
FRÉTTIR

BILLIE HOLIDAY Í HANNESARHOLTI
Tríó saxófónleikarans Sigurðar Flosasonar, Himnastigatríóið, 

heldur tónleika í Hannesarholti, Grundarstíg 10, annað kvöld 

kl. 20.30. Tónleikarnir eru tileinkaðir söngkonunni Billie Ho-
liday en hún hefði orðið 99 ára 7. apríl. Á efnisskrá verða lög 

sem Billie hljóðritaði og tengjast henni sterklega. 

Buxnaleggings

Litir: 
drapp, hvít t,bl

LOSNAÐI VIÐSYKURÞÖRFINAGENGUR VEL KYNNIR  Raspberry Ketones hefur hjálpað bæði konum og kö l

um að losna við aukakíló og sykurþörfina sem m i
hindberjakjarni og grænt t
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SKOÐUN Pétur Hrafn Sigurðsson 
skrifar um upphaf skólagöngu og 
skólamál í Kópavogi. 16

MENNING Árni Heimir Ingólfsson 
kynnir 3. sinfóníu Mahlers sem flutt 
verður á Listahátíð í Reykjavík.    22

SPORT Gunnar Páll Jóakimsson þjálf-
ar okkar fremsta íþróttafólk samhliða 
því að kenna stærðfræði í FB. 26

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

FJÖLMIÐLAR 365 miðlar og Condé 
Nast International hafa komist að 
samkomulagi um íslenska útgáfu á 
tímaritinu Glamour.

„Glamour er eitt af leiðandi 
lífsstílstímaritum fyrir konur í 
heiminum í dag,“ segir Jonath-
an Newshouse, stjórnarformað-
ur og forstjóri útgáfufyrir-
tækisins Condé Nast 
International. 
„Þeir hjá Condé 
Nast eru ánægð-
ir með að geta 
komið með þenn-
an vinsæla fjöl-
miðil til Íslands þar 
sem markaðurinn 
lofar góðu.“

Ingibjörg Pálma-

dóttir, stjórnarformaður 365 
miðla, tekur í sama streng.

„Við erum himinlifandi yfir að 
hafa náð samningum við Condé 
Nast um útgáfu 

Glamour á Íslandi. Þetta verð-
ur frábær viðbót í fjölmiðlaflóru 
landsins og við erum stolt af því 
að taka þátt í því. Við trúum því 
að Glamour hafi mikla mögu-

leika sem vörumerki og okkar 
teymi getur ekki beðið eftir 

að hefjast handa.“ 
Tímarit-

ið er eitt 
af leiðandi 

lífsstíls-
tímaritum í 
heiminum í 
dag og verða 
efnistök-

in sérsniðin 
að íslenskum 
markaði. 

 - aó / sjá síðu 8

Condé Nast International gerir útgáfusamning við 365 miðla:

Boða Glamour í íslenskri útgáfu

ORKUMÁL Landsvirkjun undir-
býr nú mat á umhverfisáhrifum 
fyrir vindorkugarð á Hafinu við 
Búrfell. Aðstæður á Íslandi eru 
óvenju hagstæðar fyrir slíka raf-
orkuvinnslu er reynslan af til-
raunaverkefni þar.

Óli Grétar Blöndal Sveinsson, 
framkvæmdastjóri þróunarsviðs 
Landsvirkjunar, segir að nýtni-
hlutfall vindmylla Landsvirkjun-
ar við Búrfell, sem voru reistar 
fyrir rúmu ári, sé óvenju hátt. Það 
sé um 40 prósent en á heimsvísu 
um 28 prósent.

„Við teljum að það séu allt að 
200 megavött virkjanleg á svæð-
inu, en við mat á umhverfisáhrif-
um þarf að gefa upp tölu megavatta 
sem hugsanlega eru vinnanleg, svo 

þetta mat getur verið vel rúmt. Ef 
þetta yrði að veruleika myndi sú 
uppbygging alltaf verða í nokkr-
um áföngum,“ segir Óli Grétar. Til 
samanburðar er upp sett afl Búðar-
hálsstöðvar, nýjustu stöðvar fyrir-
tækisns, 95 MW.

Vindmyllurnar tvær á Hafinu 
eru samtals 1,8 MW, svo allt að 200 
MW vindorkugarður er stórt skref. 
Verði af verkefninu er hugmyndin 
að reisa stærri vindmyllur, eða allt 
að þrjú til 3,5 MW hver vindmylla.

Óli Grétar bætir við að kostnað-
ur við vindmyllur fari lækkandi. 
Ef þær verði samkeppnishæfar við 
stærri virkjanir, þá geti það breytt 
áherslum Landsvirkjunar. 

„Ef þetta verður arðbærara þá 
fer það fram fyrir aðra virkjunar-

kosti,“ segir Óli Grétar. Vindork-
an sé samkeppnisfær í verði við 
smærri vatnsaflskosti miðað við 
staðsetningu á Hafinu.

Alþjóðlegu vindorkusamtökin 
spá að uppsett afl frá vindmyllum 
tvöfaldist fyrir lok árs 2016. Könn-
un Capacent Gallup fyrir Lands-
virkjun í fyrra sýndi að ríflega 80 
prósent voru fylgjandi því að reisa 
vindmyllur. 

Engin sérstök vandamál hafa 
komið upp við rekstur vindmyll-
anna hingað til. Erlendis er fugla-
dauði þekkt vandamál, en á Haf-
inu hefur það ekki komið upp 
enda fuglalíf lítið þar Annað gæti 
verið uppi á teningnum ef vind-
myllur yrðu til dæmis nær sjó í 
framtíðinni.   - shá

Vindorkugarður við Búrfell 
gæti framleitt 200 megavött 
Landsvirkjun undirbýr mat á umhverfiáhrifum fyrir vindorkugarð á Hafinu við Búrfell. Aðstæður til raforku-
vinnslu úr vindorku eru óvenju hagstæðar hér landi, er niðurstaða verkefnis Landsvirkjunar við Búrfell. 

SJÓNVARP „Það var virkilega 
gaman að fá þetta hlutverk, ég hef 
ekki leikið neitt af viti áður og ég 
viðurkenni það alveg að ég var 
mjög stressaður,“ segir Hafþór 
Júlíus Björnsson en hann þreytti 
frumraun sína á sjónvarpsskjánum 
í gær á Stöð 2 í Game of Thrones

Hafþór fer með hlutverk 
bardagakappans Gregors 
Clegane. „Ég var búinn 
að horfa á alla þættina 
þegar þeir höfðu sam-
band. Síðan þegar 
þeir hafa sam-
band þá bregð-
ur mér smá, ég 
hélt náttúru-
lega að þetta 
væri bara 
eitthvert 
rugl.“ 
- bþ / sjá síðu 38

Leikur harðsnúinn vígamann:

Hafþór Júlíus 
í sjónvarpið

Miðað við 3–  3,5 
MW vindmyllur og 
200 MW fram-
leiðslu rísa 60-70 
vindmyllur við 
Búrfell þar sem 
tvær myllur sem 
reistar voru í 
tilraunaskyni 
benda til hag-
kvæmni slíkrar 
vinnslu á Íslandi.
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MÓTMÆLI GEGN KÍNVERJUM  Víetnamar á Íslandi efndu í gær til mótmæla við utanríkisráðuneytið. Fara þeir fram á 
stuðning í deilunni vegna olíuborunar Kínverja nærri eyjum sem bæði ríkin gera tilkall til. Sjá síðu 6 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bolungarvík 6°  ASA 3
Akureyri 7°  SA 2
Egilsstaðir 7°  SA 2
Kirkjubæjarkl. 6°  ANA 4
Reykjavík 10°  SSV 4

Hægviðri    Í dag verður yfirleitt hægur 
vindur á landinu, 3-8 m/s. Víða nokkuð 
bjart og úrkomulítið en fremur skýjað 
SA-til og lítilsháttar rigning.  4

60-70

Ekki hugsað um börnin
Byggja á búsetukjarna fyrir fatlað 
fólk þar sem gert er ráð fyrir fimm 
börnum. Ágústa Eir Guðnýjardóttir 
segir ekki hugsað um þarfir barnanna 
og fjölskyldna þeirra. 6
Rangar ályktanir af blóði Sér-
fræðingar segja túlkanir rannsóknar-
lögreglunnar á blóði á vettvangi í 
morðmáli á Egilsstöðum rangar. 2
Útreikningar í sumar Sumarið fer í 
útreikninga á skuldaleiðréttingum og 
forritasmíð hjá Ríkisskattstjóra. 4
Drónar og spjót gegn stúlknaræn-
ingjum  Nígeríska hernum hefur bæst 
liðsauki af ólíku tagi við leitina að 
stúlkunum sem liðsmenn Boko Haram 
rændu. Annars vegar drónar frá Banda-
ríkjaher, hins vegar vanir veiðimenn 
vopnaðir frumstæðum eiturspjótum og 
fornum verndargripum. 11
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  Rannsóknarlögreglu-
maður hefur túlkað 

frákastsblóðferla á svöl-
unum sem stefna frá 

megin höfuðsvæði hins 
látna. Það er okkar álit að 

þessi túlkun sé röng.  
Úr matsgerð sérfræðinga 

í blóðferlarannsóknum.

LÖGREGLUMÁL  „ Það 
getur ekki stafað svo 
mikil hætta af þessum 
mönnum að það sé rétt-
lætanlegt að geyma þá 
í fangelsi án þess að 
dómur hafi fallið,“ segir 
Erlendur Gunnarsson, 
verjandi eins fimm-
menninganna í hóp-
nauðgunarmálinu svo-
kallaða.

Hæstiréttur staðfesti í gær 
úrskurð héraðsdóms um að ekki 

ætti að vista piltana í 
gæsluvarðhaldi á grund-
velli almannahagsmuna. 
Þeir ganga því lausir og 
hafa gert síðan fyrir helgi 
þegar úrskurður héraðs-
dóms féll. 

„Þessi dómur Hæsta-
réttar er mjög jákvæður 
fyrir minn skjólstæðing,“ 
segir Erlendur. „Það hefði 

verið ansi þungbært fyrir ein-
stakling, sem er einungis grun-
aður um refsivert brot, að þurfa 

að sæta gæsluvarðhaldi til lengri 
tíma þegar ekki er meira vitað um 
málsatvik en staðan er í dag.“

Mennirnir voru allir vistaðir 
í einangrun á meðan þeir voru 
í gæsluvarðhaldi. „Það þurfa 
að vera mjög brýnir hagsmunir 
undir ef það á að réttlæta það að 
ólögráða einstaklingur sæti ein-
angrun og svo gæsluvarðhaldi í 
fangelsi og þurfi þar með að þola 
þyngri byrði en þeir sem eru jafn-
vel dæmdir fyrir grófari afbrot.“ 
 - ssb

Fimmmenningarnir munu ekki sitja í gæsluvarðhaldi þar til dómur fellur:

Of þungbært að sitja í varðhaldi

ERLENDUR ÞÓR 
GUNNARSSON

SERBÍA, AP Rýma þurfti tólf þorp og smábæi við ána Sava í Serbíu, en 
áin ólgaði sem stórfljót og flæddi víða yfir bakka sína.

Í einu þessara þorpa, Obrenovac, hafa hermenn, lögregluþjónar og 
sjálfboðaliðar unnið dag og nótt við að verja helsta orkuver landsins 
gegn flóðvatninu.

Orkuverið Nikola Tesla er kolaknúið, en útvegar helmingi lands-
manna raforku, þar á meðal öllum íbúum og fyrirtækjum höfuðborg-
arinnar Belgrad.

Flóðin hafa kostað minnst 35 manns lífið undanfarna fimm daga. 
Þetta eru verstu flóð í suðaustanverðri Evrópu í meira en öld. - gb

Stærsta orkuver Serbíu í hættu vegna mikilla flóða:

Rýma þurfti tólf þorp í Serbíu

ALLT Á FLOTI  Menn reyna að koma bifreið sinni í gang á götu í bænum Obrenovac.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FERÐAÞJÓNUSTA Fyrsta skemmtiferðaskip sumars-
ins lagðist við Skarfabakka í gær með 1.200 far-
þega, að mestu leyti Breta. 

Thomson Spirit, sem er 33.930 tonn að stærð, er 
tiltölulega smátt miðað við þau skip sem búist er 
við síðar í sumar. Alls eru skipulagðar 89 heim-
sóknir skemmtiferðaskipa til landsins yfir helsta 
ferðamannatímann. 

Helen Bower frá Englandi er farþegi á skipinu 
og kom hingað með eiginmanni sínum. „Við höfum 
aldrei farið í svona siglingu áður en völdum þessa 
sérstaklega því farið er til Íslands og Orkneyja.“ 

Farþegum gafst aðeins tími frá sjö um morg-
uninn og til hálf fjögur um daginn til að skoða 
Reykjavík og nágrenni. 

„Við hefðum gjarnan viljað stoppa lengur. And-
rúmsloftið í Reykjavík er afslappað og skemmti-
legt. Borgin minnir líka á San Francisco þegar þú 
stendur efst við Hallgrímskirkju og horfir niður í 
bæinn,“ segir Helen.

Helen hyggst heimsækja land og þjóð aftur og 
gefa sér betri tíma. „Ég mun koma aftur og skoða 
landið nánar.“  - ssb

Ferðamenn fengu aðeins örfáar klukkustundur til að kanna höfuðborgina:

Fyrsta skipið á metsumri komið  

HELEN BOWER  Á leið aftur um borð í skipið sem er á vegum 
ferðaskrifstofunnar Thomson.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARAMÁL Grunn-
skólakennarar 
sátu fram á nótt 
á fundi hjá Ríkis-
sáttasemjara í von 
um að koma í veg 
fyrir vinnustöðv-
un 4.300 kennara 
sem boðuð er á 

morgun. 
Ólafur Loftsson, formaður 

Félags grunnskólakennara, segist 
bjartsýnn. „Við gerum allt sem 
við getum til að klára þetta fyrir 
miðvikudag. Við erum að reyna að 
leysa þá hnúta sem eru. Þeir eru 
ekki alvarlegir en þetta tekur allt 
tíma.“ - ssb

Kennarar á næturfundi:

Engir alvarlegir 
hnútar í deilu

KJARAMÁL Icelandair hefur aflýst 
fjölda flugferða því flugmenn 
fyrirtækisins neita að hlaupa í 
skarðið fyrir þá sem forfallast. 

Enn hefur ekki tekist að semja 
í kjaradeilu flugmanna við Ice-
landair en næsti fundur er í dag. 

Hafsteinn Pálsson, formað-
ur Félags íslenskra flugmanna, 
segir flugmenn grautfúla yfir 
lögunum sem Alþingi setti á 
verkfallið. Þrátt fyrir að ekki sé 
í gildi yfirvinnubann hjá flug-
mönnum hyggjast flugmenn ekki 
taka yfirvinnu nema samningar 
séu í höfn. „Það er ekki hægt að 
skylda okkur til að vinna yfir-
vinnu,“ segir Hafsteinn.  - ssb

Icelandair aflýsir fjölda ferða:

Flugmenn fást 
ekki í yfirvinnu

ÓLAFUR 
LOFTSSON

DÓMSMÁL Ingólfur Helgason, 
fyrrverandi forstjóri Kaup-
þings, var dæmdur í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær til að greiða 
Arion banka 167 milljónir króna.

Tveir dómar féllu í málum gegn 
Ingólfi. Annar hljóðaði upp á 
greiðslu 149 milljóna króna vegna 
láns og hinn 18 milljóna króna, 
auk vaxta, vegna annars láns. 

Milljónirnar bætast ofan á þær 
1.078 milljónir sem Ingólfi var 
gert að greiða slitastjórn Kaup-
þings í fyrra.  - ssb

Ingólfur Helgason dæmdur:

Greiði Arion 
167 milljónir

SPURNING DAGSINS

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

DÓMSMÁL Matsgerð tveggja sér-
fróðra matsmanna, sem dóm-
kvaddir voru til að endurskoða 
blóðferlarannsóknir í morðmáli 
sem átti sér stað á Egilsstöð-
um í maí í fyrra, ber með sér að 
túlkun á blóðferlum í málinu af 
rannsakendum lögreglunnar hafi 
verið röng.

Friðrik Brynj-
ar  F r iðr iks -
son var dæmd-
ur fyr ir  að 
hafa myrt karl-
mann á heimili 
hans með því 
að stinga hann 
ítrekað í líkam-
ann með hníf. 
Friðrik hefur 

alla tíð haldið fram sakleysi sínu 
í málinu en því hefur verið áfrýj-
að til Hæstaréttar og mun mál-
flutningur fara fram í júní.

Í matsgerðinni kemur meðal 
annars fram að uppgötvanir 
matsmannanna séu að miklu leyti 
í samræmi við framburð Friðriks 
Brynjars, sem héraðsdómur taldi 
ekki geta átt sér stoð í raunveru-
leikanum.

„Rannsóknarlögreglumaður 
hefur túlkað frákastsblóðferla 
(cast off patterns) á svölunum 
sem stefna frá megin höfuðsvæði 
hins látna. Það er okkar álit að 
þessi túlkun sé röng. Okkar álit 
er, að sletturnar (spatter) sem 
stefna báðum megin frá höfði séu 
afleiðing af að höfðinu sé sleppt 
ofan í blóðpoll sem myndast hafi 
undir því,“ segir í matsgerðinni.

Sveinn Andri Sveinsson, verj-
andi Friðriks, segir matsgerðina 
hnekkja að mjög miklu leyti nið-

urstöðu hins áfrýjaða dóms. „Í 
dómnum er byggt á þeirri niður-
stöðu rannsakenda á vettvangi að 
hinn látni hafi fyrst verið stung-
inn í stofunni, þá dreginn út á 
svalir og þar verið haldið áfram 
að stinga hann. Framburður 
ákærða í málinu um það að hann 
hafi komið að hinum látna í stof-
unni og dregið hann út á svalir 
þótti þess vegna ekki standast. 
En matsmennirnir komast hins 
vegar að allt annarri niðurstöðu 
sem er sú að allar stungurnar 
hafi átt sér stað inni í stofunni 
og út frá því geti frásögn ákærða 
staðist,“ segir Sveinn Andri í 
samtali við Fréttablaðið.

Í matsgerðinni kemur einnig 
fram gagnrýni á vettvangsrann-
sókn lögreglunnar, þar sem ljós-

myndir hafi ekki verið teknar af 
öllum flötum og með mælistiku 
og þær séu að mestu úr fókus. Þá 
hafi ekki verið borin kennsl á um 
hvers konar blóðför hafi verið að 
ræða á nokkrum stöðum.  
 fanney@frettabladid.is

Blóðferlar samræmast 
frásögn sakbornings
Sérfræðingar í blóðferlarannsóknum hafa skilað af sér matsgerð í morðmáli frá 
Egilsstöðum þar sem fram kemur að túlkanir rannsóknarlögreglunnar á vettvangi 
hafi verið rangar. Verjandi ákærða segir matsgerðina staðfesta framburð hans.

Ólafur, er ekki næsta skref að 
breyta nafninu í Gammeldansk? 
„Það er varla við hæfi þar sem við 
drekkum ekki.“ 
Dúettinn Harmonikkubræður hefur tekið 
upp plötu með lögum Nýdönsk í samstarfi 
við hljómsveitina. Ólafur Hólm Einarsson er 
trommari í Nýdönsk.

BLÓÐFÖR TÚLKUÐ RANGLEGA  Hinir sérfróður matsmenn eru viðurkenndur blóð-
ferlagreinir og sérfræðingur í blóðferla- og vettvangsrannsóknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR

SVEINN ANDRI 
SVEINSSON
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Notaðir bílar - Brimborg
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

Verð: 1.890.000 kr.
Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Verð: 3.590.000 kr.

Tilboð: 6.990.000 kr.

Citroën C4 Saloon Comfort JGB12
Skráður júlí 2011, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 34.000 km. 
Ásett verð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 2.150.000 kr.

Tilboð: 3.190.000 kr.Tilboð: 1.590.000 kr.

Verð: 1.340.000 kr.

Ford Explorer XLT  4x4 NV751
Skráður maí 2007, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 110.000 km. 
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Tilboð: 2.390.000 kr.Tilboð: 4.280.000 kr. Verð: 990.000 kr.

Subaru Legacy SU091
Skráður apríl 2007, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 90.000 km. 

Verð: 1.990.000 kr.

Tilboð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.Verð: 1.950.000 kr.

Tilboð: 5.450.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐGerðu betri bílakaup!

 FYLGST

N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

SÝNDU OKKUR BÍLINN 
ÞINN OG VIÐ GERUM 
ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF. 
ENGIN SKULDBINDING

TÖKUM
ALLAR
TEGUNDIR
BÍLA UPPÍ

FINNDU 
BÍLINN 
ÞINN

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Hyundai I30 Classic NKL79
Skráður júní 2008, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 122.000 km. 
Ásett verð: 1.790.000 kr.

Ford B-MAX Titanium JFE65
Skráður maí 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 28.000 km.
Ásett verð: 3.390.000 kr.

Ford Kuga Titanium S AWD BHP25
Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 76.000 km. 
Ásett verð: 4.580.000 kr.

Ford Focus Trend YN201
Skráður apríl 2005, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 141.000 km. 

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19
Skráður des. 2007, 3,0TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km. 
Ásett verð: 5.790.000 kr.

Honda Accord YHE12
Skráður júlí 2008, 2,4i bensín, sjálfsk.
Ekinn 93.000 km. 
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Mitsubishi Pajero Instyle 4x4 REJ72
Skráður maí 2011, 3,2TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 65.000 km. 
Ásett verð: 7.990.000 kr.

Kia Sorrento EX AWD SN967
Skráður febr. 2006, 3,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 140.000 km. 
Ásett verð: 2.290.000 kr.

Mazda2 Advance IJU89
Skráður júní 2012, 1,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 55.000 km. 

Í ábyrgð

Í ábyrgð

340.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Skoda Superb VRN33
Skráður maí 2012, 2,0Di dísil, sjálfsk.
Ekinn 154.000 km. 

Citroën C1 SX FUV92
Skráður maí 2012, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 71.000 km. 

Hafðu samband 

strax!

Skoðaðu fleiridæmi hér!

Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

240.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

1.000.000 kr.

Í AFSLÁTT!

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Í ábyrgð

Í ábyrgð
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31.265 tonn af 
sælgæti voru 

flutt inn til landsins frá og með 
árinu 2000. 
444 tonn hafa bæst við í ár, segir 
Hagstofa Íslands. Þetta er að meðal-
tali 2.233 tonn á ári.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is 
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25.900 
aðra leið með sköttum

Alicante

MATVÆLI Heildsalan Arka heilsu-
vörur ehf. hefur tilkynnt Mat-
vælastofnun og matvælaeftirliti 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavík-
ur um innköllun á maískökum 
frá vörumerkinu Lima vegna 
sveppaeiturs (deoxynivalenol) 
sem var yfir mörkum. Um er að 
ræða varúðarráðstöfun og ein-
skorðast eingöngu við vörur 
með dagsetninguna best fyrir 
03.02.2015.

Í tilkynningu frá Arka kemur 
fram að brugðist hafi verið við 
með því að fjarlægja vöruna úr 
hillum verslana. „En ef einhverj-
ir eiga þessa vöru heima hjá sér 
eru þeir vinsamlegast beðnir um 
að skila vörunni í þeirri verslun 
sem hún var keypt og fá hana 
bætta eða farga henni,“ segir í 
tilkynningunni.  - fb

Maískökur innkallaðar:

Sveppaeitur 
yfir mörkum

EFNAHAGSMÁL Gangi öll tækni-
vinnsla upp ætti að liggja fyrir í 
septembermánuði hvað hver fær í 
sinn hlut í niðurfærslu ríkisstjórn-
arinnar á verðtryggðum húsnæð-
isskuldum. Þetta segir Tryggvi 
Þór Herbertsson, verkefnisstjóri 
skuldaniðurfellingaráætlunar rík-
isstjórnarinnar.

„Núna í sumar eru útreikningar 
í gangi og verið að smíða forrit og 
annað slíkt hjá Ríkisskattstjóra,“ 
segir Tryggvi Þór. Endanlegan 
útreikning sé svo hægt að fram-
kvæma þegar allar upplýsingar 
liggi fyrir 1. september næstkom-
andi. „Ef allt gengur vel og með 
fyrirvara um tæknilega úrvinnslu 
þá ljúkum við þessu í september. 
Rammi pólitíkur og laga í tengslum 
við þetta er fullmótaður og ákveð-
inn.“ 

Tryggvi segir ekki úr vegi að 
reikna með því að gildar umsóknir 
verði á endanum milli 50 og 60 þús-
und talsins. „Rétt eiga um 69 þúsund 
manns, en viðbúið er að umsóknirn-
ar verði fleiri því sumir sem ekki 
eiga rétt sækja um og aðrir sem eru 
forvitnir um hvernig þetta virkar.“ 

Tryggvi segir ágætt að gagnrýn-
endur finni ferlinu ekki annað til 
foráttu en að á vefinn skorti reikni-
vél sem áætli niðurstöðu niður-
fellingar húsnæðisskulda hvers 
og eins. Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson forsætisráðherra sagði á 
haustfundi miðstjórnar Framsókn-
arflokksins í nóvember í fyrra að 
hver og einn ætti með verulegri 
vissu að geta reiknað út áhrif fyrir 
sig. Nokkrum dögum síðar áréttaði 
þó Jóhannes Þór Skúlason, aðstoð-
armaður Sigmundar, í viðtali við 
Viðskiptablaðið, að ekkert lægi 

fyrir um gerð slíkrar reiknivélar 
eða hvort hún liti yfirhöfuð dags-
ins ljós. 

Tryggvi segir liggja fyrir að 80 
milljarða króna hámark hafi verið 
sett á kostnað við aðgerðina og því 
sé ekki vitað hver réttindin verði á 
endanum. Á vefnum séu hins vegar 
óopinberar reiknivélar þar sem 

fólk geti glöggvað sig á stöðunni. 
Endanlegur fjöldi umsækjenda 

geti hins vegar haft áhrif á niður-
stöðu hvers og eins. „Þessi viðmið-
unarvísitala verður ekki þekkt fyrr 
en við vitum nákvæmlega hvað 
margir sækja um og hvað hver 
hefur þegar fengið í niðurfelling-
ar.“  olikr@frettabladid.is

Fjöldi umsókna ræður 
endanlegri niðurstöðu
Umsóknir um höfuðstólslækkun skutust yfir tuttugu þúsund í gær. Innlit á leið-
réttingarvef eru frá 74 löndum. Sumarið fer í útreikninga og forritasmíð hjá Ríkis-
skattstjóra. Tæknileg úrlausnarefni ráða tímasetningunni á birtingu útreiknings.

Rétt fyrir ellefu í gærmorgun höfðu 17 þúsund sótt um höfuð-
stólslækkun á vef Ríkisskattstjóra, www.leidretting.is. Laust 
fyrir tvö var talan komin í 19.700 og ljóst að umsóknir færu 
yfir 20 þúsundin í lok dags. Að sögn Skúla Eggerts Þórðarsonar 
ríkisskattstjóra hafði vefurinn um miðjan dag verið skoðaður 
231 þúsund sinnum af 35.500 gestum í 76 löndum. Flestar 
umsóknir séu frá fólki búsettu á Íslandi eða 93 prósent. 1,6 
prósent umsókna hafi komið frá Noregi, 0,8 frá Danmörku og 
0,8 frá Bandaríkjunum. 

Tryggvi Þór Herbertsson, verkefnisstjóri skuldaniðurfell-
ingaráætlunarinnar, segir umferðina meiri en áætlað var. 

Vefurinn hafi þó staðið sig framar öllum vonum. Fjórtán manns svari í símann 
hjá Ríkisskattstjóra. Þá sé tekið á móti fólki á skrifstofunni. „Eldra fólk hefur 
helst komið og fengið aðstoð. Ég held við getum því sagt að framkvæmdin hafi 
tekist frábærlega. Við erum mjög ánægð með hana,“ segir Tryggvi. 

UMSÓKNIR KOMNAR Á ÞRIÐJA TUG ÞÚSUNDA

HAFNARFJÖRÐUR Sjálfstæðis-
flokkurinn og Björt framtíð 
geta myndað tveggja flokka 

meirihluta eftir 
kosningar skv. 
nýlegri skoð-
anakönnun 
Félagsvísinda-
stofnunar sem 
gerð var fyrir 
Morgunblaðið. 

Oddvitar 
framboðanna, 
Rósa Guð-

bjartsdóttir hjá Sjálfstæðis-
flokki og Guðlaug Kristjáns-
dóttir hjá Bjartri framtíð, sögðu 
í samtali við Vísi að engar form-
legar viðræður væru hafnar, 
en að allir flokkar væru á einn 
eða annan hátt að ræða saman í 
aðdraganda kosninga. 

„Við höfum verið að ræða 
við alla flokka,“ sagði Guðlaug 
Kristjánsdóttir.

  - sa

Nýr meirihluti í Hafnarfirði?

Ekki formlegar 
viðræður enn

RÓSA GUÐ-
BJARTSDÓTTIR

KYNNTU 
ÁFORMIN  
Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson 
forsætisráð-
herra og Bjarni 
Benediktsson 
fjármálaráðherra 
á blaðamanna-
fundi í marslok 
þar sem kynntar 
voru áherslur 
í fyrirhugaðri 
niðurfærslu verð-
tryggðra hús-
næðisskulda fólks. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TRYGGVI ÞÓR 
HERBERTSSON

KOSNINGAR Hjón með tvö börn, 
þar af annað á leikskólaaldri og 
hitt á grunnskólaaldri sem fer á 
frístundaheimili, greiða rúmlega 
hálfa milljón króna fyrir þjón-
ustuna á ári. 

Þetta kemur fram á vefnum 
gjaldfrelsi.is en þar gefst fólki 
kostur á að reikna út hve mikið 
það greiðir í þjónustu borgar-
innar við börn. Vinstri græn í 
Reykjavík opnuðu vefinn í gær en 
markmið hans er að koma á fram-
færi helsta kosningaloforði fram-
boðsins sem snýr að gjaldfrjáls-
um leikskóla, frístundaheimilum 
og skólamáltíðum.   - ssb

Hálf milljón fyrir tvö börn:

Vinstri græn 
kynna reiknivél 

SJÁVARÚTVEGUR Strandveiðimenn 
höfðu í gær veitt rúmlega 1.300 
tonn á þeim fjórum svæðum þar 
sem veiðarnar fara fram hér-
lendis. 

Leyfilegur heildarafli í sumar 
er 8.600 tonn og er honum skipt 
niður á mánuði og fjögur svæði. 
Langmesta eftirsóknin eftir veið-
um er á svæði A sem er á norðvest-
urhorninu, sérstaklega framan af 
sumri, og hefur rúmlega helming-
ur af öllum löndunum á strandveið-
um í maí verið á því svæði. „Þar er 

langmest um að vera. Þar eru rúm-
lega 200 bátar að landa,“ segir Þor-
steinn Hilmarsson hjá Fiskistofu. 

Alls hafa 504 leyfi verið gefin 
út fyrir veiðarnar og eru þau 
sem stendur um 30 til 40 færri 
en í fyrra. „Það hefur ekki verið 
mikil fjölgun undanfarna daga. 
Það geta verið ýmsar ástæður 
fyrir því. Sumir eru á grásleppu-
veiðum núna og vilja klára þær 
áður en þeir fara í strandveiðar 
og aðrir vilja klára kvóta fyrst,“ 
segir Þorsteinn, sem bætir við að 

veiðin sé í svipuðum skorðum og 
undanfarin tvö til þrjú ár. „Það 
eru heldur færri bátar á ferð en 
aflabrögð eru ágæt.“

Ljósmyndari Fréttablaðsins 
rakst á þá Sigurjón Stefánsson 
og Nökkva Flosason, starfsmenn 
fiskmarkaðs Djúpavogs, með fal-
lega fiska í höndunum á bryggj-
unni á dögunum. „Þetta er búið 
að vera ótrúlega gott hjá þeim á 
þessum strandveiðum og fiskur-
inn hefur verið mjög stór og fal-
legur,“ segir Nökkvi.  - fb

Langmesta eftirsóknin eftir strandveiðum er á svæði A sem er á norðvesturhorni landsins:

Strandveiðimenn hafa veitt um 1.300 tonn 

FALLEGIR FISKAR  Sigurjón Stefánsson 
og Nökkvi Flosason ánægðir með aflann 
á bryggjunni á Djúpavogi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

LITLAR BREYTINGAR  Í dag og á morgun verður yfirleitt hæglætisveður og víða 
bjart, en rigning eða súld SA-til.  Á fimmtudaginn hvessir aðeins vestantil en áfram 
hægviðri austanlands.  Hitinn þokast hægt og bítandi upp á við.
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Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

FIMMTUDAGUR

Á MORGUN

ÍRAK, AP Flokkabandalag, undir 
forystu Núrí al Malikis, bar sigur 
úr býtum í þingkosningunum í 
Írak í síðasta mánuði.

Takist honum að mynda starf-
hæfa ríkisstjórn hefur hann 
tryggt sér þriðja kjörtímabilið 
sem forsætisráðherra.

Flokkur hans er stærsta stjórn-
málaafl sjía-múslima, en tveir 
aðrir flokkar sjía-múslima koma 
í öðru og þriðja sæti. Flokkar 
súnní-múslima fengu færri þing-
sæti, enda eru sjía-múslimar í 
meirihluta meðal íbúa landsins.

 - gb

Úrslit kosninga birt í Írak:

Flokkur Núrí al 
Malikis sigraði

NÚRÍ AL MALIKI  Þarf næst að mynda 
starfhæfa ríkisstjórn. NORDICPHOTOS/AFP
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UTANRÍKISMÁL Víetnamar á Íslandi efndu í gær til 
mótmæla við utanríkisráðuneytið og afhentu þar 
bréf þar sem farið er fram á stuðning íslenskra 
yfirvalda vegna deilu við kínversk yfirvöld. 

Samskipti Víetnama og Kínverja hafa versn-
að eftir að Kínverjar færðu olíuborpall nálægt 
eyjum sem báðir aðilar gera tilkall til. Krefj-
ast Víetnamar þess að kínversk yfirvöld virði 
alþjóðalög og víetnamskt hafsvæði. 

Óánægja Víetnama með olíuborun Kínverja 
á svæðinu hefur leitt til óeirða í Víetnam und-
anfarnar vikur. Kveikt hefur verið í að minnsta 
kosti 15 verksmiðjum í Víetnam í eigu útlend-
inga og ráðist á hundruð annarra. Samkvæmt 

kínverskri fréttastofu hafa yfir 100 Kínverjar 
særst í óeirðunum og nokkrir látið lífið.

Kínverjar, sem hafa lýst því yfir að olíuborun 
verði haldið áfram, eru sagðir hafa siglt á báta 
víetnömsku landhelgisgæslunnar. 

Vegna óeirðanna hafa kínversk yfirvöld flutt 
yfir þrjú þúsund kínverska ríkisborgara frá Víet-
nam. Yfirvöld í Víetnam hafa nú hvatt til þess að 
óeirðunum verði hætt. - ibs

➜ Óeirðir hafa verið í Víetnam eftir 
að Kínverjar færðu olíuborpall nálægt 

umdeildum eyjum.

www.kaffitar.is

1. Hvar í Reykjavík er stefnt að 
lestarferðum?
2. Hversu mörg prósent oddvita á 
framboðslistum eru karlar?
3. Hvað eru margir hjólabrettapallar í 
Reykjavík samkvæmt korti íþrótta- og 
tómstundaráðs?

SVÖR:

HJÁLPARSTARF Félög Rauða kross-
ins í Serbíu og Bosníu hafa unnið 
að björgunarstörfum og dreif-
ingu hjálpargagna vegna flóð-
anna á Balkanskaga, sem eru þau 
verstu í manna minnum.  

Rauði krossinn á Íslandi styrkir 
aðgerðir beggja landsfélaga og 
hefur opnað fyrir söfnunarsíma 
sína: 904 1500, 904 2500 og 904 
5500. Samtökin hvetja þá sem 
vilja leggja lið að hringja og þá 
bætist við upphæð sem nemur síð-
ustu fjórum tölustöfum símanúm-
ersins. Þá er hægt að leggja inn á 
reikning Rauða krossins á Íslandi: 
342-26-12 kt. 5302692649. - fb

Rauði krossinn safnar:

Neyðaraðstoð 
vegna flóða

TÆKNI  Samgöngustofa hefur 
opnað nýjan vef, samgongustofa.
is, sem tekur fyrst og fremst mið 
af þörfum viðskiptavina. 

Vefurinn leysir af hólmi vefi 
þriggja stofnana: Flugmálastjórn-
ar, Siglingastofnunar og Umferð-
arstofu. Allir þessir vefir voru 
umfangsmiklir enda þjónusta sam-
einaðrar stofnunar víðfeðm, að því 
er kemur fram í tilkynningu frá 
Samgöngustofu. „Mikil áhersla 
var á tiltekt í efni, gera vefinn 
aðgengilegan og notendavænan. 
Mikil áhersla er á greitt aðgengi að 
eyðublöðum, lögum og reglugerð-
um. Leitin er snjöll og tekur mið af 
ólíkri hugtakanotkun og orðavali 
notenda,“ segir í tilkynningunni.  - fb

Samgongustofa.is opnar:

Einn vefur í 
stað þriggja

Víetnamar á Íslandi afhentu utanríkisráðuneytinu bréf með ósk um stuðning í deilunni við Kínverja:

Mótmæla olíuborun á umdeildu svæði

MÓTMÆLI  Víetnamar komu saman við utanríkis-
ráðuneytið í gær og mótmæltu meintum yfirgangi 
Kínverja. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ALLT Á FLOTI   Flóðin á Balkanskag-
anum eru þau verstu í manna minnum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Um gömlu höfnina. 2. 67 prósent. 3. Níu.

VELFERÐARMÁL Ágústa Eir Guð-
nýjardóttir gagnrýnir harðlega þá 
ákvörðun borgarráðs að byggja nýja 
búsetukjarna fyrir 28 fatlaða ein-
staklinga og þar af fimm börn. 
Hún segir skammarlegt að árið 2014 
séu börn enn rifin frá fjölskyldum 
sínum og sett á stofnun.

Í pistli sínum á vefsíðunni Tabú 
lýsir hún sárri reynslu sinni er 
hún var send sex ára gömul frá 
fjölskyldu sinni til Reykjavíkur í 
blindradeild Laugarnesskóla. Hún 
flæktist á milli fósturfjölskyldna 
og grunnskólagangan einkenndist 
af sorg, heimþrá, einmanaleika og 
fangelsistilfinningu. 

„Ég vil ekki yfirfæra mína 
þungbæru reynslu á öll börn, en 
ég held því samt sem áður fram 
að aðskilnaður við foreldra og 
fjölskyldu, sama hver á í hlut, sé 
óafsakanlegur í því velferðarsam-
félagi sem við viljum kenna okkur 
við,“ segir Ágústa. 

„Það versta er að börnin missa 
tengslin við þá sem hafa annast þau 
til þessa og umönnun og uppeldi 
þeirra er í höndum margra. Einn 
á vakt að morgni, annar að kvöldi, 
þriðji yfir nóttina og þau vita aldrei 
hver kemur næst.“ 

Björk Vilhelmsdóttir, formaður 
velferðarráðs Reykjavíkurborgar, 
segir þörfina fyrir sértæka búsetu 
vera til staðar og því sé ráðist í 
bygginguna. „Sumir vilja þiggja 
þessa þjónustu og sumum börnum 
er ekki hægt að bjóða þjónustu heim 
þrátt fyrir að allt sé reynt og gert. 
Það er aldrei val sveitarfélagsins að 
barn búi á svona heimili, og þetta 
er heimili, ekki stofnun. En ég vona 
að Alþingi taki fljótt fyrir lagasetn-
ingu um notendastýrða aðstoð svo 

að hægt verði að bjóða fleirum auk-
inn stuðning heima,“ segir Björk. 

Ágústa furðar sig á svari Bjark-
ar. „Af hverju skyldu foreldrar 
samþykkja búsetuúrræði? Af því 
að þeim hefur aldrei verið boðinn 
annar raunhæfur valkostur. Þau eru 
dauðuppgefin og örvæntingarfull 
enda geta þau ekki verið heima með 
barnið án meiri stuðnings. Kerfið er 
svo ferkantað og ef barnið passar 
ekki inn í það þá er það sett á stofn-
un,“ segir Ágústa og skilur ekki af 
hverju milljarðurinn sem búsetu-
kjarni kostar í byggingu, fyrir utan 
500 milljóna rekstrarkostnað á ári, 
sé ekki notaður í annað. „Það mætti 
nýta fjármagnið í skilvirkari, fram-
sýnni og umfram allt mannúðlegri 
lausnir en að stofnanavista börn.“  

 erlabjorg@frettabladid.is 

Segir stofnanavistun barna 
hneyksli í nútímasamfélagi
Áætlað er að byggja búsetukjarna fyrir fatlað fólk þar sem gert er ráð fyrir fimm börnum. Ágústa Eir Guð-
nýjardóttir segir kerfið vera gamaldags, ferkantað og ekki sé hugsað um þarfir barnanna og fjölskyldna þeirra. 

Auður Finnbogadóttir á fatlaðan og langveikan son en hefur 
barist fyrir því alla tíð að stofnanaúrræðum sé ekki beitt hvað 
hann snertir. Hún hafði mikið fyrir því að fá beingreiðslusamning 
við borgina þannig að hún geti ráðstafað styrknum sjálf og 
borgað fyrir þá aðstoð sem fjölskyldan þarf. 

„Ástæðan fyrir því að börn fara á stofnanir eða heimili er 
að foreldrarnir geta ekki lengur hugsað um þau. Það er ekkert 
foreldri sem óskar þess að einhver annar hugsi um barnið sitt 
og missa öll völd yfir lífi þess,“ segir Auður og bætir við að 
mörg börn hafi flóknar þjónustuþarfir og erfiða hegðun en allt 
sé hægt með ögn víðsýnni hugsun. „Kerfið er ósveigjanlegt 

en í raun er mun hagstæðara að sérsníða þjónustuna fyrir hverja fjölskyldu. 
Við þiggjum um það bil einn fimmta af því fjármagni sem stofnanaþjónusta 
sonar míns var metin á.“

Auður segir fyrirkomulagið gera syni hennar kleift að lifa sambærilegu lífi og 
jafnaldrar hans. „Hann er mikill fjölskyldumaður og það myndi fara með hann að 
vera burtu frá okkur, og okkur líka. Ég get kysst hann góða nótt á hverju kvöldi en 
fæ líka nætursvefn og hvíld vegna aðstoðarfólksins sem við erum með í vinnu.“ 

Vill geta kysst son sinn góða nótt 

VIÐ LAUGARNESSKÓLA  Ágústa Eir Guðnýjardóttir átti erfiða skólagöngu fjarri fjölskyldu sinni og í sérdeild Laugarnesskóla sem 
leyfði lítil samskipti við önnur börn. Barnæska hennar einkennist því af mikilli heimþrá og einmanaleika. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

AUÐUR FINN-
BOGADÓTTIR 

VEISTU SVARIÐ?
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Á fundinum mun Peter Chr. Dyrberg kynna hvað felst í stofnun Bankasambands Evrópu 

sem er nú að verða að veruleika og fjalla um möguleg áhrif þess á EFTA-ríkin. Peter er

einn af eigendum norsku lögmannsstofunnar Schjødt og stýrir skrifstofu hennar í Brussel.

Eftir erindið mun gefast tækifæri á fyrirspurnum og umræðum.

Fundarstjóri verður Kristín Haraldsdóttir, sérfræðingur við lagadeild HR.

Fyrirlesturinn fer fram á ensku og er öllum opinn, aðgangur er ókeypis.

Bankasamband Evrópu
og áhrif þess á EFTA-ríkin
Lagadeild Háskólans í Reykjavík heldur hádegisfund
þriðjudaginn 20. maí kl. 12-13 í dómsal lagadeildar á 1. hæð
í Háskólanum í Reykjavík, Menntavegi 1.

haskolinnireykjavik
#haskolinnrvk

Frá grunni að viðurkenndum bókara

Það hefur vakið athygli hversu margir nemendur 
okkar hafa fengið vinnu eftir að hafa lokið 
bókhaldsnámi. 

Viðurkennt bókaranám er bæði skemmtileg og 
krefjandi námsbraut sem býr nemendur undir 
próf sem leiðir til vottunar frá efnahags- og 
viðskiptaráðuneytinu sem Viðurkenndur bókari.

Helstu námsgreinar

Verslunarreikningur - 24 stundir
Excel-töflureiknir - 30 stundir
Bókhald - 36 stundir
Tölvubókhald í Navision - 54 stundir
Excel við áætlanagerð - 30 stundir
Launakerfi - 24 stundir
Lánardrottnar og viðskiptamenn - 12 stundir
Fyrningar - 12 stundir
Virðisaukaskattur - 6 stundir
Lán - 18 stundir
Gerð og greining ársreikninga - 24 stundir
Lokaverkefni - 36 stundir 
Skattaskil - 18 stundir
Reiknishald,  viðbætur - 36 stundir
Upplýsingatækni, viðbætur - 6 stundir
Upprifjun fyrir próf - 24 stundir

Lengd námskeiðs:

2 annir - 390 kennslustundir - kennt tvisvar í viku

Verð: 

384.000 kr. - kægt er að dreifa greiðslum

Næstu námskeið:

Morgunnámskeið byrjar 1. okt. og lýkur 26. maí.
Kvöldnámskeið hefst 2. okt. og lýkur 26. maí.

VIÐURKENNT
BÓKARANÁM

FJÖLMIÐLAR 365 miðlar og Condé 
Nast International hafa komist 
að samkomulagi um íslenska 
útgáfu á tímaritinu Glam-
our. Þetta er sautjánda erlenda 
útgáfan af tímaritinu vinsæla. 
„Glamour er eitt af leiðandi 
lífsstílstímaritum fyrir konur í 
heiminum í dag,“ segir Jonathan 
Newshouse, stjórnarformaður 
og forstjóri útgáfufyrirtækisins 
Condé Nast International. „Þeir 
hjá Condé Nast eru ánægðir með 
að geta komið með þennan vin-
sæla fjölmiðil til Íslands þar 

sem markaður-
inn lofar góðu.“

Ingibjörg 
Pálmadótt-
i r,  stjórnar-
formaður 365 
miðla, tekur í 
sama streng. 
„Við erum him-
inlifandi yfir að 
hafa náð samn-

ingum við Condé Nast um útgáfu 
Glamour á Íslandi. Þetta verður 
frábær viðbót í fjölmiðlaflóru 
landsins og við erum stolt af því 
að taka þátt í því. Við trúum því 
að Glamour hafi mikla mögu-
leika sem vörumerki og okkar 
teymi getur ekki beðið eftir að 
hefjast handa.“

Carol Cornau, forseti Condé Nast 
International bætir við: „Þetta er 
í fyrsta sinn sem alþjóðlegur fjöl-
miðill kemur út í íslenskri útgáfu 
og þrátt fyrir að Glamour sé nú 
þegar þekktur og vinsæll miðill 
meðal íslenskra kvenna, erum við 
spennt yfir að geta sniðið efnistök-
in í blaðinu sérstaklega að íslensk-
um markaði.“

Ísland bætist þar með í góðan 
hóp sextán landa sem gefa út 
sínar eigin útgáfur af tímaritinu 
Glamour, á vef og prenti. Bras-
ilía, Suður-Ameríka (spænsk 

útgáfa), Búlgaría, Frakkland, 
Þýskaland, Ungverjaland, Ítalía, 
Mexíkó, Holland, Pólland, Suð-
ur-Afríka, Rúmenía, Rússland, 
Spánn, Bretland og Bandaríkin 
eru öll með eigin útgáfur. Les-

endur blaðsins á heimsvísu eru 
um 11,7 milljónir á mánuði. 

Nánari dagsetning á útgáfu 
Glamour á Íslandi verður aug-
lýst síðar.  

 andri@frettabladid.is

Glamour og Condé 
Nast til Íslands
365 miðlar og útgáfufyrirtækið Condé Nast International hafa samið um íslenska út-
gáfu af Glamour, sem er eitt leiðandi lífsstílstímarita í heiminum. Efnistök verða sér-
sniðin að Íslandi. Fyrsta sinn sem alþjóðlegur fjölmiðill kemur út í íslenskri útgáfu. 

Condé Nast International er eitt stærsta og virtasta fjölmiðlafyrirtæki 
í heiminum í dag. CNI er núna starfrækt á 27 mörkuðum, gefur út 126 
tímarit, heldur úti nálægt 100 vefsíðum og yfir 200 smáforritum fyrir síma 
og spjaldtölvur. Undir hatti fyrirtækisins má finna virt vörumerki á borð 
við Vogue, GQ, Glamour, Wired, Condé Nast Traveller, AD og Vanity Fair. 

Meðal nýjustu útgáfa CNI er Vanity Fair í Frakklandi, Condé Nast Trav-
eller í Kína og í Mið-Austurlöndum, Vogue í Taílandi, Úkraínu og Hollandi, 
GQ í Tyrklandi, Glamour í Brasilíu, AD á Indlandi og Allure í Rússlandi. 

Auk hefðbundinnar fjölmiðlaútgáfu hefur CNI staðið að stórum við-
burðum í tískuheiminum eins og Vogue’s Fashion Night Out, GQ Men of 
the Year-verðlaunin og Glamour Women of the Year. Nýlega opnaði CNI 
sinn eigin skóla í London, the Condé Nast College of Fashion & Design. 

➜ Eitt stærsta útgáfufyrirtæki í heiminum í dag

INGIBJÖRG 
PÁLMADÓTTIR

VINSÆLT TÍSKUTÍMARIT
 Glamour er með 11,7 

milljón lesendur á heims-
vísu. Ísland bætist í hóp 

16 landa sem gefa út sínar 
eigin útgáfur af blaðinu. 



islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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Sækjum um leiðréttingu 
vegna húsnæðislána

Við hvetjum viðskiptavini Íslandsbanka sem eru með 
húsnæðislán hjá okkur eða öðrum lánastofnunum til  
að sækja um höfuðstólsleiðréttingu vegna verðtryggðra 
húsnæðislána.

Þú getur sótt um leiðréttinguna með einföldum hætti  
á vef ríkisskattstjóra, www.rsk.is

Leiðréttingin

Íslandsbanki bendir viðskiptavinum sínum á að kynna sér leiðréttinguna vel á 
islandsbanki.is/leidretting
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siminn.is/listahatid

Bein útsend

Listahátíðar

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

Reykjavík
Reykjanesbæ 
Akureyri 
Vestmannaeyjum

  Steypugljái á 
stéttina í sumar

1 gallon og 
5 gallon

Steypugljáinn sem endist!

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

KJARAMÁL Nær engin hjúkrunar-
heimili innan Samtaka fyrirtækja í 
velferðarþjónustu munu geta orðið 
við kröfum Sjúkraliðafélags Íslands 
og SFR um hærri laun afturvirkt fái 
þau ekki launabætur frá ríkinu.

Þetta segir Gísli Páll Pálsson, for-
maður Samtaka fyrirtækja í vel-
ferðarþjónustu og forstjóri Markar 
hjúkrunarheimilis.

Sjúkraliðar 
vilja sömu hækk-
un og sjúkraliðar 
hjá ríkinu fengu 
með jafnlauna-
átaki í fyrra, það 
er 4,8 prósent. 
Þeir vilja jafn-
framt 2,8 pró-
senta hækkun 
eins og aðrir fá 

með nýjum samningum.
„Þetta snýst um tugi milljóna 

króna. Hjúkrunarheimilin verða 
ekki gjaldþrota en við munum 
ekki geta borgað út laun ef við 
fáum ekki launabætur frá ríkinu 
fyrir samsvarandi tímabil. Sóltún 
er eina hjúkrunarheimilið sem er 
með alvöruþjónustusamning við 
ríkið. Það fær launabætur óháð 
öllum samningum. Mér þætti ólík-
legt að nokkurt annað hjúkrunar-
heimili gæti gert þetta,“ segir 
Gísli Páll.

Kristín Á. Guðmundsdóttir, for-

maður Sjúkraliðafélags Íslands, 
segir það ekki hlutverk starfsmanna 
stofnananna að sjá um að þær hafi 
möguleika á að reka sig.

„Ríkisstarfsmenn hafa verið með 
4,8 prósentum hærri laun síðan í 
fyrra. Okkar launakröfur snúast um 
að fá sambærilega hækkun og jafn-
launaátakið var á sínum tíma og svo 
hækkunina samkvæmt kjarasamn-
ingunum við ríkið nú í ár.“

Kristín kveðst bjartsýn á að 
samningar náist fyrir fimmtudag. 
Þá er boðað ótímabundið verkfall 
sjúkraliða og félaga í SFR á um 20 
hjúkrunarheimilum.

Í gær lögðu 400 til 500 starfs-
menn niður vinnu á hjúkrunar-
heimilunum. Gísli Páll segir 
starfsemina á Mörk hafa gengið 
ágætlega miðað við aðstæður. „En 
verði ekki samið fyrir fimmtudag 
er ég hr æddur um að það geti 
orðið langt verkfall.“ 

Á vef SÁÁ segir að starfsemi á 
Vogi, Staðarfelli og Vík muni að 
óbreyttu stöðvast ef til allsherjar-
verkfalls kemur. Göngudeildir SÁÁ 
í Reykjavík og á Akureyri voru 
lokaðar í gær vegna sólarhrings 
vinnustöðvunar ráðgjafa og sjúkra-
liða. ibs@frettabladid.is

Bætur þarf frá ríki ef 
hækkun er afturvirk
Aðeins Sóltún getur orðið við kröfum starfsmanna um afturvirka hækkun launa, 
segir formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Ótímabundið verkfall boðað.

Á HJÚKRUNARHEIMILI  400 til 500 lögðu niður störf í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELMGÍSLI PÁLL 
PÁLSSON
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Sjáðu og heyrðu Turiya eftir Högna 
Egilsson í miðbænum og  
á siminn.is/listahatid

Síminn fagnar Listahátíð í Reykjavík og gerir 
öllum kleift að fylgjast með flutningi Högna 
Egilssonar á tónsmíð sinni Turiya í beinni 
útsendingu. Verkið verður meðal annars flutt 
með kirkjuklukkum í miðborginni.

Bein útsending frá Tjörninni í Reykjavík hefst  
kl. 17.30 fimmtudaginn, 22. maí

Komdu og fylgstu með flutningi Högna Egilssonar 
eða njóttu hans í tölvunni eða snjalltækinu  
á stærsta farsímaneti landsins.

ding frá opnunarverki 

r Reykjavíkur

NÍGERÍA, AP Nokkur hundruð veiði-
menn, vopnaðir heimasmíðuðum 
byssum, verndargripum og frum-
stæðum eiturspjótum, hafa ákveð-
ið að taka þátt í leitinni að hátt í 
þrjú hundruð stúlkum, sem liðs-
menn öfgasamtakanna Boko Haram 
rændu í norðaustanverðri Nígeríu í 
síðasta mánuði.

Þeir segjast hafa beðið í hálfan 
mánuð eftir samþykki frá níger-
íska hernum, en nú sé þeim ekkert 
að vanbúnaði lengur. Nú geti þeir 
farið að nota þekkingu sína og hæfi-
leika til þess að aðstoða herinn við 
leitina að stúlkunum.

„Við höldum því ekkert fram að 
við séum betri en hermennirnir, en 
við þekkjum skóginn betur en her-
mennirnir,“ segir Sarkin Baka. 

Alls eru þetta um 500 manns á 
aldrinum frá 18 ára upp í áttrætt, 
allir valdir sérstaklega til verksins 
vegna hæfileika sinna og kunnáttu. 

Nígeríuher hefur einnig bæst liðs-
auki úr allt annarri átt, nefnilega 
frá nútímavæddum her Bandaríkj-
anna, Bretlands, Frakklands, Spán-
ar og Ísraels.

Bandaríkjaher sendir bæði leitar-
flugvélar og fjarstýrð flygildi sem 
búin eru myndavélum. 

Stúlkunum var rænt um miðjan 
apríl úr heimavistarskóla skammt 
frá bænum Chibok í Borno-ríki. 

Talið er að ræningjarnir hafi ekið 
með þær inn í Sambisa-skóginn, 
sem er þar nærri. Fregnir hafa bor-
ist af því að sumar þeirra hafi verið 
þvingaðar til einhvers konar hjóna-
bands, en sumar hafi verið fluttar 
yfir landamærin til Kamerún.

Aðstandendur stúlknanna hafa 
gagnrýnt nígerísk stjórnvöld fyrir 
að hafa brugðist seint og illa við.

Nígeríski herinn segist engu að 
síður hafa lagt sig allan fram við 
leitina að stúlkunum: „Hersveitir 
okkar eru þarna úti að fínkemba 
skógana og alla aðra staði, sem 

hugsanlega koma til greina. Alþjóð-
legur stuðningur hjálpar einnig til 
við leitina,“ segir Mike Omeri, tals-
maður Nígeríustjórnar.

Veiðimennirnir segjast hins 
vegar hafa ákveðið að skerast í 
leikinn þar sem þolinmæði þeirra 
sé á þrotum: „Við erum þaulvanir 
veiðimenn, skógurinn er heimavöll-
ur okkar og við búum yfir kröftum 
sem hvorki byssur né hnífar vinna 
á. Við erum alvöru kjarkmenn, við 
treystum á Allah okkur til verndar 
en við erum ekki hræddir við Boko 
Haram.“ gudsteinn@frettabladid.is

Veiðikappar aðstoða 
við leitina í Nígeríu
Nígeríska hernum hefur bæst liðsauki af ólíku tagi við leitina að stúlkunum sem 
liðsmenn Boko Haram rændu. Annars vegar drónar frá Bandaríkjaher, hins vegar 
vanir veiðimenn vopnaðir frumstæðum eiturspjótum og fornum verndargripum.

VÍGALEGIR  Veiðimenn í Nígeríu safnast saman til að taka þátt í leitinni að stúlk-
unum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eiturgas hunsað í kolanámu

1TYRKLAND Eiturgas hafði safnast upp í kolanámunni í Tyrklandi, þar 
sem mikil sprenging varð svo í síðustu viku með þeim afleiðingum að 

um 300 manns létu lífið. Yfirmenn námunnar virðast hins vegar ekki hafa 
tekið mark á nemum, sem sýndu að eiturgasið væri orðið hættulega mikið. 
Nokkrir yfirmenn fyrirtækisins hafa verið handteknir, sakaðir um að hafa 
valdið dauða fjölda fólks.

Saka Kínverja um netnjósnir

2BANDARÍKIN Bandarísk stjórnvöld saka Kínverja um netnjósnir. Fimm 
kínverskir netþrjótar, allt saman yfirmenn í kínverska hernum, hafa verið 

ákærðir í Bandaríkjunum, sakaðir um að hafa brotist inn á vefi fyrirtækja á 
borð við Alcoa World Alumina, Westinghouse Electric, Allegheny Technologies 
og SolarWorld í þeim tilgangi að komast yfir viðskiptaleyndarmál þeirra.

Reynt að trufla kosningar

3ÚKRAÍNA Uppreisnarmenn í 
austanverðri Úkraínu hafa beitt 

hótunum í von um að geta truflað 
forsetakosningarnar, sem haldnar 
verða á sunnudaginn. Kjörnefndar-
menn hafa fengið líflátshótanir, og nú 
er svo komið að veruleg hætta virðist 
geta steðjað að hverjum þeim sem 
kemur nálægt framkvæmd kosning-
anna. Jafnvel almennir kjósendur eru 
orðnir hræddir við að fara á kjörstað, 
því það geti kostað þá lífið.

HERMENN Í ÚKRAÍNU  Uppreisnar-
menn reyna að koma í veg fyrir forseta-
kosningar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIMURINN
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TÖLULEGAR STAÐREYNDIR ÚR ÞINGINU

Frumvörp sem 
urðu að lögum 91 97 91

50 27 48Samþykktar þings-
ályktunartillögur

129 114 121Þingfundir

846 661 596Lengd þingfunda 
í klukkustundum

584 483 503Fjöldi 
nefndarfunda

1037 788 895Lengd nefndarfunda 
í klukkustundum

  nr. 140 nr. 141 nr. 143Löggjafarþing

2010-2011
24 þingmannamál samþykkt

2013-2014 
26 þingmannamál samþykkt 

TIL HAMINGJU!

Olís er stoltur styrktaraðili úrvalsdeildar karla og kvenna á Íslandsmótinu í handbolta.

„Alþingi er ekki viljalaust verk-
færi framkvæmdarvaldsins og ég 
held að gagnrýni um það í fortíð-
inni eigi ekki við rök að styðjast,“ 
segir Einar K. Guðfinnsson, forseti 
Alþingis. Hann segir að þegar skoð-
uð séu þingmál sem ríkisstjórn-
in leggi fyrir þingið þá blasi við 
að slík mál taki oft miklum breyt-
ingum í meðförum þingsins. Einar 
segir að mál taki oft meiri breyt-
ingum á Alþingi en sambærileg 
mál á þjóðþingum annarra þjóða.  

Þingið  afgreiddi álíka mörg mál 
á yfirstandandi þingi og á undan-
förnum þingum. Alls varð 91 frum-
varp að lögum og 48 þingsályktanir 
voru samþykktar. Á 141. löggjafar-
þingi urðu 97 frumvörp að lögum og 
27 þingsályktanir voru samþykkt-
ar. Á 140. löggjafarþinginu urðu 
95 frumvörp að lögum og 50 þings-
ályktunartillögur voru samþykktar. 

Á yfirstandandi þingi var lengst 
rætt um fjárlög; umræða um þau 
stóð í rúmar 47 klukkustundir og 
næstlengst var rætt um Evrópu-
sambandið, eða í 27 klukkustundir. 
Umræður um fjárlög voru raunar 
mun lengri á 141. löggjafarþinginu 
– þá stóðu umræður um fjárlög í 
nærri 75 klukkustundir.  

Lengsta umræðan um einstakt 
mál á 140. löggjafarþinginu var 
um veiðigjöld, en hún stóð í tæp-
lega 70 klukkustundir. 

Alþingi að breytast
Einar K. Guðfinnsson sagði þegar 
hann sleit Alþingi að störf þingsins 
væru að breytast. Hann tiltók að 
sú þróun væri að festast í sessi að 
þingmanna- og nefndarmál væru að 
verða stærri hluti þeirra mála sem 
afgreidd eru á hverju þingi. 

Einar segir að þessi þróun hafi 
hafist 2008 til 2009 en á þessu þingi 
hafi verið samþykkt fleiri þing-
mannamál en um langt árabil.  

Fjögur þingmannafrumvörp voru 
samþykkt og 22 þingmannatillögur 
voru samþykktar sem ályktanir 
Alþingis. 

Á 139. löggjafarþingi, 2010-2011, 
voru 24 þingmannamál afgreidd og 
höfðu þá aldrei verið fleiri.

Þingforseti segir jafnframt að til 
viðbótar eiginlegum þingmanna-
málum hafi 13 nefndarfrumvörp 
orðið að lögum á yfirstandandi þingi 
og auk þess hafi sjö nefndartillög-
ur verið samþykktar sem ályktanir 
Alþingis.  

Menn tala mismikið
Þingmenn töluðu í næstum 600 
klukkutíma á haust- og vorþingi, eða 
í tæpar 15 vinnuvikur. 

Ókrýndur ræðukóngur þessa 
þings er Steingrímur J. Sigfússon, 
VG. Alls flutti Steingrímur 179 þing-
ræður. Meðallengd hverrar ræðu 
var 6,5 mínútur. Hann gerði 290 
athugasemdir og talaði þá að með-
altali í 1,7 mínútur. 

Árni Páll Árnason, Samfylking-
unni, talaði næstmest. Hann flutti 

140 þingræður, meðallengd hverrar 
var 5,4 mínútur og Árni Páll gerði 
274 athugasemdir og talaði að með-
altali í 1,5 mínútur.  

Ögmundur Jónasson hélt lengstu 
ræðurnar á yfirstandandi þingi. 
Meðallengd hverrar ræðu Ögmund-
ar var 8,5 mínútur.  

Höskuldur Þórhallsson hélt held-
ur styttri ræður. Meðallengd hverr-
ar ræðu sem hann flutti var 6,6 
mínútur.  

Þegar litið er yfir ræðutíma þing-
manna virðast konur flytja heldur 
styttri ræður en karlar. 

Þeir sem hafa setið lengur á 
þingi halda yfirleitt aðeins lengri 
ræður en þeir sem komu nýir á 
þing fyrir ári. 

Bjarni Benediktsson talaði mest 
af þeim sem sitja í ríkisstjórn. Hann 
talaði í 1.071 mínútu en forsætisráð-
herra, Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, talaði í 342 mínútur.

Framsóknarmenn tala minna 
en þingmenn annarra flokka. Af 
þeim fimm sem tala styst eru fjór-
ir framsóknarmenn.

Alþingi er ekki viljalaust verkfæri 
Þingforseti segir að stjórnarfrumvörp taki oft miklum breytingum í meðförum þingsins. Steingrímur J. Sigfússon er ræðukóngur yfirstand-
andi þings. Ögmundur Jónasson flytur lengstu þingræðurnar. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra talar mest af öllum ráðherrunum.

➜  Flest þingmál eru 
afgreidd í sátt. Þrjú af 

hverjum fjórum lagafrum-
vörpum sem þingið 

samþykkir eru afgreidd í 
efnislegu samkomulagi. 

142. löggjafarþing var stutt sumarþing og því ekki með í samantektinni
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143. LÖGGJAFARÞING ÞJÓÐARINNAR GERT UPP

Jóhanna Margrét
Einarsdóttir
johanna@frettabladid.is



MÁLGLÖÐ OG FÁORÐ Á ÞINGI 
➜ Þessi töluðu mest á 143. löggjafarþingi

➜ Þessi töluðu minnst á 143. löggjafarþingi

1.074 mínútur

1.031 mínúta

1.615 mínútur

1.156 mínútur

1.061 mínúta

Steingrímur J. Sigfússon 

Árni Páll Árnason 

Bjarkey Gunnarsdóttir

Guðbjartur Hannesson 

Bjarni Benediktsson 

Líneik Anna Sævarsdóttir

78 mínútur

Þórunn Egilsdóttir

76 mínútur

Haraldur Einarsson

67 mínútur

Jóhanna María Sigmundsdóttir

55 mínútur

Elín Hirst 

86 mínútur

OLÍS ÓSKAR NÝKRÝNDUM ÍSLANDSMEISTURUM ÍBV OG VALS
INNILEGA TIL HAMINGJU MEÐ TITLANA 
OG FRÁBÆRAN ÁRANGUR Í OLÍS-DEILDINNI Í VETUR.
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Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

Mikil umræða skapaðist um breytingar á 
lögum um líffæragjafir í kjölfar hörmu-
legs bílslyss þar sem tvö ungmenni létu 
lífið í janúarmánuði. Þörf á líffæragjöfum 
fer vaxandi þar sem hlutfall eldri borgara 
eykst. Líffæri geta bjargað mannslífum og 
aukið lífsgæði fólks. Flestir vilja láta gott 
af sér leiða og gefa líffæri sín ef mögu-
legt er en þó eru ýmsar siðferðislegar og 
praktískar spurningar sem vakna þegar til 
umræðu er að breyta lögum á þann veg að 
gert verði ráð fyrir ætluðu samþykki fyrir 
líffæragjöf.

Ekki tímabærar lagabreytingar
Undirrituð lagði fram frumvarp á haust-
mánuðum þar sem lögð er til breyting á 
lögum um brottnám líffæra nr. 16/1991. 
Takmark lagabreytingarinnar er að fjölga 
líffæragjöfum. Frumvarpið hefur verið til 
umfjöllunar hjá velferðarnefnd Alþingis í 
allan vetur og nefndin hefur skoðað málin 
niður í kjölinn með því að fá umsagnir og 
heimsóknir frá ýmsum sem málinu tengj-
ast. Nefndin lagði fram nefndarálit með 
frávísunartillögu nýlega og Alþingi sam-
þykkti hana. Málið er þó ekki tapað. Menn 
eru sammála um að brýnt sé að fjölga líf-
færagjöfum. Nefndin telur hins vegar ekki 
tímabært að leggja til þessa grundvallar-

lagabreytingu þar sem breytingin ein og 
sér hefur ekki tilætluð áhrif skv. reynslu 
annarra þjóða og einnig gæti hún vegið að 
sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga. 

Skref í rétta átt
Þess ber að geta að þetta mál hefur verið 
flutt tvisvar áður á Alþingi og því telst 
þessi afgreiðsla viss áfangasigur fyrir 
framgöngu þess þó svo að lagabreytingin 
hafi ekki verið samþykkt. Málið er flókið 
og afar viðkvæmt að mörgu leyti. Eins og 
fyrr segir þá var samþykkt á Alþingi þann 
12. maí að frumvarpinu yrði vísað til ríkis-
stjórnarinnar þar sem unnið verði áfram að 
málinu og nokkur atriði tekin til sérstakrar 
skoðunar, m.a. að útbúið verði fræðsluefni 
um líffæragjöf, markvisst verði unnið að 
þjálfun og fræðslu heilbrigðisstarfsfólks og 
aðgengilegt verði fyrir einstaklinga að skrá 
vilja sinn til líffæragjafa. Gert er ráð fyrir 
að ráðherra skili Alþingi skýrslu á vorþingi 
2015 þar sem fram komi niðurstaða þeirrar 
vinnu sem lögð er til. 

Einnig leggur nefndin til að 29. janúar 
ár hvert verði dagur líffæragjafa. Þar með 
haldi umræðan um þessi mál áfram í þjóð-
félaginu og veki fólk til vitundar um mik-
ilvægi þess að skrá sig sem líffæragjafa. 
Vonandi eru þetta allt lítil skref í rétta átt.

Eftirsóttir varahlutir

Kjörið formsatriði
Svo virðist sem sveitarstjórnar-
kosningarnar sjálfar séu hálfgert 
formsatriði í Hafnarfirði. Þar eru 
stjórnarviðræður hafnar milli Sjálf-
stæðisflokksins og Bjartrar fram-
tíðar, en nýjustu kannanir sýna að 
flokkarnir gætu náð meirihluta. Einn 
frambjóðenda Sjálfstæðis-
flokksins sagðist ekki 
getað neitað því að 
viðræður væru hafnar 
á Facebook-síðu 
sinni, en oddvitinn, 
Rósa Guðbjartsdóttir, 
neitar því alfarið að 
„formlegar“ viðræður 
séu farnar af stað.

Allir óánægðir
Andstæðingar Evrópusambandsins 
hafa verið duglegir við að tjá sig um 
óánægju sína með það að tillaga 
utanríkisráðherra um afturköllun 
aðildarumsóknar Íslands að ESB skuli 
ekki hafa verið afgreidd á nýyfir-
stöðnu þingi. Bæði Björn Bjarnason og 
Styrmir Gunnarsson skrifuðu pistla 

á Evrópuvaktina um helgina 
þar sem þeir lýsa skoð-
unum sínum og segja um 
að ræða uppgjöf Alþingis 
í málinu. Svo virðist sem 
ríkisstjórninni hafi tekist 

með niðurstöðu sinni í mál-
inu að gera alla óánægða, 

hvort sem þeir eru 
fylgjandi ESB 
eður ei.

Múrmeldýrið
Björgólfur Thor Björgólfsson gerir nýja 
bók Ólafs Arnarsonar, Skuggi sólkon-
ungs, að umtalsefni í pistli á heimasíðu 
sinni. Hann segir hana bæði ranga og 
haldna ósannindum á köflum, þar sem 
farið sé yfir einkavæðingu bankanna 
á hundavaði. Þá segir hann að það að 

lesa hana sé svipað og að horfa á 
kvikmyndina Groundhog Day, 
ekkert breytist, sami dagurinn 
rennur upp æ ofan í æ. Að 
endingu segir Björgólfur að ef 
múrmeldýrið sjái skugga sinn 
verði veturinn lengri, nú sé hins 

vegar orðið löngu tímabært að 
birti yfir umræðunni. 

 fanney@frettabladid.is
R

íkisstjórn Hægriflokksins og Framfaraflokksins í Nor-
egi á nú í harðri deilu við hagsmunaöfl í norskum land-
búnaði um ríkisstyrki til atvinnugreinarinnar. Bændur 
eru svo óhressir með afstöðu nýju stjórnarinnar að þeir 
hafa efnt til mótmæla víða um land, meðal annars ekið 

um miðborg Óslóar á dráttarvélunum sínum og hindrað flutning 
eggja til verzlana.

Samt leggur ríkisstjórnin 
ekki til neina umbyltingu eða 
stórfelldan niðurskurð á land-
búnaðarstyrkjunum, sem hafa 
verið ríflegir í Noregi rétt eins 
og hér á Íslandi. Bændasamtökin 
vildu nýjan samning um hækkun 
styrkjanna upp á 1.500 milljónir 

norskra króna, eða 28 milljarða íslenzkra króna, en stjórnin býður 
aðeins tíunda hluta þeirrar upphæðar. Samt er norski ríkissjóður-
inn einn sá bezt setti í Evrópu og þótt víðar væri leitað.

Ríkisstjórnin vill líka breyta því hvernig styrkjunum verður 
úthlutað og beina þeim í vaxandi mæli til stærri og hagkvæmari 
búa. Þannig á að þrefalda þakið á mjólkurkvóta sem kúabændur 
geta fengið styrk út á. 

Þetta er í takti við efnahagsstefnu norsku stjórnarinnar að öðru 
leyti, sem miðar að því að auka skilvirkni, framleiðni og hag-
kvæmni í norsku atvinnulífi og styrkja þannig samkeppnisstöðu 
landsins. Stefnan gengur hins vegar gegn þeirri sveitarómantík 
að grunneiningin í norskum landbúnaði sé fjölskyldubúið. Meðal-
mjólkurbúið í Noregi er ekki með nema 24 kýr, en hér á landi er 
meðalbúið til dæmis með 38 árskýr.

Í máli andstæðinga breytinganna kveður við ýmislegan 
kunnuglegan tón; margir gagnrýna að breytt kerfi leiði af sér 
verksmiðjubúskap; sumir eru tilbúnir að lýsa því yfir að heilu 
sveitirnar leggist í auðn af því að smærri búin verði undir í sam-
keppninni og samtök bænda halda fram að breytingarnar leiði af 
sér meiri innflutning búvöru og þar með minna fæðuöryggi.

Norska stjórnin situr engu að síður fast við sinn keip. Bænda-
samtökin hafa nú slitið viðræðum um nýjan búvörusamning og 
stefnir í að stjórnin leggi fyrir Stórþingið tillögu, sem byggist á 
tilboði stjórnarinnar.

Bændur hóta hins vegar áframhaldandi aðgerðum til að þrýsta 
á að Stórþingið felli tillögu stjórnarinnar, en hún er minnihluta-
stjórn sem mun þurfa stuðning Venstre og Kristilega þjóðar-
flokksins til að koma málinu í gegnum þingið.

Breytingarnar sem norska stjórnin leggur til á landbúnaðar-
kerfinu þar í landi eru ekki endilega þær sem íslenzka landbún-
aðarkerfið þarf mest á að halda. Þær munu heldur ekki breyta því 
að Noregur mun áfram búa við dýrt og óskilvirkt kerfi, rétt eins 
og Ísland. Miklu meira þarf að koma til. Þær sýna hins vegar að 
þar í landi hafa stjórnvöld pólitískan kjark til að takast á við vel 
skipulagða sérhagsmuni og halda ekki bara áfram að borga sömu 
styrkina og venjulega. 

Hér á landi hefur engin tilraun verið gerð til þess, þrátt fyrir 
erfiða tíma í ríkisfjármálum, að gera neinar grundvallarbreyting-
ar á dýru og óhagkvæmu landbúnaðarkerfi. Það er til marks um 
pólitískt kjarkleysi, sem því miður sér ekki fyrir endann á.

Átök um landbúnaðarstyrki í Noregi:

Hægri stjórn með 
pólitískan kjark

SAMFÉLAG

Silja Dögg 
Gunnarsdóttir
þingkona Fram-
sóknarfl okksins
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Logi Pedro
@logifknpedro
19. maí
Og þessi Snapchat-
auglýsing hjá 

Heimdalli. Það ætti einhver að vera 
rekin/n fyrir hana. #realtalk

Áslaug Friðriks-
dóttir
@aslaugf
17. maí
það er hagur allra 

Rvkinga að borgarbúum fjölgi og 
borgin dafni, ef Reykjavik stenst 
ekki samkeppni þá fellur verð.

Kristín Soffía
@KristinSoffia
19. maí
Ég vil að Ungir 
sjálfstæðismenn 

séu farnir heim í Garðabæ áður en 
ég skokka niður í bæ eldsnemma 
að drekka minn latté.

Guðmundur 
Hörður
@gudmundurhordur 
17. maí
Skemmtileg tilbreyting 

að hlusta á útlendinga tala illa um 
Ísland, bölva veðrinu og metrakerfinu.

TÍSTIÐ

Þetta er býsna algeng kvörtun 
sem læknar fá um allt mögulegt 
nánast milli himins og jarðar. 
Mjög oft er um að ræða minni-
háttar vanda en í sumum tilvik-
um er raunverulega um líf eða 
dauða að tefla. Það er alls ekki 
óalgengt að fólk færi aðeins í stíl-
inn eða menn noti þetta orðalag 
til að leggja áherslu á það hversu 
mikið þeir finna til eða upp lifa 
einkenni sín.

Mörg vandamál geta verið 
býsna hvimleið og valdið ómæld-
um óþægindum hjá viðkomandi 
þannig að það er akkúrat engin 
biðlund eftir þjónustu. Ef hún 
ekki fæst á svipstundu getur 
fjandinn verið laus hjá sumum. 
Þá eru það hinir sem bera óþæg-
indi sín án þess að himinn og jörð 
séu að farast. Þetta eru auðvitað 
einna helst karakterein kenni sem 
koma fram undir þessum kring-
umstæðum og er að vissu leyti 
áhugaverð upplifun fyrir lækna 
og aðra heilbrigðisstarfsmenn að 
fylgjast með hegðun sjúklinga.

Læknisfræði snýst um að 
lækna sjúkdóma, en ekki síður 
um að líkna eða lina þjáningar 
og svo auðvitað um samskipti og 
fræðslu. Þannig má ekki gera 
lítið úr því sem sjúklingurinn 
upplifir, en á stundum þarf hann 
fyrst og fremst hug hreystingu 
og samkennd, sérstaklega þegar 
lítið er hægt að gera fyrir hann í 
formi lyfja eða beinnar meðferð-
ar. Tökum nokkur dæmi þessu til 
útskýring ar; sá sem fær í bakið 
skyndilega getur upplifað sig 
eins og hann hafi verið skotinn 
og nauðsynlegt sé að gera eitt-
hvað strax. Eðlilegt er að meta 
viðkomandi en í langflestum til-
vikum er meðferðin einföld, 
myndgreining er óþarfi og tíminn 
notaður til að lækna vand ann.

Auðvelt að meðhöndla
Ýmsar sýkingar geta kallað fram 
einkennið „að vera að drepast“ og 
sem betur fer er oftsinnis hægt 
að koma í veg fyrir slíkan dauð-
daga með einföldum hætti. Háls-
bólga er algengt fyrirbæri sem 
veldur þess ari líðan, eyrnabólgur 
geta líka verið býsna flóknar að 
glíma við því þar kemur við sögu 
sjúklingur sem getur illa tjáð sig 
og foreldrar sem eru áhyggju-
fullir og líða með barni sínu. Í 
flestum tilvikum eru þessi vanda-
mál á grundvelli veirusýkingar, 
en ekki af bakteríutoga og þá 
duga engin sýklalyf. Hughreyst-
ing og fræðsla kemur sér þá vel. 
Sveppasýkingar eða þvagfæra-
sýkingar hjá konum og körlum 
valda oft miklum óþægindum og 
sem betur fer er alla jafna auð-
velt að meðhöndla þær og er það 
jafnan mjög þakklátt. 

Það er erfitt að drepast úr 
þreytu, en sannarlega geta verið 
ýmsar orsakir fyrir slappleika 

og orkuleysi og er það ákveðin 
áskorun að finna hana hjá aðilum 
sem hafa ekki fengið skýringu 
jafnvel yfir langan tíma. Rétt er 
að kanna með hormónabúskap 
og járn sem dæmi, en algengara 
er að konur glími við vanda þar 
en karlar. Þá ætti að skoða kæfi-
svefn sem er vangreint vanda-
mál sem orsök þreytu. Ekki má 
gleyma andlegri vanlíðan og 
streitu sem getur haft verulegar 
afleiðingar á orku og getu við-
komandi. Þá er ýmsa alvarlega 
undirliggj andi sjúkdóma, sam-
anber krabbamein, hjarta- og 
æðasjúkdóma, lungnasjúkdóma 
og lifrarsjúkdóma svo dæmi séu 
tekin, sem ber að hafa í huga við 
upp vinnslu. Ekkert af þessu er 
yfirleitt bráðavandi.

Samvinna mikilvæg
Í dag er algengt að sjúklingar 
greini sig sjálfir með hjálp inter-
netsins og í mörgum tilvikum 
hafa þeir rétt fyrir sér. Það er 
hins vegar leikur einn að finna 
sér sjúkdóm sem passar við ein-
kenni þess sem hefur ekki næga 
þekkingu til að mismunagreina 
og þannig mögulega vekja upp 
áhyggjur sem geta verið með 
öllu óþarfar. Gæði upplýsinga á 
netinu geta einnig verið æði mis-
jöfn og lykilatriði að geta greint 
á milli þess sem skiptir máli og 
hins sem gerir það ekki. Samspil 
og samvinna læknis og sjúklings 
í leitinni að vanda viðkomandi er 
mikilvæg og því skiljanlegt að 
óþolinmæði gæti ef ekki fást svör 
hratt og örugglega. Skilgreining-
in á bráðum vanda er hins vegar 
sú að hann er lífshættulegur ef 
ekki er við honum brugðist. Slík 
vandamál fá eðlilega forgang og 
eiga rétt á tafarlausri afgreiðslu, 
til dæmis á bráðamóttöku sjúkra-
húss eða vaktþjónustu. 

Samkvæmt sömu skilgreiningu 
geta þá önnur vandamál beðið, 
sem er óásættanlegt fyrir við-
komandi sem við þau glímir, hann 
er jú að drepast. Nauðsynlegt er 
því að tryggja gott aðgengi að 
almennri heilbrigðisþjónustu á 
dagvinnutíma. Ganga að traust-
um upplýsingum til sjúklinga í 
gegnum internetið og efla lifandi 
ráðgjöf heilbrigðisstarfsfólks í 
gegnum síma og snjalltæki. Þann-
ig myndum við slá margar flugur 
í einu höggi.

Ég er að drepast...

Úrval notaðra bíla á einstöku verði í takmarkaðan tíma

Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Kíkið inn á: 

heklanotadirbilar.is

KJARAKAUP

Subaru Legacy Sport 
sedan Árgerð 2009, dísil 
Ekinn 82.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 2.990.000

KJARAKAUP:  2.490.000 

Toyota Auris 1400 Sol MM
Árgerð 2008, dísil 
Ekinn 103.000 km, mm-skipting
Ásett verð: 2.150.000

KJARAKAUP:  1.750.000

VW Tiguan Trend&fun Tdi
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 54.000 km, 
beinskiptur
Ásett verð:  
4.750.000 
KJARAKAUP:  

4.150.000

Afsláttur: 500.000 Afsláttur: 400.000

Afsláttur: 600.000

HEKLA býður í stuttan tíma einstök kjör á völdum notuðum bílum á meðan 
birgðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Bílarnir eru til sýnis hjá HEKLU, Laugavegi 
170-174 eða umboðsmönnum HEKLU á landsbyggðinni. Kjarakaup HEKLU gera 
þér kleift að eignast gæðabíl á einstöku verði.

HEKLA laugavegi

HEKLA Reykjanesbæ

Mazda 6 Wagon T 
Árgerð 2007, bensín 
Ekinn 167.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 1.490.000

KJARAKAUP:  990.000

Opel Astra 1600 Enjoy 
Árgerð 2008, bensín 
Ekinn 100.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 1.590.000

KJARAKAUP:  1.090.000

Afsláttur: 500.000 Afsláttur: 500.000

HEKLA laugavegi

Toyota Corolla 1,4 VVTi 
Árgerð 2006, bensín 
Ekinn 99.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 1.390.000

KJARAKAUP:  990.000 

Suzuki Grand Vitara 
Premium+ Árgerð 2011, bensín 
Ekinn 91.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 3.490.000

KJARAKAUP:  2.890.000

Toyota Land Cruiser 150 GX 
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 71.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 8.550.000

KJARAKAUP:  7.550.000

Afsláttur: 400.000 Afsláttur: 600.000 Afsláttur: 1.000.000

HEKLA LaugavegiHEKLA Reykjanesbæ

Kia Sorento 33” 
Árgerð 2006, dísil 
Ekinn 135.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 2.390.000

KJARAKAUP: 1.790.000

Afsláttur: 600.000

HEKLA Laugavegi

Audi Q7 4,2
Árgerð 2007, bensín 
Ekinn 103.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 4.890.000

KJARAKAUP:  3.950.000

Afsláttur: 940.000

HEKLA laugavegi

HEKLA Laugavegi

HEKLA laugavegi

HEKLA Laugavegi

HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Í dag er algengt að 
sjúklingar greini sig 

sjálfir með hjálp internets-
ins og í mörgum tilvikum 
hafa þeir rétt fyrir sér. Það 
er hins vegar leikur einn 
að finna sér sjúkdóm sem 
passar við einkenni þess 
sem hefur ekki næga þekk-
ingu til að mismunagreina 
og þannig mögulega vekja 
upp áhyggjur sem geta 
verið með öllu óþarfar.
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Hrunið skapaði á Íslandi og víða 
annars staðar skuldavanda ein-
staklinga, fyrirtækja og ríkja. 
Skuldavandi lýsir sér í því að geta 
til að greiða afborganir brestur 
eða þá að skuldir verða hærri 
fjárupphæð en eignir. Hvorugt 
þessa var til staðar þegar lánin 
voru tekin en hrun gjaldmið-
ils, óðaverðbólga eða atvinnu-
missir breytir því. Skuldavandi 
getur orðið að fjölskylduharmleik 
séu engin úrræði til. Í rannsókn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 2011 á úrræð-
um samfélaga við skuldavanda kom í ljós 
að þau voru hvergi eins umfangs mikil og á 
Íslandi. Nýjar tölur hafa leitt í ljós að marg-
ir hafa alfarið losnað úr skuldavanda, hjá 
öðrum hefur hann minnkað og með hreyf-
ingu á fasteignamarkaði hafa hlutfallslega 
fáir þurft að selja eignir og minnka við sig. 

Enn er þó eftir óleystur skuldavandi 
meðal Íslendinga. Ef fólk þarf – svo nokk-
ur dæmi séu tekin – að greiða svo hátt 
hlutfall tekna sinna í afborganir að það 
safnar skuldum áfram, er skuldavandi 
fyrir hendi. Ef lán hafa hækkað mun 
meira en sem nemur verðmæti eignar og 
ekki eru líkur á að sú staða lagist í bráð. 
Sama á við ef söluverð eignar dugar ekki 
fyrir áhvílandi skuld eða ef ógjörningur 
er að leysa veðlán foreldra sem studdu 
fyrstu kaup barna sinna á íbúð af eign. 
Í öllum þessum tilvikum er afkomu og 
húsnæðisöryggi fólks ógnað og þar með 
mannréttindum þess. 

Þá liggur beint við að spyrja: Leysa ný 
lög skuldavandann á Íslandi? Svarið er nei.   

Lögin koma upp kerfi þar sem ríkis-
skattstjóri úthlutar fé til allra með tiltekin 
lán eftir reiknireglu sem er ekki lögbund-
in heldur eitthvað sem fjármálaráðherra 
ákveður á einhvern óþekktan hátt sem ekki 
er opinber né birt almenningi hver verður.

Helber tilviljun
Einhverjir þeirra sem munu fá verða vissu-

lega fólk í skuldavanda. En það er 
helber tilviljun. 

Tugir milljarða af skattfé fara 
þannig frá ríkissjóði til lántakenda 
óháð því hvort þeir séu milljóna- 
eða jafnvel milljarðamæringar eða 
fólk í skuldavanda sem orðið hefur 
fyrir tjóni. Útkoman er sú að fólk 
í skuldavanda fær ekki nóg til að 
losna. Algerlega er horft framhjá 
því að fjöldi fólks hefur hagnast á 
fasteignakaupum og ekkert tjón 
beðið. Engin tilraun er gerð til að 

miða peningaframlag ríkisins að því að 
leysa skuldavanda að fullu. Í þess stað er 
fé dreift óháð skuldabyrði eða eignastöðu, 
með öðrum orðum: Óháð skuldavanda. 
Fjármálaráðherra, höfundur laganna, sagði 
enda við Kastljós að með þeim útdeildi 
hann ekki réttlæti. 

Fólkið sem eins og fyrr sagði er svipt 
mannréttindum vegna skuldavanda er það 
áfram. Dýrasti reikningur ríkissjóðs – sem 
kostar meira en heilbrigðiskerfið í heild – 
læknar ekki og líknar ekki einu sinni held-
ur dreifir peningum markmiðslaust. Engu 
skiptir þó að allir megi vita og margir vari 
við að þessi peningadreifing kveiki verð-
bólgubál. Seðlabanki Íslands hefur reiknað 
út að verðtryggð lán fjölskyldna á Íslandi 
hækki af þessum sökum einum um 23 millj-
arða, eða sem nemur fjórðungi „leiðrétting-
arinnar“! 

Skuldavandinn mun áfram verða á dag-
skrá Alþingis næstu misseri. Hér er enginn 
„lokapunktur“ eins og fjármálaráðherra 
sagði í atkvæðagreiðslu um frumvarpið. 
Eftir mun sár skuldavandinn standa áfram 
óleystur. Úrræði samfélagsins til lausnar 
hans kosta peninga en fjármagnið verður 
klárað með lögum Bjarna og Sigmundar. 
Það er sorglegt. 

Augljóslega gagnslaus
Við í Samfylkingunni studdum tillögu ríkis-
stjórnarinnar síðasta haust um lagaheim-
ild til Hagstofunnar til söfnunar upplýsinga 

um skuldavandann. Ríkisstjórnin vildi ekki 
bíða niðurstöðunnar – vildi ekki vita fyrst 
og framkvæma svo. 

Samfylkingin vildi skattleggja fjármála-
fyrirtækin til að afla fjár til að leysa þann 
skuldavanda sem enn var óleystur. Þannig 
hefði verið hægt að halda áfram afskriftum 
skulda á grundvelli almennra leikreglna. 

Þessar leikreglur eru alþekktar á Norð-
urlöndum eftir kreppuna þar í upphafi 10. 
áratugarins. Meginreglurnar um afskrift-
ir óinnheimtanlegra krafna og félagsleg 
og efnahagsleg réttindi fólks til að hreinsa 
sig af skuldum og afla sér á ný lánstrausts 
og efnahagslegs sjálfstæðis liggja þar til 
grundvallar. Afskriftakostnaðinn eiga 
fjármálafyrirtæki að bera til að tryggja 
áhættustýringu þeirra og ábyrgð þeirra 
gagnvart samfélaginu. Þessar leikreglur 
eru varanlegar og almennar og skila til 
framtíðar ábyrgu fjármálakerfi sem er 
stöðugt og virðir rétt almennings.    

Lögin um leiðréttinguna svonefndu sem 
Alþingi setti fyrir nokkrum dögum eru að 
minni ágiskun þau fjórtándu sem Alþingi 
Íslendinga hefur sett frá árinu 2008 vegna 
skuldavanda. Þau sem á undan fóru byggð-
ust á þessum almennu meginreglum, var 
beint að tilgreindum skuldavanda og hafa 
skilað miklum árangri við að leysa skulda-
vanda tuga þúsunda Íslendinga – svo mikl-
um að úrlausn á þeirra grunni verður dreg-
in frá peningaúthlutunum nú. Nýju lögin 
byggjast ekki á almennum meginreglum né 
leiðrétta forsendubrest því á hann er hvergi 
minnst í þeim. 

Lögin eru ákvörðun um peningadreif-
ingu úr sameiginlegum sjóðum sem er ein-
staklega dýrkeypt og augljóslega gagnslaus 
til lausnar raunverulegs skuldavanda.

Óleystur skuldavandi áfram
Í Kópavogi eru um 300 börn á bið lista 
eftir leikskólaplássi og hafa foreldrar 
lent í vandræðum vegna þessa. For-
eldrar vilja að börn komist í leikskóla 
þegar fæðingarorlofi lýkur. Bygging 
nýrra leikskóla til að mæta þörfinni 
er dýr framkvæmd. Byggja þarf þrjá 
leikskóla til viðbótar til að anna þörf-
inni. Kostnaður gæti orðið einn millj-
arður króna.

Samfylkingin í Kópavogi vill leita 
leiða til að leysa þetta vandamál. Við 
viljum skoða breytt fyrir komulag á 
upphafi skólagöngu barna í Kópa-

vogi, þannig að grunnskólinn taki tvisvar á ári inn 
börn úr leikskólanum. 

Fyrirkomulagið verði þannig að um áramót á sjötta ald-
ursári hefji börn fædd fyrri hluta árs skólagöngu í grunn-
skóla og í ágúst það sama ár þau sem fædd eru síðari hluta 
ársins. Með því að taka helming hvers árgangs, um 250 
börn, inn í grunnskóla sex mánuðum fyrr en nú er, skap-
ast rými fyrir jafn mörg börn í leikskólum, sex mánuðum 
fyrr en nú er. Þannig styttist tíminn sem foreldrar þurfa 
að brúa frá lokum fæðingarorlofs að skólagöngu.

Töluverður munur á þroska
Annar kostur við það fyrirkomulag er að oft er töluverð-
ur munur á þroska barna sem fædd eru t.d. í janúar og 
síðan í desember. Út frá þeim forsendum gæti verið gott 
fyrir börnin að innritun í skólana fari fram tvisvar á ári.

Við getum tekið dæmi af Jóni og Gunnu sem eignast 
barn í febrúar 2014 og taka níu mánuði í fæðingaror-
lof. Því lýkur í nóvember. Þau þurfa leikskólapláss fyrir 
barnið, en þar sem elstu börnin í leikskólanum byrja í 
grunnskóla að hausti verða Jón og Gunna að leita annarra 
úrræða frá nóvember og fram í júní/júlí því það losna 
engin pláss fyrr en um haustið þegar elsti árgangurinn 
fer úr leikskóla í grunnskóla. 

Ef börn eru tekin inn í grunnskólann tvisvar á ári, í 
janúar og ágúst, fara elstu hópar barna úr leikskóla í 
grunnskóla tvisvar á ári og biðtími Jóns og Gunnu eftir 
leikskólaplássi styttist. Þetta er gott fyrir börnin, foreldr-
ana og samfélagið. Þetta er hugmynd sem við hvetjum 
Kópavogsbúa til að kynna sér vel og útfæra með okkur. 
Þannig gerum við Kópavog betri. 

Þurfa öll börn að byrja 
í skóla á haustin?

FJÁRMÁL

Árni Páll Árnason
formaður 
Samfylkingarinnar

MENNTUN

Pétur Hrafn 
Sigurðsson
oddviti Samfylkin-
garinnar í Kópavogi

Hyundai / BL ehf.

Hyundai – Kauptúni 1 – 210 Garðabæ – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080
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N i b llinn er Hyundai

Hyundai Santa Fe

Sparneytinn l xusjeppi

5 ra byrgð
takmarkaður akstur

Hyundai Santa Fe d sil, 197 hest fl, sj lfskiptur 
Verð fr : 7.450.000 kr.
LED fram- og afturlj s / LCD mælaborð / regnskynjarar  fram ðu
slenskt leiðs gukerfi / leður klæði / bakkskynjarar / panorama glerþak 
rafst rð sæti með minni / aksturst lva

➜ Skuldavandinn mun áfram 
verða á dagskrá Alþingis næstu 
misseri.



BILLIE HOLIDAY Í HANNESARHOLTI
Tríó saxófónleikarans Sigurðar Flosasonar, Himnastigatríóið, 

heldur tónleika í Hannesarholti, Grundarstíg 10, annað kvöld 
kl. 20.30. Tónleikarnir eru tileinkaðir söngkonunni Billie Ho-

liday en hún hefði orðið 99 ára 7. apríl. Á efnisskrá verða lög 
sem Billie hljóðritaði og tengjast henni sterklega. 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Buxnaleggings

Litir: 
drapp, hvít t, 
bleikt og svart

Síðar 
kr. 6.900.-

Kvart 
kr. 5.900.-

Str. S-XXL

Heyrðu umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
til reynslu

Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.

Fyrstu heyrnartækin sem  
tengjast þráðlaust við snjalltæki

Karen Hauksdóttir er 41 árs og 
starfar við garðyrkju á höfuð-
borgarsvæðinu.

„Ég hef tekið Raspberry Ketones frá 
því að það kom á markað hér á Íslandi. 
Ég hef ekki haft mikla trú á svona töflum 
hingað til en ákvað að prófa Raspberry 
og viti menn, eftir rúmar tvær vikur 
uppgötvaði ég að sykurþörfin 
sem ég hef glímt við lengi var 
farin. Nú er ég er ekki að tala um 
minni sykurþörf heldur bara alls 
enga! Ég áttaði mig á því eftir 
að ég fór að taka Raspberry 
að ég átti sama nammið í 
skál á stofuborðinu 
þangað til ég end-
aði með að henda 

því í ruslið. Ég nota belti á vinnubux-
unum mínum og hef lengi verið að setja 
pinnann í gat 5, núna er ég komin í gat 
7 og finnst það nú bara stórmerkilegt 
á svo skömmum tíma.  Ég er ekki frá 
því að ég sofi líka betur og sé orku-
meiri. Mér finnst ég heldur ekki þurfa 
að borða eins mikið og áður. Oft var ég 

orðin hungurmorða í kaffitím-
anum og var þá samt búin að 
fá mér sætindi milli mála. Nú 
hef ég varla drukkið kók í fjórar 

vikur heldur drekk orðið ein-
göngu vatn og suðusúkku-
laðið fer bara í jólabakstur-
inn. Ég mæli eindregið með 
Rasberry Ketones og vil að 

aðrir viti af því!“

LOSNAÐI VIÐ
SYKURÞÖRFINA
GENGUR VEL KYNNIR  Raspberry Ketones hefur hjálpað bæði konum og körl-
um að losna við aukakíló og sykurþörfina sem margir glíma við. Innihald er 
hindberjakjarni og grænt te sem hefur jákvæð áhrif á orku og úthald.

KAREN
HAUKSDÓTTIR 
Sykurþörfin minnkaði 
og líðanin batnaði með 
Raspberry Ketones.
MYND/DANÍEL

ÚTSÖLU-
STAÐIR:
Helstu apótek, 
heilsubúðir og 
heilsuhillur stór-
markaða og 
verslana. Nánari 
upplýsingar á 
www.gengurvel.is.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

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

Úrslitakeppni Skólahreysti lauk um 
helgina með sigri Heiðarskóla úr 
Reykjanesbæ. Skólahreysti var 

fyrst haldin árið 2005 og nýtur sífellt 
meiri vinsælda meðal grunnskólanem-
enda landsins. Í vetur tóku 110 grunn-
skólar þátt og um helgina kepptu tólf 
bestu skólar landsins í Laugardalshöll.
Þjálfari liðs Heiðarskóla, Helena Ósk 
Jónsdóttir, hefur kennt íþróttir við 
skólann síðan 2001. Hún segir Skóla-
hreysti vera frábæra viðbót við íþrótta-
flóru landsins og þeir nemendur sem 
taka þátt séu duglegir að hreyfa sig og 
hugsa um næringuna. „Við finnum það í 
Reykjanesbæ hvað góður árangur skóla 
okkar hefur ýtt undir áhuga ungmenna 
á hreyfingu og hollari lífsstíl. Margir 
krakkanna sem hafa tekið þátt undan-
farin ár eru í ýmsum íþróttum en ég veit 
einnig til þess að keppendur í nokkrum 
skólum hafa ekki æft neinar íþróttir en 
samt staðið sig frábærlega.“

Annar skóli úr Reykjanesbæ, Holta-
skóli, varð í öðru sæti en þessir tveir 
skólar hafa sigrað í keppninni fimm 
sinnum undanfarin sex ár. Árlega keppa 
um 700 krakkar og um 13.000 áhorfend-
ur fylgjast með keppninni yfir veturinn.

Helena er virkilega ánægð með 
keppnina og þau jákvæðu áhrif sem hún 
hefur á æsku landsins. „Hér í bænum er 
fullt af flottum krökkum sem vilja taka 

þátt ár eftir ár og eru virkilega tilbúnir 
til að leggja sig fram. Ég vona svo sann-
arlega að þessi keppni sé komin til að 
vera. Hún hvetur nemendur til að hreyfa 
sig meira, hvort sem það er að æfa ein-
hverja íþróttagrein eða fara í ræktina.“

Hún segir vilja og áhuga til að ná 
árangri skipta mestu máli um gott 
gengi í keppninni. „Ég hef sjálf pers-
ónulega mikinn áhuga á keppninni og 
það smitast til nemenda minna. Síðan 
hjálpar mikið hvað bærinn býr yfir 
góðri íþróttaaðstöðu. Árangur undan-
farin ár hefur líka mikil áhrif á metnað 
krakkanna sem eru tilbúnir að leggja 
sig mjög mikið fram.“

JÁKVÆÐ KEPPNI 
HREYFING BARNA  Skólahreysti hefur góð áhrif á hreyfingu grunnskólanema. 
Tíundu keppninni lauk um helgina með sigri Heiðarskóla úr Reykjanesbæ.

SIGUR!
Liðsmenn sigurliðs 
Heiðarskóla fögnuðu 
sigri um helgina.
MYND/ÚR EINKASAFNI

SKRAUTLEGIR
Stuðningsmenn 
Heiðarskóla voru 
áberandi um helgina.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Sú einfalda athöfn að standa í 
stað þess að sitja verður til þess 
að líkaminn getur brennt tutt-
ugu til fimmtíu fleiri kaloríum á 
hverjum klukkutíma. Kona sem 
er sextíu kíló að þyngd brennir 78 
kaloríum á klukkutíma á meðan 
hún situr í rólegheitum. Ef hún 
situr í átta tíma á dag brennir 
hún aðeins 624 kaloríum sem 
er minna en margir innbyrða í 
kvöldmatnum. Auk þess getur 
kyrrsetulífsstíll leitt til ofþyngdar 
og ýmissa heilsufarsvandamála. 
Jafnvel þeir sem eru duglegir að 
fara í ræktina utan vinnutíma eru 
í aukinni hættu ef þeir eyða meiri-
hluta vökustunda sinna sitjandi. 

Sama kona eyðir 99 kaloríum 
á klukkutíma þegar hún stendur 
í rólegheitum en það gera 792 
kaloríur á einum vinnudegi. 

Þegar fólk stendur leiðir það 
oft til aukinnar hreyfingar, það 
gengur til dæmis um á meðan 
það er í símanum. Þessar litlu 
aukahreyfingar bæta við þann 
kaloríufjölda sem eytt er stand-
andi og auka muninn enn frekar 
á því hvort staðið er eða setið.  

Það er meira unnið með því 
að standa en bara meiri kaloríu-
eyðslu. Líkamsstaðan verður 
betri og stífleiki og verkir í vöðv-
um minnka. Fólk sem stendur í 
vinnunni segir einbeitingu vera 
betri og hugann virkari. Rann-
sóknir hafa auk þess sýnt fram 
á að samfara auknum kyrrsetum 
fólks hafa sjúkdómar eins og 
sykursýki II og hjarta- og æða-
sjúkdómar aukist. 

Sniðugt er því fyrir fólk sem 
vinnur við skrifborð að hafa 
möguleikann á því að hækka 
borðið og standa við það. Ef 
sá möguleiki er ekki til staðar 
er gott að auka hreyfinguna, til 
dæmis með því að leggja lengra í 
burtu frá innganginum í vinnuna, 
fara í göngutúr eftir hádegismat-
inn og ganga upp stiga. Einnig að 
hreyfa sig eins mikið og mögu-
legt er eftir vinnu og um helgar.  

STAÐIÐ Í VINNUNNI
Að standa frekar en að sitja leiðir til betri almennrar líðanar og heilsu. Á 
einum vinnudegi er hægt er að brenna hundruðum fleiri kaloría standandi. 

BETRA AÐ STANDA Þegar staðið er í vinnunni í stað þess að sitja verður líkamsstaðan 
betri og stífleiki í vöðvum minnkar.  MYND/GETTY

Save the Children á Íslandi

 

Nám sem nýtist þér!
Skrifstofubraut I – staðbundið 
nám og fjarnám
Tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla er lögð á
viðskipta- og samskiptagreinar.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst
Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

Skrifstofubraut II - rekstrarfulltrúi
Tveggja anna framhaldsnám á skrifstofubraut Menntaskólans í 
Kópavogi.
Mikil áhersla er lögð á tölvunám, viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og tölvunotkun.
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 22. ágúst
Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

Viðurkenndur bókari 
Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðu-
neytisins til viðurkennds bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um 
bókhald. Kennslan fer fram í samvinnu við KPMG. Starfsmennt greiðir 
skólagjöld sinna félagsmanna. Kennsla hefst 25. ágúst. Sjá mk.is

Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir, fagstjóri hagnýtra 
viðskipta- og fjármálagreina í síma 594 000/824 4114 
eða inga.karlsdottir@mk.is
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SESAMPOPP
Poppkorn (heimalagað) er 
líka fínasta snakk fyrir þá 
sem eru að halda í við sig. 
Til að gera poppið enn meira 
spennandi má blanda hálfri 
tsk. af ristaðri sesamolíu 
saman við poppkornið og 
hálfri tsk. af sesamfræjum.

HRÍSKÖKUGÓÐGÆTI
Hrískökur eru mjög næringarsnauðar en 
einar og sér fremur bragðlausar og 
dauflegar. Með því að setja eitthvað 
spennandi ofan á þær breytast þær 
í fínasta snakk. Hægt er að leika sér 
dálítið með áleggið. Ein hugmynd er að 
smyrja með þunnu lagi af góðu hnetu-
smjöri og raða ofan á ristuðum kókos-
flögum, rúsínum eða öðrum þurrkuðum 
berjum eða jafnvel banana og eplum.

Læknirinn Oz sem varð frægur í 
þáttum Opruh Winfrey, þar sem 
hann var reglulegur gestur, hefur 
nú gefið út sitt eigið heilsutíma-
rit. Mörgum finnst það skrítið 
þegar litið er til þess að bæði 
blöð og tímarit hafa mátt þola 
umtalsverða fækkun lesenda 
undanfarin ár samfara auknum 
vinsældum netmiðla. 

Fyrsta tölublað dr. Oz kom út í 
febrúar og nefnist The Good Life. 
Slík var eftirspurnin að blaðið 
seldist upp á fyrstu dögum en 
áður en það kom út hafði tekist 
að selja 160 þúsund áskriftir. Það 
þykir til marks um að fólk tekur 
mark á sjónvarpslækninum, sem 
er afar vinsæll, og hefur áhuga á 
að lesa um heilsu. Dr. Oz hefur 
verið með eigin sjónvarpsþætti í 
nokkur ár sem hafa slegið í gegn. 

Í tímariti sínu fjallar Dr. Oz um 
allt sem viðkemur heilsusamlegu 

lífi og bættri heilsu. Hann gefur 
uppskriftir að hollum mat og 
ýmis góð heilsuráð. Það virðist 
uppskriftin að því að fá fólk til að 
kaupa tímarit og ekki sakar þegar 
frægur læknir stendur á bak við 
það. Fyrstu tvö blöðin hafa nú 
litið dagsins ljós og er læknir-
inn á forsíðumyndinni á þeim 
báðum. Það er líkt og sjónvarps-
drottningin Oprah Winfrey gerir í 
sínu eigin tímariti. 

Læknirinn Oz á ættir sínar að 
rekja til Tyrklands en flutti ungur 
til Bandaríkjanna með foreldrum 
sínu. Hann stundaði læknanám í 
Harvard á sínum tíma.  Mehmet 
Oz, eins og hann heitir fullu 
nafni, verður 54 ára í júní en 
hann hefur verið valinn einn af 
áhrifamestu einstaklingum heims 
af tímaritinu Time. Dr. Oz hefur 
gefið út fjölmargar metsölubæk-
ur um heilsu.

HEILSUTÍMARIT DR. 
OZ RENNUR ÚT

LÆKNIRINN FRÆGI Dr. Oz á marga aðdáendur víða um heim.LÆKNIRINN FRÆGI Dr Oz á marga aðdáendur

Sykursýki af tegund 2 er vaxandi 
vandamál í hinum vestræna 
heimi. Í Bretlandi þjást 2,9 millj-

ónir manna af sykursýki og þar af 90 
prósent af gerðinni 2. Mataræði skiptir 
miklu þegar tekist er á við sykursýki 2 
og hafa leiðbeiningar í mörgum löndum 
hljóðað upp á að borða oft og lítið yfir 
daginn. Vísindamenn hjá stofnun lækn-
isfræðilegra rannsókna í Prag (Institute 
for Clinical and Experimental Medic-
ine) komust hins vegar að því í nýlegri 
rannsókn að betri árangur fengist með 
því að borða færri og stærri máltíðir 
yfir daginn.

Fréttavefur BBC greindi frá rannsókn-
inni. Þar var 54 sjálfboðaliðum með syk-
ursýki af tegundinni 2 skipt upp í tvo 27 
manna hópa. Annar hópurinn (A6) fékk 
sex máltíðir á dag í tólf vikur, í samræmi 
við ráðleggingar lækna í Tékklandi. 
Hinn hópurinn (B2) fékk tvær máltíðir 
á dag sem borðaðar voru annars vegar 
milli 6 og 10 og hins vegar milli klukkan 
12 og 16. Báðir hópar borðuðu í kring-
um 1.700 kaloríur daglega.

Niðurstöðurnar komu vísinda-
mönnum á óvart. B2-hópurinn missti 
að meðaltali 1,4 kílóum meira en A6 
hópurinn og missti fjórum sentimetr-
um meira af mittismáli. Þá lækkaði 

blóðsykurinn meira hjá hópnum sem 
borðaði færri máltíðir. 

Dr. Hana Kahleova fór fyrir rannsókn-
arteyminu. „Sjúklingarnir [í hópi B2] 
voru afar hræddir um að verða svangir 
að kvöldi en hungurtilfinningin var 
mun minni þar sem sjúklingarnir máttu 
éta fylli sína fyrr um daginn. Þeir sem 
borðuðu sex sinnum á dag urðu hins 
vegar aldrei almennilega saddir,“ sagði 
hún. Taldi hún að jafnvel mætti yfirfæra 
þessar niðurstöður á aðra en sykur-
sjúka sem vildu grenna sig. 

Læknir sem rætt var við í frétt BBC 
sagði niðurstöðurnar áhugaverðar 
og styðja hugmyndir sem þegar eru á 
lofti. Þó sé nauðsynlegt að gera ítar-
legri langtímarannsókn ef breyta eigi 
opinberum viðmiðum fyrir mataræði 
sykursjúkra.

FÆRRI MÁLTÍÐIR 
FREKAR EN FLEIRI
SYKURSÝKI  Vísindamenn í Prag telja að tvær stórar máltíðir á dag séu betri 
fyrir þá sem þjást af sykursýki 2 en margar smærri máltíðir.

Fjölmargir vilja huga að línunum og forðast sætindi og fitandi millibita. 
Þegar löngunin í eitthvað sætt verður óbærileg er gott að geta gripið í 
góðgæti sem slær á sykurþörfina án þess að vekja samviskubit.

FITULÍTILL MILLIBITI

SELLERÍSNAKK
Sellerí er ekki allra en það 
er afar hollt og venst ótrú-
lega. Það má líka bragð-
bæta með því að setja á 
það hummus og niður-
skornar ólívur.

SYKURSÝKI 2     kemur 
upp vegna ónógrar 
virkni og framleiðslu 
insúlíns í líkama. Insúlín 
er hormón sem er nauð-
synlegt til að sykurinn 
komist inn í frumur 
líkamans. Ef virkni og 
framleiðsla insúlíns er 
ónóg nýtist sykurinn úr 
fæðunni illa og blóð-
sykurinn hækkar. 

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



BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA K2900 single cab . Árgerð 2011, 
ekinn 59 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Burðageta 
1455 kg. Lyfta. Verð 3.980.000.- + vask 
Rnr.108404.Bílabankinn 588-0700

FORD Transit. Árgerð 2006, ekinn 129 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.650.000. 
Rnr.192115.Bílabankinn 588-0700

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

HONDA CR-V EXECUTIVE. Árgerð 
2011, ekinn aðeins 64 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur,er á staðnum. Verð 
4.590.000. Rnr.103048.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16
www.bilalif.is

ÓDÝR!
Suzuki Grand Vitara árg 05/2005 
ek 173 þ.km allure yfirfarinn , Gott 
eintak verð aðeins 790 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Bara gaman. Sama lága verðið 
kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

SUBARU Legacy. Árgerð 2007, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.950.000. Rnr.160972.

KIA Sorento ex luxury 7 manna nýr 
bíll. Árgerð 2014, ekinn 1700 KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.790.000. 
Rnr.160981. 7 ára verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ Ml 350 bluetec 
4matic . Árgerð 2012, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 13.490.000. 
Rnr.210364. Hlaðinn aukabúnaði.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝTT SOMERSET
ÚTSALA, Somerset Evolution E2, 
Sólarsella, Truma, Ísskápur, WC, heitt 
vatn ofl, Stórglæsilegt 12 feta Off 
Road fellihýsi, ATH 1 stk í boði, nýja 
útgáfan af Coleman, Verð aðeins 
3.190.000kr, Er í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

M.BENZ Sprinter 616 cdi 4x2. 
Árgerð 2005, ekinn 320 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verðtilboð 2.490.000 + 
VSK Rnr.155983.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

FELLIHÝSI!!
Okkur vantar fellihýsi 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

 PALLHÝSI!!
Okkur vantar Pallhýsi 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. 860 3970.

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

Húsbíll Dodge Ram árg 1998 ekinn 
120 mílur, skoðun 2014. (Svefnpláss 
200*150) Verð 790,000 - skipti. Sími 
6183074

Opel Astra árg. 2001,5 gíra, ek.154 
þ.km., 1.2L vél. S. 6162597.

Silfurgrá Honda CR-V árg. ‚06 
ek.128.000 km. Hefur verið í 
þjónustueftirliti frá upphafi 
(þjónustubók fylgir) og í eigu sama 
aðila. Dráttarkrókur. Verð 1,7 milljón. 
Hákon, 6605550.

GÓÐ KAUP
Til sölu Kia Sorento EX ‚05 dísel, ss, ek 
134 þkm Dráttarkr. flottur bíll tilboð 
1.990 þús Uppl. 617 4888

Nissan X-trail 2003 til sölu, ekinn 
197þ í topp standi selst á 700þ Uppl. 
í s.6614579.

 250-499 þús.

TILBOÐ 380 ÞÚS - VÍSALÁN
TOYOTA RAV4 árg 96 ek 180 þús, 
beinskiptur,4X4 ný tímareim, vel með 
farinn bíll á sett verð 490 þús TILBOÐ 
380 ÞÚS möguleiki á 100% visa s.841 
8955

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 
490ÞÚS, STGR.

Peugeot 307 árg ‚01 ek. 162þús km. 
bsk, skoðaður. 5d. ný heilsársdekk. 
mjög eyðslugrannur. ásett verð 
690þús. Tilboðsverð aðeins 490þús 
stgr. möguleiki á 100% vísaláni. uppl í 
s:659-9696

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPT COROLLA - 
VISALÁN

TOYOTA COROLLA 1,6 VVTI árg 
2002 ek.169 þús, sjálfskiptur, 5 dyra, 
sk.2015, topp eintak! ásett verð 790 
þús TILBOÐ 690 ÞÚS möguleiki á 
100% visaláni í 36 man s.841 8955

 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.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
800 ÞÚS.STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að 
800þús. staðgreitt. Er með pappíra og 
pening til að ganga frá því samdægurs 
ef að samningar nást. Bíllinn má 
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar. 
skoða allar tegundir. Hringdu í 
síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

FERÐAHÚSBÍLL
Til sölu 6 manna húsbíll Fiat Hymer 
disel. Árg. ‚06 Ek. 29000 km. Tilboð 
9,8 milljónir. Uppl. 774 2501.

 Reiðhjól

 Fellihýsi

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



 Fellihýsi

 Vinnuvélar

Slátturvagn: Greenline Árgerð 2001 
Verð:990.000 + vsk. Nánar á www.
velamidstodin.is S:577-5757/6949999 
magnusr@velamidstodin.is

 Bílaþjónusta

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

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

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

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

 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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

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

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

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.

 Málarar

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

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

 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

Búslóðaflutningar, sorpu ferðir, 
Almenn sendibílaþjónusta. Uppl. í s. 
8469987

 Húsaviðhald

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

 Tölvur

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

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

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu landgangur 7,5 m. langur. 
Tilboð 700 þús. Sími 774 2501.

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

 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

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.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

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

 Verslun

HEILSA

 Þjónusta

DÁLEIÐSLA - EFT
Einkatímar, reykstopp með 
árangri, sjálfsefling , losun streitu 
og kvíða Viðar Aðalsteinsson 
dáleiðslufræðingur og sérfræðingur 
í EFT. Áratuga reynsla í mannrækt S: 
694 5494 www.theta.is

 Heilsuvörur

Ég náði árangri með Herbalife. Frítt 
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920, 
rkbald@simnet.is

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

NORSKA - ICELANDIC - 
ENSKA FYRIR BÖRN:

NORSKA I & II - NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. BÖRN og 
FULLORÐNA. ICELANDIC - ÍSLENSKA 
f. útlendinga. Byrja/Start: 2/6, 
30/6, 8/9: Morgna/Síðdegi /Kvölds. 
Mornings/Afternoons/Evenings. 4 
vikur/5 x í viku- 4 weeks/5 days a 
week. Aukatímar: STÆ,TÖL, EÐL, EFN. 
www.iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

 Ökukennsla

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

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

55.000 á mánuði. 

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

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

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

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475. Eftir 
klukkan 17.

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

 Húsnæði óskast

Óska eftir að taka á leigu litla íbúð. 
Sími 661 2014.

Kona óskar eftir lítilli íbúð eða stóru 
herbergi til leigu. Skilvísum greiðslum 
heitið. S. 8672145.
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 Atvinnuhúsnæði

VIÐ SUND
Til leigu 20 fm skrifstofu/ 
þjónustuhúsnæði og 25 fm vinnustofa 
á 2. hæð. Sími 553 9820 og 894 1022

Til leigu ca 100 m² iðnaðarbil VSK 
við Stórhöfða með ca. 3,3 m lofthæð. 
Bilið er með einni innkeyrsluhurð, 
salerni og kaffiaðstöðu. Nánari uppl. 
862-9222.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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.

ATVINNA

 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

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun 
og bónusar í boði. Uppl gefur Ágúst í 
770-2277 og agust@tmi.is

AU PAIR USA
Íslensk fjölskylda í Bandaríkjunum 
óskar eftir að ráða au pair í heilt 
ár. Frá og með í haust. Bandarískur 
ríkisborgararéttur gagnlegur. Umsóknir 
sendist Jóhönnu á joagp@hotmail.com

Stýrimaður óskast með 24. metra 
réttindi á 80 tonna rækjubát. S. 
8617158

 Atvinna óskast

Rafvirki, húsasmiður og málari geta 
bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 848 
6904

TILKYNNINGAR

 Fundir

AÐALFUNDUR 
FLUGFÉLAGSINS 
GEIRFUGL EHF

verður haldinn í Fluggörðum 25, 
101 Reykjavík, miðvikudaginn 28. 
maí 2014, klukkan 20:00. Dagskrá 
í samræmi við 14. gr. samþykkta 

félagsins.

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
félagsins: www.geirfugl.is

AÐALFUNDUR 
FERÐAKLÚBBSINS 
4X4 2014 VERÐUR 

HALDINN AÐ HÓTEL 
NATURA (LOFTLEIÐIR) 
MÁNUDAGINN 26. MAÍ 

KL 20:00
Dagskrá fundarins: 

Setning fundar og dagskrá kynnt 
Kosning fundarstjóra og 

fundarritara 
Skýrsla stjórnarinnar um störf 

félagsins á liðnu starfsári 
Umræða um skýrslu stjórnar 

Skoðaðir reikningar lagðir fram 
og skýrðir Umræða um reikninga 
og þeir bornir upp til samþykktar 
Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa 

verið Tillögur/lagabreytingar 
frá stjórn, nefndum eða 

félagsmönnum 
Kjör stjórnar, varamanna og 

fastanefnda 
Kjör skoðunarmanna 

Önnur mál 
Fundarslit 

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.

 Tilkynningar

Torfærukeppni í Jósepsdal til styrktar 
krabbameinssjúkum börnum 25 maí 
kl. 13:00. Miðaðverð 1500 kr frítt inn 
fyrir 12 ára og yngri.

 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

Útsogsblásarar

Frábærir loftstokkar
á sýnilega staði eða 
þar sem er þröngt.  
Allur fittings í boði!

Flatir stokkar

Kæliklefar
Kælar/ frystar.
Allar stærðir.

Úrval valmöguleika.
Frábært verð.

íshúsið viftur.is
S:566 6000 ∑  Smiðjuvegur 4a, græn gata 

VIFTUR
TILBOÐErtu með næga loftun? Er rakasöfnun?

Viftur-rör-tengi-hlífar

30
ára reynsla

1983 - 2013

  Allt á einum stað! 

Þessar hljóðlátuYfir300
tegundir
á lager

viftur frá

7990
TILBOÐ

Mjög öflugir blásarar 
með veðurkassa. 

 Tilboð: 27.990 kr
Fullt verð: 36.900 

Laus staða við leikskóladeild 
Súðavíkurskóla

Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e. 
grunn- leik- og tónlistarskóla. Núna er laus staða leikskóla-
kennara við leikskóladeild skólans.  

Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er 
áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, vellíðan 
nemenda og samvinnu starfsmanna. 
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 30. maí

Meðmæli óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir 
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í gsm: 893-4985, 
annalind@sudavik.is

Fasteignasala – Sölumaður
Öflug og rótgróin fasteigasala í Reykjavík  
óskar eftir dugmiklum sölumanni til starfa.  

Löggilding í fasteignasölu er kostur. 

Umsóknir sendist fyrir 23. maí  á póstfangið box@frett.is   
merkt:  „Fasteignasala“ 

Save the Children á Íslandi
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

fasteignir

Opið hús þriðjud. 20.maí kl. 17:30-18:00

Logafold 30 

 Stórglæsilegt 309,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum á sjávarlóð á 
einum  besta útsýnisstaðnum við Grafarvoginn.  Auðvelt að hafa sér 
íbúð í kjallara. Hjónasvíta, samtals 7 svefnherbergi og 4 baðherbergi. 
Rómuð veðursæld er í heitu Foldunum enda halla þær mót suðri. Sjón er 
sögu ríkari. Verð: 69,9 millj.  Allar upplýsingar veitir Þórunn s: 773-6000.

Langholtsvegur - tvær íbúðir

Glæsileg 219 fm eign sem skiptist í stórglæsilega 132 fm, 5 herb. hæð 
sem að öll er glæsilega endurnýjuð og hönnuð af Stefáni Boga, granít í 
eldhúsi og baðherb. Vönduð gólefni, parket og flísar. Glæsilegar stofur. 
Á jarðhæð er 60 fm tveggja herb. íbúð með sérinngangi, en innangegnt 
er einnig úr íbúð. Góður 31 fm bílskúr. Eignin er staðsett innan við 
Skeiðarvog og er það rólegi hlutinn af Langholtsvegi. Verð: 54 millj. 
Uppl. veitir Bárður  s: 896-5221.

Opið hús miðvikud. 21.maí kl. 17:30-18:00

Hólmaþing 5A

Glæsilegt 230,5 m2 folkhelt hús á einni fallegustu byggingarlóðinni á 
höfuðborgarsvæðinu. Húsið stendur í skógarrjóðri í ótrúlegri sveitasælu 
með einstöku útsýni yfir Elliðavatn.  Opið bjart og skemmtilegt hús með 
mikilli lofthæð.  Aðkoma er frá Elliðahvammsvegi. Verð:  55 millj.  
Allar upplýsingar veitir Þórunn s: 773-6000

Holtsbúð, Garðabæ m/aukaíbúð

Glæsilegt 312 fm einbýlishús á grónum og barnvænum stað í Garða-
bænum. Húsið nánst allt endurnýjað að innan.  3 baðherb. Parket. 70 
fm séríbúð á neðri hæð sem að auðvelt er að tengja aðalíbúð. Góður 
tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur suðurgarður með stórri timburverönd og 
skjólveggjum. Eign í algjörum sérflokki. Verð: 90 millj. 
Uppl. veitir Bárður 
s: 896-5221.

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

   

Vættaborgir 86- Reykjavík
3ja herbergja neðri hæð 

Glæsileg 82,4 fm. neðri hæð í Grafarvogi. Eignin er mjög glæsileg 
með gegnheilu olíubornu eikarplankaparketi á gólfum, nema baði 
og þvottahúsi þar eru flísar. Eldhús með hvítlakkaðri innréttingu. 
Útgangur á lóð til suðurs úr stofu og eldhúsi. Þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Stutt er í alla þjónustu, leikskóla og skóla. 
Verð 25,9 millj. Verið velkomin.

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

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

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

AKRANES 
– VERSLUNARHÚSNÆÐI TIL LANGTÍMALEIGU

Til leigu verslunarhúsnæði á einni hæð (421,9 m²) á besta stað 
á Akranesi. Húsnæðið er fullfrágengið með góðum útstyllingar-
gluggum. Hentar fyrir fjölbreytta starfsemi. Mörg bílastæði. 
Staðsett við umferðarmikið hringtorg. Í næsta bili er rekin bílasölu-
umboð. Í þessu bili var áður rekin N1 verslun. 
Afhending eftir samkomulagi. 
Upplýsingar á skrifstofu Fasteignasölunnar Hákot, S: 431-4045 
/ 899-4045  hakot@hakot.is. Daníel Rúnar Elíasson, löggiltur 
fasteignasali 

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur
Sigfússon 

lögg. fasteignasali.

LÓUÁS 26 - HFJ.

STEINÁS 9 - GARÐABÆR

KLETTABYGGÐ 4 - HFJ.

samtals 220 fm á frábærum stað. Fimm svefnherb. Verönd. 
Arinn. Flott útsýni. Flott eign á frábærum stað. Verð 58,9 millj. 

Eiríkur Svanur Sigfússon lögg. fasteignasali 
verður á staðnum s: 862-3377

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á góðum stað við Steinás 9 
í Garðabæ.  Húsið er alls 253,1 fm að stærð sem skiptist þannig 
að neðri hæð íbúðar er 189,5 fm, efri hæð 21,5 fm og bílskúrinn 
42,1 fm. V. 75,0 millj.  

Eiríkur Svanur Sigfússon lögg. fasteignasali 
verður á staðnum s: 862-3377

Fallegt miðjuraðhús á þessum skjól góða stað í Hafnarfirði.  
Húsið er alls 194,9 fm að stærð sem skiptist þannig að neðri 
hæðin er 121,1 fm, efri hæð 45,2 fm og bílskúrinn 28,6 fm.  
V. 43,9 millj. 

Eiríkur Svanur Sigfússon lögg. fasteignasali 
verður á staðnum s: 862-3377

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 18:15 - 18:45 VIÐ LÓUÁS 26 í H.F. 

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 19:00 - 19:30 VIÐ STEINÁS 9 Í GBÆ. 

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17:30 - 18:00 VIÐ KLETTABYGGÐ 4 í H.F. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Spennandi vinna í boði.
Ég er 44 ára kona og óska eftir barngóðu aðstoðarfólki um 
helgar. Er gift og móðir 2 ára drengs. Mér finnst gaman að 
lesa bækur, ferðast, þjálfa hundinn okkar og er laganemi  
í Háskóla Reykjavíkur. Lifi lífinu lifandi.

Starfið felur í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs og heimilis-
hald. Unnið er eftir hugmyndafræði um notendastýrða 
persónulega aðstoð.

Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
Hreint sakavottorð skilyrði.
Bílpróf.

Umsóknarfrestur er til 24 maí. 

Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti 
til Ásdísar Jennu: AsdisJenna@npa.is

Flyðrugrandi 12
107 Reykjavík
4 svefnherbergi - laus 15. júní

Stærð: 126 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 30.650.000

Verð: 41.500.000
RE/MAX Alpha kynnir: Falleg endaíbúð á efstu hæð á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Fjögur
svefnherbergi, tvennar svalir með góðu útsýni, samliggjandi stofa og borðstofa. Íbúðin er að nokkru
leyti upprunaleg en vel með farin.
Allar upplýsingar veitir Davíð Ólafsson lög.fast. í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 20. maí kl. 17:30- 18:00

897 1533

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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fimm RÉTTA 
ÓVISSUFERÐ
með vinunum.

Ferskt á hverjum degi

Hangikjöt, eggjasalat og fínt brauð. Roastbeef, remúlaði, 
steiktur laukur og fínt brauð. 
Rækjusalat og fínt brauð.

BITARGGaammllii ggóóððii 20

Hangikjöt, piparrótarsósa, salatmix og kornbrauð. Beikon, 
egg, steiktir, ferskir sveppir og fínt brauð. Kjúklingur, rautt 
pesto, sýrður rjómi, paprika, 
salatmix og kornbrauð.

BITAREEððaallbbaakkkkii 20

Reykt skinka, egg, jöklasalat. Tikka masala kjúklingur, 
jöklasalat. Kjúklingaskinka, smurostur,  ofnbakaðir 
tómatar, salatmix.

BITARTToorrtttiillllllaa vveeiisslluubbaakkkkkii 30

Spínat, rauðlaukur, fetaostur, lauksósa. Lúxusskinka, 
smurostur, salatmix. Reyktur lax, rjómaostur, salatmix.

BITARTTToorrttiillllaaa oossttaabbaakkkkkii 30

Reyktur lax, jöklasalat, chantillysósa, fínt brauð. 
Kjúklingur, egg, lauksósa og kornbrauð. Kalkúnn,
beikon, tómatar, sinnepssósa 
og kornbrauð. 

BITARLLLLúúúxxxxuuussbbbaaakkkkkkii 20

Heilhveititortilla, hummus, paprika, salatmix. Heilhveiti-
tortilla, reyktur lax, salatmix, rjómaostur. Tómattortilla, 
spínat, fetaostur, rauðlaukur, 
lauksósa.

BITARTToorrttiillllaaa hheeiillssuubbbaakkkkii 30

MANNSÁÁvvaaxxttaabbaakkkkii 10
BITARPPííttuubbaaakkkkkii 24

Eplakaka / Súkkulaðikaka / Gulrótarkaka.

BITARKKööökkuubbaakkkkii 24

Viltu bjóða upp á margréttaða óvissuferð á næsta 
fundi? Viltu hafa spennandi hlaðborð í veislunni? 
Við bjóðum upp á ferska og ljúffenga veislubakka 
með fjölbreyttum brauðréttum, tortillum og kökum 
og jafnvel ávöxtum. Það er auðvelt að velja og 

panta á netinu og við bjóðum ókeypis heimsendingu 
á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir eru 4 bakkar eða 
fleiri. Munið að panta þarf bakkana eigi síðar en 
kl. 15:30 daginn fyrir afhendingu. 

Rækjusalat og fínt brauð.

beikon, tómatar, sinnepssósa 
og kornbrauð.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur, perur og fleiri góðir 
ávextir allt eftir árstíðum
og framboði.

.222..444499900 kkkrr.. kkkrr.. 22..99999900 kkkkrrr...

..33.66666000 kkrrr.. rr..33..3333300 kkrr..

..rr.333.333333000 kkkkrr. rrr.333..33333000 kkkrr

565 6000 / somi.is

Pantaðu í 
síma 565 6000 
eða á somi.is.

Bragðgóðir fundir og ljúffengar veislur.

333.333300  kk

Tikka masala kjúklingur 
og íssalat / Reykt 
skinka, eggja- 
og íssalat.

tómatar, salatmix.

33.6666600 kkkrrr..

spínat, fetaostur, rauðlaukur,
lauksósa.

333..666600 kkrr..
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Elskulegur eignmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

ÖRN ERNST ELÍSSON 
lést á gjörgæsludeild FSA þann 7. maí 
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hins látna. 
Fjölskyldan þakkar auðsýnda samúð.

Ingibjörg Elísdóttir
Hafsteinn Elí Arnarson Bethsaida Rún Arnarson
Stefán Þór Arnarson         Ingibjörg Óskarsdóttir
Anna Snjólaug Arnardóttir  Hafsteinn Linnet
Líney Björk Arnardóttir      Guðmundur Ágúst Svavarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

GUÐMUNDUR S. GUÐMUNDSSON 
lést þann 6. maí sl. á Landspítalanum. 
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hins látna. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Gunnlaugur Guðmundsson

Okkar ástkæri faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN KR. BJARNASON
Sléttuvegi 21,

lést á Landspítalanum þann 8. maí. 
Jarðarförin fór fram föstudaginn 16. maí  
í kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðríður Pálsdóttir
Eiríkur Jónsson  Halldóra Ingibergsdóttir
Ingunn Jónsdóttir  Snorri Páll Kjaran
Kristján Örn Jónsson Ragnheiður Sveinsdóttir
Bjarni Jón Jónsson  Hafdís Hilmarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Yndisleg móðir okkar,

KRISTÍN ÁRNADÓTTIR 
Sporðagrunni 14, Reykjavík, 

er látin. 

Árni Björn, Ólafur, Björg, Auður og Einar Stefánsbörn.

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

GUÐLEIF KRISTJÁNSDÓTTIR
Staðarhvammi 7, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 14. maí. 
Útför hennar fer fram frá Víðistaðakirkju í 
Hafnarfirði, þriðjudaginn 27. maí kl. 15:00.

 Helgi Hermann Eiríksson
Halldóra Kristín Helgadóttir  Samúel Guðmundsson
Eiríkur Þór Helgason  Cecilia Nfono Mba
Ívar Helgason                   
 barnabörn og barnabarnabörn.

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

REIMAR SNÆFELLS
fyrrverandi yfirsímaverkstjóri,

dvalar- og hjúkrunarheimilinu Höfða, 
Akranesi,

andaðist laugardaginn 17. maí.

Inga G. Magnúsdóttir
Kristinn Jakob Reimarsson    Ásdís Sigurðardóttir
Guðrún Kristín Reimarsdóttir Aðalsteinn Víglundsson
Inga Snæfells Reimarsdóttir  Jens Snævar Sigvarðsson
Linda Reimarsdóttir             Sveinn Ómar Grétarsson
Pétur Reimarsson              Hera Sigurðardóttir
Gréta R. Snæfells
Fríða Sigurðardóttir          Þórður Þ. Þórðarson
Erling Viðar Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur maðurinn minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,

JÓNAS G. INGIMUNDARSON 
Drangavöllum 5, Keflavík,

verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju 
fimmtudaginn 22. maí kl. 13.00.

Fanney Elísdóttir
Jónas Dagur Jónasson Katrín Guðmundsdóttir
Bryndís B. Jónasdóttir Bjarni Sigurðsson
Önundur Jónasson Díana Hilmarsdóttir
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

HILMAR ÁGÚSTSSON 
fv. útgerðarmaður, 

Herðubreið, Raufarhöfn,

sem andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á 
Akureyri þ. 14. maí sl. verður jarðsunginn frá 
Raufarhafnarkirkju laugardaginn 24. maí kl. 14.00.

Þóra Jones Axel Alan Jones
Kristbjörg Hilmarsdóttir Ingólfur Sveinsson
Valgeir Hilmarsson Elín Högnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Á þessum degi árið 1873 tryggði kaupmaðurinn Levi Strauss 
sér og klæðskeranum Jacob Davis einkarétt-
inn á strigabuxum sem festar voru saman 
með koparnælum. Striganum í buxunum var 
síðar skipt út fyrir svokallað gallaefni og eru 
gallabuxurnar frá vörumerkinu Levi Strauss 
þekktar um heim allan.  

Strauss fæddist í Bæjaralandi árið 1829 en 
fluttist til Bandaríkjanna árið 1847. Hann starfaði 

sem kaupmaður og fór til San Francisco árið 
1853 til að freista gæfunnar. Verslunin gekk hins 
vegar illa og eftir óheppileg viðskipti sat Strauss uppi með 
ókjörin öll af strigaefni. Honum datt það snjallræði í hug að 

sauma buxur úr efninu sem slógu í gegn hjá 
námuverkamönnum vegna þess að þær þóttu 
sérlega endingargóðar. 

Árið 1872 sendi klæðskerinn Jacob Davis 
bréf til Strauss og benti honum á að það 
mætti styrkja viðkvæmustu álagspunktana 
með koparfestingum. Davis og Strauss 
ákváðu að leggja saman krafta sína, fengu 
einkaleyfi á hugmyndinni og hófu fjölda-

framleiðslu á strigabuxum með koparfestingum. 
Síðar skiptu þeir um efni, hættu við strigann og fóru að nota 
blátt gallaefni og gallabuxurnar, eins og við þekkjum þær í 
dag, litu dagsins ljós. 

ÞETTA GERÐIST 20. MAÍ 1873

Einkaleyfi  fæst á buxum Levi Strauss
Levi Strauss 
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Síðar skiptu þeir um

„Í lögum kórsins er öll fjáröflun 
bönnuð og það laðar konur í kórinn,“ 
segir Hrefna Sigurðardóttir, for-
maður kvennakórsins Heklanna, en 
kórinn stendur fyrir vortónleikum 
í kvöld ásamt Drengjakór Þorfinns-
bræðra. 

Undirtitill Heklanna er „kórinn 
sem bakar ekki“ og kveða lög kórs-
ins á um að ekki sé stunduð fjáröflun 
í formi kökubasara eða farandsölu af 
nokkru tagi á vegum hans. 

Kórinn var stofnaður í Mosfellsbæ 
í febrúar 2003 og er því að ljúka sínu 
ellefta starfsári. „Við erum svona á 
bilinu 25 til 28 konur í kórnum og 
höfum komið fram víða. Við fórum 

til að mynda í heilmikla söngferð til 
Ítalíu í fyrra,“ bætir Hrefna við. 

Eins hafa þær hafa tekið þátt í lands-
mótum kvennakóra sem eru haldin þriðja 
hvert ár, nú síðast á Akureyri nýliðna 
helgi þar sem um það bil 700 konur af 
öllu landinu komu saman og sungu af 
hjartans lyst. Stjórnandi kórsins er Vil-
borg Þórhallsdóttir.

Eins og fyrr segir kemur Drengja-
kór Þorfinnsbræðra einnig fram með 
Heklunum en drengjakórinn var stofn-
aður haustið 1996 af bræðrum í Oddfel-
lowstúkunni Þorfinni karlsefni. Kórinn 
hefur aðallega komið fram á skemmtun-
um hjá Oddfellowstúkum og á góðgerðar-
samkomum. Hann hefur farið í nokkrar 

söngferðir, meðal annars til Ítalíu, Flat-
eyrar og Dalvíkur. Stjórnandi drengja-
kórsins er Guðbjörg R. Tryggvadóttir. 

„Við ætlum að syngja íslenska og 
erlenda tónlist, við syngjum um ástina og 
lífið.“ Heklurnar ætla einnig að syngja 
norræna lagasyrpu og þá er einnig 
syrpa með lögum Hljóma á efnisskránni. 
„Einnig ætla tvær systur, þær Lilja Petra 
og Guðlaug Ásgeirsdætur, sem leika á 
fiðlu og þverflautu, að spila með undir-
leikara hvor í sínu laginu,“ bætir Hrefna 
við. Undirleikari á tónleikunum er Aðal-
heiður Þorsteinsdóttir.

Tónleikarnir í kvöld hefjast klukkan 
20 og fara fram í sal Framhaldsskólans í 
Mosfellsbæ.   gunnarleo@frettabladid.is

Kórinn sem bakar ekki
Kvennakórinn Heklurnar og drengjakór Þorfi nnsbræðra fagna vorinu með tónleikum.

GAMAN SAMAN  Kvennakórinn Heklurnar heldur tónleika í kvöld, ásamt Drengjakór Þorfinnsbræðra. MYND/EINKASAFN

Listasafn Samúels boðar til samba hátíðar í Iðnó annað 
kvöld klukkan 20. Tilefnið er að safna fé til að reisa 
aðstöðuhús í Selárdal í sumar þar sem hugmyndin er að 
lista- og fræðimenn geti gist og unnið að verkum sínum 
við ysta haf.

Viðburðurinn er á vegum Félags um endurreisn Lista-
safns Samúels Jónssonar frá Brautarholti í Selárdal. 
Félagið var stofnað árið 1998 og hefur, ásamt fleiru, 
unnið að lagfæringum á húsum og listaverkum að 
Brautarholti. 

Meðal þeirra sem koma fram á tónleikunum annað 
kvöld eru Dj. flugvél og geimskip, Ghostigital, Sin Fang, 
Helíum og VÍÓ. Aðgangseyrir verður 1.000 krónur en 
frjáls framlög eru vel þegin auk þess sem minjagripir 
og hollvinaskírteini verða til sölu.

Sambahátíð fyrir Samúel í Selárdal
Listasafn Samúels Jónssonar heldur fj áröfl unartónleika í Iðnó annað kvöld.

EITT VERKA 
SAMÚELS
 Leifur heppni, er 
eitt margra verka 
hans við húsið í 
Selárdal.
MYND/ÓLAFUR J. ENGIL-
BERTSSON



Stilling hf. | Sími 520 8000 | stilling.is/ferdavorur | stilling@stilling.isStilling h

        Ferðabox og 
hjólafestingar



20. maí 2014  ÞRIÐJUDAGUR| LÍFIÐ | 20

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. skref, 6. í röð, 8. jafnvel, 9. dauði, 
11. í röð, 12. miklu, 14. farði, 16. 
tónlistarmaður, 17. spor, 18. lærir, 20. 
kyrrð, 21. ólesandi.

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. drykkur, 4. eftirsjár, 5. elds-
neyti, 7. kæna, 10. næði, 13. bein, 15. 
krakki, 16. kjafi, 19. sjó.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. stig, 6. áb, 8. eða, 9. lát, 
11. rs, 12. stóru, 14. smink, 16. kk, 17. 
far, 18. les, 20. ró, 21. ólæs. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. te, 4. iðrunar, 
5. gas, 7. bátskel, 10. tóm, 13. rif, 15. 
krói, 16. kló, 19. sæ.

Gauti Páll Jónsson (1.618) hafði hvítt 
gegn Sverri Erni Björnssyni (2.126) 
í sjöttu umferð b-flokks Wow air 
Vormóts TR.
Hvítur á leik:

25. Hxf7! Kxf7? (25. Dc4! er langbesti 
leikurinn) 26. Dxh7! Bxg5 (26. … Bf8 
27. Hf3+ Ke7 28. Dg6!) 27. Be6+ Kf6 
(27. … Ke8 28. Hf3!) 28. Hf3+ Ke5 29. 
Dd3! Dc5 30. De2+ og svartur gafst 
upp enda mát eftir 30. … Kd4 31. Hf4#. 
Glæsilega teflt hjá Gauta Páli.
www.skak.is  Lokastaða Wow air 
Vormóts TR

Sæktu!
Hvað er í gangi? 

Hann hleypur 
framhjá pinnanum?

Þú þekkir 
Bjarna...

Hann á það til 
að rugla saman 

orðunum!

Þið hafið það 
gott í dag, þegar 

ég var á þínum 
aldri þurfti ég 
að drekka úr 
klósettinu!

Ónei, ekki seg ja mér að 
ísskápurinn sé bilaður líka! 

Allt hérna inni er 
heitt.

Hringdu í við-
gerðaliðið! 

Hvort? Þá 
sem gera við 

örbylg juofninn 
eða ísskápinn?

Alveg 
sama! 

Bæði! Bara 
hringdu!

Er að hring ja! 
Er að hring ja!

Það 
hringir

Þegar þeir 
svara spurðu 

hvort að 
uppþvotta-
vélin eigi að 
leka svona 

mikið.

Frægðin er næsti bær við himnaríki, eins og allir fjölmiðla-
notendur vita. 

Árni Bergmann
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TÓNLIST  ★★★★ ★

Mattheusarpassía Bachs
Stjórnandi Jón Stefánsson
Einsöngvarar Benedikt Kristjánsson, 
Bergþór Pálsson og Davíð Ólafsson. 
KÓR OG GRADUALEKÓR LANGHOLTS-
KIRKJU SÖNG, 
KAMMERSVEIT KIRKJUNNAR LÉK. 
LAUGARDAGUR 17. MAÍ Í LANGHOLTS-
KIRKJU.

Um þessar mundir heldur Jón 
Stefánsson upp á 50 ára afmæli 
frá því að hann gerðist organ-
isti Langholtskirkju. Fáir hafa 
haft jafn afgerandi áhrif á sögu 
kirkjutónlistar á Íslandi. Bæði 
með vönduðu tónleikahaldi í 
kirkjunni og með kórskólum þar 
sem krakkar allt niður í fjög-
urra ára eru skóluð í listinni. 
Minnsti kórinn heitir Krúttakór-
inn, svo eru það grallarakórarn-
ir (Graduale, Graduale Futuri og 
hinn margverðlaunaði Graduale 
nobili) auk Kórs Langholtskirkju 
– ég er sjálfsagt að gleyma ein-
hverjum. En þetta er fallegt starf 
og ákaflega mikilvægt fyrir tón-
listarlífið á Íslandi í heild sinni. 

Jón hélt upp á stórafmælið 
með einhverju veigamesta verki 
tónbókmenntanna, Mattheusar-
passíu Bachs. Í nýafstaðinni 
dymbilviku tíðkast það að rifjuð 
er upp píslarsaga Krists, og tón-
smíð Bachs er einhver magnað-
asta tónahugleiðing þessarar 
sögu sem um getur. Hún skiptist 
í frásögn guðspjallamanns sem 
syngur texta Mattheusarguð-
spjalls, en inn á milli hefja upp 
raust sína persónur í sögunni og 
er Jesús þar í stóru hlutverki. 
Reglulega er staldrað við í frá-
sögninni með aríum og kórum 
þar sem atburðirnir eru hug-
leiddir og þeir settir í víðara sam-

hengi. Mattheusarpassían er því 
býsna löng, að þessu sinni hófst 
hún klukkan 4 og lauk ekki fyrr 
en hálf átta, þó með hléi auðvitað. 

Of langt mál væri að telja upp 
hvern og einn sem söng aríur. 
Þetta voru kórmeðlimir og 
stóðu sig nokkuð misjafnlega, 
enda ekki allir fullskólaðir ein-
söngvarar. Sá einsöngvari sem 
mest mæddi á var auðvitað guð-
spjallamaðurinn sem var leikinn 
af Benedikt Kristjánssyni. Það 
er maður sem ég hef fylgst með 
í gegnum tíðina, af einskærri 
ánægju verð ég að segja. Bene-
dikt hefur akkúrat tenórröddina 
fyrir svona hlutverk, hún er mjúk 
og björt, nánast ekki af þessum 
heimi. Hún hefur líka þést og 
styrkst síðan ég heyrði í henni 
síðast sem var ánægjulegt að 
upplifa. 

Hinn burðarsöngvarinn var 
Bergþór Pálsson sem var í hlut-
verki Jesú. Hann stóð sig prýði-
lega og gott betur. Rödd Bergþórs 
hefur dökknað með aldrinum og 
það fer henni vel. Þetta var Jesús 

sem sópaði að, það var kraftur í 
honum, en þó beislaður og fók-
useraður. Tilfinningarnar voru 
ekki á yfirborðinu. En maður 
fann fyrir þeim undir niðri, sem 
gerði sönginn áhrifamikinn. 

Einnig kemst ég ekki hjá því að 
nefna Davíð Ólafsson í hlutverki 
Pontíusar Pílatusar, túlkun hans 
var kraftmikil og grípandi. 

Umhverfis allt saman var svo 
kór kirkjunnar, einnig Graduale-
kórinn og kammersveit kirkj-
unnar. Auðvitað var ekki allt 
fullkomið, einstaka sellótónar 
hefðu mátt vera markvissari, 
sumir tenórar örlítið hreinni. 
En í það heila var hljóðfæraleik-
ur og söngur fullur af andakt, 
en samt hæfilega léttur undir 
markvissri stjórn afmælisbarns-
ins síunga. Það gerði að verkum 
að þessar þrjár klukkustundir 
og hálftími voru undarlega fljót 
að líða.  

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Stórbrotinn flutn-
ingur á Mattheusarpassíu Bachs.

Tilkomumikil stund

KÓR LANGHOLTSKIRKJU  „Í það heila var hljóðfæraleikur og söngur fullur af 
andakt, en samt hæfilega léttur undir markvissri stjórn afmælisbarnsins síunga.“

„Tónlist Gustavs Mahlers spann-
ar allan skalann og sveiflar manni 
öfganna á milli. Þar getur ýmis-
legt gerst og framvindan er ekki 
alltaf eins og maður býst við,“ 
segir Árni Heimir Ingólfsson 
tónlistarfræðingur. Hann ætlar 
að leiða hlustendur um heim 
þriðju sinfóníu Mahlers í Kalda-
lóni í Hörpu í kvöld klukkan 20. 
Vinafélag Sinfóníuhljómsveit-
ar Íslands stendur fyrir kynn-
ingunni, en verkið er á dagskrá 
hennar þann 23. maí, á Listahátíð 
í Reykjavík. 

Sinfónían er ein sú mikilfeng-
legasta sem Mahler samdi, en 
hún heyrist sjaldan á tónleikum 
og hefur aðeins einu sinni áður 
verið flutt á Íslandi. 

„Tónlistin er gífurlega flott, 
með mjög glæsilegum hápunktum 
en viðkvæmari köflum á milli og 
nýtur sín auðvitað hvergi betur en 
í lifandi flutningi í góðum hljóm-
burði. Það er líka margt fólk sem 
tekur þátt, risastór hljómsveit, 
bandaríska mezzósópransöngkon-
an Jamie Barton, sem er eitt heit-
asta nafnið í dag, og tveir kórar; 
kvennakór og barnakór sem báðir 
eru undir stjórn Möggu Pálma. 
Svo er Osmo Vänskä að stjórna 
og hann var nú að vinna Grammy-
verðlaun fyrr á þessu ári. Þetta er 
stórviðburður enda er öllu tjald-
að til.“ 

Aðgangur að kynningunni er 
ókeypis og allir eru velkomnir. 

 - gun

Mikilfenglegasta sin-
fónía Mahlers kynnt
Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur kynnir 
3. sinfóníu Mahlers í kvöld í Kaldalónssal Hörpu.
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I

TÓNLISTAR-
FRÆÐINGURINN  
Árni Heiðar hefur 

tvisvar farið á 
flutning á þriðju 
sinfóníu Mahlers 

og segir þá tónleika 
alltaf sitja í 

minningunni.
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VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.190.000 KR. - GERÐU VERÐSAMANBURÐ
.

Mazda2 er sparneytinn, ótrúlega lipur og hagkvæmur í rekstri. Hann er búinn öflugri 1,3 lítra bensínvél sem þó eyðir 
einungis frá 4,3 l/100 km og fær frítt í stæði.   Mazda2 er áreiðanlegur, öruggur, vel búinn og frábær í endursölu. 

Taktu snúning á Mazda2, gerðu góð kaup og lækkaðu rekstrarkostnaðinn.
MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

*

Mazda2 eyðir 4,3 l/100 km í langkeyrslu og fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.

5 stjörnu öryggi!



Nú í 36 púða pokum

Nýjar glæsilegar Senseo vélar komnar

Takmarkað upplagTakmarkað upplag
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BAKÞANKAR 
Álfrúnar 
Pálsdóttur

Ryan Gosling frumsýnir síðar í 
vikunni kvikmyndina Lost River 
á kvikmyndahátíðinni í Cannes 
sem nú stendur yfir, en hann 
tók sér hlé frá leikferlinum til 
að skrifa handritið að myndinni 
ásamt því sem hann fer með leik-
stjórn hennar.

Lost River fjallar um einstæða 
móður sem uppgötvar dimm-
an handanheim, á meðan sonur 
hennar finnur veg sem leiðir 
hann að leynilegum litlum bæ, 
sem er neðansjávar. Með aðal-
hlutverk fara Christina Hendr-
icks, Saoirse Ronan og unnusta 
Ryans Gosling, Eva Mendes.  - ósk

Gosling frum-
sýnir í Cannes

RYAN GOSLING  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Rokkaður rauður dregill
Billboard-verðlaunin voru veitt í Las Vegas um helgina og fj ölmenntu stjörnurnar. Það var greinilegt að 
þær voru komnar í sumarskap enda litríkir og stuttir kjólar úr léttum efnum áberandi. Jennifer Lopez stal 
senunni eins og henni einni er lagið í rauðum kjól frá Donnu Karan. 

LITRÍKT LEIKKONAN LUCY HALE 
ÚR SJÓNVARPSÞÁTTUNUM PRETTY 
LITTLE LIARS LÉT SIG EKKI VANTA. 

VÍGALEGUR RICKY MARTIN 
MÆTTI MEÐ SÓLGLERAUGU. 

GLÆSILEG CARRIE UNDERWOOD 
KLÆDDIST FAGURGULUM KJÓL. 

SENUÞJÓFUR JENNIFER LOPEZ 
STAL SENUNNI Í ÞESSUM RAUÐA 
KJÓL EFTIR DONNU KARAN. 

SÆTAR SYSTUR KENDALL OG 
KYLIE JENNER VORU FLOTTAR Í 
HVÍTU Á RAUÐA DREGLINUM. 

SVARTUR KJÓLL JORDIN SPARKS 
VAR GLÆSILEG Í KJÓL FRÁ 
MICHAEL COSTELLO. 

DRAMATÍSK SÖNGKONAN KESHA 
Í SVÖRTUM SÍÐKJÓL MEÐ SÍÐU 
SLÖRI. 

Vinsælasti tónlistarmaðurinn: 
Justin Timberlake
Besti nýliðinn: 
Lorde 
Besti tónlistarmaðurinn: 
Justin Timberlake
Besta tónlistarkonan: 
Katy Perry 
Besta sveitin: 
Imagine Dragons 
Bestur á topp 200 listanum: 
Justin Timberlake
Bestur á topp 100 listanum: 
Imagine Dragons 
Besti digital-flytjandinn: 
Katy Perry
Besti útvarpsflytjandinn: 
Justin Timberlake
Besti tónleikaflytjandinn: 
Bon Jovi 

VINNINGSHAFAR Í 
BILLBOARD 2014

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

THE 
BATTLE FOR 
THE STREET 

BEGINS.

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE

CHICAGO TRIBUNE ROGEREBERT.COM

VONARSTRÆTI 5, 8, 10:10

BAD NEIGHBOURS 5:50, 8, 10:20

LÁSI LÖGGUBÍLL 6

THE OTHER WOMEN 8, 10:40

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

Miðasala á: 

VONARSTRÆTI 
BAD NEIGHBOURS 
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL
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- LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, FB L 

„BESTA ÍSLENSKA  
KVIKMYND SÖGUNNAR!“

“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

Save the Children á Íslandi

Þá er tíminn genginn í garð. Tím-
inn þegar strætóskýlin eru vegg-

fóðruð með fagurlega fótósjoppuðum 
andlitum. Sem, með sólskinsbrosi 

eða traustvekjandi augnaráði, eru 
að reyna að sannfæra mann um að 
skynsamlegt sé ráða þau í vinnu. 
Næstu tvær vikurnar einkennast 
af vinabeiðnum á samskiptamiðl-
um frá ókunnugu liði í atkvæða-
leit og heilu flokkunum sem eru 
búnir að uppgötva mátt nýrra 

samskiptamiðla.

ÉG er einmitt þetta 
óákveðna og óflokksbundna 
atkvæði sem þessir ein-
staklingar eru að reyna 
að næla í. Einhver sem 
hefur ekki alltaf kosið 
það sama og er tilbúin að 
hlusta á kosningaloforð. 
Ef það væri nú aðeins 
betri ferilskrá með kosn-
ingaloforðum í gegnum 
tíðina, en það er önnur 
saga. Ég er atkvæðið 
sem skiptir um skoðun 

daglega. Hvort á ég að kjósa fyrir mig 
eða heildina? Það sem er best fyrir mig 
persónulega er ekki endilega best fyrir 
borgina. 

ÞETTA er alltaf erfiður tími fyrir 
mig. Þó að mér lítist kannski vel á 
einn frambjóðanda þýðir ekki endilega 
það sama fyrir samflokksmann hans í 
næsta sæti á listanum. Frír ís eða ham-
borgarar, ókeypis leikskólar (sem væri 
reyndar frábært), heimalagaður matur 
eða skemmtanahald allan sólarhring-
inn er ekki að auðvelda mér valið eða 
sannfæra mig.

ÞAÐ væri allt miklu auðveldara ef 
maður fengi að kjósa persónur í stað 
flokka. Í stað þess að gera eitt x á 
atkvæðaseðil yrðu kosningarnar eins 
og þessi blessaða Fantasy-keppni sem 
boltafólkið er vitlaust í. Búðu til þína 
draumaborgarstjórn, ég sé herferð-
ina fyrir mér. Ísinn, blöðrurnar og 
pönnukökurnar væru óþarfar. Ég væri 
allavega ekki í erfiðleikum með að 
stilla upp mínu liði til sigurs. Fullt af 
góðu fólki, og þvert á flokka. 

Draumaliðinu stillt upp



EF GRUNUR LEIKUR Á GALLA

Þú hefur samband við okkur og lýsir meintum 
galla á fasteigninni. Afrit af öllum gögnum um 
fasteignakaupin eru send til okkar, m.a. 
sölu rlit, kauptilboð og kaupsamningar.

Frumherji skoðar fasteignina. Sérhæfð lög-
fræðiráðgjöf ona de lögmanna um möguleg 
úrræði og næstu skref fylgir í kölfarið. 
Þjónusta þessara fagaðila er veitt fyrir fast verð 
kr. 95.900 miðað við einn galla og íbúð í eigu 
einstaklings/a á höfuðborgarsvæðinu (sjá galli.is).

ALGENGIR FASTEIGNAGALLAR

 Leki frá þaki, gluggum eða útveggjum vegna 

ófullnægjandi frágangs.

 Galli í lagnakerfum fasteignar.

 Raka- og sveppamyndun.

 Frágangi almennt ábótavant.

 Gölluð eða röng efni notuð við byggingu.

 Aðrir byggingargallar, leyndir eða óleyndir.

HEILDSTÆÐ RÁÐGJÖF VEGNA FASTEIGNAGALLAMÁLA

Mat á göllum fasteigna og lögfræðileg ráðgjöf í 
kjölfarið hefur hingað til verið ókið og tímafrekt 
ferli þar sem kostnaður hleypur y rleitt á hundruðum 
þúsunda króna. Frumherji og ona de lögmenn 
bjóða nú upp á einfaldari, jótvirkari og hagstæðari 
þjónustu en áður hefur þekkst hér á landi.

Þjónustan okkar hefur það markmið að auðvelda 
athugun á réttarstöðu þinni ef þig grunar að 
fasteignin þín sé gölluð. Ráðgjö nni er fyrst og 
fremst ætlað að veita einstaklingum heildstæða 
mynd af þeim úrræðum sem í boði eru fyrir fast verð.

Galli.is - Klapparstíg 25-27 - 101 Reykjavík - Sími: 511 33 00 - Netfang: galli@galli.is - Vefsíða: www.galli.is

[ LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF ]

 [ FASTEIGNASKOÐUN ]

95.900VERÐ M/VSK OG MIÐAST VIÐ EINA ÍBÚÐ 
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU Í EIGU 

EINSTAKLINGS/A. NÁNARI UPPL. Á GALLI.IS

BJÓÐUM FASTEIGNASKOÐUNOG LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF Í 
EINUM HAGKVÆMUM PAKKA KR.

KOM GALLINN Í LJÓS
EFTIR Á? FJÖLBÝLISHÚS,

HÆÐIR, PARHÚS,
RAÐHÚS, EINBÝLISHÚS,
SUMARHÚS,
ATVINNUHÚSNÆÐI O.FL.

NÝTT Á
ÍSLANDI

HEFUR ÞÚ NÝLEGA KEYPT FASTEIGN 
EÐA ÁTT ÞÚ FASTEIGN OG TELUR AÐ 
HÚN SÉ GÖLLUÐ AÐ EINHVERJU LEYTI?

B
etri Sto

fan ehf.
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 Það takmarkar mig 
mikið að geta ekki notað 

allan þann tíma sem ég 
þarf í þjálfunina.

Gunnar Páll Jóakimsson.

Mörkin: 0-1 Ásgeir Örn Arnþórsson (22.), 1-1 Pape 
Mamadou Faye (59.), 1-2 Sadmir Zekovic (61.).

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 5 - Ómar 
Friðriksson 2 (63., Henry Monaghan 6), Óttar 
Steinn Magnússon 6 (46., Aron Elís Þrándarson 7), 
Alan Lowing 6, Halldór Smári Sigurðsson 6 - Igor 
Taskovic 6, Kristinn Jóhannes Magnússon 5, Dofri 
Snorrason 6 - Agnar Darri Sverrisson 6, Todor 
Hristov 6, Pape Mamadou Faye 4 (74., Sveinbjörn 
Jónasson -).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 6 - Elís 
Rafn Björnsson 6, Kristján Valdimarsson 6 (75., 
Davíð Þór Ásbjörnsson -), Ásgeir Eyþórsson 6, 
Viktor Örn Guðmundsson 4 - Tómas Joð Þor-
steinsson 4, Daði Ólafsson 3 (46., Oddur Ingi 
Guðmundsson 6), Ryan Maduro 6 - Ásgeir Örn 
Arnþórsson 6, Gunnar Örn Jónsson 4, *Sadmir 
Zekovic 7 (83., Andrés Már Jóhannesson -).

Skot (á mark): 14-9 (5-3) Horn: 8-1

Varin skot: Ingvar 1 - Bjarni 4

1-2
Gervigr. Lau. 
Áhorf: 840

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2014
STAÐAN
FH  4  3  1  0    6-1  10
Stjarnan  4  3  1  0    7-4  10
Keflavík  4 3  0  1    6-2  9
Fjölnir  4  2  2  0    8-4  8
Valur  4  2  1  1    8-6  7
KR  4  2  0  2    4-4  6
Fylkir  4  2  0  2    5-6  6
Fram  4  1  1  2    6-8  4
Víkingur  4  1  1  2    3-6  4
Breiðablik 4  0  2  2    4-7  2
ÍBV  4  0  1  3    3-7  1
Þór  4  0  0  4    5-10  0

NÆSTU LEIKIR
Fimmtudagur 22. maí: 18.00 ÍBV - Víkingur, 
19.15 Fjölnir - KR, Fram - Breiðablik, Þór - 
Fylkir, 20.00 Keflavík - FH, Stjarnan - Valur.

HANDBOLTI Stjörnukonan Jóna 
Margrét Ragnarsdóttir lék sinn 
síðasta leik á ferlinum þegar 
Stjarnan tapaði í oddaleik á móti 
Val í úrslitaeinvígi Olís-deildar 
kvenna í handbolta á laugardaginn. 
Jóna Margrét náði ekki að kveðja 
með Íslandsmeistaragull um háls-
inn en átti ótrúleg úrslitaeinvígi 
þar sem hún jafnaði tólf ára met 
Ragnheiðar Stephensen.

Jóna Margrét skoraði 41 mark 
í leikjunum fimm eða 8,2 mörk að 
meðaltali í leik. Hún varð þar með 
önnur konan í sögu úrslitakeppn-
innar sem brýtur 40 marka múr-
inn í úrslitaeinvígi um Íslands-
meistaratitilinn og sú fyrsta síðan 
Ragnheiður Stephensen skoraði 
einnig 41 mark fyrir Stjörnuna í 
úrslitaeinvíginu á móti Haukum 
vorið 2002. Ragnheiður skoraði 
tveimur mörkum fleira af víta-
línunni heldur en Jóna Margrét í 
nýlokinni úrslitaseríu.

Svo skemmtilega vill nú til að 
Jóna Margrét spilaði við hlið Ragn-
heiðar í þessu úrslitaeinvígi fyrir 
tólf árum og var þá með sextán 
mörk í leikjunum fimm. Jóna Mar-
grét skoraði meira að segja einu 
marki meira en Ragnheiður í leik 
eitt eða sjö á móti sex.

Ragnheiður þurfti eins og Jóna 
Margrét núna að sætta sig við silf-
urverðlaun alveg eins og sjö af átta 
sem hafa skorað flest mörk í einu 
úrslitaeinvígi í sögu úrslitakeppni 
kvenna. Af átta efstu á topplist-
anum varð aðeins Ragnheiður 
Íslandsmeistari þegar hún skoraði 
36 mörk í úrslitaeinvíginu 1998 en 
Stjarnan vann þá Hauka í oddaleik.

Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
skoraði 31 mark fyrir Val í ein-
víginu í ár og komst með því inn á 
topp tíu listann en hún er jafnframt 
í öðru sæti yfir þær sem hafa skor-
að mest og fagnað titlinum.

 - óój

Jóna Margrét kvaddi með markameti
Engin kona hefur skorað fl eiri mörk í einu úrslitaeinvígi um Íslandsmeistaratitilinn.

ÖFLUG  Jóna Margrét skoraði 41 mark í 
einvíginu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Á ENN METIÐ  Ragnheiður Stephensen 
með Stjörnunni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Mörkin: 1-0 Patrick Pedersen (10.), 1-1 Ósvald 
Jarl Traustason (18.), 2-1 Bjarni Ólafur Eiríksson 
(31.), 2-2 Hafsteinn Briem (39.), 3-2 Patrick 
Pedersen (42.), 4-2 Kristinn Ingi Halldórsson (65.), 
5-2 Indriði Áki Þorláksson (88.), 5-3 Hafsteinn 
Briem (90.)

VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 - James 
Hurst 6, Magnús Már Lúðvíksson 5, Mads Nielsen 
6, Bjarni Ólafur Eiríksson 7 - Iain Williamson 
6, Halldór Hermann Jónsson 5, Kristinn Freyr 
Sigurðsson 6 - Kristinn Ingi Halldórsson 6 (79., 
Indriði Þorláksson -), Arnar Geirsson 4 (63., 
Sigurður Lárusson 6), Patrick Pedersen 8 (71., 
Kolbeinn Kárason -).

FYLKIR (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 5 - Viktor 
Bjarki Arnarsson 6, Ingiberg Ólafur Jónsson 6, 
Tryggvi Sveinn Bjarnason 5, Einar Bjarni Ómars-
son 5 (67., Haukur Baldvinsson 4) - Hafsteinn 
Briem 8, Jóhannes Karl Guðjónsson 5, Arnþór Ari 
Atlason 4 (82., Alexander Már Þorláksson -) - Orri 
Gunnarsson 5 (65., Aron Bjarnason 4), Ósvald Jarl 
Traustason 6, Björgólfur Takefusa 5

Skot (á mark): 20-15 (11-7) Horn: 3-9

Varin skot: Fjalar 4 - Ögmundur 6

5-3
Vodafonevöllur
Áhorf: 1.191.

 Kristinn 
Jakobsson (8)

HRESSIR  Valsmenn fagna einu af mör-
kum sínum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
22 DAGAR Í FYRSTA LEIK

ROGER MILLA framherji frá Kamerún er elsti 
leikmaðurinn sem hefur bæði spilað og skorað í 
úrslitakeppni HM. Milla var 42 ára og 39 daga þegar 
hann skoraði fyrir Kamerún á móti Rússlandi á HM 
í Bandaríkjunum 1994. Milla bætti þetta sumar átta 
ára gamalt met norður-írska markvarðrins Pat Jenn-
ings sem spilaði sinn síðasta HM-leik á 41 árs afmælis-
degi sínum 1986.

Ítalski markvörðurinn Dino Zoff er hins vegar elsti 
leikmaðurinn sem hefur orðið heimsmeistari en hann 
var 40 ára og 133 daga þegar hann tók við heims-
meistarabikarnum eftir 3-1 sigur á Vestur-Þýska-
landi í úrslitaleiknum á HM á Spáni 1982.

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Ein helsta vonar-
stjarna evrópskra frjálsíþrótta 
og íslensks íþróttalífs er hlaupar-
inn Aníta Hinriksdóttir, heims- og 
Evrópumeistari ungmenna í 800 m 
hlaupi. Hennar aðalþjálfari starfar 
dagsdaglega sem stærðfræðikenn-
ari við Fjölbrautaskólann í Breið-
holti.

Gunnar Páll Jóakimsson er einn 
okkar allra fremsti frjálsíþrótta-
þjálfari en auk Anítu má nefna 
langhlauparann Kára Stein Karls-
son sem skjólstæðing hans. Gunn-
ar Páll er í góðum tengslum við 
þjálfarasamfélagið í Evrópu og 
segir að árangur Anítu hafi vakið 
athygli.

„Árangurinn hefur opnað manni 
dyr. Ég hef verið í sambandi við 
þjálfara í Bretlandi, Hollandi og 
Noregi sem vilja gjarnan fræð-
ast meira um þá vinnu sem hefur 
verið unnin með Anítu og kanna 
hvort þar sé eitthvað að finna sem 
væri hægt að nota fyrir þeirra 
íþróttafólk,“ segir Gunnar Páll í 
samtali við Fréttablaðið.

Þurfti að sleppa æfingabúðum
Þjálfararnir sem hann vísar til 
starfa allir í afreksmannaum-
hverfi sem hefur verið komið á 
fót í hverju landi fyrir sig. Þar 
er markvisst stefnt að því að 
fremsta íþróttafólk hverrar þjóð-
ar fái bestu mögulegu þjálfun og 
aðhlynningu til að auka möguleika 
þess á verðlaunum á stórmótum – 
allra helst Ólympíuleikum.

Gunnar Páll er eins og flestir 
aðrir íslenskir íþróttaþjálfarar að 
sinna íþróttinni í hjáverkum. Það á 
einnig við um flest okkar íþrótta-
fólk. Hann neitar því ekki að hann 
vildi gjarnan eyða meiri tíma í 
þjálfunina.

„Þetta getur verið svolítið erfitt. 
Ég viðurkenni það,“ segir Gunnar 
Páll, sem hefur oft þurft að skipu-
leggja starf sitt og skjólstæðinga 
sinna í kringum skólaárið. Það 

hafi gert það að verkum að hann 
hafi ekki komist á öll þau mót og 
í þær æfingabúðir sem staðið hafi 
til boða.

„Aníta er enn í skóla og því 
höfum verið reynt að skipuleggja 
hennar starf í kringum það. En ég 
komst ekki með Kára Steini í stór-
ar æfingabúðir sem ég hefði gjarn-
an viljað nýta,“ segir hann. „Það 
takmarkar mig mikið að geta ekki 
notað allan þann tíma sem ég þarf 
í þjálfunina.“

Í góðu samstarfi við aðra þjálfara
Gunnar Páll tekur þó skýrt fram 
að hann leggi mikið á sig til að 
halda sér upplýstum um þjálf-
arafræðin og telur sig ekki verr 

staddan en aðra þjálfara hvað það 
varðar. „Ég fer reglulega á þjálf-
aranámskeið og hitti aðra sem 
eru að þjálfa íþróttamenn í sama 
gæðaflokki og ég. Ég er líka í 
reglulegum tengslum við þjálfara 
sem starfa í hollensku Ólympíu-
miðstöðinni og tel mig vera með 
bæði menntun og reynslu til jafns 
við þá,“ segir Gunnar Páll, sem 
hefur íhugað leiðir til að minnka 
við sig kennslu í aðdraganda 
Ólympíuleikanna í Ríó 2016.

„Ég vildi gjarnan geta sinnt 
þjálfuninni hundrað prósent, sér-
staklega ef maður hugsar fram 
yfir næstu Ólympíuleika. Það er 
auðvitað ómögulegt að spá um 
slíka hluti svo langt fram í tímann 

en ef vel á að vera vildi ég geta 
varið allri minni orku í þetta,“ 
segir Gunnar Páll.

Aníta keppir með sveit ÍR í Evr-
ópukeppni félagsliða í Amsterdam 
á laugardaginn en í júní keppir 
hún á EM landsliða og stóru ung-
lingamóti í Þýskalandi, sem verð-
ur lokahnykkur hennar í undir-
búningnum fyrir HM ungmenna í 
Bandaríkjunum. eirikur@frettabladid.is

Stærðfræðin fl ækist fyrir
Keppnistímabilið utanhúss hefst af fullum kraft i hjá Anítu Hinriksdóttur um helgina. Fram undan er spenn-
andi sumar fyrir hana og þjálfarann Gunnar Pál Jóakimsson, sem starfar einnig sem stærðfræðikennari.

Í KENNSLUSTOFUNNI  Gunnar Páll Jóakimsson er einn fremsti frjálsíþróttaþjálfari landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Það bárust stórtíðindi úr 
herbúðum Man. Utd í gær. Hol-
lendingurinn Louis van Gaal var þá 
ráðinn knattspyrnustjóri félagsins til 
þriggja ára og Ryan Giggs tilkynnti að 
hann hefði lagt skóna á hilluna.

Van Gaal mun taka við liðinu eftir 
HM í sumar en hann er að þjálfa 
hollenska landsliðið. Einnig var til-
kynnt að Giggs yrði aðstoðarmaður 
hans hjá félaginu þannig að hann 
yfirgefur ekki Old Trafford strax.

Ferill Giggs hjá Man. Utd er lyginni 
líkastur og margir á því að hann sé 
besti leikmaður ensku úrvalsdeildar-
innar frá upphafi. Hinn fertugi Giggs 

lék 963 leiki fyrir félagið og varð Eng-
landsmeistari þrettán sinnum, fjórum 
sinnum varð hann bikarmeistari og 
hann vann Meistaradeildina líka 
tvisvar með félaginu.

Lokaleikur hans fyrir félagið kom 
á heimavelli gegn Hull. Hann var þá 
stjóri liðsins og skipti sjálfum sér 
inn á völlinn. Það verður ekki mikið 
flottara.

„Minn draumur var alltaf að spila 
fyrir þetta félag. Það er sorglegt að 
vita til þess að ég muni ekki klæðast 
treyju félagsins aftur. Engu að síður 
er ég mjög stoltur og þakklátur fyrir 
minn feril. Ég mun nú leggja mitt af 

mörkum utan vallar til þess að koma 
félaginu aftur á þann stall sem það á 
heima á,“ sagði Giggs. - hbg

Van Gaal og Giggs stýra Man. Utd

KVADDI KÁTUR  Giggs í lokaleik sínum 
sem leikmaður Man. Utd.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Virkni – bak og kviðvöðvar eru í stöðugri virkni meðan þú situr

Hreyfing – hreyfanleg undirstaða hvetur til hreyfinga upp, niður og í allar áttir

Slökun – stillanlegur bakstuðningur veitir góðan stuðning án þess að takmarka hreyfingar

Hvatning – kúpt seta með svæðaskiptri bólstrun og góðri öndun hvetur til góðrar setstöðu

Sw
opper

3D
ee

M
uvm

an

Engin málamiðlun 
  bakið þitt á skilið það besta

Kynnum nýjan meðlim Swopper fjölskyldunnar
3Dee skrifstofustólinn sem fylgir hreyfingum líkamans

Verð: 169.750 kr.
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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

09.55 The Bodyguard  
12.05 La Delicatesse  
13.55 The Five-Year Engagement  
16.00 The Bodyguard
18.10 La Delicatesse  
19.55 The Five-Year Engagement  
22.00 The Green Mile
01.05 J. Edgar  
03.20 Your Highness
05.00 The Green Mile

08.10 PGA Tour 2014 11.10 Golfing World 2014  
12.00 PGA Tour 2014 15.00 LPGA Tour 2014 
18.00 Golfing World 2014 18.50 PGA Tour 2014 - 
Highlights  19.45 Golfing World 2014  20.35 PGA 
Tour 2014 - Highlight 21.30 Champions Tour 
2014 - High 22.25 Inside The PGA Tour 2014 
22.50 Ryder Cup 2004 Official Film

17.40 Strákarnir  
18.10 Friends  
18.30 Seinfeld
18.55 Modern Family  
19.15 Two and a Half Men  (10:24) 
19.40 Veggfóður  (6:7) 
20.25 Borgarilmur  (2:8) 
21.00 The Killing  (11:13)  
21.45 Anna Pihl  (10:10) 
22.25 Lærkevej  
23.10 Chuck  
23.50 Cold Case
00.35 Veggfóður  
01.15 Borgarilmur  
01.50 The Killing
02.35 Anna Pihl  
03.15 Lærkevej  
04.00 Tónlistarmyndbönd

Stöð 2 kl. 20.10
Á fullu gazi
Frábærir þættir þar sem 
fj allað er um glæsilega bíla 
og önnur fl ott farartæki. 
Hér er hraðinn og 
spennan í fyrirrúmi 
og áhersla lögð á ný 
og glæsileg tryllitæki. 
Umsjónarmenn 
eru Sigríður 
Elva Vilhjálms-
dóttir og Finnur 
Thorlacius.

20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið 

07.00 Könnuðurinn Dóra 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 Ævintýraferðin  08.55 
UKI  09.00 Lukku-Láki 09.25 Ljóti andarunginn 
og ég  09.47 Rasmus Klumpur og félagar  09.52 
Tommi og Jenni 10.00 Brunabílarnir  10.23 Latibær 
10.47 Gulla og grænjaxlarnir  11.00 Könnuðurinn 
Dóra  11.45 Doddi litli og Eyrnastór 11.55 
Sumardalsmyllan  12.00 Áfram Diego, áfram!  12.24 
Svampur Sveins  12.45 Ævintýraferðin 12.55 UKI 
13.00 Lukku-Láki  13.22 Ljóti andarunginn og ég 
 13.44 Rasmus Klumpur og félagar  13.53 Tommi 
og Jenni 14.00 Brunabílarnir  14.23 Latibær  14.47 
Gulla og grænjaxlarnir 15.00 Könnuðurinn Dóra 
 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 
Ævintýraferðin  16.55 UKI 17.00 Lukku-Láki 17.22 
Ljóti andarunginn og ég  17.44 Rasmus Klumpur og 
félagar  17.53 Tommi og Jenni 18.00 Brunabílarnir 
18.23 Latibær  18.47 Gulla og grænjaxlarnir  19.00 
Ísöld. Heimsálfuhopp 20.30 Sögur fyrir svefninn  

16.25 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.15 Músahús Mikka
17.25 Violetta
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Melissa og Joey
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.10 Leiðin á HM í Brasilíu (13:16) 
 Í þættinum er farið yfir lið allra þátt-
tökuþjóðanna á HM, styrkleika þeirra 
og veikleika og helstu stjörnur kynnt-
ar til leiks. Við kynnumst gestgjöfunum, 
skoðum borgirnar og leikvangana sem 
keppt er á.
20.40 Castle (17:23) (Castle)  Banda-
rísk þáttaröð. Höfundur sakamálasagna 
er fenginn til að hjálpa lögreglunni 
þegar morðingi hermir eftir atburðum í 
bókum hans. 
21.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi III 
(3:8)  Ný íslensk þáttaröð fyrir alla fjöl-
skylduna um vísindi og fræði í umsjón 
Ara Trausta Guðmundssonar og Valdi-
mars Leifssonar.
21.55 Svipmyndir frá Noregi
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Úr launsátri (5:6) (Hit and Miss)
23.05 Víkingarnir
23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.05 Million Dollar Listing 
16.50 In Plain Sight
17.30 Secret Street Crew 
18.15 Dr. Phil
18.55 Top Chef 
19.40 Everybody Loves Raymond
20.05 The Millers (19:22)   
20.30 Design Star (5:9)  
21.15 The Good Wife (15:22)  Þess-
ir margverðlaunuðu þættir njóta mikilla 
vinsælda meðal áhorfenda SkjásEins. 
22.00 Elementary (20:24)   
22.45 The Tonight Show  
23.30 Málið 
00.00 Royal Pains
00.45 Scandal 
01.30 The Incredible Mr. Goodwin 
02.20 Elementary
03.05 The Tonight Show
03.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 Motors TV 12.00 Motors TV

07.00 Pepsímörkin 2014
08.15 Pepsímörkin 2014  
13.25 Barcelona - Atletico Madrid
15.05 Valur - Fram
16.55 Pepsímörkin 2014  
18.10 Ensku bikarmörkin 2014  
18.40 Lübbecke - Kiel  
20.00 Þýsku mörkin  
20.30 Arsenal - Hull  
22.10 Frakkland
23.10 Indiana - Miami
01.00 UFC Now 2014

12.25 Norwich - Arsenal
13.55 Enska 1. deildin. Derby - Brighton  
15.35 Sunderland - Swansea  
17.15 Chelsea - Man. City
19.00 Goals of the Season 2013/2014
20.00 Man. City - QPR - 13.05.12  
20.35 Switzerland, Manaus, Ecuador  
21.05 Man. Utd. - Man. City
22.50 Enska 1. deildin. QPR - Wigan  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle
08.30 Extreme Makeover. Home Edition
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 The Middle  
10.40 The Wonder Years  
11.05 Flipping Out  
11.50 The Kennedys
12.35 Nágrannar  
13.00 The X-Factor US
13.55 In Treatment
14.20 Sjáðu
14.50 Covert Affairs  
15.35 Scooby-Doo! 
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 Pepsímörkin 2014  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Stóru málin  
19.50 Surviving Jack  (6:8) 
20.10 Á fullu gazi  
20.30 The Big Bang Theory  (24:24) 
20.55 The Mentalist  (21:22) 
21.40 The Smoke  (7:8) 
22.25 Veep  (3:10) 
22.55 Daily Show. Global Edition
23.20 Grey‘s Anatomy  
00.05 Believe
00.50 Crossing Lines
01.40 Falcón  
02.25 Fringe
03.10 Burn Notice  
03.50 Bad Lieutenant - Port of Call - 
New Orleans  
05.50 Fréttir og Ísland í dag   

17.55 Junior Masterchef Australia
18.40 Baby Daddy  
19.00 Grand Designs  
19.45 Hart Of Dixie 
20.30 Pretty Little Liars  (13:25) 
21.15 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
21.45 Nikita  (14:22) 
22.25 Southland  (9:10)
23.10 Revolution  (12:22)
23.50 Arrow
00.35 Tomorrow People  
01.15 Grand Designs
02.00 Hart Of Dixie  
02.45 Pretty Little Liars
03.30 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór  
04.00 Nikita  
04.45 Southland  
05.30 Tónlistarmyndbönd

The Green Mile
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Áhrifamikil 

stórmynd með Tom Hanks í aðalhlut-
verki ásamt Michael Clarke Duncan. Hér 
segir af risanum John Coff ey sem hefur 
verið dæmdur fyrir morð á tveimur 
börnum. 

Pretty Little Liars
STÖÐ 3 KL. 20.30 Fjórða serían af 
þessum dramatísku þáttum um fj órar 
vinkonur sem þurfa að snúa bökum 
saman til að geta varðveitt skelfi legt 
leyndarmál.

Leiðin á HM í Brasilíu
SJÓNVARPIÐ KL. 20.10 Í þættinum 
er farið yfi r lið allra þátttökuþjóðanna 
á HM, styrkleika þeirra og veikleika og 
helstu stjörnur kynntar til leiks. Við 
kynnumst gestgjöfunum, skoðum borg-
irnar og leikvangana sem keppt er á.
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Í KVÖLD
Bylgjan kl. 10.00
Ívar Guðmundsson
Ívar Guðmundsson sér um 
morgnana frá 
10-13 og er þátturinn 
hans fyrst og fremst 
skemmtilegur tón-
listarþáttur. Hann 
er persónulegur og 
byggður upp þannig 
að fólk hafi  gaman 
af því að hlusta á 
útvarp. Ívar er dag-
skrárstjóri Bylgj-
unnar.

Fyllt súkkulaðiskál
 að hætti Jóa Fel

– 40 bitar, þ.e. kransakonfekt, Sörur og jarðarber

Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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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

K
V

I
K
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Sýningin Hrói höttur í uppsetningu 
Vesturports hefur ferðast víða. Í 
gær hlaut sýningin þrjár tilnefn-
ingar til hinna þekktu Heddu-verð-
launa í Noregi og á dögunum fimm 
tilnefningar til 32nd Annual Elliott 
Norton Awards í Bandaríkjunum, 
fyrir bestu sýningu, leikstjórn, dans, 
leikmynd, búninga og hljóð. Sýning-
in er leikgerð Davids Farr eftir sögu 
Hróa hattar, einnar þekktustu þjóð-
sagnapersónu Englands, sem rændi 
frá þeim ríku og gaf hinum fátæku, 

nema í þessari útgáfu rænir hann 
hina ríku en heldur verðmætunum 
fyrir sig sjálfan.

Listamannateymið samanstend-
ur af Gísla Erni Garðarssyni, sem 
leikstýrir, meðleikstjóri og danshöf-
undur er Selma Björnsdóttir, leik-
myndahönnuður er Börkur Jónsson, 
Högni Egilsson semur tónlistina og 
Björn Helgason er ljósahönnuður 
sýningarinnar.

Vesturport hefur sett sýninguna 
upp í The Royal Shakespeare Comp-

any í Bretlandi, í einu sögufrægasta 
leikhúsi Norðmanna, Ibsen-leikhús-
inu, Den Nationale Scene í Bergen 
og í The American Repertory Theat-
er í Boston í Massachusetts en leik-
húsið var á lista Time Magazine yfir 
þrjú bestu leikhúsin í Bandaríkjun-
um árið 2003.   - ósk

Málefni fatlaðs fólks 
í þínu sveitarfélagi

Samræðufundur með frambjóðendum til 
sveitarstjórnarkosninga vorið 2014

Þriðjudaginn 20. maí kl.17:00 í húsi Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, 
2. hæð fundur með frambjóðendum í Garðabæ

Þriðjudaginn 20. maí kl. 20:00 í húsi Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, 
2. hæð fundur með frambjóðendum í Kópavogi

Miðvikudaginn 21. maí kl. 17:00 í húsi Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, 
2. hæð fundur með frambjóðendum í Hafnafirði

Miðvikudaginn 21. maí kl. 20:00 í húsi Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, 
2. hæð fundur með frambjóðendum í Reykjavík

Fimmtudaginn 22. maí kl. 20:00 í Tryggvaskála á Selfossi, fundur með 
frambjóðendum í Árborg

Laugardaginn 24. maí kl. 13:30 í Fjarðarborg á Reyðarfirði, 
með frambjóðendum í Fjarðarbyggð.

Blindrafélagið, Landssamtökin Þroskahjálp og Sjálfsbjörg landssam-
bands fatlaðra hafa sett saman einskonar vegvísi í þjónustu við fatlað 
fólk til fjögurra ára sem þau ætla að kynna fyrir  fyrir frambjóðendur 
og væntanlegum  sveitarstjórnarmönnum.

Á fundinum verða einnig kynntar niðurstöður úr könnun Capacent 
Gallup varðandi viðhorf almennings til þjónustu við fatlað fólk.

Að lokum munu fara fram hringborðsumræður með frambjóðendum 
þar sem þeim gefst kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  

Fundurinn er öllum opinn og áhugafólk um málefni 
fatlaðs fólks er hvatt til að fjölmenna
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is
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Reykjavík - Reykjanesbæ  

„Það er misjafnt, en í morgun borð-
aði ég kalt nautahakk–  ég er smá í 
því að borða gamlan kvöldmat upp 
úr pottunum en stefni á að borða 
oftar chia-graut og vera fansí.“
Kristín Soffía Jónsdóttir, 
verðandi borgarfulltrúi

„Þetta var ótrúlega gaman, eins 
og ég hef sagt áður þá var þetta 
bara gott ævintýri,“ segir Hafþór 
Júlíus Björnsson, en hann þreytti 
frumraun sína á sjónvarpsskján-
um í gær á Stöð 2 í Game of Thron-
es. „Það var virkilega gaman að fá 
þetta hlutverk, ég hef ekki leikið 
neitt af viti áður og ég viðurkenni 
það alveg að ég var mjög stress-
aður,“ segir Hafþór en bætir því 
við að honum hafi þótt hann vera 
rólegri en margir aðrir á setti. 
„Sumir aukaleikararnir eins og 
sverðahaldararnir voru alveg að 
fara á taugum,“ segir Hafþór. „En 
í aðalbardaganum var ég aðeins 
rólegri þrátt fyrir að þetta væri 
stórt atriði.“ Hafþór leikur bar-
dagakappann Gregor Clegane og 
kemur fram í tveimur þáttum en í 
fyrri þættinum er hann að hita sig 
upp fyrir bardagaatriðið sem fer 
fram í næsta þætti. „Hann er eig-
inlega bara að leita að einhverjum 
til þess að drepa og hefur ekkert 
fyrir því,“ segir Hafþór um pers-
ónuna. „Þetta var skemmtilegt 
hlutverk þó það hljómi skringi-
lega,“ segir vaxtarræktarkappinn 
og hlær. „Ég myndi ekki leggja 
það í vana minn að drepa menn 
en það var gaman að leika það.“

Hafþór hefur sjálfur verið 
mikill aðdáandi Game of Thron-
es í langan tíma. „Ég var búinn 
að horfa á alla þættina þegar þeir 
höfðu samband,“ segir Hafþór. 
„Síðan þegar þeir hafa samband 
þá bregður mér smá, ég hélt nátt-
úrulega að þetta væri bara eitt-
hvert rugl,“ segir hann en Haf-
þór fær oft skrítinn póst og hann 
svaraði því beiðninni ekki strax. 
„Síðan var ég bara fenginn í prufu 
og var í raun tilvalinn fyrir þetta 
hlutverk. Það er alveg erfitt að 
finna svona stóra menn sem eru 
líka í þokkalega góðu formi,“ 

segir Hafþór sem gæti alveg 
hugsað sér að leika meira í fram-
tíðinni. „Þetta var mjög gaman, 
ég var bara heppinn að fá svona 
stórt hlutverk fyrst og síðan er 
virkilega vel hugsað um mann 

þarna,“ segir kappinn. „Ég held 
að þeir hugsi mjög vel um starfs-
fólkið sem kemur að þáttunum, 
þeir hugsa vel um alla og það er 
góður andi yfir öllu.“

 baldvin@frettabladid.is

Grjótharður á skjánum
Sterkasti maður Íslands, Hafþór Júlíus, fer með hlutverk Gregors Clegane í hin um 
geysivinsælu þáttum Game of Thrones og tekur sig vel út á sjónvarpsskjánum.

ROSALEGUR  Hlutverk the Mountain fer Hafþóri Júlíusi einstaklega vel.

Hrói höttur stelur senunni 
Vesturport hlaut átta tilnefningar fyrir uppsetningu sína á verkinu Hrói höttur í 
leikstjórn Gísla Arnar Garðarssonar. Þrjár í Noregi og fi mm í Bandaríkjunum.

Nýjar bækur um hetjurnar á HM
Illugi Jökulsson er höfundur sex nýrra bóka um hetjurnar á Heimsmeistara-
mótinu í knattspyrnu sem fram fer í Brasilíu í sumar.

ÁTTA TILNEFNINGAR  Hrói höttur í leik-
stjórn Gísla Arnar hlaut þrjár tilnefningar 
til Heddu-verðlaunanna í Noregi, en fimm 
til 32nd Annual Elliott Norton Awards í 
Bandaríkjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

„Við vonumst til þess að okkar ungu strákar og stelpur 
geti lesið sér til um þessa flottu fótboltamenn um leið 
og þau fylgjast með leikjunum,“ segir Illugi Jökulsson 

sem nú hefur skrifað sex bækur í tengslum 
við Heimsmeistaramótið í knattspyrnu 
sem fram fer í Brasilíu í sumar. Bæk-
urnar eru ætlaðar ungum áhugamönn-
um um íþróttina en þeir Lionel Messi, 
Mario Balotelli, Luis Suárez, Neym-

ar og Cristiano Ronaldo fá allir bók 
undir eigin feril en sjötta bókin er 
yfirlit yfir 28 knattspyrnustjörn-
ur sem miklar vonir eru bundn-
ar við á knattspyrnuvellinum. 
„Við erum meira að segja með 
einn Íslending í bókinni, hann 
Aron Jóhannsson. Við treyst-
um á að hann verði valinn í 
bandaríska liðið og teljum 
víst að Klinsmann eigi enga 
aða betri framherja en hann,“ 
segir Illugi, sem sjálfur seg-
ist hafa haldið með Brasilíu á 
stórmótum í gegnum tíðina.

Illugi segir að ungt fólk í dag skorti í raun tvennt, ann-
ars vegar líkamsþjálfun og hins vegar bóklestur, og eigi 
bækurnar því að geta lagt sitt af mörkum til að bæta úr 
skák á báðum sviðum. „Texti bókanna er læsilegur og 
svo eru þær skemmtilega myndskreyttar. Við vonum að 
minnsta kosti að þetta geti hvatt unga fólkið til að lesa 
aðeins meira.“  - ka

HELDUR MEÐ 
BRASILÍU  Illugi 
kveðst sjálfur hafa 
haldið með Brasilíu 
á stórmótum í 
gegnum tíðina.

LUNKINN LEIKMAÐUR  Cristiano Ronaldo er á meðal þeirra 
sem fjallað er um í hinum nýju HM-bókum Illuga.

Lífstíls og decor vefverslun 
www.facebook.is/kolkaiceland

Í þáttunum gengur Gregor Clegane gjarnan undir nafninu The Mountain, 
en hann er höfuð Clegane-ættarinnar frá Westerland. Gregor er eldri 
bróðir Sandor Clegane en þeir elda grátt silfur saman. Þegar bræðurnir 
voru ungir hélt Gregor höfði bróður síns að opnum eldi með þeim 
afleiðingum að hann brann illa í framan.

Gregor leikur stórt hlutverk í sögunni en hann er ótrúlega stór og mjög 
vöðvastæltur. Upphaflega fór Conan Stevens með hlutverk Gregors en svo 
tók Ian Whyte við. Nú er röðin komin að Hafþóri Júlíusi að túlka tröll-
karlinn og ætti hann að henta vel í hlutverkið enda engin smásmíði.

HVERN LEIKUR HAFÞÓR?

➜ Í þessari útgáfu rænir Hrói 
höttur hina ríku en heldur 

verðmætunum fyrir sig sjálfan.



Er sumarið
komið í umferð
hjá þér?
Nú er tími sumardekkjanna kominn og því hvetjum við bíleigendur 
til að fá aðstoð fagmanna okkar við val á dekkjum með rétta 
eiginleika,- það er öruggast.

Dekkin eru eina snerting bílsins við veginn og öryggi þitt veltur 
því á gæðum þeirra.  Við hjá Bílabúð Benna búum að áratuga 
reynslu og vitum að mikill munur er á gæðum og endingu þeirra 
dekkja sem eru í boði á markaðnum. 

Við erum 
á Facebook

Bjóðum vaxtalaus lán frá Visa og 
Mastercard í allt að 12 mánuði

Nánari upplýsingar
á benni.is

Reykjavík
Reykjanesbæ:

Þjónustusími: 561 4200 Bílabúð Benna - Dekkjaþjónusta

Umboðsmenn um land allt



FRÉTTIR 
AF FÓLKI
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1 Heimdallur vill leyfa skemmtanahald 

allan sólarhringinn
2 Verðsamráðsmálið: „Við erum að 

blæða báðir tveir“
3 Fær tugi milljóna eft ir fi mm ára bið
4 Vitni stíga fram vegna nauðgunar
5 Dularfull símtöl að næturlagi lög-

reglunni ráðgáta
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Stóðhestur framtíðarinnar
Útvarpsmaðurinn Ívar Guðmundsson 
er kátur þessa dagana vegna þess að 
vinur hans, Fjölnir Þorgeirsson, nefndi 
folald eftir honum. Fjölnir tilkynnti 
nafngiftina á Facebook-síðu sinni og 
segir: „Hann verður pottþétt stóðhestur 
framtíðarinnar og á eftir að vera í fullu 
fjöri til ársins 2069, eins og nafni hans. 
Ekki leiðum að líkjast.“ 

Einnig hefur Fjölnir gefið folaldi 
nafnið Lucinda, í höfuðið á fréttakon-
unni Telmu Lucindu Tómasson, og eitt 
folaldið fær nafnið Bryndís í höfuðið á 
fyrrverandi kærustu hans. Hann segist 

vera duglegur að nefna 
folöld eftir kærustum 
sínum og í kjöl-
farið koma fjölmargar 

stríðnislegar athuga-
semdir frá vinkonum 

hans sem heimta að 
folöld séu nefnd 
eftir þeim ásamt 
vangaveltum um 

hvað næstu 
folöld muni 
heita.  

 - ebg

Steed Lord á Gay Pride 
í San Francisco
Hljómsveitin Steed Lord, með Svölu 
Björgvinsdóttur í broddi fylkingar, 
kemur fram á aðalsviðinu á Gay 
Pride-hátíðinni í San Francisco 29. 
júní næstkomandi.

Sveitin tilkynnti þetta á Face-
book-síðu sinni og segist vera 
ákaflega spennt fyrir að koma 
fram á þessum stóra viðburði.

Gay Pride-hátíðin í San 
Francisco er gríðarlega 
umfangsmikil og fór hún 
fyrst fram árið 1970. 
Á undanförnum árum 
hefur verið talið að um
ein milljón manna sæki 
hátíðina með einum 
eða öðrum hætti. 
Fjöldi þekktra lista-
manna hefur 
komið fram á há-
tíðinni í gegnum 
tíðina eins og 
Backstreet Boys, 
Lady Gaga og Chaka 
Khan, svo nokkur 
nöfn séu nefnd. - glp 
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