká 

Íslandsbanki annast Árborg:

Semja um þjón-
ustu til 2018

  Ég vil hins vegar benda 
á að það neyðir enginn 
flugmann til að vinna 

yfirvinnu. Mönnum er það í 
sjálfsvald sett hvort þeir 

samþykkja að vinna hana 
eða ekki.

Örnólfur Jónsson,
formaður samninganefndar 

Félags íslenskra atvinnuflugmanna.

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SKIN OG SKÚRIR  Þokkalegsta veður verður hjá okkur um helgina. Víða bjart og 
fallegt í dag með stöku skúrum um landið vestanvert, þykknar upp syðra með kvöldinu. 
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SPARK

1.790.000.-

LS BENSÍN 1.0L

BEINSKIPTUR

SPARK

1.790.000.-

LS BENSÍN 1.0L

BEINSKIPTUR

FÁÐU MEIRA...

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  
Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Chevrolet Spark er öruggur og með flottan staðalbúnað, en
 jafnframt á sérlega hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að gera 
samanburð á verði og búnaði bíla í sama flokki og fá meira fyrir peninginn.

SPARK ER ÖRUGGASTUR

Samlæsing
6 loftpúðar
Útvarp og CD
Ipod og USB tengi 

ABS hemlalæsivörn
Diskabremsur að framan
ISOFIX öryggisfestingar
Hæðastillanlegt bílstjórasæti 

Hiti í afturrúðu
Dagljósabúnaður
Frjókornasía
Öryggisvari á bílbeltum

Hluti af staðalbúnaði - sjá meira á benni.is

*

Bílaöryggisstofnun Bandaríkjanna IIHS, kynnti nýlega niðurstöður sínar úr 
árekstraprófun smábíla fyrir árið 2014. Chevrolet Spark var eini smábíllinn 
sem stóðst hámarkskröfur stofnunarinnar „Top Safety Pick”.

*

Bíll á mynd:  Chevrolet Spark LTZ
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1. Hvað hafa margir leiðsögumenn 
verið útskrifaðir síðustu 30 til 40 árin?
2. Hvaða lið vann nýliðaslaginn í 
Pepsi-deild kvenna?
3. Hvers vegna eru laxaseiði að ryðjast 
til sjávar þessa dagana?

SVÖR:

Cross 6,2
Flott hybrid hjól fyrir götuna, 24 gíra,
dömu og herrastell  Verð kr. 90.995.-

EFNAHAGSMÁL Íbúðamarkaður hefur 
næstum náð sér að fullu frá hruni, 
að því er fram kemur í nýrri skýrslu 
sem Reykjavík Economics vann 
fyrir Íslandsbanka. „Staðan á íbúða-
markaði markar endurreisn,“ segir í 
tilkynningu bankans.

„Byggingariðnaðurinn hefur tekið 
við sér og er mikið um íbúðir í smíð-
um og nýjar íbúðir seljast ágæt-
lega,“ segir þar. Skýrslan segi að 
þótt íbúðamarkaður sé í jafnvægi, 
séu allar líkur til þess að íbúðaverð 
hækki meira á þessu ári. Það skýri 

væntingar um aukinn kaupmátt, 
stöðugt verðlag og svipað vaxtastig.

Í skýrslu Reykjavík Economics 
segir að þegar horft sé til hækk-
unar umfram verðbólgu sjáist að 
samkvæmt vísitölu íbúðaverðs 
Þjóðskrár hafi íbúðir á höfuðborg-
arsvæðinu að jafnaði hækkað um 
2,6 prósent 2013. Einnig að miðað 
við vísitölu raunverðs íbúðarhús-
næðis sé íbúðaverð svipað í febrúar 
2014 og í nóvember 2004, sem mark-
að hafi upphaf síðustu fasteignabólu.

  - óká

Íbúðamarkaður sagður á sama stað og við upphaf síðustu fasteignabólu:

Hefur næstum náð sér að fullu

KYNNING  Magnús Árni Skúlason hjá 
Reykjavík Economics kynnti nýja skýrslu á 
fundi í gærmorgun. MYND/ÍSLANDSBANKI

SKIPULAGSMÁL Hugmynd á vefnum 
Betri Reykjavík um göngubrú eða 
göng undir Sæbraut að tónlistar-
húsinu Hörpu var hafnað í skipu-
lagsráði að tillögu samgöngustjóra.

„Nýlegt slys sýnir að hraða-
hindrunin ein dugir ekki til að 
verja fótgangendur,“ sagði í rök-
stuðningi á Betri Reykjavík.

„Mestu máli skiptir að ná hraða 
akandi umferðar niður fyrir 30 
kílómetra á klukkustund. Það er 
gert með hraðahindrandi aðgerð-
um,“ svaraði samgöngustjóri.   - gar

Nóg að hægja á umferð:

Göngubrú að 
Hörpu hafnað

SÚDAN Kona var í gær dæmd til 
dauða í Súdan fyrir trúvillu eftir að 
hún giftist kristnum manni. Frétta-
stofa BBC greinir frá þessu. 

Meriam Yehya Ibrahim Ishag 
hlaut upphaflega dauðadóm síð-
astliðinn sunnudag en fékk frest 
til gærdagsins til þess að játa ísl-
amstrú. Það gerði hún ekki og var í 
kjölfarið dæmd til hengingar. Jafn-
framt var Ishag dæmd til að þola 
hundrað svipuhögg fyrir hórdóm, 
þar sem íslamskar konur mega 
ekki samkvæmt súdönskum lögum 
giftast öðrum en múslimum. 

Konan er ófrísk og dvelur í 
fangaklefa með tuttugu mánaða 
gömlum syni sínum. Til stend-

ur að taka hana af lífi þegar hún 
hefur jafnað sig af barnsburði. Við 
réttar höldin sagðist hún vera krist-
in kona og að hún hefði ekki gerst 
sek um trúvillu. - bá

Hlaut dauðadóm fyrir að giftast kristnum manni:

Dæmd fyrir trúvillu

KIRKJA Í KHARTOUM   Trúvilla er glæp-
ur samkvæmt súdönskum lögum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

LÖGREGLUMÁL Þegar fimmmenn-
ingarnir sem grunaðir eru um að 
hafa nauðgað sextán ára stúlku 
komust að því að hún ætlaði að 
kæra þá til lögreglu reyndu 
þeir að eyða öllum samskiptum 
sem þeir höfðu átt um atvikið á 
Facebook. 

Mennirnir reyndu líka að 
eyða myndbandsupptöku sem 
einn þeirra hafði tekið á síma 
sinn á meðan verknaðurinn átti 
sér stað. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins hafði mað-
urinn sem tók myndbandið upp 
samband við fórnarlambið eftir 
atvikið og bað hana afsökunar á 
því. Við vini sína sagði hann að 
þeir þyrftu engar áhyggjur að 
hafa því myndbandinu hefði verið 
eytt. „Það sem er gott núna er að 
enginn getur séð myndbandið. 
Engin sönnun,“ sagði hann.

Myndbandið fylgdi kæru stúlk-
unnar til lögreglu. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er það 
sérstaklega óhugnanlegt og styð-
ur frásögn stúlkunnar að fullu.
Stúlkan lýsti því í skýrslutökum 
hjá lögreglu að hún hefði reynt að 
sporna við verknaðinum en gef-
ist að endingu upp. Vonlaust hefði 
verið að komast undan mönnun-
um enda voru þeir fimm talsins. 

Samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins stóð nauðgunin yfir í 
klukkustund. Einn mannanna 
hóf að koma vilja sínum fram við 
stúlkuna en svo bættust hinir 
fjórir mennirnir við einn af 
öðrum. 

Eins og áður sagði ræddu 
fimmmenningarnir saman um 
verknaðinn á Facebook í kjöl-
far hans. Þeir ræddu meðal ann-
ars að einn hinna kærðu í mál-
inu hefði verið hræddur á meðan 
atvikið átti sér stað en svo virð-
ist sem mennirnir séu sammála 
um að honum hafi verið frjálst að 
hætta þátttöku sinni hvenær sem 
er. Það gerði hann þó ekki.

Mennirnir fimm hafa allir 
gengist við því að hafa haft sam-
farir við stúlkuna umrætt kvöld 
en neita því að um nauðgun hafi 
verið að ræða. Þeir hafa lýst því 
að þeir töldu að stúlkan væri 
verknaðinum samþykk vegna 
þess að hún sagði ekki neitt og 
vegna þess að hún hljóp ekki í 
burtu. 

Samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins telur lögreglan öll gögn 
málsins styðja framburð stúlk-
unnar. Áverkar á líkama henn-
ar sem komu í ljós við læknis-
skoðun renna jafnframt stoðum 
undir atburðalýsingu stúlkunn-
ar. 

Þá þykir framburður stúlkunn-
ar bæði skýr og greinargóður. 

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að ákæruvaldinu þyki 
fimmmenningunum ekki bera 
saman um atvik kvöldsins. Fram-
burður þeirra þyki ótrúverðugur 
og hann fari á skjön við þau gögn 
sem liggja fyrir í málinu. 

Mönnunum var sleppt úr 
gæsluvarðhaldi í gær. 

Lögreglan fór fram á að 
mennirnir sætu áfram í gæslu-
varðhaldi vegna almanna-
hagsmuna en héraðsdómur 
hafnaði þeirri kröfu. Lög-
reglan hefur kært úrskurð-
inn til Hæstaréttar og krefst 
þess að mennirnir sitji í mánuð 
í gæsluvarðhaldi til viðbótar.
 snaeros@frettabladid.is

Reyndu að eyða 
sönnunargögnum 
Fimmmenningarnir sem grunaðir eru um að nauðga sextán ára stúlku ræddu 
saman um atvikið á Facebook og báru saman bækur sínar. Þeir eyddu myndbandi 
sem til var af nauðguninni og töldu þá að engin sönnunargögn væru til í málinu.

1. Um 1.700.
2. Fylkir.
3. Vegna hlýinda.

KRÖFU UM ÁFRAMHALDANDI GÆSLUVARÐHALD HAFNAÐ  Mennirnir voru allir leiddir fyrir dómara í gær en þeir hafa dvalið 
í einangrun á Litla-Hrauni síðan málið kom upp. Lögregla hefur kært úrskurð héraðsdóms til Hæstaréttar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Stúlkan lýsti því í skýrslutökum hjá lögreglu að hún hefði 
reynt að sporna við verknaðinum en gefist að endingu upp. 

Vonlaust hefði verið að komast undan mönnunum enda voru 
þeir fimm talsins.

VEISTU SVARIÐ?



Það spáir hlýju og góðu sumri.

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

Við verðum með opið um helgina laugardag og sunnudag frá klukkan 12 til 16.
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KJARAMÁL „Ástandið er ekki gott. 
Það eru engar viðræður í gangi,“ 
segir Kristín Á. Guðmundsdótt-
ir, formaður Sjúkraliðafélags 
Íslands. Í gær var átta tíma vinnu-
stöðvun hjá félagsmönnum SLFÍ 
og SFR – stéttarfélagi í almanna-
þjónustu. 

Verkfallið nær til þeirra sem 
starfa hjá stofnunum innan Sam-
taka fyrirtækja í velferðarþjón-
ustu. „Við áttum góðar viðræð-
ur við samningsnefndina daginn 
fyrir verkfall en svo eftir símtal 
við stjórnina kom þvert nei við öllu 
og ríkissáttasemjari sleit fundin-
um. Það er auðvelt fyrir stjórnina 
að vera ekki viðstödd fundina og 
hafna svo öllum hugmyndum.“ 

Framkvæmdastjórar Hrafnistu 
og Markar hjúkrunarheimila eru 
í stjórn Samtaka fyrirtækja í vel-
ferðarþjónustu og eru fulltrúar 
stærstu atvinnurekendanna sem 
verkfallið bitnar mest á. Hrafn-
ista hefur síðustu misseri barist 
fyrir aukafjárveitingum frá rík-
inu. Kristín segir að það líti út 
fyrir að Hrafnista noti verkfall-
ið í eigin baráttu við stjórnvöld. 
„Maður spyr sig hvort þeir séu að 
beita verkfallinu sem þrýstingi á 
ríkisstjórnina. Það er mjög alvar-
legt ef þeir láta allt reka á reið-
anum á stofnununum fyrir eigin 
hagsmuni,“ segir Kristín. 

Pétur Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Hrafnistu, segir 
stjórnina samstiga samninga-
nefndinni og að hún hafi fullt 
umboð til að ná samningum. 
Aðspurður hvort verkfallið skapi 
ekki þrýsting á stjórnvöld í þeirra 
eigin baráttu getur hann ekki neit-
að því en tekur skýrt fram að verk-
fall sé neyðarúrræði sem enginn 
óskar sér. 

„Ríkið hækkaði laun hjá heil-
brigðisstarfsfólki og þann launa-
mun sem nú hefur myndast getum 
við ekki brúað nema með styrk 

frá ríkinu. Þetta er í raun undir-
rót verkfallsins. Stéttarfélög sem 
tengjast öldrunarþjónustu ættu að 
sameinast í baráttu um að sækja 
aukið fjármagn til ríkisins í stað 
þess að berjast innbyrðis,“ segir 
Pétur. 

Kristín svarar því svo að hún 
skilji ekki hvernig stéttarfélag eigi 
að berjast fyrir því að reka stofn-
unina. „Hrafnista tekur sífellt að 
sér fleiri stofnanir en getur ekki 
hækkað laun starfsmanna. Ég hef 
spurst fyrir um hvort Ríkisendur-
skoðun fylgist með hvort fjármun-
irnir séu að fara í það sem þeir 
ættu að fara í.“ 

Sjúkraliðar hafa boðað verkfall 
þann 22. maí ef ekki verður samið 
fyrir þann tíma. 

 erlabjorg@frettabladid.is

Aðalfundur Haga hf. 5. júní 2014
Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn  

fimmtudaginn 5. júní 2014 og hefst hann kl. 09:00  
á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins:
 1.  Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.

 2.  Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu 
endurskoðanda, lagður fram til samÞykktar.

 3.  Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 
2013/14.

 4.  Tillaga að breytingu á samÞykktum félagsins. 
 •  Grein 2.1 um hlutafé félagsins verði breytt Þar sem 

hlutafé verði lækkað úr kr. 1.217.585.840 að nafnverði 
í kr. 1.171.502.190 að nafnverði og eigin hlutafé, að 
nafnvirði kr. 46.083.650, Þannig eytt.

 5.  Ákvörðun um Þóknun til stjórnarmanna.

 6.  Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu.

 7.  Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.

 8.  Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem 
löglega eru upp borin.

Ársreikning og önnur gögn, ásamt upplýsingum um póstatkvæðagreiðslu, rétt 
hluthafa til að bera fram tillögur og framboð til stjórnar er að finna á vefsíðu 

félagsins, http://www.hagar.is/hluthafaupplysingar/adalfundur-/
Stjórn félagsins vill einnig árétta að forsvarsmenn hluthafa sem sækja fundinn, 

Þ.e. forsvarsmenn fyrirtækja, lífeyrissjóða, fjárfestingasjóða, einstaklinga og 
annarra hluthafa ber að skila umboði við skráningu inn á fundinn. Einnig verða 

einstaklingar beðnir um að framvísa persónuskilríkjum.

Stjórn Haga hf.

Segja engan 
samningavilja
Formaður Sjúkraliðafélags Íslands segir líta út fyrir að 
verkfallið sé notað í þrýstingi stjórnar Samtaka fyrir-
tækja í velferðarþjónustu á hærri fjárframlög frá ríkinu. 

LÖNG RÖÐ Í MÖTUNEYTINU  Fyrir utan sjúkraliða sem sinna aðhlynningu inni á 
deildum voru kokkar Hrafnistu í verkfalli í gær en undanþága var fengin fyrir einn 
kokk sem eldaði máltíð fyrir 900 manns. Einnig voru skrifstofustarfsmenn í verkfalli, 
móttakan var mannlaus og enginn svaraði í símann. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Stéttar-
félög sem 

tengjast 
öldrunarþjón-

ustu ættu að 
sameinast í 

baráttu um að 
sækja aukið fjármagn til 

ríkisins í stað þess að berjast 
innbyrðis.

Pétur Magnússon, 
framkvæmdastjóri Hrafnistu.

  Það er 
auðvelt fyrir 
stjórnina að 

vera ekki 
viðstödd 

fundina og 
hafna svo 

öllum hugmyndum.
Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélags 

Íslands.

ALÞINGI Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson forsætisráðherra sakaði 
stjórnarandstöðuna um málþóf í 
fyrirspurnartíma á Alþingi í gær. 
Tilefnið var að Svandís Svavars-
dóttir, VG, spurði ráðherrann 
hvenær yrði hægt að sækja um 
niðurfellingu skulda á vef Ríkis-
skattstjóra en búið var að tilkynna 
að það yrði hægt frá og með gær-
deginum.  

Sigmundur Davíð sagði að hægt 
yrði að sækja um skuldaleiðrétt-
ingu um leið og þinghlé verður 

gert í vor. Hann sagði ástæðuna 
fyrir því að ekki var hægt að gera 
það í gær þá að stjórnarandstað-
an hafi lagst í dæmalaust mál-
þóf. Hann sagði að Ríkisskatt-
stjóri væri tilbúinn og gæti ýtt á 
takkann um leið og þingið hefði 
afgreitt frumvarpið.

Skúli Eggert Þórðarson ríkis-
skattstjóri segir undirbúning 
embættisins vegna frumvarpsins 
hafa miðað vel. 

„Það ætti ekki að taka lengur en 
einn til tvo daga að opna svokall-

aða höfuðstólslækkun eftir að þau 
lög fara í gegnum þingið. En lögin 
um ráðstöfun séreignarsparnaðar 
krefjast meiri undirbúnings og því 
þurfum við tvær helgar til að ljúka 
þeirri vinnu,“ segir Skúli.  

Eftir að umræðum um laga-
setningu á verkfall flugmanna 
var lokið í gær, hófust umræður 
um skuldaleiðréttingarfrumvarp 
ríkis stjórnarinnar. Kristján Möll-
er, fyrsti varaforseti Alþingis, 
sagði í gær að enn væri stefnt að 
þinghléi í kvöld eða nótt.  - jme / hg

Opnað verður fyrir umsóknir um höfuðstólslækkun um tveimur dögum eftir að lögin verða samþykkt: 

Sigmundur sakar þingmenn um málþóf 

SIGMUNDUR DAVÍÐ  Sagði að ríkisskatt-
stjóri gæti ýtt á takkann um leið og þingið 
hefði afgreitt frumvarpið.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÓPAVOGUR Ólafur Þór Gunnars-
son, oddviti VG í bæjarstjórn 
Kópavogs, lagði fram tillögu í bæj-

arráði í gær þess 
efnis að boðað 
skyldi til íbúa-
kosninga meðal 
íbúa Kópavogs 
um sameiningar-
möguleika bæj-
arins. Ólafur Þór 
vill kanna hug 
íbúa til samein-

ingar Kópavogs við Hafnarfjörð 
og Garðabæ í einu lagi, Reykja-
vík, Garðabæ eða einhvern annan 
valkost sem íbúar sjá fyrir sér. Í 
greinargerð með tillögu Ólafs Þórs 
segir að „á kjörtímabilinu sem er 
að líða var samþykkt tillaga um 
sameiningu til suðurs að frum-
kvæði VG. Þá var ekki leitað álits 
íbúanna, en með vilja þeirra fengi 
málið meiri slagkraft.“  - sa

Oddviti VG í Kópavogi:

Vill sameiningu 
sveitarfélaga

ÓLAFUR ÞÓR 
GUNNARSSON

LÖGREGLUMÁL Hegningarlagabrot 
á höfuðborgarsvæðinu hafa aldrei 
verið jafn fá í einum mánuði, frá 
því samræmdar skráningar hófust, 
og þau voru í apríl. 508 slík brot 
voru skráð í mánuðinum. Tilkynn-
ingum um þjófnaði fækkaði á milli 
mánaða, en þó fjölgaði innbrotum 
á sama tíma.

Tilkynningum um nytjastuld á 
vélknúnum farartækjum fækkaði 
þriðja mánuðinn í röð og hafa ekki 
verið færri síðustu tólf mánuði.

  - bá

Afbrot í apríl tekin saman:

Hegningarlaga-
brotum fækkar



í dag föstudag milli kl. 10 og 18 og 
á morgun laugardag milli kl. 11 og 16
Sýnum 2014 árgerðina af Honda mótorhjólum

Frábær tilboð á 
nýjum eftirárs hjólum

Takmarkað magnKomdu og kíktu í kaffi og kynntu þér það nýjasta frá Honda

HJÓLA-  

SÝNING

VATNAGÖRÐUM 24 - 26 • SÍMI 520 1100 • WWW.BERNHARD.IS
facebook.com/hondamotorhjol
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VIÐSKIPTI Lánshæfismat Arion 
banka hjá Reitun hefur batnað. 
Ný einkunn er „i.A3“ með stöð-
ugum horfum. „Lánshæfismat-
ið hefur því hækkað úr i.BBB1 
með jákvæðum horfum,“ segir í 
tilkynningu bankans. Lánshæf-
ismat sértryggðra skuldabréfa 
bankans er óbreytt, „i.AA2“, 
með stöðugum horfum. 

Í greiningu Reitunar er meðal 
annars bent á að úrvinnsla 
vandræðalána hafi gengið sam-
kvæmt áætlun og gæði lána-
safns bankans aukist til muna. 
Þá hafi hlutfall íbúðarlána í 
lánasafni aukist og veðstaða 

batnað samhliða hækkandi fast-
eignaverði. Horfur eru sagðar á 
að lánshæfi bankans gæti batn-
að enn frekar. - óká

Gæði lánshæfismats Arion banka hjá Reitun hefur batnað:

Fóru úr i.BBB1 í stöðugar i.A3

Í BORGARTÚNI  Nýtt mat Reitunar er 
sagt byggjast á háu eiginfjárhlutfalli 
Arion banka, háu lausafjárhlutfalli og 
sterkri markaðsstöðu.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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20 TILEFNI TIL  
DAGDRYKKJU

Tobba Marinós

„Þetta gerðist allt áður en ég kom til. 
Hún er miklu eðlilegri í dag.“

Karl Sigurðsson, sambýlismaður

„

2.899
Fullt verð 3.299

KYNNINGARVERÐ!

HVATNINGARVERÐLAUN
JAFNRÉTTISMÁLA 2014
ÓSKUM EFTIR 
TILNEFNINGUM
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, landsnefnd 
UN Women á Íslandi, Samtök Atvinnulífsins og Festa 
– miðstöð um samfélagsábyrgð óska eftir tilnefningum 
til Hvatningarverðlauna jafnréttismála 2014. Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, atvinnuvegaráðherra afhendir í fyrsta sinn 
verðlaunin þann 27. maí á ráðstefnunni “Aukið jafnrétti 
- Aukin hagsæld” sem haldin verður á Hilton Reykjavík Nordica.

Markmiðið með verðlaununum er að vekja athygli á 
fyrirtækjum sem sett hafa jafnrétti á oddinn og jafnframt 
að hvetja önnur fyrirtæki til að gera slíkt hið sama.

Hægt er að senda tilnefningar til 21. maí 2014 
á www.unwomen.is

STJÓRNMÁL Alþingi hefur sam-
þykkt að fækka sýslumanns-
embættum úr 22 í níu og fækka 
lögregluembættum úr fimmtán 
í níu. 

Brugðið verður frá því að 
sýslumannsembætti sjái líka um 
yfirstjórn lögreglu svo ljóst er að 
stofnuð verða sjö sjálfstæð lög-
regluembætti við breytinguna.

Breytingin á að ganga í gegn 
þann fyrsta janúar á næsta ári. 

Starfsstöðvum sýslumanna og 
lögreglu verður þó ekki lokað og 
stefnt er að því að engum verði 

sagt upp.
Hanna Birna 

Kristjáns-
dóttir innan-
ríkisráðherra 
segir að þver-
pól it ísk sátt 
ríki um breyt-
inguna. „Þetta 
eru breytingar 
sem hafa verið í 

undirbúningi í langan tíma, jafn-
vel áratugi. Menn hafa verið að 
reyna að finna framtíðarfyrir-
komulag hvað varðar þessar 
mikilvægu stjórnsýslustofnanir 
á hverju svæði. Ég er mjög stolt 
af því að þingið hafi nú loks náð 
saman um þessa leið sem ég held 
að sé mjög góð. Þetta er auðvitað 
mikil fækkun en um leið gefur 
þetta okkur tækifæri til að efla 
þessi embætti til að taka við 
auknum verkefnum.“

Eins og áður sagði er stefnt 
að því að enginn missi vinn-
una vegna fækkunarinnar. 
„Stöður allra lögreglustjóra og 
sýslumanna verða lausar og 
svo verða stöðurnar auglýstar. 
Þessir aðilar hafa svo forgang í 
ráðningarferlinu,“ segir Hanna 
Birna.  Vegna fækkunarinnar 
munu ekki allir sem gegna hátt 
settum embættum fá sína stöðu 
aftur. „Þeim verða þó boðin sam-
bærileg kjör innan viðkomandi 
embætta eða stofnana ráðuneyt-
isins.“

Hún bætir við að ekki sé gert 
ráð fyrir að þessi umfangsmikla 
breyting kosti ríkið stórfé. „Við 
teljum okkur geta rekið þetta á 
sama fjármagni og verið hefur. 
Þetta eru ekki viðbrögð við 
niður skurði á síðustu árum held-
ur er um að ræða sparnað til 
lengri tíma. Eini kostnaðurinn 
sem gæti orðið er ef við þurfum 
að efla upplýsingakerfi sýslu-
mannanna. Það er mat sem við 
þurfum að fara í í sumar og ég 
mun leggja fram tillögu samhliða 
fjárlagagerð ef breytingin kallar 
á einhverjar slíkar tilhliðranir.“

Markmið breytingarinnar er 
meðal annars að efla lögreglu-
embættin og fjölga verkefnum 
hjá sýslumannsembættunum 
á móti. „Þetta gefur bæði lög-
reglustjórum og sýslumönnum 
tækifæri til aukinnar faglegrar 
þróunar og uppbyggingar sem 
skiptir miklu máli fyrir þessi 
svæði,“ segir Hanna Birna.

Alþingi samþykkti frumvarp 
innanríkisráðuneytisins um ára-
mótin þar sem flutt voru verk-
efni úr ráðuneytinu til sýslu-
mannsembættanna. Verkefnin 
voru meðal annars í tengslum við 
útlendingalöggjöf og í tengslum 
við verkefni er lúta að löginn-
heimtum og ættleiðingarmál-
um og margt fleira. „Með þessu 
má ná fram hagræðingu í allri 
stjórnsýslunni. Þetta er rosaleg 
breyting og stór og mikil aðgerð. 
Þetta fækkar mörgum stofnun-
um á einu bretti. Það hefði ekki 
gerst nema af því það skapaðist 
um þetta þverpólitísk sátt,“ segir 
hún.  snaeros@frettabladid.is

Sýslumönnum mun 
fækka um þrettán
Miklar breytingar hafa verið samþykktar á skiptingu sýslumanns- og lögreglu-
embætta um allt land. Embættin sem standa eftir eru samtals átján talsins en þó 
er stefnt að því að enginn standi uppi atvinnulaus eftir þessar breytingar.  

Anna Birna Þráinsdóttir, sýslumaður í Vík í Mýrdal, sér tækifæri í sam-
einingunni þrátt fyrir að hennar embætti verði sameinað stóru sýslu-
mannsembætti á Suðurlandi. „Við lítum þetta jákvæðum augum og 
teljum að það felist í þessu tækifæri til að efla embættin með því að fá 
aukin verkefni og með því að bæta þar með þjónustu. Við hefðum ekki 
verið jafn jákvæð ef starfsstöðinni yrði lokað.“ Hún hefur ekki áhyggjur af 
starfsöryggi sínu sem sýslumaður. „Ég fer þá bara að gera eitthvað annað 
ef ég missi það.“ Innanríkisráðherra hefur verið falið að skipa verkefnis-
stjórn sem undirbýr breytinguna. 

Sér tækifæri í sameiningu embætta

NÝ SKIPAN LÖGREGLU- OG SÝSLUMANNSUMDÆMA
Punktalínurnar tákna mörk sýslumannsembætta eins og þau eru í dag.

Höfuðborgarsvæðið 
■ Sýslumannsembætti 
Reykjavíkur, Kópavogs og 
Hafnarfjarðar sameinast
■ Lögregluumdæmið helst 
óbreytt

Vesturland
■ Sýslumanns-
embætti 
Akraness, Borgar-
ness, Búðardals 
og Stykkishólms 
sameinast
■ Lögregluum-
dæmi Akraness, 
Borgarness og 
Stykkishólms 
sameinast

Vestfirðir
■ Sýslumannsembætti 
Ísafjarðar, Patreks-
fjarðar, Bolungarvíkur og 
Hólmavíkur sameinast
■ Lögregluumdæmið 
helst óbreytt

Norðurland vestra
■ Sýslumannsembætti 
Blönduóss og Sauðárkróks 
sameinast
■ Lögregluumdæmi 
Blönduóss og Sauðárkróks 
sameinast

Norðurland eystra
■ Sýslumannsembætti 
Húsavíkur, Siglufjarðar og  
Akureyrar sameinast
■ Lögregluumdæmi 
Húsavíkur sameinast 
Akureyri

Austurland
■ Sýslumannsembætti 
Eskifjarðar, Seyðis-
fjarðar og Hafnar í 
Hornafirði sameinast
■ Lögregluumdæmi 
Seyðisfjarðar sameinast 
Eskifirði

Suðurland
■ Sýslumannsembætti Hvolsvallar, 
Víkur í Mýrdal og Selfoss sameinast
■ Lögregluumdæmi Hvolsvallar 
sameinast Selfossi

Vestmannaeyjar
■ Sýslumanns-
embættið helst 
óbreytt

Suðurnes
■ Sýslumannsembættið 
helst óbreytt
■ Lögregluumdæmið 
helst óbreytt

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 9-12 & 13-18

Gólfefni á góðu verði

Náttúrusteins mósaik

MIKIÐ 
ÚRVAL

NG-Kutahya Orient Anthrazite 33x66cm 

3.990 kr. m2

Comfort line plastparket, dökk eik 1215x194x8,3 mm 

1.575 kr. m2

8,3 mm 
þykkt

Ný lína í plastparketi

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

Fösuð Eik Country  1.890pr.m2

Eik Natur Planki  1.790pr.m2

Dökk Eik Planki, fasað 1.890pr.m2

Eik Planki, fasað 1.890pr.m2

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

Hvíttaður planki, fasað 
121,5x168 cm  

1.890pr.m2

2.990 kr. m2

TILBOÐ  
Í MAÍ

Ath: Plastparket > Víða kallað harðparket 
með samþykki “neytanda” eftirlits!
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iPad mini Retina
Verð frá: 64.990.-

Apple Thunderbolt Display 27”
Verð:  169.990.-

Apple TV
Verð: 15.990.-

Varpaðu myndefni og spilaðu tónlist úr iPhone, 
iPad eða tölvunni þinni þráðlaust í sjónvarpið. 



MacBook Air 11”
Verð frá: 159.990.-

MacBook Air 13”
Verð frá: 179.990.-

Ný og öf lugri
MacBook Air

f jölskylda
komin í verslanir okkar 

Verð frá: 159.990.- Verð frá: 179.990.-

iPhone
Verð frá: 67.890.-

iPad 
Verð frá: 49.990.-

In Ear heyrnartól
Verð: 7.990.-

Hágæða heyrnartól
Sol Republic
Verð frá: 6.990.-

ágæð
Repub

Verð frá: 6

Há
Sol 
Verð
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R
étt þegar skrúðganga skuldaleiðréttingarinnar svoköll-
uðu ætlar að fara að leggja af stað úr þinghúsinu stillir 
Pétur H. Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sér 
upp í hlutverki barnsins sem lýsir því yfir að keisarinn 
sé ekki í neinum fötum.

Minnihlutaálit Péturs í efnahags- og viðskiptanefnd er vægast 
sagt afhjúpandi um allt bullið sem stjórnarmeirihlutinn hefur við-

haft um „skuldaleiðréttinguna“.
Pétur bendir í fyrsta lagi á að 

það þurfi ekki að leiðrétta neitt; 
hvergi hafi verið skakkt reiknað. 
Það eigi einfaldlega að „lækka 
höfuðstól tiltekinna verðtryggðra 
fasteignalána einstaklinga án 

þess að í því felist einhver leiðrétting“.
Í öðru lagi hrekur þingmaðurinn þá fullyrðingu að orðið hafi 

einhver sérstakur forsendubrestur sem þurfi að bæta upp með 
peningum úr ríkissjóði. Í janúar 2009 hafi ársverðbólgan verið 
18,6 prósent og verðtryggð lán hafi hækkað um sama hlutfall. Þá 
hafi hins vegar aðeins verið sjö ár frá því að verðbólgan var 9,4 
prósent. Enginn talaði þá í alvöru um skuldaleiðréttingu. Það má 
líka spyrja, fyrst fordæmið er komið, hvað ríkisstjórninni finnist 
að eigi að gera næst þegar verðbólgan rýkur af stað vegna gengis-
falls – og það mun gerast ef við ætlum áfram að nota krónuna.

Í þriðja lagi bendir Pétur á margvíslegt óréttlæti, sem felst í 
þessari millifærslu úr ríkissjóði. Fólk sem keypti jafnstóra íbúð 
á ólíkum tíma er í afar mismunandi stöðu. Pétur tekur dæmi af 
hjónum sem keyptu rétt fyrir aldamót, áður en húsnæðisverð 
rauk upp, og öðrum sem keyptu stuttu fyrir hrun. Fyrrnefndu 
hjónin hafa hagnazt á hækkun fasteignaverðs umfram verðlag en 
eigið fé þeirra síðarnefndu hefur brunnið upp og þau skulda meira 
en andvirði íbúðarinnar. Bæði fá „leiðréttingu“; þau fyrrnefndu 
þurfa hana ekki en þeim síðarnefndu bjargar hún ekki.

Pétur tiltekur í fjórða lagi hópana sem enga leiðréttingu fá af 
því að þeir skulda ekki húsnæðislán, þrátt fyrir að hafa lent illa í 
verðbólgunni. Leigjendur borgi til dæmis oft verðtryggða leigu, 
en fái enga leiðréttingu. Þeir sem búa í skuldlausri íbúð, oft eldra 
fólk með lítinn lífeyri, fá ekki neitt.

Í fimmta lagi vekur hann athygli á hlutskipti fólks sem skuldar 
verðtryggð lán vegna annars en húsnæðis, til dæmis námslán, og 
er því í svipaðri stöðu og húseigendur, en fær samt ekki neitt.

Í sjötta lagi telur þingmaðurinn líklegt að Seðlabankinn muni 
hækka vexti vegna verðbólguáhrifa „skuldaleiðréttingarinnar“. 
Það muni íþyngja öllum heimilum og fyrirtækjum í landinu.

Loks bendir Pétur á að margt annað mætti gera við 80 milljarða 
fyrst þeir eru til í ríkissjóði, til dæmis greiða niður skuldir hans. 
„Hér er um miklar upphæðir að ræða af skatttekjum ríkissjóðs: 
Með hliðsjón af stöðu ríkissjóðs er ekki forsvaranlegt að afhenda 
þær einhverjum sem ekki þurfa á fénu að halda.“ 

Þessi greining á málinu, unnin af einum af þingmönnum 
stjórnarinnar, sýnir vel hvað þetta mál er frá upphafi illa hugsað. 
Nú er það keyrt í gegnum þingið af því að loforðið um skuldaleið-
réttinguna var lykill Framsóknarflokksins að stjórnarráðinu. Það 
er ágætt að einn – og jafnvel tveir – af þingmönnum Sjálfstæðis-
flokksins skilur í hvaða vegferð sá flokkur hefur verið dreginn.

Pétur H. Blöndal bendir á klæðleysi keisarans:

Þingmaður
afhjúpar bullið

Það er húsnæðisvandi í Reykjavík. 
Undan farin ár hefur úthlutun lóða til 
uppbyggingar alls ekki annað eftirspurn 
sem veldur því að íbúðir, hvort heldur er 
til sölu eða leigu, eru of dýrar.

Frambjóðendur til borgarstjórnar 
eru sammála um vandann en leiðirnar 
til lausnar eru mjög mismunandi. Björt 
framtíð og Píratar hafa enga útfærða 
stefnu. Framsókn vill að borgin ráðist 
sjálf í stórfelldar byggingaframkvæmd-
ir. Samfylkingin slær um sig og lofar allt 
að 3.000 íbúðum með aðkomu borgarinn-
ar, en mjög er á reiki hvernig og í sam-
starfi við hverja, og vinstri græn tala 
sömuleiðis fyrir einhvers konar hús-
næðissamvinnufélögum. 

Af málflutningi frambjóðenda þeirra 
má ráða að borgin eigi að koma að því 
að byggja og jafnvel leigja út íbúðir á 
almennum markaði „á hagstæðum kjör-
um“ því einsýnt sé að „einkaaðilar ráði 
ekki við verkefnið“ og séu bara á eftir 
„stundargróða“.

Dæmin um allan heim sanna að 
afskipti hins opinbera af almennum 
leigumarkaði eru vond hugmynd. Bygg-
ingarkostnaður hækkar yfirleitt og allar 
útgáfur af leiguþaki eru skammgóður 
vermir sem bjagar samkeppni og er loks 
engum til góðs. Hagfræðingurinn Assar 

Lindbeck orðaði það svo að slíkt væri 
skilvirkasta leiðin til að eyðileggja borg, 
fyrir utan sprengjuárás.

Fikt hins opinbera í markaðnum þrýst-
ir alltaf upp verði á endanum á meðan 
einkaaðilar í heilbrigðri samkeppni 
stuðla að lægra verði, fái þeir sanngjarnt 
tækifæri til þess af hendi hins opinbera. 

Borgin á því ekki að taka áhættu með 
peninga skattgreiðenda með því að taka 
beinan þátt í einhvers konar bygginga- 
og leigufélögum á almennum mark-
aði. Hún þarf að skapa sómasamlegan 
ramma sem auðveldar einkaaðilum að 
byggja og leigja út íbúðir ódýrar. Það 
er gert með að bæta strax úr lóðaskorti, 
hafa samkeppnishæfar gjaldskrár þann-
ig að þeir sem búa smærra borgi minna 
og einfalda og auka valfrelsi innan 
reglu rammanna. 

Um þetta snúast kosningaloforð Sjálf-
stæðisflokksins. Við erum með skyn-
samlega og framkvæmanlega stefnu sem 
virkjar hugmyndaauðgi og kraft einka-
fyrirtækja á byggingamarkaði til að 
uppfylla brýna þörf almennings fyrir 
viðráðanlegt húsnæði. Þannig munum 
við ná árangri, án þess að hafa lofað 
einhverjum töfralausnum af hálfu hins 
opinbera sem munu auðveldlega verða 
borgarbúum bjarnargreiði. 

Hættuleg kosningaloforð

 www. utkall.is

Í ÞÁGU VÍSINDA

Þær sækja skilagögn til þeirra 

sem ákveða að taka þátt. 

Umslögin má einnig setja 

ófrímerkt í póst.

Þær

sem

Um

ófrí

HÚSNÆÐI

Hildur
Sverrisdóttir
borgarfulltrúi

Lög á alla
Alþingi samþykkti í gær lög á verk-
fallsaðgerðir flugmanna Icelandair. 
Helgi Hjörvar, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, gagnrýndi þessar 
aðgerðir ríkisstjórnarinnar á þingi í 
gær og sagði fljótfærni, reynsluleysi 
og stefnuleysi ríkisstjórnarinnar 
í kjaramálum hafa gert að 
verkum að með lagasetn-
ingunni í apríl á Herjólf 
væri hún komin í skelfileg 
vandræði og kröfur um það 
að hún setti lög á alla þá sem 
leggja niður vinnu.

Kjaravandræði
Viðskiptablaðið 
greindi frá því í 
gær að afar fátítt 

sé að stjórnvöld grípi inn í verk-
fallsaðgerðir með lagasetningu, það 
hafi aðeins verið gert tólf sinnum 
á árunum 1985 til 2010 en á því 
tímabili hafi verið 166 verkföll. Á 
þessu ári einu hafa tvö bæst við og 
óséð hvað verður þar sem kjara-

deilur eru enn í gangi á ýmsum 
stöðum. Það er kannski rétt 
að lagasetningin á Herjólf 
hafi komið ríkisstjórninni í 
skelfileg kjaravandræði.

Að standa við tímafresti
Svandís Svavars-
dóttir skaut 
létt á 
forsætis-
ráðherra á 
þinginu í 

gær og sagði hann afar duglegan við 
að setja sér tímafresti en síður að 
standa við þá. Hún nefndi dæmi af 
því að hann hefði lýst því yfir þegar 
hann tók við embætti að ný áætlun 
um afnám gjaldeyrishafta myndi 
liggja fyrir í september í fyrra. Hún 

liggur ekki enn fyrir. Þá sagði 
hann í október að tillögur í 
skuldamálum lægju fyrir í 
nóvember, en það var ekki 
fyrr en í mars sem þær voru 
kynntar. Þá var það einnig 

kynnt að hægt yrði að sækja 
um niðurfellingu þann 

15. maí–  sem var 
einmitt í gær, en þá 
var ekki hægt að 
sækja um.
  fanney@frettabladid.is
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Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Það er hlutverk okkar sem 
erum í stjórnmálum að 
benda á sem flestar hliðar 
mála svo íbúar hafi sem 
bestar upplýsingar til að 
draga sínar ályktanir.
Rekstur í öllum bæjarfélög-
um  er grunnurinn undir 
þann möguleika að veita 
góða þjónustu og fara vel 
með skattfé borgaranna. 
Ekki fyrir löngu var árs-
reikningur Reykjavíkur-
borgar kynntur. Grund-
vallaratriði við lestur 
ársreiknings eins og Reykjavíkur-
borgar er að finna hverju rekstur-
inn skilar í peningum þegar upp er 
staðið. Það er gert í gegnum hug-
takið veltufé frá rekstri en ekki 
rekstrarreikning. 
Af hverju? Vegna þess að í rekstr-
arreikningi eru margar svokallaðar 
reiknaðar stærðir eins og afskrift-
ir, reiknaðar lífeyrisskuldbindingar 
o.fl. sem annaðhvort ekki þarf að 
borga með peningum strax eða búa 
ekki til peninga strax.

Færri krónur úr rekstrinum
Það er staðreynd að veltufé frá 
rekstri minnkar í tíð núverandi 
meirihluta. Á þetta er bent í end-
urskoðunarskýrslu. Þrátt fyrir 
rekstrarafgang 2013 koma færri 
krónur út úr rekstrinum en árið 
2012 þegar borgarsjóður er rek-
inn með halla. Er það ekki skrýt-
ið? Hagnaður af rekstri en samt 
minna fjármagn en í hallarekstri 
hljómar undarlega en þannig er 
það. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
birt súlurit yfir þessa þróun sem 
sýnir að peningar frá rekstri eru 
8,6% árið 2013 en voru 9,8% árið 
2012. Reksturinn versnar.

Reyndar hefur aðalgagnrýni okkar 
í Sjálfstæðisflokknum verið á rekst-
urinn og að hann skili minna fjár-
magni þrátt fyrir rekstrarafgang. 
En skoðum aðeins ársreikning 
vegna niðurgreiðslu skulda upp á 
35 milljarða árið 2013. Þá kemur 
í ljós að 18,5 milljarðar eru vegna 
gengishagnaðar erlendra lána. Höf-
uðstöðvar Orkuveitunnar voru seld-
ar fyrir 5,1 milljarð. Hvert flutti 
Orkuveitan aftur? Jú, alveg rétt hún 
leigir húsnæðið af kaupanda. 
Þegar við tökum þessar tölur frá 
er skuldalækkun 11,4 milljarðar. 
Gengið getur breyst aftur og skuld-
ir geta hækkað rétt eins og lækk-
að og þess vegna rétt að halda til 
haga þeim tölum sem skuldir hafa 
raunverulega lækkað um. Svo má 
nefna að Perlan var seld í árslok 
2012 fyrir einn milljarð. Kaupandi 
var Reykjavíkurborg. Hver á Orku-
veituna? Reykjavíkurborg.

Tvær af hverjum þremur farþega-
flugvélum sem fara frá Keflavík 
á degi hverjum tilheyra einu flug-
félagi, Icelandair. Það er auð vitað 
mjög gott frá sjónarhorni þess 
flugfélags. Raunar hefur þetta 
hlutfall örugglega oft verið hærra. 
Í dag er allavega hægt að komast 
til og frá landinu með WOW air, 
easyJet, SAS og Norwegian, auk 
auðvitað Icelandair. Frá sjónar-
horni neytenda væri samt betra 
ef þessi flugfélög væru fleiri og 
markaðshlutdeild þess stærsta 
minni. Þess vegna á ríkið ekki 
endilega að fara í aðgerðir til að 
tryggja að markaðsráðandi fyrir-
tækið haldi stöðu sinni.

Ef eitt flugfélaganna ætti erfitt 
með að útvega sér eldsneyti meðan 
hin réðu við það verkefni ætti ekki 
að setja sérstök lög til að hjálpa 
þessu eina flugfélagi að kaupa 
eldsneyti á „sanngjörnu verði“. Á 
sama hátt ef eitt þeirra flugfélaga 
sem fljúga til Íslands lendir í van-
ræðum með að kaupa vinnu flug-
manna eða flugfreyja þá á ekki 
endilega að setja lög til að bjarga 
þessu eina flugfélagi. Menn hafa 
notað þau rök að ekki gangi að 
nokkrir hátekjumenn haldi sam-
göngum til og frá landinu í gísl-
ingu. Vandinn er sá að með því að 
standa vörð um stöðu hins mark-
aðsráðandi fyrirtækis erum við að 
tryggja að þessi hópur sé áfram í 
aðstöðu til að gera slíkt.

Glatað tækifæri
Hugsum okkar að flugmenn WOW 
air hefðu farið í verkfall og það 
flugfélag hefði þurft að fella niður 
eina af þremur flugferðum sínum 
einn daginn. Er líklegt að lög hefðu 
verið sett til að stöðva það verk-
fall? Um það má efast. Þar með 
liggur fyrir að Icelandair nýtur 
þessarar fyrirgreiðslu vegna þess 
að það hefur markaðsráðandi 
stöðu. Það er kannski meiri stemn-
ing að setja lög til að hjálpa mark-
aðsráðandi fyrirtæki því verkfalls-
aðgerðirnar koma niður á fleirum. 
En þar með glatast tækifæri til að 
efla samkeppnina. Fólk sem hefði 
nauðsynlega þurft að komast til 
útlanda hefði keypt sér far með 
öðru flugfélagi.

Talað var um að ímynd landsins 
væri að bíða skaða. Auðvitað var 
það fyrst og fremst ímynd þessa 
ágæta fyrirtækis sem var að bíða 
skaða. Og þegar rætt er um skað-
ann fyrir ferðaþjónustuna, sem 
án nokkurs vafa var mikill, þá 
má samt ekki gleyma því að Ice-
landair á stóran hluta íslenskrar 
ferðaþjónustu, fyrirtækið rekur 
til dæmis yfir tuttugu hótel á land-
inu öllu. Icelandair Group er þann-
ig eitt stærsta fyrirtæki landsins. 
Auðvitað væri heldur ekki gott 
fyrir samfélagið ef vinna stöðv-
aðist í Marel eða í álverunum. Þar 
með er ekki sagt að ríkið eigi allt-
af að hlaupa til og hjálpa stærstu 
einkareknum vinnuveitendum 
landsins þegar þeir eru ófærir um 
semja um laun við sitt starfsfólk.

Sanngjörn laun
„Hvað eru sanngjörn laun?“ Þetta 
er algeng spurning í allri umræðu 
um kjaramál. Í raun eru sann-

gjörn laun bara þau laun sem einn 
maður er tilbúinn að vinna fyrir og 
annar er tilbúinn að borga honum. 
Ef ekki næst sátt um þetta þá fer 
engin vinna fram og engin laun eru 
greidd. Spurningin um sanngirni 
launa er því spurning um það hvort 
launin séu á markaðsvirði. Og af 
hverju ætti það að vera kappsmál 
manna úti í bæ að einhverjir laun-
þegar fái greitt undir markaðs-
virði? Að launakostnaður vinnu-
veitanda þeirra rjúki ekki upp? Ef 
við höfum áhyggjur af háum laun-
um almennt, þá höfum við tæki til 
að taka á því almennt. Það heitir 
„skattkerfið“. En við eigum ekki að 
handstýra launum stétta á almenna 
vinnumarkaðnum.

Ég játa fúslega að ég er lítill 
aðdáandi verkfalla. Til lengdar 
finnst mér vænlegra til árang-
urs að fólk sem er óánægt finni 
sér einfaldlega aðra vinnu. Mér 
er heldur ekki vel við að stéttir í 
einokunarstöðu geti lamað samfé-
lagið. En það var ekki alveg stað-
an í þetta skiptið. Það sem gerðist 
var einfaldlega það að eitt fyrir-
tæki lenti í launadeilu við starfs-
menn sína. Fólk gat áfram keypt 
þjónustu af öðrum fyrirtækjum. 
Ef margir hefðu gert það hefði 
það leitt til aukinnar samkeppni og 
gert Íslendinga minna háða þessu 
eina fyrirtæki. Á þann hátt hefði 
þetta getað orðið ágætt verkfall.

Fullkomið verkfall

Það hljóp heldur betur á 
snærið hjá fjármálaráð-
herra, ríkissjóði og okkur 
öllum nú í lok mars þegar 
Landsbanki Íslands hf. 
greiddi eiganda sínum 
arð upp á tæpa 20 millj-
arða á einu bretti. Sam-
kvæmt ársfjórðungs-
uppgjöri sem öllum er 
aðgengilegt á heimasíðu 
fjármála- og efnahags-
ráðuneytisins á 19,7 millj-
arða arðgreiðsla Lands-
bankans stærstan þátt í 
að skýra áframhaldandi 
afkomubata ríkisins milli ára sem 
að sjálfsögðu er fagnaðarefni. Lið-
urinn „aðrar tekjur“ í bókhaldi 
ríkisins hækkar þannig úr 10,5 
milljörðum á fyrsta ársfjórðungi 
2013 í 28,2 milljarða 2014.

Með samfelldum efnahags-
bata síðan 2011 eru hinir almennu 
skattstofnar ríkisins einnig að 
skila vaxandi tekjum án þess að 
skatthlutföllum sé breytt. Er þar 
á ferðinni vel þekkt þróun sem 
að sjálfsögðu myndi jafnt og þétt 
bæta afkomu ríkisins, það er að 
segja ef tekjur ríkisins væru ekki 
skertar með öðrum ráðstöfunum 
á móti. það hefur hins vegar ný 
ríkisstjórn því miður gert og mun 
koma fram með fullum þunga á 
árunum 2015-2016.

En arðgreiðsla Landsbankans 
til ríkisins nú á dögunum færir 
okkur aðrar athyglisverðar upp-
lýsingar. Með þessari einu greiðslu 
væri fjárfestingaáætlun fyrri rík-
isstjórnar fullfjármögnuð á árinu 
2014 og gott betur þrátt fyrir stór-
lækkun núverandi ríkisstjórnar 
á sérstöku veiðigjaldi. Áætlunin 
byggði á 5,7 milljarða fjármögn-
un frá sérstöku veiðigjaldi og 
rúmlega 6,6 milljörðum frá arði 
eða eignasölu tengt eignarhlut-
um ríkisins í bönkum. Samtals 
gerði þannig áætlunin ráð fyrir 
liðlega 12,3 milljörðum á árinu 
2014 til fjárfestinga í samgöngu-
málum, nýsköpun, rannsóknum 

og þróun, til eflingar skap-
andi greina, uppbyggingar 
ferðamannastaða, græna 

hagkerfisins o.s.frv. 

Hruninn til grunna
Allur söngur stjórnarliða á síð-
astliðnu hausti um að fjárfest-
ingaáætlun fyrri ríkisstjórnar 
væri ófjármögnuð er hruninn til 
grunna. Endurtekið og ótal sinnum 
var sagt: Fjárfestingaáætlunin er 
ófjármögnuð og því ekkert annað 
að gera en skerða framlög til 
dæmis til rannsókna- og tækniþró-
unarsjóða, til Markáætlunar, til 
sóknaráætlana landshlutanna, til 
þjóðgarða og friðlýstra svæða og 
til uppbyggingar ferðamannastaða 
(sem ríkisstjórnin hefur klúðrað 
með ævintýralegum og grafalvar-
legum hætti). 

Textarnir um ófjármagnaða 
áætlun sem voru samviskusam-
lega endurprentaðir í greinargerð 
fjárlagafrumvarpsins þar sem nið-
urskurðurinn á hverjum liðnum á 
fætur öðrum var réttlættur, eldast 
sömuleiðis illa.

Þolendur ofangreinds niður-
skurðar mega hafa þetta í huga. 
Vandinn er ekki að fjárfestinga-
áætlunin væri ófjármögnuð og 
þaðan af síður að verkefnin séu 
ekki þörf og brýn. Vandinn er 
stefna núverandi ríkisstjórn-
ar, smæð hennar þegar kemur 
að öllu sem fyrri ríkisstjórn 
tengist og fornaldarleg viðhorf 
til nýsköpunar, umhverfis- og 
atvinnumála.

Fjárfestingaáætlun 
fullfjármögnuð

Ekki er allt sem sýnist

FJÁRMÁL

Steingrímur J. 
Sigfússon,
alþingismaður 
og fyrrverandi 
fj ármálaráðherra

Þar með er ekki sagt 
að ríkið eigi alltaf að 

hlaupa til og hjálpa stærstu 
einkareknu vinnuveitendum 
landsins …

➜ Allur söngur 
stjórnarliða á síðast-
liðnu hausti um að 
fjárfestingaáætlun 
fyrri ríkisstjórnar 
væri ófjármögnuð er 
hruninn til grunna.

➜ En skoðum aðeins 
ársreikning vegna 
niðurgreiðslu skulda 
upp á 35 milljarða 
árið 2013. Þá kemur í 
ljós að 18,5 milljarðar 
eru vegna gengis-
hagnaðar erlendra 
lána. Höfuðstöðvar 
Orkuveitunnar 
voru seldar fyrir 5,1 
milljarð. Hvert fl utti 

Orkuveitan aftur? Jú, alveg 
rétt hún leigir húsnæðið af 
kaupanda. 

FJÁRMÁL

Halldór 
Halldórsson,
oddviti 
Sjálfstæðisfl okksins 
í Reykjavík
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Kræsingar & kostakjör

-40%

-40%

GRÍSAGRILLSNEIÐAR
STJÖRNUGRÍS
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.498,-

899,-

GRÍSAKÓTELETTUR
M/BEINI KRYDDAÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.798,-

1.079,-

KJÚKLINGUR
ÍSFUGL HEILL - FERSKUR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.049,-

797,-

KLEINUHRINGUR
NÝBAKAÐUR
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 189,-

95,-

COOP BLÁBER STÓR
250 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 399,-

299,-

JARÐARBER
ALLETIDERS FROSIN 400 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 299,-

224,-

SVEPPIR
250 G BOX
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 298,-

149,-

-50% -25% -25%
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KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.498,-

1.499,-

NICE’N EASY PIZZUR
4 TEGUNDIR - STEINBAKAÐAR
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 426,-

298,-

LAMBALÆRISSNEIÐAR
GRILL M/SALT OG PIPAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.398,-

1.799,-

COOP FRANSKAR
RIFFLAÐAR 900G
POKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 439,-

347,-

KH ÞORSKBITAR
ROÐ OG BEINLAUSIR -FROSIÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.498,-

899,-

-40%

-30%
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„Mér finnst æðislegt að vera fertug-
ur. Ég er svakalega ánægður með 
þetta,“ segir tónlistarmaðurinn og 
kerfisfræðingurinn Jónas Sigurðs-
son. Hann fagnar fertugsafmæli sínu 
í dag en sem barn trúði hann ekki að 
hann myndi ná þeim áfanga.

„Þegar ég var sirka ellefu ára var 
ég viss um að ég myndi deyja fyrir 
26 ára aldur. Þá las ég Spádóma 
Nostradamusar og þar sagði að kjarn-
orkustríð myndi geisa árið 1999. Ég 
las þessa bók á Bókasafni Þorláks-
hafnar og var viss um að þetta myndi 
rætast og ég myndi ekki lifa lengur,“ 
segir Jónas og er þessi minning sem 
greypt í minni hans.

„Ég lá rosalega oft andvaka á nótt-
unni í angist og mamma og pabbi 
reyndu að sannfæra mig um að þetta 
væri ekki rétt. Þannig að hvert ár 
umfram 26 ára er bara bónus fyrir 
mig.“

Jónas ætlar að njóta dagsins í 
faðmi fjölskyldunnar en hann á tvö 
börn með eiginkonu sinni, Áslaugu 
Hönnu. 

„Ég nennti ekki að halda partí núna 
heldur langaði mig bara að slaka á 
með fjölskyldunni og njóta þessa 
dags. En ég stefni á að halda rosalegt 
afmælispartí í sumar eða haust. Ég á 
uppkomin börn sem ég lít á sem tvo 
yndislega vini. Það er æðislegt. Þegar 
ég lít til baka hefði ég stundum verið 
til í að vera þroskaðri þegar ég varð 
faðir en sem betur fer lærði ég af því 
að hoppa út í djúpu laugina.“

Spurður um hvað standi upp úr á 
þessum fjörutíu árum stendur ekki á 
svörunum.

„Fyrir utan fjölskylduna finnst mér 
standa upp úr þegar ég lít yfir farinn 
veg að hafa náð einhverri lendingu. 
Ég get ekki lýst því betur. Þegar 
ég var þrítugur fannst mér ég eiga 
mikið eftir og að ég ætti eftir að gera 
svo margt. Mér fannst ég vera orð-
inn svo seinn og að tónlistarferillinn 
væri búinn. Mér fannst ég ekki hafa 
framkvæmt nógu mikið í músíkinni. 
Síðan fór ég að framkvæma og síð-
ustu ár hef ég verið mjög virkur. Það 
finnst mér standa upp úr – að fylgja 
sinni köllun. Það er aldrei of seint.“

Þegar Jónas var um tvítugt gerði 
hann garðinn frægan í hljómsveit-
inni Sólstrandargæjunum. Síðar flutti 
hann til Danmerkur og vann sem 
kerfisfræðingur í Danmörku.

„Þá var ég búinn að labba frá tón-
listinni og mér leið ekki vel með það. 

Nú er ég orðinn fertugur og kominn 
heim.“

Jónas vinnur enn sem kerfis-
fræðingur, nú hjá Gagnavörslunni í 
Hafnar firði.

„Ég einsetti mér þegar ég kom að 
utan að vinna með sprotafyrirtæki. 
Forritun er rosalega skapandi, sér-
staklega, finnst mér, í frumkvöðlafasa. 
Þessi vinna fer svakalega vel saman 
við tónlistina. Það er ákveðin jarð-
tenging í forritun og mikið af lifandi 
og skemmtilegu fólki – líkt og í tónlist-

inni. Þetta eru tveir ótrúlega skemmti-
legir heimar og gaman að fara á milli 
þeirra því þá kem ég alltaf ferskur til 
baka.“ liljakatrin@frettabladid.is

TÍMAMÓT
16. maí 2014  FÖSTUDAGUR

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

SAMÚEL FRIÐLEIFSSON
Birkiteig 35, Keflavík,

lést 4. maí síðastliðinn á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hins látna. 
Fjölskyldan þakkar samúð og vinarhug.

Erna Hákonardóttir
Hákon Örn Matthíasson  Hildur Guðrún Hákonardóttir
Ingibjörg Samúelsdóttir  Guðmundur Óli Jónsson
Karl Samúelsson  Svanfríður Guðrún Gísladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

GUNNAR ÁGÚSTSSON
frá Stærri-Bæ,   

lést á Hjúkrunarheimilinu Ási miðvikudaginn 
14. maí. Útförin fer fram í kyrrþey að ósk 
hins látna.

Þorkell Gunnarsson  Kristín Karólína Karlsdóttir
Sigríður Laufey Gunnarsdóttir  Brandur Matthíasson
Jón Rúnar Gunnarsson  Kristín Petrína Birgisdóttir
Ágúst Gunnarsson  Anna Margrét Sigurðardóttir
Guðrún Gunnarsdóttir  Árni Bjarkan Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginkona mín og móðir okkar,  
dóttir og tengdadóttir,

GUNNUR ELÍSA STEFÁNSDÓTTIR
til heimilis í Þverbrekku 2 í Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 10. maí. Útför hennar verður 
gerð frá Kópavogskirkju miðvikudaginn  
21. maí kl. 13.00.  
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á styrktarsjóðinn fyrir börnin. 
Bankanúmer hans er 331-13-110606 og kt. 310380-4159.

Davíð Karl Sigursveinsson og börnin
Kristlaug Björg Sigurðardóttir og fjölskylda
Stefán Ingólfsson og fjölskylda
Símon Elí Teitsson og fjölskylda
Gísli Ólafur Pétursson  
Ragna Freyja Karlsdóttir og fjölskylda.

Okkar ástkæri

STEFÁN KARL LINNET
lést laugardaginn 10. maí. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 21. maí kl. 15.00.

Kristján Karl Linnet      Sigríður Anna Guðbrandsdóttir
Sigurður Karl Linnet    Erla Einarsdóttir
Helga Júlíusdóttir    Arnfinnur Róbert Einarsson
Sigríður S. Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

GUÐJÓN HERMANN HANNESSON
Mýrum 11 (áður Valhöll),

Patreksfirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar 11. 
maí. Útförin fer fram frá Patreksfjarðarkirkju 
laugardaginn 24. maí kl. 14.00.

Guðrún Guðjónsdóttir Bergmann
Guðni Guðjónsson  Hrafnhildur Steingrímsdóttir
Hermann Guðjónsson  Guðný Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

ÞÓRHILDUR SKARPHÉÐINSDÓTTIR 
Kjalarsíðu 16c, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn 
13. maí sl. Jarðarför auglýst síðar.

Jónína Pálsdóttir
Rósa Pálsdóttir  Arnór Þorgeirsson
og ömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HALLDÓRA Ó. GUÐLAUGSDÓTTIR
Skúlagötu 40,

lést laugardaginn 10. maí á hjúkrunar-
heimilinu Grund. Útförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 19. maí 
kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Arnbjörg Guðmundsdóttir Ólafur J. Sigurðsson
Elín Guðmundsdóttir
Sigríður Guðmundsdóttir
Óli Valur Guðmundsson Jan Ola Hjelte
börn og barnabörn.

MERKISATBURÐIR
1770 Hin fjórtán ára Marie Antoinette giftist hinum fimmtán 
ára Louis-Auguste sem síðar varð Frakklandskonungur.
1874 Flóð í Mill-ánni í Massachusetts leggur fjögur þorp nánast 
í rúst og 139 manns láta lífið.
1920 Benedikt páfi XV. tekur Jóhönnu af Örk í dýrlingatölu.
1953 Bandaríska blaðamanninum William N. Oatis er sleppt eftir 
að hafa verið í 22 mánuði í fangelsi vegna njósna í Tékkóslóvakíu.
1975 Junko Tabei er fyrsta konan sem nær tindi Everest-fjalls.
1997 Mobutu Sese Seko, forseti Saír, flýr landið.
2003 33 óbreyttir borgarar látast í Casablanca í Marokkó og 
meira en hundrað slasast í hryðjuverkaárásum.
2007 Nicolas Sarkozy tekur við embætti forseta Frakklands.

Náði einhverri lendingu
Tónlistarmaðurinn Jónas Sigurðsson fagnar fertugsafmæli sínu í dag. Þegar hann var lítill 
trúði hann á spádóma Nostradamusar og hélt að hann myndi deyja í kjarnorkustríði árið 
1999. Hann heldur upp á afmælið í næði með fj ölskyldunni.

NÝTUR DAGSINS  Jónas útilokar ekki að halda afmælispartí í sumar eða haust.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á þessum degi árið 1929 voru fyrstu 
Óskarsverðlaunin afhent á Hollywood 
Roosevelt-hótelinu í Los Angeles. 
Alls sóttu 270 manns hátíðina og var 
eftirpartíið haldið á Mayfair-hótelinu. 
Miðinn á hátíðina kostaði þá fimm 
Bandaríkjadali, sem eru 69 dalir að 
núvirði, rúmlega átta þúsund krónur.

Alls voru fimmtán styttur, eða 
Óskarar, veittir það kvöld og var at-
höfnin fimmtán mínútna löng. Fyrsti 
maðurinn til að hljóta verðlaunin 

fyrir bestan leik var Emil Jannings 
fyrir frammistöðu sína í myndunum 
The Last Command og The Way of 
All Flesh. Hann þurfti að snúa aftur 
til Evrópu fyrir athöfnina og fékk því 
verðlaunin fyrir hátíðina, sem gerir 
hann að fyrsta Óskarsverðlaunahafa 
sögunnar.

Fyrst um sinn voru leikarar heiðr-
aðir fyrir frammistöðu í nokkrum 
myndum en frá og með fjórðu 
athöfninni breyttist kerfið og voru 

fagmenn heiðraðir fyrir hlutverk 
sitt í einni mynd.

Það var ekki fyrr en árið 1953 
að verðlaunaafhendingin var fyrst 
sýnd í sjónvarpi en nú til dags 
er henni sjónvarpað beint til tvö 
hundruð landa. Eru þetta elstu 
verðlaunin í skemmtanaiðnað-
inum og eru þau fyrirmynd 
verðlauna eins og Emmy-, 
Tony-og Grammy-verð-
launanna. - lkg

ÞETTA GERÐIST: 16. MAÍ ÁRIÐ 1929

Fyrstu Óskarsverðlaunin eru afh ent
verk 
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 Þá var ég búinn að 
labba frá tónlistinni og mér 
leið ekki vel með það. Nú er 

ég orðinn fertugur og 
kominn heim.

Jónas Sigurðsson

Jónas vakti fyrst athygli með hljómsveitinni Sólstrandargæjunum sem var mjög 
vinsæl um miðbik tíunda áratugar síðustu aldar. Eftir að sveitin lagði upp laupana 
flutti Jónas til Danmerkur og sendi ekki frá sér nýja tónlist í langan tíma.

Það var svo árið 2007 þegar hann kom aftur inn í íslenskt tónlistarlíf með 
plötuna Þar sem malbikið svífur mun ég dansa. Margir töldu þetta vera eina bestu 
plötu þess árs. Árið 2010 kom út önnur breiðskífa Jónasar sem unnin var í sam-
starfi við hljómsveit hans, Ritvélar framtíðarinnar. Sú hét Allt er eitthvað og ættu 
margir að kunna lagið Hamingjan er hér af þeirri plötu sem varð gríðarlega vinsælt. 

Í október 2012 sendi Jónas frá sér plötuna Þar sem himin ber við haf sem hann 
vann í samstarfi við Lúðrasveit Þorlákshafnar. Í fyrra leit síðan platan Drangar 
dagsins ljós með samnefndri hljómsveit sem Jónas skipar ásamt Mugison og Ómari 
Guðjónssyni. Þá ferðaðist Jónas einnig um landið með Áhöfninni á Húna en það 
ferðalag vakti mikla athygli.

Ferill Jónasar í hnotskurn



VIÐ REYKJAVÍKURTJÖRN
Selkórinn heldur tvenna tónleika í Norðurljósasal Hörpu 
á sunnudaginn, 18. maí, kl. 17 og kl. 20. Flutt verða helstu 

dægurlög Gunnars Þórðarsonar sem þjóðin hefur tekið 
ástfóstri við og eru löngu orðin sígild. Sjálfur leikur hann 

með kórnum ásamt hljómsveit. 

LÉTTUR RÉTTUR Bragðmikill og skemmtilegur kjúklingaréttur frá Holta. MYND/GVA

Matreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson 
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta 
á ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti úr 

Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar 
okkur uppskrift að kjúklingalærum með sveppa-

sósu. Hægt er að fylgjast með Úlfari elda þessa 
girnilegu máltíð í kvöld  klukkan 21.30 á sjónvarps-
stöðinni ÍNN.  Þættirnir verða svo endursýndir yfir 
helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á heimasíðu 
ÍNN, inntv.is.

ELDAÐ MEÐ HOLTA 
HOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann 
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með 
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

FYRIR 4

4 msk. olía
8 kjúklingalæri
2 box sveppir, skornir í báta
Salt og nýmalaður pipar
2 x 1 tsk. paprikuduft
1 dl sérrí, púrtvín, marsala, ma-
deira eða bara vatn
3 dl kjúklingasoð eða vatn og 
1 msk. kjúklingakraftur
1 dl rjómi
Salt og nýmalaður pipar
Sósujafnari

Hitið olíu á vokpönnu eða stórri 
pönnu. Kryddið lærin með salti 
og pipar og 1 tsk. af paprikudufti 
og steikið á pönnunni í 2-3 mín-
útur á hvorri hlið eða þar til 
lærin eru fallega brún-
uð. Bætið þá 
sveppum á 
pönn-
una og 
kryddið 
með salti og 
pipar og 

einni tsk. af paprikudufti. Steikið 
sveppina í tvær mínútur. Bætið 
þá sérríi og soði á pönnuna og 
leggið lok yfir. Sjóðið við vægan 
hita í 20-25 mín eða þar til kjarn-
hiti sýnir 70°C. Bætið þá rjóm-

anum í sósuna og þykkið 
með sósujafnara. Berið 

lærin fram með 
t.d. bökuðum 
kartöflum og 
salati.

KJÚKLINGALÆRI MEÐ SVEPPASÓSU

www.gengurvel.is 

 er spennandi nýjung 
sem er fyrst og fremst ætluð karlmönnum 
sem hafa einkenni  góðkynja stækkunar á 
blöðruhálskirtli sem getur valdið 
vandræðum við þvaglát.

 fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða
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Hringdu núna!
Sæktu eða fáðu 

matinn sendan heim

588 9899

HEILSURÉTTIR
Fullir af trefjum, próteinum og góðum kolvetnum. 

Kryddaðir með ferskum hvítlauk, engifer og chilli.

Án salts og sykurs.

Eggjanúðlur með kjúklingi, eggjum og grænmeti
Orka, kkal 92 Prótein 10,8 gr Kolvetni 10,2 gr Fita 1,4 gr

980 | 1340

065

Veitingahús Nings eru opin alla daga frá 11:30 til 22:00 - Suðurlandsbraut | Hlíðarsmári | Stórhöfði | www.nings.is

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Lífstíls og decor vefverslun 
www.facebook.is/kolkaiceland
Lífstíls og decor vefverslun
www.facebook.is/kolkaiceland



FÓLK|HELGIN

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

Árleg Kópavogsþríþraut verður haldin 
á sunnudaginn. Þrautin er tvískipt; 
annars vegar er hún Íslandsmeistara-
mót í sprettþraut og hins vegar fjöl-
skyldu- og unglingaþraut. Í þríþraut er 
keppt í sundi, hjólreiðum og hlaupi og 
segir Viðar Þorsteinsson, stjórnarmað-
ur í Þríþrautarfélagi Kópavogs, að þeim 
fjölgi jafnt og þétt sem stundi þríþraut 
hérlendis enda sé hún íþrótt sem henti 
fólki á öllum aldri. „Við héldum fyrstu 
Kópavogsþríþrautina árið 1996 en frá 
árinu 2006 hefur hún verið haldin ár-
lega. Þetta er nokkuð stöðugur hópur 
sem keppir í Íslandsmeistaramótinu en 
við höfum reynt að fjölga keppendum í 
fjölskyldu- og unglingaþrautinni.“

Um helgina taka tæplega 120 manns 
þátt í Íslandsmeistaramótinu. „Þetta 
er stærsta þríþrautarkeppni landsins. 
Keppt verður í mörgum aldursflokkum 
þannig að sem flestir ættu að geta 
tekið þátt. Við höfum bætt við yngri 
flokkum og einnig flokki fyrir 50 ára 
og eldri. Einnig höfum við sérstakan 
byrjendariðil í fyrsta sinn þar sem byrj-
endur taka þátt í afslöppuðu umhverfi í 
stað þess að vera innan um öll lætin.“

Í fjölskyldu- og unglingaþrautinni 
keppa lið saman en ekkert kostar að 

taka þátt í henni. „Þá mæta gjarnan 
nokkrir ættliðir saman og keppa sem 
lið. Við gerum ráð fyrir um 15 liðum og 
höfum meira að segja heyrt um lið með 
fjórum ættliðum. Öll lið sem innihalda 
þrjá ættliði fá verðlaun.“

Keppnin í Íslandsmeistaramótinu 
hefst kl. 8.40 á sunnudag við sundlaug 
Kópavogs en fjölskyldu- og unglinga-
þrautin hefst kl. 13. Að móti loknu er 
boðið upp á kaffiveitingar á Rútstúni 
fyrir neðan sundlaugina.

STÆRSTA ÞRÍÞRAUTARKEPPNIN

GÓÐ SKEMMTUN
Þríþraut hentar fólki á 
öllum aldri og saman-
stendur af sundi, hjól-
reiðum og hlaupi. Árleg 
Kópavogsþríþraut verð-
ur haldin á sunnudag á 
Kársnesinu.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Vorsýning diplómadeilda Myndlistaskólans 
í Reykjavík var opnuð í Safnahúsinu við 
Hverfis götu 15 nú í vikunni. Þar sýna nem-

endur þriggja deilda skólans verk sín, úr mótun, 
teikningu og textíl.

Nemendur mótunar sýna afrakstur samstarfs-
verkefnis við þýsku postulínsverksmiðjuna KAHLA 
en þetta er í þriðja sinn sem Myndlistaskólinn á í 
samstarfi við fyrirtækið. Þetta árið hönnuðu nem-
endur hluti úr postulíni fyrir veitingastað framtíðar-
innar og sóttu innblástur til náttúrunnar, í mannlega 
hegðun og ýmiss konar siði og venjur við borðhald. 

Nemendur teikningar unnu í samstarfi við skap-
andi greinar í íslensku atvinnulífi og á sýningunni 
má meðal annars sjá teikningar, bækur og mynda-
sögur, borðspil, öpp og teikningar fyrir tölvuleiki. 
Nemendur í textíl rannsökuðu ólík viðfangsefni allt 
frá malbiki Miklubrautarinnar að gömlum munum á 
Byggðasafninu á Snartarstöðum í Norður-Þingeyjar-
sýslu og unnu verkefnin í samstarfi við fyrirtæki og 
stofnanir, hönnuði eða listamenn. Á sýningunni má 
meðal annars sjá verk unnin í samvinnu við Ullar-
vinnslu frú Láru, Glófa ehf. og Textílprentun Íslands. 
Einnig verður til sýnis samstarfsverkefni deildarinn-
ar við Aurum og Textílprentun Íslands, sem var sýnt 
á HönnunarMars 2014.

Sýningin stendur til sunnudagsins 18. maí og er 
opin í dag milli klukkan 13 og 17 og um helgina frá 
klukkan13 til 18.

POSTULÍN FYRIR 
FRAMTÍÐINA
SÝNING  Nemendur diplómadeilda Myndlistaskólans í Reykjavík sýna nú verk 
sín í Safnahúsinu á Hverfisgötu. Sýningin stendur fram á sunnudag.

VORSÝNING Nemendur Myndlistaskólans í Reykjavík opnuðu sýningu á verkum 
sínum í Safnahúsinu við Hverfisgötu 15 í vikunni. Sýningin stendur fram á sunnudag.
 MYND/GVA

FYRIR KAHLA Myndlistaskólinn í Reykja-
vík hefur undanfarin þrjú ár unnið í sam-
starfi við þýsku postulínsverksmiðjuna 
Kahla. Nokkur verkefnanna hafa ratað inn í 
framleiðslulínu fyrirtækisins.

TEIKN-
ING Á 
sýningunni 
má meðal 
annars sjá 
teikningar, 
bækur og 
myndasög-
ur, borðspil, 
öpp og 
hugmynda-
teikningar 
fyrir tölvu-
leiki.

TEXTÍLL Nemendur rannsökuðu ólík viðfangsefni allt frá malbiki 
Miklubrautarinnar að gömlum munum á Byggðasafninu á Snartar-
stöðum í Norður-Þingeyjarsýslu. 

Eru flugur, flær eða
maurar að ergja þig 
og bíta?

áhrifaríkur 
og án 
allra 
eiturefna.

 

Allt að 
8 tíma 
virkni.

gj þ
og bíta?

hrifaríkur 
g án 
llra
iturefna.

Allt að 
8 tíma 
virkni.

Fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hjá N1

www.gengurvel.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

saman tekst okkur það

Kryddaðu lífið
og matinn

Soffía Káradóttir mælir með Femarelle fyrir allar konur sem finna fyrir van-
líðan 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 vellíðan og 
er í mun betra jafnvægi 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.“ 
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Algjört undraefni
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Fatahönnuðurinn, Harpa Einarsdóttir fagnaði afmæli tískumerkis-
ins ZISKU með heljarinnar „avant garde“-tískupartíi á Slippbarnum 
í samvinnu við Johnnie Walker sem vætti kverkar gesta og Bláa lónið 
gaf óvænta glaðninga. 

Í bíósalnum var frumsýnt ZISKA-vídeóið „JUST RIDE“ sem unnið 
var í samvinnu við Þórhall Sævarsson og Tjarnargötuna. Fyrirsæt-
ur báru flíkur úr nýjustu línu ZISKU og góður andi var í fólkinu sem 
naut sín við seiðandi tóna og gladdist yfir komandi sumri. 

FÓLK  TÍSKUPARTÍ ZISKU

Helgi Gunnarsson Thorvaldsen, Harpa Einarsdóttir, Snorri Engilbertsson 
og Engilbert Snorrason.

Svandís Dóra Einarsdóttir, Sigtryggur Magnason og Sóley Kristjánsdóttir.

Lín Björglund, Sigrún Jónsdóttir og John.

Hekla Elísabet, Matthildur Lind Matthíasdóttir og Örn Törnsberg. Sigurlaug Sverrisdóttir, Lilja Einarsdóttir, Halldór Hafsteinsson og Davíð 
Másson.

Rós Kristjánsdóttir
og Inga Harðardóttir.

VættirBerg

Útgáfuhóf Tobbu Marinós vegna nýrr-
ar bókar sem nefnist 20 tilefni til dag-
drykkju var haldið í gær á Lofti Hosteli 
í Bankastræti. Tobba, sem á von á 
sínu fyrsta barni í sumar, hvatti fólk til 
að koma og fagna með sér enda væri 
fimmtudagur fín ástæða til dagdrykkju. 

Stemningin var góð og margt var um 
manninn í teitinu. Þar mátti meðal annars 
sjá Karl Sigurðsson, tónlistarmann 
og unnusta Tobbu, Björk Eiðsdótt-
ur, ritstjóra MAN Magasín, og Sess-
elju Thorberg innanhússráðgjafa, sem 
betur er þekkt undir nafninu Fröken Fix. 
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„Ég hanna frekar þunga skartgripi fyrir karlmennina. Ég reyni að gera 
karlmannshlutina stóra, mikla og sterklega en á móti kemur að kven-
línan, Berg, sem er að koma á markað, er fíngerð rétt eins og konan 
og þar er efnið hvergi sparað,“ segir Jóhannes Arnljóts Ottósson sem 
hannar undir skartgripamerkinu NOX. Nýja kvenlínan hans, Berg, 
samanstendur af hring, lokkum og hálsmenum en Jóhannes segist ekki 
einblína á heilsteypta línu hverju sinni. „Ég reyni að tengja skartið við 
einhverja ákveðna sögu. Ég er ekki að rembast við að vera með heila 
línu því það verður oft svo þvingað. Ég gef mér allan þann tíma sem 
til þarf að vinna að margs konar mismunandi pælingum og set ekkert 
frá mér nema að allt í kringum vöruna sé í 100 prósent lagi.“ Jóhann-
es lærði gullsmíði í Tekniske skolen í Kaupmannahöfn og bjó þar í heil 
níu ár. Þaðan fór hann til Flórens á Ítalíu að læra skartgripahönnun í 
Alcimia. „Þar vorum við að búa til villta skartgripi úr svínamögum og 
-þörmum og gúmmíi. Sá skóli víkkaði sjóndeildarhringinn virkilega og 
hjálpaði mér mikið að koma mér út úr þessu boxi.“

Íslensku landvættirnir heilluðu og hannaði hann karlmannshringa 
sem nefnast Vættir. Garry Kasparov fékk einn slíkan hring í gjöf frá Jó-
hannesi sem er mikill aðdáandi. Skartgripirnir eru til sölu í verslunun-
um Epal, hjá Gilberti úrsmið, Rodio, Kraumi og Iceland Around. 

HVER ER?

Nafn?
Svanhildur Gréta Kristjánsdóttir.

Aldur?
20 ára.

Starf?
Photo Editor hjá Plain Vanilla.

Maki?
Nei, enginn svoleiðis.

Stjörnumerki?
Bogakona.

Hvað fékkstu þér í morg-
unmat? Ég var frekar sein í 
morgun og hafði ekki tíma fyrir 
morgunmat en ákvað þó að taka 
lýsið mitt sem síðan helltist yfir 
mig alla – algjör illa lyktandi leið-
indi – þurfti að skipta um föt.

Uppáhaldsstaður? Snæfells-
nesið og þá helst Stykkishólmur, 
fallegasti bærinn á landinu með 
bestu ömmu í heiminum.

Hreyfing? #hjólaðívinnuna er 
í fullum gangi á vinnustaðnum, 
síðan reyni ég að lyfta nokkrum 
sinnum í viku, alveg sjúklega 
þungum lóðum.

Uppáhaldsfatahönnuður? 
Ég hef ekki mikið pælt í því þar 
sem ég kaupi nánast allt notað. Ef 
ég ætti að ganga í einhverju öðru 
ferskara þá hefði ég ekkert á móti 
öllu Acne.

Uppáhaldsbíómynd? The 
Lord of the Rings-þríleikurinn. 

SKART  KVENLEGT HJÁ NOX
Jóhannes Arnljóts Ottósson, gullsmiður og skartgripahönnuður, 

kemur með kvenlínuna Berg á markað. 
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„Ég er með eina reglu fyrir heimilið, ekkert hér inni má hafa verið keypt 
nýtt beint úr verslun. Kannski úr Góða hirðinum en fl estir munirnir hér 

inni tengjast minningum og sögu,“ segir Steinarr Lár, eigandi Kuku-
campers. Hann er smekkmaður og býr í einstakri íbúð í miðbænum sem 

hann hefur innréttað með sérstökum munum. 

INNLIT TÖFFARALEG 
PIPARSVEINSÍBÚÐ
Í MIÐBÆNUM

Steinarr Lár, eigandi Kukucampers.St i Lá i di K k

Grjótið í gólfinu tíndi ég í Dritvík á Snæfellsnesi. Drumburinn kom úr garði foreldra minna en ég lakk-
aði toppinn á honum hvítan. Mér þykir gaman að færa náttúruna inn til mín og er með eitthvert blæti fyrir 
skinnum og feldum. Þarna má sjá villisvínsfeld, selskinn, rauðrefsfeld og einhverja fugla sem áttu frekar ein-
hliða samskipti við haglabyssuna mína.  

G jótið í ólfi tí di é í D it ík á S f ll i D b i k ú ði f ld i é l kk

Ég elska bretti 
og líður aldrei 
betur en þegar 
ég renni mér. Ég 
safna hjólabrett-
um sem marka 
nýja stefnu í 
hjólabrettasög-
unni. Þarna má 
líka sjá brim-
bretti sem brotn-
aði í sundur á 
stórum degi í 
Þorlákshöfn. 

Ég starfaði fyrir Jack Daniels í nokkur ár 
og eignaðist þennan á þeim tíma.

Ég drekk ekki mikið áfengi, því safnast 
þetta saman hjá mér. Ég starfaði lengi í 
áfengisgeiranum og safna áfengum við-
hafnarútgáfum. Ég þyki góður kokkteil-
hristari en það er aðallega vegna þess 
að ég nota aðeins rándýrt hráefni. 

É d kk kki ikið áf i þ í f t

Poulder-sófinn er jafn fallegur og hann er óþægilegur. Ég 
get ekki gert gestum að sitja í þessu. 

É t f ði f i J k D i l í kk á
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P ld óf f f ll h óþ l É

Brimbrettið var áður í eigu 
vinkonu minnar, Sofiu Mul-
anovich. Hún var heims-
meistari kvenna á brim-
bretti fyrir nokkrum árum 
og notaði þetta bretti til 
keppni. Haglabyssan á 
veggnum stendur fyrir 
veiðiarfleifð íslenska bónd-
ans því hér voru engir 
séntilmenn til sveita. Það 
er búið að lakka þessa 
með vinnuvélalakki og 
skjóta svo mikið úr henni 
að hólkurinn er pappírs-
þunnur. Myndin er af 
hreindýrum á Lónsöræfum. 
Blindur er bóklaus maður 
og því er hollt fyrir bifvéla-
virkjason úr Kópavoginum 
að göfga manninn. 

Fyrsta hreindýrið sem ég felldi. Upp-
stoppað af Reimari hjá Lifandi upp-
stoppun. 

F t h i dý ið é f lldi U

Mér finnst ég ekki eiga tónlist nema ég 
eigi hana á vínyl.

pp

Mé fi t é kki i tó li t é



SARA REGINSDÓTTIR 
MÆLIR MEÐ 
NEOSTRATA

Áhrifaríkar húðvörur sem 
húðlæknar mæla með

Fyrir ári síðan fékk ég óútskýrð útbrot um 
augun og þorði varla að mála mig eða 
setja á mig krem. Þessi einkenni vörðu í 
um tvo mánuði. Ég las grein í tímariti um 
sýrukrem og fór í kjölfarið í næsta apótek 
og kom heim með augn- og andlitskrem 
frá NeoStrata fyrir byrjendur í notkun 
sýrukrema. 

Ofnæmið hvarf og ég ákvað eftir fyrstu 
pakkninguna að halda áfram að nota 
NeoStrata og keypti mér þá Bionic 
Face Serum, Bionic Eye Cream, Bionic 
Face Cream, Ultra Moisturizing Face 
Cream og Facial Cleanser frá NeoStrata.   
 
Á morgnana þá nota ég Bionic Face Serum, 
Bionic Eye Cream og skiptist á að nota 
Bionic Face Cream og Ultra Moisturizing 
Cream. Á nóttunni nota ég líka Bionic Face 
Serum og svo Renewal Cream. 
 
Það er skemmst frá því að segja að ég hef 
ekki fundið nein einkenni um augun og 
húðin mín er alltaf þétt og fín, full af raka.   
Núna fyrir sumarið er ég að hugsa um að 
bæta Daytime Protection inn í rútínuna.   
Mig langar svo til að halda áfram notkun 
minni á sýrukremum og á pottþétt eftir 
að færa mig upp í bláu línuna fljótlega.   
Það skemmir heldur ekki fyrir hversu 
drjúg kremin eru og hversu gott verðið er.  
 
 

bionic face creme

SARA REGINSDÓTTIR
FLUGFREYJA
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H
eiða Kristín velur 
Kaffivagninn sem 
vettvang fyrir viðtal-
ið sem fer fram með 
útsýni yfir Reykjavík-

urhöfn á blautum vordegi. Hún 
er lítið sofin enda kosningabar-
átta í fullum gangi og Heiða í 
eldlínunni. Hún er aðalsprautan 
hjá Bjartri framtíð sem býður 
í fyrsta sinn fram til sveitar-
stjórnarkosninga í vor. 

Heiða Kristín skaust fram á 
sjónarsviðið fyrir fjórum árum, 
þá aðstoðarkona Jóns Gnarr. 
Besti flokkurinn kom eins og 
stormsveipur inn í íslenska 
stjórnmálaheiminn, en Heiða 
tók þátt í að búa til Besta flokk-
inn og síðar Bjarta framtíð sem, 
líkt og Heiða, hafa notið mikill-
ar velgengni þrátt fyrir ungan 
aldur. 

„Ég ætlaði aldrei í pólitík, 
eða mér fannst landslagið ekki 
heillandi eins og það var þá. Svo 
var ég kynnt fyrir Jóni fyrir 
fjórum árum af sameiginleg-
um vini okkar. Það má eiginlega 
segja að ég hafi verið sótt inn 
í þetta dæmi því ég hafði eitt-
hvert lágmarksvit á þessu, enda 
stjórnmálafræðingur að mennt. 
Við urðum sammála um að 
okkur langaði til að láta á þetta 
reyna og úr varð Besti flokk-
urinn og síðar Björt framtíð,“ 
segir Heiða Kristín sem ber titl-
ana stjórnarformaður Bjartr-
ar framtíðar og fyrsti varaþing-
maður í Reykjavík norður. 

Pólitík er leikrit
Heiða Kristín er sú sem ber 
ábyrgð á innra starfi BF og 
í heilt ár hefur hún unnið að 
framboðum til sveitarstjórna 
um allt land. Margir hafa velt 
vöngum yfir því af hverju 
Heiða, sem hefur vakið athygli 
fyrir vasklega framgöngu á síð-
ustu árum, hefur ekki vermt 
oddvitasæti eða að minnsta 
kosti verið í efstu sætum á list-
um. Heiða ákvað að taka annað 
sæti á lista Bjartrar framtíð-
ar í Reykjavík norður í alþingis-
kosningunum í fyrra. 

„Ég var þingmaður þegar ég 
sofnaði um sexleytið um morg-
uninn á kosninganótt, samt var 
eitthvað inni í mér sem sagði 
mér að hafa fyrirvara á þessu. 
Þegar ég vaknaði daginn eftir 
sá ég falleg skilaboð á síman-

um mínum frá Óttari Proppé og 
fattaði að ég væri ekki alþingis-
maður. Auðvitað var það svekkj-
andi og vonbrigði, ég var búin 
að stilla mig inn á þetta og sjá 
þetta fyrir mér í hringiðunni. 
En svo þurfti ég að fara til baka 
ofan í það sem ég hafði ákveð-
ið á sínum tíma og fann að það 
var hárrétt ákvörðun hjá mér að 
taka annað sætið,“ segir Heiða 
sem síðar fann fyrir pressu að 
fara fram í sveitarstjórnarkosn-
ingunum í vor undir merkjum 
BF, þá í oddvitasætinu. 

„Við vorum allt síðasta sumar 
að hugsa hlutina upp á nýtt eftir 
alþingiskosningar, hvert væri 
næsta skref og hvað tæki við. Þá 
var ljóst að Jón ætlaði ekki að 
halda áfram og við þurftum að 
taka ákvörðun um hvað yrði um 
Besta flokkinn og svo framveg-
is. Ég ætlaði mér að taka sæti 
á lista í borginni en eftir mikla 
íhugun fann ég það hjá sjálfri 
mér að mig langaði ekki að taka 
það skref strax. Mér líður mjög 
vel með það hlutverk sem ég 
hef í dag. Pólitík er leikrit sem 
lætur fólk halda að það sé ein-
hver einn leiðtogi sem leiðir 
flokkinn. Þannig er það ekki, 
þetta er fullt af fólki sem kemur 
saman. Ég veit að ég er leiðtogi 
í hópnum en fleiri eru það líka, 
sem er mjög mikilvægt. Þó ég 
sé ekki í fyrsta sæti hef ég mjög 
mikil áhrif á það hvernig Björt 
framtíð er að þróast og hvaða 
áherslur flokkurinn leggur. Mér 
finnst mikilvægt að halda þessu 
til haga því það er ekki rétt að 
áhrifin komi bara með sætum. 
Það er mjög stórt verkefni að 
halda flokknum lifandi og í sam-
ræmi við sjálfan sig og það er 
mitt hlutverk í dag. Stjórnmála-
umhverfið hentar mér mjög vel, 
ég er þannig að ég þarf á til-
breytingunni að halda, þarf 
reglulega að stokka upp og vera 
með fjölbreyttan vinnudag.“

Heiðu Kristínu er mikið í mun 
að rétta kynjahallann í stjórn-
málum, fá inn „meiri mjúk-
an kraft á móti þessum harða 
krafti sem er nóg af í sam-
keppnisumhverfi stjórnmál-
anna“ eins og hún orðar það 
sjálf. Hún hefur lagt áherslu á 
að finna konur á lista BF víðs 
vegar um landið. „Þetta snýst 
ekki bara um að fjölga konum, 
þó það sé mjög mikilvægt, held-
ur snýst þetta líka um að takast 
á við þennan harða og forskrúf-
aða kraft sem við höfum öll í 
okkur og reyna að efla frekar 

þennan lausnamiðaða og mýkri 
kraft í samskiptum við aðra. Sjá 
fleiri hliðar og muna að lífið er 
ekki svarthvítt og þar af leið-
andi stjórnmál ekki heldur.“

Ung mamma en gömul sál
Heiða Kristín er nýorðin 31 
árs, fædd í Washington, upp-
alin í Hlíðunum og því Vals-
ari sem núna heldur með KR og 
öskrar sig hása á hliðarlínunni 
í Frostaskjólinu. Hún hefur sest 
að í Vesturbænum og strákarn-
ir hennar eru átta og fimm ára, 
annar þeirra er kominn í KR. 

„Það er mjög fyndið að fylgj-
ast með þeim lifa sig inn í eitt-
hvað sem ég hef nákvæmlega 
ekkert vit á eins og fótbolta. Ég 
er nákvæmlega engin íþrótta-
manneskja. Þeir geta logið mig 
fulla af alls konar upplýsingum 
um íþróttina sem ég gleypi við,“ 
segir Heiða Kristín og hlær. 

Hún varð ung mamma, orðin 
tveggja barna móðir fyrir 
tuttugu og fimm, sem er á skjön 
við þróun í barneignum undan-
farin ár. 

„Rökrétt skref eftir mennta-
skóla hjá mér var að fara að 

eignast börn. Sem er mjög fynd-
ið því það er langt frá því eins 
og mér líður í dag. Ég var búin 
að vera með þáverandi kærasta 
mínum lengi og á allt öðrum 
stað í allt annarri tengingu – svo 
uxum við bara í sundur eins og 
gengur og gerist. Auðvitað var 
erfitt að slíta sambandi en það 
var lífsreynsla sem gerði mig 
sterkari. Ég lærði heilan helling 
og ég lít þannig á þetta gagn-
vart strákunum mínum að núna 
eru komnir inn í líf þeirra tveir 
nýir, frábærir einstaklingar 
sem við pabbi þeirra erum ham-

HEIÐA KRISTÍN HELGADÓTTIR
 SNÝST EKKI BARA UM AÐ FJÖLGA KONUM

Stjarna Heiðu Kristínar Helgadóttur hefur risið hratt innan stjórnmálanna síðustu árin með stofnun Besta fl okksins og síðar Bjartrar framtíðar. 
Heiða Kristín kveðst hafa fæðst miðaldra, býr yfi r miklum leiðtogahæfi leikum, en segist með öllu laglaus. 

Heiða var búin að stilla sig inn á 
að verða þingmaður síðasta vor 
og viður kennir að það hafi verið 
vonbrigði að komast ekki inn á 
þing. Hún segir pólitíkina vera leik-
rit og mikið um harðan og forskrúf-
aðan kraft sem þarf að breyta. 

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk. 
opið til 22 alla daga.

Álfrún
Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Þegar sól hækkar á lofti og 
hitastig hækkar á landinu 
fara margir að hreyfa sig 

meira utanhúss. Þeir segja skilið 
við hlaupabrettið og hlaupa meira 
úti við eða hjóla í vinnuna, sjálfum 
sér til ánægju og yndisauka,“ segir 
Guðmundur Jóhannsson verkefna-
stjóri í markaðsþróun Símans.

Hann segir marga sakna þess, 
þegar þeir stígi af hlaupabrettinu 
og fari að rölta átján holurnar eða 
út að skokka, að sjá ekki hraðann, 
vegalengdina og hve mörgum hita-
einingum var brennt.

„Með snjall-
símavæð-
ingunni 
h a f a  m a r g-
ir nýir mögu-
leikar opnast 

enda eru nýjustu símarnir búnir 
ýmsum innbyggðum græjum sem 
app-framleiðendur einir höfðu 
nýtt sér til að fylla upp í þessa 
eftirspurn. Má þar nefna forrit-
in RunKeeper, Endomondo og 
Strava. Lífsstílsarmböndin sam-
eina í raun eiginleika flestra þess-
ara appa og síma.“

Tækni til að klæða sig í
Lífsstílsarmböndin, sem sumir 

kalla klæðanlega tækni, er fram-
faraskref fyrir þá sem vilja vera 
upplýstir um heilsu sína.

„Síminn hefur nú hafið sölu 
á slíkum armböndum frá Fit-
bit, stærsta framleiðanda slíkra 
hluta í heiminum. Með Fitbit er 
hægt að láta snoturt armband, 
sem alltaf er á úlnlið, fylgj-
ast með allri hreyfingu eiganda 
síns. Armbandið skráir hana svo 
sjálfkrafa og samviskusamlega 
niður og samkeyrir yfir í snjall-
símann,“ útskýrir Guðmundur. 

Meðal þess sem Fitbit skráir 
er hversu mörg skref hafa verið 
farin, hversu langt hefur verið 
farið og hversu mörgum hita-
einingum hefur verið brennt.

„Tækið sýnir brennsl-
una í venjulegu amstri dags-
ins en einnig hvernig hún eykst 
við mikla hreyfingu, eins og til 
dæmis hlaupi.“

Fitbit skráir einnig svefn-
mynstur eiganda síns og sýnir 
hvernig nætursvefn hans þróast. 

„Tækið sýnir lengd svefns-
ins og þróun hans úr grunn-
um svefni yfir í djúpan svefn, 
og hvort maður hafi rumskað 
eða vaknað yfir nóttina. Fitbit 

er einnig sérstök vekjaraklukka 
því armbandið vekur notandann 

á réttum tíma; það er að segja 
þegar hann er ekki í djúpsvefni 
og á best með að vakna.“

Fitbit bætir lífsstílinn
Snjallvigtin Aria er frábær við-
bót við Fitbit. Vigtin sýnir þyngd, 
mælir fituprósentu og BMI-stuð-
ul og samkeyrir gögnin yfir í 
snjallsímann.

„Með Fitbit-appinu er því ekki 
aðeins hægt að setja sér mark-
mið um hreyfingu, hvort sem 
þau snúast um fjölda skrefa, 
brennslu hitaeininga eða 
vegalengdir heldur einn-
ig þyngd þegar vigtinni 
er bætt við. Armbandið 
lætur svo vita hversu vel 
gengur að ná settum 
markmiðum og safn-
ar öllum upplýsingum 
saman í snjallsím-
ann,“ útskýrir Guð-
mundur. 

Með Fitbit er 
einnig hægt að 
halda matardag-
bók og setja inn 
allar tegund-
ir æfinga sem 
stundaðar eru.

„Með því að 
vaka og sofa 

með Fitbit er hægt að fá nýja 
sýn á sólarhringinn. Armband-
ið er fyrir alla, ekki aðeins þá 
sem hreyfa sig, þótt þeir sem 
nota armbandið hafi sagt að 
það hvetji til aukinnar hreyfing-
ar, þótt ekki sé nema bara til að 
standa oftar upp í amstri dags-
ins og taka smá hring á vinnu-
staðnum.“

Skoðaðu Fitbit betur á www.
siminn.is

Armband sem mælir lífsstílinn
Síminn hefur hafið sölu á lífsstílsarmböndum frá Fitbit, stærsta framleiðanda lífsstílsarmbanda í heimi. Fitbit-armbandið fylgist með allri 
hreyfingu eiganda síns, svefni og svefnmynstri, þyngd, fituprósentu og BMI-stuðli, skráir allt niður sjálfkrafa og samkeyrir yfir í snjallsímann.

Guðmundur Jóhannsson er verkefna-
stjóri í markaðsþróun Símans. Hann 
segir Fitbit gefa nýja sýn á sólarhring-
inn fyrir þá sem mæla lífsstíl sinn með 
armbandinu.
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Guðrún segir nauðsyn-
legt þegar ungt fólk er að 
kaupa sína fyrstu íbúð 

að hafa með sér fagmann til að 
kanna hvort komið sé að dýru 
viðhaldi. Viðgerðir geti verið 
mjög kostnaðarsamar. „Ef keypt 
er eldri íbúð getur verið kom-
inn tími á endurnýjun á lögn-

um, þakvið-
gerð eða öðru. Þá 
þarf að varast að 
ekki sé myglu-
sveppur í íbúð-
inni. Ég myndi 
því mæla með að 
fólk keypti íbúð 
sem hentar fjöl-
skyldustærð og 
ekki þarf að gera 

mikið fyrir,“ segir Guðrún.
Alltaf ætti að mála íbúðina 

áður en flutt er inn. Litir á veggj-
um ættu að tóna við þau hús-
gögn sem valin hafa verið. „Það 
skiptir máli hvort fólk er með 
létt eða þung húsgögn, antík eða 
nýmóðins. Skemmtilegt er að 
blanda saman nýju og gömlu. 
Ef fólk hefur ekki mikinn pen-
ing á milli handanna er sniðugt 
að skoða sölusíður með notuð 
húsgögn á netinu. Þar er oft hægt 
að gera góð kaup. Stundum er 
hægt að fá mjög ódýr húsgögn 
sem gaman er að gera upp til 
dæmis með því að mála þau. Yfir-
leitt langar fólk til að breyta um 
húsgögn eftir nokkur ár og þess 
vegna er sniðugt að kaupa ódýrt 
fyrst.“

Guðrún segir að nú sé í tísku 
að mála einn vegg í stofunni eða 
svefnherberginu. „Grábrúnir litir 
fara einstaklega vel með hvít-
um veggjum og passa einnig við 
viðarhúsgögn. Þetta þurfa ekki 
að vera dökkir litir. Einn litaður 
veggur setur dýpt á heildarsvip-
inn og gefur hlýju, sérstaklega 
þegar fólk á ekki mikið af hús-
gögnum. Síðan þarf að velja litla 
hluti gaumgæfilega, eins og púða, 
teppi, mottur, myndir og annað 
slíkt. Fylgihlutirnir skapa oft 
mesta karakterinn á heimilinu. 
Gott er að skoða heimasíður áður 
en lagt er af stað í búðarferð og 
vinna sig út frá þeim lit sem val-
inn var á vegginn.

Ef eldhúsinnréttingin er orðin 
sjúskuð hef ég mælt með fyrir-
tækinu Innréttingaklæðningar 
og veggjaskraut en þar er hægt að 
fá filmu yfir innréttinguna sem 
gerir hana eins og nýja. Einnig 
er hægt að setja filmu yfir hurð-
ir. Þetta fyrirtæki er á Facebook. 
Hægt er að mála ljótar flísar með 
skipalakki frá Slippfélaginu. 
Það er ýmsar lausnir í boði sem 
kosta ekki mikið,“ segir Guðrún 
sem aðstoðar fólk við uppröðun, 
val á litum og húsgögnum. „Að-
stoð fagmanns getur sparað fólki 
mikla peninga.“

Fylgihlutir 
skapa karakter 
heimilisins
Guðrún Halldórsdóttir er innanhúss- og húsgagnahönnuður. Hún starfar við 
að aðstoða fólk við að gera heimilið fallegt og notalegt. Guðrún kann ýmis góð 
ráð þegar kemur að fyrstu íbúðinni. Grábrúnir litir eru vinsælir í sumar.

Guðrún 
Halldórsdóttir, 
innanhúss- og hús-
gagnahönnuður. 

Eftir meðhöndlunina lítur stóllinn svona 
út.

Gamall og lúinn stóll sem Guðrún ákvað 
að gera upp. 

Myndin sýnir 
ganginn hjá Guðrúnu 
sem hún segir að hafi 

alltaf verið til 
vandræða: „Hann er 

of mjór fyrir stór 
húsgögn en samt of 

breiður til að hafa 
ekkert, svona frekar 

ónýtt pláss. Ég málaði 
gömul húsgögn og 
gerði þau upp með 

ljósgrárri málningu 
og vegginn svo í 

aðeins dekkri gráum 
lit.“
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Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
19

5
7

Fjölskyldukort
Viðskiptavinir með Endalaust Snjall 500 MB, 1 GB eða 3 GB, geta bætt við 
aukakortum fyrir fjölskylduna þar sem fjölskyldan deilir gagnamagni.

Fjölskyldukort með endalausu tali og SMS á aðeins 
2.990 kr. á mánuði.

Gagnakort í spjaldtölvur 490 kr. á mánuði.

Þrjár í boði:

Fjölskyldukort á 2.990 kr.

ENDALAUST
TAL OG SMS

8.990 kr.
3 GB

ENDALAUST
TAL OG SMS

6.990 kr.
1 GB

ENDALAUST
TAL OG SMS

5.990 kr.
500 MB

Kynntu þér endalaust tal og sms á www.siminn.is

Fjölskyldan 
talar 
endalaust 
og samnýtir 
gagnamagnið!
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Nánast allt inni hjá okkur er 
notað og kemur af Bland.
is eða úr Góða hirðinum. 

Reyndar var líka aðeins búið að ýja 
að því, með gjöfum, að ég ætti nú að 
fara að flytja að heiman svo ég átti 
eitthvað til,“ segir Silja Björk Björns-
dóttir, nemandi í kvikmyndagerð við 
HÍ, en hún er nýflutt með bestu vin-
konu sinni í miðbæ Reykjavíkur. 

Íbúðin er tæplega 50 fermetrar, 
en Silja segir síður en svo þröngt um 
þær. Það sé spennandi að koma sér 
fyrir á fyrsta heimilinu.

„Við tókum upp úr öllum köss-
um strax fyrsta kvöldið. Við eigum 
báðar mikið af dóti og skrauti en 
erum sem betur fer samstiga þegar 
kemur að heimilisstílnum. Ef ég ætti 
að lýsa honum myndi ég kalla hann 
„Sitt lítið af hverju“. Við erum líka 
báðar heimakærar og finnst gaman 
að bjóða heim. Við eigum fjóra stóla 
og getum boðið alveg tveimur í mat,“ 
segir hún hlæjandi. „Það er æðislegt 
að leigja með bestu vinkonu sinni. 
Áður leigði ég ein eitt herbergi en það 
er allt annað að vera komin í íbúð,“ 
segir Silja. 

Leigan í miðbænum er há og segir 

Silja þær stöllur þurfa að fylgjast vel 
með í hvað peningarnir fara. Þær 
kaupi skynsamlega inn og reki til 
dæmis ekki bíl. 

„Við kaupum matvöru sem end-
ist og hendum helst ekki mat. Í lok 
mánaðar er stundum ekkert til 
nema skyr og hafragrautur, ólíkt 
því þegar maður bjó hjá mömmu og 
pabba. Svo verðum við alltaf glað-
ar þegar ættingjarnir bjóða okkur 
í mat,“ segir hún sposk. „Við hjól-
um allt eða löbbum og þess vegna 
er gott að vera vel staðsettar,“ segir 
hún og mælir með því að ungt fólk 
kíki í geymslurnar hjá ættingjun-

um þegar það byrjar að búa, til að 
spara aurinn.

„Ég fann til dæmis gamla kaffi-
vél og ýmislegt fleira sem mamma 
og pabbi voru hætt að nota. Maður 
verður að gera málamiðlanir. Það er 
ekki hægt að fara í dýrustu búðirnar 
og kaupa allt nýtt. Enda finnst mér 
hlutir með sögu, sem maður safnar 
að sér héðan og þaðan, gera heimil-
ið að heimili.“ 

Hvers gæti hún ekki verið án?
„Eldhúsdótið mitt og Jamie Oliver-

bækurnar eru ómissandi. Ég neita 
mér miklu frekar um að kaupa föt ef 
ég get eldað og borðað góðan mat.“

Getum boðið alveg tveimur í mat
Akureyringurinn Silja Björk Björnsdóttir er nýflutt að heiman. Hún leigir með bestu vinkonu sinni í miðbæ Reykjavíkur og segir það 
þroskandi að þurfa að sjá um sig sjálf. Vinkonurnar voru fljótar að koma sér fyrir, nýttu sér Bland.is og Góða hirðinn og kallar Silja 
heimilisstílinn „Sitt lítið af hverju“. Hún segir hluti með sögu gera heimili að heimili.

Silja er 
dugleg að 
elda og gæti 
ekki verið án 
Jamie Oliver-
matreiðslu-
bókanna 
sinna. 

Silja Björk Björnsdóttir er nýflutt að heiman. Hún segir þroskandi að þurfa að sjá um sig 
sjálf og spennandi að koma sér fyrir á fyrsta heimilinu. MYND/DANÍEL

Vinkonurnar voru 
fljótar að koma 

sér fyrir og dreifðu 
dótinu sínu um allt. 

„Hlutir með sögu, 
sem maður safnar 

að sér héðan og 
þaðan, gera heimilið 

að heimili.“

Heimilis-
stílinn kallar 
Silja „Sitt lítið 
af hverju“. 

„Við eigum fjóra 
stóla og getum 
boðið alveg 
tveimur í mat!“

HEIMATILBÚIN KRÍTARMÁLNING
Krítartöflur er bráðsniðugar til að koma skilaboðum milli sambýlis-
fólks og því stærri því betri. Sérstaka krítartöflumálningu er hægt 
að kaupa í málningarvöruverslunum ef mála á heilu veggina en það 
má líka blanda hana heima úr afgangsmálningu.
Það sem til þarf
● Málning, flísafúga, fata, málningarhræra og borvél.
● Blandið fúgunni saman við málninguna í hlutföllunum einn hluti fúga 

á móti átta hlutum af málningu. Mikilvægt er að blanda afar vel svo 
málningin verði ekki kornótt á veggnum.

● Hreinsið vegginn sem á að mála vel með hreinsilegi.  Farið svo aftur 
yfir flötinn með vatni þar sem sápuleifar gætu hrint frá sér málning-
unni.

● Rúllið heimagerðu blöndunni á vegginn með svamprúllu eða svamp-
pensli. Farið tvær umferðir. 

● Málningin er fljót að þorna en leyfið henni þó að taka sig í tvo til þrjá 
daga, áður en krítað er á hana. 

● Þegar allt er orðið þurrt er gott að fara yfir vegginn með krít og þurrka 
hana svo út aftur með nánast þurrum klút.

● Eftir það má gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn.
 www.lifehack.org
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Bræðir þig

     Koparáhöld eru ekki bara snotur. Kopar hefur óviðjafnanlega leiðni, dreifir varma haganlega  
og dregur fram seiðandi bragð. De Buyer hefur búið til eldhúsamboð frá 1830 og þar á bæ vita 
menn að koparpottarnir þeirra eru pottþétt meistaraverk. Þess vegna lofa þeir lífstíðarábyrgð. 
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ENDURRÆKTUN SKÓGA
Kährs vinnur með svæðisbundnum og landsbundnum samtökum til að tryggja að skógarnir séu sjálfbærir 
fyrir komandi kynslóðir. Sænskir skógar eru í dag 60% stærri en þeir voru um 1920. Kährs vinnur sam-
kvæmt alþjóðlegum áætlunum um endurræktun skóga og með leiðandi umhverfissamtökum.

HUGSUM UM
UMHVERFIÐ!

Kährs bæklingurinn 2014 kominn út!

Burstað, fasað, mætt, matt eða háglansandi. Gólfin okkar eru fáanleg í miklu úrvali umhverfisvænna viðartegunda, allt frá 
náttúrulegri áferð og litbrigðum til kvista og hnúska. Við bjóðum einnig upp á látlaus en stílhrein gólf, úr einsleit um viðarteg-
undum með litlum lita- og mynsturbrigðum og sléttri áferð.



Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

VÖNDUÐ & 
VISTVÆN VIÐARGÓLF
KÄHRS PARKET BORÐLEGGJANDI GÆÐI FYRIR ÍSLENSK HEIMILI
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Ýmiss konar hjátrú fylgir því að 
flytja inn á nýjan stað. Ein sú 
lífseigasta er að bera fyrst inn 

salt og brauð svo aldrei skorti salt í 
grautinn né mat á borðið. Þá setja 
sumir klink í allar gluggakistur til 
þess að enginn á heimilinu líði skort. 
Sumir taka sig sömuleiðis til og telja 
gluggana á heimilinu áður en þeir 
ganga til hvílu fyrstu nóttina en það 
á að boða gott. Enn aðrir vilja helst 
flytja inn á laugardegi – til lukku. 

Hvað sem hjátrú líður er algengt 
að færa fólki sem flytur á nýjan stað 
innflutningsgjöf og lauma þeir hjá-
trúarfullu gjarnan salti eða smá-
peningi með. 

Sumum þykir erfitt að velja góða 
innflutningsgjöf. Fyrir þá er hér 
haldgóður listi yfir hluti sem koma 
að góðum notum á flestum heimil-
um. Sé fólk að byrja að búa ætti valið 
þó að vera leikur einn enda vantar 
þá flest á heimlið. Almennt gildir að 
velja hluti sem koma sér vel eða fegra 
heimilið en teljast kannski ekki til 
helstu nauðsynja enda á fólk það til 
að neita sér um þá. Slíkar gjafir bæta 
raunverulega einhverju við heimilis-
haldið.

Innflutningsgjafir 
sem koma sér vel
Þegar velja á innflutningsgjöf er ráð að veðja á hluti sem koma sér vel 
og fegra heimilið en teljast kannski ekki beint til nauðsynja. Slíkar 
gjafir bæta raunverulega einhverju við heimilishaldið.

Það er sniðugt að gefa pottaleppa, 
viskustykki og svuntu og þá gjarnan í stíl.Það er ekkert heimili án 

pönnukökupönnu.

Fólk sem er nýfarið að búa tímir ekki endilega að kaupa sér íslenska 
hönnun en langar örugglega í.

Eldhúsklukka er tilvalin  innflutn-
ingsgjöf.

Gefðu tertudisk og tertuspaða. Það getur 
ekki klikkað.

Kökudiskur á fæti er kærkomið punt sem 
gott er að eiga þegar eitthvað stendur til.
Kök di k á f ti er k k ið p nt sem Allir hafa not fyrir gæðaolíu og gott 

skurðarbretti.
Alli h fa not f i ð lí og gott

Kökukefli, bökunarform og eldhúsáhöld koma sér vel fyrir 
fólk sem er að hefja búskap. Það er sniðugt að velja sitt lítið 
af hverju saman í þematengda gjafakörfu.

Fólk ýf ið ð bú tí i kki dil ð k é í l k
Kök k fli bök f ldhú áhöld k é l f i

Gott sófateppi úr ull eða flísefni. 
Pottaleppa, viskustykki og 
svuntu – gjarnan í stíl
Skrautpúða
Íslenskan hönnunarmun
Verkfæri; til dæmis hamar, naglbít, 
skiptilykil, sög, skrúfjárn eða 
málband
Verklegan tappatogara
Skurðarbretti
Gæðaolíur í eigulegum gler-
flöskum
Spagettímæli
Kokkabók
Bökunarform, bökunarskálar og 
mæliskeiðar
Garðáhöld
Kertastjaka

Ilmkerti
Lampa
Málverk
Blómavasa
Eldhúsklukku
Ostabakka
Kaffimál
Kökukefli
Pönnukökupönnu og pönnu-
kökuspaða
Vöfflujárn
Eldföst mót
Tertuspaða
Eldhúsvog

Ýmist er hægt að velja einn hlut 
eða nokkra saman og velja jafn-
vel í þematetengda körfu.

Innflutningsgjafahugmyndir:

Save the Children á Íslandi

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

NÝAR VÖRUR

SMILE - Grey 3ja sæta sófi  217cm  l  kr. 187.200

LUIGI - Tungusófi  með stillanlegum bökum
248x166 cm  l  kr. 316.800

YUMI
2 saman

í setti
kr. 28.900

FLINGA
Tímaritahillur
20x160 cm
kr. 16.900

PÚÐAR
NÝ SENDING
Frábært úrval

TURTLE
Hægindastóll

kr. 239.000

Quartz
Púði 40x60
kr. . 7.900

Púði 40x60
kr. . 7.900

Púði 50x50
kr. . 7.900

DAPHNY
Armsstóll
kr. . 99.400
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Húsgagnafyrirtækið 
Vitra hefur þá sérstöðu 
að framleiða hönnun 

eftir marga af frægustu hönn-
uðum heims, bæði lifandi og 
látinna. Hönnuðum þykir afar 
eftirsóknarvert að komast í 
samstarf við Vitra, enda þykir 
fyrirtækið leiðandi á markaði 
og með puttann á púlsinum 
þegar kemur að nýjungum á 
markaði.

Á húsgagnasýningunni í 
Mílanó nú í apríl urðu menn 
ekki fyrir vonbrigðum frekar 
en fyrri daginn. Á myndunum 
má sjá hluta af því sem var að 
finna í básnum hjá Vitra.

Nýjungar Vitra kynntar í Mílanó
Húsgagnasýningin í Mílanó, Salone del Mobile, sem haldin er í apríl á hverju ári, er sú stærsta sinnar tegundar í heiminum. Þangað 
flykkjast öll helstu fyrirtækin í heimilishúsgagnageiranum til að kynna það sem nýjast er á markaði. Eitt þeirra er svissneska 
húsgagnafyrirtækið Vitra. Hér á landi má fá húsgögn frá Vitra hjá Pennanum. 

Rotary trai, 
snúningsbakki 
eftir Jasper 
Morrison. Bakk-
inn er ný sýn á 
hefðbundinn 
hlut og passar 
alls staðar, hvort 
sem er í eldhúsi, 
stofu eða jafnvel 
barnaher-
berginu. 

Mariposa-sófinn eftir Barber-Osgerby. Sófinn er með hreyfanlegum örmum og baki. 
Barber-Osberby er breskt hönnunarteymi sem orðið er nokkuð þekkt. Til dæmis hönn-

uðu þeir kyndilinn fyrir Ólympíuleikana í London.

Seb stool heita þessir barstólar eftir 
hönnunarteymið Barber-Osgerby. 

Þeir eru fáanlegir í nokkrum litum og 
útfærslum. 

Kynntir voru nýir litir á hinum 
þekkta Slow chair eftir hönnunar-
tvíeykið og bræðurna 
Ronan & Erwan Bouroullec.

Borðið Wood table eftir 
Barber-Osgerby. Borðið 

og bekkurinn eru úr gegn-
heilum viði en hægt er að 

fá parið í ýmsum stærðum 
og mismunandi viðarteg-

undum. 

East river chair heita þessir fallegu stólar 
eftir hollensku listakonuna Hella Jongerius. 
Jongerius er í raun þekktust fyrir leirkerasmíði 
en á greinilega framtíðina fyrir sér í húsgagna-
hönnun líka.  Stólarnir eru litríkir og hægt að 
fá þá í ýmsum litasamsetningum.
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NAUÐSYNJAVÖRUR
Þegar flogið er úr hreiðrinu í 
fyrsta sinn er nauðsynlegt að 
eiga vissa hluti. Einnig er sniðugt 
að hafa þessa sömu hluti tiltæka 
þegar fólk skiptir um heimili. 
Eftirfarandi hlutir eru þeir sem 
best er að hafa efst í kössunum 
þegar flutt er.
Í eldhúsið þarf að hafa glös, 
diska og hnífapör fyrir hvern 
heimilismeðlim. Einnig er gott 
að hafa eldhúspappír tiltækan ef 
eitthvað skyldi sullast niður.
Á baðherbergið er nauðsynlegt 
að hafa snyrtivörur, sápu, tann-
krem, tannbursta, salernispappír 
og handklæði, bæði baðhand-
klæði og til að þurrka hendurnar. 
Gott er að hafa alhliða hreinsi-
efni, sóp og tusku til að geta 
sinnt lágmarksþrifum. Rúmföt og 
föt til skiptanna er að sjálfsögðu 
eitthvað sem þarf líka að hafa 
til taks.

Það kostar oft mikla fjármuni að setja heimili 
á fót í fyrsta sinn. Það þarf að huga að mörg-
um þáttum eftir að búið er að kaupa íbúð eða 
skrifa undir leigusamninginn. Fjölmargir ólíkir 
og misstórir rekstrarliðir fylgja flestum heimil-
um en hægt er að spara sér háar fjárhæðir árlega 
með ýmsum skynsamlegum aðgerðum.

Fyrst ber að nefna tryggingar en góð regla er 
að leita tilboða í heimilis- og bifreiðatryggingar 
á hverju ári. Það getur munað um tugi þúsunda 
króna árlega að gera það.

Kostnaður vegna fjarskiptaþjónustu nemur 
háum upphæðum árlega á flestum heimilum. 
Mörg fyrirtæki veita þjónustu á sviði fjarskipta 

og það margborgar sig að leita tilboða reglulega í 
net- og símaþjónustu.

Það er góð regla að fá tilboð í banka-
viðskipti á eins til tveggja ára fresti. 
Bankar bjóða upp á ólíka þjónustu 
til viðskiptavina með ólíkum kjör-
um. Það munar um lægri yfirdráttar-
vexti, niðurfellingu ýmissa árgjalda 
og betri vaxtakjör ef nauðsynlegt er að 
taka lán, t.d. vegna framkvæmda.

Rekstur bifreiðar er stór hluti rekstrar-
kostnaðar heimila. Best er auðvitað að takmarka 
notkun hans eins og hægt er og nota strætó, hjól 
eða ganga til vinnu eða skóla sé þess kostur. 

Sparaðu peninga

-

ar-

FEGRAÐ MEÐ BÓKUM 
Þegar flutt er úr foreldrahúsum 
léttist pyngjan töluvert og þeir 
brottfluttu þurfa að venja sig á að 
horfa í aurinn.
Á flestum nýjum heimilum er 
yfirleitt ekki til afgangur til að 
kaupa skreytingar til að fegra 
heimilið. Þá er gott að nýta 
gamla og ódýra hluti á sniðugan 
máta. Bækur eru tilvaldar til að 
lífga upp á umhverfið og svo má 
að sjálfsögðu grípa í þær þegar 
tími gefst til og lesa sér til gagns 
og gaman. Það kemur til dæmis 
vel út að leggja bækurnar hverja 
ofan aðra undir aðra skrautmuni 
til að gera þá meira áberandi. 
Ódýrar og oft og tíðum fallegar 
bækur má fá í fornbókabúðum, 
á mörkuðum, í Kolaportinu og í 
Góða hirðinum.

PHILIPPE STARCK
Philippe Starck hefur útfært hugmyndir svo lengi sem 
hann man. Þó háþróaðar hugmyndir hans hafi ekki 
fengið hljómgrunn kennara hans, var hann þó um tvítugt 
búinn að afla sér heimsfrægðar og viðurkenningar fyrir 
hönnun og arkitektúr.

Velkomin í stórglæsilegan sýningarsal 
okkar að Draghálsi 14-16.
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Teygjulök geta verið erfið við að eiga þegar 
brotinn er saman þvottur. Margir bregða 
á það ráð að kuðla þeim saman og troða 
inn í skáp. Þeir sem vilja spara pláss geta 
nýtt sér þessa aðferð sem Martha Stewart 
bendir á á síðunni sinni.

1 Taktu tvö horn af skammhlið laksins í 
sitthvora hendi. Stingdu höndunum 

inn í hornin þannig að lakið er á röng-
unni.

2 Settu nú hornið úr hægri hendinni yfir 
hornið sem vinstri höndin heldur á. 

Teygðu þig í næsta horn sem hangir 

fremst og leggðu það einnig yfir hin 
hornin tvö í vinstri hendi. (hornið sem er 
yst er nú á röngunni). 

3 Gríptu síðasta hornið og settu yfir öll 
hin. (Nú er ysta hornið á réttunni)

4 Leggðu lakið niður og sléttaðu úr líkt 
og á mynd 3. 

5 Brjóttu upp á enda laksins svo teygjan 
sjáist ekki.

6 Brjóttu lakið í rétthyrning og síðan eins 
oft og þarf til að passa vel inn í línskáp-

inn.
Þeim sem enn eru í vafa er hægt að benda 

á ýmis myndbönd á YouTube þar sem þessi 
aðferð er sýnd. Sláið þá inn leitarorð „How 
to fit a folded sheet“. 

Umfangsminni teygjulök

BRÓDERAÐIR BOLTAR
Sýningin Handverk og hönnun 
stendur nú yfir í Ráðhúsi Reykja-
víkur. Þar gefur að líta íslenska 
hönnun á fatnaði og skarti en 
einnig fallega nytjalist sem prýða 
má heimilið með. 
Á meðal hönnuða og handverks-
fólks á vorsýningunni nú er kenn-
arinn Auður Bergsteins sem sýnir 
gullfallega og litríka ullarbolta 
sem hún hefur ofið og bróderað 
af mikilli kostgæfni. Upphafið að 
fagurri sköpun Auðar má rekja 
til hannyrðabolta sem hún sá 
hjá vinahjónum og notaðir voru 
á fyrri hluta síðustu aldar fyrir 
konur sem áttu garn og spotta 
heima fyrir og vildu fá útrás fyrir 
sköpunargáfuna. Sjálf sat Auður 
uppi með mikið af garni sem 
handverkskonurnar móðir hennar 
og ömmur höfðu skilið eftir sig 
og lengi velt vöngum yfir því 
hvað hún gæti gert við það. Um 
jólin 2012 ákvað Auður að gefa 
börnum sínum bróderaða bolta í 
jólagjöf og urðu börnin svo hrifin 
að þau óskuðu eftir fleiri boltum 
fyrir síðustu jól. Eftir það varð ekki 
aftur snúið; Auður var eindregið 
hvött til að koma bróderuðu 
boltunum sínum á framfæri, sem 
hún vefur og saumar alfarið eftir 
eigin mynstrum.
Boltarnir eru hlýlegt og íburðar-
mikið heimilisskart, bæði fyrir 
augun og til að handfjatla heima 
við. 

ASHTON KUTCHER 
SELUR GLÆSIVILLU
Þótt Ashton Kutcher hafi aðeins 
átt lúxusvillu sína í Hollywood 
í tvö ár hefur hann ákveðið að 
selja. Reyndar hefur hann búið í 
húsinu lengur því hann tók það 
fyrst á leigu árið 2011 fyrir tæpar 
sex milljónir á mánuði. Þegar 
söngvarinn Justin Bieber sýndi 
áhuga á að kaupa húsið varð 
Ashton fyrri til og pungaði út 
heilum milljarði fyrir það. Ástæða 
sölunnar er sögð sú að kærasta 
hans, Mila Kunis, sé ófrísk að 
fyrsta barni þeirra og lúxusvillan 
er ekki sérlega barnvænt heimili. 
Mikið af stigum og glerveggjum. 
Leikarinn sem gerir garðinn 
frægan um þessar mundir í þátt-
unum Two and a Half Men vill fá 
töluvert meira fyrir húsið en hann 
keypti það á. Húsið var byggt 
árið 2007 og þar er fagurt útsýni. 
Húsið er með fimm herbergjum, 
átta baðherbergjum, risastofu 
og -eldhúsi ásamt líkamsræktar-
aðstöðu, sána og vínkjallara. Stór 
sundlaug er fyrir utan og glæsileg 
verönd að því er LA Times greinir 
frá. 

RAFTÆKJAÚRVAL
15% afsláttur af raftækjum þegar þau eru 

keypt með innréttingu.

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Opið: Mán. - föst. kl. 09-18 •  Laugardaga kl. 11-15 

ÞvottahúsBaðherbergi Sérsmíði Pottaskápar Allar útfærslur

friform.is

ELDHÚSDAGAR
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ELDHÚS-

INNRÉTTINGUM Í MAÍ

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu, 
anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, teiknum og gerum þér 
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta gæðaflokki og 
vönduð raftæki á vægu verði.

ÞITT ER VALIÐ
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst 
við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir þá sem 
þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM, 
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

25 % AFSLÁTTUR Í MAÍ
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Myndaalbúmið
„Ég var í raun 

leiðindapúki sem 
unglingur, ég var 

langt frá því að 
vera slök. Hafði 

mikinn metnað og 
var frekar erfið. 

Það var ekk-
ert vesen á mér, 
byrjaði seint að 
drekka og hafði 

alltaf óbeit á 
áfengi.

„Þetta var þegar ég tók sæti á þingi í vor.” ● „Björn Blöndal og Snorri, sonur minn sem er duglegur að hjálpa mér í vinnunni.“ ● Jón Gnarr og Heiða Kristín í góðu 
tómi. ● „Ég og Bensi sonur minn á fótboltaleik.”

ingjusöm með. Þannig að í stað 
þess að þeir eigi foreldra sem 
eru saman en líður kannski ekki 
nógu vel saman, þá eru fjórir 
einstaklingar með fókus á þá og 
vilja allt fyrir þá gera.“

Heiða Kristín segist hafa 
fæðst miðaldra og oftast verið á 
öðrum stað en jafnaldrar sínir. 
Fyrir þrítugt var hún búin að 
eignast tvö börn, orðin einstæð 
móðir og stofna tvo stjórnmála-
flokka. Sem unglingi fannst 
henni hallærislegt að hanga 
úti í sjoppu með bakpoka full-
an af landa og reykja. „Ég var í 
raun leiðindapúki sem ungling-
ur, ég var langt frá því að vera 
slök. Hafði mikinn metnað og 
var frekar erfið. Það var ekk-
ert vesen á mér, byrjaði seint 
að drekka og hafði alltaf óbeit 
á áfengi. Síðasta haust ákvað 
ég að taka áfengi algjörlega út 
úr mínu lífi. Ég er stöðugt að 
reyna að finna betri tengingu 
við sjálfa mig og taka stórar og 
erfiðar ákvarðanir. Áfengi rugl-
ar þessa tengingu og mig lang-
ar aldrei að vera ekki í tengingu 
við mig eða það sem ég er að 
gera á hverjum tíma.“

Laglaus með öllu
Heiða er úr mikilli tónlistar-
fjölskyldu, faðir hennar er hinn 
þjóðþekkti þjóðlagasöngvari og 
fjölmiðlamaður Helgi Péturs-
son og bróðir hennar, tónlist-
armaðurinn Snorri Helgason. 
Sjálf grínast hún með að æska 
sín hafi verið nákvæmlega eins 
og Sound of Music mínus nasist-
arnir. Það liggur því beinast við 
að spyrja hvar tónlistarhæfileik-
ar hennar liggi. 

„Ég fékk ekkert af þessum 
genum, því miður. Mjög sorg-
leg staðreynd. Ég segi kannski 
ekki að ég sé taktlaus en ég er 
laglaus. Alveg vonlaus. Æfði í 
nokkur ár á píanó en lengra náði 
minn tónlistarferill ekki. En það 
var allt í lagi og engin pressa frá 
fjölskyldunni, það var ekki svo-
leiðis að við ættum öll að verða 
þjóðlagasöngvarar, sem betur 
fer,“ segir Heiða Kristín hlæj-
andi. 

Heiða er nýtrúlofuð og ást-
fangin upp fyrir haus. Unn-
usti hennar heitir Guðmundur 
Kristján Jónsson og er að læra 
borgarskipulagsfræði í Kan-
ada. Þangað er stefnan tekin hjá 
Heiðu og sonum hennar beint 
eftir kosningar í sumar. „Ég er 
mjög spennt að prófa að búa í 
Kanada í sumar. Ég ætla að vera 
þar og njóta þess að vera í fríi og 
koma svo aftur fjórefld og halda 
áfram að byggja upp Bjarta 
framtíð, sjálfa mig og ástina.“

En hvar sér Heiða sig fyrir 
sér eftir 10 ár? „Það er erfitt 
að segja. Ég hef ekki hugmynd, 
vonandi bara eins hamingju-
sama og ég er í dag og að takast 
á við einhverjar nýjar áskoranir 
og vinna stóra og litla sigra með 
Gumma, manninum mínum.“
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Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga, í samstarfi við augndeild Land-
spítala – Háskólasjúkrahúss, boðar til fræðslufundar um 
aldurstengda augnbotnahrörnun (AMD).

Fundurinn fer fram mánudaginn 19. maí kl. 16-18 
í Hvammi á Grand Hóteli. 

Markmið fundarins er að fræða notendur, fagfólk og 
aðstandendur um aldurstengda augnbotnahrörnun, með-
ferðir og þau hjálpartæki sem geta nýst.

Aldurstengd augnbotnahrörnun er algengasta orsök 
sjónskerðingar hjá fólki yfir sextugu og er einstaklingum 
með AMD sérstaklega bent á að sækja fundinn. 

Fundurinn er öllum opinn og þátttaka er ókeypis.

Frekari upplýsingar er hægt að fá á heimasíðu Mið-
stöðvarinnar www.midstod.is, með því að senda tölvu-
póst á midstod@midstod.is eða hringja í síma 545 5800.

AUGLÝSING: MIÐSTÖÐIN KYNNIR

„Sjúkdómurinn veldur hrörnun í miðhluta sjónhimn-
unnar, sem kallast guli bletturinn eða macula lutea, 
og með því skerðingu á skörpu sjóninni og lessjón-
inni,“ segir Sigríður Másdóttir, yfirlæknir hjá Þjónustu- 
og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og dauf-
blinda einstaklinga (Miðstöðin). „Hjá okkur eru 800 
manns á skrá með AMD sem er um 60 prósent not-
enda. Árlega fáum við 150 til 200 nýjar tilvísanir og af 
þeim eru um 70 prósent vegna þessa, en tíðni AMD 
eykst með aldrinum og er nokkru hærri meðal kvenna 
en karla.“ 

„Sjúkdómurinn er flókinn og hefur mörg birtingar-
form, en gróflega má skipta honum í þurra og vota 
hrörnun,“ segir Sigríður. „Á byrjunarstigi sjúkdómsins 
upplifa menn yfirleitt engin einkenni eða þau koma það 
hægt að viðkomandi gerir sér ekki grein fyrir sjóntap-
inu. Við þurra hrörnun getur orðið vart við þokukennda 
og óskýra miðjusjón, sem fer hægt versnandi. Við vota 
hrörnun verður að auki oft bjögun á sjón, þannig að 
beinar línur virðast bognar eða bylgjukenndar.“

Áhrif aldurstengdrar augnbotnahrörnunar snerta 
marga og munu væntanlega aukast í framtíðinni með 
hækkandi hlutfalli aldraðra. „Meðferðarúrræðin eru 
enn takmörkuð þrátt fyrir miklar rannsóknir,“ segir 
Sigríður. „Ákveðin vítamín og fæðubótarefni geta þó 
í sumum tilfellum hægt á þróun sjúkdómsins og oft 
er hægt að beita sprautumeðferð, sem reynst hefur 
vel við meðhöndlun votrar hrörnunar. Rétt hjálpartæki 
verða einnig mikilvægari eftir því sem sjúkdómurinn 
ágerist.“

Miðstöðin tók til starfa árið 2009 og heyrir undir vel-
ferðarráðuneytið. Markmið stofnunarinnar er að auka 
möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða dauf-
blindir til virkni og þátttöku á öllum sviðum samfélags-
ins, með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs heim-
ilishalds, virkra tómstunda og atvinnuþátttöku. Í því 
skyni sinnir Miðstöðin ráðgjöf, hæfingu og endurhæf-
ingu.

„Öll þjónustan sem Miðstöðin veitir er endurgjalds-
laus,“ upplýsir Sigríður, en flestir koma á miðstöðina 
eftir tilvísun frá augnlækni eða í gegnum aðrar stofn-
anir. „Langflestir eru yfir 75 ára,“ segir hún og bendir 
á mikilvægi reglulegs eftirlits hjá augnlækni, sérstak-
lega hjá fólki, sem komið er yfir miðjan aldur.

ALGENGASTA ÁSTÆÐA SJÓNSKERÐINGAR
Aldursbundin hrörnun í augnbotnum (AMD) er algengasta ástæða sjónskerðingar og blindu meðal aldraðra á Íslandi. Þjónustu- og þekkingarmið-
stöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga vill vekja athygli á sjúkdómnum og heldur fræðslufund mánudaginn 19. maí á Grand Hóteli.

Sigríður Másdóttir er 
augnlæknir hjá Þjón-
ustu- og þekkingar-
miðstöð fyrir blinda, 
sjónskerta og dauf-
blinda.
MYND/STEFÁN

M
aður hefur verið svona eins og 
skúffuhönnuður en svo ákvað ég 
skella þessu í framkvæmd, sett-
ist niður og teiknaði og að lokum 
fæddist Skvettan. Mig vantaði 

hengi í forstofuna hjá mér sem þurfti að vera 
einfalt og færi ekki mikið fyrir,“ segir Haukur 
Már Hauksson, hönnuður og teiknistofustjóri á 
auglýsingastofunni Pipar TBWA.

„Sem betur fannst konunni minni það líka 
skemmtilegt svo ég fékk að hengja þetta upp. 
Þetta er hugsað fyrir ungt fólk, krakka og þá 
sem eru ungir í anda,“ segir hann og hlær. 

Hönnun er stór partur af lífi Hauks Más en 
hann var í stjórn Hönnunarmiðstöðvarinn-
ar þangað til í fyrrasumar og situr nú í stjórn 
Hönnunarsjóðs. „Það er synd hve lítill peningur 
er settur í hönnun, þetta eru algjörir smáaurar. 
Það þarf ekkert svo mikið í stóra samhenginu 
en það er einhver kraftur sem drífur íslenska 
hönnuði áfram sem gefast ekki upp. Kannski 
er það einhver partur af íslenskri menningu 
að bíta eitthvað í sig og hætta ekki fyrr en tak-
markinu er náð.“ Hengið er til sölu í Kraumi, 
Epal og Ólátagarði og fæst í fimm litum: vatn, 
mjólk, súkkulaði, jarðarberjasjeik og slím.

LITRÍK SKVETTA Á VEGGINN
Haukur Már Hauksson hönnuður hannar fatahengi fyrir ungu kynslóðina og þau fást í 

fi mm litum sem hann kallar vatn, mjólk, súkkulaði, jarðarberjasjeik og slím. 

Haukur Már 
Hauksson

hönnuður er  
ánægður að hafa 
komið hugmynd-

inni í framkvæmd
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Á miðvikudaginn fór fram út-
skriftarsýning diplómadeildar 
Myndlistaskólans í Reykjavík. 
Sýningin fór fram í Safnahúsinu í 
annað sinn en deildirnar þrjár eru 
keramikdeild, textíldeild og teikni-
deild. Keramik- eða mótunardeild-
in var stofnuð árið 2007 en hinar 
tvær hófu göngu sína árið 2010. 
Diplómanámið er því nýlegt en 
hið tveggja ára nám gefur mögu-
leika á þriðja ári í háskóla erlendis 
í öðrum samstarfsskólum. 
„Þetta nám byggir á grunni list-
námsbrauta framhaldsskólanna 
og er bland af tæknilegu námi og 
mikilli hugmyndavinnu. Fólk sem 
hefur lært einhverja hönnun eða 
list getur sótt um og fengnir hafa 

verið gestakennarar alls staðar 
að úr heiminum til að kenna. 
Einnig hafa fjölmargir íslensk-
ir hönnuðir og listafólk miðlað 
reynslu sinni og kennt við skól-
ann,“ segir Andrea Fanney Jóns-
dóttir, deildarstjóri textíldeildar 
Myndlistaskólans í Reykjavík. 
„Deildirnar eru með ólíkar 
áherslur. Teiknideildin hefur 
meðal annars verið  í samstarfi 
við CCP. Keramikdeildin var 
fyrir skömmu að vinna verkefni 
í þýsku postulínsverksmiðjunni 
KAHLA og textíldeildin hefur til 
að mynda verið í samstarfi við 
Aurum og Textílprentun Íslands 
og verkefnið var kynnt á Hönnun-
arMars.“

HÖNNUN OG LIST  
GLÆSILEG SÝNING

Andrea Fanney Jónsdóttir deildarstjóri er stolt af útskriftar-
nemendunum í Myndlistaskóla Reykjavikur.

Magnea Einarsdóttir, fatahönnuður og kennari, og Andrea Fanney Jónsdóttir.  
 MYND/ÞÓRDÍS REYNIS

FRÆÐSLUFUNDUR Á GRAND HÓTELI



Bio-Kult Pro-Cyan, inniheldur 
þrívirka formúlu, sem hefur 
verið vísindalega þróuð og 
staðfest. Trönuber hindra að 
E. coli-bakterían nái fótfestu í 
slímhúð þvagrásar og bakterí-
unni skolar út með þvaginu. 
Hlutverk gerlanna og A-vítam-
íns í Bio-Kult Pro-Cyan hjálpar 
líkamanum að viðhalda eðli-
legu bakteríumagni í þörmum 
og einnig að viðhalda eðlilegri 
starfsemi í þvagrásarkerfinu. 
Háþróuð þrívirk formúla sem 
tryggir heilbrigða þvagrás.

Hylkin innihalda: 
■ Trönuberjaþykkni (Cranberry 

extract 36mg PACs)
■ Mjólkursýrugerla (Lactoba-

cillus acidophilus PXN 35 og 
Lacto bacillus plantarum PXN 
47, Styrkur: 1 milljarður)

■ A-vítamín 320μg (900 iu, 40% 
af RDS)

Notkunarleiðbeiningar*: 
Tvö hylki einu sinni til tvisvar á 
dag með mat til að fyrirbyggja 
þvagfærasýkingu. 

Á meðgöngu: 
Bio-Kult Pro-Cyan er sérstak-
lega hannað fyrir barnshafandi 
konur.
Áður en inntaka hefst er alltaf 
mælt með því að ráðfæra sig við 
fagfólk. 

Börn undir 12 ára: 
Mælt er með hálfum skammti 
af ráðlagðri skammtastærð fyrir 
fullorðna. 
*Ef fagfólk ráðleggur þér aðra 
skammtastærð, þá skal fylgja 
því.

TRYGGIR HEILBRIGÐA 
ÞVAGRÁS

Silja Ívarsdóttir mælir hiklaust 
með Bio-Kult Candéa-hylkjunum 
og segir þau hafa gjörbreytt lífi 
sínu til hins betra. „Ég hef þjáðst 
af kláða á kynfærasvæði svo lengi 
sem ég man eftir mér,“ segir Silja. 
„Fyrir um sex árum fór kláðinn að 
versna og mér leið alveg rosalega 
illa. Ég var búin að ganga milli 
lækna, bæði hér heima og er-
lendis þar sem ég bjó í tvö ár, en 
án árangurs. Kláðinn jókst mjög 
þegar ég var að fara að sofa svo 
þetta hafði þau áhrif að svefninn 
versnaði og ég svaf lítið og slitr-
ótt. Það að fá ekki nægan svefn 
hafði mjög slæm áhrif á mig. Ég 
breyttist í gangandi stressbolta 
og var alltaf þreytt og kvíðin og 
með miklar skapsveiflur. Það 
leiddi til þess að meltingin fór 
í klessu og ég hafði hægðir um 
það bil einu sinni í viku, ef ég var 
heppin. Í vor fór ég í viðtal hjá 
konu sem mælir ph-gildi líkamans 
og í ljós kom að ég var með cand-
ida-sveppasýkingu í meltingar-
vegi. Ég hafði lesið um Bio-Kult 
og strax eftir viðtalið fór ég og 
keypti hylki og fann samstundis 
breytingu. Ég vil eiginlega orða 
það þannig að Bio-Kult Candéa-
hylkin hafi bjargað lífi mínu.“

Í dag líður Silju mun betur og 
er að mestu laus við kláða, stress 
og skapsveiflur og meltingin er 
komin í gott lag. „Með inntöku 
hylkjanna tók ég svo augljóslega 
eftir breytingum stig frá stigi. Hjá 
mér snarminnkaði kláðinn sem 
varð til þess að svefninn lagaðist 
sem varð svo til þess að stressið 
og kvíðinn minnkaði og skap-
sveiflurnar einnig, sem leiddi til 
betri meltingar sem varð til þess 
að húðin fór hægt og rólega að 
lagast. Ég vona að sem flestir 
heyri mína sögu þar sem Bio-Kult 
Candéa er búið að gefa mér nýtt 
líf,“ segir Silja. Bio-Kult Candéa-
hylkin henta öllum vel, einnig 
barnshafandi konum, mjólkandi 
mæðrum og börnum. Þau fást í 
öllum apótekum, heilsuverslunum 
og heilsuhillum stórmarkaðanna. 

ÖFLUG VÖRN GEGN  
SVEPPASÝKINGUM 
Silja Ívarsdóttir segir Bio-Kult Candéa-hylkin hafa breytt lífi sínu. Hún er nú að 
mestu laus við sveppasýkingar sem hrjáðu hana lengi. 

GÓÐ LAUSN Silja er ánægð með Bio-Kult Candéa.

Birna Gísladóttir, sölustjóri hjá Icecare, segir 
að Yes-sleipiefnin séu hönnuð af tveimur 
konum og seld í Bretlandi og víðar. „Ummæli 

um vöruna hafa verið mjög jákvæð frá neytendum 
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 innihalda 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 barneignarhugleiðingum. Pakkningin inniheldur 
bæði sleipiefni sem eru sæðisvæn og egglospróf 
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 vitnað í orð Anne Brember, yfir-
hjúkrunarfræðings á krabbameinsdeild á Basing-
stoke- og North Hants-sjúkrahúsinu í Bretlandi: 
„Ég finn að lífræna sleipiefnalínan Yes er kærkomin 
lausn fyrir skjólstæðinga okkar sem þjást af þurrki 
í leggöngum og á kynfærasvæði í kjölfar krabba-
meinsmeðferðar. Konurnar upplifa efnið á þægi-
legan hátt á viðkvæmri slímhúðinni auk þess sem 
það veitir þeim þægilega öryggistilfinningu á ný í 
tengslum við kynlíf.“

LÍFRÆNT SLEIPIEFNI FYRIR ELSKENDUR
ICECARE KYNNIR Konur sem eru komnar á breytingaskeiðið, hafa nýlega eignast barn, verið í meðferð við krabbameini eða  staðið 
í langtímaveikindum eiga oft við þurrk í leggöngum að stríða.

MIKIL UMFJÖLLUN Að sögn Birnu 
Gísladóttur hjá Icecare hefur mikið 
verið fjallað um lífræna sleipiefnið Yes í 
tímaritum í Bretlandi.  MYND/VALLI

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

● Yes-sleipiefnin eru unnin úr líf-
rænum efnum og hafa hlotið 
lífræna vottun frá The Soil 
Association í Bristol í Bretlandi. 

● Yes-sleipiefnin innihalda engin 

aukaefni eða skaðleg efni sem 
geta verið ertandi fyrir slím-
húðina.  

● Yes-sleipiefnin klístrast ekki 
og eru rakagefandi fyrir slím-
húðina. 

● Yes-sleipiefnin má bæði nota 
innvortis og útvortis fyrir sam-
farir. 

Yes-sleipiefnin 
innihalda lífræn 
efni, til dæmis: 
● Aloe vera
● Flax extract
● Guar-gúmmí 

(Guaran)

Yes-sleipiefnin 
eru laus við:
● Glýserín
● Hormóna
● Glýkól
● Parabena
● Rotvarnarefni
● Ilmefni
● Sílikon
● Jarðolíuefni
● Arginín
● Önnur ert-

andi efni fyrir 
húð svo sem 
grapefruit seed 
extract 

Nánari upplýsingar eru á  
www.icecare.is. 
Yes-línan fæst í apótekum og 
heilsuverslunum. 

IBIO-KULT PRO-
CYAN
Fæst í aprótekum, 

heilsubúðum og 
heilsuhillum 

stórmarkaða.

BIO-KULT CANDÉA 
Öflug blanda af vinveittum 
gerlum, hvítlauk og þrúgu-

kjarnaþykkni (e. grape 
seed extract). Það 

virkar sem öflug 
vörn gegn can-
dida-sveppasýk-
ingu í meltingar-
vegi kvenna og 
karla. 

AUGLÝSING: ICECARE KYNNIR



FRÉTTABLAÐIÐ Náttuglur og heimilið.  Samskiptamiðlarnir. 
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Rúmfötin frá danska merkinu By Nord eru úr 100% lífrænni Eco-
Tex-bómull með svarthvítu digital-prenti af norrænum dýrum og nátt-
úru. Rúmfötin eru framleidd í Skandinavíu og öll vinna á bak við 
vörurnar er norræn. Á koddaverunum er að finna fróðleiksmola um 
myndefnið, öðrum megin á dönsku og hinum megin á ensku. Versl-
unin Kauptúnið á Akureyri selur rúmfötin og einnig er hægt er að 
panta í gegnum Facebook-síðuna Kauptúnið.

FALLEGT FYRIR HEIMILIÐ!

„Ég handgeri hverja og eina náttuglu og því eru þær 
allar einstakar. Að sjálfsögðu passa ég einnig upp á að öll 
öryggisatriði séu í lagi,“ segir Silja Kristjánsdóttir sem 
heldur úti Facebook-síðunni Náttuglur. Innblásturinn fékk 
hún þegar hún sinnti námi sínu en hún starfar sem textíl-
kennari við Sjálandsskóla í Garðabæ. Silja er þriggja 
barna móðir og á börn á aldrinum ellefu, sex ára og fjög-
urra mánaða. Ævintýrið hófst fyrir alvöru fyrir fjórum 

árum þegar Silja fann fyrir auknum áhuga á hönnun sinni 
og ákvað því að minnka við sig vinnuna í skólanum og 
sinna áhugamálinu og móðurhlutverkinu af fullum krafti. 
Náttuglurnar hafa verið vinsælar en einnig hannar hún 
ungbarnasamfellur, leikteppi og ský sem hanga eins og 
óróar með róandi tónlist fyrir börnin. Silja tekur þátt í 
sýningunni Handverki og hönnun sem fram fer dagana 
15.-19. maí í Ráðhúsinu í miðborg Reykjavíkur.  

HÖNNUN  HANDGERÐAR NÁTTUGLUR 
OG SPILANDI SKÝ FYRIR BÖRNIN

Silja Kristjánsdóttir hannar skemmtilega muni fyrir börnin og sýnir á Handverki og hönnun um 
helgina. Vörurnar eru fáanlegar í gegnum Facebook-síðuna Náttuglur.  



Mind Xtra
Smart verslun fyrir konur

Firði Hafnarfirði • Sími 556 3400

30-50%
ALLAR VÖRUR MEÐ 

Opið til kl 18.00

LAUGARDAG

AFSLÆTTI



The Family Love Tree
https://www.facebook.com/
TheFamilyLoveTree
Er þetta draumastóllinn? Það er 
kannski ekki auðvelt að kaupa 
hann í gegnum þessa áströlsku 
síðu sem inniheldur einstaklega fal-
lega stóla og rúmgafla í pastellit-
um. Hins vegar er hægt að skoða, 
fá hugmyndir og láta sig dreyma. 

Kid fashion blog
http://www.pinterest.com/
kidfashionblog/
Hin danska Maria, eigandi cozy-
kidz.net, heldur úti blogginu www.
kid-fashionblog.com. Þetta er 
skemmtilegt blogg sem er vert að 
fylgjast með fyrir mæður eða aðra 
sem eru hrifnir af barna- og ung-
lingatísku. Hér að finna margvís-
legar hugmyndir að barnatísku, 
götutísku og tískutengdum lífsstíl.

House of Jam
http://instagram.com/
house_of_jam
Ef þú er hrifin af litríkum mynd-
um, tísku, förðun, hárgreiðslum og 
öðru sem tengist tískubransanum 
þá er gaman að fylgjast með þess-
ari tískusíðu á Instagram. Þetta er 
síðan fyrir dívur sem vilja spara ör-
lítið og elska vintage. 

Lífi ð
FRÉTTABLAÐIÐ Samfélagsmiðlar.

NÚ TELJUM VIÐ NIÐUR

ÚTRÝMINGARSALA

Opið til kl 18.00LAUGARDAG

Allir stakir jakkar á

9.900 kr

Gallabuxur frá 2.000 kr

Skyrtur frá 2.000 kr

Bolir frá 500 kr 

Og fleirra og fleirra

LA

S. 572 3400

iamafoodblog.com
Samkvæmt bandarísku síðunni 
saveur.com, Saveur – Savor of world 
authentic cuisine, hefur matarblogg-
síðan I am food blog verið valin í 
fyrsta sæti yfir vinsælustu matarblogg 
ársins 2014. Stephanie Le er konan 
á bak við þetta blogg en hún segist 
hafa byrjað að blogga að ósk eigin-
mannsins. Matarbloggið er skemmti-
lega myndskreytt með girnilegum rétt-
um. Núðlur, kartöflur og morgunverð-
arréttir eru í uppáhaldi hjá Stephanie 
en erfitt er að velja á milli réttanna 
því möguleikarnir eru endalausir. 

BLOGGARINN MATARBLOGG Í FYRSTA SÆTI





AUDI A6 new. Árgerð 2006, ekinn 
77 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.102643.Stórglæsilegur 
fjölskyldubíll. Bifreiðasalan S.5774400

RENAULT Megane saloon. Árgerð 
2005, ekinn 150 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 690.000. Rnr.102645. Ný 
tímareim flottur bíll í toppstandi.
Bifreiðasalan S.5774400

Bifreiðasalan
Malarhöfði 2, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

YAMAHA JET 1800 bátur árgerð 2003, 
ný uppgerðið báðir mótorar, 310hö, 
kerra fylgir. Bein sala, skipti ódýrari Er 
á staðnum ásett verð 2790 þús Tilboð 
2 millj stgr

LAND ROVER Range Rover 
Supercharged . Árgerð 2007, ekinn 
131 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
6.900.000. Rnr.130980. Glæislegur bíll 
er á staðnum. Gott stgr verð.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Toyota Yaris Hybrid Active - Nýtt 
ökutæki Árgerðir 2014. Ssk. Áfelgur 
o.m.fl. Er á staðnum. Verð aðeins 
3.190.000kr. Raðnúmer 155945. Sjá 
nánar á www.stora.is

Toyota Yaris Terra - Nýir bílar 2013 
árgerðir. Beinskiptir. Álfelgur. Eigum 
nokkra eftir á lager á frábæru verði 
aðeins 2.390.000kr. Raðnr 133976. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

VOLVO V50. Árgerð 2008, ekinn 
103 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.580.000. Rnr.351542.

HUMMER H2. Árgerð 2007, ekinn 
99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.104286.

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 4.990.000. Rnr.390208.

M.BENZ Ml 320 cdi . Árgerð 
2008, ekinn aðeins 58 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.390459.

LAND ROVER Discovery 3 SE disel 
7 manna. Árgerð 2007, ekinn 169 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.Topp eintak.. 
Tilboðsverð 4.490.000. Rnr.390494.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau 

12-16
www.bilalif.is

9 MANNA / DIESEL !
VW Transporter Kombi 9 Manna 
mód 2012 ek 42 þ.km , 6 gira , verð 
5390 m/ niðurfelling 4.6mill !!! Skipti 
möguleg

FORD TRANSIT 350 TOURNEO 
Árgerð 2011. Ekinn 70 Þ.KM Verð kr. 
3.490.000.

BENSIN /METAN !
Chevrolet Cruise LTZ Bensin/Metan 
02/2011 ek 54 þ.km sjálfskiptur, vel 
búinn FRÁBÆRT verð aðeins 1990 
þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed, 
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur 
vagn, ATH aðeins 4 stk í boði, Verð 
2.690.000kr og 2 stk M/Geymslukassa 
2.890.000kr, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu 
fást hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól 
sem henta mjög vel fyrir íslenskar 
aðstæður. Verð kr. 188.900,- eigum 
einnig 2 gerðir 28” Borgarhjóla. Verð 
kr .168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

Nýjir NISSAN Leaf til afhendingar. Árg 
‚14, rafmagn, sskj. Verð 3.990.000. 
Rnr.200970. Nýr bíl með miklum 
aukabúnaði t.d álfelgur og hraðastillir. 
Möguleiki á allt að 100% fjármögnun.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

TOYOTA Yaris. Árgerð 2002, ekinn 130 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 590.000. 
100% Visa Rað mögulegt Rnr.100501.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

 OPEL Astra opc. Árgerð 2007, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
1.490.000. Rnr.990812.

KIA Ceed h/b ex 1.6 crdi. Árgerð 2013, 
ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.970.000. Rnr.210390. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð

MERCEDES BENZ E 300 cdi. Árgerð 
2010, ekinn 154 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000. Rnr.990562.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

RENAULT MEGANE SPORT TOURER 
02/2012, ekinn 47 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Skoðar skipti! Verð 
2.990.000. Raðnr.282991 á www.BILO.
is. Er á staðnum!

TOYOTA AVENSIS nýr bíll, sjálfskiptur, 
18” álfelgur, vindskeið, filmur ofl. Verð 
5.280.000. Raðnr.252128 á www.BILO.
is - Er til sýnis í salnum!

FORD TRANSIT BLUECAMP 04/2006, 
ekinn 28 Þ.km, dísel, 5 gíra, sólarsella, 
hjólagrind ofl. Verð 5.790.000. 
Raðnr.251609 á www.BILO.is - Er til 
sýnis á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

HJÓLHÝSI!!
Okkur vantar hjólhýsi og alla 
ferðavagna á staðinn og á skrá, Komdu 
á staðinn eða sendu okkur skráningu 
og myndir á 100bilar@100bilar.is og í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

ALMERA TILBOÐ 260ÞÚS!
Nissan Almera árg.‘01 ek. 200þús, 
sjálfssk. krókur, tímakeðja. sk.‘15 
Tilboð 260 þús S. 891 9847.

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

Skoda Roomster 2007, diesel, bsk. 
Mjög rúmgóður og sparneytinn. 
Dráttarkrókur. Ek 146þ. V. 1.560 þ. 
Uppl. í s. 6607666.

Land Rover Freelander 2007 Eins og 
nýr Verð 2.890.000 Uppl. s. 6174549

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-500 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

Til sölu Can-Am Outlander 400 árg. 
2008. Ekið 9.500 km og reynst vel. 
Götuskráð. Framrúða og riffil-festing. 
Verð 1.200 þúsund kr. Til sýnis á 
Grandagarði 13 Rvk. milli kl. 10-15 
föstud. og laugard. Uppl. í síma 
8977798.

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

HYUNDAI Tucson 4x4. Nýskr. 06/08, 
ekinn 127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.890.000. Rnr.201331.

NISSAN Terrano II. Nýskr. 06/01, 
ekinn 196 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 690.000  Tilboðsverð 390.000. 
Rnr.141631.

NISSAN X-Trail Sport. Nýskr. 12/05, 
ekinn 109 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.330.000. Rnr.142142.

HONDA CR-V. Nýskr. 12/00, ekinn 
222 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 690.000. Rnr.131078.

KIA Sportage CRDi. Nýskr. 03/06, 
ekinn 140 Þ.KM, dísel, 6 gírar.  
Verð 1.990.000. Rnr.141835.

NISSAN Qashqai SE. Nýskr. 05/07, 
ekinn 123 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Rnr.142135.

LAND ROVER Freelander SE. Árgerð 
2006, ekinn 102 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.540.000. Rnr.281509

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Húsbílar

 Hjólhýsi

Knaus Mustang 580 Ný markísa, 
nýr ískápur 220w, gott skápapláss. 
Svefnpláss f. 4, skjólsvunta og 
grasmotta og fl. fylgir. V. 680þ. Uppl. í 
s. 6955911.

 Fellihýsi

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 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

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

 Viðgerðir

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

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Garðsláttur fyrir húsfélög og 
eintaklinga. Vönduðu vinnubrögð. Engi 
ehf. Sími 615-1605

 Bókhald

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

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.

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Frí verkskoðun og tilboð. s. 8919890 
malarar@simnet.is

MÁLARAR
Geta bætt við sig verkum. Gerum föst 
verðtilboð. Uppl. í síma 698 8629 & 
856 9677.

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Húsaviðhald

 Tölvur

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

 Spádómar

Spái í spil og bolla sími 8672505.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

 Til sölu

Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengir stilliflauta og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 
27 S:552-2125,www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

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

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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.

 Heilsuvörur

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

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

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 600 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 

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

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

í s. 661-7000

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

 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.

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

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

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

 Atvinna í boði

JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman 

mann í smíðar og viðgerðir á 
vélbúnaði. Mest við skip. Góð 

laun í boði.
Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is 

Merkt: Járniðnaðarmenn

MATREIÐSLUMEISTARI 
EÐA MANNESKJA 
MEÐ REYNSLU AF 
ELDHÚSSTÖRFUM

óskast til starfa á nýjum og 
spennandi veitingastað. Þarf að 

geta hafið störf sem fyrst.
Áhugasamir vinsamlegast 

sendið umsókn og ferilskrá á 
fresco@fresco.is

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera  
skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar: 
 
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. maí 2014, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. maí 2014 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. maí 2014, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, 
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts 
vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipa-
gjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármála-
eftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
 Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur,  
 sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald,  
 iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrif 
 stofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald. 

 Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt 
 dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda. 

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir 
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum 
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu 
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. maí 2014

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufirði

Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
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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

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT 2. eyja, 6. hvort, 8. húðsepi 
milli táa, 9. lyftiduft, 11. tveir eins, 
12. vínblanda, 14. snælda, 16. kúgun, 
17. nasaop, 18. við, 20. bókstafur, 21. 
drykkur.

LÓÐRÉTT 1. bein, 3. frá, 4. vits-
munamissir, 5. sigað, 7. ávöxtur, 10. 
fuglahljóð, 13. gláp, 15. heimsálfu, 16. 
mælieining, 19. málmur.
 LAUSN
LÁRÉTT: 2. Java, 6. ef, 8. fit, 9. ger, 
11. tt, 12. grogg, 14. spóla, 16. ok, 17. 
nös, 18. hjá, 20. pí, 21. malt. 

LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. af, 4. vitglöp, 
5. att, 7. ferskja, 10. rop, 13. gón, 15. 
asíu, 16. ohm, 19. ál.

„Enginn mun nokkurn tíma vorkenna mér.“
Rose Kennedy

Ókei! Einhver er 
búinn að ræna 
Bjarna og þú 

verður að velja 

hvort …

Komdu 
með 
það …

Þú vilt að Tito og 
Baltasar raki á þér 
punginn eða heyra 
75 mínútna langt 
munnhörpusóló í 

blússtíl!

Ghaah!

Jahá! Mér datt 
í hug að þetta 
væru frábærir 
valkostir fyrir 

gagnkynhneigðan 
mann!

Jú … en þessi 
tónlist … aftur 

og aftur 
og aftur og 

aftur og 
aftur … 

Þannig að...
þú velur 

raksturinn?

Ég þarf hvort 
sem er að 

raka mig! Ég 
þoli ekki blús!

Ég byrjaði að plokka á 
mér augabrúnirnar og 
næsta sem ég vissi … 

Kallaði stelpa í skólanum þig

Já. 
Á hverjum 

degi.

Jahérna

Mig vantar 
hjálp frá 

ykkur.

Já. Eigum við að tala 
við skólastjórann?

Nei, þið 
þurfið að 
kenna mér 
góð upp-

nefni.

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.

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

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

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

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

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

Magnús Pálmi Örnólfsson (2.156) 
hafði hvítt gegn Lofti Baldvinssyni 
(2.007) í fyrstu umferð b-flokks 
Wow air Vormóts TR.
Hvítur á leik:

Loftur lék hræðilega af sér með 
48. … Hc7-c5 sem Magnús svaraði 
um hæl með 49. Bd7! Loftur gafst 
upp enda er hann mát eða tapar 
manni eftir 49. … He5 50. Hxe5 fxe5 
51. Kxg5. Magnús hefur vinningsfor-
skot fyrir lokaumferðina.
www.skak.is Verður ekki Ólympíu-
mót í TromsØ?
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Alþjóðastofnun í Reykjavík óskar eftir  
að leigja 4 herbergja (að lágmarki) íbúð,  

staðsettri á 101 svæðinu.

Vinsamlegast sendið upplýsingar 
á residence101area@gmail.com

Indverska sendiráðið  
Skrifstofumanneskja (tímabundin staða).

Indverska sendiráðið óskar eftir að ráða skrifstofumanneskju í 
tímabundið starf (til 2ja mánaða til að byrja með en með möguleika 
á framlengingu).

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu af almennri skrifstofu- 
og tölvuvinnu og hafi yfir að búa góðri þjónustulund.

Umsækjendur þurfa einnig að búa yfir mjög góðri ensku- og  
íslenskukunnáttu (sbr. lestur, ritun og tal).

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá (CV) á ensku ásamt 
ljósmynd á applicant.clerk@gmail.com fyrir 20 maí, 2104.

Baadermaður

HB Grandi óskar ef tir að ráða mann til að hafa y firum-
sjón með viðhaldi á Baadervélum í f iskiðjuveri félagsins 
í Reykjavík.  Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 
viðhaldi Baadervéla.  Menntun í vélvirkjun er æskileg.

Nánari upplýsingar gefur Sigurður Gunnarsson í síma 
858 1054. Umsóknir skal senda á póst fangið 
sigurður@hbgrandi.is

Polo 1400 sjálfskiptur
Nýskráður 11/1998, ekinn 155 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 320.000

Terracan 2900 GLX
Nýskráður 6/2005, ekinn 149 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

406 station
Nýskráður 12/1997, ekinn 240 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 390.000

CR-V ES dísil
Nýskráður 1/2006, ekinn 259 þús.km., dísel, 6 gírar.

Verð kr. 1.350.000

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur bíla á skrá!

406
Nýskráður 6/1999, ekinn 240 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 470.000

207 98g
Nýskráður 5/2012, ekinn 29 þús.km., dísel, 5 gírar.

Verð kr. 2.490.000

Accord Executive
Nýskráður 3/2009, ekinn 72 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

Civic  Comfort
Nýskráður 3/2013, ekinn 15 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.350.000

VOLKSWAGEN

HYUNDAI

PEUGEOT

HONDA

PEUGEOT

PEUGEOT

HONDA

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga

milli kl. 10:00 og 18:00

Opið laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Tilboð dagsins kr. 

1.490.000FORD Escape XLLS
Nýskráður 6/2008, ekinn 116 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.900.000

Nánari upplýsingar veitir
Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð: 9,9 millj.

Eyrarskógur3 0 1 
A k r a n e s

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Fallegt sumarhús

Stærð 49,5 fm

2 svefnherbergi

Svefnloft

Vel við haldið

Frábær staðsetning

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í 
ELDHÚS.

Óskum eftir starfmanni í 
vaktavinnu á veitingastað við 
Laugaveg. Viðkomandi þarf að 
vera röskur, fljótur að hugsa og 
vinna vel með öðrum sem og 

undir álagi. Æskilegt er að hann 
hafi reynslu af vinnu við grill en 

það er ekki skilyrði.
Upplýsingar eru gefnar í 

síma 697 6333

 Fundir

AÐALFUNDUR 
KATTAVINAFÉLAGS 
ÍSLANDS VERÐUR 

HALDINN ÞRIÐJUDAGINN 
27. MAÍ 2014 KL. 20 Í 

KATTHOLTI, STANGARHYL 
2 REYKJAVÍK.

Dagsskrá: 
Venjuleg aðalfundarstörf 

Lagabreytingar 
Önnur mál löglega fram borin

Stjórnin

AÐALFUNDUR 
FERÐAKLÚBBSINS 
4X4 2014 VERÐUR 

HALDINN AÐ HÓTEL 
NATURA (LOFTLEIÐIR) 

MÁNUDAGINN 26. MAÍ KL 
20:00

Dagskrá fundarins: 

Venjuleg aðalfundarstörf eftir 
lögum félagsins. 

Engar lagabreytingatillögur komu 
fram. Teknar verða fyrir beiðnir 

um styrkveitingar. 

Rétt til setu á aðalfundi, og 
atkvæðisrétt, hafa allir félagar í 
öllum deildum og móðurfélagi 

sem hafa staðið full skil á 
gjöldum til félagsins.

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4.

 Einkamál

Góð kona býður gott nudd og góða 
tíma. Rauða Torgin, s. 905-2000 og 
535-9920, augl.nr. 8470.

Par, 31/40, leitar að fólki til að 
skemmta sér með. Augl.nr. Rauða 
Torgin, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8189
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HARPA KALDALÓN  
Mánudag 19. maí kl. 20:30
Miðaverð kr. 3.000 / 2.000

Styrkt af

Miðar á midi.is � harpa.is � í miðasölu Hörpu

STÓRSVEIT 
REYKJAVÍKUR 

Frumflutt verður heil dagskrá nýrra verka fyrir stórsveit  

eftir hljómsveitarmeðlimina Hauk Gröndal, Kjartan 

Valde marsson og Snorra Sigurðarson.  Stjórnandi á 

þessum tónleikum verður Össur Geirsson. 

Ný íslensk tónlist

Við byrjuðum að vinna að þessu 
verkefni árið 2010,“ segir Tinna 
Ottesen, leikmyndahönnuður Fant-
astar. „Árið 2012 vorum við svo 
með smiðju þar sem komu lista-
menn frá Færeyjum og Græn-
landi þar sem við unnum konseptið 
saman og ákváðum nafnið.“ 

Hvað þýðir orðið Fantastar? 
„Fantast er orð sem notað er í 
dönsku og ensku og það íslenska 
orð sem kemst næst merkingunni 
er sennilega athafnaskáld,“ segir 
Tinna. „Fantastinn er draumóra-
maður með rosalega athafnagleði 
sem framkvæmir ótrúlegustu hluti 
sem venjulegu fólki detta aldrei í 
hug. Það eru svona týpur í öllum 
litlum samfélögum, menn sem 
hrinda einhverju í framkvæmd 
bara til að geta sagt söguna af 
því.“  

Leikmyndin sem Tinna hannaði 
er engin smásmíði því hún er heill 

hvalur sem leggur undir sig Brim-
húsið við Geirsgötu. „Ég held þetta 
séu um 1.500 fermetrar,“ segir 
Tinna. „Þessi hvalur er líka sér-
stakur að því leyti að hann er 25 
herbergi og hvert herbergi tákn-
ar eitthvert líffæri eða hefur skír-
skotun í sameiginlega sögu þess-
ara þriggja þjóða. Áhorfendur 
ganga í gegnum þessi 25 rými sem 
er hvalurinn, byrja í munninum 
og enda með að renna sér út um 
sporðinn. Í hverju rými er einhver 
viðburður, gjörningur, hljóðverk 
eða listaverk, og saman myndar 
þetta einhvers konar sögu.“

Ævintýrinu er þó ekki lokið 
eftir gönguna í gegnum hvalinn 
því fljótandi hljóðfæri í formi 
risakræklings liggur við bryggju 
þegar út er komið. „Úr kræklingn-
um ómar tónlist sem tekur á móti 
gestum þegar þeir koma út um 
sporðinn,“ segir Tinna. „Þannig að 

fólk getur staldrað við og melt það 
sem það gekk í gegnum í hvalnum 
á meðan það nýtur þess að horfa og 
hlusta á kræklinginn.“

Það er Margrét Vilhjálmsdóttir 
leikkona sem hefur forystu fyrir 
hópi listamanna frá Grænlandi, 
Færeyjum, Íslandi og Danmörku 
sem vinna saman að þessum list-
viðburði sem byggist á hugmynd-
um og ranghugmyndum þjóðanna 
og misskilinni sjálfsmynd þeirra. 
„Ferðalagið í gegnum hvalinn 
varpar ljósi á sögu og menningu 
þessara landa og karakteranna 
sem þar búa, sjálfa fantastana,“ 
segir Tinna.

Sýningin er hluti af Listahátíð í 
Reykjavík og verður frumsýning-
in þann 22. maí. Aðeins verða sjö 
sýningar hérlendis en í haust mun 
sýningin verða sett upp í Græn-
landi og Færeyjum. 

 fridrikab@frettabladid.is

Draumóramenn sem 
láta draumana rætast
Á Listahátíð í Reykjavík verður sett upp sérstæð sýning í Brimhúsinu.  Fantastar 
er samvinnuverkefni listamanna frá Íslandi, Grænlandi, Færeyjum og Danmörku.

Í byrjun mánaðar opnaði Listasafn Íslands viða-
mikla sýningu á verkum íslenskra listamanna í 
Kunsthalle Recklinghausen í Þýskalandi. 

„Sýningin ber heitið Saga – Narrative Art og 
eru þar sýnd verk eftir marga af bestu og þekkt-
ustu listamönnum Íslands, svo sem Kjarval, Erró, 
Sigurð Guðmundsson, Ólaf Elíasson, Gabríelu 
Friðriksdóttur, Kristleif Björnsson, Ólöfu Nordal, 
Helga Þorgils Friðjónsson, Ragnar Kjartansson, 
Steingrím Eyfjörð, Björk Guðmundsdóttur, Huldu 
Hákon, Önnu Hallin, Þórð Ben Sveinsson, Hrafn-
kel Sigurðsson og Ósk Vilhjálmsdóttur,“ segir 
Halldór Björn Runólfsson, annar sýningarstjóra 
Saga – Narrative Art.

Auk verka áðurnefndra listamanna verða á 
sýningunni verk eftir erlenda listamenn, sem 
unnin eru á Íslandi. „Þau verk byggja beinlínis á 
tengslum höfundanna við íslenska náttúru, frá-
sagnarhefð og landslag,“ segir Halldór. 

Um er að ræða verk eftir bandarísku lista-
konuna Cindy Sherman, tékknesku listakonuna 
Magdalenu Jetelová og 19. aldar meistarann þýska 
Johann Heinrich Hasselhorst. „Eftir Hasselhorst 
liggur forláta verk af Þingvalladældinni frá miðri 
19. öld; elsta varðveitta málverk af Þingvöllum,“ 
útskýrir Halldór og heldur áfram.

„Verk Cindy Sherman sýna Brunasandinn við 
Kirkjubæjarklaustur bak við listakonuna, íklædda 

upprunalegum hátíðarkjólum frá Coco Chanel. 
Magdalena Jetelová tekst hins vegar á við Þing-
velli með leisigeislatækni, sem stuðlað hefur að 
kynningu á svæðinu langt út fyrir landamæri 
markaðsmiðaðra ferðakynninga.“    

Sýningin hefur þegar verið vel sótt, en búist er 
við tugþúsundum gesta. „Þetta er einn veglegasti 
listviðburður í Ruhr-héraðinu vorið 2014,“ segir 
Halldór. Sýningin stendur yfir til 6. júlí. 

 olof@frettabladid.is

Vegleg sýning á verkum íslenskra 
stjarna í myndlistarheiminum
Viðamikil sýning á verkum íslenskra listamanna stendur yfi r í Kunsthalle Reckl-
inghausen í Þýskalandi. Meðal þeirra sem sýna eru Björk, Erró og Hulda Hákon.

Hin heimsfræga sópransöngkona Patricia Rozario verður sérstak-
ur heiðursgestur á tónleikum Kammerkórs Suðurlands á Listahátíð 
í Reykjavík 24. maí. Hún mun syngja einsöng með kórnum í verkum 
eftir Tavener á tónleikunum, en hún hefur á undanförnum árum frum-
flutt yfir 30 verk sem Tavener samdi sérstaklega fyrir hana.

Tónlist eftir Sir John Tavener verður í forgrunni á tónleikum 
Kammerkórs Suðurlands á Listahátíð, en þar verður einnig frumflutt 
verk eftir annað breskt tónskáld, Jack White, sem er ein skærasta 
stjarna Breta á sviði tónsmíða um þessar mundir. Þá mun listamaður-
inn Páll á Húsafelli sýna á sér nýja hlið, en kórinn frumflytur lag eftir 
hann við ljóð afa hans, Páls Guðmundssonar frá Hjálmsstöðum.

Rozario með Kammer-
kór Suðurlands
Syngur einsöng í verkum eft ir Sir John Tavener.

HEIÐURSGESTUR
 Patricia Rozario verður 

sérstakur heiðurs-
gestur á tónleikum 

Kammerkórs Suður-
lands á Listahátíð.

MYND/ALEXANDRA

FANTASTAR  „Ferðalagið í gegnum 
hvalinn varpar ljósi á sögu og menningu 
þessara landa og karakteranna sem þar 

búa,“segir Tinna Ottesen, leikmynda-
hönnuður sýningarinnar.

VERK Á SÝNINGUNNI EFTIR HELGA ÞORGILS  Sýningin 
opnaði þann fjórða maí síðastliðinn og stendur til sjötta júlí.

MENNING
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6         
GÁMAR Á
6 DÖGUM

15.–21. maí 2014

Um 800 AEG tæki í eldhús og þvottahús Íslendinga.
Tilboð á AEG þvottavélum, þurrkurum

og uppþvottavélum – á völdum módelum. 
Úrval AEG kæliskápa og frystiskápa – lítið við og skoðið.

AEG smá raftæki og AEG ryksugur – 25% afsláttur.

Sölumenn okkar eru í samningsstuði. Þið komið og ræðið við sölufólkið okkar, sem er í góðu 
skapi eins og alltaf, og sérstaklega fúst til að láta þig njóta besta verðs, bestu greiðsluskilmála, 

jafnvel vaxtalaust. Þú færð nútíma AEG tæki og hagnast á samningsstuðinu.

N Ý K O M N I R

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS

AEG TILBOÐSDAGAR

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

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333
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EKKI 
MISSA 

AF

„Trampólín í görðunum eru ekki 
bara fyrir börnin. Við eigum að 
leika okkur og fá góða þjálfun 
um leið,“ segir íþróttakennar-
inn Guðbjörg Finnsdóttir, sem 
rekur G fit heilsurækt í Garða-
bæ. Guðbjörg hefur tekið upp á 
því að nota tramp ólín í auknum 
mæli í þjálfun sinni og er með 
nokkur slík í notkun í heilsu-
ræktinni. „Það eru virkilega 
flottar stelpur sem koma til 
mín í tíma og þeim finnst þetta 
rosalega skemmtilegt. Það er 
mikilvægt að hafa þjálfunina 
fjölbreytta og í trampólín-
æfingunum nærðu púlsinum 
hátt upp.“

Guðbjörg segir að æfingar á 
tramp ólíni minnki álag á liðina 
og að mikilvægt sé að spenna 
grindarbotnsvöðvana á móti 
djúplægu vöðvunum. Æfingar 
sem þessar eru þó ekki alveg 
nýjar af nálinni. „Þetta þekk-
ist erlendis en hefur í raun ekki 
náð neinni fótfestu hér. En stelp-
urnar sem hafa komið til mín 
fíla þetta alveg í botn og ég 
hef notað þetta í einkaþjálfun-
inni líka.“ Guðbjörg bendir á að 
einnig sé hægt að kippa trampó-
línunum út á góðviðrisdögum. 
„Þetta gæti alveg slegið í gegn í 
sumar,“ segir hún að lokum.
 kristjana@frettabladid.is

Trampólínæfi ngar í ræktinni 
slá rækilega í gegn í sumar
Íþróttakennarinn Guðbjörg Finnsdóttir rekur G fi t heilsurækt í Garðabænum en hún notar trampólín í 
auknum mæli í þjálfuninni og hafa þau slegið í gegn. Segir hún að æfi ngarnar minnki álag á liðina.

ÓTRÚLEGA 
SKEMMTI LEGT 
 Íþróttakennar-
inn Guðbjörg 
Finnsdóttir notar 
trampólín í aukn-
um mæli í heilsu-
ræktinni sinni 
G fit í Garða-
bænum. Hún segir 
æfingar á tramp-
ólíni ótrúlega 
skemmtilegar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fjölskyldutónleikar
Café Rósenberg
Elín Ey heldur fj ölskyldutónleika 
á Rósenberg en þetta er í annað 
sinn sem fj ölskyldan heldur slíka 
tónleika. Í fj ölskyldunni er að fi nna 
ýmist tónlistarfólk en Elín skipar 
danssveitina Sísí Ey ásamt systrum 
sínum Elísabetu og Sigríði og 
foreldrar þeirra eru hjónin Ellen 
Kristjáns og Eyþór Gunnarsson. 
Yngsti bróðirinn Eyþór Ingi mun 
einnig stíga á svið en fj ölskyldan 
mun spila saman og í sitthvoru lagi 
bæði frumsamin lög og tökulög. 
Aðgangseyrir er 2.000 krónur.

Kvikmyndatónlist
Skólahúsið á Kópaskeri 
Þórhildur Örvarsdóttir söngkona og 
Pálmi Sigurhjartarson píanóleikari 
fl étta saman vel þekktum og minna 
þekktum lögum úr kvikmyndum 
frá ýmsum tímum. Miðaverð er 
1.500 krónur, ókeypis fyrir börn á 
grunnskólaaldri. Tónleikarnir hefj ast 
klukkan 20.30. 

Myndlistarsýning
Gallerí Dusted
Myndlistarkonan Dýrfi nna Benita 
Garðarsdóttir opnar einkasýn-
inguna TO BE (Taking my life so 
seriously) í Gallerí Dusted, Pósthús-
stræti 13 klukkan 20.00.

Bláskjár
Fríkirkjan í Reykjavík
Tónlistarkonan Bláskjár heldur út-
skrift artónleika sína í Fríkirkjunni 
í Reykjavík klukkan 21.00. Bláskjár 
er hliðarsjálf og sólóverkefni Dísu 
Hreiðarsdóttur en hún fl ytur ljóð-
ræna alþýðutónlist, þar sem áhersla 
er lögð á að segja sögur með ríkum 
og einlægum boðskap. Miðaverð er 
2.000 krónur.

Fjör í Firðinum
Bersinn
Hafnfi rska hljómsveitin Milkhouse 
heldur tónleika hjá Bersanum, 
Strandgötu 43 klukkan 21.30. Frítt 
inn og ódýrar veigar.

Trylltir tónleikar
Gaukur á Stöng
Hljómsveitirnar Tuttugu, Lucy in 
Blue, Dorian Gray, Toneron og 
Sjálfsprottin spévísi halda tónleika 
á Gauk á Stöng, Tryggvagötu 22. 
Tónleikarnir hefj ast klukkan 22.00 
og er aðgangur er ókeypis.

Samkvæmt rann-
sókn NASA mun 
klukkustundaræfing 
á trampólíni brenna 
fleiri kaloríum en einn 
klukkutími af skokki.

Æfingar á trampól-
íni eru mjög góðar 
fyrir sogæðakerfið.

Hið mjúka yfirborð 
trampólínsins fer vel 
með liðamót líkamans.

➜ Hvað gerir 
trampólínið?
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ALESSANDRA 
AMBROSIO

VARASALVI 
FRÁ EOS

HYLJARI FRÁ 
CLEDE PEAU

MASKARI FRÁ 
BENEFIT

VARALITUR 
FRÁ VICTOR-
IA’S SECRET

MASKI FRÁ 
JOANNA VARGAS

AUGNBLÝ ANT UR 
FRÁ YSL

Kíkt í snyrtibuddu ofurfyrirsætunnar Alessöndru Ambrosio

Það virðist vera í tísku hjá fræg-
ustu konum heims að klæða sig í 
jakkaföt á tyllidögum. Leikkonan 
Ellen Page mætti á frumsýningu 
X-Men: Days of Future Past í New 
York í smókingjakka með mjótt 

bindi og vakti mikla athygli fyrir 
þetta skemmtilega lúkk. 

Söngkonan Rita Ora fór í klass-
ískum jakkafötum á næturklúbb í 
London og leikkonan Ellen Bark-
in bauð upp á fágað dress í teiti í 

MOMA, nútímalistasafninu í New 
York.

Jakkaföt fyrir konur komast 
alltaf reglulega í tísku og nú virð-
ist vera tíminn til að dressa sig 
upp í ein slík.

Jakkaföt aft ur í tísku í stjörnuheimum
Rita Ora, Ellen Barkin og Ellen Page hafa sést í smekklegum og stílhreinum jakkafötum upp á síðkastið.

RITA ORA ELLEN BARKIN ELLEN PAGE

➜ Leikkonan Diane Keaton 
klæddist jakkafötum í kvik-

myndinni Annie Hall 1977 og 
urðu þau í kjölfarið vinsæl.
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BAKÞANKAR 
Kolbeins Tuma
Daðasonar

Kvikmyndin Grace of Monaco var 
opnunarmynd kvikmyndahátíðar-
innar í Cannes og var mikið um 
dýrðir þegar hún var frumsýnd 
á miðvikudag. Leikkonan Nicole 
Kidman leikur sjálfa Grace Kelly 
í myndinni, sem síðar varð Grace 
furstynja. Fjallar myndin um líf 
hennar, þá sérstaklega um hjóna-
band hennar og Rainiers fursta, 
og hvernig hún barðist fyrir því 
að halda milljarðamæringum, 
sem vildu koma auðæfum sínum 
undan, frá skattaparadísinni 
Mónakó.

Myndin hefur vægast sagt 

hlotið hrikalega dóma og segir 
Peter Bradshaw, gagnrýnandi The 
Guardian, að myndin um „þessa 
ævintýralegu leiðinlegu baráttu 
sé eins og 104 mínútna löng Chan-
el-auglýsingin, aðeins án kænsku 
og dýptar.“ Þá líkir hann mynd-
inni við tré og að hún skapi nánast 
eldhættu.

„Shrek-myndirnar fjalla um 
ævintýri með meiri dýpt og 
kímni en þessi ömurlega sýning 
líflausra vaxmynda stjarnanna,“ 
segir í The Hollywood Reporter. 
Gagnrýnendur eru ekki sammála 
um frammistöðu Nicole Kidman í 

myndinni. Brian Viner hjá Daily 
Mail lofar frammistöðu hennar en 
Scout Foundas hjá Variety segir 
að Nicole nái aldrei fullri teng-
ingu við karakterinn.

 liljakatrin@frettabladid.is

Slátrað í Cannes
Kvikmyndin Grace of Monaco var opnunarmynd kvikmyndahátíðarinnar í 
Cannes sem hófst á miðvikudag. Nicole Kidman leikur Grace Kelly í myndinni 
en gagnrýnendur víðs vegar um heiminn hafa gefi ð kvikmyndinni falleinkunn.

 Shrek-myndirnar 
fjalla um ævintýri með 
meiri dýpt og kímni en 
þessi ömurlega sýning 

líflausra vaxmynda 
stjarnanna.

The Hollywood Reporter

FRÉTTABLAÐ
IÐ

/G
ETTY

ÆÐISLEG Í ARMANI  
Nicole mætti á frum-
sýninguna í kjól frá 
Armani.

KANKVÍS MEÐ 
KLAUF  Leikkonan 
Blake Lively geislaði 
í kjól frá Gucci 
Premiere.

HVÍTKLÆDD Í CANNES 
 Leikkonan Zoe Saldana 
klæddist kjól úr smiðju 

Victoriu Beckham.

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

LOS ANGELES TIMESCHICAGO SUN TIMES

THE 
BATTLE FOR 
THE STREET 

BEGINS.

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE
FROM THE GUYS WHO BROUGHT YOU ‘THIS IS THE END’

T.V. - BÍÓVEFURINN.IS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

IMDB.COMROTTENTOMATOES.COM

CHICAGO TRIBUNE SLANT MAGAZINE

VONARSTRÆTI
BAD NEIGHBOURS 
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 5.20 - 8 - 9 - 10.40
KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 6 
KL. 6 - 8
KL. 10 

VONARSTRÆTI 
VONARSTRÆTI LÚXUS
BAD NEIGHBOURS
LÁSI LÖGGUBÍLL
THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
RIO 2 2D ÍSL. TAL 
HARRÝ OG HEIMIR 

KL. 3.30 - 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.50 - 8 - 10.10
KL. 3.30
KL. 8 - 10.25
KL. 6 - 9
KL. 3.30
KL. 6

Miðasala á: 
 

   K
   K

K

 -T.V.,  BÍÓVEFURINN.IS -V.G. DVT V BÍÓÍÓVEFURINN IS V G DV

- TÓMAS VALGEIRSSON, BÍÓVEFURINN

- EIRÍKUR JÓNSSON, EIRIKURJONSSON.IS

- HALLGRÍMUR HELGASON, HERÐUBREIÐ.IS

„LANGBESTA MYND ÍSLENDINGA FRÁ ALDAMÓTUM!“

„BOÐAR VATNASKIL Í ÍSLENSKRI KVIKMYNDASÖGU!“

„STÓRKOSTLEG KVIKMYND!“

VONARSTRÆTI 5, 8, 10:40
BAD NEIGHBOURS 5:50, 8, 10:10
THE OTHER WOMEN 5:40, 8, 10:20
LÁSI LÖGGUBÍLL 4
RIO 2 2D 3:40

T.V. - Bíóvefurinn

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

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

“IT COULD BE HIS BEST FILM SO FAR” - 
THE GUARDIAN

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

Vorið 2005 lagði ég leið mína ásamt 
nokkrum íslenskum Fulbright-

styrkþegum í bandaríska sendiráðið 
við Laufásveg. Þangað voru líka mættir 
bandarískir háskólanemar sem höfðu 

dvalið við nám á Íslandi á sams konar 
styrk. Eftir að formlegheitunum var 
lokið ræddi ég við strák á mínum 
aldri sem spurði hvert ég væri að 
fara. Þegar hann heyrði að svar-
ið var Seattle var hann fljótur að 
hlaða í næstu spurningu: „Finnst 

þér góður bjór?“

SVAR mitt var einfalt, já, en ég 
vissi samt ekkert um hvað ég 

var að tala. Thule, Carlsberg, 
Heineken, Víking, Lager, Faxe, 
Gull og félagar höfðu allir 
ratað oftar en einu sinni og 
oftar en tíu sinnum ofan í 
pokann minn í Ríkinu árin 
á undan, enda vissi ég þá 
ekki af hverju ég var að 

missa. Var eitthvað miklu 
betra þarna úti? Kunna ekki 
bara Belgar að brugga góðan 
bjór?

SÍÐAN ég sneri heim til Íslands haustið 
2008 hef ég reynt að selja fjölmörgum 
þá hugmynd að betri bjór sé vart fund-
inn en sá sem framleiddur er vestanhafs. 
Fáir kaupa það. „Iss, Budweiser, Miller 
og Coors? Þetta er bara piss,“ er ágætis 
samantekt á viðbrögðum fólks sem veit 
ekki betur. Líkt og ég vissi ekki betur. 
Eins og það væri eini bjórinn sem Kan-
inn drykki. 

EN sem betur fer berst allt gott á end-
anum til Íslands. Meira að segja brugg-
un gæðabjórs. Íslensku bjórarnir Ein-
stök Pale Ale, Gæðingur IPA, Úlfur og 
bróðir hans Úlfur Úlfur að frátöldum 
sjálfum Tuma humli eru til vitnis um 
hinn yndislega mjöð Kanans, enda flestir 
innblásnir af vesturstrandarbjór. 

VARÐANDI síðastnefnda bjórinn þá 
var ekkert lítið sem mér var létt eftir 
að ég bragðaði hann í fyrsta skipti. Það 
hefði verið skelfilegt að þurfa að deila 
nafni með vondum bjór. Tumar og Úlfar 
þessa lands geta hins vegar verið stoltir 
af nöfnum sínum í flöskunum sem bragð-
ast svo vel.

Humallinn Tumi
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
27 DAGAR Í FYRSTA LEIK

HANDBOLTI Þjóðhátíðin byrjar 
snemma í Eyjum þetta árið en í 
gær varð ÍBV Íslandsmeistari í 
handbolta karla í fyrsta sinn í sög-
unni. Það varð niðurstaðan eftir 
magnaðan sigur liðsins á Haukum 
í æsispennandi oddaleik á Ásvöll-
um, 29-28. ÍBV, sem er nýliði í 
deildinni, vann þar með úrslita-
rimmuna gegn deildarmeisturum 
Hauka, 3-2.

„Vestmannaeyjar unnu þenn-
an leik – svo einfalt er það,“ sagði 
Agnar Smári Jónsson eftir leik, en 
hann fór á kostum og skoraði þrett-
án mörk. Hann nýtti átta fyrstu 

skot sín í leiknum og gafst aldrei 
upp, ekki frekar en aðrir Eyja-
menn.

„Ég ætlaði ekki að tapa svona 
leik. Það kom bara ekki til greina. 
Ég er ættaður úr Vestmannaeyjum 
og elska þessa eyju. Þetta er algjör-
lega mögnuð tilfinning – sú besta í 
heimi,“ sagði Agnar Smári en hann 
er lánsmaður frá Val, þar sem hann 
fékk fá tækifæri. En hann svaraði 
fyrir sig svo eftir var tekið.

Leikurinn var kaflaskiptur 
framan af en Haukar voru nánast 
stungnir af um miðbik síðari hálf-
leiksins. Eyjamenn voru fjórum 

mörkum undir en náðu að snúa 
leiknum sér í vil með ótrúlegri 
seiglu. Það kristallaðist í sigur-
markinu er Agnar Smári skoraði 
eftir að hafa tekið frákast af eigin 
skoti sem var varið. Haukar fóru í 
sókn en komu ekki skoti að marki.

„Ég á ekki til orð til að lýsa þess-
um strákum,“ sagði Arnar Pét-
ursson, annar þjálfara ÍBV. „Við 
höfum margir hverjir gengið í 
gegnum alls konar rugl og vitleysu 
en erum nú að uppskera eftir allt 
erfiðið. Ég er algjörlega orðlaus.“

Hann stígur nú frá borði sem 
þjálfari og tekur sæti í stjórn hand-

knattleiksdeildar ÍBV. Hann gerir 
það stoltur. „Við höfum verið að 
byggja þetta upp síðustu árin og 
erum ári eða jafnvel tveimur á 
undan áætlun. Við fengum Agga 
[Agnar] og Robba [Róbert Aron 
Hostert] inn en aðrir eru Eyja-
menn. Það er bara yndislegt.“

Skyttan Sigurbergur Sveinsson 
og Giedrius Morkunas, markvörð-
ur, voru magnaðir í liði Hauka en 
það dugði einfaldlega ekki til gegn 
afar baráttuglöðum Eyjamönnum 
í þetta skiptið. ÍBV var verðugur 
sigurvegari. 

 eirikur@365.is

Eyjamenn bestir á Íslandi
ÍBV varð í gærkvöldi Íslandsmeistari karla í handbolta í fyrsta sinn eft ir sigur á Haukum, 29-28, í mögnuðum 
oddaleik á Ásvöllum í Hafnarfi rði. Öskubuskuævintýri nýliðanna fullkomnað og fögnuðurinn ósvikinn.

MEISTARAR  Theodór Sigurbjörnsson og Agnar Smári Jónsson lyfta Íslandsbikarnum á Ásvöllum í gærkvöldi sem ÍBV var að vinna í fyrsta sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Mæðgurnar Áslaug Ragna Áka-
dóttir og Bryndís Rún Þórólfsdóttir tóku 
báðar þátt í fyrsta leik kvennaliðs ÍA í efstu 
deild í níu ár þegar Skagaliðið tapaði 0-1 á 
móti Fylki í 1. umferð Pepsi-deildar kvenna 
í fyrrakvöld. Bryndís Rún var í byrjunarlið-
inu en skipti við mömmu sína á 76. mínútu. 
Saman skiluðu þær því 90 mínútum á miðju 
Skagaliðsins. „Þetta var svolítið magnað og 
mjög skemmtilegt,“ sagði Áslaug Ragna í 
samtali við Fréttablaðið í gær. 

Bryndís Rún, sem er 17 ára gömul, var að 
leika sinn fyrsta leik í efstu deild en Áslaug 
Ragna, sem varð 36 ára á dögunum, á að 
baki 53 mörk í 95 leikjum. Hún varð annar 
markahæsti leikmaður deildarinnar árið 
áður (16 mörk 1996) en Bryndís Rún kom í 
heiminn. Þetta var aftur á móti fyrsti leik-
ur Áslaugar í úrvalsdeildinni síðan 27. júní 
2005.

„Ég var ekki alveg klár í að spila í 

fyrrasumar en ákvað að gefa mig í þetta 
núna því ég sá að ég ætti möguleika á því að 
spila með henni,“ segir Áslaug. 

Næsti leikur ÍA-liðsins er útileikur á móti 
FH í næstu viku en fá þær mæðgur ekki að 
spila saman inni á vellinum? „Við vonum að 
við fáum einhvern tíma að vera saman inni á 
vellinum í sumar. Þetta átti ekkert að snúast 
um okkur í þessum leik,“ segir Áslaug. 

„Við erum dálítið líkir leikmenn. Ég kom 
ekki inn á í alveg sömu stöðu og hún en kom 
þarna inn á miðjuna. Ég er gamall senter og 
er að spila þar í kring,“ segir Áslaug sem 
kom einnig svona ung inn í meistaraflokk á 
sínum tíma. Hún tók þátt í að vinna síðasta 
titil kvennaliðs ÍA sem var bikarmeistara-
titillinn árið 1993. 

Áslaug játar því að sumum finnist það 
skrítið að heyra einhvern kalla á mömmu 
sína í miðjum leik. „Í Lengjubikarnum 
fengum við að spila saman og það var mjög 

sérstök stund að heyra dóttur sína kalla á 
sig: Mamma, gefðu boltann eða heyra þjálf-
arann kalla til hennar: Spilaðu á mömmu 
þína. Þetta var svolítið skrítið og ég hugsa 
að stelpurnar inni á vellinum hafi hugsað: 
Hvað er hún að tala um þessi?“ sagði Áslaug 
hlæjandi. Hún telur að reynsla hennar muni 
hjálpa ungu og reynslulitlu liði ÍA í sumar. 

„Þetta eru allt heimastelpur sem skipa 
liðið og svona er þetta á Akranesi. Þar hjálp-
ast allir við að gera þetta almennilega. Ég 
hoppa bara inn í þetta til að hjálpa mínu liði 
og þá skiptir ekki máli hvort ég er mamma 
eða eitthvað annað,“ segir Áslaug, en fjöl-
skyldan hafði samt sérstaklega gaman af 
þessari stund á Akranesi í fyrrakvöld. 
„Pabbinn var í stúkunni og að sjálfsögðu 
var hann stoltasti maðurinn á svæðinu sem 
og öll fjölskyldan,“ sagði Áslaug. 

 - óój

Mamma, gefðu boltann
Áslaug Ragna Ákadóttir kom inn á fyrir dóttur sína, Bryndísi Rún, í Pepsi-deild kvenna í fyrrakvöld.

MÆÐGURNAR SAMAN   Áslaug Ragna Ákadóttir 
og Bryndís Rún Þórólfsdóttir eftir leik sem þær 
spiluðu saman í Lengjubikarnum.  MYND/AÐSEND

SEX LEIKMENN hafa unnið öll verðlaun í boði á HM, það 
er gull, silfur og brons en sá síðasti til aðná því var Ítalinn 
Franco Baresi (gull 1982, brons 1990 og silfur 1994). Hinir 
fimm voru meðlimir í vestur-þýska landsliðinu sem náðu 
í allar gerðir af verðlaunum á árunum frá 1966 til 1974. 
Þeir eru Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Horst-Die-
ter Höttges, Jürgen Grabowski og Sepp Meier. Wolfgang 
Overath er sá eini þeirra sem var með í báðum úrslita-
leikjunum (1966 og 1974) sem og leiknum um þriðja 
sætið árið 1970.  Beckenbauer var með í báðum 
úrslitaleikjunum en missti af leiknum um þriðja 
sætið á HM 1970 vegna meiðsla sem hann varð 
fyrir í undanúrslitaleiknum.

FÓTBOLTI 365 miðlar og RÚV undirrituðu samstarfssamning í gær sem felur í 
sér að 18 leikir í riðlakeppni HM í fótbolta í sumar verða í beinni útsendingu á 
Stöð 2 Sport 2. Skrifað var undir samninginn í Útvarpshúsinu í gær.

Stöð 2 Sport 2 sýnir alla leiki riðlakeppninnar í fyrstu tveimur umferðunum 
sem hefjast klukkan 22.00 og svo fyrirfram ákveðna leiki í þriðju umferðinni.

RÚV sýnir þá leiki sem hefjast klukkan 16.00 og 19.00 en klukkan 21.00 
verða fyrstu tveir leikirnir gerðir upp í HM-messunni með Guðmundi Bene-
diktssyni á Stöð 2 Sport 2 og kvöldleikurinn sýndur í kjölfarið.

Stöð 2 Sport 2 sýnir marga frábæra leiki en þar á meðal eru: Ítalía – Eng-
land, Argentína – Bosnía og Kostaríka – England. Þá verða allir leikir Banda-
ríkjanna í riðlakeppninni sýndir á Stöð 2 Sport 2 en í hópi Bandaríkjanna 
verður Íslendingurinn Aron Jóhannsson. Það mun marka tímamót í íslenskri 
knattspyrnusögu þegar hann spilar sinn fyrsta leik á HM í Brasilíu.

Bandaríkin eru í svakalega erfiðum riðli og verður boðið upp á þrjá 
flotta leiki. Bandaríkjamenn mæta Portúgölum, Þjóðverjum og Ganverjum í 
riðlakeppninni og verða allir í beinni á Stöð 2 Sport 2.  - tom

Allir leikirnir með Aroni Jó í beinni

HORFIÐ Á MIG  Aron Jó verður í beinni 
í riðlakeppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Breiðablik fékk gríðar-
legan liðsstyrk fyrir komandi 
átök í Pepsi-deild kvenna í sumar 
þegar landsliðskonan Fanndís 
Friðriksdóttir gekk í raðir liðsins 
frá Arna-Björnar í Noregi.

Fanndís skoraði 57 mörk í 107 
leikjum fyrir Breiðablik áður 
en hún hélt til Noregs í atvinnu-
mennsku á síðasta ári. Þá á hún 
að baki 50 landsleiki.

Í viðtali við mbl.is sagði Fann-
dís að ekki hefði verið staðið við 
gerða samninga í Noregi og því 
væri hún komin heim.  - tom

Fanndís heim í 
Breiðablik

KOMIN AFTUR  Fanndís Friðriksdóttir 
spilar í Pepsi-deildinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

OLÍS-DEILDIN
LOKAÚRSLIT, ODDALEIKUR

HAUKAR - ÍBV  28-29 (15-15) 
Haukar - Mörk (skot): Sigurbergur Sveinsson 12/3 
(14/3), Jón Þorbjörn Jóhannsson 5 (5), Einar Pétur 
Pétursson 5 (6), Adam Haukur Baumruk 3 (3), 
Tjörvi Þorgeirsson 1 (2), Brynjólfur Snær Brynjólfs-
son 1 (4), Árni Steinn Steinþórsson 1 (11), Elías 
Már Halldórsson (1), 

Varin skot: Giedrius Morkunas 20/1 (41/3, 49%), 
Einar Ólafur Vilmundarson 1 (9/1, 11%), 

ÍBV - Mörk (skot): Agnar Smári Jónsson 13/1 
(19/2), Róbert Aron Hostert 6 (9), Grétar Þór 
Eyþórsson 3 (4), Theodór Sigurbjörnsson 3/2 (7/3), 
Magnús Stefánsson 2 (4), Sindri Haraldsson 1 (1), 
Andri Heimir Friðriksson 1 (4), Guðni Ingvarsson 
(2), 

Varin skot: Kolbeinn Aron Ingibjargarson 9 (32/3, 
28%), Haukur Jónsson 1 (6, 17%), 

Hraðaupphlaup: 5 (Agnar Smári Jónsson 2, 
Róbert Aron Hostert 1, Grétar Þór Eyþórsson 1, 
Andri Heimir Friðriksson 1, ) 

Fiskuð víti: 5 ( Grétar Þór Eyþórsson 1, Magnús 
Stefánsson 1, Sindri Haraldsson 1, Andri Heimir 
Friðriksson 1, Guðni Ingvarsson 1,)

Utan vallar: 4 mínútur. 

Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson
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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

10.40 The Winning Season  
12.25 The Big Year
14.05 The Bourne Legacy  
16.20 The Winning Season
18.05 The Big Year  
19.45 The Bourne Legacy  
22.00 Jack the Giant Slayer
23.50 White House Down
02.00 Kiss of Death
03.40 Jack the Giant Slayer  

08.00 PGA Tour 2014 11.00 Golfing World 2014 
11.50 Tvöfaldur skolli 12.25 Inside The PGA Tour 
2014 12.50 LPGA Tour 2014  16.45 PGA Tour 
Latinoamerica 17.10 PGA Tour 2014 - Highlight 
18.10 Golfing World 2014  19.00 PGA Tour 2014  
22.00 Golfing World 2014 22.50 Tvöfaldur skolli 
23.25 Feherty

18.00 Strákarnir
18.30 Friends  
18.55 Seinfeld  
19.20 Modern Family  
19.40 Two and a Half Men  
20.05 Wipeout - Ísland
21.00 The Killing  (7:13) Spennandi og 
dularfullur sakamálaþáttur um rannsókn 
lögreglu á morði á ungri stúlku. 
21.45 World Without End  (7:8) 
22.35 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  (11:13) 
22.55 Footballer‘s Wives  
23.45 Wipeout - Ísland  
00.35 The Killing
01.20 World Without End
02.10 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  
02.30 Tónlistarmyndbönd

15.40 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Litli prinsinn
17.43 Undraveröld Gúnda
18.05 Nína Pataló
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Price-bræður bjóða til veislu
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Skólahreysti (6:6) (Úrslit)  Bein 
útsending frá úrslitum í Skólahreysti sem 
fram fara í Laugardalshöll. Umsjón: Edda 
Sif Pálsdóttir og Haukur Harðarson. 
21.20 Saga af strák (2:13) (About 
a Boy)  Bandarísk gamanþáttaröð um 
áhyggjulausan piparsvein sem sér sér 
leik á borði þegar einstæð móðir flytur 
í næsta hús. 
21.45 Dagfinnur dýralæknir 3 (Doct-
or Dolittle 3)  Gamansöm fjölskyldumynd 
um dóttur sem hefur erft hæfileika 
föður síns og getur átt í samskiptum við 
dýrin sem hún umgengst. 
23.25 Camilla Läckberg: Drottning 
ljóssins (Läkberg: Ljusets Drottning)
00.55 Kanína á kvennavist (The 
House Bunny)
02.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.35 Necessary Roughness 
16.20 90210 
17.05 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
17.30 Læknirinn í eldhúsinu 
17.55 Dr. Phil
18.35 Minute To Win It
19.20 Secret Street Crew (2:6)
20.05 America’s Funniest Home 
Videos (31:44)  Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. 
20.30 The Voice (23:26)  Þáttaröð sex 
hefur göngu sína vestan hafs í sömu 
viku og þættirnir verða sýndir á Skjá 
einum. Adam Levine og Blake Shelton 
snúa aftur sem þjálfarar og með þeim í 
annað sinn verða þau Shakira og Usher. 
22.45 The Tonight Show  Óskarsverð-
launaleikkonan Jennifer Lawrence fer 
mikinn í þætti kvöldsins og gamanleik-
arinn Craig Robinson lætur sitt ekki eftir 
liggja.
23.30 Royal Pains
00.15 The Good Wife 
01.00 Leverage
01.45 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 Motors TV

14.00 Fjórgangur - Meistaraflokkur
15.30 Demantamótin  
17.30 NBA - Looking Back at Gary 
Payton  
17.50 Elche - Barcelona  
19.30 FA Cup - Preview Show 2014
20.00 La Liga Report
20.30 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur  
21.00 Man. City - Wigan  
22.55 FA Cup - Preview Show 2014
23.25 Sevilla - Benfica
01.15 UFC Now 2014

07.00 Enska 1. deildin. Rotherdam - 
Preston  
13.00 Fulham - Crystal Palace  
14.05 Enska 1. deildin. Rotherdam - 
Preston
15.45 France, Porto Alegre and 
Honduras  
16.15 Premier League World
16.45 Cardiff - Chelsea  
18.25 Liverpool - Newcastle
20.05 Norwich - Arsenal  
21.35 Messan
23.00 Enska 1. deildin. Leyton Ori-
ent - Peterborough

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.00 Malcolm in the Middle  
08.25 Galapagos
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.20 Fairly Legal
11.10 Last Man Standing
11.35 Hið blómlega bú
12.15 Heimsókn
12.35 Nágrannar  
13.00 Private Lives of Pippa Lee
15.10 Young Justice  
15.35 Hundagengið  
16.00 Frasier
16.25 Mike and Molly
16.45 How I Met Your Mother  
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 The Simpsons
19.45 Impractical Jokers  (7:8)
20.10 Draugabanarnir II  Skemmtileg 
gamanmynd frá 1988 með Bill Murray, 
Dan Ackroyd og Sigourney Weaver í að-
alhlutverkum. Hugsanir íbúa New York-
borgar eru svo svartar að þær hafa 
brauðfætt óteljandi púka sem búa í hol-
ræsum borgarinnar. Draugabanarnir 
eru fengnir til að létta þessari áþján af 
borgarbúum.
21.55 The Details  Bráðskemmtileg 
gamanmynd með Tobey Maguire og 
Elizabeth Banks í aðalhlutverkum og 
fjallar um hjón sem verða fyrir því óláni 
að þvottabirnir gera atlögu að garðinum 
þeirra og leggja hann í rúst. 
23.35 44 Inch Chest  
01.10 The Escapist  
02.50 The Descent  
04.20 Private Lives of Pippa Lee

17.30 Jamie‘s 30 Minute Meals  
17.55 Raising Hope
18.15 The Neighbors
18.35 Up All Night  
19.00 Top 20 Funniest  
19.45 Free Agents  
20.10 American Idol  (37:39)
20.35 Community  (8:24) 
20.55 True Blood  (4:12) 
21.50 Sons of Anarchy  (7:13) Adrena-
línhlaðin þáttaröð með dramatískum 
undirtóni og svörtum húmor. Þættirn-
ir fjalla um hinn alræmda mótorhjóla-
klúbb Sons of Anarchy í bænum Charm-
ing í Kaliforníu.
22.35 Memphis Beat  (8:10) 
23.15 Dark Blue  
23.55 Top 20 Funniest
00.40 Free Agents
01.00 American Idol  
01.25 Community
01.45 True Blood
02.40 Sons of Anarchy
03.25 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.45 Doddi litli og Eyrnastór  07.55 
Sumardalsmyllan  08.00 Áfram Diego, áfram! 
 08.24 Svampur Sveins  08.45 Hvellur keppnisbíll 
08.55 UKI 09.00 Lukku-Láki 09.25 Skógardýrið 
Húgó 09.47 Hello Kitty  09.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  10.00 Brunabílarnir 10.23 Latibær 
10.47 Gulla og grænjaxlarnir 11.00 Dóra könn-
uður  11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.45 
Doddi litli og Eyrnastór  11.55 Sumardalsmyllan 
 12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur 
Sveins  12.45 Hvellur keppnisbíll 12.55 UKI 
 13.00 Lukku-Láki  13.22 Skógardýrið Húgó  13.44 
Hello Kitty  13.52 Rasmus Klumpur og félagar 
 14.00 Brunabílarnir  14.23 Latibær 14.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 15.00 Dóra könnuður  15.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan  16.00 Áfram 
Diego, áfram!  16.24 Svampur Sveins  16.45 
Hvellur keppnisbíll  16.55 UKI  17.00 Lukku-Láki 
 17.22 Skógardýrið Húgó 17.44 Hello Kitty  17.52 
Rasmus Klumpur og félagar  18.00 Brunabílarnir 
 18.23 Latibær 18.47 Gulla og grænjaxlarnir 
 19.00 Undraland Ibba  20.25 Sögur fyrir svefninn  

20.00 Poppís 21.00 Reykjavíkurrölt 21.30 Eldað 
með Holta 

Stöð 2 kl. 20.10
Draugabanarnir II
Skemmtileg gamanmynd frá 1988 með Bill Murray, 
Dan Ackroyd og Sigourney Weaver í aðalhlutverkum. 
Hugsanir íbúa New York-borgar eru svo svartar að 
þær hafa brauðfætt óteljandi púka sem búa í hol-
ræsum borgarinnar. Draugabanarnir eru fengnir til 
að létta þessari áþján af borgarbúum.

Bylgjan kl. 16.00
Reykjavík síðdegis
Þorgeir Ástvaldsson, Kristófer Helga-
son og Bragi Guðmundsson færa þér 
fréttir og fróðleik á hverjum virkum 
degi. Það er fátt sem drengirnir láta 
fram hjá sér fara og þeir fylgjast vel 
með málefnum líðandi stundar og 
enn betur með því sem þú hefur að 
segja eða vilt koma á framfæri.

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ

Ómissandi hluti af góðri helgi

Skaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

SJÁ ÓTAL TÆKIFÆRI 
Í NÝJUM LÍFSSTÍL
Tónlistarparið Svavar Pétur Eysteinsson og 
Berglind Häsler er nýflutt á eigin jörð á Beru-
fjarðarströnd, ásamt þremur börnum sínum. 
Þar sinna þau hjónin lambfé og æðarvarpi þessa 
dagana um leið og þau fagna útkomu nýrra diska 
með hljómsveitum sínum, Skakkamanage og 
Prins Póló, og undirbúa gigg sumarsins. 

Vill vera í auga 
stormsins
Björg Magnúsdóttir skilur 
ekki af hverju bækur um  konur 
eru skvísubækur en bækur um 
karla fyrir alla og ætlar sér að 
breyta því. Hún sér þó ekki fyrir 
sér rólegt starf rithöfundarins.

Rúmar þrjár vikur 
í HM í Brasilíu
Fréttablaðið hitar upp fyrir 
fótboltaveisluna fram undan. 
Þjóðverja dreymir um sinn 
fyrsta heimsmeistaratitil í 24 
ár en einnig um að Miroslav 
Klose taki markametið af 
Ronaldo.
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Í KVÖLD

American Idol
STÖÐ 3 KL. 20.10 Úrslitaslagurinn 
heldur áfram í American Idol og aðeins 
þrír bestu söngvararnir eru eft ir. Kepp-
endur þurfa því að leggja enn harðar 
að sér til þess að vinna hylli og atkvæði 
almennings.

Skólahreysti
SJÓNVARPIÐ KL. 19.40 Bein útsend-
ing frá úrslitum í Skólahreysti sem fram 
fara í Laugardalshöll. Umsjón: Edda Sif 
Pálsdóttir og Haukur Harðarson.

The Voice
SKJÁR EINN KL. 20.30 Þáttaröð sex 
hefur göngu sína vestan hafs í sömu 
viku og þættirnir verða sýndir á Skjá 
einum. Adam Levine og Blake Shelton 
snúa aft ur sem þjálfarar og með þeim í 
annað sinn verða þau Shakira og Usher.
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„Ég hef í mesta lagi hjólað í ein-
hverja tvo tíma svo ég er alveg smá 
stressuð,“ segir spinningkennar-
inn Sandra Björg Helgadóttir en 
hún ætlar að hjóla í sex klukkutíma 
samfleytt til þess að afla fjár fyrir 
útskriftarferð sína. Sandra er að 
útskrifast úr iðnaðarverkfræði frá 
Háskóla Íslands en fannst þær fjár-
öflunarhugmyndir sem komu frá 
skólanum ekki vera upp á marga 
fiska. „Það er alltaf þetta sama í 
boði, páskaegg eða klósettpappír, og 
ég meikaði bara ekki að selja þetta 
eina ferðina enn. Ég var sjálf með 
alls konar hugmyndir og ákvað að 
hrinda einni í framkvæmd og þetta 
fékk rosalega góðar undirtekt-
ir,“ segir Sandra, sem kennt hefur 
spinning í World Class Laugum um 
nokkurt skeið, en hún fékk til liðs 
við sig sjö aðra spinningkennara 
sem koma til með að hjóla henni til 
stuðnings. „Fyrirkomulagið verður 
þannig að ég kenni í hálftíma en fer 
svo út í sal og hjóla með þeim kenn-
ara sem tekur við. Hálftíma síðar 
tek ég svo aftur við. Þetta geri ég 
til þess að passa upp á röddina.“ 

Sandra segir að hver sem er geti 
tekið þátt í gleðinni sem fer fram í 
Laugum hinn 25. maí frá kl. 13-19. 
„Það þarf ekki að vera með kort í 
World Class til að taka þátt en þátt-
takan kostar 500 krónur og verður 

greitt í afgreiðslunni. Svo verð ég 
með skemmtilegt happdrætti og eru 
vinningarnir ekki af verri endan-
um. Kostur gefur til að mynda hina 
geysivinsælu NutriBullet-safavél í 
vinning.“ - ka

Kennir spinning í sex klukkutíma
Spinningkennarinn Sandra Björg Helgadóttir ætlar að afl a fj ár fyrir útskrift arferð 
sína með því að kenna spinning í sex klukkutíma samfl eytt og safna áheitum.

HEFUR 
ALDREI 
HJÓLAÐ 
SVO LENGI 
 Sandra Björg 
hefur kennt 
spinning um 
langt skeið 
en hefur 
aldrei fyrr 
hjólað sam-
fleytt í sex 
klukkutíma.
FRÉTTABLAÐIÐ/

DANÍEL

„Þetta var spennandi ferðalag 
en krefjandi á köflum. Þetta var 
mikil vinna og við vorum í stúd-
íóinu í allavega tólf tíma á dag og 
borðuðum taco í hvert mál,“ segir 
Guðbjörg Bubba Tómasdóttir, 
önnur meðlima hljómsveitarinn-
ar My Bubba en sveitin gaf nýver-
ið út plötuna Goes Abroader sem 
tekin var upp í Los Angeles. Guð-
björg skipar sveitina ásamt hinni 
sænsku My og hefur hún verið 
starfrækt í um fimm ár.

„Þetta var svakalegt flott stúdíó, 
sem var meðal annars með skvass-
velli. Við spiluðum gjarnan skvass 
að upptökum loknum,“ segir Guð-
björg. Húsið sem hýsir stúdíóið var 
upphaflega byggt af stórleikaran-
um Charlie Chaplin. „Tito Jackson, 
bróðir Michaels Jackson, bjó svo 
til stúdíó í húsinu.“

Noah Georgeson pródúseraði 
plötuna en hann hefur getið sér 
gott orð sem samstarfsmaður 
Devendra Banhart og Johanna 
Newsom og dvöldu stúlkurnar í 
Los Angeles í mánuð. „Við send-
um Noah skeyti því okkur langaði 
svo að vinna með honum og feng-
um svar og kýldum á þetta,“ bætir 
Guðbjörg við.
My Bubba hefur ferðast um heim-
inn, samið og flutt samtíma þjóð-
lagatónlist og tekið upp tvær breið-
skífur og eina stuttskífu. Þær hafa 
komið fram á Iceland Air waves, 
Hróarskelduhátíðinni og hitað 
upp fyrir listamenn á borð við 
Matthew E. White og Nina Pers-
son úr The Cardigans.

„Á fyrstu tónleikunum okkar 
í Kaupmannahöfn kom ítalskur 
kaffihúsaeigandi til okkar og bauð 
okkur til Ítalíu að spila. Fljótlega 
hafði ítalskur bókari samband við 
okkur og höfum við í raun verið í 
ævintýraferð síðan eða í um fimm 
ár,“ útskýrir Guðbjörg. Þær hafa 
spilað á tónleikum úti um allan 
heim undanfarin ár.

Á fyrstu tónleikunum áttu þær 
bara þrjú lög og því var hjól-
að í lagasmíðar fyrir Ítalíutúr-
inn en síðan þá hefur mikið vatn 
runnið til sjávar. „Við ætlum að 
fagna útgáfu plötunnar í kvöld á 

tónleikastaðnum Hannesarholti 
við Grundarstíg og ætlar Snorri 
Helgason að hita upp.“

Platan Goes Abroader kemur út 
á vegum Smekkleysu hér á landi en 
úti um heim allan á vegum dönsku 
útgáfunnar Fake Diamond. Sökum 
ævintýra stúlknanna undanfarin 
ár má líkja plötunni við eins konar 
heimsreisu.  gunnarleo@frettabladid.is

Heimsóttu heimili 
Charlie Chaplin
Stúlkurnar í hljómsveitinni My Bubba hafa sent frá sér nýja plötu en hún er 
tekin upp í fornfrægu húsi sem Charlie Chaplin byggði á sínum tíma. 

STEMMING Í STÚDÍÓI  Hér er dúettinn My Bubba í hljóðverinu í Los Angeles en 
stúlkurnar dvöldu þar í einn mánuð og tóku upp í tólf tíma á dag. MYND/EINKASAFN

 Tito Jackson, bróðir 
Michaels Jackson, bjó 
svo til stúdíó í húsinu.

Guðbjörg Bubba Tómasdóttir

„Á dauða mínum átti ég von á 
en ekki þessu,“ segir yfirmað-
ur leikmyndadeildar Þjóðleik-
hússins, Trygve Jonas Elias-
sen, en Trygve var tilnefndur 
til Nordic Music Video Awards 
fyrir leik sinn í tónlistarmynd-
bandi við lag Ólafs Arnalds, Old 
Skin. Tilnefningin kom Trygve 
mjög á óvart enda er hann frek-
ar vanur því að vera á bak við 
tjöldin. Hann segist þó ekki ætla 
að leggja leiklistarferilinn fyrir 

sig þrátt fyrir þennan leiksigur. 
„Nei, guð minn góður, það ætla 
ég sko ekki að gera. Ég var eitt-
hvað að leika þegar ég var ungur 
drengur fyrir mörgum áratugum 
en þetta hefur aldrei verið minn 
tebolli.“ Hann er þó gríðarlega 
hrifinn af laginu, sem og söngv-
aranum Arnóri Dan. „Tónlist-
in hans Ólafs er ótrúlega falleg 
og söngvarinn syngur hreinlega 
eins og Guð. Þetta var virkilega 
gaman,“ segir Trygve, kátur með 

tilnefninguna. Myndbandið hlýt-
ur einnig tilnefningu í flokkn-
um Besta myndbandið en úrslit-
in verða kunngjörð hinn 31. maí 
næstkomandi.  -  ka

Tilnefningin kom mjög á óvart
Trygve Jonas Eliassen, yfi rmaður leikmyndadeildar Þjóðleikhússins, er tilnefndur 
til Nordic Music Video Awards fyrir leik sinn í myndbandi við lagið Old Skin.

EKKI VANUR SVIÐSLJÓSINU  Trygve 
hefur unnið við leikmyndadeild 
Þjóðleikhússins um langt skeið.    

 Á dauða mínum átti  
ég von en ekki þessu. 

Trygve Jonas Eliassen, yfirmaður leik-
myndadeildar Þjóðleikhússins 

„Ég verð að segja lagið Steinunn með 
hljómsveitinni Boogie Trouble. Það er 
svo mikil sumarstemning í því.“
Unnur Sara Eldjárn tónlistarkona.

Sérstakur gestur 
Guðmundur Jónsson 
úr Sálinni hans Jóns míns
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Birgitta snýr aftur heim
Söngkonan Birgitta Haukdal flytur 
heim með fjölskylduna frá Spáni 
í sumar en hún og eiginmaður 
hennar, Benedikt Einarsson, og sonur 
þeirra, Víkingur, hafa verið búsett í 
Barcelona síðan árið 2011. Benedikt 
hefur stundað nám í viðskiptafræði 
í borginni en hann er lögfræðingur 
að mennt. Birgitta hefur verið með 

annan fótinn á Íslandi 
þessi síðustu ár og 

keppti meðal annars 
í undankeppni 
Eurovision í fyrra 
með lagið Meðal 
andanna en laut 
í lægra haldi fyrir 
Eyþóri Inga sem 
var fulltrúi Íslands 
með lagið Ég á 
líf. - lkg

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Veitir 
stuðning þar 
sem þú þarft 

hann

Leggur grunn að góðum degiwww.betrabak.is

* með 3,5% lántökugjaldi og 340 kr. greiðslugj. pr. afb.

D Ý N U R  O G  K O D D A R

TEMPUR® Original & Cloud heilsurúm

C&J stillanlegt rúm með TEMPUR® dýnu

TEMPUR Original eða Cloud heilsudýna 
   með Standard botni og löppum
      Verðdæmi: 160x200 cm. Fullt verð kr. 390.700 
         TILBOÐSVERÐ: kr. 312.560

C&J stillanlegt rúm með  
   TEMPUR Original eða Cloud heilsudýnu.
      Verðdæmi: 2x90x200 cm. Fullt verð kr. 803.800 
         TILBOÐSVERÐ: kr. 643.040
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TEMPUR DAGAR Í MAÍ
NÚ ER TÆKIFÆRIÐ!
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ÞVOTTAVÉLAR

Fjölmennt í útgáfuteiti
Hátt á annað hundrað manns létu sjá 
sig á Lofti Hosteli í gær til að fagna 
útgáfu nýrrar bókar Tobbu Marinós, 
20 tilefni til dagdrykkju. 

„Það mættu mjög margir sem 
koma fyrir í bókinni,“ segir Tobba. 
„Fjölskylda, vinir og þjóðþekktir ein-
staklingar.“ 

Einn þeirra er fyrrverandi ritstjóri 
blaðsins Séð og heyrt og yfirmaður 
Tobbu, Eiríkur Jónsson, sem mætti of 
seint og missti af ræðu sem fjallaði 
meðal annars um hann sjálfan.

„Ég kallaði hann alltaf vatnshöf-
uðið af því að hann er með svo stórt 
höfuð,“ segir Tobba. 
„Svo mætti hann og 
skildi ekkert af 
hverju allir voru 
að hlæja að 
honum.“

Allt var þetta 
þó í góðu 
gamni gert 
og Eiríkur og 
aðrir gestir 
skemmtu sér 
fram eftir 
kvöldi.  - bá
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