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GÖMLU MEISTARARNIRTvær spennandi sýningar verða opnaðar á Kjarvalsstöð-
um á laugardag. Annars vegar Reykjavík, bær, bygging, 

þar sem sjá má hvernig borgin kom íslenskum listmálurum 
fyrir sjónir frá 1891-1993. Falleg verk meistaranna verða til 

sýnis. Hin sýningin nefnist Hliðstæður og sýnir verk ólíkra 

listamanna á 73 ára tímabili.

G
T

u
þa

fyr
sýn

list

EITUREFNALAUS VÖRN FYRIR FJÖLSKYLDUNA GENGUR VEL KYNNIR  sólarvörn sem hægt er að bera á sig og börnin sín með 

góðri samvisku. Derma Sun-sólarvörnin hefur verið mest selda sólarvörnin í 

Danmörku undanfarin ár og sló rækilega í gegn hér á landi síðasta sumar.H úðin er stærsta líffærið okkar og því er 
grundvallaratriði að vita hvað við erum að 
bera á okkur. Vörurnar eru prófaðar og vott-

aðar af astma- og ofnæmissamtökunum í Danmö k
ásamt því að vera umh

ÖRUGG VÖRNDerma-sólarvörn hentar allri fjölskyldunni.

ÚTSKRIFTARGJAFIR

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

www.tk.is

- mikið af frábærum 
- mmiikkikið aaf frfrráábbæærurumum boðumttiillbbooðuðumum

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10%0% aafsfssláláátttuturur

g erða opnaðar á Kja
um á laugardag. Annars vegar Reykjavík, bær,

þar sem sjá má hvernig borgin kom íslenskum lienskum
fyrir sjónir fráyrir sjónir frájónir frá 1891-1993 Fall

 1891-1993. Fall
 1891-1993. Fall91 1993. Fall993. Fa eg verk meistaraara

eg verk meistar
eg verk meistar
eg verk meista n

nis Hi ýnis. Hin sýni
ýnis. Hin sýnin
ýnis. Hin sýnin igin nefnist Hlið

gin nefnist Hliðstæður og sýýnninirir 
stæður og sý v

listamanna á 73 ára tímabili.

u
þa

ffyyyffff rr
sssýýýnn

list

EITUREFNALAUS VÖRN FYRIR FJÖLSKYLDUNA GENGUR VEL KYNNIR  sólarvörn sem hægt er að bera á sig og börnin sí

góðri samvisku. Derma Sun-sólarvörnin hefur verið mest selda sólarvörn

Danmörku undanfarin ár og sló rækilega í gegn hér á landi síðasta sumaH úðin er stærsta líffærið okkar og því er 
grundvallaratriði að vita hvað við erum að 
bera á okkur. Vörurnar eru prófaðar og vott-

aðar af astma- og ofnæmissamtökunum í Danmö k
ásamt því að vera umh

ÖRUGG VÖRNDerma-sólarvörn hentar allri fjölskyldunni.

ÚTSKRIFTARGJAFIR

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

wwww.tk.i.is

- mikið af frábærum
-- mmmiikkkikiðkið kið aaf rrráffrfrfrrfrrárááráráááábábæææbbæbæærææærrumuum boðumttiillbbooðuððuððumuum

%%%%%%%%100%0%0% aafafssssfssláááláátátáttttutururur

IÐNMEISTARARFIMMTUDAGUR  29. MAÍ 2014

Kynningarblað 
Málarameistarafélagið, 
Meistaraskólinn, H. 
Árnason og Meistaradeild 
Samtaka iðnaðarins.

Það er mikilvægt fyrir húseig-
endur að huga að reglulegu 
viðhaldi fasteigna sinna til 

þess að rýra ekki verðgildi þeirra og 
koma í veg fyrir varanlegar skemmd-
ir. Bjarni Þór Gústafsson, málara-
meistari og formaður Málarameist-
arafélagsins, segir mikilvægt að fá 
málarameistara til liðs við sig þegar 
þarf að mála. „Fólk þarf að kynna sér 
hvort sá sem fenginn er í verkið sé 
með öll réttindi og tryggingar sem 
á þarf að halda. Ef eitthvað gerist þá 
er verkkaupi ábyrgur ef viðkomandi 
málari er ekki tryggður. Með því að fá 
fagmann í verkið er verið að tryggja 
sér gæði, málarameistarinn getur 
leiðbeint við val á efni og litasam-
setningu og hefur fagkunnáttu til 
að mæta öllum séróskum. Það er þó 
ekkert endilega ódýrara að nota ófag-
lærða menn en þetta snýst ekki bara 
um verð. Málarameistarar eru með 
menntun í sínu fagi og vinna fag-

 tilskilin réttindi en á heimasíðu Mál-
arameistarafélagsins er félagatal 
þar sem allir okkar félagsmenn eru 
skráðir.“ 

Erfitt að sækja réttinn
Bjarni Þór segir gott að hafa ákveðin 
atriði í huga áður en hafist er handa 
við að fá einhvern til að mála fyrir 
sig. „Eins og áður segir ætti alltaf að 
ganga úr skugga um að sá aðili sem 
skipt er við hafi tilskilin réttindi. Á 
hverju ári leitar fjöldi fólks til Mál-
arameistarafélagsins sem orðið hefur 
fyrir fjárhags- og eignatjóni vegna 
óvandaðra vinnubragða í viðhaldi 
fasteigna. Samkvæmt Iðnaðarlög-
um skulu löggiltar iðngreinar ávallt 
reknar undir forstöðu meistara en 
alltaf er þó nokkuð um að réttinda-
lausir verktakar bjóði þjónustu sína. 
Erfitt getur reynst fyrir viðskiptavin-
inn að sækja rétt sinn ef vandkvæði 
koma upp ið kið þ

Mikilvægt að hafa fagmenn í vinnuFólk ætti hiklaust að hafa samband við Málarameistarafélagið þegar það ákveður að ráða til sín málara, sama hvort verkið er lítið 
eða stórt. Mikilvægt er að kynna sér hvort viðkomandi hafi þau réttindi sem til þarf því erfitt getur reynst að sækja rétt sinn ef 
réttindalausir „verktakar“ vinna verkið og eitthvað fer miður. Gott er að fá tilboð áður en verk er hafið og gera svo verksamning. 

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Börnin borga heim
Hópur barna er látinn nota þá 
peninga sem hann vinnur sér inn til 
að kaupa mat fyrir fjölskyldur sínar. 8
Rannsókn dregist  Maður sem beðið 
hefur í fjögur ár eftir að rannsókn á 
fjársvikamáli þar sem hann er einn 
grunaðra segist óvinnufær vegna 
biðarinnar. 4
Krónan undankomuleið  Íslend-
ingar festast í vítahring verðbólgu og 
gengisfellinga haldi þeir í krónuna, 
segir hollenskur hagfræðingur. 10
Alger óvissa  Íbúar lítilla sjávar-
byggða sem treysta á sjávarútveg lifa 
í algerri óvissu frá degi til dags. 12

MENNING Listamenn úr 
ýmsum áttum eiga verk á 
sýningunni Píanó. 28

SPORT Sjeikinn kíkir stund-
um á leikina hjá Róberti og 
félögum hans í PSG. 34

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
í
o

ERLENT TÖKULIÐ Í FALLHLÍFARSTÖKKI   Tökulið þáttanna 1 Way Ticket sem sýndir eru á sjónvarpsstöðinni Travel Channel fengu sérstakt leyfi til að fara í 
fallhlífarstökk yfir Klambratúni í gær. Vakti það talsverða athygli vegfarenda en tökuliðið hefur dvalið hér í nokkra daga á vegum íslenska framleiðslufyrirtækisins Sagafilm. 
Í þáttunum 1 Way Ticket er pörum komið á óvart með ókeypis ferð til framandi staða. Þegar á staðinn er komið fylgja pörin vísbendingum sem leiða þau í æsispennandi 
ævintýri. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SKOÐUN Tollfrjálsan inn-
flutning á nautakjöti, skrifar 
Jóhannes Gunnarsson. 18

LÍFIÐ Danshópurinn 
Fanclub sýnir söngleik um 
dauðann. 42

Bolungarvík 11°  SSA 8
Akureyri 13°  SSV 2
Egilsstaðir 14°  SV 2
Kirkjubæjarkl. 11°  SSA 2
Reykjavík 12°  SSA 6

Bjart    eða bjart með köflum víða um land 
en dálítil væta vestan til. Fremur hæg 
suðlæg átt og hiti 7 til 17 stig. 4

KÖNNUN Stuðningur við Framsókn-
arflokkinn hefur aukist verulega, 
og virðist flokkurinn öruggur með 
að ná einum manni í borgarstjórn, 
samkvæmt niðurstöðum skoðana-
könnunar Fréttablaðsins og Stöðv-
ar 2 sem gerð var í gær og fyrradag.

Framsóknarflokkurinn fengi 
samkvæmt könnuninni 9,2 prósent 
atkvæða og einn borgarfulltrúa. Í 
síðustu könnun Fréttablaðsins, sem 
gerð var í lok apríl, var flokkurinn 
með 5,2 prósent atkvæða. Fylgið 
mældist 5,3 prósent í könnun MMR 
sem gerð var dagana 20. til 23. maí.

Flokkurinn hefur verið mikið í 
umræðunni síðustu daga, eftir að 
Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 
oddviti framboðs Framsóknar og 
flugvallarvina, lýsti því yfir í sam-
tali við fréttavefinn Vísi á föstudag, 
23. maí, að hún vildi afturkalla lóð 
sem trúfélag múslíma fékk úthlutað 
í Sogamýri.

Samfylkingin verður þrátt fyrir 
þetta stökk Framsóknar sigurveg-
ari kosninganna, verði niðurstöður í 
takt við skoðanakönnun Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2. Flokkurinn fær 
samkvæmt könnuninni 35,5 prósent 
atkvæða og sex borgarfulltrúa.

Björt framtíð, arftaki Besta 

Framsókn með 9,2% 
og einn mann inni
Allt stefnir í að Samfylkingin verði sigurvegari borgarstjórnarkosninganna. Flokkur-
inn fær rúman þriðjung atkvæða og sex borgarfulltrúa samkvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Sjálfstæðisflokkurinn fær aðeins þrjá borgarfulltrúa.

MENNTAMÁL Leikskólabörn í dag 
fá minna pláss í fermetrum talið 
en fyrir rúmum tveimur ára-
tugum, samkvæmt rannsókn 
Kristínar Dýrfjörð, dósents við 
Háskólann á Akureyri. 

„Það er einfaldlega búið að 
troða fleiri börnum í húsnæðið 
og þar af leiðandi fær hvert barn 
minna rými,“ segir Kristín. 

Vandi sem skapast vegna þessa 
er til að mynda aukið álag, slæm 
loftskipti og sjúkdómasmit.
 - ebg / sjá síðu 2

Leikskólabörn fá lítið pláss:

Eykur líkur á 
sjúkdómasmiti

flokksins, tapar nærri helmingi 
þess fylgis sem Besti flokkurinn 
fékk í síðustu kosningum. Flokk-
urinn mælist nú með stuðning 18,6 
prósenta borgarbúa, og fengi sam-
kvæmt því þrjá borgarfulltrúa. 

Sjálfstæðisflokkurinn nær aðeins 
þremur mönnum í borgarstjórn með 
22,2 prósenta fylgi. Vinstri græn fá 

aðeins 5,8 prósent og rétt ná inn 
einum borgarfulltrúa. Píratar ná 
einnig inn einum manni með 7 pró-
senta fylgi. 

Meirihluti Samfylkingarinnar 
og Bjartrar framtíðar, áður Besta 
flokksins, stendur því sterkur eftir 
kosningarnar þó valdahlutföllin hafi 
snúist á haus. - bj / sjá síðu 6

➜ Fjöldi borgarfulltrúa samkvæmt könnun

Kosningar 29.5.2010

Könnun 12.3.2014

Könnun 29.4.2014

Könnun 27. og 28.5.2014
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Heimild: Könnun Fréttablaðsins 27. og 28. maí 2014.
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FLEIRI BÖRN Í LEIKSKÓLUM 
ÁN STÆKKUNAR HÚSNÆÐIS

Garðaborg Laufásborg Austurborg

1990 2012

Íslensk reglugerð 
árið 1977

Hámark 

20 börn

MENNTAMÁL Leikskólabörn í dag 
fá minna pláss í fermetrum talið 
en fyrir rúmum tveimur ára-
tugum, samkvæmt rannsókn 
Kristínar Dýrfjörð, dósents við 
Háskólann á Akureyri. 

„Húsnæði margra leikskóla 
hefur ekkert breyst eða stækkað 
en samt hefur plássunum fjölg-
að gríðarlega. Það er einfald-
lega búið að troða fleiri börn-
um í húsnæðið og þar af leiðandi 
fær hvert barn minna rými,“ 
segir Kristín. Eftir að ný lög um 
leikskóla voru sett árið 2008 er 
hvorki hámark barnafjölda á 

starfsmann né 
lágmarksfjöldi 
fermetra í gildi 
á Íslandi.

„Okkur hefur 
farið aftur og 
það á kostnað 
barnanna. Til 
að bregðast við 
 hávaðamengun 
þá er starf-

ið skipulagt út frá því að aga 
börn inn í rýmið, svo þau valdi 
ekki hávaða. Börnin eru gerð að 
vandamálinu í stað þess að gera 
kröfur um betri hljóðvist og 
fleiri fermetra fyrir hópinn.“ 

Vandi sem skapast í of stórum 
hópum í of litlum rýmum eru til 
að mynda aukið álag, slæm loft-
skipti og sjúkdómasmit. 

„Ný rannsókn sem var gerð 
á Akureyri sýnir að á síðustu 
fjórum árum hafa veikindi auk-
ist um 26 prósent meðal starfs-
manna leikskóla vegna skorts á 
afleysingum, barnafjölda á deild 
og álagsins sem skapast. Allt sem 

Sífellt minna pláss 
fyrir leikskólabörn 
Samkvæmt tölfræðisamanburði Kristínar Dýrfjörð á aðbúnaði leikskólabarna fær 
hvert barn færri fermetra en áður og hóparnir eru stærri. Hún segir breytingarnar 
koma til vegna hagrænna áherslna en aukið tillit þurfi að taka til þarfa barnanna.

KRISTÍN 
DÝRFJÖRÐ

Magnús, geta menn ekki bara 
hjólað heima hjá sér?
„Fjölbreytni í kyrrstöðu er jafn mikil-
væg og fjölbreyttir ferðamátar.“
Tvöfalt fleiri hjólreiðamenn slösuðust í fyrra 
en árið áður. Magnús Jensson, fyrrverandi for-
maður Samtaka um bíllausan lífsstíl, segir að í 
umferðarmenningunni sé einblínt á ökumenn.

UMHVERFISMÁL „Sextíu til sjötíu 
prósenta fækkun bleikju og urr-
iða í Lagarfljóti hlýtur að teljast 
hrun,“ segir í bókun umhverfis- 
og héraðsnefndar Fljótsdalshér-
aðs.

Umhverfisnefndin tók fyrir 
á síðasta fundi sínum skýrslu 
Veiðimálastofnunar um fiski-
rannsóknir á vatnasviði Lagar-
fljóts, Jökulsár á Dal, Fögruhlíð-
arár og Gilsár. Rannsóknin náði 
til áranna 2011 og 2012.

„Jafnframt vekur ekki síður 

ugg hversu rýr kostur er fyrir þá 
fiska sem þó tóra, að helstu fæðu-
tegundir í vatnabobbum, svif-
krabba og vorflugu eru horfnar,“ 
heldur umhverfisnefndin áfram 
og segir að fengur yrði að skýrslu 
um viðgang þessara tegunda.

„Nefndin hvetur Landsvirkjun 
til að fylgjast áfram með áhrif-
um af framkvæmdum og rekstri 
Fljótsdalsstöðvar á Lagarfljót 
og skoða mögulegar mótvægis-
aðgerðir,“ segir umhverfisnefnd 
Fljótsdalshéraðs. - gar

Umhverfisnefnd Fljótsdalshéraðs rýnir í svarta skýrslu um fiskirannsóknir:

Hrun í öllu lífríki í Lagarfljóti

Á FINNSSTÖÐUM  Óvíst er hversu mikill 
silungur verður eftir í Lagarfljóti fyrir 
Hafdísi Önnu Svansdóttur og hennar 
kynslóð. MYND/HJÖRDÍS ÓLAFSDÓTTIR

veldur starfsfólki streitu veldur 
um leið streitu barnanna.“ 

Kristín segir að í umræðu um 
náttúruvernd sé iðulega rætt 
um að láta náttúruna njóta vaf-
ans þar sem áhrif inngrips og 
aðgerða eru metin. Hún vildi 
óska þess að sama gilti um börn-
in og aðbúnað þeirra. 

„Sem dæmi greindi ég skýrslu 
sem lögð var til grundvallar sam-

einingum leikskóla í Reykjavík. 
Nær öll rök fyrir sameiningu voru 
hagræn. Hagsmunir barna, starfs-
fólks og foreldra voru í aftursæt-
inu,“ segir Kristín og bætir við að 
sorglegt sé að þeim 400 milljón-
um sem spöruðust við sameiningu 
hafi frekar verið varið í verkefni 
eins og Hofsvallagötu og umbæt-
ur á sundlaugum, í dauða hluti en 
ekki fólk.  erla@frettabladid.is

Hópastærðir 3 ára barna í leikskólum 
Amerísku 
barna lækna samtökin

Hámark 

14 börn 

Á Íslandi í dag er engin 
reglugerð og ekkert hámark

Allt upp í 
30 börn 
eru í hverjum hópi
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NEYTENDUR Bónus í Skeifunni var oftast 
með lægsta verðið þegar verðlagseftirlit 
ASÍ kannaði verð í lágverðsverslunum og 
stórmörkuðum á höfuðborgarsvæðinu í 
byrjun vikunnar.  

Hæsta verðið var oftast að finna hjá 
Samkaupum-Úrvali í Hafnarfirði eða 
í um þriðjungi tilvika. Í um fjórðungi 
tilvika var hæsta verðið hjá Víði og 
Nóatúni. Eins og áður sagði var lægsta 
verðið oftast að finna í Bónus eða í um 
helmingi tilvika. 

Oftast var verðmunurinn á hæsta og 
lægsta verði vöru frá 1 prósenti upp í 25 
prósent en algengast var að sjá 25-50 pró-
senta verðmun, en sjá mátti allt að 138 
prósenta verðmun. Það var á avókadó, 
það kostaði 899 krónur kílóið í Hagkaup-
um en 378 krónur í Fjarðarkaupum. 

Af þeim 105 matvörum sem skoðað-
ar voru, var verðmunurinn minnstur á 
mjólkurvörum, osti og viðbiti eða alltaf 
undir 34 prósentum, en oftast var verð-
munurinn frá 1 prósenti upp í 50 prósent. 
 -  jme

Lægsta verðið á mat er oftast í Bónus samkvæmt nýrri verðkönnun ASÍ:

Mesti verðmunur á avókadó

HOLLT OG GOTT  Talsverður verðmunur er á ávöxtum og grænmeti sam-
kvæmt verðkönnun ASÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NÍGERÍA Herskáir meðlimir 
hryðjuverkasamtakanna Boko 
Haram myrtu 33 lögreglu- og 
hermenn í nígerískri herstöð í 
vikunni. Uppreisnarmennirn-
ir réðust til atlögu á mánudag í 
bænum Buni Yadi og myrtu þar 
átján hermenn og fimmtán lög-
reglumenn.

Árásin átti sér stað rúmum 
mánuði eftir að 200 nígerísk-
um stúlkum var rænt og haldið 
föngnum af sömu samtökum.

Boko Haram þýðir „Vestræn 
menntun er synd“ á haúsatungu-
máli innfæddra. Markmið sam-
takanna er að eigin sögn að koma 
á og framfylgja strangari sjaría-
lögum í Nígeríu.  - kóh

Hryðjuverkaárás í Nígeríu:

Boko Haram 
myrtu alls 33

STJÓRNMÁL Dagur B. Eggerts-
son, oddviti Samfylkingarinnar 
í Reykjavík, var inntur eftir við-
brögðum við ummælum Krist-
ínar Soffíu Jónsdóttur í útvarps-
þættinum Harmageddon í gær.

Fyrir tveimur árum sagði 
Kristín að „ömurlegt“ væri að 
Reykjavíkurborg væri búin að 
útdeila lóð til rússnesku rétttrún-
aðarkirkjunnar.

Dagur sagði í viðtalinu að 
Kristínu þætti allt þetta mál 
„náttúrulega bara mjög leiðin-
legt“, en sagðist ekki svara fyrir 
Kristínu. „En ég skil um leið að 
henni hafi orðið bilt við þegar 
þetta birtist á Gay Pride á sínum 
tíma,“ bætti Dagur síðan við.  -  sój

Dagur segir málið leiðinlegt:

Svarar ekki 
fyrir Kristínu

NOREGUR Slökkvilið Stafangurs 
var kallað út í gær þegar eldur 
kviknaði í timburhúsi við Verks-
götu. Eldurinn barst í önnur hús 
og slökkvilið átti fullt í fangi með 
að hafa hemil á útbreiðslu hans.

Þrjátíu slökkviliðsmenn frá 
fjórum stöðvum voru kallaðir út 
til að slökkva eldinn.

Slökkvilið hvatti fólk til þess að 
halda sig frá miðbæ Stafangurs 
vegna hættu af eiturgufum frá 
brunanum. Ekki er vitað hvernig 
eldurinn kviknaði.  - kóh

Stórbruni í Stafangri:

Eldurinn barst 
á milli húsa

MENNING Alls tóku 30.296 Íslendingar þátt í að syngja Ísland, nýtt 
þjóðlag, með kórnum Fjallabræðrum. Halldór Gunnar Pálsson, kór-
stjóri Fjallabræðra, hefur ferðast um land allt í þeim tilgangi að taka 
lagið upp. 

Markmiðið var að fá þrjátíu þúsund Íslendinga til að syngja loka-
kafla lagsins sem hann samdi við ljóð eftir Jökul Jörgensen. 

Afrakstur verkefnisins má finna á thjodlag.is, en þar er hægt að 
sækja lagið gjaldfrjálst, horfa á myndbandið og lesa ljóðið.    - kóh

Rúmlega 30.000 Íslendingar tóku þátt í gríðarstóru verki:

Þjóðlag Halldórs Gunnars tilbúið

FJALLABRÆÐUR  Meðlimir kórsins fagna útgáfu lagsins sem tekið var upp á þriggja 
ára tímabili á yfir 150 stöðum. Þúsundir klukkustunda fóru í að vinna og klippa 
lagið saman.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SPURNING DAGSINS

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

 3 brennarar úr ryðfríu stáli

Opið til kl. 16 á laugardag



442 1900
Þjónustuver 9:30-15:30

leidretting.is

adstod@leidretting.is

Opnað hefur verið 
fyrir ráðstöfun
séreignarsparnaðar

Þeir sem vilja ráðstafa séreignarsparnaði inn á fasteignaveðlán þurfa að sækja um.

Heimildin nær til framlaga í séreignarsjóð af launum frá 1. júlí 2014 til 30. júní 2017.

Sækja þarf um fyrir 1. september til að umsóknin gildi frá 1. júlí – eftir það gildir 
umsókn frá því að hún berst. 

Hámark ráðstöfunar öll þrjú árin er 1.500.000 kr. hjá einhleypum og 2.250.000 kr. 
samtals hjá hjónum og sambúðarfólki, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Ráðstafa má inn á veðlán vegna kaupa/byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota.

Nánari leiðbeiningar á rsk.is/leidretting
Senda má fyrirspurnir á netfangið adstod@leidretting.is
Upplýsingar eru veittar í síma 442-1900 milli kl. 09:30 og 15:30 alla virka daga
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DNP var markaðssett sem megrunarlyf upp úr 1930 en var fljótlega tekið 
af markaði vegna alvarlegra aukaverkana. Undanfarinn áratug hefur á ný 
borið á notkun þess.

  Menn 
eiga rétt á 

greiðri máls-
meðferð bæði 
á rannsóknar-

stigi og dóm-
stigi og ef brotið er á þeim 
rétti sakborninga þá leiðir 
það iðulega til þess að það 
hefur áhrif á refsiákvörð-

unina. 
Ragnar Aðalsteinsson
hæstaréttarlögmaður

LÖGREGLUMÁL  Rannsókn á 
umfangsmiklu skattsvikamáli, þar 
sem starfsmaður ríkisskattstjóra 
er grunaður um að hafa svikið út 
270 milljónir úr virðisaukaskatts-
kerfinu, hefur dregist í nærri fjög-
ur ár. 

Málið kom upp í september 
2010 þegar sex voru úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald. Starfsmaður ríkis-
skattstjóra, einn grunaðra, var 
vistaður í einangrun á grundvelli 
rannsóknarhagsmuna í fimm vikur 
en samtals sat hann í gæsluvarð-
haldi í tólf vikur. Eignir hans og 
eiginkonu hans voru frystar þegar 
málið kom upp og hafa verið síðan. 

Manninum var tjáð í september 
í fyrra að rannsókn málsins væri 
að klárast. Sömu svör fékk hann 
í apríl á þessu ári en þegar mað-
urinn grennslaðist aftur fyrir um 
málið síðastliðinn þriðjudag fékk 
hann þau svör að málið væri enn 
í höndum lögreglu og ekki komið 
til málsmeðferðar hjá ríkissak-
sóknara. „Staða mín er bara á bið,“ 
segir maðurinn. „Það eru allir í 
fjölskyldunni í rusli eftir þetta en 
við getum ekki annað en beðið.“ 

Manninum var sagt upp störfum 
í kjölfar þess að málið komst upp 
og segist hann hafa verið óvinnu-
fær síðan. „Ég er bara andlegur 
öryrki,“ segir hann. 

Verjandi mannsins, Björgvin 
Þorsteinsson, segir að dráttur 
málsins sé með ólíkindum. „Það 
eru sjálfsagt komin þrjú ár síðan 
þetta mál lá ljóst fyrir og hægt var 
að gefa út ákæru.“

Ragnar Aðalsteinsson hæsta-
réttarlögmaður segir að drátt-
urinn geti haft áhrif á ákvörðun 
dómstóla þegar málið kemst loks 
þangað. 

„Menn eiga rétt á greiðri máls-
meðferð bæði á rannsóknarstigi og 
dómstigi og ef brotið er á þeim rétti 
sakborninga þá leiðir það iðulega 
til þess að það hefur áhrif á refsi-
ákvörðunina. Það getur haft áhrif á 
fjárhæð sektar og lengd fangelsis-
vistar eða miklu frekar að dómstól-
ar hafa verið að skilorðsbinda fang-
elsisrefsingar,“ segir Ragnar.

Hann bendir á að ríkið geti orðið 
skaðabótaskylt verði maðurinn 
sýknaður. Þá geti löng bið eftir 
niðurstöðu máls haft slæm áhrif á 
andlega heilsu sakborninga. Fólk 
verði þunglynt og aðgerðalaust. 

Ragnar bendir á að þegar dómur 
fellur taki við lengri bið eftir því 
að komast að í fangelsi. Í lok árs 
2012 höfðu 102 einstaklingar beðið 
lengur en í þrjú ár eftir því að sitja 
af sér sinn dóm.  snaeros@frettabladid.is

Dráttur á rannsókn 
getur létt refsinguna
Maður sem beðið hefur í fjögur ár eftir að rannsókn á fjársvikamáli sem hann 
tengist ljúki segist óvinnufær vegna biðarinnar. Enn er beðið og málið ekki komið 
til saksóknara. Eigur mannsins og konu hans hafa verið frystar frá árinu 2010.

STARFSMAÐUR RÍKISSKATTSTJÓRA  Maðurinn er grunaður um að hafa nýtt sér 
aðstöðu sína til að endurgreiða virðisaukaskatt af húsum sem aldrei voru byggð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

NEYTENDUR Þrír Svíar hafa lát-
ist af völdum megrunarefnis-
ins DNP sem er til sölu á netinu. 
Í handtösku eins hinna látnu, 44 
ára konu, fannst ómerkt dolla með 
stórum, gulgrænum hylkjum sem 
innihéldu efnið DNP. Konan hafði 
pantað hylkin á netinu og notað sem 
megrunarlyf, að því er greint er frá 
í sænska læknablaðinu.

Matvælastofnun varaði í fyrra 
við notkun fæðubótarefna eða 
megrunarvara sem innihalda efnið 
2,4-dínítrófenól eða DNP. Katrín 

Guðjónsdóttir, sérfræðingur hjá 
Matvælastofnun, segir efnið hafa 
þau áhrif á efnaskipti líkamans 
að í stað þess að orku sé breytt og 
hún geymd í frumum eða notuð af 
frumum líkamans þá breytist hún 
í varma. Líkamshitinn geti hækk-
að það mikið að það verði banvænt. 
Ekki eru til nein mótefni við eitrun 
af völdum dínítrófenóls.

Samkvæmt reglum um fæðubót-
arefni er innflytjendum skylt að 
tilkynna til Matvælastofnunar um 
ný fæðubótarefni. Ekki hefur verið 

tilkynnt um vörur sem innihalda 
dínítrófenól, að sögn Katrínar. „Við 
myndum stoppa það. Við höfum 
heldur ekki heyrt af því að einstak-
lingar séu að reyna að kaupa þetta 
en það segir ekki alla söguna. Það 
er ekki útilokað að íslenskir neyt-
endur hafi keypt vöru sem inni-
heldur efnið.“

Katrín segir dæmi um að seldar 
séu vörur með efninu án þess að 
efnisins sé getið á umbúðum. Dæmi 
um slíkt er varan „Pure Caffeine 
200“ sem reyndist innihalda DNP 
þó þess væri ekki getið á umbúð-
um. Það er talið afar hættulegt þar 
sem þá veit neytandinn ekki að 
hann er að neyta efnisins. - ibs

Matvælastofnun á Íslandi og sænskir læknar vara við megrunar- og fæðubótarefni sem selt er á netinu:

Þrír Svíar létust af völdum megrunarefnis

BYLTINGARKENNDUR  Nýr bíll Google 
gæti haft byltingarkennd áhrif á sam-
göngur og umferð.  NORDICPHOTOS/AFP

TÆKNI Google hefur svipt hul-
unni af nýrri bifreið sem keyrir 
af sjálfu sér. Ekkert stýri er í 
bílnum né heldur bensíngjöf eða 
hemlar, enda engin þörf á slíku, 
segir í tilkynningu fyrirtækisins.

Bíllinn hefur aðeins einn hnapp 
sem segir honum hvort hann eigi 
að keyra eða stansa. Bíllinn hefur 
farþegarými fyrir tvær mann-
eskjur og nær hámarkshraðanum 
40 kílómetrum á klukkustund.

Skynjarar nema bifreiðir og 
aðskotahluti í 200 metra radíus 
kringum bílinn, sem nýtist vel 
við stór gatnamót á háannatíma.  
 - kóh

Ekkert stýri eða bensíngjöf:

Sjálfvirk bifreið 
frá Google

BANDARÍKIN Ljóðskáldið, rit-
höfundurinn og aðgerðasinninn 
Maya Angelou lést í gær, 86 ára 
gömul. Angelou er best þekkt 
fyrir ævisögu sína, I Know Why 
The Caged Bird Sings. 

Í ævisögu sinni skrifar hún um 
misnotkun og kúgun í suðurríkj-
um Bandaríkjanna á fjórða ára-
tugnum. Angelou var söngkona, 
leikkona og dansari áður en hún 
varð rithöfundur. - kóh

Lýst sem þjóðargersemi:

Skáldkonan  
Angelou látin

BLÓMVÖNDUR  Angelou átti litríkan og 
fjölbreyttan feril. Hún snerti við mörg-
um með skrifum sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

17 þúsund ferðamenn komu 
með Norrænu 

til Seyðisfjarðar á síðasta ári.
Það var 2,1% af öllum ferðamönnum 
sem komu til landsins. 

TAÍLAND Taílenski herinn segist 
hafa látið 124 stjórnmálamenn og 
aðgerðasinna lausa úr varðhaldi í 
gær. Talsmaður hersins sagði 253 
manns hafa verið boðaða í varð-
hald en 53 hafi ekki svarað skip-
unum um að gefa sig fram. Eftir 
sitji því 76 í varðhaldi.

Fólkið var látið laust með þeim 
skilyrðum að það léti herinn vita 
um ferðir sínar og tæki ekki 
þátt í nokkurri stjórnmálalegri 
athafnasemi. Fyrrverandi for-
sætisráðherra landsins, Yingluck 
Shinawatra, er laus úr varðhaldi 
en þó gegn einhverjum skilyrðum. 
Herinn tók völdin í Taílandi fyrir 
viku, þann 22. maí, og sagðist þá 
vilja koma á friði og reglu í land-
inu þar sem óeirðir hafa geisað 
mánuðum saman.  - kóh

Stjórnmálamenn látnir lausir:

Alls 124 lausir 
úr haldi í gær

SAKAMÁL Vodafone hyggst ekki 
vísa ákvörðun Persónuverndar í 
lekamálinu til dómstóla, en fyrir-
tækið áréttar að um gagnastuld 
hafi verið að ræða.

Vodafone sendi frá sér yfirlýs-
ingu þar sem greint er frá þessu. 

Í yfirlýsingunni segir meðal 
annars að með því að vista sam-
skiptasögu notenda á læstu heima-
svæði hafi fyrirtækið aðeins 
ætlað að þjónusta notendur. 

Því snúist málið um gagnastuld 
fremur en brot á lögum um per-
sónuupplýsingar. Því ætli Voda-
fone ekki að vísa málinu til dóm-
stóla.  - rkr

Segja málið um gagnastuld:

Vodafone ekki 
fyrir dómstóla

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

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

BEST NORÐAUSTANLANDS.  Næstu daga verður veðrið best á norðausturhorninu, 
mesta sólin, hæstur hitinn og minnsta rigningin þar um helgina þegar rigningin ræður 
ríkjum sunnan og vestan til. 
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➜ Markaðssett sem megrunarlyf



Hjá Fjarðaáli eru árlega framleidd um 344 þúsund tonn af 
hreinu gæðaáli og álblöndum. Álið er notað í byggingar-
iðnaði og samgönguiðnaði, svo sem við framleiðslu á 
bílum, flugvélum, járnbrautalestum og geimferjum. Fjarðaál 
framleiðir einnig álvíra sem eru m.a. notaðir í ýmsar gerðir 
háspennustrengja.

Fjarðaál flutti út vörur fyrir um 95 milljarða króna á árinu 2013. 
Af útflutningstekjum Fjarðaáls urðu um 35% eftir í landinu, 
eða tæpir 33 milljarðar króna, m.a. í formi opinberra gjalda, 
launa, innkaupa frá innlendum birgjum á vöru og þjónustu auk 
samfélagsstyrkja. Alls hafa greiðslur Fjarðaáls vegna kaupa 
á aðföngum innanlands til síðustu áramóta numið um 193 
milljörðum króna frá því að fyrirtækið tók til starfa hér á landi 
árið 2007.

Á árinu 2013 greiddi Fjarðaál 1,5 milljarða króna í opinber 
gjöld til ríkisins og sveitarfélagsins Fjarðabyggðar. Starfsfólk 
Fjarðaáls greiddi um 1,4 milljarða króna í tekjuskatt og útsvar 
til ríkis og sveitarfélaga.

Þrjú ár tók að byggja álverið, byggingarkostnaður nam um 220 
milljörðum króna. Það eru þekktar aðstæður í rekstri fyrirtækja 
með miklar nýfárfestingar að uppsafnað tap, háar afskriftir 
og háar afborganir af lánum valda því að ekki er greiddur 
tekjuskattur fyrstu rekstrarárin. Tekjuskattur er eingöngu einn 
liður í framlagi fyrirtækisins til þjóðarbúsins. 

Hjá Fjarðaáli og verktökum á álverssvæðinu vinna um 930 
manns. Fjarðaál greiddi um 5,1 milljarð króna í laun og 
launatengd gjöld árið 2013. Frá árinu 2007 hefur verið varið 
rúmum 13 milljörðum króna til fjárfestinga vegna starfseminnar, 
þar af rúmum einum milljarði árið 2013.

Kynntu þér upplýsingar í nýju staðreyndaskjali um rekstur Alcoa 
Fjarðáls á árinu 2013. Þú finnur þær á alcoa.is.

Það munar um  
tæpa 200 milljarða
– á aðeins 7 árum

www.alcoa.is
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FRAKKLAND Franska ríkið verður 
af 14 milljörðum evra í skatt-
tekjur á ári vegna skattsvika. 
Francois Hollande Frakklands-
forseti hefur hækkað tekjuskatta, 
virðisaukaskatt og fyrirtækja-
skatt síðan hann var kosinn til 
embættis fyrir tveimur árum.

Ríkisstjórnin bjóst við 30 
milljörðum evra aukalega vegna 
skattahækkananna, en aðeins 16 
milljarðar, rétt rúmur helmingur 
þess sem áætlað var, skilaði sér í 
ríkiskassann. - kóh

Verður af skatttekjum:

Um 14 milljarða 
evra skattsvik

VEISTU SVARIÐ?

SÉRTILBOÐ

Skógarhlí› 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 

O

Krít &
Tyrkland

Frá kr. 109.900 

Frá kr. 110.900 án fæðis

Omega Apartments

Netverð á mann frá kr. 110.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð. Netverð á mann frá kr. 127.900 m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
Sértilboð 12. júní í 11 nætur.

Frá kr. 109.900
Eken Resort

Netverð á mann frá kr. 109.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 139.900 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. Sértilboð 12. júní í 14 nætur.

Krít

Tyrkland
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1. Fyrir hvaða erlenda tónlistarmann 
mun GusGus hita upp í Kórnum í 
ágúst?
2. Hvert var tap Sjóvár á fyrsta árs-
fjórðungi?
3. Hver var markahæsti Íslendingurinn 
í þýsku 1. deildinni?

SVÖR:

1. Justin Timberlake. 2. 124 milljónir.
3. Bjarki Már Elísson.

LÍFEYRISMÁL Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra segir að vinna 
við áætlun vegna stöðu B-deildar 
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 
(LSR) sé skammt á veg komin.

Sjóðir B-deildar LSR munu 
tæmast árið 2027. Að óbreyttu mun 
ríkið þurfa að greiða LSR 23-24 
milljarða árlega eftir 2027. Bjarni 
telur að auðveldasta leiðin til þess 
að grynnka á skuldum ríkisins og 
skuldbindingum gagnvart LSR sé 
að selja eignir. „Sú eign sem helst 

kemur þar til 
álita er Lands-
bankinn.“

Lífeyrir sem 
A- dei ld  L SR 
hefur lofað var 
umfram eign-
ir sjötta árið í 
röð. Bjarni telur 
brýnt að bregð-
ast við stöðunni. 

„Síðustu fjögur til fimm ár hafa 
menn ýtt vandanum á undan sér. 

Annaðhvort þarf hærri iðgjöld frá 
ríkinu eða samkomulag um breytt 
lífeyrisréttindi.“ Bjarni segir við-
ræður við lífeyrissjóði um stöðu 
A-deildar fara fram í sumar. -ih

Fjármálaráðherra segir koma til greina að selja Landsbankann upp í skuldir:

Óvíst hvernig ríkið greiði LSR

BJARNI 
BENEDIKTSSON

VIÐSKIPTI Gengið var frá samning-
um vegna tveggja fyrirhugaðra 
kísilvera í hádeginu í gær. 

Annars vegar er það samning-
ur um kaup bandaríska fyrir-
tækisins Hunter Douglas Metals 
á kísilmálmi  úr fyrirhugðu kísil-
veri Thorsil ehf. í Helguvík. Samn-
ingurinn er til átta ára og er met-
inn á 67 milljarða króna og nær 
til 45 prósenta af heildarfram-
leiðslu kísilversins. Áætlað er að 
130 hálaunastörf verði til í kísil-
verinu.

Hinn samningurinn kveður á 
um samkomulag milli Faxaflóa-
hafna og Silicor Mater ials um 
uppbyggingu á hafnarsvæði við 
Grundartanga vegna fyrirhugaðs 
kísilvers Silicor Materials á svæð-
inu.

Áætlað er að bygging beggja 
kísilveranna hefjist í lok árs. Þó er 
hvorki búið að tryggja raforku frá 
Landsvirkjun á Grundartanga né 
í Helguvík. Viðræður við Lands-
virkjun standa yfir.

  - ih

Samningar undirritaðir um fyrirhuguð kísilver í Helguvík og á Grundartanga:

Samið vegna áætlaðra kísilvera

KAUPSAMNINGUR  Í gær var undirrit-
aður tuga milljarða samningur um sölu 
á kísilmálmi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR GÍSLASON

23 til 26
milljarða þarf ríkið að greiða 
Lífeyrissjóði starfsmanna 
ríkisins á ári eft ir árið 2027.

STUÐNINGUR VIÐ STJÓRNMÁLAFLOKKANA Í BORGINNI
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2,7 3,7
5,2

9,2

2,
1%

 V
ik

m
ör

k

33,6

22,223,1

27

1,
6%

 v
ik

m
ör

k

Alþýðu-
fylkingin

0,3 0,
3%

 v
ik

m
ör

k

19,1

23

26,6

35,5

2,
6%

 v
ik

m
ör

k

1,1 0,80,2 0,
5%

 v
ik

m
ör

k 7,2
9,5 8,7

5,8

1,
3%

 v
ik

m
ör

k

9,6
7

10,5

1,
4%

 v
ik

m
ör

k

34,7

28,3

21,6

18,6

1,
4%

 v
ik

m
ör

k

Kosningar 29.5.2010

Könnun 12.3.2014

Könnun 29.4.2014

Könnun 27. og 28.5.2014

Heimild: Könnun Fréttablaðsins 27. og 28. maí 2014.

KÖNNUN Samfylkingin er lang-
stærsti flokkurinn í Reykjavík 
samkvæmt skoðanakönnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2. Flokkurinn 
fær rúman þriðjung atkvæða og 
sex borgarfulltrúa af fimmtán sam-
kvæmt niðurstöðum könnunarinnar.

Meirihluti Samfylkingarinnar og 
Bjartrar framtíðar, arftaka Besta 
flokksins, er ekki í hættu sam-
kvæmt könnuninni, þó valdahlut-
föllin hafi snúist við. Flokkarnir fá 
samtals 54,1 prósent atkvæða og níu 
borgarfulltrúa.

Samfylkingin fær samkvæmt 
könnuninni 35,5 prósent atkvæða. 
Staða flokksins hefur stórbatnað 
frá kosningunum árið 2010, þegar 
flokkurinn fékk 19,1 prósent og þrjá 
borgarfulltrúa kjörna. Fylgið hefur 
aukist verulega frá síðustu könn-
un, sem gerð var í lok apríl, þegar 
flokkurinn mældist með 26,6 pró-
senta fylgi. 

Björt framtíð mælist með stuðn-
ing 18,6 prósenta borgarbúa, en 
Besti flokkurinn vann kosninga-
sigur með 34,7 prósenta fylgi í síð-
ustu kosningum. Björt framtíð fær 
samkvæmt þessu þrjá borgarfull-
trúa, en Besti flokkurinn náði inn 
sex fulltrúum í kosningunum 2010.

Framsóknarflokkurinn, sem 
býður fram undir merkjum Fram-
sóknar og flugvallarvina, tekur 
stökk og mælist nú með 9,2 prósenta 
fylgi. Fylgið hefur aukist mikið frá 
síðustu könnun, sem gerð var í lok 
apríl, þegar 5,2 prósent borgarbúa 
studdu flokkinn. Framboðið virðist 
öruggt með að ná inn einum manni, 
samkvæmt könnuninni. Framsókn-
arflokkurinn fékk aðeins 2,7 pró-
sent atkvæða í síðustu kosningum 
og hefur því ekki haft borgarfull-
trúa þetta kjörtímabil.

Sjálfstæðisflokkurinn bíður 
afhroð og tapar þriðjungi af fylginu 
sem flokkurinn fékk í síðustu kosn-
ingum þrátt fyrir að hafa verið í 
stjórnarandstöðu allt kjörtímabilið. 
Flokkurinn fær samkvæmt könnun-
inni 22,2 prósent atkvæða og þrjá 
borgarfulltrúa, en var með 33,6 pró-
senta fylgi og fimm borgarfulltrúa í 
síðustu kosningum.

Vinstri græn eru samkvæmt 
skoðanakönnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 með einn borgarfulltrúa, 
en hann stendur afar tæpt. Alls 
segjast 5,8 prósent ætla að kjósa 
Vinstri græn, en 7,2 prósent studdu 
flokkinn í síðustu kosningum.

Píratar mælast með 7 prósenta 

fylgi, sem skilar þeim einum borg-
arfulltrúa. 

Alls ætla 0,8 prósent borgar-
búa að kjósa Dögun, og 0,3 prósent 
styðja Alþýðufylkinguna.

 brjann@frettabladid.is

Samfylkingin lang- 
stærst í Reykjavík
Samfylkingin og Björt framtíð njóta samanlagt stuðnings meirihluta borgarbúa og 
fá sama fjölda borgarfulltrúa og í síðustu kosningum samkvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Framsókn bætir við sig miklu fylgi og nær inn manni.

Hringt var í 2.118 manns þar 
til náðist í 1.504 manns sam-
kvæmt lagskiptu úrtaki 27. og 
28. maí. Svarhlutfallið var 71 
prósent. Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr Þjóðskrá. 
Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir aldri. 
Spurt var: Hvaða lista myndir þú 
kjósa ef gengið yrði til borgar-
stjórnarkosninga í dag? Ef ekki 
fékkst svar var spurt: Hvaða 
flokk er líklegast að þú myndir 
kjósa? Ef ekki fékkst svar var 
spurt: Er líklegra að þú myndir 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða 
einhvern annan flokk? Það er 
gert í samræmi við aðferðafræði 
sem þróuð var hjá Félagsvísinda-
stofnun Háskóla Íslands. Alls tóku 
66,3 prósent þeirra sem náðist í 
afstöðu til spurningarinnar. 

Aðferðafræðin

*Bauð fram undir merkjum Besta flokksins í kosningunum árið 2010.

*
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RANNSÓKNIR „Peningurinn, var 
svarið sem ég fékk þegar ég 
spurði börn á aldrinum 13 til 17 
ára hvers vegna þau væru að 
vinna. Þau tala hins vegar ekki 
um að það sé gaman í vinnu,“ 
segir Margrét Einarsdóttir, sem 
í dag ver doktorsritgerð sína, 
Launavinna barna og unglinga, 
við Háskóla Íslands. Ritgerðin er 
unnin úr svörum um 1.000 barna 
sem var safnað á árunum 2007 til 
2008.

Í ritgerðinni kemst Margrét 
meðal annars að þeirri niðurstöðu 
að ákveðin togstreita ríki á milli 
efnahagslegrar og líkamlegrar 
velferðar ungmennanna þegar 
kemur að atvinnuþátttöku þeirra. 
Ungmennin leggja áherslu á að 
þau vilji vinna sér inn peninga, 
tekjurnar færi þau í átt til sjálf-
stæðis og ábyrgðar og í sumum 
tilfellum þurfi þau á tekjunum að 
halda til að standa straum af eigin 
framfærslu.

 Margrét segir að það séu nokk-
uð sterk tengsl á milli menntun-
ar foreldra og þess hversu gömul 
börnin eru þegar þau fara að 
vinna. „Börn sem eiga háskóla-
menntaða foreldra eru eldri þegar 
þau fara að vinna á sumrin og þau 
vinna styttri vinnuviku. Þau eru 
jafnframt ólíklegri til að vinna 
með skóla,“ segir hún. 

Margrét segir að börn og ung-
lingar á þessum aldri vinni af fjár-
hagslegum ástæðum, það geti svo 
tengst öðrum þáttum, til dæmis 
að þau vilji bera ábyrgð á sjálfum 
sér að hluta. Eldri börnin greiði 
oft og tíðum sjálf innritunargjöld 
í framhaldsskóla og borgi fyrir 
eigin bækur.  

Sum barnanna keyptu mat til 
heimilisins fyrir það fé sem þau 
unnu sér inn.

 „Það bendir til þess að sumar 

fjölskyldur þurfi á launum 
barnanna að halda til að halda sér 
uppi,“ segir Margrét. 

 Þá segir hún að á milli eitt og 
tvö prósent barnanna, eða 20 til 
30, hafi sagt að þau þyrftu að 
borga með sér heim. 

Annars segir Margrét að sér 
sýnist að frá því fyrir aldamót og 
fram að hruni hafi dregið úr vinnu 
barna og unglinga á sumrin. Hins 
vegar hafi vinna barna og ung-
linga með skóla aukist.  
                            johanna@frettabladid.is

Hluti barna látinn 
borga heim með sér
Hópur barna er látinn nota þá peninga sem hann vinnur sér inn til að kaupa mat 
fyrir fjölskyldu sína. Eitt til tvö prósent barna eru látin borga með sér heim. Um 
fimmtungur barna slasast við störf. Flest börn vinna í unglingavinnu á sumrin. 

Algengast er að börn og unglingar stundi störf á vegum vinnuskólans á 
sumrin en í öðru sæti eru verslunarstörf.  Flestir þeir sem vinna með skóla 
vinna verslunarstörf í stórmörkuðum. 

Í rannsókn Margrétar Einarsdóttur kemur fram að um fimmtungur 
ungmennanna, það er um 200 börn, hafi orðið fyrir vinnuslysum, í sumum 
tilfellum alvarlegum.  

„Það voru 5,9 prósent barnanna sem höfðu orðið fyrir það alvarlegu 
slysi að þau voru frá vinnu í viku eða lengur. Sum sögðust hafa verið frá 
vinnu fjórar vikur eða lengur. Það voru til að mynda ungmenni sem höfðu 
beinbrotnað í vinnu. 

Þá segir Margrét að það komi fram að börn sem vinna mikið og 
reglulega með skóla séu í meiri hættu á að finna fyrir stoðkerfisverkjum, 
sérstaklega bakverkjum.

Fimmtungur slasast í vinnu

TOGSTREITA  Margrét Einarsdóttir kemst að þeirri niðurstöðu í doktorsritgerð sinni 
að togsteita ríki milli efnahagslegrar og líkamlegrar velferðar ungmenna þegar 
kemur að atvinnuþátttöku.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANNI 
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EFNAHAGSMÁL „Ísland myndi vissulega glata 
sjálfstjórn í peningamálum, og það út af 
fyrir sig gæti orðið vandamál vegna þess 
hve mikil sérhæfing er í íslensku atvinnu-
lífi,“ segir hollenski hagfræðingurinn Roel 
Beetsma, sem telur engu að síður nauðsyn-
legt að Íslendingar stefni af alvöru að því að 
ganga í Evrópusambandið til þess að geta í 
framhaldinu tekið upp evru. 

Kostirnir væru þeir að Ísland myndi losna 
út úr vítahring verðbólgu og gengisfelling-
ar, sem löngum hefur fylgt íslensku krón-
unni. Þá myndu viðskipti við útlönd aukast 
og vextir á húsnæðislánum lækka, svo nokk-
uð sé nefnt.

„En þetta er kannski frekar langtímasjón-
armið,“ segir hann. „Þið þurfið náttúrlega 
fyrst að losna við gjaldeyrishöftin.“ 

Beetsma er hagfræðiprófessor við Háskól-
ann í Amsterdam. Hann flutti í gær fyrirlest-
ur á ráðstefnu sem Evrópustofa skipulagði í 
samvinnu við Alþýðusamband Íslands, Sam-
tök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins. Á 
ráðstefnunni var rætt um krónuna, evruna 
og höftin, en Beetsma fjallaði meðal ann-
ars um þann lærdóm sem Íslendingar geta 
dregið af kreppunni í Evrópu. Evruríkin hafa 
þegar dregið margvíslegan lærdóm af krepp-
unni og eru í óða önn að innleiða ýmiss konar 
breytingar á fjármálaumhverfi sínu.

„Það sem mikilvægast er hér á landi er að 
finna leið til að koma í veg fyrir að launa-
kostnaður hækki stöðugt,“ segir Beetsma. 
Hann segir að fyrir kreppuna hafi launa-
kostnaður hækkað mun meira á Íslandi en í 
öðrum löndum, sem þýddi að Ísland varð til-
tölulega ósamkeppnishæft. 

„Og hvernig leysti Ísland þetta? Lausnin 
hér fólst í gríðarmiklu gengisfalli, um 50 pró-
sent. En þegar Ísland væri komið inn í Evr-
ópusambandið og inn á evrusvæðið, þá yrði 
gjaldmiðillinn aðeins einn og þess vegna ekki 
hægt að fella gengið. Þannig að áður en þið 
gangið inn þá þurfið þið fyrst að tryggja að 
markaðir verði orðnir nægilega sveigjanlegir 
til að geta tekist á við erfið áföll.“

Þetta er að hans mati mikilvægasti lær-
dómurinn sem Ísland getur dregið af evru-
kreppunni. Hann segir ástæðulaust að hafa 
áhyggjur af því að aukið atvinnuleysi geti 
fylgt evrunni.

„Ég held að það sé misskilningur. Ef mark-
aðir virka nógu vel þá hefur það engin áhrif 
á atvinnustig. Sjáðu til, rétt eins og í öðrum 
löndum þá eru íbúar á Íslandi að eldast. 
Þannig að í framtíðinni held ég að vanda-
málið verði frekar skortur á vinnuafli en 
offramboð.“ 

Hann segir Íslendinga óhjákvæmilega 
lenda í blindgötu, ætli þeir sér að halda fast 
í krónuna. „Að vera með eigin gjaldmiðil í 
svona litlu landi er eins konar undankomuleið 
fyrir stjórnmálamenn. Það gerir þeim kleift 
að sleppa við að taka óvinsælar ákvarðanir. 
Nauðsynlegar markaðsumbætur eru yfir-
leitt óvinsælar vegna þeirra hagsmuna sem 
í húfi eru. Við höfum séð það í löndum á borð 
við Grikkland, Frakkland, Ítalíu og Portúgal 
að þar voru menn fastir í þessum sama víta-

hring hárrar verðbólgu og stórtækra gengis-
fellinga áður en þessi lönd gengu í ERM-sam-
starfið og tóku síðan upp evruna. Menn komu 
sér hjá því að gera nauðsynlegar umbætur 
og sátu uppi með lélega samkeppnishæfni. 
Þannig að til lengri tíma litið tel ég að það 
yrði blindgata fyrir Íslendinga að halda fast 
í eigin gjaldmiðil. 

Hann viðurkennir að umbætur af þessu 

tagi geti bitnað illa á almenningi, enda sé það 
einmitt þess vegna sem stjórnmálamenn hika 
við að ráðast í þær.

„Það verða alltaf einhverjir sem verða 
undir. En ég held að það verði að horfa á efna-
hagslífið í heild. Ef hægt er að auka hagvöxt-
inn þá munu flestir hagnast á því, þótt með 
ólíkum hætti sé. Meiri hagvöxtur skilar sér 
líka fyrr eða síðar til hinna.“ 

Krónan er hentug undankomuleið
Ætli Íslendingar að halda í krónuna verða þeir áfram fastir í vítahring verðbólgu og gengisfellinga, segir hollenski hagfræðingurinn Roel 
Beetsma. Áður en af aðild að evrusvæðinu getur orðið þurfa Íslendingar að gera vinnumarkaðinn sveigjanlegri og ráðast í markaðsumbætur.

ROEL BEETSMA  „Að vera með eigin gjaldmiðil í svona litlu landi er eins konar undankomuleið fyrir 
stjórnmálamenn. Það gerir þeim kleift að sleppa við að taka óvinsælar ákvarðanir.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Nauðsynlegar markaðs-
umbætur eru yfirleitt óvinsælar 

vegna þeirra hagsmuna sem í húfi 
eru. 

Roel Beetsma
hagfræðingur

LANDBÚNAÐUR „Við verðum að 
láta á það reyna hvort við fáum 
dýralækna til að gelda grísi fyrir 
okkur. Ef það gengur ekki verða 
stjórnvöld að koma að málinu,“ 
segir Hörður Harðarson, formað-
ur Svínaræktarfélags Íslands.

Svínaræktarfélag Íslands sendi 
frá sér yfirlýsingu í gær þess efnis 
að það það yrði hætt að gelda grísi 
með þeim hætti sem tíðkað hefur 
verið. Það er að taka grísina og 
gelda þá án deyfingar. Slíkt var 
bannað með lögum frá síðustu ára-
mótum. 

 Þær leiðir sem taldar eru koma 
til greina eru að deyfa eða svæfa 
dýrin og gelda svo. Samkvæmt 
lögum um velferð dýra sem tóku 
gildi um áramót eru það dýralækn-
ar sem eiga að gelda dýrin. Talið er 
að á hverju ári þurfi að gelda um 
30 þúsund grísi hér á landi. 

Hörður segir að svínaræktend-
um hafi gengið illa að fá dýra-
lækna til að gelda. Stór svínabú 
hafi auglýst eftir dýralæknum 
en án árangurs. „Við ætlum hins 
vegar að láta á það reyna hvort við 
fáum dýralækna til að sinna þessu. 
Ef það tekst ekki er það ekki okkar 
sök,“ segir Hörður.  

Hann segir að til lengri tíma 
litið hljóti besta leiðin út frá vel-
ferð dýranna að vera að hætta 

geldingum alfarið. Fylgst verði 
náið með hvernig þau mál þróist 
erlendis.  - jme 

Svínaræktendur ætla að hætta að gelda grísi með umdeildri aðferð:  

Ætla að láta á það reyna hvort 
dýralæknar vilji gelda grísina

BJARTEYJARSANDUR - BEINT FRÁ BÝLI- MATVÆLI OG DÝR  BÖRNIN EFTIR 
ALDRI ELFAR, BJARTEY OG ARNA  GRÍSIR OG SVÍN 

23.10. 2012
Frumvarp lagt fyrir Alþingi um vel-
ferð dýra. Lagt til að bannað verði að 
gelda grísi án deyfingar. 

26.03. 2013 
Lög um velferð dýra samþykkt frá 
Alþingi. Bannað að gelda grísi án 
deyfingar. Gefinn er umþóttunartími.  
   
01.01. 2014 
Lög um velferð dýra taka gildi. 
Bannað að gelda grísi án deyfingar.  
  

23.-28.05. 2014 
Fréttastofa RÚV vekur athygli á 
að svínabændur hafi ekki farið að 
lögum og haldi áfram að gelda grísi 
án deyfingar.  
 
24.05. 2014 
Yfirdýralæknir lýsir því yfir að hann 
ætli að gefa svínabændum frest til 
áramóta til að fara að lögum. 

25.05. 2014 
Landbúnaðarráðherra lýsir því yfir að 
hann telji ekki ástæðu til að banna 

ólöglegar geldingar strax. Svína-
bændur þurfi lengri aðlögunartíma. 
 
28.05. 2014 
Matvælastofnun sendir frá sér yfir-
lýsingu og gefur svínabændum frest 
til 10. júní til að skila áætlun um 
hvernig þeir hyggist hætta ólöglegum 
geldingum á grísum.   
 
28.05. 2014 
Svínabændur segjast í yfirlýsingu ætla 
að hætta að gelda grísi með þeim 
hætti sem það hefur verið framkvæmt.

ÓLÖGLEGAR GELDINGAR Á GRÍSUM  

L Í F S M Ö R K
beint í fyrsta sæti á 

kiljulista Eymundsson!

„Fantavel skrifuð, ljóðrænar og fallegar lýsingar 

má finna víða … Tel þessa bók með því besta sem 

ég hefi lesið nýlega eftir íslenskan höfund.“

Hjördís Smith, svæfinga- og gjörgæslulæknir

Metsölulisti
Eymundsson

1.
Kiljur 21.05.–27.05.2014

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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Endanlega virðist komið á hreint 
að markmið stjórnvalda með 
úrræðum til að mæta óvissu 
og tryggja stöðugleika sjávar-
byggða meðfram núverandi fisk-
veiðistjórnunarkerfi nást ekki. 
Byggðastofnun hefur þegar breytt 
aðferðafræði sinni við að deila út 
byggðakvóta. Framtíðarsýn sér-
fræðinga til að uppræta óvissuna 
sem fylgir kerfinu snýr að skýrt 
afmörkuðum vinnusóknarsvæðum 
í stað þess að plástra vandamálin 
jafnóðum og þau koma upp í ein-
stökum sjávarbyggðum.

Í dag, ekki á morgun
Gauti Jóhannesson, sveitar stjóri 
Djúpa vogs hrepps, sagði í kjöl-
far ákvörðunar Vísis hf. á þriðju-
dag, um að halda áfram vinnslu á 
Djúpavogi næsta árið, eitthvað á 
þá leið að staðan væri betri í dag 
en hún var 28. mars. Áfangasigur 
hefði verið unninn. Þarna vísar 
hann til þess dags að Vísir birti á 
heimasíðu sinni tilkynningu um að 
fyrirtækið áformaði að flytja alla 
sína fiskvinnslu til Grindavíkur. 
Í þessum orðum Gauta felst auð-
vit að að Djúpavogsbúar fóru sátt-
ir að sofa að kvöldi 27. mars til 
þess eins að vakna við þær fréttir 
að framtíðin væri sveipuð mikilli 
óvissu.  

Tvær hliðar á peningnum
Ein fyrirferðarmesta röksemd 
útgerðarinnar gegn ýmsum hug-
myndum við endurskoðun fisk-
veiðistjórnunar hér á landi, skilj-
anlega, hefur lotið að óvissu um 
framtíðarskipulag greinarinnar. 
Fullyrt er að þessi óvissa hafi tafið 
hagræðingu og framþróun í sjáv-
arútvegi og ítrekað bent á nauðsyn 
þess að þær reglur sem sjávarút-
vegsfyrirtækjum eru settar gildi 
til langs tíma. 

Þegar gildandi lög um stjórn 
fiskveiða og hugmyndir um breyt-
ingar þeirra eru krufnar má þar 
finna skýra markmiðasetningu; 
verndun auðlindarinnar með sjálf-
bærri nýtingu, arðsemi fyrirtækja 
og stöðugt rekstrarumhverfi auk 
þess sem tryggja á þjóðinni sann-
gjarna rentu af sjávarauðlindinni. 
Hart er tekist á um þessi atriði og 
svo verður áfram, en markmiðin 
eru allavega skýr. En í lagatext-
um er líka talað um að tryggja 
trausta atvinnu og byggð í landinu 
og allra síðustu ár er markmið að 
stuðla að farsælli samfélagsþróun 
með hagsmuni komandi kynslóða 
í huga.

Um þetta tvennt samanlagt og 
í hnotskurn má segja að tekist 
hafi að tryggja sjálfbæra nýtingu 
nytjastofna og arðsemi greinar-
innar fer ekki fram hjá neinum, 
þótt misjafnlega gangi á milli ára. 
En þegar hin hliðin á peningnum 
er skoðuð má spyrja hvort mark-
miðum um trausta atvinnu og 
byggð í landinu hafi verið sinnt 
af alúð. Og því frekar má spyrja 
hvort ekki megi snúa kröfu útgerð-
arinnar um fyrirsjáanleika kerfis-
ins upp á sjávarbyggðirnar í land-
inu. Það er skiljanleg krafa að vita 
hvað er fram undan þegar kaupa á 
atvinnutæki og byggja upp fyrir-
tæki. En sú krafa ætti að vera jafn 
sjálfsögð þegar fjölskylda kaupir 
sér hús eða stofnar fyrirtæki sem 
byggir á sjávarauðlindinni þótt 
með óbeinum hætti sé. 

Þessu mætir löggjafinn með því 
sem nefnt er önnur aflahlutdeild; 
byggðakvóti, línuívilnun, rækju- 
og skelbætur og strandveiðar svo 
fátt eitt sé talið. 

Þóroddur Bjarnason, prófess-
or við Háskólann á Akureyri og 

Óvissuna verður að uppræta
Ekkert bendir til annars en að byggðalegar lausnir meðfram núgildandi fiskveiðistjórnun hafi brugðist með öllu. Íbúar lítilla sjávarbyggða 
sem treysta á sjávarútveg lifa í algjörri óvissu frá degi til dags. Byggðastofnun hefur þegar tekið upp nýja aðferðafræði við úthlutun kvóta, 
og horfir til lausna fyrir stærri vinnusóknarsvæði en ekki fyrir einstakar sjávarbyggðir eins og hingað til hefur verið. 

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Það verður eitt stærsta viðfangsefni á komandi þingvetri að landa endurskoðuðum lögum um 
stjórn fiskveiða. Sigurður Ingi Jóhannsson ræddi það á borgarafundi á Djúpavogi að stjórnvöld 
yrðu að finna skynsamlegri leiðir til að nýta aflaheimildir ríkisins til byggðaverkefna. Hann sagði 
stjórnvöld þurfa að móta leikreglur sem héldu bæði blómlegri byggð um allt land en tryggðu líka 
samkeppnisfærni sjávarútvegsfyrirtækja, eins og kom fram í fréttaflutningi Austurfrétta af fund-
inum.

Í viðtali við Fréttablaðið eftir fundinn sagði Sigurður ljóst að reynsla þeirra úrræða sem hingað 
til hefur verið beitt væri ekkert til að hrópa húrra fyrir. Þess vegna lúti endurskoðunin að því að 
koma byggðum út úr vanda en ekki „hjakka í sama farinu“ eins og Sigurður orðar það. „Þessi 

vinna mun kallast á við endurskoðun laga um stjórn fiskveiða en við köllum eftir því hvernig atvinnugreinin 
ætlar að koma að málinu. Það er mín skoðun að það sé heppilegast að gera þetta í sameiningu. En ef þetta lendir 
eingöngu á ríkinu þarf ríkið að hafa til þess burði, nægilegar aflaheimildir. Þess utan er áætlað að fara yfir félags-, 
byggða- og atvinnulega potta til að skýra hverju við ætlum að ná með þeim,“ sagði Sigurður.

ALLT TIL SKOÐUNAR Á NÆSTA ÞINGVETRI   Það er 
afla mark 
skráð á 67 
stöðum á 

landinu en á 
sama tíma er 
klárt að það 

verða ekki fiskvinnslur á 
þeim öllum, það er óraun-

hæft að halda því fram.
Þóroddur Bjarnason, prófessor og 

stjórnarformaður Byggðastofnunar

Á STÖÐVARFIRÐI  Bent er á að tími sé kominn til þess að menn viðurkenni þá staðreynd að útgerð verður ekki byggð upp aftur í mörgum litlum þorpum á landsbyggðinni. 
Tækifæri þeirra felist hins vegar í uppbyggingu ferðaþjónustu eins og dæmi eru um.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

stjórnarformaður Byggðastofn-
unar, segir að þessar aðgerðir 
eigi það sammerkt að vera fremur 
ómarkvissar og ólíklegar til að ná 
því markmiði að efla sjávarbyggð-
ir til framtíðar.

Ómarkvissar leikreglur
„Sá sjávarútvegur sem við höfum 
núna er afurð fiskiveiðistjórnun-
arkerfisins. Leikreglurnar hafa 
mótað greinina. Þetta sem við 
höfum verið að gera til að viðhalda 
fjölbreytni, t.d. byggðakvóti, hefur 
verið mjög ómarkvisst, og aldrei 
byggt á sýn til lengri tíma,“ segir 
Þóroddur, og bendir á að aldrei 
hafi verið reynt að skilgreina 
hvaða sjávarbyggðir geti vaxið 
og hverjar ekki. „Það er aflamark 
skráð á 67 stöðum á landinu en á 
sama tíma er klárt að það verða 
ekki fiskvinnslur á þeim öllum, 
það er óraunhæft að halda því 
fram,“ segir Þóroddur. 

Í skrifum sínum hefur Þóroddur 
spurt hvort leggja eigi af byggða-
kvóta og aðrar sporslur en einfald-
lega svæðisbinda hluta aflaheim-
ilda ríkisins. Hluti kvótans sé t.d. 
bundinn á Vestfjörðum og svæðis-
bundinni hagræðingu sé að öðru 
leyti leyft að eiga sér stað. Hug-
myndafræðin byggir á því að um 
skýrt markmið sé að ræða; það er 
að segja, hvernig mun byggðin á 
viðkomandi svæði líta út eftir tvo 
áratugi en ekki á sama tíma að 

ári. Þessar svæðis bundnu heim-
ildir yrðu fyrir hvern sem er. „Þá 
skiptir ekki máli hvort um ræðir 
heimamenn eða ekki, því starf-
semin væri bundin á svæðinu 
hvort sem er,“ segir Þóroddur og 
spyr hvort það skipti máli hvort 
aflinn er unninn í Bolungarvík eða 
á Ísafirði. Með þessu væri snúið 
frá því að reyna að jafna stöðu 
sjávarbyggða innbyrðis, þeirra 
sem standa verst, en reynt að efla 
útgerð svæðisbundið sem kæmi 
þessum sömu byggðum til góða. 
Þessi svæðisbinding myndi fela 
í sér að að aflaheimildir gengju 
kaupum og sölum líkt og í stóra 
kerfinu. Munurinn væri sá að 
þeim fylgdu kvaðir um fullvinnslu 
á tilteknu vinnusóknarsvæði, litlu 
eða stóru. Lægra verð á slíkum 
kvóta myndi endurspegla meint 
óhagræði af dreifðari og smærri 
vinnslum og þannig gera þær sam-
keppnisfærar. Þetta myndi þýða að 
svæðisbundnu heimildirnar yrðu í 
höndum þeirra sem sæju tækifæri 
til arðbærrar vinnslu á smærri 
svæðum en þær yrðu ekki seldar 
í burt. Þetta væri því eins konar 
markaðslausn á byggðavanda 
núverandi kerfis. Þetta ætti ekki 
aðeins við um stærri og öflugari 
svæðin, t.d. eru Djúpivogur og 
Borgarfjörður eystri skilgreind 
sem örsmá vinnusóknarsvæði 
sem fengju þá sínar svæðisbundnu 
heimildir. En samgöngubætur sem 

stækka og styrkja vinnusóknar-
svæði myndu jafnframt leiða til 
svæðisbundinnar hagræðingar í 
sjávarútvegi.

Hér ber til þess að líta að flest-
ar landsbyggðir Íslands standa 
nokkuð vel. Byggðastofnun hefur 
undanfarin tvö ár unnið sam-
kvæmt þeirri hugmyndafræði að 
gera greinarmun á sterkum vinnu-
sóknarsvæðum og litlum sjávar-
byggðum sem byggst hafa upp í 
kringum sjávarútveg og eiga fáa 
möguleika aðra. Þegar vinnusókn-
arsvæðin eru skoðuð kemur í ljós 
að fáar sjávarbyggðir falla utan 
þeirra vinnusóknarsvæða sem 
skilgreind hafa verið. Því telur 
Þóroddur að sjávarútvegur geti 
orðið ein af meginstoðum færri og 
stærri atvinnu- og þjónustusvæða. 
Að því sé hægt að vinna með sam-
göngubótum, stuðningi við aðrar 
atvinnugreinar en sjávarútveg til 
viðbótar við svæðisbundnar afla-
heimildir, eins og áður sagði. 

Tvær útfærslur
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávar-
útvegs- og byggðamálaráðherra, er 
nýkominn að austan þar sem hann 
ræddi við sveitarstjórnarmenn á 
Djúpavogi um aðsteðjandi vanda 
vegna fráhvarfs Vísis. Hann segir 
að meðal þess sem þar var kynnt 
hafi verið ný nálgun Byggðastofn-
unar, eða að öflug fyrirtæki axli 
byggðaverkefni með stjórnvöldum 

til tiltekins tíma. Nýbreytnin felst 
í að auglýst er eftir samstarfs-
aðilum um eflingu sjávarútvegs í 
nokkrum byggðarlögum sem falla 
undir reglur um ráðstöfun afla-
marks Byggðastofnunar og nær 
til lengri tíma en eins árs. Þetta 
fyrirkomulag mætti kalla skrefið 
í áttina til þess að leggja af nálgun 
fyrri ára og svæðisbinda aflaheim-
ildir eins og Þóroddur mælir með. 
Þetta er kannski skásta leiðin til 
að vinna hlutina á nýjan hátt innan 
núgildandi kerfis. Segja má að ef 
þetta fyrirkomulag Byggðastofn-
unar hefði verið í gildi á Djúpa-
vogi, þótt dæmið varpi ekki réttu 
ljósi á vandann sem þar er við að 
eiga, þá hefði fyrirtækið verið 
aðili að samningi um ákveðinn 
stuðning, þá hefði fyrirvari verið á 
því að fyrirtækið drægi sig út með 
skipulögðum hætti. 

„Ég hef séð þetta sem tvær 
mögulegar útfærslur. Innan 
núverandi kerfis sé hægt að nýta 
byggðakvóta markvisst með því 
að auglýsa eftir samstarfsaðilum 
til lengri tíma um byggðaeflingu í 
fámennum sjávarþorpum sem eiga 
litla möguleika á öðru en sjávar-
útvegi. Fjölbreyttari svæði verði 
þá að bjarga sér sjálf. Slík tilraun 
er þegar í gangi. Hins vegar væri 
róttækari breyting að leggja af 
allar núverandi mótvægisaðgerð-
ir og svæðisbinda þess í stað hluta 
kvótans,“ segir Þóroddur.   
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Við gerum meira fyrir þig





Í SKÝJUNUM
FLUGDAGURINN Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI
Flugdagur Flugmálafélags Íslands í samstarfi við Isavia og Icelandair 
verður haldinn á Reykjavíkurflugvelli í dag  við Icelandair Hotel 
Reykjavik Natura. 

Happdrætti á staðnum með glæsilegum vinningum frá Norðurflugi, 
Flugfélagi Íslands og Flugfélaginu Erni.

Komið og njótið glæsilegrar flugsýningar með okkur!

AÐGANGUR

ÓKEYPIS

DAGSKRÁ
12.00

13.00
–13.30

13.30
–14.00

14.00
–14.30
 

15.00

15.30 

Sýningarsvæði opnar, stórar og smáar flugvélar til sýnis.

Fallhlífarstökk – 15 manna stjarna, listflug Magnúsar Norðdahl 
á TF-ABC, Landhelgisgæslan, Yak listflug og hópflug, listflug 
á svifflugu.

Stuttbrautarflug, fisflug, paramótorflug, sýningarflug á Þristinum, 
Pitts listflug, Aero Commander/Meyers 200.

Sjóflugvél, Yak listflug og hópflug, 3D flight, Yak-55 listflug, 
Hercules C-130, yfirflug á Dash 8 – 200, flugtak og yfirflug 
á Boeing 757 Icelandair.

Dregið í happdrætti.

Sýningarsvæði lokar.
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

M
arkaðurinn, fylgirit Fréttablaðsins um viðskipti, 
sagði frá því í síðustu viku að verð á nautakjöti 
frá afurðastöðvum hefði hækkað um 20 prósent. 
Sú hækkun mun að sjálfsögðu skila sér út í verð-
ið til neytenda, hafi hún ekki gert það nú þegar.

Ástæðan fyrir verðhækkuninni er ónógt framboð á íslenzku 
nautakjöti. Meira að segja Nóatún, sem auglýsir að í kjöt-
borðum fyrirtækisins sé aðeins boðið upp á íslenzkt kjöt, 
hefur þurft að flytja inn nýsjálenzkt og danskt nautakjöt til að 
anna eftirspurn.

Skorturinn er meðal annars 
tilkominn af því að bændur 
setja kvígur fremur á til að 
framleiða mjólk en að ala 
þær til slátrunar. Svo fer 
eftirspurnin vaxandi, ekki 
sízt vegna gríðarlegrar fjölg-

unar ferðamanna sem vilja fá sína steik og sinn hamborgara í 
fríinu.

Hægt væri að komast hjá þessari verðhækkun með því 
að ríkið lækkaði tolla á innfluttu nautakjöti nægilega mikið 
til að það yrði samkeppnisfært í verði við innlenda kjötið. 
Samtök verzlunar og þjónustu hafa raunar farið fram á það 
við atvinnuvegaráðuneytið að tollar á nautakjöti verði felldir 
niður. Þá væri nægt framboð af kjöti á hóflegu verði og ekki 
þyrfti að „yfirbjóða þessa fáu gripi sem eru til úti í sveitum“ 
eins og Finnur Árnason, forstjóri Haga, orðaði það í Frétta-
blaðinu fyrr í vikunni.

Atvinnuvegaráðuneytið segir hins vegar að sjálfsögðu nei 
við beiðni Samtaka verzlunar og þjónustu. Það var algjörlega 
fyrirsjáanlegt, enda nákvæmlega samkvæmt því mynztri sem 
orðið hefur til á undanförnum misserum: Ef innlendur fram-
leiðandi biður um innflutningskvóta á lágum tollum af því 
að hann vantar hráefni er orðið við því hratt og örugglega. 
Ef verzlunin í landinu biður um sambærilegar heimildir til 
að stuðla að lægra vöruverði og fleiri kostum neytenda tekur 
kerfið sér örlítinn umhugsunarfrest og segir svo nei.

Önnur staðalviðbrögð atvinnuvegaráðuneytisins, þegar 
farið er fram á tollkvóta til að mæta eftirspurn af því að inn-
lendir framleiðendur anna henni ekki, er að halda því fram að 
það sé til nógur kvóti á lægri tollum. Tilkynning um slíkt var 
send út eftir umfjöllun Markaðarins. Meinið er bara, eins og 
Finnur Árnason benti á í Fréttablaðinu, að þótt ekki sé lagður 
hefðbundinn ofurtollur á innflutta nautakjötið eru tollarnir 
nógu háir til að það sé ekki samkeppnishæft við innlenda 
kjötið.

Með þessu stuðla stjórnvöld alveg meðvitað og með opin 
augun að því að hækka matarreikning heimilanna – eða 
standa að minnsta kosti hjá og gera ekki neitt til að hindra 
það, þótt það væri þeim í lófa lagið.

Enn og aftur er neytendum sem sagt sendur reikningurinn 
fyrir úrelt og óhagkvæmt landbúnaðarkerfi sem mætir ekki 
þörfum markaðarins. Eru allir sáttir við að halda bara áfram 
að borga?

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

➜ Það kostar þá álíka mikið að 
hafa barn hjá dagforeldri og á leik-
skóla – eða fólk nýtir greiðsluna 
beint og getur skipst á að vera 
heima eða á vinnumarkaði. 

Reykvíkingar kjósa á laugardaginn 
hvaða stefnu þeir vilja að verði fylgt í 
borgarstjórn næstu fjögur ár. Við sjálf-
stæðismenn bjóðum skýran valkost við 
þá stefnu sem hefur verið fylgt á liðnu 
kjörtímabili.

Frá síðustu kosningum hafa skattar 
og gjöld á meðalfjölskyldu í Reykjavík 
hækkað um rúmar 400.000 krónur. Að 
stórum hluta eru þetta ónauðsynlegar 
álögur á borgarbúa, til komnar af því að 
kjörnir fulltrúar hafa ekki sinnt þeirri 
skyldu að sníða borgarkerfinu stakk 
eftir vexti. Við ætlum að breyta þessu og 
lækka skatta á fjölskyldur í Reykjavík.

Um leið og við lækkum kostnað íbú-
anna, viljum við að þeir hafi miklu meira 
val um þjónustu. 

Við ætlum að bæta þjónustu við barna-
fjölskyldur og taka upp greiðslur til að 
brúa biðlistabilið frá fæðingarorlofi til 
leikskóla. Það kostar þá álíka mikið að 
hafa barn hjá dagforeldri og á leikskóla 
– eða fólk nýtir greiðsluna beint og getur 
skipst á að vera heima eða á vinnumark-
aði. 

Foreldrar og kennarar setja börnin 
í fyrsta sæti. Það á kerfið að gera líka. 
Við viljum opna aðgang foreldra að upp-
lýsingum um árangur og útkomu skól-
anna í borginni þannig að þeir hafi meira 

aðhald og hvata til að standa sig ennþá 
betur. Við viljum að fólk geti auðveldlega 
valið um skóla, því að mismunandi skólar 
henta mismunandi fólki.

Við vörum við loforðum meirihlutans 
um allt að 3.000 nýjar leiguíbúðir. Ef það 
er svona auðvelt að framkvæma þau, af 
hverju hafa þá miklu færri félagslegar 
íbúðir verið byggðar á þessu kjörtímabili 
en áratuginn á undan? Við viljum ekki 
taka þá áhættu með fé skattgreiðenda 
sem felst í að borgin fari að byggja og 
gerist leigusali á almennum leigumark-
aði. Við viljum virkja markaðinn með 
meira lóðaframboði og breyttum gatna-
gerðargjöldum, sem hvetja til þess að 
byggt verði bæði smátt og stórt, húsnæði 
sem hentar öllum. 

Sjálfstæðisflokkurinn leggur í öllum 
málum áherslu á að fólk stjórni lífi sínu 
sjálft og geti valið opinbera þjónustu sem 
hentar því best. Við erum til þjónustu 
reiðubúin.

Kjósum valfrelsi
STJÓRNMÁL

Halldór 
Halldórsson
oddviti Sjálfstæðis-
manna í Reykjavík

Útlent nautakjöt fær ekki að keppa við innlent:

Tilbúinn skortur 
hækkar verð

Peningarnir frá frúnni í Hamborg
Vefmiðillinn Eyjan fékk frambjóð-
endur í Reykjavík til að forgangsraða 
þeim málefnum sem þeir vilja leggja 
áherslu á, á komandi kjörtímabili. Hall-
dór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðis-
flokksins, er eini frambjóðandinn sem 
leggur höfuðáherslu á að lækka útsvar 
borgarbúa. Því næst vill hann fjölga 
leiguíbúðum, auka stuðning við aldr-
aða og hækka frístundastyrk barna. 
Lækkað útsvar þýðir, eins og allir vita, 
minni tekjur borgarinnar. Þau verk-
efni sem Halldór vill ráðast í munu 
aftur á móti kosta töluverðar fjár-
hæðir og því er spurning hvort Frúin 
í Hamborg sé aufúsugestur í ráð-
húsinu. Borgin mun sannarlega 
þurfa á peningatrjám að 
halda ef stefna Halldórs 
gengur eftir. 

Frá Degi til Dags
Það er mikill meðbyr með Degi B. Egg-
ertssyni, oddvita Samfylkingarinnar, í 
Reykjavík. Stór meirihluti aðspurðra í 
skoðanakönnunum segist styðja Dag 
sem borgarstjóra og framboð hans 
hlýtur mestan stuðning borgarbúa. 
Það gæti verið að óminnugir hafi 
gleymt síðasta kjörtímabili en þá sat 
Dagur sem borgarstjóri í hundrað 
daga. Fari svo að Dagur verði borgar-

stjóri að nýju er hann eini 
maðurinn sem gegnt 
hefur borgarstjóra-
stöðu í Reykjavík 
tvisvar. Dags vegna 
má vona að næsta 

seta verði lengri en sú 
síðasta. 

Flugvöllinn inn, moskuna út
Ný könnun MMR sýnir að moskuútspil 
Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, 
oddvita Framsóknar og flugvallarvina, 
virðist hafa virkað. Framboðið hefur 
rokið upp og mælist nú með mann 
inni í borgarstjórn. Niðurstöðurnar eru 
í takt við þróun stjórnmála í Evrópu 
en flokkar sem tala gegn fjölmenn-
ingu hafa verið að sækja verulega í sig 
veðrið. Vinstri græn sem hafa alltaf 
stutt byggingu mosku á Íslandi hafa 

misst fylgi sitt og hanga nú í sínum 
eina manni, Sóleyju Tómasdóttur, 
eins og lífið liggi við. Markmið 
flokksins var að ná að minnsta 
kosti tveimur konum inn en nú 

hefur framboð VG ítrekað mælst 
fyrir neðan kjörfylgi. Eitthvað er 

ekki að virka.  
 snaeros@frettabladid.is
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Úthlutunarreglur LÍN fyrir skóla-
árið 2014-2015 voru birtar fyrir 
nokkrum dögum og komu líkt og 
þruma úr heiðskíru lofti fyrir þá 
fjölmörgu íslensku nemendur sem 
stunda nám erlendis. Niðurstaðan 
er sú að nemendur erlendis mega 
nú sætta sig við 10% skerðingu 
á framfærslu en um leið hækk-
ar framfærsla fyrir nemendur á 
Íslandi um 3,2%. Mikilvægt er að 
bæta kjör nemenda á Íslandi en 
þarf það að koma niður á nemend-
um erlendis?

Til að rétta skekkju
LÍN hefur gefið út að þessar 
aðgerðir séu til samræmis við 
framfærslu á Íslandi og ástæð-
an fyrir lækkun á framfærslu 
nemenda erlendis sé til að rétta 
skekkju. Með þessum breyting-
um í úthlutunarreglum er LÍN að 
tengja framfærslu við neysluvið-
mið og verðbólgu hvers náms-
lands, borin er saman upphæð til 
nemanda á Íslandi og nemanda 
erlendis. Jú, rétt er það að nem-
andinn erlendis fær örlítið meiri 
pening á mánuði en sá nemandi 
þarf aukið fjármagn sem ekki 
er tekið með í útreikningana t.d. 
fyrir ferðalaginu heim til Íslands. 
Þykir nokkuð ljóst að með þess-
um aðgerðum sé verið að sporna 
við því að nemendur leiti utan til 
að stunda nám, jafnvel nám sem 
þeim býðst ekki á Íslandi.

Ferðalán einu sinni
Auk þess að standa frammi fyrir 
takmörkuðu skólagjaldaláni frá 

LÍN, sem nær yfir þrjú af sex 
árum læknisfræðinámsins, þá 
hefur LÍN nú skorið niður upp-
hæðina til framfærslu og ferða-
láns. Ferðalánið sem hljóðaði 
áður upp á tæpar 40.000 ISK á 
ári, verður nú lánað einu sinni á 
hverju námsstigi. Á 6 ára náms-
ferli læknanema sem býr erlendis 
er nú lánað einu sinni fyrir ferða-
láninu. Þ.e. íslenskur læknanemi 
í Ungverjalandi/Slóvakíu kemst 
aðra leið á milli Íslands og Ung-
verjalands/Slóvakíu einu sinni á 6 
ára námsferli.

Við sem hófum nám fyrir 
nokkrum árum stóðum í þeirri 
trú að við fengjum ákveðinni 
upphæð úthlutað á hverju ári. Nú 
hefur sú upphæð verið skert um 
10% án fyrirvara.

Skólaár hvers lands eru ekki 
öll eins og eru nemar erlendis 
oft að lenda í því að sumarleyfið 
nái einungis 6 vikum. Þær vikur 
gefa nemandanum ekki mik-
inn tíma til að brúa bilið sem 
skerðing framfærslunnar hefur 
myndað í fjármálum nemandans. 
Um leið og nemendur hafa minni 
pening á milli handanna til að 
ferðast þá minnka líkurnar á því 
að þeir sæki heim í starfsnám.

Tapaðir læknar
Ef nemandinn starfar ekki innan 
íslensks heilbrigðiskerfis á 
meðan á námi stendur þá segir 
það sig sjálft að sá nemandi mun 
síður velja íslenskt heilbrigðis-
kerfi sem vinnustað í framtíð-
inni. Allir þeir íslensku lækna-

nemar sem ekki snúa heim eru 
tapaðir læknar í því verki að 
byggja upp vel mannað og sterkt 
heilbrigðiskerfi.

Fyrir hönd Félags íslenskra 
læknanema í Ungverjalandi og 
Félags íslenskra læknanema í 
Slóvakíu.

Ef skoðanakannanir gefa 
rétta vísbendingu á Dögun 
í Reykjavík á brattann að 
sækja í komandi borgar-
stjórnarkosningum í 
Reykjavík. Ljóst er þó að 
talsverður fjöldi íhugar 
að styðja okkur og á fram-
boðsfundum þar sem við 
höfum fengið tækifæri til 
að kynna málstað okkar 
hefur fulltrúum Dögun-
ar almennt verið mjög vel 
tekið. Það á til dæmis við 
um íbúafund í Úlfarsfelli þar sem 
skipulagsmál brenna á íbúum. 
Undirritaður kom þar á framfæri 
þeirri stefnu Dögunar að íbúarn-
ir eigi rétt á því að byggðin verði 
fullfrágengin á borð við önnur 
hverfi Reykjavíkur. Útlistaði ég 
áherslur okkar í þessu efni.

Afstaðan
Þótt íbúafundurinn í Úlfarsfelli 
hafi verið vel sóttur jafnast fjöld-
inn ekki á við allt það fólk sem 
fær Fréttablaðið inn um lúguna á 
morgni hverjum. 

Sl. fimmtudag kynnti blaðið 
afstöðu oddvita framboðanna í 
Reykjavík til skipulagsmála í Úlf-
arsfelli – allra nema Alþýðufylk-
ingarinnar og Dögunar í Reykja-
vík. 

Afstaða fjölmiðla getur skipt 
sköpum fyrir framboð til kosn-
inga. Ég get mér þess til, að Frétta-
blaðið réttlæti afstöðu sína með 
vísan til þess að Dögun í Reykja-
vík mælist enn lágt í skoðanakönn-
unum. Þar er þó um hálfsannleik 

að ræða því fréttamenn blaðsins 
hafa nánast aldrei gefið lesend-
um kost á að kynnast framboð-
inu og stefnumálum þess á síðum 
Fréttablaðsins! Að því er virðist 
hafa fulltrúar framboðsins verið 
kerfisbundið sniðgengnir í þessum 
ágæta fjölmiðli. 

Getur flust til
Enn eru nokkrir dagar til kosn-
inga og sagan kennir að fylgi getur 
hæglega flust til á skömmum tíma. 
Mér finnst mikilvægt að áherslur 
og baráttumál allra framboða fái 
sanngjarna og góða umfjöllun í 
útbreiddustu fjölmiðlum landsins 
– hvort sem um er að ræða afstöðu 
til leikskólamála, lýðræðismála, 
húsnæðismála, innflytjenda, flug-
vallarins, gjaldskrármála eða 
annars sem á kjósendum brennur. 
Kjósendur eiga rétt á því. 

Ef Dögun í Reykjavík er látin 
njóta sannmælis í fjölmiðlum, þá 
leyfi ég mér að fullyrða að allt 
getur gerst. Því segi ég: Ekki 
afskrifa Dögun í Reykjavík!

Ekki afskrifa Dögun 
í Reykjavík

Er það réttlátt að einn tapi 
svo annar græði?

LÍN

Arna Reynisdóttir Erna Markúsdóttir
læknanemi læknanemi

➜ Auk þess að standa 
frammi fyrir takmörkuðu 
skólagjaldaláni frá LÍN, sem 
nær yfi r þrjú af sex árum 
læknisfræðinámsins, þá 
hefur LÍN nú skorið niður 
upphæðina til framfærslu 
og ferðaláns. Ferðalánið sem 
hljóðaði áður upp á tæpar 
40.000 ISK á ári, verður nú 
lánað einu sinni á hverju 
námsstigi. Á 6 ára náms-
ferli læknanema sem býr 
erlendis er nú lánað einu 
sinni fyrir ferðaláninu. 

➜ Enn eru nokkrir 
dagar til kosninga og 
sagan kennir að fylgi 
getur hæglega fl ust 
til á skömmum tíma. 
Mér fi nnst mikil-
vægt að áherslur og 
baráttumál allra fram-
boða fái sanngjarna 
og góða umfjöllun...

STJÓRNMÁL

Þorleifur Gunn-
laugsson
oddviti Dögunar í 
Reykjavík
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Mercedes-Benz A 220 CDI
Árg. 2013, ekinn 8 þús. km,
dísil, 170 hö., sjálfskiptur, Urban 
pakki (sportsæti, 17“ álfelgur, 
tvöfalt púst), bakkmyndavél, 
bluetooth, hiti í sætum ofl.

Verð: 5.290.000 kr.

Mercedes-Benz B 180 CDI
Árg. 2014, ekinn 1.500 km,
dísil, 109 hö., sjálfskiptur, bakk- 
myndavél, rafmagn og minni 
í bílstjórasæti, bluetooth, 16“ 
álfelgur ofl.

Verð: 5.490.000 kr.

Mercedes-Benz E 300 CDI
Árg. 2010, ekinn 154 þús. km,
dísil, 232 hö., sjálfskiptur, fjar- 
lægðarskynjarar, loftpúðafjöðrun, 
Elegance útfærsla, forhituð miðstöð, 
bluetooth, leður ofl.

Verð: 5.990.000 kr.

Mercedes-Benz C 220 CDI
Árg. 2013, ekinn 16 þús. km,
dísil, 170 hö., sjálfskiptur, sérlitað 
lakk, hiti í sætum, bluetooth, 
leður ofl.

Verð: 6.990.000 kr.

Veldu notaðan 
Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz E 250 
CDI 4MATIC 
Árg. 2013, ekinn 11 þús. km,
dísil, 205 hö., sjálfskiptur,
Led og Xenon ljós, minni 
og rafmagn í sætum, 
panorama sólþak, Elegance 
útfærsla, leður, bluetooth ofl.

Verð: 11.490.000 kr.

Mercedes-Benz ML 350 
BLUETEC 4MATIC
Árg. 2012, ekinn 12 þús. km,
dísil, 259 hö., sjálfskiptur,
Intelligent light system (framljós 
aðlagast bílum fyrir framan), 
íslandskort, dráttarbeisli, lykla- 
laust aðgengi, Xenon og led ljós, 
minni og rafmagn í sætum ofl.

Verð: 13.490.000 kr.

Opið virka daga kl. 10-18
og laugardaga kl. 12-16

SELDUR
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Nautakjöt hefur hækkað 
mikið í verði að undan-
förnu. Ástæðan er einföld, 
í kjölfar skorts á mjólkur-
fitu fyrir síðustu jól með 
tilheyrandi innflutningi á 
írsku smjöri voru mjólkur-
bændur hvattir til að auka 
mjólkurframleiðslu sína 
en um leið var dregið úr 
nautakjötsframleiðslunni.

Afleiðingin er einföld, 
bændur urðu við þessu 
kalli sem hefur leitt til 
skorts á innlendu nautakjöti. Fram-
boð á nautakjöti er einfaldlega allt 
of lítið miðað við eftirspurnina. 
Sem dæmi má nefna að Nóatún 
sem lagt hefur ríka áherslu á að í 
kjötborðum þeirra sé aðeins inn-
lent kjöt, getur ekki lengur staðið 
við það þegar kemur að nautakjöt-
inu.

Nú í maímánuði hækkaði verð 
á nautakjöti mikið til bænda enda 
slást sláturleyfishafar hart um 
hvern þann skrokk sem í boði er 
og yfirbjóða hver annan. Síðan 
hækkar verðið frá sláturleyfishafa 
til kjötiðnaðarstöðvar og þaðan til 
verslunarinnar. Það eru svo neyt-
endur sem borga brúsann af öllu 
þessu í gegnum hálftóma budduna.

Enn meiri hækkanir
Samkvæmt heimildum Neyt-
endasamtakanna hækkaði verð á 
nautakjöti frá slátursleyfishöfum 
um 20% fyrr í þessum mánuði og 
hefur jafnvel heyrst um enn meiri 
hækkanir. 

En það er einnig fróðlegt að 
skoða verðþróun á nautakjöti síð-
ustu 12 mánuði, þ.e. frá apríl 2013 
til apríl 2014, samkvæmt mæl-
ingum Hagstofunnar. Þar kemur 
fram að vísitala neysluverðs án 
húsnæðis hefur hækkað um 1%. 
Ef litið er til einstakra kjöttegunda 

hækkaði kjöt að meðaltali 
um 1,6%, lambakjöt um 
1,5% en bæði svínakjöt 
og kjúklingar hafa lækk-

að í verði á þessu tímabili, svína-
kjötið um 1,6% og kjúklingurinn 
um 0,4%, Nautakjötið hefur hins 
vegar hækkað um 5,9% á þessu 
sama tímabili.

Í innbyrðis samkeppni
En hver verður svo hækkunin til 
neytenda á nautakjöti kemur í ljós 
þegar Hagstofan gefur út næstu 
mælingu sína sem verður 28. maí. 
Vonandi sem minnst en það er 
þó ástæða til að hafa verulegar 
áhyggjur. Ef miðað er við hækk-
un á tímabilinu frá apríl 2013 til 
maí 2014 gæti verðhækkunin farið 
í 20% eða meira á þessu tímabili. 
Verum þess jafnframt minnug að 
einstakar matvörur eru í innbyrðis 
samkeppni sín á milli og á það ekki 
síst við um kjöt. Í versta falli gæti 
þetta einfaldlega leitt til almennr-
ar verðhækkunar á kjöti.

En er eðlilegt að hægt sé að valta 
yfir neytendur á þennan hátt til að 
tryggja þrönga hagsmuni framleið-
enda? Að sjálfsögðu ekki. Þessu er 
aðeins hægt að svara á einn hátt, 
að stjórnvöld heimili tollfrjáls-
an innflutning á nautakjöti. Allt 
annað er óvirðing við neytendur. 
Þá má ekki gleyma að takmarkað 
framboð á nautakjöti hækkar ekki 
aðeins verð á því heldur einnig 
verðtryggð íbúðarlán heimilanna.

Heimila á toll-
frjálsan innfl utning 
á nautakjöti

Það hefur vakið heimsat-
hygli hvað tónlistarlíf á 
Íslandi er blómlegt og hafa 
erlendir blaðamenn oft haft 
á orði að fjöldi efnilegra 
tónlistarmanna hér sé í 
rauninni ótrúlegur miðað 
við mannfjölda.

Svona menningarverð-
mæti verða ekki til af sjálfu 
sér eins og dæmin sanna í 
Mosfellsbæ. Hér eru öflug-
ar uppeldisstofnanir fyrir 
tónlistarfólk. Listaskóli 
Mosfellsbæjar fer þar fremstur, 
svo lúðrasveitin, skólarnir og kór-
arnir sem setja mikinn svip á bæj-
arlífið. Afraksturinn hefur verið 
framúrskarandi.

Húsnæði fyrir tónlistarfólk
En erum við þá ekki bara í góðum 
málum? Að sumu leyti en ekki 
öllu. Eftir að tónlistarnámi lýkur í 
Listaskólanum er ekki í boði neitt 
æfingahúsnæði fyrir ungt fólk til 
að þróa áfram tónlist sína. Úr þessu 
þarf að bæta vilji sveitarfélagið 
styðja við bakið á upprennandi tón-
listarfólki.

Óvissa ríkir einnig um fram-
tíðarhúsnæði Listaskólans og þar 
var kennurum fækkað í kjölfar 
hruns sem leitt hefur til þess að 
biðlisti eftir plássi er sá lengsti á 
höfuðborgarsvæðinu, yfir 120 börn. 
Vandinn er alvarlegur og uppsafn-
aður eins og húsnæðisekla skól-
anna.

Fjölbreytt íþrótta- og tómstunda-
starf er í Mosfellsbæ og er Ung-
mennafélagið Afturelding burðarás 
í íþróttastarfi, hestamannafélagið 
Hörður, skátarnir og fleiri félög 

eru líka með öfluga starf-
semi. 

Íbúahreyfingin gerir 
lýðheilsusjónarmiðum 
hátt undir höfði og leggur 
áherslu á að bæta aðstöðu 

til íþróttaiðkunar á útisvæðum 
í íbúðarhverfum. Þannig mætti 
fjölga hjólabrettapöllum og spark-
völlum sem eru vinsælir. Eins 
mætti koma upp aðstöðu fyrir úti-
blak sem er eftirsótt íþrótt erlend-
is. Aðstaða fyrir frisbígolf kostar 
lítið og áhugi er á skólahreystivöll-
um.

Ýmislegt fleira má gera til 
að gera Mosfellsbæ spennandi í 
augum ungs fólks. Íbúahreyfingin 
telur við hæfi að tómstundaávísun 
gildi fyrir framhaldskólanema til 
tvítugs. Með því væri hægt að gera 
þeim mögulegt að stunda það tóm-
stundastarf sem þeir vilja. Bóta-
þegar ættu líka að njóta sömu 
réttinda til að draga úr félags-
legri einangrun  og efla bæjarlífið 
í leiðinni.

Ljóst er að þótt ýmislegt sé vel 
gert í tómstundamálum í Mos-
fellsbæ má margt betur fara. 
Mikil vægast er að vinna markvisst 
að uppbyggingunni og sjá til þess 
að hún gerist jafnt og þétt og í sam-
ráði við þá hópa sem þjónustuna 
nota svo sem ungmennaráðið sem 
Íbúahreyfingin vill gjarnan efla.

Ungt fólk og 
tómstundir í Mosó

NEYTENDUR

Jóhannes 
Gunnarsson
formaður Neyt-
endasamtakanna

TÓMSTUNDIR

Sigrún Pálsdóttir
oddviti Íbúahreyf-
ingarinnar í Mos-
fellsbæ

➜En er eðlilegt að 
hægt sé að valta yfi r 
neytendur á þennan 
hátt til að tryggja 
þrönga hagsmuni 
framleiðenda? Að 
sjálfsögðu ekki.

➜ Eftir að tónlistar-
námi lýkur í Lista-
skólanum er ekki í 
boði neitt æfi ngahús-
næði fyrir ungt fólk...

**

Vegna framkvæmda eru farþegar 
hvattir til að mæta tímanlega

MÆTTU FYRR 
Í FRÍIÐ

Vegna endurbóta við farangursflokkunarkerfið í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar má búast við miklu álagi við innritun til 1. júlí. Um leið og við 
biðjumst velvirðingar á óþægindunum hvetjum við farþega til að 
mæta tímanlega í flugstöðina fyrir brottför. Innritun í morgunflug 
hefst nú kl. 4.30. 

Mætum snemma og styttum biðraðirnar.
Góða ferð!



Polo
 hornsófi 149.900,- nú 119.920,-,-

Fuglabað 4.990,- nú 3.992,-

Leirpottur stór 4.990,- nú 3.992,-

Leirpottur lítill 1.990,- nú 1.592,-

Pottar frá 1.490,- nú 1.192,-

Pottar frá 1.790,- 
nú 1.432,-

Stell, glært frá 390,- 

Stell frá 590,- 

Herbs kassi 3.990,- 
nú 3.192,-

Flísaborð
17.990,- 

Hjartapottar 1.790,- 
nú 1.432,-

Herbs kassi 4.990,- nú 3.992,-
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Eitt helsta kosningaloforð 
Vinstri-grænna fyrir borg-
arstjórnarkosningarnar nú 
í vor er að gera leikskóla 
og frístundaheimili gjald-
frjáls fyrir lok næsta kjör-
tímabils. Uppræta verði 
fátækt og koma í veg fyrir 
sívaxandi mismunun. 

Flestir hljóta að taka 
undir þessi sjónarmið. 
Leikskólar og frístunda-
heimili eru jú hluti af 
grunnþjónustu sem allar 
fjölskyldur ættu að njóta.

Skór hluti af grunnþörfum
En Vinstri-græn ganga óþarflega 
skammt í stefnu sinni. Hugtakið 
grunnþjónusta á nefnilega víðar 
við. Tökum sem dæmi skó. Nær 
útilokað er að komast í gegnum 
lífið án skóa. Jafnframt er ljóst að 
skófatnaður er dýr. Heyrst hefur 
að sumar fjölskyldur dragi það 
fram úr hófi að endurnýja skófatn-
að barna sinna vegna peningaleys-
is. Jafnvel eru dæmi þess að systk-
ini séu látin skiptast á skóm!

Þetta getur verið meiri kostnað-
ur en hlýst af ýmsu öðru sem er 
niðurgreitt á vegum hins opinbera, 
t.d. tannviðgerðir fyrir ungmenni. 
Þó er hægt að fyrirbyggja tann-
skemmdir að mestu leyti með því 
að draga úr sælgætisáti og bursta 
tennurnar. Fólk hefur engin sam-
bærileg úrræði gagnvart skóm.

Óreiða á skómarkaði
Annað vandamál er, að algjör ring-
ulreið ríkir á hinum frjálsa skó-
markaði. Hver sem er má flytja 

inn og selja hvaða gerð af 
skóm sem hann vill. Þá er 
ekki gerð nein krafa um 
menntun skókaupmanna. 
Skófræðingur er ekki enn 
orðið lögverndað starfs-
heiti! Ennfremur er ekkert 
eftirlit með endingartíma 
skófatnaðar. Neytandinn 
er því berskjaldaður gagn-
vart ýmiss konar svik-
um. Dæmi eru um fólk 
sem hefur keypt dýra skó 
sem entust ekki út árið! 

Og hver stjórnar verðlagningu á 
skóm? Svo virðist sem skókaup-
menn geti bara sett hvaða verð-
miða á sem þeim þóknast! 

Samfélagsleg fjárfesting
Góðar skóbúðir eru fjárfest-
ing fyrir allt samfélagið í heild. 
Hvernig haldið þið að viðskipti 
gengju fyrir sig ef fólk kæmist 
ekki erinda sinna vegna skóleys-
is? Það er því deginum ljósara að 
hver króna sem ríkið leggur í skó-
búðir mun skila sér margfalt til 
baka í formi aukinna viðskipta 
og verðmætasköpunar. Til dæmis 
er ljóst að erlend fjárfesting mun 
aukast til muna ef Íslendingar eru 
vel skóaðir. Og þannig græðum við 
öll, ekki satt?

Gerum því skó gjaldfrjálsa, 
aukum verðmætasköpun í þjóð-
félaginu og drögum úr félagslegum 
ójöfnuði í leiðinni. Í raun er þetta 
spurning um mannréttindi og sam-
félagslega ábyrgð. Um það hlýtur 
þú, lesandi góður, að vera sam-
mála, nema þú sért einn af þess-
um forhertu frjálshyggjumönnum.

Allir gera mistök. Þegar 
maður veldur öðrum skaða 
með mistökum sínum þá er 
honum skylt að bæta tjónið. 
Mistök geta einnig varð-
að við hegningarlög ef um 
stórfellt gáleysi er að ræða. 
Lög um skaðabótaskyldu og 
hegningarlög eiga við alla, 
óháð starfstétt eða hvort 
skaðinn skeði í starfi eða 
frítíma.

Síðustu vikur hefur 
fólk dregið í efa réttmæti 
ákæru á hendur heilbrigðisstarfs-
manni vegna mistaka sem leiddu 
til dauða sjúklings, jafnvel áður en 
almenningur fékk nokkrar upplýs-
ingar um málið. Heldur fólk virki-
lega að ein starfstétt eigi að vera 
undanþegin lögum og ábyrgð? Hvað 
ef læknir framkvæmir aðgerð á 
sjúklingi undir áhrifum áfengis? 

Geta valdið tugmilljóna kostnaði
Árið 2007 gekkst ég undir kross-
bandsaðgerð í Orkuhúsinu, þar 
sem krossbandið var rangt staðsett 
á þrjá mismunandi vegu og tveir 
vöðvar í aftanverðu lærinu eyði-
lögðust vegna rangrar sjúkraþjálf-
unar. Á síðustu fimm árum hef ég 
gengist undir 14 aðgerðir vegna 
þessa í Danmörku og Finnlandi, 
og innan skamms mun ég gangast 
undir aðgerð í Þýskalandi þar sem 
ég mun fá ígræddan nýjan vöðva. 
Beinn kostnaður minn vegna þessa 
er um tveir tugir milljóna króna. 
Árið 2009 sendi ég kvörtun til land-
læknisembættisins og fimm árum 
síðar er kvörtun mín enn þá í með-
ferð hjá embættinu.

Á þessari langferð minni 
hef ég haft samskipti við 
fjölda lækna um allan heim, 
og einnig fjölda sjúklinga 
sem hafa svipuð vandamál. 
Ég hef öðlast einstaka inn-
sýn í heim heilbrigðiskerf-
isins. Mistök í heilbrigðis-
þjónustu eru margfalt tíðari 
en almenningur gerir sér 
grein fyrir, af alls konar 
toga. Jafnvel bestu læknar 
geta gert mistök. Algeng-
ustu vandamál heilbrigðis-

kerfisins eru rangar greiningar og 
meðferðir sem eru ekki í samræmi 
við læknisfræði. Sjúklingar fá ekki 
upplýsingar um áhættu, meðferð og 
meðferðarmöguleika. Mjög algengt 
er að ekki sé hlustað nægilega vel 
á sjúklinga, og samskipti milli heil-
brigðisstarfsmanna séu ófullnægj-
andi. Allt þetta getur leitt til þess að 
sjúklingur verði fyrir heilsuskaða 
sem getur aftur á móti valdið tug-
milljóna kostnaði sem sjúklingur, 
heilbrigðiskerfið og hið opinbera 
verður fyrir. Þessi kostnaður er 
m.a. sjúkrakostnaður, vinnutap og 
lögmannskostnaður. 

Ef sjúklingur ákveður að kvarta 
yfir mistökum til heilbrigðis-
yfirvalda þá geta á nokkrum árum 
safnast upp hundruð blaðsíðna af 
formlegum bréfum sem eru skrif-
uð af lögmönnum, matsmönnum og 
heilbrigðisyfirvöldum. Inni í þessu 
ferli geta orðið til margar stjórn-
sýslukærur og kærur til siðanefnda 
ýmiss konar og umboðsmanns 
Alþingis. Allt þetta skapar falinn 
kostnað sem á endanum er að mestu 
greiddur af skattgreiðendum.

Ein mistök læknis geta því valdið 
kostnaði sem nemur stórum hluta af 
ævilaunum hans. Læknir sem gerir 
tíð mistök getur því valdið kostnaði 
sem er langtum meiri en ævitekjur 
hans. Þá er ótalinn sá skaði sem 
hann veldur á lífsgæðum sjúklinga.

Óviðeigandi ummæli
Nokkrir stjórnendur landlæknis-
embættisins hafa upp á síðkastið 
sagt að ekki eigi að „finna sökudólg“ 
og að mistakamál eigi ekki að fara 
fyrir dóm. M.ö.o. þá á ekki að við-
urkenna að einhver hafi gert mistök 
sem hefur valdið skaða og heilbrigð-
isstarfsfólk eigi ekki að bæta sjúk-
lingum tjón sitt. Er landlæknisemb-
ættið virkilega á þeirri skoðun að 
sjúklingar eigi að bera allan skaða 
af mistökum heilbrigðis starfsfólks? 
Eftir mína fimm ára reynslu af 
málsmeðferð embættisins í mínu 
máli þá er svar mitt „Já!“ Það er 
furðulegt að fólk sem hefur slíka 
skoðun geti haft áhrif á hvort ég fái 
tugmilljóna króna tjón mitt bætt.

Fagfólk viðurkennir mistök sín 
og heiðarlegt fólk reynir að bæta 
fyrir þau. Sjúklingar eiga ekki að 
borga fyrir skaða sem aðrir sannan-
lega valda, annað væri svívirðilegt 
óréttlæti. Skaðinn þarf ekki að falla 
á þann sem gerði mistökin, til þess 
eru tryggingar. Allir sem gera mis-
tök verða að læra af þeim og halda 
áfram með líf sitt. 

➜ Sjúklingar eiga ekki að 
borga fyrir skaða sem aðrir 
sannanlega valda, annað 
væri svívirðilegt óréttlæti.

Gerum skófatnað 
gjaldfrjálsan

SAMFÉLAG

Guðmundur 
Edgarsson
málmennta-
fræðingur

Mistök, ábyrgð og kostnaður 
í heilbrigðiskerfi nu

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Árni Richard 
Árnason
stærðfræðingur



...eða kósýheit fyrir framan sjónvarpið með fjölskyldunni.
Vertu klár fyrir helgina í Iceland.
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Yndislegi maðurinn minn, pabbi okkar, 
tengdapabbi, afi, langafi og bróðir,

BERGMUNDUR ÖGMUNDSSON 
skipstjóri og útgerðarmaður í Ólafsvík,

andaðist miðvikudaginn 21. maí  
á dvalarheimilinu Jaðri í Ólafsvík.

Sigríður Þóra Eggertsdóttir
Þórdís Bergmundsdóttir Elvar Guðvin Kristinsson
Elsa S. Bergmundsdóttir Aðalsteinn Snæbjörnsson
Bergmundur Elvarsson Sunna Kristinsdóttir
Jóhann Ögri Elvarsson Rut Helgadóttir
Snæbjörn Aðalsteinsson Guðrún Magnea Magnúsdóttir
Hólmkell Leó Aðalsteinsson

Sindri Már, Darri, Patricia, Máni og systkini hins látna.

Þökkum fyrir auðsýnda samúð og vinarhug 
við andlát ástkærs eiginmanns míns og 

fósturföður okkar,

HERMANNS ÞORSTEINSSONAR
Espigerði 2 (Þórsgötu 9).

Hjúkrunarfólki og læknum Landspítalans 
þökkum við einstaka umönnun, nærgætni 
og hlýhug. Sérstakar kveðjur til starfsfólks 
Vífilsstaðaspítala.

Helga Rakel Stefnisdóttir
Steinunn Sara Helgudóttir
María Helgudóttir

Okkar ástkæra

VALDÍS ÁRMANNSDÓTTIR 
lést á LSH við Hringbraut 25. maí.

Guðmundur Kristinn Jónsson  
Sigurður Jónsson  

og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför móður, 

tengdamóður og ömmu okkar,

UNNAR JÓNSDÓTTUR
áður til heimilis að Hamrahlíð 27. 

Þröstur Finnbogason og fjölskylda.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, systir, 
amma og langamma,

GUÐBJÖRG ÞORSTEINSDÓTTIR
Borgarfirði eystri, Akureyri, Kópavogi, 
síðast til heimilis að Lindargötu 57, 

Reykjavík,

lést föstudaginn 23. maí.  
Útförin fer fram mánudaginn 2. júní  
kl. 13.00 í Kópavogskirkju.

Halldóra Kristín Gunnarsdóttir Bjartmar Sveinbjörnsson
Steingrímur Gunnarsson
Gunnar Halldór Gunnarsson Svava Pétursdóttir
systkini, barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskaða og einstaka dóttir,  
systir og unnusta,

TINNA INGÓLFSDÓTTIR

varð bráðkvödd 21. maí síðastliðinn.
 
 

Inga Vala Jónsdóttir Ingólfur Samúelsson
Steinar, Logi og Ragnhildur Ingólfsbörn
Kristján Helgi Hjartarson

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

ÓLAFUR SVEINBJÖRNSSON 
húsasmíðameistari, 

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
24. maí. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Davíð Ólafsson 
Einar Ólafsson 
Rúnar Ólafsson 
tengdadætur og barnabörn.

„Aðalskipulag Reykjavíkur var síðast 
gefið út með svona myndarlegum hætti 
fyrir 48 árum en í þessu riti er hægt að 
fræðast um allt sem varðar Reykjavík-
urborg,“ segir Kristján B. Jónasson hjá 
bókaútgáfunni Crymogeu. 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 
var samþykkt í nóvember síðastliðn-
um og hefur bókaútgáfan nú, í sam-
starfi við Umhverfis- og skipulags-
svið Reykjavíkur, gefið út veglegt rit 
með um 250 kortum og skýringar-
myndum af borginni. Bókin skiptist 
í tvo hluta en annars vegar eru sett 
fram meginmarkmið og framtíðarsýn 
borgarinnar og hins vegar er þar að 
finna ítarlega umfjöllun um skipulag 
tíu borgarhluta Reykjavíkur. „Mark-

mið okkar með útgáfunni er að borg-
arbúar, fagaðilar og almenningur allur 
geti betur áttað sig á framtíðarskipu-
lagi Reykjavíkur og hvernig þróun 
borgarinnar á komandi áratugum er 
hugsuð af hálfu skipulagsyfirvalda,“ 
segir Kristján, og bætir við að áhugi 
almennings á borgarmenningunni hafi 
smátt og smátt aukist síðustu ár. „Aðal-
skipulagið hefur verið endurskipulagt 
í gegnum tíðina en þá hefur það ekki 
farið í mikla umferð. Við finnum fyrir 
auknum áhuga á skipulagsmálum og 
arkitektúr á meðal almennings í dag 
og nú geta því íbúar í Reykjavík og 
annars staðar á höfuðborgarsvæðinu 
kynnt sér framtíðarsýnina.“

 kristjana@frettabladid.is

Framtíðarskipulag Reykja-
víkur í máli og myndum
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010–2013 kemur út á bók í dag en það eru Crymogea 
og Umverfi s- og skipulagssvið Reykjavíkur sem standa að útgáfunni. Í bókinni er  
framtíðarsýn borgarinnar sett fram ásamt ítarlegri umfj öllun um borgarhlutana tíu.

Á þessum degi árið 1953 klukkan 11.30 
að staðartíma urðu þeir Edmund Hillary 
og Tenzing Norgay fyrstir manna til 
þess að ná tindi Everestfjalls svo vitað 
sé. Það tók þá sjö vikur að komast alla 
leið á toppinn en fræðimenn höfðu 
lengi talið fjallið, sem er 8.850 metrar 
að hæð, óklífanlegt. Tæpum þremur 
áratugum fyrr, eða árið 1924, gerðu þeir 
George Leigh Mallory og Andrew Irvine 
tilraun til þess að verða þeir fyrstu til 

þess að komast á toppinn. Ólíklegt þykir 
þó að þeim hafi tekist ætlunarverkið en 
þeir létust báðir á fjallinu og því ekki 
hægt að sanna það hvort þeir náðu 
toppnum eða ekki.

Í kjölfar afreksins gerði Edmund 
Hillary það að lífsstarfi sínu að berjast 
fyrir bættum kjörum sjerpanna í Nepal. 
Stofnaði hann góðgerðarsjóð, Hima-
layan Trust, og náði sjóðurinn að fjár-
magna bæði skóla og spítala á svæðinu.

ÞETTA GERÐIST 29. MAÍ 1953

Fyrstir á fj allstind Everest

 Markmið okkar með 
útgáfunni er að borgar-

búar, fagaðilar og al-
menningur allur geti 

betur áttað sig á fram-
tíðarskipulagi Reykja-

víkur og hvernig þróun 
borgarinnar á komandi 
áratugum er hugsuð af 

hálfu skipulagsyfirvalda.
Kristján B. Jónasson, útgefandi

VEGLEGUR GRIPUR  Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 kemur út í dag. Kristján B. Jónasson hjá Crymogeu stendur að útgáfunni.  
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



GÖMLU MEISTARARNIR
Tvær spennandi sýningar verða opnaðar á Kjarvalsstöð-
um á laugardag. Annars vegar Reykjavík, bær, bygging, 

þar sem sjá má hvernig borgin kom íslenskum listmálurum 
fyrir sjónir frá 1891-1993. Falleg verk meistaranna verða til 
sýnis. Hin sýningin nefnist Hliðstæður og sýnir verk ólíkra 

listamanna á 73 ára tímabili.
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EITUREFNALAUS VÖRN 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA 
GENGUR VEL KYNNIR  sólarvörn sem hægt er að bera á sig og börnin sín með 
góðri samvisku. Derma Sun-sólarvörnin hefur verið mest selda sólarvörnin í 
Danmörku undanfarin ár og sló rækilega í gegn hér á landi síðasta sumar.

SÖLUSTAÐIR
Derma Sun-vörurnar fást í Skipholtsapóteki, Lif-
andi markaði, Heilsuveri/Lyfjaveri Suðurlandsbraut, 
Lyfjum og heilsu og Lyfjavali í Álftamýri og Mjódd. 
Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is.  

Húðin er stærsta líffærið okkar og því er 
grundvallaratriði að vita hvað við erum að 
bera á okkur. Vörurnar eru prófaðar og vott-

aðar af astma- og ofnæmissamtökunum í Danmörku 
ásamt því að vera umhverfisvottaðar og Svans-
merktar. Þær eru einnig án parabena, octocrylene og 
ertandi ilm- og litarefna sem er gífurlega mikilvægt 
því margar sólarvörur á markaðnum í dag innihalda 
efni sem koma hormónabúskap líkamans í ójafnvægi 
og það viljum við ekki. Íslendingar hafa tekið Derma-
sólarvörninni jafn vel og Danir og hafa fjölmargir lýst 
ánægju sinni með hana eftir síðasta sumar. 

VERNDUM VIÐKVÆMA HÚÐ BARNANNA
Sólarvörn er ekki síður mikilvæg hér á landi en 
erlendis. Sólarvörnin fyrir ungabörnin, Derma Baby, 
er lífrænt vottuð og þess vegna er hún hvít þegar 
hún er borin á húðina. Sólarvörnin fyrir eldri börn 
og fullorðna gengur vel inn í húðina og er mjög 
þægilegt að bera hana á sig. Derma-sólarvörnin er 
með einstaklega mikilli vatnsvörn og hefur hlotið 
margar viðurkenningar í Danmörku. Hún veitir 
bæði vörn gegn UVA- og UVB-geislum sólarinnar. Ef 
þú vilt fá vöru sem þú getur treyst þá skaltu velja 
Derma Sun. 

ÖRUGG VÖRN
Derma-sólarvörn hentar 
allri fjölskyldunni.ÚTSKRIFTARGJAFIR

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

www.tk.is
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

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

Mig langaði til að vinna 
með framtíðarpælingu og 
hvernig fólk myndi klæða 

sig ef engar klassískar tengingar 
væru til við fatnað,“ útskýrir 
Ragna Sigríður Bjarnadóttir, nýút-
skrifaður fatahönnuður frá LHÍ. 

„Ég sökkti mér því ofan í fram-
tíðarútópíumyndir eins og Star 
Trek og Space Odyssey og rann-
sakaði hvernig fólk túlkaði fram-
tíðina í gamla daga. Ég vildi einnig 
að karakterinn sem ég hannaði 
á væri sterk kona sem gerði ekki 
út á kynþokkann en BA-ritgerðin 
mín fjallaði um tísku og femín-
isma, hvernig þetta tvennt fer 
saman og ekki.“

Í línuna notaði Ragna náttúru-

leg efni; ull, bómull, silki og leður. 
Hún vann efnin hins vegar þannig 
að þau litu út fyrir að vera gervi-
efni.

„Ég lét meðal annars lita fyrir 
mig leður á Sauðárkróki, í króm-
lit, sem kom mjög vel út. Línan 
varð óvænt svolítið bleik sem 
mér fannst skemmtileg áskorun 
þar sem bleiki liturinn er svo 
kynjaður. Ég reyndi hins vegar 
að láta hann ekki vera væminn. 
Svo bjó ég til prentmunstur út frá 
listaverki sem ég rakst á og komst 
ekki að því fyrr en seinna að það 
listaverk er innblásið af myndinni 
Space Odyssey.“

Ragna bjó til öll snið sjálf og 
vann þau meðal annars út frá 

japönsku  origami. Saumaskapinn 
sá hún einnig að mestu leyti um 
sjálf og segir það hafa verið tals-
verða áskorun. „Það var mikil 
vinna en ég lærði mikið af því. 
Það er gaman að vita að ég get 
gert þetta.“

Þegar Ragna er spurð út í 
eigin stíl segir hún námið hafa 
haft þroskandi áhrif á fatasmekk 
hennar. 

„Ég horfi öðruvísi á föt í dag og 
hoppa ekki bara á tískubylgjur 
heldur kaupi mér frekar eitthvað 
sem endist. Mitt uppáhaldsmerki 
er Filippa K. Ég lýsi mínum fata-
stíl sem minimalískum og svolítið 
skandinavískum.“
 ■ heida@365.is

KRÓMLITAÐ LEÐUR
ÍSLENSK HÖNNUN  Ragna Sigríður Bjarnadóttir sökkti sér ofan í gamlar 
kvikmyndir um framtíðina við vinnslu lokalínu sinnar við LHÍ. 

ÞROSKAÐUR STÍLL 
Ragna Sigríður segist 

horfa öðrum augum á 
föt eftir hönnunarnámið 

við LHÍ. Hún stökkvi 
ekki lengur á tískubylgj-

ur heldur velji sér föt 
sem endast.

ORIGAMI Jap-
anskt origami var 
innblásturinn við 
sníðagerð Rögnu.
 MYNDIR/ANÍTA ELDJÁRN

KRÓMLITAÐ 
Ragna lét lita 
fyrir sig leður 

hjá Sjávarleðri 
á Sauðárkróki.

BLEIKUR Ragna 
segir bleikan lit 

óvænt hafa orðið 
ráðandi í línunni. 

Það hafi verið áskor-
un að útfæra hann 

þannig að hann yrði 
ekki væminn.

MYND/VALLI

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 10-15.
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4 litir: rautt, svart,  
camel, grátt
Stærð 34 - 48 (50) 

Verð 12.900 kr. 
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Verslunin Belladonna

Flott föt fyrir flottar konur
stærðir  38-58

Smart föt, fyrir smart konur
           Stærðir 38-52
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Bryndís Guðmundsdóttir 
segist hafa byrjað á breyt-
ingaskeiðinu fyrir sjö árum.

„Ég hef verið á þremur tegundum 
af hormónalyfjum, þurfti oft að 
skipta um tegundir. Ástæðan 
fyrir því var sú að lyfin hentuðu 
mér ekki, ég fékk meiri vanlíðan 
af þeim en ég hafði áður. Ég átti 
erfitt með svefn, svitnaði mjög 
mikið og var með mikla skap-
bresti,“ segir hún. 

„Ég ákvað að hætta að taka inn 
hormónalyfin þar sem þau voru 
ekki að virka á mig. Leitaði að 
upplýsingum og fróðleik á netinu 

og rakst þá á grein um Femarelle. 
Ég ákvað að prófa einn pakka 
því það sakaði ekki að reyna 
eitthvað annað. Það er gaman 

frá því að segja að ég fann mjög 
fljótt mun á mér, ég fór að sofa 
betur, nú er ég hætt að svitna um 
nætur, skapið er miklu léttara 

og hef mun meiri orku en áður. 
Ég get mælt 100 prósent með 
Femar elle ef konur vilja ná betri 
líðan á breytingaskeiðinu.“ 

● Femarelle er öruggur kostur fyrir 
konur 

● Slær á óþægindi eins og höfuð-
verk, svefntruflanir, nætursvita, 
skapsveiflur, óþægindi í liðum og 
vöðvum

● Þéttir beinin
● Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða 

brjóstavef 
● Náttúruleg lausn, inniheldur 

tofu-exctract og flaxceed-duft
● Inniheldur engin hormón eða 

ísóflavóníða
● Staðfest með rannsóknum síð-

ustu 13 ár

FEMARELLE – 
ÖRUGGUR KOSTUR
Fæst í öllum apótekum, heilsu-
vöruverslunum og í heilsuhill-
um stórmarkaða.
UPPLÝSINGAR www.icecare.is 
og Femarelle á Facebook.

LÉTTARA SKAP OG BETRI SVEFN
ICECARE KYNNIR  Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að 
það slær á einkenni tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

ALLT ANNAÐ LÍF Bryndís fann réttu lausnina þegar hún kynntist Femarelle. MYND/VALLI

Birgitta Sveinbjörnsdóttir þjáðist af gigt sem hafði mik-
il áhrif á heilsufar hennar og líðan. Vegna aukaverk-
ana af lyfjum sem hún þurfti að taka inn fór hún að fá 

endurteknar þvagfærasýkingar. „Ég þurfti reglulega að taka 
inn sýklalyf. Ég hafði í mörg ár reynt að nota náttúrulegar 
leiðir til að losna við sýklalyfin en ekkert virkaði. Ég breytti 
mataræðinu og lífsstílnum og prófaði ýmsar vörur sem 
áttu að virka gegn þvagfærasýkingum en allt kom fyrir ekki. 
Ég fékk alltaf endurteknar þvagfærasýkingar,“ segir hún.  

„Vinkona mín sem er læknir benti mér á að nota Bio-Kult 
Pro-Cyan gegn þvagfærasýkingunni. Það var alveg ótrúlegt 
að upplifa loksins eitthvað sem virkaði án þess að nota 
sýklalyf. Þvílíkur léttir eftir öll þessi ár. Ef ég óvart gleymi 
að taka Bio-Kult-hylkin þá finn ég að þvagfærasýkingin 
lætur fyrir sér finna, þannig að ég passa vel upp á að það 
gerist ekki. Ég tek tvö hylki á dag alla daga. Ég hef líka not-
að Bio-Kult Original, þetta gula, til að styrkja magaflóruna 
enn betur og það hefur einnig hjálpað mér til að styrkja 
meltinguna.“ 

ÞVÍLÍKUR LÉTTIR
 Bio-Kult Pro-Cyan inniheldur þrívirka formúlu sem hefur verið vísindalega 
þróuð og staðfest. Trönuber hindra að E. coli-bakterían nái fótfestu við 
slímhúð þvagrásar og skolar bakteríunni út með þvaginu.

„Ég hef notað Blue 
Berry-töflurnar frá 
New Nordic undan-
farna þrjá mánuði og 
finn mikinn mun á 
augunum. Áður fyrr 
var ég mjög oft þurr 
í augunum og einnig 
rauðeygð, þar sem 
þurrkurinn olli því að 
ég varð viðkvæmari í 
augunum,“ segir Anna 
Daníels dóttir. „Mér 
finnst líka að sjónin 
hafi lagast og mér líður 
mun betur í augunum 
eftir að ég byrjaði að 
taka Blue Berry.“ 

NOTKUN BLUE BERRY
Flestir byrja að taka 
Blue Berry þegar þeir 
finna að sjónin er að 
breytast en það er 
ekkert sem mælir móti 
því að byrja fyrr til 
að fyrirbyggja breytingar. New 
Nordic Blue Berry-töflurnar 
koma ekki í staðinn fyrir heilsu-
samlegt og fjölbreytt fæði en þær 
eru góður kostur til að viðhalda 
augnheilsu, ríkar af lúteini og A-
vítamíni. A-vítamín hjálpar til við 
að viðhalda eðlilegri sjón. 
Takið eina töflu daglega með 
morgunmatnum.

UPPLÝSINGAR
Upplýsingar er hægt að fá á 
www.icecare.is eða á 
www.newnordic.com

VIÐHELDUR 
GÓÐRI SJÓN
Blue Berry-töflurnar hjálpa til við að viðhalda góðri 
sjón. Lútein er litarefni sem er að finna í bláberjum og 
einnig í gula bletti augans – þeim hluta sjónhimnunnar 
sem gerir okkur kleift að sjá skýrt það sem er beint fyrir 
framan okkur.

BLUE BERRY
Verndar og styrkir sjónina.
Innihald: A-vítamín, sink, 
kopar, bláberjaþykkni eye-
bright-extract (Euphrasis 
officinalis), lútein úr tagetes-
þykkni. 

Aðeins ein tafla á dag.

Fæst í öllum apótekum, heilsu-
verslunum og í heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

BETRI HEILSA Birgitta þjáðist af gigt og 
þurfti að taka sýklalyf reglulega vegna 
þvagfæra sýkingar. Hún segir að það hafi 
lagast eftir að  hún byrjaði að taka Bio-
Kult Pro-Cyan. MYND/GVA

HYLKIN INNIHALDA: 
● Trönuberjaþykkni (cranberry extract 36mg 

PACs)
● Mjólkursýrugerla (Lactobacillus acido philus 

PXN 35 og Lacto bacillus plantarum PXN 47, 
styrkur: 1 milljarður)

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

Tvö hylki einu sinni til tvisvar á dag með mat 
til að fyrirbyggja þvagfæra sýkingu.



FÓLK|TÍSKA

SVÖL Í SVÖRTU Rebekka var að útskrifast úr hárgreiðsluiðn en hárgreiðsla hefur 
verið áhugamál hennar frá því hún var lítil.  MYND/GVA

Rebekka Hinriksdóttir var í 
svörtum jakka með silfur-
skrauti, svörtu pilsi og 

svörtum sokkabuxum þegar hún 
var við útskrift sína úr hársnyrtiiðn 
í Eldborgarsal Hörpu í gær. Hún er 
að fara að vinna á nýrri hárgreiðslu-
stofu, Reykjavík Hair, en hárgreiðsl-
an hefur verið áhugmál hjá henni 
frá því hún var barn. „Ég var í öllu 
svörtu í gær þótt ég sé yfirleitt 
í skærum litum. Stíllinn minn er 
klassískur og ég er yfirleitt í galla-
buxum eða leggings og skyrtu við 
eða bara í íþróttafötum. Þegar ég 
fer út á lífið er ég svipað klædd en 
bara fínni.“ 

Rebekka segist fylgjast ágæt-
lega með tískunni og hafa gert það 
frá því hún var barn. „Ég skoða 
bæði blöð og hvað er í búðunum. 
Ég kaupi mér alltaf eitthvað nýtt í 
hverjum mánuði og versla þá aðal-
lega í Sautján en kíki líka stundum 
í Júník og Vero Moda. Ég versla líka 
svolítið í Ameríku. Veski og skór eru 
það sem ég kaupi mér alltaf þrátt 
fyrir að eiga nóg fyrir. Fyrir sumarið 
langar mig helst í einhvern flottan 
jakka,“ segir Rebekka og brosir.

Henni finnst ómissandi að vera 
með fylgihluti og fer ekki út án þess 
að vera með úrið sitt og hringi. 
„Þegar ég er komin heim finnst 
mér best að fara í íþróttabuxurnar 
mínar og hafa það kósí.“

KLÆDDIST SVÖRTU Á 
ÚTSKRIFTARDAGINN
ÚTSKRIFTARTÍSKA  Rebekka Hinriksdóttir útskrifaðist úr hársnyrtiiðn í gær. 
Hún var í svörtu við útskriftina þrátt fyrir að vera yfirleitt litaglöð í fatavali.  

BUXUR OG KJÓLL 
HJÁ MARC JACOBS
HAUST  Hinn frægi tískuhönnuður Marc Jacobs vakti mikla athygli þegar hann 
kynnti haust- og vetrartísku sína. Þetta var fyrsta sýning hans eftir að hann 
hætti að hanna fyrir Louis Vuitton. Svo virðist sem Marc Jacobs vilji sjá konur 
í síðum kyrtlum yfir buxur, sagði tískusérfræðingur hjá Vogue, en slíkur fatn-
aður var fyrirferðarmikill á sýningunni. Litir voru haustlegir og sniðin einföld, 
eins og sjá má á myndunum. 

Bíldshöfða 18  |  Sími 567 1466  |  Opið frá kl. 8–22

Save the Children á Íslandi
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
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Kynningarblað 
Málarameistarafélagið, 
Meistaraskólinn, H. 
Árnason og Meistaradeild 
Samtaka iðnaðarins.

Það er mikilvægt fyrir húseig-
endur að huga að reglulegu 
viðhaldi fasteigna sinna til 

þess að rýra ekki verðgildi þeirra og 
koma í veg fyrir varanlegar skemmd-
ir. Bjarni Þór Gústafsson, málara-
meistari og formaður Málarameist-
arafélagsins, segir mikilvægt að fá 
málarameistara til liðs við sig þegar 
þarf að mála. „Fólk þarf að kynna sér 
hvort sá sem fenginn er í verkið sé 
með öll réttindi og tryggingar sem 
á þarf að halda. Ef eitthvað gerist þá 
er verkkaupi ábyrgur ef viðkomandi 
málari er ekki tryggður. Með því að fá 
fagmann í verkið er verið að tryggja 
sér gæði, málarameistarinn getur 
leiðbeint við val á efni og litasam-
setningu og hefur fagkunnáttu til 
að mæta öllum séróskum. Það er þó 
ekkert endilega ódýrara að nota ófag-
lærða menn en þetta snýst ekki bara 
um verð. Málarameistarar eru með 
menntun í sínu fagi og vinna fag-
mannlega og snyrtilega.“

Málarameistarar 
í félagatali á malarar.is
Með því að fá löggiltan málarameist-
ara í verkið getur fólk verið visst um 
að hann geri ígrundaðar kostnaðar-
áætlanir og verðtilboð, noti einungis 
efni og málningu sem stenst íslenska 
veðráttu og vinni góða sprungu- og 
undirvinnu sem tryggir betri end-
ingu. „Það er auðvelt að ganga úr 
skugga um hvort viðkomandi hafi 

 tilskilin réttindi en á heimasíðu Mál-
arameistarafélagsins er félagatal 
þar sem allir okkar félagsmenn eru 
skráðir.“ 

Erfitt að sækja réttinn
Bjarni Þór segir gott að hafa ákveðin 
atriði í huga áður en hafist er handa 
við að fá einhvern til að mála fyrir 
sig. „Eins og áður segir ætti alltaf að 
ganga úr skugga um að sá aðili sem 
skipt er við hafi tilskilin réttindi. Á 
hverju ári leitar fjöldi fólks til Mál-
arameistarafélagsins sem orðið hefur 
fyrir fjárhags- og eignatjóni vegna 
óvandaðra vinnubragða í viðhaldi 
fasteigna. Samkvæmt Iðnaðarlög-
um skulu löggiltar iðngreinar ávallt 
reknar undir forstöðu meistara en 
alltaf er þó nokkuð um að réttinda-
lausir verktakar bjóði þjónustu sína. 
Erfitt getur reynst fyrir viðskiptavin-
inn að sækja rétt sinn ef vandkvæði 
koma upp við verkið þegar réttinda-
lausir menn eru annars vegar. Gott 
er að fá skriflegt tilboð í verk áður en 
hafist er handa þar sem kemur fram 
hvaða verkþættir eru innifaldir í 
samningsverðinu, hvernig greiðslum 
skuli háttað og hvort efniskostnaður 
sé innifalinn. Einnig er góð regla að 
gera verksamninga á milli verktaka 
og verkkaupa þar sem fram koma 
helstu atriði varðandi verkið.“

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu Málarameistarafélagsins, 
malarar.is.

Mikilvægt að hafa fagmenn í vinnu
Fólk ætti hiklaust að hafa samband við Málarameistarafélagið þegar það ákveður að ráða til sín málara, sama hvort verkið er lítið 
eða stórt. Mikilvægt er að kynna sér hvort viðkomandi hafi þau réttindi sem til þarf því erfitt getur reynst að sækja rétt sinn ef 
réttindalausir „verktakar“ vinna verkið og eitthvað fer miður. Gott er að fá tilboð áður en verk er hafið og gera svo verksamning. 

Bjarni Þór Gústafsson, formaður Málarameistarafélagsins, mælir með að fólk kynni sér réttindi þeirra sem skipt er við áður en 
verk hefjast. MYND/STEFÁN

Í Meistaraskólanum er boðið 
upp á réttindanám fyrir iðn-
aðarmenn með sveinspróf í 

löggiltum iðngreinum. „Þetta er 
stjórnunar- og rekstrarnám sem 
miðar að því að gera fólk hæft 
til að vera með nema og kenna 
þeim. Einnig að það geti verið 
með eigin rekstur og vitað út á 
hvað það gengur,“ segir Áslaug 
Maack Pétursdóttir, skólastjóri 
Meistaraskólans.

Mikill fjöldi námsbrauta er við 
skólann enda allar löggiltar iðn-
greinar kenndar þar nema mat-
vælaiðngreinar. „Við kennum 
samkvæmt námsskrá frá 1986. 
Starfsgreinaráð hverrar iðn-
greinar ákveður hvað kennt er í 
þeirri iðn en námsbrautirnar eru 
mislangar, til dæmis taka hár-
greiðslu- og snyrtifræðinemar 
sautján einingar en múrarar og 
húsasmiðir taka 68 einingar og 
svo er allt þar á milli. Fagtengd-
ir áfangar eru kenndir á sumum 
brautum en öðrum ekki. Í til 
dæmis pípulagningum og vél-
virkjun er ætlast til að fólk taki 
verklega áfanga sem eru tengd-
ir faginu. Íslenska, stærðfræði og 

enska er kennd yfir línuna. Það 
er gerð krafa um meiri þekk-
ingu í þessum greinum en gert 
er í sveinsprófi. Þeir sem eru með 
stúdentspróf eða aðra mennt-
un geta fengið hana metna. Svo 
bíðum við eftir að fá samþykki 
til að fá að byrja að kenna sam-
kvæmt nýrri námsskrá sem verð-
ur hugsanlega eitthvað breytt,“ 
segir Áslaug.

Hún segir Meistaraskólann 
hafa ef lst í gegnum tíðina og 
kröfurnar aukist. „Við útskrif-
um alltaf yfir hundrað nemend-
ur á ári. Tækniskólinn er gæða-
vottaður og Meistaraskólinn er 
hluti af honum. Við erum allt-
af að herða reglur hér innan-
húss og gæðakerfið virkar allt-
af betur og betur. Áður fyrr var 
þetta kvöldskóli en undanfar-
in fjögur ár höfum við verið með 
svokallað dreifnám, það er fjar-
kennsla með staðlotum. Fyrst 
fundum við fyrir mikilli óánægju 
með þetta fyrirkomulag en núna 
eru nemendur almennt ánægð-
ir og ég hef meira að segja fengið 
bréf frá fyrrverandi nemendum 
sem þakka fyrir námið og tala um 

hvað það er hagnýtt. Í upphafi 
annar eru kennsluáætlanir gefn-
ar út þannig að það liggur fyrir 
þá hvenær öll verkefnaskil, próf 
og f leira eru. Nám eins og þetta 
krefst mikils sjálfsaga en með 

þessu veit fólk fyrirfram hvenær 
á að gera hvað og getur skipulagt 
sig. Tilhneigingin hefur verið 
sú að fólk fer út á vinnumarkað-
inn eftir sveinspróf og skilar sér 
seinna í meistarann. Þetta er hins 

vegar aðeins að breytast og nem-
endur hér að yngjast, fólk er að 
átta sig á því að til þess að geta 
skrifað upp á ákveðin verk, aðal-
lega í byggingagreinunum, þarf 
að hafa meistararéttindi.“

Margvíslegt nám til meistararéttinda
Í Meistaraskólanum er fjöldi námsbrauta en þar er réttindanám fyrir allar löggiltar iðngreinar nema matvælaiðngreinar kennt. Námið 
er dreifnám en þá er kennt í fjarnámi með staðlotum. Yfir hundrað nemendur á ári útskrifast frá Meistaraskólanum. 
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Áslaug Maack Péturs-
dóttir skólastjóri segir 
Meistaraskólann hafa 
eflst í gegnum tíðina 
og gæði námsins þar 
aukist. 
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Ábyrgðarsjóði Meistaradeildar Samtaka iðnaðarins (MSI) er 
ætlað að skapa traust á milli verkkaupa og verktaka. 
Einnig að tryggja viðskiptavinum félagsmanna MSI að 
vinna framkvæmd af félagsmönnum sé í samræmi við 

skriflegan verksamning og góð fagleg vinnubrögð. 
Í MSI eru Félag skrúðgarðyrkjumeistara, Málarameistarafélagið, 

Meistarafélag Suðurlands, Meistarafélag iðnaðarmanna í Hafnarfirði, 
Meistarafélag byggingarmanna á Norðurlandi, Meistarafélag húsa-
smiða, SART – samtök rafverktaka, Félag dúklagninga- og vegg-
fóðrarameistara, Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Meistarafélag 
byggingarmanna á Suðurnesjum og Félag blikksmiðjueigenda.

Allir félagsmenn MSI og aðilar að Ábyrgðasjóði MSI eru löggiltir 
iðnmeistarar. Standist vinna af einhverjum ástæðum ekki þær 
kröfur sem viðskiptavinur gerir til verksins getur hann lagt málið 
fyrir úrskurðarnefnd MSI. Þá er viðeigandi eyðublað frá SI fyllt út og 
lagt fram ásamt skriflegum gögnum kvörtuninni til stuðnings.

Eftirfarandi reglur gilda um Ábyrgðarsjóðinn:
● Skriflegur verksamningur milli verkkaupa og verksala er skilyrði þess 

að verkkaupi geti vísað máli sínu til úrskurðarnefndar MSI. 
● Sjóðurinn tekur ekki á málum vegna efnisgalla eða galla sem stafa af 

röngum upplýsingum framleiðenda. Einungis einstaklingar og hús-
félög geta notið bóta úr Ábyrgðarsjóði MSI.

● Ágreiningi vegna reikningagerðar, verktíma og álíka atriða er ekki 
hægt að vísa til úrskurðarnefndar MSÍ. Einungis er úrskurðað um meint 
ófagleg vinnubrögð.

● Úrskurðarnefnd MSI tekur ekki fyrir mál gagnvart fyrirtækjum. 
● Hámarks bótafjárhæð er tvær milljónir króna. Úrskurðarnefnd MSI 

fjallar ekki um mál þar sem samningsupphæð er lægri en 100.000 kr. 
né hærri en 25.000.000 kr. með vsk.

● Málskotsgjald er 15.000 kr. Til þess getur komið að sá sem tapar máli 
greiði útlagðan kostnað að hámarki 100.000 kr.

 Nánari upplýsingar er að finna á www.si.is

Skapar traust milli verk-
kaupanda og verktaka

Fyrirtækið H. Árnason er al-
hliða tölvuþjónustufyrir-
tæki sem fagnar 20 ára af-

mæli í ár. Það hefur alla tíð verið 
rekið af hjónunum Hirti Árna-
syni og Elínu Guðmundsdóttur 
og lagt ríka áherslu á að þjónusta 
fyrirtæki þar sem aðaláherslan 
hefur verið á þjónustu og rekst-
ur tölvukerfa.

Hjörtur segir fyrirtækið búa 
yfir mikilli sérþekkingu á net-
stýrikerfum og uppsetningu þeirra 
á netþjónum og borðtölvum við-
skiptavina. „Auk þjónustu okkar 
seljum við einnig vélbúnað og 
hugbúnaðarlausnir til viðskipta-
vina okkar. Nýjasta viðbótin þar er 
sala og uppsetning á Office 365 ský-
lausnum frá Microsoft sem hefur 
verið vel tekið.“ 

Sjálfur er Hjörtur rafeindavirkja-
meistari frá Iðnskólanum í Reykja-
vík og hefur starfað við tölvuvið-
gerðir og rekstur tölvukerfa í yfir 30 
ár. Hjá fyrirtækinu starfa að með-
altali þrír til fjórir starfsmenn og 
er einn þeirra rafeindavirki með 
sveinspróf í iðngreininni.

Hann segir að viðgerðir á við-
kvæmum tölvuíhlutum á móður-
borðum, spennugjöfum, tölvu-
skjáum og öðrum íhlutum krefj-
ist þekkingar og að réttur fagaðili 
þurfi að vinna þær. „Á sama tíma 
þarf tölvufyrirtækið að hafa fag-
aðila á sviði tölvutækninnar með 
yfirgripsmikla þekkingu á hug-
búnaðarsviði, uppsetningar á net-
stýrikerfum og stýrikerfum al-
mennt. Fyrirtæki okkar er vel statt 
að þessu leyti.“

Hjörtur lauk einnig f jög-
urra ára háskólanámi í kerfis- 
og tölvunarfræði frá HR. „Kerf-
is- og tölvunarfræðingar vinna 
meira á hugbúnaðarsviðinu en 
það sem við sjáum um er að allt 
annað utanum hald kerfisein-
inga sé í lagi áður en tölvunar-
fræðingarnir mæta á staðinn. 
Það má ekki gleyma því að öll 
viðgerðarvinna á vélbúnaði sem 
krefst sérþekkingar er lögvernd-
uð með iðnnáminu og leita þarf 
til fagaðila í greininni.“  

Viðskiptavinir fyrirtækisins 

eru úr öllum geirum viðskipta-
lífsins, iðnfyrirtæki, lögfræði-
stofur, endurskoðendur og fyrir-
tæki í matvælaiðnaði. „Nálægð-
in við viðskiptavini er mikilvæg. 
Lítið fyrirtæki eins og okkar 
nýtur ágætrar sérstöðu að þessu 
leyti og tel ég að við séum í mun 
nánari tengslum við viðskipta-
vininn en stóru fyrirtækjastofn-
anirnar í tölvugeiranum að þessu 
leyti.“

Allar nánari upplýsingar um 
f yrirtækið má finna á w w w.
harna son.is. 

Alhliða tölvuþjónusta 
Tölvuþjónustufyrirtækið H. Árnason sinnir fjölbreyttum hópi fyrirtækja úr öllum 
geirum viðskiptalífsins. Aðaláherslan hefur verið á þjónustu og rekstur tölvukerfa. 

Hjónin Elín Guðmundsdóttir og Hjörtur Árnason hafa rekið H. Árnason í 20 ár. MYND/GVA

Meistaradeild Samtaka iðn-
aðarins (MSI) var stofn-
uð árið 2009 en tilgang-

urinn með stofnun hennar var að 
skapa öflugan þverfaglegan um-
ræðuvettvang og auka samstarf 
félagsmanna í byggingargrein-
um innan samtakanna. Upphaf-
lega komu fimm meistarafélög í 
byggingariðnaði að stofnun henn-
ar en í dag inniheldur hún ellefu 
meistarafélög sem samanstanda 
af um 600 iðnmeisturum og fyrir-
tækjum. Friðrik Á. Ólafsson, for-
stöðumaður byggingarsviðs Sam-
taka iðnaðarins (SI), segir einnig 
hafa vakað fyrir stofnendum að 
búa til samnefnara allra meist-
arafélaga sem eru aðilar að SI og 
tengjast byggingariðnaði. „SI eru 
stór og fjölmenn samtök og með 
stofnun Meistaradeildarinnar 
vildu menn búa til vettvang þar 
sem eingöngu væru til umfjöll-
unar málefni sem tengjast bygg-
ingariðnaði og engu öðru. Þar er 
að finna öll meistarafélög í bygg-
ingariðnaði á landinu, alls ellefu 
félög, utan eins félags sem ekki 
er enn búið að ganga í SI eins og 
staðan er í dag.“ 

Ýmsar breytingar hafa átt sér 
stað að sögn Friðriks á þeim 
fimm árum sem liðin eru. „Öll 
v inna iðnmeistara og f yrir-
tækja er orðin mun markviss-
ari en áður. Mikil áhersla hefur 

til dæmis verið lögð á gerð verk-
samninga milli verkkaupa og 
verktaka. Slíkir samningar eru 
hagsmunamál fyrir báða aðila 
og skipta miklu máli. Einnig 
má nefna Ábyrgðarsjóð MSI en 
ef verkkaupi er ósáttur við fag-
leg skil á verki getur hann leit-
að þangað ef gerður hefur verið 
skriflegur samningur milli aðila. 
Sérstök úrskurðarnefnd vinnur 
úr þeim málum, ef upp koma, en 
úrskurðanefndin er skipuð í sam-
vinnu við Húseigendafélagið og 
Neytendasamtökin.“

Starfsemi meistaradeildarinn-
ar snýr einnig að því að samhæfa 

vinnubrögð og reglur iðnmeist-
ara. „Við aðstoðum líka félags-
menn við að uppfylla lög og regl-
ur, sbr. mannvirkjalög og bygg-
ingarreglugerðir. Við leiðbeinum 
félagsmönnum líka við að tileinka 
sér notkun gæðakerfa en í mann-
virkjalögum segir að allir starf-
andi iðnmeistarar sem skrifa upp 
á nýframkvæmdir skuli hafa til-
einkað sér notkun gæðakerfa 1. 
janúar 2015. Öll starfsemi meist-
aradeildarinnar er því til mikilla 
hagsbóta fyrir löggilta iðnmeist-
ara og ekki síður verkkaupa sem 
skipta við félagsmenn meistara-
deildar SI.“

Mikið framfaraskref
Miklar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi iðnmeistara í byggingariðnaði 
eftir að Meistaradeild Samtaka iðnaðarins var sett á fót á vormánuðum 2009. 

„Mikil áhersla hefur til dæmis verið lögð á gerð verksamninga milli verkkaupa og 
verktaka,“ segir Friðrik Á. Ólafsson, forstöðumaður byggingarsviðs Samtaka iðnaðarins.

MYND/VILHELM

Ljósberi
til í mörgum litum

www.djuls.is



Síðustu áratugi hefur hinn hefðbundni steypti útveggur verið einangraður að 
innan og múraður. Tæknilega er aðferðin röng því veggurinn er alsettur 
kuldabrúm þar sem engin einangrun hylur plötu- og veggjaskil.
 
Sé einangrun staðsett innan á útvegg streymir orkan út um kuldabrýrnar og 
nemur orkutap vegna kuldabrúa við samskeyti í burðarvirki tugum prósenta 
af heildarorkutapi húss. Einfaldasta og fljótvirkasta aðferðin til að losna við 
þessar kuldabrýr er að einangra húsið að utanverðu.
 
Ókostir kuldabrúa felast ekki eingöngu í orkutapi því einnig fylgir mikil hætta 
á steypuskemmdum og tæringu járnbendingar auk þess sem hætta er á 
myndun myglusvepps þar sem yfirborðshiti veggja og lofta getur farið niður 
fyrir viðunandi  mörk.
 
Sé útveggur einangraður að utanverðu er veggurinn jafnheitur allt árið og 
nær ekkert álag verður á burðarvirki vegna veðurfarslegrar áraunar í formi 
síendurtekinna 
hitabreytinga og 
slagregns.
 
Rétt staðsett og rétt 
valin einangrun 
sparar orku og 
rekstrarkostnað til 
lengri tíma litið auk 
þess sem hægt er að 
uppfylla kröfur um 
orkunýtingu með 
mun þynnri einangrun.

Samkvæmt byggingarreglugerð skulu fylgja 
hönnunargögnum útreikningar sem sýna að 
heildarleiðnitap byggingar að teknu tilliti til kuldabrúa 
og allra U-gilda uppfylli kröfur reglugerðarinnar

KULDABRÚ GETUR VERIÐ GREINILEG VIÐ VISSAR AÐSTÆÐUR

DÆMIGERÐ SKIPTING LEIÐNITAPS 
EF EINANGRAÐ ER AÐ INNAN

DÆMI UM MYGLUSVEPP VEGNA RAKAMYNDUNAR

7%
7%

37%

13%

36%

KULDABRÚ

ÞAK GÓLF GLUGGAR 
OG HURÐIR VEGGIR

ÚTVEGGUR KULDABRÚ MILLIPLATA

EF EINANGRAÐ ER AÐ INNAN 
ÞARF MUN ÞYKKARI EINANGRUN
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LISTI YFIR LÖGGILTA 
IÐNMEISTARA
Á heimasíðu Mannvirkjastofn-
unar er listi yfir þá sem fengið hafa 
löggildingu sem iðnmeistarar. 
Listinn er byggður á eldri lista sem 
var í umsjá umhverfisráðuneytis 
til ársloka 2010 og núverandi lista 
sem verið hefur í umsjá Mannvirkja-
stofnunar frá ársbyrjun 2011.

Tekið skal fram að á listanum  eru 
ekki þeir iðnmeistarar sem 
hafa fengið staðbundna viður-
kenningu byggingaryfirvalda í 
gildistíð eldri laga til að bera 
ábyrgð á einstökum verkþáttum 
mannvirkjagerðar. Samkvæmt 
4. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í 
lögum um mannvirki nr. 160/2010 
halda þær viðurkenningar gildi 
sínu.

Þeir iðnmeistarar sem taka að 
sér að bera ábyrgð á einstökum 
verkþáttum við byggingarleyfis-
skylda mannvirkjagerð verða 
annaðhvort að hafa löggildingu 
umhverfisráðherra/Mannvirkja-
stofnunar, eða staðbundna 
viðurkenningu byggingayfirvalda í 
viðkomandi umdæmi.
Nánari upplýsingar á mannvirkja-
stofnun.is

GÓÐ ATVINNUTÆKIFÆRI
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
býður upp á margvíslegt verklegt 
nám með val um stúdentspróf 
í lokin. Meðal vinsælla greina er 
snyrtifræði. Að loknu sveinsprófi 
í greininni er hægt að bæta við 
sig meistaraprófi. Skólinn hefur 
verið brautryðjandi í kennslu 
snyrtifræði. Fyrir þá sem langar 
að fara þessa braut má geta þess 
að almennt bóklegt nám tekur 
tvær annir og verklegt nám er 
fjórar annir. Að loknu námi í skóla 
tekur við 40 vikna starfsþjálfun. 
Námsbrautin er því skilgreind 
sem þriggja ára nám, auk starfs-
þjálfunarinnar. Náminu lýkur með 
sveinsprófi og fær þá viðkomandi 
starfsheitið snyrtifræðingur. Til að 
öðlast meistararéttindi í greininni 
er hægt að fara í meistaraskóla og 
gerast sjálfstæður atvinnurekandi. 
Meistaranámið er 17 eininga 
nám. Af snyrtibraut er hægt að 
taka stúdentspróf.
Snyrtifræðingar vinna í mikilli 
nálægð við viðskiptavini sína og 
því er lögð áhersla á að rækta 
jákvætt viðhorf nemenda. 

VEKJA ATHYGLI Á TÆKIFÆRUM 
Í IÐN OG VERKGREINUM
Íslandsmót iðn- og verkgreina er haldið annað hvert ár. Mótinu er 
fyrst og fremst ætlað að kynna iðn- og verkgreinar fyrir ungu fólki og 
vekja athygli á þeim tækifærum sem felast í námi og störfum í iðn-
greinum.  

Íslandsmót iðn- og verkgreina er orðið fastur liður hjá félögum og 
samtökum sem standa að verknámsgreinum sem og framhaldsskólum 
sem kenna verklegar greinar. 

Mótið er fjölbreytt en þátttakendur á Íslandsmótinu eru nemendur í 
iðn- og verkgreinaskólum landsins eða þeir sem nýlega hafa lokið námi.

Keppnin fór síðast fram á þessu ári í mars síðastliðnum og var sú 
stærsta til þessa. Hún verður næst haldin árið 2016.
www.verkidn.is





BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝTT HYMER HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Hymer Nova 540, 
Stórglæsilegt hús af flottustu gerð, 
lengd 7.69m, breidd 2.4m, ATH aðeins 
1 stk í boði á þessu frábæra verði, 
Verð aðeins 4.490.000kr, Er í salnum 
hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

HOBBY Hobby siesta 65 tl. nýskr 
4/2012, ek 6 Þ.KM, dísel, sjálfsk. 
ásett verð 11.500.000. Rnr.133702.
Fluttur inn nýr af umboði - einn 
eigandi - markisa - gangbretti - klósett 
- sturta - stór ísskápur - svefnaðstaða 
niðri - bíllinn er sem nýr og alltaf 
geymdur inni ef hann er ekki í notkun 
- frábærar geymslur undir hjónarúmi 
sem eru aðgengilegar á hliðum bíls 
- cruise control - hægt er að snúa 
báðum framstólum inn í gistirýmið - 
mjög velútbúinn bíll - tvö aðskilin rúm 
sem hægt er að sameina í eitt stórt 
rúm. er á staðnum

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Iveco Irisbus 50C 14 - 20 Manna 
Árgerð 2006, ekin 399þ.km. Mikið 
yfirfarinn bíll sem er á staðnum. Verð 
4.390.000kr. Raðnúmer 155741. Sjá 
nánar á www.stora.is

Ford Transit Custom 9 manna Árgerð 
2014. Nýtt ökutæki. Beinskiptur. Dísel. 
Er á staðnum. Verð 4.690þ.kr án VSK 
m/niðurfellingu. Raðnr. 134093. Sjá 
nánar á www.stora.is

Ford Transit FT430 17 manna Árgerð 
2014. Nýtt ökutæki. Beinskiptur. Dísel. 
Er á staðnum. Verð 5.990þ.kr. án VSK 
m/niðurfellingu. Raðnr. 133928. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

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

Til sölu Toyota Land Cruiser ‚Super 
Wagon 500‘. Árgerð 1998. Bensín. 
Aðeins ekinn 120.000. Bíll í topp 
standi. Ásett verð kr. 1.400.000. Sími 
892 8552.

Audi A6 ‚05 3,2 bensín ek. 138 þ. Nýtt 
heilsársdekk á felgum. Sumardekk á 
felgum 19” 2.790 þ. eða tilboð. Uppl. í 
síma 7774314.

 250-499 þús.

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 
390ÞÚS, STGR.

Peugeot 307 árg ‚01 ek. 162þús km. 
bsk, skoðaður. 5d. ný heilsársdekk. 
mjög eyðslugrannur. ásett verð 
690þús. Tilboðsverð aðeins 390þús 
stgr. möguleiki á 100% vísaláni. uppl í 
s:659-9696

TILBOÐ 390 ÞÚS - VISALÁN
JEEP CHEROKEE LAREDO 4X4 V8 
árg‘00 ek.200 þús km,ssk, dráttarkr, 
jeppi í fínu standi! ásett verð 650 þús 
TILBOÐ 390 ÞÚS möguleiki á 100% 
visalani í 36 man, s.841 8955

TILBOÐ 350 ÞÚS - VÍSALÁN
TOYOTA RAV4 árg 96 ek 180 þús, 
beinskiptur,4X4 ný tímareim, vel með 
farinn bíll á sett verð 490 þús TILBOÐ 
350 ÞÚS möguleiki á 100% visa s.841 
8955

 500-999 þús.

VIRKILEGA SPARNEYTINN
VW Polo 1.2 árg ‚05. ek aðeins 141þús 
km. bsk. 5dyra. tímakeðja. lýtur 
mjög vel út. ný skoðaður og í góðu 
ástandi. ásett 750þús. Tilboðsverð 
aðeins 590þús stgr. möguleiki á 100% 
vísaláni. s:659-9696

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Honda Shadow VN750C. Árg ‚06 ekið 
8000 Km á malbiki, með ýmsum 
aukahlutum. Eins og nýtt . Svart að lit 
.Verð KR 850 þús. Uppl. í s. 895-0093

 Fellihýsi

 Bátar

Til sölu Zobiac bátur með nýjum 15hs 
suzuki utanborðsmótor ásamt kerru. 
Verð 750 þús. Uppl. í s. 864 6556.

 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

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

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

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

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.

 Garðyrkja

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

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði 

landsins. Mælingar sýna að 60% landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans
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Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

 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

 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

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Útilegudót

 Til sölu

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

HITAVEITUSKELJAR 
TIL SÖLU

Einangraðar skeljar. 100% sjálfberandi. 
Framleiddar í Kanada. Stærð: 208x208 
cm. Lítrar: 1250-1650. Vatn nær að 
fljóta yfir axlir. Sterkustu skeljar á 
markaðinum í dag. Microban húð á 
skeljum. Byggðar úr trefjum. Eigum 
líka til lok á potta í mörgum stærðum. 
www.Heitirpottar.is Sími 777-2000 
Ármann.

 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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Er flughræðsla að  angra þig ?
Hvað með annan ferðakvíða ?
Dáleiðsla gæti verið svarið.

Ingibjörg Bernhöft
Sjúkraliði og Dáleiðlsutæknir 
ibernhoft@gmail.com • S.863 8902

Beri svefn - hætta að reykja - 
léttast / þyngjast og láta sér líða 
betur á margan annan máta 

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr. 
og dáleiðslutæknir.
S.864 2627 • bernhoft@gmail.com

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Save the Children á Íslandi
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 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

POMERANIAN HVOLPAR.
4ra mánaða pomeranian hvolpar leita 
að heimili. Örmerktir og bólusettir. 
Uppl. í síma 854 9629

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

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

55.000 á mánuði. 

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

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

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

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

Til leigu 3. herb, íbúð í Breiðholti frá 
1. júní. V. 140 þús.pr. mán. + hússj. 
Einnig stúdíó íbúð í Engjaseli v. 90 
þús.pr.mán. Tryggingar krafist. S. 774 
2501

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 til sölu

FJÁRFESTINGARKOSTUR
Til sölu 12 raðhús byggð 2005 

og 2007 með öllum búnaði þ.m. 
heitum potti. Öll húsin eru í 

útleigu, mjög vel staðsett í fallegu 
sjávarþorpi 190 km. frá Reykjavík. 

Mjög gott fjárfestingatækifæri 
tækifæri fyrir samhenta 

fjölskyldu. Til greina kemur að 
selja rekstrarfélagið sem hefur 

rekið eignina frá byrjun.
Upplýsingar gefur Sverrir 

í síma 896-4489 eða 
Sverrir@posthus.is.

 Atvinnuhúsnæði

35 fm húsnæði í gamla miðbænum 
fyrir smáiðnað. uppl. í S. 8204947.

 Geymsluhúsnæði

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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

LAGERSTÖRF

Hýsing - Vöruhótel, Skútuvogi 
9, óskar starfsmanni við 
pökkun og afhendingu á 

fatnaði og annarri sérvöru. 
Einnig er laust starf við 

vörumerkingar og að hluta 
til við vörumóttöku. Unnið 

með handtölvum, lyftarapróf 
æskilegt.

Vinnutíminn er 8:00-16:30. 
Umsóknir skulu fylltar út á 

www.voruhysing.is .

Einnig er hægt að nálgast 
umsóknareyðublöð á 

staðnum.

Starfsfólk óskast í þrif hjá 
ferðaþjónustu á Suðurlandi. www.
horgsland.is Uppl. í s. 894 9249 & 
487 6655

FISKVINNSLA Í HFJ.
Óska eftir vönu starfsfólki við 
snyrtingu og pökkun. Uppl. í s. 571 
3703

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Mýrdalshreppur skipulags – 
og byggingarfulltrúi

Auglýsing um skipulagsmál í Mýrdalshreppi 
Breyting á Aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2012-2028

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

Deiliskipulag Tjaldsvæðis í Vík í Mýrdal.
Deiliskipulag þetta nær til þriggja lóða innan Víkurþorps, 
Klettsvegar 5,7 og 9. Deiliskipulagssvæðið er um 6,3 ha. og 
innan þess verður  tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjól-
hýsi, þjónustuhús, lítil gistihús, leiksvæði, útsýnispallur,  
afmörkun gönguleiða auk almennrar uppgræðslu á 
svæðinu. Innan tillögunnar eru afmörkuð bílastæði tengd 
starfseminni auk þess sem gert er ráð fyrir upplýsinga- 
skiltum. 

Tillaga þessi liggur frammi hjá fulltrúa skipulags-og bygg-
ingarmála Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og á 
heimasíðu Mýrdalshrepps www.vik.is. Frá 29. maí 2014 til 
og með 10. júlí 2014. Athugasemdum ef einhverjar eru skal 
skila skriflega á skrifstofu Mýrdalshrepps, Austurvegi 17, 
870 Vík eða í tölvupósti á bygg@vik.is.  Frestur til að skila 
inn athugasemdum rennur út fimmtudaginn 10. júlí 2014. 
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillögu þessa teljast 
samþykkir henni. 

Fh.Skipulags-og Byggingarfulltrúa
Vigfús Þór Hróbjartsson
Fulltrúi skipulags-og byggingarmála
Mýrdals-og Skaftárhreppi Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

tilkynningar

Aðalfundur Búmanna
Aðalfundur Búmanna hsf. verður haldinn 
á Grand Hóteli Reykjavík, Sigtúni 38, 

fimmtudaginn 12. júní kl. 16.00.  
Fundurinn verður í sal hótelsins er nefnist Hvammur.
Kynning verðu á uppbyggingu og starfsemi félagsins.

Dagskrá samkvæmt samþykktum félagsins.

Stjórnin.

Opinn kynningarfundur  
í Hvalfjarðarsveit  

Tillaga breytingar aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 
2008-2020 á landnotkun og stefnumörkun iðnaðar- 
svæðis við Grundatangaillaga og breytingar 
deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga.   
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkti þann 27. maí sl. 
að kynna tillögu breytingar aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 
2008-2020 og umhverfisskýrslu um stækkun iðnaðarsvæðis 
um 52,4 ha, minnkun athafnasvæðis um 85,8 ha, og minnkun 
hafnarsvæðis um 6,7 ha við Grundartanga sbr. 2. mgr. 30. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.
 
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkti þann 27. maí sl. 
að kynna tillögu breytingar aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 
2008-2020 um stefnumörkun iðnaðarsvæða  sbr. 2. mgr. 30. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 
 
Haldinn verður opinn kynningarfundur fyrir almenning og aðra 
hagsmunaaðila varðandi ofnagreindar tillögur breytinga aðal-
skipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 og breytingar deiliskipu-
lags austursvæðis við Grundartanga.  Kynningin verður haldinn 
í stjórnsýsluhúsi að Innrimel 3 í Melahverfi, í Hvalfjarðarsveit, 
mánudaginn 2. júní nk. kl. 20:00. Tillögur breytinga og um- 
hverfisskýrslu liggja frammi á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar,  
Innrimel 3 og á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar, 
www.hvalfjardarsveit.is/skipulag/auglysingar. 
 
Skipulagsfulltrúi Hvalfjarðasveitar 

fundir / mannfagnaður

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þínGEFÐU 

VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Starfshlutfallið er 7575777 -1-1000000%% %% ogoggg ss s tatat rfrfiðiðð f ffeleleellllststtsttst í í b bbbókókókókkkóóklelelelegrgrggg i i ogog  
verklegrg i kekennnnslslu u u íí í heheheeeststamaamenennnnnsnssskukukukk . 

Umsækjendur þþuþuþuþþuþþurrfrfffa a aðaa  h hhhafafafaa a aa háháháskskss ólóló amammamennene ntntntununn á áá  ssssvivivivviðiðiðið  h h hesesese tatata--
mennsku. LLeitataaaaaaaðð ðððð eeer aað ð ððð kekekennnnarararra aaa seseem m m m heheefufufufuff r r frfruumummuumkvkvkvkvæðæðæðæði,i,i,i, e e e er rr r
sjsjálálfsfstætæðuður í í vvvivivivvvvv nnnnnn ububrörögðgðumumumm ooog gg hehehefufffur r áháhhá uguguga a a á á aðaðððða  t tttakakakkaa a þáþáþáþátttttttt í ííí  
þrþróuóunanarstaarfrfii í í í í í í í íí í kkekennnslsluhuhhátátátttutuuttut mm m ogogogoog uupppp bybybyggggggininguuguug  nnnámámámms s ss í ííí sasasasammmm--
ræræmimi v viðið l lögög u ummm m mmmmm frfrframamamhhaldsskókóókólalalalaa ( (( ( (nrnr. . 9292/2/220000008)8)..

LaLaunun grer iððasast t sasamkmkmkmkmkmkkkkkvvævæææmtmtmtmm  kkkjaajajjarasasamnmnmnmnmmnininngigig  f f fjájájáj rmrmmáláláláá araráðáððheerrrrrra aa ogogo   
KeKennnnararasasamambabandndss ÍsÍsÍsÍÍÍÍÍÍslalaalandnddndddds sss ss ogogogogogog ss s ssskvkvkvkvkkkvkv.. nánánánnanaann ririrri úúútfttftffærærrrsllslsllu u u u íí í ststs ofofnanananaa-
sasamnmniningigi s skókólans.
RáRáðiðiðð verðr ur í stöðunanananannannaaa f  rárá 11. . ááágágágáááágá úsússst 202020201444414. . 

UmUmmsóóknknknirr m meððe í íítatatarlrlrlegum upplýýsingn umm uum m memennnntutuunnn ogog ffyry ri
ststörörf f skskskulululu u u hahafa bbororisissst t tt Guðbbjöörgr u Aðallbebergrgsdsdótóttuur r skkóló amameieie stt-
arrara a a í í nenetftfftfananangigig ð ð gugudbdbd jojorgrggg@f@f@f@@ momomomos.s.isis ee eða GGGuðuðuu rúrúnunu G Guðuðjójónsnsn dódódód tttttturur 
aðaðaðststoðoðararrrsksksksks ólóó amamameieistststarara a í í nenenennnen tftfttffanannna gigið ð gugug drdrun@f@fmomos.s.isis. .
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UmUmUmsósóóknkkniriirr þþþþþuruu fafa aað ð ðð bebeeraraaststst íí ííííí s ss sss ssíðíðíðíððíðí asasasasastatataa l lllagagagagii 16166. jújúninini 22201014.
UmUmU sósóknnirirr þ þþuruurfaaf  e ekkkki i aðaað vv veererererreree aa a aa á ááá ááá sésséééérsrssrssttötötötöt kum eyyðublblöððumumm.. .
ÖlÖllul m mm m  umumsósósósósóósókknknumumu  v vererðuð r r ssvsvsvsvsvvvvarararaarararararaðaaðaðaðaðaðð þþþþþþegegeggggararaa  áákvkvkvkvörörörörðuðuðuðun n n umumumm rrr ráðáðáðáðninininingngngngu uu 
heheheheheheheh ffffufuff r r veveririð ð teteteteetekikikin.n.n  N Nánánnarara i ii uuupupuppupupupupplplplplplplpplpp ýsýsýýsýsýsýsýsýsininninninnnngagagagagagaar r r rr vvev itttiriririr s s s skókókók lalaalamemememeisisisistatataririrri íí í 
nneeneennnn tftftftftftftftftfananaaaa gigigi g gudududbjbjjororrooo g@g@g@g@fmmfmosos.iiii.iiiiis ss s s eðeðeðeðeðeðeðe aa a aa í íí ííí sísísísísísímamamaaamamamaam  8 8 8 8 6446464--9-9727272729 9 9 ogog a aðsstooðaðaaðarrrr----
skskskskskskólólóóóó ammmmammmeieieeeeee ststararri i ííííí í ííí neneneeeneneeetftftftfananaa giggi gguudududududdudddrururururururururun@n@n@n@n@n@n@nnn fmfmfmfmmmmf osososososososssso .i.i.i.i.i.iiss sss eða aa í í í sísísís mamamama 8 8 8 884545454 -8-8828282829.99  
ÁÁÁÁÁ Á vevveeeveevef ff skskkkólólólólllanananaaaaa s s wwwwwww.w.w.www.wwww fmfmfmmfmmososs.iiis sssss mámámámámámámámmm    e eeeeinininniinnnninninininn g g g g gg ggg fififififfiinnnnnnnnnnn a aaa ýmýmýmmsasas r r r upupuu plpllllýsýsýý inininngagagag r rr
umumm ss skkókókóókókkk lalannnnnnnnn ..

SkSkSkSkkSkSkS ólólólólólóllamamamamamaa eieieieieeieiistststststsstarararrararrriiiii

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ  
auglýsir eftir kennara á hestabraut
Framhaldsskókókókókókóókókókókóllllinnnn íí M MMMososossssssfefefffefeffellllsbsbsbsbæ æ æææ ósósósóskakaakkar r efefeffefeffeftittttt r að ráða kennara á nýja hestabraut skólans:

FraFraramhamhaaaldsldsldsldsskóskósksk linlinn ín í Mo MoMoM sfesfeeellsllsbbbbæbæ bbbææ kenkennnnnirnirnnn  si sis g vg vvvið ð iðið auðauðuðuðlinlininininlininnnninndirdird rd  og ogggggog um um umu hvehveh rfirf  í  í í víðíððvíðum um skiskilnilningingi og oggg lellegguggur ár á árrr rr herherherherherherherrrherh slusluslusluslslus  á  á  á á á á á að að aa ververere a ía ííía ía ííí gó gó ggó g g ggg ðumðumðumðumð  te tetetetete teteteteteteengsngsngsngsgsngsngsngsngsngngssngsg lumumlumlummmummummmumm vi vi viv vi vi vi vi vi vivi við uðð uð uð uð uð uð uð uð uð uð uumhvmhhvmhvmhvmhvmhvmhvhm erferferferferferferferfe i si si si si si si ssittittittittittittititttttt, ,,, ,
bæðbæðbæðbæði hi hhhvaðvaðvava  va vavvarðarðar lr lististir ir r og ggog menmenmennnnnnnnnninniningugguu,u,ggugu  íþ íþ íþíþrótrótrótróttiitirtir og og lý lýl ðhðhðhheeheheðheeeilslsi u ou oooog ag annannannnnað þð þð þð það að aa semsemm ei eieeinken enninnir mr mr annannlíflíffffff í í í  í íí íííí MosMosMossoososfelfelfelffffellslsblssbllsbsbæ. æ. æ. SkóSkóóólinlinnnnnlinn en en nn ennnnn er fr fr ffr fr ramramramamamamamammmamma halhalhahalhalhallhalhaalhhalhalahaa dssdssdssdssdssdssdssddddddd kólkólkólkólkólkólkólkólkókólkk i mi mi mi mi mi mi mi mi með eð eð ðeðeð ðeððe áfaáfáfaáfafáfaáfaffáfaáfaáfaá anganganganganganganganganngangag ssssssss----
niðniððn i þi þarr a semsemem í  í boðboðb i ei ei ei eruru stústúdendenttsbtsbttststsbttts raurauuuuuauraauutirtirti , s, styttyttritr  nánánn msbmsbbbbsbrraurauraurrr tirtirrrrrr,, a, , , almelmeeenn nn nnnámnámsbrsbrb autaut og ogg sésérnárnámsbmsbraurautttt. t. .t. . HelHelHelHelH stustustustustuststuuuu  áháh áháherserssluplupupu unknkkkkkunkkktatartartartararttartttt  í í íí í í í kenkenkenkenkenkenenkenkenenkennslnsnslnslnslnslslslnslsnslnsln uuháuháuháuháuháuháuháuháuháuháuháuu ttuttuttuttuttuttuttuttuttuttttt m sm sm sm sm sm ssssm sm sm kólkólkólkólkólkólólkókólkólansansansansansansnsansansansansan  er ererer er erererererere uu u u u u uuu
fjöfjöfjöf lbrlbreyteyte tartar ve vev rkerkekkefnanaf miðmiðaðaaðar kr kkkkkkkkkennennenneennennnnnsluslusllusllslluul aðaðferðerðir ir ogog marmarrrggsgs gs sgg konkonononnokoonno ar arara námnámsmasmam t mt með eð sérsérsérsérstastastas krikrikriri áh áháherserserserslu lu lulu áá lá lá lá láá lá eiðeiðeiðeieiðeeiðiððsasasagagagasaagsa narnanarna matmat.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 
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Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Fjölskylda í Hafnarfirði leitar 
eftir 4ra-5 herbergja íbúð í 
Vallarhverfinu eða Ásunum 

í Hafnarfirði
Eru með góða greiðslugetu en litla útborgun. 

Kostur ef góð lán séu áhvílandi og há veðsetning.

Óska eftir 4ra-5 herbergja

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nýjar 
íbúðir

Verð:  34,2 og 34,8 millj.

Drekavellir 402 2 1 
Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 29. maí 17:30 - 18:15
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Þrjár glæsilegar fullbúnar 4ra herbergja
íbúðir með gólfefnum

Um er að ræða íbúðir á efri hæð með
sérinngangi

Mikil lofthæð, glæsileg hönnun og
frágangur bæði innan- og utanhúss

Allar nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697-9300
svan@miklaborg.is

Sjómennska
Óskum eftir að ráða vana háseta, netamenn  og vinnslustjóra á 

frystitogara sem stunda veiðar á makríl fyrir utan lögsögu Íslands.

Áhugasömum er bent á að senda umsókn á starf@brimhf.is 
Nánari upplýsingar má nálgast í síma 5804200 Gunnbjörg Óladóttir.  

Í umsókn skal koma fram 
1) Upplýsingar um viðkomandi 2) fyrri reynsla á sjó, 
3) réttindi, 4) meðmælendur

Deildarstjóri við   
Tónlistarskólann á Akureyri

Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir  
deildarstjóra í 80% starfshlutfall.

Tónlistarskólinn á Akureyri er rótgróin en um leið framsækin 
mennta- og menningarstofnun sem staðsett er í menningarhúsinu 
Hofi. Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf og hefur starfsfólk 
hans ávallt leitast við að vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað 
skólaþróun og framfarir varðar. 

Skólinn hefur þá sérstöðu að vera í nánu samstarfi við Sinfóníu- 
hljómsveit Norðurlands og stendur að auki fyrir ýmsum stórum 
tónlistar- og leiklistarviðburðum á stóra sviði hússins í tengslum 
við ýmsa aðila.  

Helstu verkefni og ábyrgðasvið: 

   •  Verkefnastjórn stórra viðburða á vegum skólans  
       í Hamraborg Hofs Þessi verkefni eru meginuppistaðan í  
       starfi deildarstjóra sem felur í sér allt utanumhald hvað  
       þá  varðar, s.s. verkefnaáætlanir,  skipulag æfinga nemenda,      
       samskipti  við þjónustuaðila (Hof), auglýsingar og markaðs    
       setningu, rýmisbókanir, fjárhagsáætlanir fyrir verkefni í  
       samstarfi við skólastjóra og annað það sem verkefnunum      
       tengist.

   •  Stofuúthlutun 
   •  Utanumhald skráninga, s.s. eignaskráningar 
   •  Aðkoma að Listrænni og faglegri stefnumótun í samstarfi              
      við stjórnendateymi 

Menntunarkröfur:
   •  Háskólamenntun sem nýtist í starf 
   •  Grunnmenntun á sviði tónlistar 
   •  Framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg 
   •  Framhaldsmenntun í tónlist er æskileg 
 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu  
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
 
Umsóknarfrestur er til 11. júní 2014 
 
Við skólann eru einnig hlutastöf tónlistarskólakennara laus til 
umsóknar og er möguleiki að sinna þeim samhliða  
(sótt er um þau störf sérstaklega á umsóknarvef).

Auglýst er eftir umsóknum um styrki til rannsóknar- og 
þróunarverkefna á sviði skipulagsgerðar og umhverfis-
mats vegna úthlutunar úr Rannsóknar- og þróunarsjóði 
Skipulagsstofnunar 2014. 

Nánari upplýsingar má finna á vef Skipulagsstofnunar, 
www.skipulagsstofnun.is.

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2014. 

Rannsóknar- og þróunarsjóður

fasteignir

fasteignir

atvinna

tilkynningar

Sölufulltrúar - Stóreldhús 

VEGNA AUKINNA UMSVIFA ÓSKUM VIÐ EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGT FÓLK TIL STARFA

SSöölluuffuullllttrrúúaarr   SSttóórreellddhhúús 

OKKAR HRÁEFNI ÞÍN SNILLD
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

*Pondus er farinn í sumarfrí en snýr aftur í ágúst.

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

„Leiðtogar verða að vera bjartsýnir. Sýn þeirra nær lengra 
en nútíðin.“

Rudy Giuliani

VIÐ ERUM KOMNIR 
AFTUR …

… LIFANDI. Ég ók ekki það 
hratt!

Jeminn, hvað 
ég hata að 
fljúga yfir 

Massachusetts.

Segðu mér frá deginum 
þínum, Solla.

Nú …

… þegar ég vaknaði spáði ég í að vera 
í bláa pilsinu mínu en síðan mundi ég 

að ég vildi vera í brúnu sokkunum sem 
mamma gaf mér. Þú veist, sokkunum 

með litlu hundunum á?

Þeir eru svo sætir. Bára á alveg eins en hennar eru 
með glimmeri og mínir eru með perlum sem mér 

finnst hvort eð er flottara. Síðan fattaði ég að ég 
væri svöng þannig að ég fór inn í eldhús en á leiðinni 
sá ég að Hannes hafði skilið dótið sitt eftir á miðju 
gólfinu þannig að ég ætlaði að seg ja mömmu það 
en þá sagði hún mér að morgunmaturinn væri til 

þannig að ég gleymdi því …

Pabbi. Gerðu okkur greiða og spurðu 
Sollu bara „já“ eða „nei“ spurninga.

Geri 
það.

Davíð Kjartansson (2.342) hafði hvítt 
gegn Tinnu Kristínu Finnboga dóttur 
(1.930) í 2. umferð áskorendaflokks 
Íslandsmótsins í skák.
Hvítur á leik:

20. Bg5! Dg6 21. Bxe7 Bxd5 22. 
Dxd5 og hvítur vann skömmu síðar. 
Magnús Teitsson var efstur með fullt 
hús eftir 4 umferðir. Davíð, Sævar 
Bjarnason og Lenka Ptácníková voru 
í 2.–3. sæti með 3½ vinning.
www.skak.is 6. umferð hefst kl. 13.

LÁRÉTT
2. komst auga á, 6. frá, 8. krá, 9. 
sólunda, 11. núna, 12. tími, 14. skýli, 
16. klafi, 17. fiskilína, 18. frestur, 20. 
tvíhljóði, 21. illgresi.

LÓÐRÉTT
1. fíkniefni, 3. í röð, 4. fugl, 5. hyggja, 
7. skemill, 10. umfram, 13. til sauma, 
15. innyfli, 16. pota, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sást, 6. af, 8. bar, 9. sóa, 
11. nú, 12. stund, 14. skáli, 16. ok, 17. 
lóð, 18. töf, 20. au, 21. arfi. 

LÓÐRÉTT: 1. hass, 3. áb, 4. sandlóa, 
5. trú, 7. fótskör, 10. auk, 13. nál, 15. 
iður, 16. ota, 19. ff.
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20% 

Afsláttur 
af öllum 
krakkavörum 
til mánudags 

Krakkadagar

Hjól línuskautar 
sundföt fatnaður skór og 
allar vörur fyrir káta krakka
Opið í dag uppstigningardag í Kringlu og Smáralind frá 13-18 - Hjólin eru í Smáralind

Lífið er leikur



Tilboðin gilda 29.  maí – 1. júní 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

KALKÚNAGRILLSNEIÐAR
GRILLPOKI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.498,-

1.499,-

DANKAKE 
SÚKKULAÐI
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 498,-

299,-

LAMBALÆRISSNEIÐAR
BLANDAÐAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.298,-

1.792,-

-40%

-40%

4x2L Coke, Coke Light eða Coke Zero  
ásamt  HM bókinnni 2014

1.498,-



www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

KJÚKLINGUR
HEILL - NETTÓ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 898,-

799,-

KJÚKLINGALEGGIR
2 KG POKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 798,-

599,-

LAMBAFRAMHRYGGJASNEIÐAR
FERSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.589,-

1.994,-

GRISABÓGSNEIÐAR 
FERSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.498,-

899,-

-40%

-50%

-25%

-25%
NAUTAKÓTELETTA
PEPPER STYLE 2 STK/PK
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.298,-

2.474,-

NAUTAGRILLSTEIK
USA
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.549,-

3.398,-

-25%

XXL HAMBORGARAR
FROSNIR 6 STK 135 GR 
(ÁN BRAUÐA)
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

999,-

MANGÓ
SÆTT OG SAFARÍKT FRÁ BRASILÍU
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 498,-

249,-
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13.00 PURE MOBILE VS. DOLCE VITA hjá Myndhöggvarafélaginu

15.00 Píanó í Listasafni Íslands–  opnun

17.00 The Five Live Lo Fi í Galleríi 
Kling & Bang–  þriðja opnun

20.00 Lusus Naturae í Hafnarborg 
tónlistargjörningur

20.00 Der Klang der Offenbar-
ung des Göttlichen í Borgarleik-
húsinu

20.00 Fantastar í Brimhúsinu

20.00 Khatia Buniatishvili í Eldborg í 
Hörpu

➜ Georgíski píanóleikarinn Khatia 
Buniatishvili heldur einleikstónleika 
í Hörpu í kvöld. Efnisskrá tónleikanna 
samanstendur af þekktum verkum sem 
gera gríðarlegar tæknilegar kröfur til 
flytjandans enda hafa þau oft verið notuð 
sem skyldustykki í píanókeppnum.

Khatia Buniatishvili heillaði íslenska tón-
leikagesti þegar hún lék píanókonsert nr. 1 
eftir Sergej Prokofiev með hljómsveitinni I, 
Culture Orchestra á tónleikum í Hörpu í 
ágúst á síðasta ári.

LISTAHÁTÍÐ Í DAG

KHATIA 
BUNIATISHVILI

MYND/NORDICPHOTOSGETTY

LEIKLIST  ★★★ ★★

Fantastar
MARGRÉT VILHJÁLMSDÓTTIR LEIKKONA HEFUR FORYSTU 
FYRIR HÓPI LISTAMANNA FRÁ GRÆNLANDI, FÆREYJUM, 
ÍSLANDI OG DANMÖRKU. SÝNT Í BRIMHÚSINU.

Ekki er hlaupið að því að fjalla um Fantastar, í Brim-
húsinu við höfnina, með markvissum hætti og grein-
andi hætti einfaldlega vegna þess að það er undir 
hverjum og einum komið hvort sýningin telst góð 
eða slæm. Förunautur á sýninguna er tæpum 30 
árum yngri en ég og hún var yfir sig hrifin: And-
legt ferðalag, margslungin sýning sem gekk alger-
lega upp – ótal þættir léku við skilningarvitin öll og 
hugurinn flögraði um í upplifun, frjáls frá daglegum 
pælingum og meiningum. Leikhúsupplifun eins og 
hún gerist best! Jámm. Ég deili ekki alveg þessari 
miklu hrifningu. 

Konseptlist 
Allar upplýsingar um sýninguna eru mótsagna-
kenndar eins og þar búi sannleikurinn: Listamenn-
irnir sem að koma „vinna saman að listviðburði sem 
byggir á hugmyndum og ranghugmyndum þjóðanna 
og misskilinni sjálfsmynd þeirra. Sögur verða end-
ursagðar og heimildir skáldaðar“. Umsögn lýsir 
ekki síst þeim sem um fjallar og hvað varðar Fanta-
star þá er beinlínis gert út á það. Ef maður sér sýn-
inguna vandræðalega, hefta og ómarkvisst artífartí, 
er maður að teikna sjálfan sig upp sem ringlaðan 
og forpokaðan leiðindapúka. Með öðrum orðum: Það 
tókst að beina brotakenndum speglinum að gestum. 
Þessi sýning er sannarlega ekki fyrir alla. Og ekki 
borgar sig að mæta til leiks með of lógískan haus; 
best er að vera opinn og móttækilegur. 

Öllu ægir saman 
Sýningin er umfangsmikil, metnaðarfull og marg-
þætt. Um er að ræða samstarfsverkefni listamanna 
fjögurra landa; Íslands, Grænlands, Færeyja og svo 
Danmerkur og byggt er á samruna listforma; leik-
listar, tónlistar og danslistar. Vísað er til Moby Dick 
eftir Melville og Biblíunnar, eða Jónasar í hvalnum 
og sameiginlegs reynsluheims þeirra sem byggja 
eyríkin og lífsviðurværis þeirra. Verkið krefst þátt-
töku áhorfenda, þeim er skipt í hópa og þeir eru 
teymdir um iður hvals. Þetta er í raun sama konsept 
og býr að baki draugahúsum sem finna má í Tívolí. 
Mikil vinna og útsjónarsemi býr að baki leikmynd-
inni og unnið er skemmtilega með rýmið; sem allt 
er staðsett inni í húsi fiskhöndlara og lyktarskynið 
virkt skilningarvit við að nema það sem á gengur. 
Þarna ægir öllu saman: Tónlist og hljóðmynd; dans 
og leikur og vídeólist – áhorfendur fá meira að segja 
að bragða á súru rengi og hitta spákonu. 

Eins og hál tunga hvals 
Leikarar birtast, nánast einsog draugar, og flækjast 
að því er virðist stefnulaust um í iðrum og innyflum 
hvalsins – byggja á spuna og samskiptum við áhorf-
endur. Minnisstæður er til dæmis Dóri DNA tjarg-
aður og fiðraður í lítilli seglskútu sem hengd var upp 
í loftið; situr umkomulaus og messar grátklökkur og 
reiður í senn yfir mannskapnum samhengislausa og 
mótsagnakennda speki sína: „Ef hvalur er svona 
gáfuð skepna, af hverju heldur hann sig þá ekki utan 
íslensku landhelginnar?“ Í sama rými er svo vídeó 
þar sem menn tala um tengsl sín við kokteilsósu og 
sýna hvernig hún er gerð. Það sem fram fer inni í 
hverju rými er misspennandi en undir hverjum og 
einum komið að reka augun í eitthvað sem er til þess 
fallið að lyfta andanum á kreik. Sýningin er eins og 
hál tunga hvals sem dettur í sundur þegar maður 
þykist hafa náð á henni taki.

 Jakob Bjarnar Grétarsson

NIÐURSTAÐA: Ekki sýning fyrir alla en sannarlega 
athyglisverð. Lagt er upp með að það sé undir áhorf-
endum komið hvernig til tekst en spyrja má hvort það 
geti talist sanngjarnt.

Hál og mjúk sýning 
sem tunga hvals

FANTASTAR  „Mikil vinna og útsjónarsemi býr að baki leik-
myndinni og unnið er skemmtilega með rýmið.“

„Píanóið hefur auðvitað alltaf verið 
tjáningartæki tónlistarmanna en í 
sýningunni Píanói taka alls konar 
listamenn þátt í að nota það sem 
tjáningarmiðil,“ segir Tinna Þor-
steinsdóttir píanóleikari, sem er 
sýningarstjóri Píanós, sýning-
ar sem opnuð verður í Listasafni 
Íslands í dag. „Þau túlka það hvert 
á sinn hátt eins og búast má við. 
Fyrst og fremst er þetta myndlist-
arsýning og djásn sýningarinn-
ar er verk Dieters Roth og barna 
hans, Björns og Veru, sem var flutt 
til landsins,“ heldur Tinna áfram. 
„En á laugardaginn er gjörninga-
sýning þar sem leikið er með verk-
in í rýminu og áhorfendum þannig 
gefin tenging við listaverkin.“

Á sýningunni eru verk eftir 
Aðalheiði S. Eysteinsdóttur, Björn 

Roth, Odd Roth og Einar Roth, 
Dieter Roth og Björn Roth, Einar 
Torfa Einarsson, Ingunni Fjólu 
Ingþórsdóttur, Margréti Bjarna-
dóttur, Nikulás Stefán Nikulás-
son, Pál Ivan frá Eiðum og Rafael 
Pinho og eru mörg verkanna gerð 
sérstaklega fyrir þessa sýningu.

Opnunin er klukkan 15 í dag en 
dagskráin á laugardaginn hefst 
með sýningarstjóraspjalli Tinnu 
klukkan 13 og gjörningasýning-
in tekur svo við klukkan 14. „Ég 
ætla að spjalla um sýninguna út 
frá sjónarhóli píanóleikarans,“ 
segir Tinna. „Þessi sýning er búin 
að vera í vinnslu í eitt og hálft ár 
og ég hef verið í stanslausu sam-
tali við listamennina þannig að það 
eru ýmsir þættir sem ég velti upp.“
 - fsb

Leikið með píanóið
Hin nýstárlega myndlistar- og gjörningasýning Píanó 
verður opnuð í Listasafni Íslands í dag.

TINNA ÞOR-
STEINSDÓTTIR
 „Þessi sýning 
er búin að vera 
í vinnslu í eitt 
og hálft ár og 
ég hef verið 
í stanslausu 
samtali við 
listamennina.“
FRÉTTABLAÐIÐ/

VILHELM
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Breiðhöfði 10  |  IS-110 Reykjavík  |  Sími: 414 8700  |  www.ev.is

SORPTUNNUSKÝLUM
Hafðu samband við 
sölumann í síma 414 8700

TILBOÐ Á

Aðalfundur SÁÁ
verður haldinn föstudaginn 6. júní 2014  
kl. 17:00 í Von, Efstaleiti 7 

Dagskrá fundarins er: 

• Skýrsla stjórnar 

• Reikningar rekstrarfélaga SÁÁ lagðir fram

• Lagabreytingar 

• Kosning í stjórn

• Önnur mál



www.peugeot.is

Eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri frá 3,4 til 4,5L/100km og CO2 útblástur (g/km) frá 87 til t 104.

PEUGEOT 2008 KOSTAR FRÁ KR. 3.130.000

NÝR PEUGEOT 

sjáðu UMHVERFIÐ í nýju ljósi

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535
facebook.com/PeugeotIceland
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Hafðu samband og láttu sérfræðinga 
okkar aðstoða þig við að finna réttu 
lausnina.

Halla Hrund Pétursdóttir, landslags-
arkitekt FILA, hjálpar þér við að 
skipuleggja garðinn þinn.

 

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Steypustöðin býður upp á mikið úrval af 
 fallegum hellum og mynstursteypu fyrir 
 heimili, garða, göngustíga og bílaplön.

Skoðaðu úrvalið á www.steypustodin.is

20
YFIR

TEGUNDIR AF HELLUM

BÍÓFRÉTTIR

Kvikmyndin Edge of Tomorrow 
var frumsýnd á Íslandi í gær, níu 
dögum áður en hún verður tekin til 
sýninga í Bandaríkjunum. Myndin 
er byggð á japönsku skáldsögunni 
All you need is kill eftir Hiroshi 
Sakurazaka. Í myndinni eru hættu-
legar geimverur búnar að gera árás 
á jörðina og fljótt er ljóst að mann-
kynið býr ekki yfir tækni til að 
verjast þeim til lengdar.  

Hermaðurinn Bill Cage er sendur 
í eina orrustu en hann er reynslu-
lítill og er drepinn eftir nokkrar 
mínútur. Honum til mikillar furðu 
rankar hann um leið við sér degi 
áður en hann er kallaður til orrust-
unnar og þarf að endurtaka leikinn. 
Þessi endurtekna reynsla Bills af 
þessum sama degi og þessum sama 
bardaga gerir það smám saman að 
verkum að hann fer að læra inn á 
hvernig hann fer að því að lifa af og 
ekki nóg með það heldur gefur þetta 
honum tækifæri til að átta sig á veik-
leikum geimveranna.

Myndin var tekin upp nær ein-
göngu í Leavesden-stúdíóinu nálægt 
London þar sem allar Harry Potter-
myndirnar voru teknar upp. Talið 
er að framleiðslukostnaðurinn sé 
178 milljónir dollarar, rúmir tuttugu 
milljarðar króna. Fjölmiðlum vestan 
hafs þykir hins vegar afar ólíklegt 
að myndin geri góða hluti í miðasölu. 
Box Office Mojo ber myndina saman 
við aðrar myndir aðalleikarans 
Tom Cruise, Valkyrie, Knight and 
Day, Jack Reacher og Oblivion, sem 
náðu ekki að afla meira en hundrað 
milljónum dollara í Bandaríkjunum 
og Kanada. Spáir vefsíðan Edge of 
Tomrrow sömu örlögum þótt myndin 
hafi hlotið góða dóma. 

Auk Toms Cruise fara Emily 
Blunt, Bill Paxton, Jeremy Piven, 
Lara Pulver og Charlotte Riley með 
aðalhlutverkin. Leikstjóri er Doug 
Liman sem er þekktur fyrir myndir 
á borð við The Bourne Identity, Mr 
& Mrs. Smith og Fair Game.  

 liljakatrin@frettabladid.is

Heimsfrumsýnd á Íslandi
Kvikmyndin Edge of Tomorrow með Tom Cruise og Emily Blunt í aðalhlutverkum var tekin til sýninga á Íslandi 
níu dögum áður en hún er sýnd í Bandaríkjunum. Myndin er byggð á japönsku skáldsögunni All you need is kill.

AFTUR OG AFTUR  Tom leikur hermanninn Bill Cage í myndinni.

Tom Cruise planaði gríðarlega veglegt 
partí í London þegar tökum lauk á 
Edge of Tomorrow. Talið er að veislan 
hafi kostað stjörnuna um hundrað 
þúsund pund, tæpar nítján milljónir 
króna. Það hefði allt verið gott og 
blessað nema fyrir þær sakir að Tom 
komst ekki í partíið því hann tafðist á 
setti. Tom bókaði sal í Millbank Tower í 
London og sá til þess að nóg af mat og 
drykk væri til fyrir þau fjögur hundruð 
sem komu að gerð myndarinnar. 
Um 350 flöskur af kampavíni voru 
drukknar þetta kvöld. Næstum því 
flaska á mann!

HÉLT PARTÍ EN 
MÆTTI EKKI

Í myndinni er notað svokallað „time loops“ sem er vel þekkt í kvik-
myndum með vísindaskáldsöguþema. Það felst í því að ákveðinn 
tími, nokkrir klukkutímar eða dagar, endurtekur sig aftur og aftur.

Aðrar myndir sem nota „time loops“:
12 Monkeys (1995)
The Butterfly Effect (2004)
Donnie Darko (2001)
Frequency (2000)
Groundhog Day (1993)
Looper (2012)
Primer (2004)
The Time Travelers (1964) 

ÞEKKT FYRIRBÆRI

8,2/10

70/100

92/100

Framleiðslufyrirtækið Gold Circle og 
HBO Films hafa hafið þróun á fram-
haldsmynd rómantísku gamanmynd-
arinnar My Big Fat Greek Wedding 
frá árinu 2002.

Nia Vardalos og John Corbett léku 
aðalhlutverkin í fyrri myndinni og 
munu koma saman aftur í framhalds-
myndinni. Framhaldsmyndin heldur 
áfram að fylgjast með Portokalos-
fjölskyldunni sem snýr aftur þegar 
fjölskylduleyndarmál er afhjúpað 
og stærra brúðkaup sameinar fjöl-
skylduna á ný.

Nia Vardalos skrifaði handrit fyrri 
myndarinnar og sest aftur í hand-
ritsskrifarastólinn fyrir framhalds-
myndina.

„Nú er ég að upplifa það að vera 
móðir og er tilbúin að skrifa næsta 
kafla í fjölskyldusögu minni. Auð-
vitað munu einhverjir fjölskyldumeð-
limir halda því fram að ég sé blönk 
og hafi bara viljað kyssa John Corbett 
aftur. Annað af þessu tvennu er satt,“ 
segir Nia.

★ My Big Fat Greek Wedding var 
upprunalega einleikur sem Nia 
skrifaði og lék í. Það var byggt á sögu 
hennar eigin fjölskyldu í Winnipeg 
í Kanada og byggir á því þegar hún 
giftist manni sem var ekki grískur.

★ Myndin varð óvæntur smellur 
og fékk tilnefningu til Óskarsverð-
launanna fyrir besta handritið.

★ Myndin varð tekjuhæsta 
rómantíska gamanmynd allra tíma 
og halaði inn 241,4 milljónum 
dollara í Norður-Ameríku, rúmum 27 
milljörðum króna.

FEITARA GRÍSKT 
BRÚÐKAUP
Framhaldsmynd í bígerð

SJARMERANDI   Nia og John unnu 
hjörtu heimsbyggðarinnar.

Leikkonan Annette Bening er 
56 ára í dag
Helstu myndir: American Beauty, Being 
Julia, The Kids Are All Right, The Siege.

AFMÆLISBARN DAGSINS

Sérstakar söngsýningar á teiknimynd-
inni Frozen verða haldnar aftur um 
næstu helgi í Egilshöll og Kringlunni 
en sýningarnar vöktu mikla lukku um 
síðustu helgi. Á sýningunum verður 
sem sagt sungið með lögunum úr 
teiknimyndinni sem hefur farið sigur-
för um heiminn og er orðin fimmta 
tekjuhæsta mynd sögunnar.

SUNGIÐ MEÐ FROSIN

Töfralandið 
Oz: Dórótea 
snýr aftur
teiknimynd

A Million Ways to 
Die in the West, 

gamanmynd

AÐALHLUTVERK: Liam Neeson, 
Charlize Theron og Seth McFarlan

50/100

FRUMSÝNINGARSLÆMIR DÓMAR 
Stikla úr kvikmyndinni Lost River var 
sýnd í Cannes í síðustu viku. Myndin 
er frumraun Ryans Gosling í leikstjóra-
stólnum en eins og kunnugt er sá Val-
dís Óskarsdóttir um að 
klippa hana. Myndin 
féll ekki í kramið 
hjá gagnrýnendum 
í Cannes og hafa 
margir þeirra bent 
á að Gosling ætti 
frekar að einbeita sér 
að leik en leik-
stjórn. 

6,7/10

25/100

15/100



Fæst í apótekum og Hagkaup

Masterline sólarlínan verndar hárið gegn 
skaðlegum áhrifum sólar, klórs og saltvatns. 

Fullkomin vernd í sumar. 

Spray vörn Næring Sjampó
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Sendiráð Bandaríkjana á Íslandi 
og Ásbrú efna til tveggja keppna 
í dag, sjálfan uppstigningardag. 
Eru keppnirnar liður í árlegu 
karnivali sem heitir Opinn dagur 
á Ásbrú og þemað er All Ameri-
can County Fair.

Keppnirnar eru tvenns konar, 
annars vegar chili-keppni sem 
opin er öllum veitingahúsum og 
hins vegar bökukeppni sem opin 
er almenningi. 

Bökur eru afar vinsælar í 
Bandaríkjunum og eru nokkrar 
útgáfur til af ekta, bandarískum 
bökum. Ein þeirra er svokölluð 
Key Lime-baka og á rætur sínar 
að rekja til Flórída Keys í Banda-
ríkjunum. Þar voru engir ísskápar 
þangað til Overseas-þjóðvegurinn 
var tekinn í notkun árið 1938 og 
því þurftu bakarar að nota dósa-
mjólk í baksturinn, eða „conden-
sed milk“. Því varð dósamjólkin 
lykilhráefni í þessari böku Flór-
ída-fylkis.

Hefðbundin Key Lime-baka
10 hafrakex
1/2 bolli möndlur
6 msk. mjúkt smjör
4 eggjarauður

1 dós „condensed milk“ (fæst vanalega 
í Kosti)
1/2 bolli súraldinsafi
2 tsk. rifinn súraldinbörkur
Þeyttur rjómi ofan á (valfrjálst)

Hitið ofninn í 175°C. Myljið kexið í 
matvinnsluvél og setjið það í miðl-
ungsstóra skál. Myljið möndlurnar 
í matvinnsluvél og blandið þeim 
saman við kexmylsnuna. Því næst er 
smjörinu blandað við og blöndunni 
þrýst í botninn á tuttugu sentimetra 
hringlaga formi. Bakið botninn í um 
það bil tólf mínútur eða þangað til 
hann er aðeins farinn að brúnast. 
Leyfið botninum að kólna. Þeytið 
eggjarauðurnar þangað til þær eru 
ljósgular og aðeins farnar að þykkna, 
um það bil tvær mínútur. Minnkið 
hraðann og bætið „condensed milk“ 
við. Bætið súraldinsafanum rólega 
saman við. Blandið síðan berkinum 
saman við með sleif eða sleikju. 
Hellið blöndunni ofan á botninn og 
bakið í um það bil fimmtán mínútur 
þannig að fyllingin sé enn örlítið 
blaut. Leyfið bökunni að kólna, 
setjið eitthvað yfir hana og kælið í 
að minnsta kosti átta klukkustundir. 
Berið hana fram kalda með þeyttum 
rjóma ofan á ef vill. - lkg

Hver á bestu 
böku Íslands?
Bandaríska sendiráðið og Ásbrú blása til keppni á upp-
stigningardag til að fi nna bestu bökuna á landinu.

LJÚFFENG Í SÓLINNI  Key Lime-bakan er afskaplega sumarleg. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Skrautleg tíska á rauða 
dreglinum í Mónakó
World Music-verðlaunin voru afh ent í Monte Carlo í Mónakó á þriðjudag. Stjörn-
urnar voru ófeimnar við að prófa sig áfram í fatavali á rauða dreglinum.

GLANS PAR EXELLANS
 Nathalie La Rose og Flo 

Rida voru glansandi græn.

NÝVÖKNUÐ
 Pamela 
Anderson 
klæddist 
hvítum 
síðkjól á 
hátíðinni.

AF HVERJU 
ERTU SVONA 

BLÁR?
 Tinie Tempah 

mætti í 
sínum bestu 
jakkafötum.

SEÐLA-
SÖNGVARI
 Jason Derulo 
bauð upp 
á athyglis-
verðan sviðs-
búning.

HVÍTT Á HVÍTT
 Ricky Martin 
vel stíliseraður. 
Kannski einum 
of.

 NORDICPHOTOS/GETTY

Kassamerkið #YesAllWomen hefur tröllriðið 
 Twitter síðan Elliot Rodger hóf skotárás í Kali-
forníu á föstudaginn sem endaði með því að 
fjölmargir létu lífið og einnig Elliot sjálfur. Hann 
birti myndbönd á YouTube fyrir andlátið og 
sagðist meðal annars vera þreyttur á því að vera 
sífellt hafnað af kvenfólki. Í færslum merktum 
#YesAllWomen deilir fólk reynslu sinni og skoðun-
um á ofbeldi og kvenhatri.

Trend á Twitter Áhrifamikið kassmerkið á miðlinum er #YesAllWomen
Richelle Carey
@RichelleCarey

#YesAllWomen því 
ég fór út að ganga í 
fimmtán mínútur í 
dag og var kölluð elsk-
an af þremur ókunn-
ugum mönnum.

Rylah 
@JBRylah

„Ég á kærasta“ er auð-
veldasta leiðin til að 
fá karlmann til að láta 
þig í friði. Því hann 
virðir annan karl-
mann meira en þig. 
#yesallwomen

Callie 
@CallieThorpe

Sem feit kona á ég 
að vera þakklát þegar 
karlmaður snertir mig 
án leyfis. #YesAllWo-
men

Sophia Bush
@SophiaBush

Ég ætti ekki að þurfa 
að halda á bíllyklunum 
eins og vopni og líta yfir 
öxlina á mér á nokkurra 
sekúndna fresti þegar 
ég rölti um á nóttunni 
#YesAllWomen

Christina
@Interrobanggirl

Ég hafnaði einu sinni 
strák því ég hafði ekki 
áhuga, hann svar-
aði: Þú ættir að vera 
almennileg við mig. Ég 
gæti verið nauðgari. 
#YesAllWomen

ÓVENJUMIKIÐ 
KLÆDD
 Miley Cyrus 
þandi raddbönd-
in á verðlauna-
hátíðinni.

BLEIKUR BELGI
 Belgíski tón-

listarmaðurinn 
Stromae er 

óhræddur við 
litadýrð.

Gulur er aðallitur sumarsins ef 
marka má sérfræðing tímaritsins 
Glamour, Kat Thomsen. Kat mælir 
með því að þeir sem vilja klæðast 
litnum skelli sér þó ekki í skærgular 
flíkur og velji sér frekar gylltan tón 
eða fölgulan. 

Þá segir hún einnig að smart sé 
að velja sér áberandi fylgihluti. Hún 
undirstrikar einnig að gul föt þurfa 
að vera vel sniðin, helst aðsniðin, og 
það sé ekki mjög smart að klæðast 
gulum flíkum sem eru of víðar eða 
íburðarmiklar. - lkg

Gulur er málið!
Sérfræðingur tímaritsins Glamour hvetur alla til að 
klæðast litnum nú þegar sólin lætur á sér kræla.

GLÆSILEG 
Í GULU

 Leikkonan 
Emma 
Stone.
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KARNIVAL    ÁVAXTAKARFAN    HOPPUKASTALAR    DRAUGAHÚS    SIRKUS POLLAPÖNK    CHILI&PIE-KEPPNI    ANDLITSMÁLUN    SKEMMTIBÁSAR

OPINN DAGUR Á ÁSBRÚ 

29. MAÍ, KL. 13.00–16.00

SIRKUS 
ÍSLANDS
skemmtir

KARNIVALSTEMNING FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

KARNIVAL
Á tímum Varnarliðsins héldu íbúar árlegt KARNIVAL í fjáröflunarskyni. Íslendingar 

voru þá boðnir velkomnir í fjörið og gátu keypt amerískar vörur og tekið þátt í 
skemmtilegum karnivalleikjum. Nú höldum við á Ásbrú KARNIVAL með svipuðu sniði 

og bjóðum alla velkomna að skemmta sér og sínum.

Pollapönk syngur kl. 14.30
Sirkus Íslands skemmtir kl. 15.15
US Airforce verður með bás og flýgur 
yfir karnivalið á F–14 þotum sínum  
Ávaxtakarfan flytur atriði
Draugahús. Þorir þú að kíkja?
Andlitsmálning

Þrauta- og leikjabásar
Hoppukastalar
Vatnsgusan
Fjölbreyttir matarbásar
Fáðu mynd af þér með Obama
Frjáls félagasamtök verða með skemmtibása
Bryn Ballett Akademían sýnir dans

OPIN KEPPNI 
UM BESTU PIE-UNA

Epla-pie, berja-pie og opinn flokkur. 
Nánar á www.asbru.is. Skráning á keppni@asbru.is

CHILI-KEPPNI
Fyrirtæki keppa um besta chili á Íslandi. 

Skráning á keppni@asbru.is

NAA

mtiskemmt
dans

NA

tibása

ELDEY
Opnar vinnustofur í frumkvöðlasetrinu, 

þrívíddarprentari og handverkssýning. Boðið 
upp á amerískt nammi; kísil-kandífloss og 

kísilvatn. Lifandi tónlist 
og létt stemning.

Á tímum
voru þ

skemmtilskemmtil

kuSirkus Íslan
US Airforce
yfir karnival
Ávaxtakarfa
Draugahús.
Andlitsmáln

CHI
FyrirFyrirtæki 

SkrSk

40 MÍN

Í  R E Y K J A N E S B Æ

Opinn dagur
Opinn dagur á Ásbrú er haldinn árlega. Landsmenn allir eru hvattir til að koma og kynna sér starfsemina á svæðinu. 

Að deginum standa Kadeco, Keilir og Háskólavellir í samstarfi við  bandaríska sendiráðið á Íslandi.

Ásbrú í Reykjanesbæ er suðupottur tækifæra. Þar hefur á skömmum tíma 

byggst upp litríkt samfélag, þar sem saman fer öflug menntastofnun, fjöldi 

spennandi fyrirtækja og blómstrandi mannlíf.

Nánari upplýsingar á www.asbru.is.

KEILIR
Kynntu þér fjölbreytt náms-

framboð Keilis, s.s. Háskólabrú, 
einkaþjálfun, flugnám, flugvirkjun, 

tæknifræði og ævintýra-
ferðaleiðsögn. LIFANDI OG SKEMMTILEG DAGSKRÁ

Kynningar og örfyrirlestrar um skólastarfið
Skúffukaka í boði Menu

Stærstu róbótar landsins teikna myndir
Villi Vísindamaður verður með 

tilraunir kl. 13.30
Bryn Ballett Akademían sýnir dans

Tónlistaratriði
Flughermir

Nammiflokkarinn
Ath. vinsamlegast skiljið hunda og önnur dýr eftir örugg heima.

OPIÐ HÚS Í 
SPORTHÚSINU

F–15 þotur fljúga yfir svæðið
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

VINNUSTAÐARGRÍNARINN er vand-
meðfarið hlutverk. Hann ber mikla ábyrgð 
á stemningunni á vinnustaðnum og þarf að 
finna jafnvægið milli kæruleysis og fram-
leiðni. Of mikið grín hindrar störf fólks 
á sama tíma og of lítið grín getur drepið 
móralinn með sömu afleiðingum.

SJÁLFUR hef ég tekið að mér hlutverk 
vinnustaðargrínarans með góðum árangri. 
Undantekningin sannar þó regluna í því 

eins og öðru og á síðasta vinnustað sem 
ég starfaði á lenti ég í aðstæðum sem 

ég óska engum vinnustaðargrínara að 
lenda í: Ég missteig mig í gríninu. 

Og það í árlegum jólahádegisverði 
Alþingis á Hótel Borg.

ÉG mætti of seint og þurfti því 
að deila borði með forsætisnefnd 

í stað flokksins sem ég starfaði 
fyrir. Fljótlega eftir að ég settist niður 
tók ég eftir því að jólaölskannan var 
tóm. Sessunautur minn hóf strax að 
reyna að útvega áfyllingu því hangi-
kjöt án jólaöls er jú bara soðið kjöt. 
Ekki var búið að fylla á könnuna þegar 
Katrín Jakobsdóttir settist mér á 

vinstri hönd. Hún var augljóslega þyrst 
því hún greip tómt glasið sitt og spurði um 
jólaölið. 

ÉG leit yfir borðið og sá þverpólitíska röð 
af reynsluboltum — alla með full glös af 
jólaöli. Augu mín staðnæmdust á tómri 
könnunni. Það var þá sem ég kyngdi stolt-
inu og tók eina verstu ákvörðun síðasta 
árs: Að kynna vinnustaðargrínarann fyrir 
forsætisnefnd Alþingis. 

„STEINGRÍMUR kláraði jólaölið,“ sagði 
ég við Katrínu og passaði að Steingrímur 
J. myndi heyra í mér. „Það er ekki satt,“ 
svaraði hann alvarlegur og ég fann að 
grínið var komið út á hálan ís. Þrátt fyrir 
að ótal viðvörunarbjöllur ómuðu í kór í 
höfði mínu ákvað ég að ganga skrefinu 
lengra. „Uu. Jú. Ég sá þig klára jólaölið. 
Þú ert búinn að þamba fimm glös!“ sagði 
ég og starði í reynslurík augu hans. „Er 
það?“ spurði Katrín og hallaði undir flatt. 
Andrúmsloftið var þrúgandi. Steingrím-
ur hló ekki. Hann brosti ekki. Hann sagði 
ekki neitt.

OG ÉG? Ég vinn ekki lengur á Alþingi.

Mistök vinnustaðargrínarans

STUÐ Á SEX KLUKKU-
STUNDA SÝNINGU
Nýjasta verk myndlistarmannsins Matthews Barney, myndin River of Funda-
ment, var frumsýnd í Laugarásbíói. Myndin er sex klukkustundir að lengd og 
verður eingöngu sýnd á Listahátíð í Reykjavík. Margt var um góða gesti á frum-
sýningunni, allir stálpaðir, enda myndin stranglega bönnuð innan átján ára.

FJÖGUR FRÆKIN
 Paul Clay hjá Manchester International 

Festival, Ingi Rafn, framkvæmdastjóri 
listahátíðar, Hanna Styrmisdóttir, stjórn-

andi listahátíðar, og Matthew Barney.

GOTT ÚTHALD  Þura í Spúútnik og 
Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir í Aftur.

TRYLLT TRÍÓ  Mystique, 
Helgi Örn og Edda.

ALVARLEGIR  Þórður 
Jörundsson og 

Þorlákur Einarsson.

GÆDDI SÉR Á BANANA  Benedikt 
Andrews og Margrét Bjarnadóttir.

 
FRÉTTABLAÐ

IÐ
/D

AN
ÍEL

HROSS Í OSS  ZWEI LEBEN

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

TÖFRALANDIÐ OZ 3D 2, 4, 6
TÖFRALANDIÐ OZ 2D 2
X-MEN 3D 8, 10:40(P)
VONARSTRÆTI 4:10, 5, 8, 10:40
BAD NEIGHBOURS 8, 10:10
RIO 2 2D 1:50

L.K.G - MBL

EMPIRE T.V. - Biovefurinn/S&H

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

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

- LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐIÐ

- HJÖRDÍS STEFÁNSDÓTTIR, MORGUNBLAÐIÐ

- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, SVARTHÖFÐI

25.000 MANNS Á 
AÐEINS 13 DÖ GUM!

10.000 MANNS Á AÐEINS 9 DÖ GUM!

TÖFRANDI MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

TÖFRALANDIÐ OZ 2D ÍSL. TAL  KL. 3.30 - 5.45
X-MEN 3D KL. 5 - 8 - 10.45 
X-MEN 3D LÚXUS  KL. 5 - 10.45 
X-MEN 2D KL. 2
VONARSTRÆTI  KL. 3.20 - 5.20 - 8 - 10.40 
VONARSTRÆTI LÚXUS  KL. 8 
BAD NEIGHBORS  KL.  5.50 - 8 - 10.25 
LÁSI LÖGGUBÍLL  KL. 3.20 
THE OTHER WOMAN  KL. 8 
RIO 2 2D ÍSL. TAL   KL. 1 - 3.10 
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D  KL. 10.10 

Miðasala á: 

TÖFRALANDIÐ OZ 2D ÍSL. TAL   KL. 5.45 
VONARSTRÆTI  KL. 5.20 - 6 - 8 - 9 - 10.40 
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D  KL. 6 - 9 
HARRÝ OG HEIMIR  KL. 8 
GRAND BUDAPEST HOTEL  KL. 10 

Kauptu miða á X-Men með

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

THE 
BATTLE FOR 
THE STREET 

BEGINS.

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE

AKUREYRI

KEFLAVÍK

FILM.COM

T.V., BÍÓVEFURINN OG S&H

EMPIRE TOTAL FILM

CHICAGO TRIBUNEROGEREBERT.COM
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 Ég held að yfirmenn 
félagsins séu að átta sig 

á því að við erum ekki 
alveg jafn stór nöfn og í 

fótboltanum.
Róbert Gunnarsson, leikmaður PSG.

SPORT 29. maí 2014  FIMMTUDAGUR

HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
14 DAGAR Í FYRSTA LEIK

HANDBOLTI Línu- og landsliðsmað-
urinn Róbert Gunnarsson hefur 
fengið að upplifa ýmislegt nýtt 
eftir að hann gekk til liðs við stór-
lið PSG í Frakklandi. Þetta rót-
gróna knattspyrnufélag tók yfir 
rekstur Paris Handball á sama 
tíma og þeir Róbert og Ásgeir Örn 
Hallgrímsson gengu til liðs við 
félagið sumarið 2012 og síðan þá 
hefur uppgangur félagsins verið 
mikill, þó svo að liðið hafi orðið af 
franska meistaratitlinum í vor.

Róbert neitar því ekki að það 
hafi verið vonbrigði fyrir stjörnum 
prýtt lið PSG að þurfa að sætta sig 
við annað sæti deildarinnar.

„Það var engan veginn nógu 
gott. Við stefndum líka á að komast 
í undanúrslit Meistaradeildarinn-
ar en drógumst gegn Veszprem frá 
Ungverjalandi og áttum einfald-
lega ekki möguleika gegn þeim.“

Liðið varð svo bikarmeistari nú 
um helgina og segir Róbert að það 
hafi verið sárabót. „Það var þó 
ágætt að ná einum titli. En við ætl-
uðum okkur miklu meira.“

Róbert segir erfitt að benda á 
eina ástæðu fyrir misjöfnu gengi 
liðsins í vetur en að það hafi tekið 
langan tíma að finna jafnvægi í 
leikmannahópnum. „Sumir leik-
menn byrjuðu á að spila mikið en 
voru svo teknir úr liðinu og fengu 
allt í einu ekkert að spila. Þetta fór 
ekki að ganga almennilega fannst 
manni fyrr en undir lok tíma-
bilsins og þá var það orðið allt of 
seint.“

Sjeikinn mætir stundum
PSG er í eigu eignarhaldsfélags 
frá Katar en á bak við það standa 
moldríkir olíufurstar, líkt og þeir 
sem fylgjast með knattspyrnuliði 
PSG vita mætavel.

„Þetta er risastórt,“ útskýrir 
Róbert en handboltaliðið byrjaði 
að spila undir merkjum PSG árið 
2012. Með þeirri breytingu hafi í 
raun verið markað nýtt upphaf á 
sögu félagsins og umhverfi þess 
gerbreyttist.

„Sjeikinn mætir stundum á leiki 
og framkvæmdastjórinn [Jean-
Claude Blanc] nánast alltaf. Leik-
menn fótboltaliðsins láta stundum 

sjá sig og maður skynjar því að 
þetta er ansi stór klúbbur og hefur 
vaxið mjög hratt á þessum tveimur 
árum,“ segir hann en bætir við að 
stórstjarnan Zlatan Ibrahimovic 
eigi enn eftir að kíkja á leik með 
handboltaliðinu.

Róbert segir að um tíma hafi 
einnig komið til greina að stofna 
öfluga körfuknattleiksdeild í 
félaginu en það hefur ekki enn 
orðið að veruleika. „Hugmyndin 
er að gera þetta á svipaðan máta 
og Barcelona hefur gert,“ segir 
Róbert en Börsungar hafa verið í 
fremstu röð með fótbolta-, hand-
bolta- og körfuboltalið sín undan-
farin ár og áratugi.

Fjórir landsliðsmenn í deildinni
Róbert á tvö ár eftir af samn-
ingi sínum við PSG og verður því 
áfram í frönsku höfuðborginni. 
Hann segir hlutverk sitt í liðinu 
hafa verið hefðbundið þó svo að 
hann hafi spilað í stöðu horna-
manns í einum hálfleik. „Ég var nú 
aðallega bara í því að leysa inn á 
línu. Ég læt Luc Abalo og hina um 
að svífa inn úr hornunum. En þetta 
var gaman – ég átti nokkrar stoð-
sendingar og reyndi hvað ég gat í 
hraðaupphlaupunum,“ segir hann.

Liðsfélagi hans Ásgeir Örn 
Hallgrímsson er á leið til Nimes í 
sumar og þá er Snorri Steinn Guð-
jónsson búinn að semja við Seles-
tat. Arnór Atlason verður áfram 
í Saint-Raphäel. Róbert segir að 
franska deildin sé að styrkjast 
með hverju árinu.

„Það sást best á því að það voru 
allir að vinna alla í deildinni í 
vetur. Þegar við Ásgeir komum 
fyrir tveimur árum óraði okkur 
ekki fyrir að deildin yrði svona 
sterk. Ég sé því ekki eftir því að 
hafa tekið þetta skref.“

Meðal þeirra leikmanna sem eru 
á leið til PSG í sumar eru Thierry 
Omeyer, Xavier Barachet og Willi-
am Accambray – allt lykilmenn í 
ógnarsterku landsliði Frakklands. 

„Það er auðvitað frábært fyrir 
liðið að fá þessar frönsku stór-
stjörnur. Ef við værum að gera 
þetta heima á Íslandi vildi maður 
sameina allar landsliðsstjörnurnar 
okkar í Fylki og búa til stórveldi 
í Árbænum,“ segir hann í léttum 
dúr.

Með lífvörðum í Makedóníu
Róbert kom til PSG frá Rhein-
Neckar Löwen í Þýskalandi, sem 
er eitt stærsta handboltafélag 
Þýskalands. „En þetta er bara svo 
miklu stærra í París. Öll umgjörð 
getur verið nánast hálfkjánaleg, 

sérstaklega í kringum ferðalög 
okkar utan Frakklands,“ útskýrir 
Róbert.

„Þegar við fórum til Makedóníu 
að spila í Meistaradeildinni voru 
lífverðir sendir með okkur. Það 
er auðvitað engin þörf fyrir það,“ 
segir Róbert og hlær. „Ég held 
reyndar að yfirmenn félagsins 
séu að átta sig á því að við erum 
ekki alveg jafn stór nöfn og í fót-
boltanum.“

Róbert segir að það hafi verið 
sérstök upplifun að fagna franska 
meistaratitlinum í fyrra eftir 
sigur PSG í deildinni. „Við vorum 
á einhverjum næturklúbbi í París 
ásamt her lífvarða – þó svo að við 
værum einir í klúbbnum,“ segir 
hann og hlær. 

 eirikur@frettabladid.is

Sjeikinn kemur stundum við
Róbert Gunnarsson og samherjar hans í handboltaliði PSG upplifðu hálfgert vonbrigðatímabil í Frakklandi 
þrátt fyrir að hafa orðið bikarmeistarar um helgina. Hann segir alla umgjörð í kringum félagið risavaxna.

DUGLEGUR AÐ MÆTA  Framkvæmdastjóri PSG, Jean-Claude Blanc, er einn 
hæstráðenda félagsins og mætir á alla leiki. Hér heilsar hann upp á Róbert.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þjóðverjar geta á HM í Brasilíu orðið fyrsta þjóðin í sögu 
heimsmeistarakeppninnar í fótbolta til að komast í undan-
úrslit í fjórum HM í röð. Þjóðverjar urðu í öðru 
sæti 2002 og hafa síðan fengið bronsið á síðustu 
tveimur keppnum. 

Þjóðverjar voru fyrstir til að ná í undanúrslit 
í þremur keppnum í röð (1966–1974) og hafa 
síðan náð því tvisvar (líka 1982–1990) alveg eins og 
Brasilíumenn (1970–1978 og 1994–2002). 

Þjóðverjar töpuðu í 8 liða úrslitunum fyrir Búlgaríu á 
HM 1994 (5. sæti) og duttu út í milliriðli á HM 1978 
(6. sæti) þegar þeir áttu síðast möguleika á því að kom-
ast í undanúrslitin í fjórðu heimsmeistarakeppninni í röð.

MMA Gunnar Nelson hefur fengið nýjan mótherja fyrir UFC-bardagakvöldið 
í Dyflinni 19. júlí en staðfest var í gær að Zak Cummings tekur pláss Ryans 
LaFlare og berst við Gunnar. LaFlare meiddist á hné og þurfti að hætta við 
bardagann.

„Zak er glímumaður eins og Ryan og ósigraður í UFC þar sem hann hefur 
barist tvisvar. Hann er ekki jafnhátt skrifaður og LaFlare en alls ekki síðri 
bardagamaður,“ segir Haraldur Dean Nelson, faðir og umboðsmaður Gunnars, 
í samtali við Fréttablaðið.

Zak Cummings er öllu reyndari þrátt fyrir að vera árinu yngri en LaFlare, 29 
ára. Hann á að baki 20 bardaga í MMA (17-3), þar af tvo í UFC. Annan vann 
hann á dómaraúrskurði en hinn með hengingu í fyrstu lotu.

„Við hefðum væntanlega getað hafnað bardaganum en það er engin ástæða 
til þess. Zak er verðugur andstæðingur þó svo að það hefði verið gaman að 
berjast við LaFlare. Zak hefur unnið 17 bardaga og náði á sínum tíma að vinna 
tíu bardaga í röð. Hann er mun reyndari andstæðingur og hefur rotað fleiri,“ 
segir Haraldur Dean Nelson. - tom

Nýr og verðugur andstæðingur

SAMA HVER ER  Gunnar Nelson getur 
barist við hvern sem er.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

HANDBOLTI HK-ingar halda áfram 
að bæta leikmannahópinn fyrir 
átökin í Olís-deild karla í hand-
bolta næsta vetur en félagið fékk 
til sín fimmta leikmanninn á 
nokkrum dögum í gær.

Guðni Már Kristinsson, leik-
stjórnandi ÍR, skrifaði undir 
samning við liðið í gær en í síð-
ustu viku sömdu þeir Daði Laxdal 
Gautason, Þorkell Magnússon, 
Þorgrímur Smári Ólafsson og 
bróðir hans, Lárus Helgi Ólafs-
son markvörður, við Kópavogs-
liðið.

HK endaði í neðsta sæti Olís-
deildarinnar á síðasta tímabili og 
innbyrti aðeins þrjú stig í 21 leik. 
Bjarki Sigurðsson tók við þjálfun 
liðsins eftir tímabilið en honum 
til aðstoðar verður Guðmundur 
Helgi Pálsson. - tom

HK safnar liði

FÓTBOLTI Dregið var til 16 liða 
úrslita Borgunarbikars kvenna 
í fótbolta í gær en á því stigi 
keppninnar koma inn liðin tíu úr 
Pepsi-deild kvenna og blandast 
með liðunum sex sem komast í 
gegnum forkeppnina.

Bikarmeistarar Blika voru 
nokkuð heppnir með drátt en þeir 
mæta Hetti frá Egilsstöðum á 
heimavelli.

Þrjár viðureignir Pepsi-deildar 
liða eru á dagskrá en það eru: Sel-
foss - ÍA, Afturelding - Valur og 
Þór/KA - Fylkir. 

Aðrir leikir eru: KR - FH, 
Álftanes - ÍBV, Þróttur - ÍR og 
Víkingur Ólafsvík - Stjarnan.  - tom

Höttur heim-
sækir Blika

HEPPNAR  Bikarmeistarar Blika eiga að 
fara áfram.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Malcolm Glazer, eig-
andi enska úrvalsdeildarliðsins 
Manchester United og bandaríska 
NFL-liðsins Tampa Bay Bucca-
neers, lést í gær 85 ára að aldri.

Glazer eignaðist fyrst hluta 
í Manchester United árið 2003 
en var svo kominn í meirihluta 
tveimur árum síðar. Synir hans, 
Joel og Avram Glazer, eru stjórn-

arformenn félagsins.
Undir eignarhaldi 

Glazers vann Tampa 
Bay Ofurskálarleik-
inn árið 2002 og flest-
ir þekkja velgengni 
Manchester United 

eftir að hann 
eignaðist félagið. 
Hann skilur 
eftir sig konu og 
sex börn.  - tom

Glazer látinn

www.tskoli.is

Margmiðlunarskólinn

Kynntu þér námið á tskoli.is/margmidlunarskolinn 
Opið fyrir umsóknir á haustönn á menntagatt.is til 31. maí.

Átt þú samleið með okkur?
Tveggja ára nám á fagháskólastigi með möguleika á viðbótarári í erlendum 
skóla (BA Hons). Þrívíddarvinnsla, eftirvinnsla og tölvuleikir.
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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

20.00 Hrafnaþing Kosningaskjálfti, heimastjór-
nin spáir í spilin. 21.00 Auðlindakistan Umsjón 
Jón Gunnarsson. 21.30 Suðurnesjamagasín 
Vikuspegill Víkurfrétta af Suðurnesjamönnum.

08.15 European Tour 2014 13.15 Golfing World 
2014 14.05 LPGA Tour 2014 17.05 Golfing World 
2014 17.55 Inside The PGA Tour 2014 18.30 
PGA Tour 2014 22.30 European Tour 2014 23.20 
Inside The PGA Tour 2014 

10.35 Scent of a Woman  
13.10 Fun With Dick and Jane
14.40 Wag the Dog
16.15 Scent of a Woman  
18.50 Fun With Dick and Jane  
20.20 Wag the Dog  
22.00 The Change-up
23.50 Long Weekend  
01.20 Scream 4  
03.10 The Change-up  

12.30 Southampton - Man. Utd. 
13.50 Man. City - West Ham  
15.30 Messan  
16.55 Football League Show 2013/14  
17.25 Goals of the Season 2013/2014  
18.20 Arsenal - Tottenham  
20.00 Inter - Tottenham - 20.10.10  
20.30 Peter Schmeichel
21.00 Germany, Fortaleza and Ghana  
21.30 Tottenham - Wigan  
23.10 WBA - Stoke

07.00 KR - FH  
08.50 Indiana - Miami 
13.55 Indiana - Miami  
15.45 NB90‘s. Vol. 3  
16.10 Pepsímörkin 2014  
17.25 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
17.55 Barcelona - Atletico Madrid  
19.40 Spænsku mörkin 2013/14  
20.10 KR - FH  
22.00 Borgunarmörkin 2014  
23.25 Þýsku mörkin
23.55 Alfreð Finnbogason  
00.35 Unstoppable. Bernard King  
01.00 San Antonio - Oklahoma  BEINT

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Stubbarnir  
07.25 Latabæjarhátíð í Höllinni  
08.40 Tasmanía  
09.00 Fuglaborgin  
10.20 Loonatics 
12.15 Malcolm In The Middle  (6:22) 
12.40 The O.C  (4:25) 
13.25 Pitch Perfect
15.15 Working Girl  
17.10 Frasier  (20:24) 
17.35 Mike & Molly  (18:23)
18.00 How I Met Your Mother  (20:24) 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir  
18.56 Ísland í dag  (1:50) 
19.15 Veður  
19.20 Stóru málin  
20.05 Friends With Better Lives  (7:13) 
20.30 Baltasar Kormákur  
21.05 Hafið  Myndin sem er byggð á 
samnefndu leikriti Ólafs Hauks Símon-
arsonar er fjölskyldudrama sem gerist í 
óskilgreindu sjávarþorpi úti á landi.
22.55 Inhale  Æsileg spennumynd í leik-
stjórn Baltasars Kormáks. Dermot Mul-
roney og Diana Kruger fara með hlutverk 
hjóna sem leita allra leiða til að finna líf-
færagjafa fyrir fársjúka dóttur sína.
00.15 Íslenskir ástríðuglæpir  (5:5) 
Vandaðir þættir í umsjá Ásgeir Erlendsson 
þar sem fjallað er um íslenska ástríðu-
glæpi. Birt eru viðtöl við sérfræðinga, þol-
endur og aðstandendur sem og ítarleg og 
vönduð umfjöllun um hvert mál.
00.40 24. Live Another Day  (4:12) 
01.25 Shameless  (9:12)
02.20 From Paris With Love  
03.50 Working Girl  
05.40 Friends With Better Lives  (7:13) 
06.00 Baltasar Kormákur  

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Teitur (9:13)
08.11 Poppý kisulóra (9:13)
08.22 Froskur og vinir hans (8:12)
08.29 Kóala bræður (9:13)
08.39 Lítil prinsessa (8:13)
08.50 Friðþjófur forvitni (9:10)
09.13 Franklín (2:8)
09.35 Babar og Badou (9:13)
09.57 Litli prinsinn (6:12)
10.19 Grettir (6:13)
10.30 Að temja drekann sinn
12.05 Draumalandið  e.
13.35 Frumkvöðlakrakkarnir 
14.35 Zarzuela: Óperettutónleikar
16.20 Hestöfl (Hästkrafter)
16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Einar Áskell (13:13)
17.33 Kafteinn Karl (4:26)
17.45 Hrúturinn Hreinn
17.50 Ævar vísindamaður
18.16 Skrípin (37:52)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Í garðinum með Gurrý II (4:6) 
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 HM veislan (2:3) 
20.10 Pricebræður bjóða til veislu (2:5)  
20.40 Best í Brooklyn (18:22)  
21.00 Gátan ráðin (2:4)  Atriði í þáttun-
um eru ekki við hæfi ungra barna.
21.30 Mr. Sloane (1:7) (Mr. Sloane)
21.50 Glæpahneigð (23:24)  
22.30 Dansað á ystu nöf (3:5)  
23.30 Endurkoma (Volver)
01.25 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
(1:26)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
13.40 Solsidan (8:10)
14.05 The Millers (21:23)
14.30 The Voice (25:26)
16.00 The Voice (26:26)
17.30 Emily Owens M.D (1:13)
18.15 Dr. Phil
18.55 Design Star (6:9)
19.40 Trophy Wife (20:22)
20.05 Læknirinn í eldhúsinu (7:8)   
20.30 Royal Pains (7:16)  Þetta er 
fjórða þáttaröðin um Hank Lawson sem 
starfar sem einkalæknir ríka og fræga 
fólksins í Hamptons. Á meðan Hank 
hefur rússneskan kaupsýslumann til 
meðferðar fellur hann fyrir túlki hans. 
Evan og Sacani læknir meðhöndla mann 
sem veikist í geimnum og Divya sættist 
við föður sinn.
21.15 Scandal (19:22)  
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (7:22)
22.45 CSI (20:22)
23.30 The Good Wife (16:22)
00.15 Beauty and the Beast (8:22)
01.00 Royal Pains (7:16)
01.45 Scandal (19:22)
02.30 Pepsi MAX tónlist

18.05 Strákarnir  
18.30 Friends  (14:23) 
18.55 Seinfeld  (6:21) 
19.20 Modern Family
19.40 Two and a Half Men  (19:24) 
20.05 Tekinn 2  (14:14) 
20.35 Weeds  (1:13) Sjötta þáttaröðin 
um hina úrræðagóðu Nancy Boewden, 
sem ákvað að hasla sér völl sem eitur-
lyfjasali eftir að hún missti eiginmann 
sinn og fyrirvinnu.  
21.00 The Killing  (7:13)  
21.45 Without a Trace  (13:24) 
22.25 Harry‘s Law  (4:12) 
23.10 World Without End  (8:8) 
00.00 Tekinn 2  (14:14) 
00.30 Weeds  (1:13) 
00.55 The Killing  (7:13) 
01.40 Without a Trace  (13:24) 
02.20 Harry‘s Law  (4:12) 
03.05 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Brunabílarnir  07.23 Latibær  07.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 08.00 Könnuðurinn Dóra  08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 Doddi litli  08.55 
Sumardalsmyllan  09.00 Áfram Diego, áfram! 09.24 
Svampur Sveins  09.45 Ævintýraferðin  09.55 UKI 
 10.00 Lukku láki 10.25 Ljóti andarunginn  10.47 
Tommi og Jenni 10.55 Leyndarmál vísindanna 
 11.00 Brunabílarnir  11.23 Latibær  11.47 Gulla 
og grænjaxlarnir  12.00 Könnuðurinn Dóra  12.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.45 Doddi litli  12.55 
Sumardalsmyllan  13.00 Áfram Diego, áfram!  13.24 
Svampur Sveins  13.45 Ævintýraferðin 13.55 UKI 
 14.00 Lukku láki  14.22 Ljóti andarunginn  14.44 
Tommi og Jenni  14.51 Leyndarmál vísindanna 
15.00 Brunabílarnir  15.23 Latibær 15.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  16.45 Doddi litli 16.55 
Sumardalsmyllan  17.00 Áfram Diego, áfram!  17.24 
Svampur Sveins  17.45 Ævintýraferðin 17.55 UKI 
 18.00 Lukku láki 18.22 Ljóti andarunginn  18.44 
Tommi og Jenni  18.51 Leyndarmál vísindanna  19.00 
Ferðin til tunglsins 20.25 Sögur fyrir svefninn

17.35 Top 20 Funniest
18.20 Free Agents
18.40 Community
19.00 Malibu Country
19.25 Family Tools
19.45 Ravenswood  
20.30 The 100  (1:13) Spennandi þætt-
ir sem gerast í framtíðinni eða 97 árum 
eftir að kjarnorkusprengja lagði heiminn 
eins og við þekkjum hann í rúst. Geim-
skip sem hýsir jarðarbúa sendir niður til 
jarðar 100 vandræðaunglinga.
21.10 Supernatural  (17:22) 
21.50 True Blood  
22.40 Malibu Country
23.05 Family Tools
23.25 Sons of Anarchy
00.25 Ravenswood
01.10 The 100 
01.50 Supernatural  
02.30 Tónlistarmyndbönd

NBA: San Antonio–  
Oklahoma
STÖÐ 2 SPORT KL. 01.00 Stöð 2 Sport 
sýnir beint frá leik San Antonio og 
Oklahoma City Thunder í NBA-deildinni 
í körfubolta.

Weeds
STÖÐ 2 GULL KL. 20.35 Sjötta 
þáttaröðin um hina úrræðagóðu Nancy 
Botwin, sem ákvað að hasla sér völl sem 
eiturlyfj asali eft ir að hún missti eigin-
mann sinn og fyrirvinnu. 
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Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 19.20
Stóru málin
 Vandaðir og áhugaverðir 
þættir þar sem fj allað er á 
beinskeyttan hátt um stóru 
málin í pólitíkinni á borð 
við skuldastöðu heimilanna, 
atvinnumál, skattamál og 
fl eiri mikilvæg málefni. Lóa 
Pind Aldísardóttir rýnir í þjóð-
málin og fer yfi r þau á manna-
máli.

Bylgjan kl. 19.20-23.00
90‘s þátturinn
Þórunn Clausen stjórnar 
90‘s þættinum á Bylgj-
unni öll fi mmtudags-
kvöld frá kl. 19.20 til 
23. Þátturinn er til-
einkaður vinsælli 
og skemmtilegri 
tónlist frá 
tíunda ára-
tugnum eða 
„the 90s“.

Friends With Better Lives
STÖÐ 2 KL. 20.05 Glæný gamanþátta-
röð um sex vini sem allir eru að fóta sig 
í lífi nu. Hver um sig er á ólíkum stað í 
lífi nu og allir halda þeir að líf hinna í 
vinahópnum sé meira spennandi en sitt.

Oddvitakappræður
Snörp og beinskeytt umræða, Lóa Pind Aldísardóttir og 

Heimir Már Pétursson stýra kappræðunum.

Oddvitar allra framboða í 5 stærstu bæjum landsins 

mætast í sjónvarpssal á Stöð 2 kl. 19:20 á hverju kvöldi 

fram að kosningum.

Í kvöld mætast framboðin í Reykjavík.

19:20
Í KVÖLD

takappræður

Í opinni dagskrá
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Nýji 6th SENSE ísskápurinn með Fresh Control tækninni laðar fram hinn sanna keim ferskleikans. Þökk sé sérstökum skynjurum sem 
eru mjög virkir í að stýra hita- og rakastiginu, varðveitist útlit, áferð og bragð matarins allt að fjórum sinnum lengur. Ennfremur er 
sérstakt hólf fyrir kjöt og fisk sem tryggir stöðugt hitastig við 0°C - til að viðhalda næringargildinu, ferskleikanum og bragðinu óbreyttu.

HÉR ER ÍSSKÁPUR MEÐ HÁÞRÓAÐRI NÆMNI FYRIR LANGVARANDI FERSKLEIKA
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Tvær tónlistarhátíðir sem fram fara á Íslandi í 
sumar eru á lista yfir topp tíu tónlistarhátíðir í 
Evrópu í sumar, þetta kemur fram á hinni virtu 
tónlistarheimasíðu Consequence of Sound. 

Um er að ræða tónlistarhátíð irnar ATP-hátíðina 
sem fram fer á Ásbrú í Kefl avík dagana 10. til 12. 
júlí og Secret Solstice-hátíðina sem fram fer 20. til 
22. júní í Laugar dalnum í Reykjavík. 

ATP er í sjöunda sæti listans og Secret Solstice 
er í tíunda sæti listans. „Það er mjög gaman að 
vera kominn á lista með svona stórum hátíðum. 
Þetta er mjög skemmtileg viðurkenning,“ segir 
Tómas Young, skipuleggjandi ATP-tónlistar-
hátíðarinnar, en á sama lista má fi nna hátíðir á 
borð við Hróars kelduhátíðina í Danmörku sem er í 

þriðja sæti, Glastonbury á Bretlandi í öðru sæti og 
Prima vera Sound í Barcelona sem er í fyrsta sæti 
listans.

Tómas segist þekkja til þessarar virtu síðu. 
„Þetta er nokkurs konar tónlistarblogg þar sem 
tónlist og tónlistarviðburðir fá umfjöllun,“ bætir 
Tómas við.

Mikil aðsókn er að ATP-hátíðinni en að sögn 
Tómasar eru um 1.300 erlendir gestir væntan-
legir á hátíðina. Helstu hljómsveitir á ATP eru 
Portishead, Interpol og Mogwai svo nokkrar séu 
nefndar. Á Secret Solstice koma fram hljómsveitir 
á borð við Massive Attack, Schoolboy Q og Disclos-
ure svo nokkrar séu nefndar. Þá kemur fram fjöldi 
íslenskra hljómsveita á báðum hátíðunum.  - glp

ATP og Secret Solstice með þeim bestu í Evrópu
Á lista yfi r topp 10 tónlistarhátíðir í Evrópu í sumar sem birtist á tónlistarheimasíðu Consequence of Sound.

Á LEIÐINNI  Hljómsveitin Portishead kemur fram 
á ATP-hátíðinni í sumar. MYND/EINKASAFN

„Það er búið að velja sex stráka 
sem að koma til með að verja 
sumrinu í þjálfunarbúðum fyrir 
hlutverkið. Það verða svo tveir 
þeirra sem skipta hlutverkinu á 
milli sín. Það þurfa að vera tveir 
til þrír Billy-ar, sem skiptast á. 
Þetta er mikil keyrsla, það er 
bara svoleiðis með svona fyrir-
ferðarmiklar sýningar,“ segir 
Bergur Þór Ingólfsson, leikstjóri 
uppfærslu Borgarleikhússins á 
söngleiknum um dansandi strák-
inn Billy Elliott. Á fjórða þúsund 
manns mættu á skráningardaginn 
í leikhúsið, en fyrstu prufurnar 
fóru fram á þremur dögum. Berg-
ur og danshönnuðurinn Lee Proud 
völdu úr í næsta hóp, en það voru 
um 80 krakkar sem voru boðaðir í 
næstu prufu. Síðan voru tíu valdir 
úr þeim hópi, og svo þeir sex sem 
eftir standa. ,,Mér finnst þó allir 
krakkarnir sem mættu í prufurn-
ar vissulega vera sigurvegarar og 
deili ekki áhyggjum með þeim sem 
efast um framtíð Íslands.

Strákarnir sex verða í svokall-
aðri Billy-akademíu í sumar. Við 
erum að fá tvo erlenda kennara í 
búðirnar til þess að þjálfa strák-
ana. Annar þeirra heitir Elizabeth 
Greasley, kölluð Dilly, en hún hefur 
prufað og þjálfað Billy-a á West 
End í London og fylgt þeirri sýn-
ingu eftir og ferðast um allan heim 
í þeim tilgangi,“ útskýrir Bergur, 
sem segist spenntur fyrir fram-
haldinu.

„Strákarnir eru eins og ómótað-
ur leir. Þeir koma sjálfir úr dans-
senunni, en þurfa á alhliða þjálfun 
að halda, þannig að Dilly ætlar að 
kenna Billy allan ballett og fara 
með þeim í gegnum allan grunn. 
Þeir verða í fullum skóla í leiklist, 
söng og miklum dansi og teygjum 

í sumar,“ en drengirnir eru á bilinu 
11–14 ára. Bergur segir drengina 
efnilega. „Það er vilji í þeim og 
neisti sem maður sér. Við erum 
að ráðast í stórt verkefni. Þegar 
við gerðum Mary Poppins í fyrra 
var okkur sagt að þetta væri ekki 
hægt, en það var hægt,“ útskýrir 
Bergur. „Þeir eru í þjálfun í tíu 
mánuði því við frumsýnum í mars. 

Við höfum tíu mánuði til að gera 
þá að stórkostlegum dönsurum og 
leikurum.“

Bergur bætir við að hann finni 
fyrir ákveðnum meðbyr eftir upp-
færsluna á Mary Poppins. „Ég man 
ekki eftir það hafi verið lagst í svo 
metnaðarfullt verkefni á Íslandi 
með krakka í aðalhlutverki.“  
 olof@frettabladid.is

Sex drengir berjast 
um að leika Billy 
Söngleikurinn Billy Elliott er sennilega metnaðarfyllsta uppfærsla Borgarleikhússins 
til þessa. Sex ungir drengir eyða sumrinu í þjálfunarbúðum fyrir hlutverkið.

BILLY-AR FRAMTÍÐARINNAR  Á myndinni má sjá Sölva Viggósson Dýrfjörð,  Marinó 
Máni Mabazza, Benedikt Gylfason, Baldvin Alan Thorarensen, Hjörtur Viðar Sig-
urðarson og Rúnar Bjarnason.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VERK Í TVEIMUR HLUTUM  Verkin heita Hi Scores og KLARA.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Kvikmyndin Billy Elliot var frumsýnd árið 2000 en í henni fer leikarinn 
Jamie Bell með aðalhlutverkið. Myndin vakti gríðarlega lukku og hlaut 
þrjár tilnefningar til Óskarsverðlauna og tvær tilnefningar til Golden 
Globe-verðlauna. Þá vann hún þrenn BAFTA-verðlaun, fyrir bestu bresku 
myndina, leikara í aðalhlutverki og Julie Walters hreppti hnossið sem besta 
leikkona í aukahlutverki.

Handrit myndarinnar var notað sem grunnur að söngleik á West End 
árið 2005 og var hann sýndur í Ástralíu árið 2007 og á Broadway árið 2008.

Þrjár tilnefningar til Óskarsins
„Dansað um dauðann er samvinnu-
verkefni tveggja danshöfunda með 
mjög ólíkan bakgrunn og nálgun. 
Kim Hiorthøy er vel þekktur graf-
ískur hönnuður, höfundur, ljós-
myndari og tónsmiður, og kláraði 
mastersgráðu í kóreó grafíu í Stokk-
hólmi árið 2012. Itamar Serussi 
hefur sterkan bakgrunn í dansi, 
og hefur meðal annars unnið fyrir 
Íslenska dansflokkinn og Bat cheva 
Dance Company, en býr nú og 
starfar í Amsterdam,“ segir Andr-
ea Deres, einn fjögurra meðlima 
Fanclub, sem er norrænn danshóp-
ur sem stendur fyrir sýningunni 
Dansað um dauðann, en fyrri hluti 
verksins er sýndur í Tjarnarbíói í 
kvöld klukkan 20.00, og sá seinni 
annað kvöld á sama tíma. Upp-
setningin í Tjarnarbíói er hluti af 
alþjóðlegri ferð hópsins:

„Meðlimir Fanclub eru frá Sví-
þjóð og Noregi, en starfa í Kaup-
mannahöfn,“ segir Andrea, og 
bætir við að áhorfandinn muni 
sjá tvær ólíkar túlkanir á nútíma-
dansi. „Þetta er sýning með við-
fangsefni sem snertir okkur öll 
sem er dauðinn,“ segir Andrea 
jafnframt. 

Verk Kim Hiorthøy, Hi  Scores, 
leitast við að staðfesta tilvist 
okkar með því að bera hana 
saman við dauðann. „Það er hægt 
að kalla þetta hversdags-söng-
leik,“ útskýrir Andrea.

Verk Itamar Serussi, KLARA, 
fjallar um fjórar konur. „Þær 
eru allar svartklæddar og þetta 
fjallar um síðustu stundirnar í 
lífinu og ferðalagið sem þær eiga 
fyrir höndum.“

 olof@frettabladid.is

Söngleikur 
um dauðann
Danshópurinn Fanclub sýnir samvinnuverkefnið 
Dansað um dauðann í Tjarnarbíói.

SUMARDRYKKURINN 

„Ég verð að segja að hvítvín og sour-
kokteilar komi mér í sumarskapið.“
Hrefna Rósa Sætran, kokkur
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Hvað er SONOS?

Sonos er kerfi þráðlausra hátalara og hljómtækja. Það sameinar 
stafræna tónlistarsafnið þitt og útvarpsstöðvar í einu appi sem 
þú getur stjórnað frá hvaða síma eða spjaldtölvu sem er. Spilaðu 
það sem þú vilt hvar sem er á heimilinu í gegnum Sonos kerfið 
sem er mjög einfallt í uppsetningu.

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM HERBERGJUM

Time mælir með Samaris
Tímaritið Time tekur saman ellefu 
hljómsveitir víðs vegar um heiminn 
á vefsíðu sinni og hvetur lesendur 
til að kynna sér sveitirnar. Íslenska 
sveitin Samaris kemst á listann og 
segir á vefsíðunni að Samaris búi 
til „fíngerða og fallega rafhljóðrás 
sem endurspeglar jökulumhverfi 
hennar“. Þá minnist greinarhöfundur 
á nýútkomna plötu sveitarinnar, Silki-
dranga, og segir að hún sé „fullkomin 
til að búa til stemningu í sunnudags-
brönsi eða bíltúr síðla nætur“. Grein-
in kemur á fullkomnum tímapunkti 
fyrir hljómsveitina sem er á leiðinni 

í tónleika-
ferðalag 
til Ítalíu.
 - lkg

Í stíl við bókarkápuna
Í gærkvöldi fagnaði Björg Magnús-
dóttir útgáfu bókar sinnar Þessi 
týpa, framhalds bókarinnar Ekki 
þessi týpa, sem kom út í fyrra. Björg 
bað alla gesti um að koma klædda í 
stíl við kápuna á bókinni en þar er 
skuggamynd af rauðri, appelsínugulri, 
grænni og gulri konu í retró-stíl. „Ég 
fékk símtal frá mömmu í taugaáfalli 
því hún fann ekki neitt til að vera í 
þar sem hún á bara pastel-lituð föt. Í 
fyrra var kápan pastel-
lituð og mamma í skýj-
unum,“ segir Björg 
hlæjandi og bætir 
við að fjölskyldan 
sé hennar mesta 
stuðningsnet í 
skrifunum. Sjálf 
mætti Björg í 
rauðum kjól í 
útgáfuboðið 
sem hún 
keypti sama 
dag í stíl við 
kápuna. - ebg
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