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N asofan nefúðinn inniheldur barksterann fluticason própíónat. Barkster-

ar eru mjög virk bólgueyðandi efni sem hindra myndun ýmissa boðefna í 

ónæmiskerfinu, m.a. í ofnæmi. Einkenni frá nefi vegna ofnæmis geta verið

nefstífla, nefrennsli, kláði í nefi og hnerri.  Með því að gefa b k

ið í nef er hægt að hafa áhrif á þe iRáðl ð

NÝR NEFÚÐI GEGN OFNÆMISBÓLGUMLYFIS KYNNIR  Nýtt í lausasölu. Nasofan-nefúða. Í fyrsta 

sinn á Íslandi fæst nú nefúði í lausasölu í apótekum sem 

inniheldur barkstera og notaður er við árstíðabundnum 
ofnæmisbólgum í nefi. Sambærileg lyf hafa hingað til 
eingöngu verið fáanleg gegn ávísun læknis.

914 METRARFjölmargir ganga á Esjuna yfir sumarið. Hæsti tindur hennar er 914 metrar. Hlíðar fjallsins þykja nokkuð brattar og því ber það vott um ágætis úthald og þol að komast án mikilla vandkvæða á toppinn.
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FÆST ÁN LYFSEÐILSNasofan-nefúðinn inniheld-ur barksterann flut icason pró-píónat og er fyrsta og eina lyfið sinnar tegundar sem fæst án lyfseðils á Íslandi.
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PRO STAMINUSÖFLUGT NÁTTÚRULEGT EFNI FYRIR KARLMENN
Pissar þú oft á nóttunni?
Er bunan orðin kraftlítil?

PRO STAMINUS er spennandi nýjung sem er fyrst og fremst ætluð karlmönnum sem hafa einkenni  góðkynja stækkunar á blöðruhálskirtli sem getur valdið vandræðum við þvaglát.
PRO STAMINUS fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stó
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Nasofan-nefúðin
ur barksterann flupíónat og er fyrstasinnar tegundar selyfseðils á Íslandi.
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TM seldi tveggja milljarða hlut
Tryggingamiðstöðin (TM) seldi í gær 74 millj-ónir hluta í HB Granda fyrir tæpa tvo milljarða króna. 

Fyrirtækið seldi bréfin þegar gengi þeirra var um 27 krónur á hlut. TM á nú rúman eins prósenta hlut í sjávarútvegsfyrirtækinu.Gengi hlutabréfa HB Granda hafði hækkað um 0,93 prósent við lokun markaða í gær. Velta með bréf fyrirtækisins nam 2.054 milljónum króna en heildarveltan í Kauphöllinni var 2.623 milljónir. Mesta hækkun dagsins var á hluta-bréfum Marel en þau hækkuðu um 1,4 prósent í 142 milljóna króna veltu.  - hg  
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SKOÐUN Þröstur Ólafsson 
skrifar um stjórn sjávarút-
vegsmála og LÍÚ. 18 

MENNING Ásdís Sif Gunn-
arsdóttir gefur út ljóða-
plötu og opnar sýningu. 24

LÍFIÐ Bóas Kristjánsson 
hlaut tvær og hálfa milljón í 
styrk úr Hönnunarsjóði. 26

SPORT Íslenska knatt-
spyrnulandsliðið leikur 
gegn Eistlandi í kvöld. 30
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Nýr forstjóri Samskipa hf. 
Pálmar Óli Magnússon hefur verið 
ráðinn forstjóri Samskipa hf. Hann 
hefur störf í júlímánuði.

MARKAÐURINN

www.hi.is

LAGADEILD

BA nám í lögfræði

Skráningu lýkur 5. júní 

Inntökupróf verður 13. júní

www.lagadeild.hi.is Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
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TÓNLIST „Þetta er hugmynd sem 
strákarnir fengu, sem hefur 
gerjast í svolítinn tíma. Þetta 
er svo skemmtilegt og gefandi 
fyrir svo margar sakir,“ segir 
tónlistarkonan 
Ása Berglind 
Hjálmarsdóttir 
en hún, ásamt 
þeim Tómasi 
Jónssyni og 
Jökli Brynjars-
syni, stendur 
fyrir hljóm-
leikaröðinni Nú 
verður glaumur 
og gaman, nú gleðjist hver ein-
asta sál.

Um er að ræða hljómleika-
röð til heiðurs eldri borgurum 
Íslands, sem inniheldur 65 tón-
leika á einungis 30 dögum.

Öll gefa þau vinnu sína og gera 
þetta af góðmennskunni einni. 

 - glp / sjá síðu 34

Skemmta eldri borgurum:

Koma fram á 
65 tónleikum

ÁSA BERGLIND 
HJÁLMARSD.

Bolungarvík 8°  NA 5
Akureyri 12°  A 5
Egilsstaðir 10°  A 6
Kirkjubæjarkl. 10°  A 10
Reykjavík 12°  A 6

Súld víða    með S-ströndinni og V-lands 
en bjartviðri NA-lands. Hiti yfirleitt 6-14 
stig. Fremur hæg A-læg átt víðast hvar 
en 8-13m/s með SA- og S-ströndinni. 4

REYKJAVÍK Síðasti fundur borgarstjórnar Reykjavíkur 
fyrir meirihlutaskipti fór fram í gær. Fundinum lauk á 
kveðjuræðu Jóns Gnarr, fráfarandi borgarstjóra, en í 
henni fór hann fögrum orðum um félaga sína í borgar-
stjórn og sagðist „maður að meiri“ eftir að hafa fengið 
að starfa með þeim.

„Ég vil líka biðja ykkur afsökunar á þeim tímum sem 
ég hef hugsanlega sært eitthvert ykkar með ómálefna-
legri gagnrýni eða með því að alhæfa eitthvað sem átti 
ekki við rök að styðjast,“ sagði Jón við samstarfsmenn 
sína. „Það var ekki við mig að sakast heldur heilann í 
mér.“ Hann þakkaði sérstaklega félögum sínum í Besta 

flokknum, sem hverfur nú úr borgarstjórn. „Takk kær-
lega fyrir að gera þetta með mér,“ sagði Jón. „Þetta 
er búið að vera ævintýri og ég þakka ykkur hverju og 
einu.“

Þrátt fyrir að mikið hafi verið um þakkir og kveðjur 
á fundinum, minnti Jón á að sitjandi borgarstjórn lætur 
ekki formlega af störfum fyrr en eftir rúma viku.

„Ég „er hann“ enn þá,“ sagði Jón. „Það er enn þá 
verið að „tagga“ mig á Facebook þegar fólk vill kvarta 
yfir einhverju. Ég lít svo á að starfi mínu sé ekki lokið 
fyrr en fólk hættir að „tagga“ mig á myndum af gubbi 
á Snorrabraut.“  - bá

Jón Gnarr, fráfarandi borgarstjóri, kvaddi félaga sína í borgarstjórn í gær:

„Þetta er búið að vera ævintýri“

Á ÚTLEIÐ  Borgarfulltrúar fallast í faðma að loknu fjögurra ára samstarfi í Ráðhúsinu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SAMKEPPNISMÁL Framkvæmdir við 
endurnýjun flóðlýsingar á Laugar-
dalsvelli fóru ekki í útboð og keppi-
nautum Ó. Johnson & Kaaber, þess 
sem fékk verkið, var ekki gert kleift 
að gera tilboð í framkvæmdina.

Framkvæmdirnar eru á vegum 
KSÍ og er talið að heildarkostnaður 
við verkið nemi rúmlega 70 millj-
ónum króna. Samkvæmt fyrirliggj-
andi samningsdrögum mun Reykja-
víkurborg greiða um 50 milljónir 
króna á þremur árum vegna fram-
kvæmdanna og eignast síðan ljós-
in. Verkið var ekki boðið út heldur 
gerður samningur við Ó. Johnson & 
Kaaber ehf. um kaupin.

Ýmsir af keppinautum Ó. Johnson 
& Kaaber sem Fréttablaðið hefur 
rætt við eru afar ósáttir við vinnu-
brögð KSÍ og Reykjavíkurborgar og 
telja rétt að bjóða slík verkefni út.

Arnar Þór Hafþórsson, sölu- og 

markaðsstjóri Jóhanns Ólafs sonar 
& Co, keppinautar Ó. Johnson & 
Kaaber, segist undrast það verk-
lag að enginn annar hafi fengið að 
bjóða í verkið. „Okkar fyrirtæki 
er með umboð fyrir Siteco, mjög 
vandaða vöru sem er notuð á um 
90 prósent allra knattspyrnuvalla í 
Noregi til að mynda, við aðstæður 
sem eru afar líkar þeim sem ger-
ast á Íslandi. Ég fullyrði það að við 
erum bæði samkeppnishæfir í verði 
og gæðum og gætum auðveldlega 
unnið verkið fyrir haustið,“ segir 
Arnar Þór.

Laugardalsvöllur er eign Reykja-
víkurborgar en Knattspyrnu-
samband Íslands hefur verið með 
þjónustusamning við borgina 
um reksturinn. Sá samningur er 
útrunninn. Á næsta fundi borgar-
ráðs liggja fyrir tveir samningar 
um völlinn, annars vegar nýr þjón-

ustusamningur um rekstur svæðis-
ins og annar um flóðlýsinguna.

Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, 
segir í samtali við Fréttablaðið að 
sérfræðingur frá UEFA hafi komið 
til landsins til að fara yfir ýmis 
mál vegna undankeppni Evrópu-
móts landsliða sem hefst í haust. 
„Gerð var athugasemd við flóðlýs-
ingu Laugardalsvallar, hún væri 
ekki nægilega góð og þá þurftum 
við að vinna hlutina hratt. Við höfð-
um ekki tíma  til að fara í langt og 
strangt útboðsferli. Þessi mál þurfti 
að ákveða hratt og vel.“

Reykjafell, Rönning og Ískraft 
eru einnig keppinautar á markaði 
fyrir flóðlýsingu. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins fengu þessi 
fyrirtæki ekki tækifæri til að gera 
tilboð í verkið. 

Leitað var svara hjá Reykjavíkur-
borg hvort ekki væri eðlilegt að við-

hafa útboð við svo viðamikil kaup 
á kostnað skattgreiðenda. Eva Ein-
arsdóttir, formaður ÍTR, vildi ekki 
tjá sig um málið fyrr en eftir borg-
arráðsfundinn á fimmtudag. - sa

Ný flóðlýsing ekki í útboð
Reykvískir skattgreiðendur munu greiða 50 af 70 milljónum sem ný flóðljós á Laugardalsvelli kosta. Knatt-
spyrnusambandið samdi við eitt fyrirtæki án útboðs. Keppinautar á markaði fyrir flóðlýsingu eru ósáttir.
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Meira samstarf  Ísland leggur til 
starfsmann í nýja stöðu hjá Nato 
sem er tilkomin vegna ástandsins í 
Úkraínu. 4
Íbúar vilja vernda  Garðyrkjustjóri 
borgarinnar segir það tæknilega hægt 
að flytja silfurreyninn sem til stendur 
að fella við Grettisgötu í óþökk íbúa. 8
Vilja efla sjálfstraust  Milljónum 
hefur verið varið í að efla sjálfs-
traust unglingsstúlkna og vinna gegn 
staðalmyndum. 10
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FÓLK „Fólk labbar oft beint inn 
í garðinn án þess að spyrja um 
leyfi. Okkur er svo sem alveg 
sama,“ segir Anna Gunnarsdóttir 
þar sem hún situr á sólpallinum í 
fagurlega skreyttum garði sínum 
á Drangsnesi.

Anna segir að óhægt sé um 
vik með hefðbundna garðrækt á 
Drangsnesi. Fyrir meira en tíu 
árum hafi hún og eiginmaður 
hennar, Birgir Guðmundson 
trillu sjómaður, byrjað að aka í 
garðinn möl sem þau handmok-
uðu upp á pallbíl í fjörunni í þorp-
inu. Síðan hafi bæst við netakúl-
ur, bátaskrúfur og margt fleira 
spennandi.

Margir staldra skiljanlega við 
heimili Önnu og Birgis á Holta-
götu. Auk þess sem hjónin hafa 
sjálf verið ötul við að bæta við 
skrautmunum hefur Guðbjörn 
Gunnarsson, bróðir Önnu, lagt 
hönd á plóg. Guðbjörn vandi 
komur sína á árlega Bryggjuhátíð 
á Drangsnesi og skar í hvert skipti 
út nýjan mun úr rekaviði fyrir 
garðinn hjá Birgi og Önnu. Þar 
á meðal er bátslíkneski, maður, 
kona og köttur.

„Svo erum við með fallega 
steina sem mamma og pabbi 
tíndu þegar við áttum heima á 
Fáskrúðsfirði. Eftir að þau fluttu 
til Reykjavíkur spurðu þau hvort 
við vildum steinana og þegar við 
fórum suður tókum við einn og 
einn kassa með heim. Þannig að 
við maðurinn minn höfum fengið 
að njóta þeirra,“ segir Anna, sem 
hefur augun opin fyrir nýjum 
hlutum í garðinn.

„Ég reyni alltaf að finna eitt-
hvað. Í fyrra fann ég gamlan 

línubala sem ég flísalagði og hef 
fyrir tjörn með öndum. Maðurinn 
minn hefur sagað út blóm og ég 
hef málað þau. Þetta er mikil sam-
vinna hjá okkur,“ segir Anna.

Lóðin hjá Önnu og Birgi er ekki 
afgirt og ramba margir forvitnir 
ferðalangar þangað inn og taka 
myndir. Í sólskálanum eru ýmsir 
munir frá ferðalögum þeirra 
hjóna. Anna segir að stundum hafi 
fólk verið komið alla leið að gler-
inu og horft inn. „Það hefur jafn-
vel skeð tvisvar eða þrisvar þegar 

hurðin á sólskálanum er opin að 
fólk hefur verið komið inn og spurt 
hvenær búðin opni,“ segir Anna og 
hlær innilega. gar@frettabladid.is

Stundum liggur fólk 
á gluggum hjá Önnu
Anna Gunnarsdóttir setur sinn svip á Drangsnes með fagurlega skreyttum garði 
við heimili sitt í þorpinu. Margir staldra við í brekkunni í Holtagötu til að virða 
munina fyrir sér. Anna segir suma leggjast á gluggana og jafnvel ganga í bæinn.

ANNA GUNNARSDÓTTIR   Sól skein á húsfreyjuna á Holtagötu 1 og skrautgarðinn 
hennar um síðustu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

  Svo erum við með 
fallega steina sem mamma 

og pabbi tíndu þegar við 
áttum heima á Fáskrúðs-

firði.
Anna Gunnarsdóttir, 

garðeigandi á Drangsnesi.

REYKJAVÍK Sumarverkin eru hafin hjá starfsmönnum Reykjavíkur-
borgar. Meðal annars er ungt fólk í sumarvinnu komið langt með að 
útbúa merki borgarinnar úr bláum og hvítum stjúpum í brekkunni við 
Sogamýri.

„Þetta er svolítil kúnst að mæla þetta rétt út,“ segir Gunnsteinn 
Olgeirsson, hjá skrifstofu reksturs og umhirðu Reykjavíkurborgar. „Við 
reynum að hafa alltaf rétt hlutföll í þessu.“

Hann segir að merkið verði í vinnslu megnið af vikunni en að líklegast 
náist að klára þetta á föstudaginn kemur.  -  b á

Starfsmenn Reykjavíkur standa nú í sumarverkunum:

Borgarmerkið myndað úr blómum

GRÆNIR FINGUR  Blóm sem mynda merki borgarinnar hafa verið gróðursett á 
þessum stað að sumarlagi undanfarin ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PÓLLAND, AP Barack Obama Bandaríkjaforseti 
segir að allt að milljarði dala, jafnvirði ríflega 113 
milljarða króna, verði varið til að styrkja herafla 
Bandaríkjanna í austanverðri Evrópu.

Tilefnið er ástandið í Úkraínu, þar sem stjórn-
arherinn hefur átt í hörðum átökum við uppreisn-
armenn í austurhluta landsins. Rússar hafa talað 
máli uppreisnarmanna og gagnrýnt Úkraínu-
stjórn fyrir að beita hervaldi gegn þeim.

Obama skoraði jafnframt á aðildarríki NATO 
að verja meira fé til sameiginlegra varnarmála, 
þrátt fyrir efnahagssamdrátt undanfarinna ára.

„Allir eru færir um að leggja sinn hlut af mörk-
um, taka þátt í að sjá til þess að við höfum nægi-
legt fé, skipulag, samhæfingu og þjálfun til að 
geta skilað árangri,“ sagði Obama í Póllandi í gær, 
þar sem hann hitti Bronislaw Komorowski forseta 
að máli.

Obama hyggst síðan í dag hitta Petro Porosj-
enkó, hinn nýkjörna forseta Úkraínu, og sagð-
ist í gær vonast til þess að bæði Bandaríkin og 
Úkraína gætu verið í góðum samskiptum við 
Rússland. - gb

Bandaríkjastjórn ætlar að senda fleiri hermenn og vopn til Evrópu:

Obama leggur til milljarð dala

BARACK OBAMA  Bandaríkjaforseti í Póllandi, þar sem hann 
kynnti áformin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Er gott silfur gulli betra?
„Já, allavega betra en hótel.“
Ylfa Dögg Árnadóttir og Eiríkur Kristinn 
Júlíusson hafa barist fyrir verndun 100 
ára gamals silfurreynis sem stendur við 
Grettisgötu og á að fella ef áætlanir um 
hótelbyggingu ganga eftir.

KJARAMÁL Félagsmenn Flug-
freyjufélags Íslands (FFÍ) sam-
þykktu í gær nýjan kjarasamn-
ing við Icelandair Group hf. 
Samningurinn hefur þegar tekið 
gildi og mun gilda til 31. ágúst 
2015.

Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá félaginu. Kjaradeilum 
félagsins við samninganefnd 
Samtaka atvinnulífsins, fyrir 
hönd Icelandair, lauk þann 26. 
maí síðastliðinn þegar sátt náð-
ist og samningur var gerður. 

Sá samningur hefur nú verið 
lagður fyrir félagsmenn og sam-
þykktur.  - sáp

Flugfreyjur lýsa yfir sátt:

FFÍ samþykkir 
kjarasamning

AKUREYRI Fasteignafélagið Reitir 
hefur gert „grænan“ leigusamning 
við stofnanir á Akureyri í forn-
frægu húsi í bænum. 

Eyþing, Vaðlaheiðargöng ehf., 
Ferðamálastofa og Markaðsstofa 
Norðurlands hafa flutt saman 
starfsstöðvar sínar í fyrrverandi 
höfuðstöðvar Kaupfélags Eyfirð-
inga, KEA, á horni Hafnarstrætis 
og Kaupvangsstrætis.  

Græn leiga byggist á að leigusali 
og leigutaki leggi sig fram um vist-
væna hætti, til dæmis flokkun sorps 
og stuðli að því að starfsmenn noti 
heilsusamlegan og umhverfisvænan 
samgöngumáta.   - sa

Umhverfið haft í forgrunni:

Græn leiga í 
fornri KEA-höll

FERÐAÞJÓNUSTA Landeigendur 
Reykjahlíðar hugðust hefja inn-
heimtu náttúruverndargjalds við 
þrjá ferðamannastaði í Mývatns-
sveit þann 1. júní. Engin gjaldtaka 
er þó hafin. 

Við hverina hefur fjöldi erlendra 
ferðamanna verið síðustu daga og 
hafa þeir komist gjaldfrjálst inn 
á svæðið. Engin merki eru um að 
gjaldtaka sé í bígerð fyrir utan 
í Helgavogi þar sem verið er að 
breyta dælustöð í svefnaðstöðu 
fyrir starfsfólk. - ebg

Ferðamenn fara ókeypis inn:

Engin gjaldtaka 
í Mývatnssveit

DÓMSMÁL Salmann Tamimi, 
varaformaður Félags múslima á 
Íslandi, ætlar að kæra tvo menn 
fyrir morðhótanir sem hann fékk 
frá þeim í gegnum athugasemdir 
við frétt á Vísi. 

„Ég þekki ekki þessa menn og 
hef aldrei haft samskipti við þá,“ 
segir Salmann. „Konan mín, börn-
in og barnabörnin hafa öll áhyggjur 
af þessu. Þetta er ekki grín og mér 
finnst að það eigi ekki að taka létti-
lega á svona mönnum. Við viljum 
ekki fá svona í samfélagið okkar.“

Hótanirnar 
sem um ræðir 
birtust í athuga-
semdakerfi 
Vísis við frétt 
um fyrir hugaða 
byggingu mosku 
í Sogamýri. 

Annar mann-
anna ,  Sturla 
Þórðarson, skrif-

ar að lífláta ætti Salmann „eins og 
svín“ og annar, Guðmundur Ingi 
Vésteinsson, að drepa eigi „þessa 

múslima“. Sá síðarnefndi hefur þó 
beðist afsökunar á ummælunum. 

Salmann segir umræðuna um 
byggingu moskunnar undanfarna 
daga „ógeðslega“ og „lágkúru-
lega“.

„Mér finnst sorglegast að einn 
af elstu stjórnmálaflokkum lands-
ins gefi þessum fanatíkerum undir 
fótinn,“ segir hann.

„Ég held við eigum að taka 
okkur saman um að útrýma öllum 
fordómum í samfélaginu.“ 

 - hþ

Salmann Tamimi segir umræðu um mosku í Reykjavík „lágkúrulega“:

Kærir tvo fyrir morðhótanir

SALMANN 
TAMIMI 
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30.338 vöruflutninga- 
og sendiferða-

bílar voru skráðir á Íslandi í 
árslok 2012. 
Áratug fyrr voru þeir alls 20.278.
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

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.

UTANRÍKISMÁL Ísland leggur til 
fulltrúa í nýja stöðu innan Atlants-
hafsbandalagsins (NATO) sem er 
hluti af auknum viðbúnaði banda-
lagsins vegna innlimunar Rúss-
lands á Krímskaga og stuðnings 
Rússlands við aðgerðir aðskilnað-
arsinna í austurhluta Úkraínu.

Mikil áhersla er lögð á það innan 
NATO að öll aðildarríkin 28 taki 
þátt í viðbrögðunum, sem sýna 
eiga samstöðu bandalagsins. Ekki 
er búið að tilkynna um það opin-
berlega hvert hlutverk íslenska 
fulltrúans verður, en líklegt er að 
hann muni starfa í höfuðstöðvum 
NATO í Brussel. 

„Þetta er sannarlega einn fyrir 
alla og allir fyrir einn,“ sagði 
Anders Fogh Rasmussen, fram-
kvæmdastjóri NATO, á fundi með 
blaðamönnum við upphaf tveggja 
daga fundar varnarmálaráðherra 
NATO, sem hófst í Brussel í gær.

Aðildarríki NATO hafa þegar 
brugðist við aðgerðum Rússlands 
með því að stöðva alfarið hernað-
arsamstarf við Rússland og auka 
viðbúnað í aðildarríkjum NATO 
sem eiga landamæri að Rússlandi, 
til dæmis Eystrasaltsríkjunum, 
Póllandi og Rúmeníu. 

Rasmussen lagði á það áherslu 
í gær að aðgerðir Rússlands væru 
ólöglegar og að aðildarríki NATO 
viðurkenndu ekki innlimun Krím-
skaga. Hann sagði hernaðarað-
gerðir ekki á dagskrá, heldur yrði 
reynt að beita diplómatískum leið-
um.

Rasmussen sagði Rússa verða 

að draga enn meira úr við-
búnaði sínum á landamærum 
Úkraínu, hætta stuðningi við 
vopnuð „gengi“ í Austur-Úkraínu 
og standa við alþjóðlegar skuld-
bindingar landsins ef finna ætti 
diplómatíska lausn á deilunni.

Á fundi varnarmálaráðherrana, 
sem stóð fram á kvöld í gær og 
heldur áfram í dag, á meðal ann-
ars að ræða langtímaviðbrögð við 
innlimun Krímskaga og aðgerð-
um Rússlands í Austur-Úkraínu. 
Ekki er búist við því að teknar 
verði afdrifaríkar ákvarðanir 
um framtíðarsamskipti NATO og 
Rússlands eða tilfærslu á herafla 
NATO-ríkjanna. Þær ákvarðanir 
munu væntanlega bíða leiðtoga-

fundar NATO-ríkjanna sem fara 
mun fram í Wales í Bretlandi í 
september. 

NATO þarf að bregðast við 
algerlega nýrri stöðu í öryggis-
málum eftir aðgerðir Rússlands í 
Úkraínu. „Ógnum við öryggi okkar 
er að fjölga, og þær eru að verða 
óútreiknanlegri,“ segir Rasmus-
sen. 

Það er ljóst að það kom NATO 
gersamlega í opna skjöldu þegar 
Rússland innlimaði Krímskaga 
með því að beita fyrir sig ómerkt-
um hermönnum og rússneskumæl-
andi íbúum Úkraínu. NATO hafði 
fram að því talið samstarfið við 
Rússland á réttri leið. 

Leiðtogafundur NATO-ríkjanna 

í september átti upphaflega að 
marka tímamót þar sem hernað-
araðgerðum aðildarríkja NATO 
í Afganistan mun ljúka í lok árs 
eftir lengstu hernaðaraðgerðir 
bandalagsins frá upphafi. Nú er 
ljóst að ástandið í Úkraínu og við-
brögðin við aðgerðum Rússlands 
verða þar efst á blaði.

 brjann@frettabladid.is

Ísland mannar stöðu hjá 
NATO vegna Krímskaga
Mikil áhersla er lögð á að öll aðildarríki NATO leggi í púkkið í viðbrögðum vegna aðgerða Rússlands í Úkraínu. 
Einn fyrir alla og allir fyrir einn, segir framkvæmdastjóri bandalagsins. Varnarmálaráðherrar ræða langtíma-
áhrif krísunnar í Úkraínu. Rússar eru sagðir verða að draga enn meira úr viðbúnaði á landamærum Úkraínu.
Brjánn
Jónasson
Skrifar frá Brussel
brjann@frettabladid.is

ÍSRAEL, AP Benjamín Netanjahú, 
forsætisráðherra Ísraels, segist 
hafa miklar áhyggjur af því að 
Bandaríkin hafi ákveðið að vera 
áfram í sambandi við Palestínu-
stjórn.

Ísraelar slitu öllum tengslum 
við Palestínumenn eftir að tvær 
helstu fylkingar þeirra, Fatah og 
Hamas, kynntu sameiginlega rík-
isstjórn sína á mánudag. Ísraelar 
neita að ræða við Hamas-sam-
tökin á þeim forsendum að þar séu 
hryðjuverkamenn á ferðinni. - gb

Bandaríkin vilja viðræður:

Netanjahú 
furðar sig

  Ógnum við öryggi 
okkar er að fjölga, og 

þær eru að verða 
óútreiknanlegri. 
Anders Fogh Rasmussen,

framkvæmdastjóri NATO.

VIÐBRÖGÐ  Leiðtogar aðildarríkja NATO 
munu ákveða langtímaviðbrögð banda-
lagsins við aðgerðum Rússlands í Úkraínu 
sagði Anders Fogh Rasmussen, fram-
kvæmdastjóri NATO, við upphaf fundar 
varnarmálaráðherra aðildarríkja NATO, 
sem hófst í Brussel í gær.  Nordicphotos/AFP

Vordís Eiríksdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá
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FÖSTUDAGUR

Á MORGUN

UTANRÍKISMÁL Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra átti 
í gær fund með Elzbieta Bienk-
owska, aðstoðarforsætisráðherra 
Póllands, sem er einnig ráðherra 
innviða og þróunar. 

Á fundi ráðherranna í Varsjá 
var rætt um leiðir til að efla tví-
hliða samvinnu ríkjanna fyrir 
tilstilli uppbyggingarsjóðs EES, 
einkum á sviði jarðhitanýting-
ar, en einnig á sviði mennta- og 
menningarmála og rannsókna 
og vísinda. Þetta kom fram í til-
kynningu frá utanríkisráðuneyt-
inu.

  - fb

Efla á tvíhliða samvinnu:

Horft til jarð-
hitanýtingar

DÓMSTÓLAR Maður sem grunaður 
er um líkamsárás í Selbrekku síð-
astliðinn föstudagmorgun, verður 
í gæsluvarðhaldi og einangrun til 
6. júní næstkomandi. Hæstiréttur 
staðfesti í gær úrskurð Héraðs-
dóms Reykjaness þar að lútandi.

Samkvæmt greinargerð barst 
lögreglu tilkynning klukkan níu 
um morguninn um mann sem lá 
í blóði sínu við Selbrekku. Mað-
urinn var með mikla áverka og 
mat læknir á slysadeild þá svo að 
árásin hefði verið kröftug, eins og 
henni hefði verið ætlað að valda 
sem mestum skaða.

Tvö vitni sáu tvo menn sem 
þóttu grunsamlegir í háttum. Lög-
reglan leitar nú að hinum mannin-
um.  - skó

Grunaður um líkamsárás:

Í gæsluvarð-
haldi til 6. júní

LEIÐRÉTT
Í frétt í gær um tvöfaldar vaktir hjúkr-
unarfræðinga á Landspítalanum var 
missagt að hjúkrunarfræðingar tækju 
að meðaltali eina tvöfalda vakt á mán-
uði. Hið rétta er að hjúkrunarfræðingar 
taka að meðaltali eina tvöfalda vakt 
á ári. 

KJARAMÁL Ekkert verður af fyr-
irhuguðu verkfalli náttúrufræð-
inga á Landspítalanum í dag eftir 
að Félagsdómur úrskurðaði seint 
í gær að boðun verkfallsins væri 
ólögmæt. 

„Vandamálið er ekki úr sögunni,“ 
segir Páll Halldórsson, formaður 
Félags íslenskra náttúrufræðinga, 
en niðurstaðan þýðir að náttúru-
fræðingar þurfa að kjósa á ný um 
hvort boða eigi verkfall. „Nú förum 
við yfir það. Við þurfum að skoða 
dóminn betur, hvað í honum felst og 

á hvað þeir hengja hatt sinn.“ Páll 
segir úrskurðinn helst byggja á að 
verkfallið var boðað til að fylgja 
eftir gerð stofnanasamnings. Það 
gangi ekki upp í augum Félags-
dóms. Hvorki stjórnvöld né stjórn-
endur Landspítalans hafni réttmæti 
launakröfu félagsins.

„Það er frekar að spítalinn segir 
að ríkið eigi að leysa þetta,“ segir 
Páll. „Og ríkið segir að spítalinn eigi 
að leysa þetta.“ Páll segir að fundað 
verði snemma í dag með lögfræð-
ingum um næstu skref í málinu. - bá

Úrskurður Félagsdóms í gær kom í veg fyrir fyrirhugað verkfall FÍN: 

Vandamálið ekki úr sögunni

AF LANDSPÍTALA  Flestir náttúrufræð-
ingar spítalans starfa í Blóðbankanum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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1. Hversu mörgum kjörseðlum var 
breytt í kosningunum í Reykjavík nú?
2. Hvaða konungur hefur boðað 
afsögn sína?
3. Hver eru grunnlaun borgarfulltrúa?

SVÖR:

1. 1.604. 2. Jóhann Karl Spánarkonungur.
3. Tæp hálf milljón króna.

Við tjöldum því besta

ISIS 500
Mjög vandað 5 manna tjald, 7,8 fm fortjald, 4000 mm 
vatnsheldni, eldvarinn dúkur, einnig til 6 manna.

Tempest 200
Vinsælasta 2ja manna göngutjaldið okkar, 
5000 mm vatnsheldni, 2,75 kg.

Kirby 400 - 4 manna tjald, gott fortjald, 195 cm 
lofthæð, 3000 mm vatnsheldni, eldvarinn dúkur.

kr. 40.995

Tilboð

34.995

kr. 64.995

Tilboð

49.995

78.995

BREIÐDALSHREPPUR  Rétt rúmur 
meirihluti Breiðdælinga vill sam-
einast öðru sveitarfélagi. Þetta 
kom fram í kosningu meðal íbúa 
sem gerð var samhliða sveitar-
stjórnarkosningunum. Flestir sem 
gáfu upp hvaða sveitarfélagi Breið-
dalshreppur ætti að sameinast 
nefndu Fjarðabyggð. 

Alls greiddu 84 íbúar hreppsins 
atkvæði í skoðanakönnuninni, eða 
rétt rúmur helmingur íbúa. Á kjör-
skrá voru 152. Íbúar sveitarfélags-
ins í upphafi árs voru 187. - sa

Könnuðu hug bæjarbúa:

Vilja sameina 
Breiðdalshrepp

SAMFÉLAGSMÁL Samfélagssjóður 
Valitor veitti fyrir helgi ellefu 
styrki að heildarupphæð 7.350.000 
krónur. Hlutverk sjóðsins er að 
styðja við málefni, sem bæta 
mannlíf og efla.

Úr sjóðnum hlutu styrk Bald-
vin I. Tryggvason, Barnamenn-
ing, Verkefnið Allir öruggir heim, 
Félag lesblindra á Íslandi, Óperan 
Ragnheiður, Gettu betur-stelpur, 
Hrafnhildur Árnadóttir, Ingvar 
Alfreðsson, Ragnheiður Lilja Óla-
dóttir, Ungmennaráð Samfés og 
umhverfissamtökin Blái herinn. 

Sjóðurinn var stofnaður fyrir 
22 árum og hafa frá upphafi verið 
veittir samtals 164 styrkir til ein-
staklinga og samtaka.  - fb

Valitor afhenti styrki:

Ellefu fengu sjö 
milljónir króna

ÁRBORG Meirihluti íbúa sveitar-
félagsins Árborgar vill að skoð-
aður verði möguleiki á að sam-
einast öðrum sveitarfélögum, ef 
marka má skoðanakönnun sem 
unnin var samhliða sveitarstjórn-
arkosningum um helgina.

Niðurstöðurnar voru kynntar 
í gær en af þeim 2.870 sem tóku 
þátt í könnuninni sögðust 782 
ekki vilja að sameining við önnur 
sveitarfélög yrði skoðuð. 1.311 
sögðust vilja að skoðaður yrði 
sá möguleiki að sveitarfélögin í 
Árnessýslu sameinist í eitt. 

Þá sögðu 765 að skoða ætti 
hvort Árborg gæti sameinast 
einu eða fleirum af sjö sveitar-
félögum sem nefnd voru.  - bá

Skoðanakönnun í Árborg:

Meirihluti íbúa 
vill sameiningu

SÝRLAND, AP Forsetakosningar voru 
haldnar í Sýrlandi í gær, þrátt fyrir 
borgarastyrjöld og linnulitlar loft-
árásir stjórnarhersins á svæði upp-
reisnarmanna.

Lítill vafi lék á því að Bashar al 
Assad forseti myndi bera sigur úr 
býtum, en bæði stjórnarandstaðan 
og leiðtogar á Vesturlöndum hafa 
litið á þessar kosningar sem skrípa-
leik. Stjórn landsins tilkynnti síð-
degis í gær að kjörstaðir yrðu hafðir 
opnir fimm klukkustundum lengur 
en upphaflega stóð til. Ástæðan 

var sögð vera svo mikil kjörsókn. 
Tugir þúsunda manna flykktust 
að minnsta kosti út á götur höfuð-
borgarinnar Damaskus og veifuðu 
ýmist fánum eða myndum af Assad 
forseta.

Í fjarska mátti þó heyra sprengju-
hljóð þar sem stjórnarherinn hélt 
ótrauður áfram árásum á þorp í 
nágrenninu. Miklar öryggisráð-
stafanir voru enda gerðar í höfuð-
borginni. Að minnsta kosti þrisvar 
sinnum flugu herþotur yfir borgina, 
en slíkt mun sjaldséð sjón.  - gb

Forsetakosningar framlengdar um fimm tíma, vegna mikillar kjörsóknar:

Kosið í miðri borgarastyrjöld

STRÍÐ Í ALEPPO  Meðan kosið var víða 
um land var sprengjum varpað á svæði 
uppreisnarmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HAFNARFJÖRÐUR „Það hafa allir 
flokkar verið að tala saman,“ segir 
Gunnar Axel Axelsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar í Hafnarfirði.

Björt framtíð, sem menn telja 
sigurvegara 
kosninganna, 
hefur rætt við 
Vinstri græn og 
Samfylkinguna 
annars vegar og 
Sjálfstæðisflokk-
inn hins vegar 
um samstarf á 
breiðum grunni.
Guðlaug Krist-

jánsdóttir, oddviti Bjartrar fram-
tíðar, segir að flokkurinn vilji vinna 
með öllum flokkum í bæjarstjórn. Í 
kosningabaráttunni hafi verið lagt 
upp með breiða samstöðu.

„Við metum það svo að kjósendur 
hafi kosið þá hugmynd. Mögulega 
komum við fólki á óvart með því að 
vilja að allir rói í sömu átt en þannig 
nýtast kraftar bæjarfulltrúa best,“ 
segir Guðlaug.  

Gunnar Axel segir að Samfylk-
ingunni lítist ágætlega á tillögur 

Bjartrar framtíðar. Sjálfsagt sé að 
láta á þær reyna. 

„Við ætlum að gefa Bjartri fram-
tíð svigrúm til að skoða hlutina,“ 
segir Guðrún Ágústa Guðmunds-
dóttir, bæjarstjóri og oddviti VG, og 
bætir við að vinstri græn séu alveg 
róleg yfir þessu.

Þeir sem rætt var við í gær vildu 
ekki skjóta hugmynd Bjartar fram-
tíðar um breiða samstöðu í kaf en 
töldu hana varla raunhæfa. Þess 
vegna væru allir að ræða óform-
lega sín á milli um alla mögulega 
og ómögulega meirihluta. Erki-
fjendurnir Samfylking og Sjálf-
stæðisflokkur hefðu til að mynda 
átt óformlegt spjall. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki 
verið stærsti flokkurinn í Hafnar-
firði frá árinu 1998. Þrátt fyrir það 
tapaði hann örlitlu fylgi í kosningun-
um nú miðað við kosningarnar fyrir 
fjórum árum. 

Möguleikarnir á myndun meiri-
hluta í Hafnarfirði eru nokkrir. 
Sjálfstæðisflokkur gæti myndað 
meirihluta með Bjartri framtíð eða 
Samfylkingu. Þá gætu Vinstri græn, 
Samfylking og Björt framtíð líka 
myndað meirihluta.

Ekki náðist í Rósu Guðbjartsdótt-
ur, oddvita Sjálfstæðismanna, í gær. 
Kristinn Andersen, annar maður á 
lista, vildi ekkert láta eftir sér hafa. 

 johanna@frettabladid.is

Allir flokkar rætt 
saman í Hafnarfirði
Björt framtíð leggur áherslu á breiða samstöðu og að allir flokkar vinni saman. 
VG telur að það eigi að gefa Bjartri framtíð svigrúm til að skoða málin.  Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur ekki tjáð sig um hugmyndir Bjartrar framtíðar. 

Viðræðum Bjartrar framtíðar og 
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi 
miðar vel. Í gær var farið yfir 
hina ýmsu málaflokka. Ef ekkert 
óvænt kemur upp á er stefnt 
að því að kynna nýjan málefna-
samning og nýjan meirihluta í 
Kópavogi um hvítasunnuhelgina. 

➜ Viðræður ganga vel

ALLIR SAMAN NÚ  Björt framtíð leggur til að allir flokkar vinni saman í bæjarstjórn Hafnarfjarðar.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GUÐRÚN ÁGÚSTA 
GUÐMUNDSDÓTTIR

GUNNAR AXEL 
AXELSSON

GUÐLAUG KRIST-
JÁNSDÓTTIR

UMHVERFISMÁL Sterkar líkur eru 
á að saurgerlar á borð við E.coli 
séu í Þingvallavatni. Kjartan Guð-
mundson, líffræðingur og meist-
aranemi í umhverfis- og auðlinda-
fræði, rýnir í örveruflóru vatnsins 
í meistaraprófs ritgerð sinni. 

Saurgerlar (E.coli) fundust í 
fimm sýnum í grennd við mannabú-
staði. „Þingvallavatn er gríðarstórt 
og því erfitt að átta sig á hvaðan 
saurmengunin kemur. Staðreyndin 
sem blasir við er að hér í sveitinni 
eru 600 bústaðir sem uppfylla ekki 
kröfur um tveggja þrepa hreinsun á 
skólpi. Það, sem slíkt, setur spurn-

ingarmerki við heilbrigði drykkjar-
vatns á svæðinu,“ segir Kjartan. 

Þá er óljóst hvaða áhrif stóraukin 
köfun á Þingvöllum hefur. Rúmlega 
15 þúsund kafarar, hvaðanæva að 
úr heiminum, köfuðu í Silfru á síð-
asta ári. Engin krafa er um að fólk 
hreinsi kafarabúnað sem hingað er 
fluttur. Slíkt á þó við um innflutt 
reiðtygi og veiðibúnað.   - khn

KAFAÐ Á ÞINGVÖLLUM  Ekki er gerð krafa 
um að fólk hreinsi köfunarbúnað sem 
fluttur er til landsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Niðurstöður meistaraprófsritgerðar varpa ljósi á áhrif mannabyggðar:

Saurgerlar taldir í Þingvallavatni
➜ Í lögum um þjóðgarðinn á 
Þingvöllum segir að óheimilt  
sé að gera nokkuð sem geti 

spillt eða mengað vatn.

VEISTU SVARIÐ?



Nýttu þér fjölbreyttari þjónustu 

og sterkara samband í sumar

siminn.is
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Nýttu þér möguleikana hjá Símanum þegar þú flytur að heiman

Þegar flutt er að heiman í fyrsta skipti er hægt að sætta sig við ýmislegt. En það 
er algjör óþarfi að sætta sig við lélegt samband. Hjá Símanum færðu kraftmikla 
nettengingu, talar endalaust og sendir endalaust mörg SMS með nýju GSM Snjall-
pökkunum. Svo sér Spotify um tónlistina og þú nýtur allra kostanna sem Sjónvarp 
Símans færir þér, bæði heima og í snjalltækjunum. Nýttu þér fjölbreytta þjónustu 
og hafðu nýju íbúðina þína í sterkara sambandi með Símanum.
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SKIPULAG Verði niðurstaðan sú að 
silfurreynirinn á Grettisgötu 17, 
sem talinn er vera frá árinu 1908, 
verði að víkja vegna fyrirhugaðr-
ar hótelbyggingar milli Laugavegs 
og Grettisgötu verður skoðað hvort 
hægt verði að finna honum nýjan 
stað, að sögn Þórólfs Jónssonar 
garðyrkjustjóra. 
„Það er tæknilega mögulegt að 
flytja tréð. Svona stór tré og jafnvel 
stærri tré hafa verið flutt en árang-
urinn er óviss. Fyrst á eftir verður 
tréð druslulegt en það gæti hjarnað 
við. Svo gæti það líka gerst að það 
veslaðist upp á nokkrum árum,“ 
tekur Þórólfur fram.

Að sögn garðyrkjustjórans má 
reikna með að rótarkerfi silfurreyn-
isins við Grettisgötu sé jafnstórt 
krónu trésins. „Ef vel ætti að vera 
þyrfti að ná jafnstóru rótarkerfi og 
krónan teiknar sig. Við vitum hins 
vegar ekki hvert ræturnar hafa 
farið. Sennilega eru þær í framlóð-
inni eða jafnvel undir húsinu sem 
það stendur við hliðina á. Langbest 
væri þó að tréð fengi að standa þar 
sem það er. Þar mun því örugglega 
farnast best.“

Þórólfur segir borgaryfirvöld 
og byggjendur hótels á horni Aðal-
strætis og Túngötu hafa lagt mikið 
á sig til að vernda gamalt tré inni 
á lóð hótelsins. „Þar er álmur frá 
1902 á bak við hótelið sem sést 
þegar gengið er upp Túngötu. Það 
tókst ágætlega að halda því tré þótt 
þrengt hafi verið að því.“

Flottasta tréð sem borgin á er 

silfurreynirinn í Fógetagarðinum 
við Aðalstræti, að því er Þórólfur 
greinir frá. „Silfurreynirinn þar er 
líklega frá 1886. Þar eru líka flottir, 
gamlir hlynir.“

Hlynurinn á horni Vonarstrætis 
og Suðurgötu er frá 1917. „Við eigum 
hann ekki frekar en álminn í Aðal-
stræti. Þessi hlynur er á lóð Happ-
drættis Háskóla Íslands en í hugum 
margra er hann aðaltréð í borginni,“ 
segir Þórólfur.

Elstu trén í Hólavallagarði, 
kirkjugarðinum við Suðurgötu, eru 

frá því upp úr aldamótunum 1900. 
Almenn gróðursetning varð þar 
ekki fyrr en á árunum milli heims-
styrjalda, að því er segir á vef 
Kirkjugarða Reykjavíkurprófasts-
dæma. 

Þórólfur bendir á að hægt sé að 
reikna aldur trjáa út frá aldri byggð-
arinnar. „Ef trén eru stór og gömul 
eru þau frá því skömmu eftir að húsin 
voru byggð. Margir dást að gömlum 
trjám sem eru víða á einkalóðum við 
Laufásveg. Í Norðurmýri eru líka 
gömul, flott tré.“ ibs@frettabladid.is

Hægt að flytja tréð 
en árangur óviss
Garðyrkjustjóri segir tæknilega hægt að flytja silfurreyninn við Grettisgötu 17 
sem fyrirhugað er að víki vegna hótelbyggingar. Best væri að tréð fengi að standa 
þar sem það er. Álmi við Aðalstræti var bjargað þegar byggt var hótel þar.

Á AUSTURVELLI  Þórólfur Jónsson garðyrkjustjóri segir að á Austurvelli séu nokkrir 
gráelrar frá því um 1960. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skoðaðu úrvalið á Bilaland.is

KOMDU Í 
HEIMSÓKN OG
GERÐU FRÁBÆR KAUP!

TOYOTA LAND CRUISER 150
Nýskr. 05/12, ekinn 36 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 8.980 þús.
Rnr. 130829.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

LAND ROVER EVOQUE
Nýskr. 03/12, ekinn 16 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr. 131092

NISSAN MICRA VISIA
Nýskr. 06/13, ekinn 27 þús km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.990 þús.
Rnr. 281483 

RENAULT MEGANE BERLINE
Nýskr. 05/12, ekinn 71 þús km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.390 þús.
Rnr. 320038. 

NISSAN QASHQAI+2 SE - 7 sæta
Nýskr. 04/12, ekinn 52 þús. km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 4.290 þús.
Rnr. 281682. 

HONDA CIVIC SPORT
Nýskr. 07/12, ekinn 36 þús. km.
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.790 þús.
Rnr. 281734. 

CHEVROLET CAPTIVA
Nýskr. 09/11, ekinn 40 þús. km.
dísil, sjálfskiptur. Verð 5.390 þús. 

TILBOÐ kr. 4.590 þús.
Rnr. 151751. 

Frábært verð

9.980 þús.

TILBOÐ

Ekinn aðeins
16 þús. km.

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR GÖMUL TRÉ Í MIÐBORGINNI SEM HAFA VERIÐ VERNDUÐ:
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SVEITARSTJÓRNARMÁL Nýkjörn-
ir borgarfulltrúar Framsóknar-
flokksins, Sveinbjörg Birna Svein-
björnsdóttir og Guðfinna Jóhanna 
Guðmundsdóttir, hafa verið boðað-
ar á eins konar nýliðafund í ráðhúsi 
Reykjavíkur í næstu viku ásamt 
öðru nýju borgarstjórnarfólki og 
varamönnum. Þar verður starf-
semin kynnt fyrir þeim. 

Framsókn hefur ekki verið í borg-
arstjórn síðustu fjögur ár og hefur 
því ekki átt fulltrúa í nefndum og 
ráðum sem manna þarf á næstunni. 

„Þó svo að við höfum ekki verið í 
borgarstjórn áður þá er þetta ekki 
alveg nýtt fyrir okkur. Við erum 

vanar nefndarstörfum í gegnum 
vinnu okkar sem lögmenn,“ segir 
Guðfinna Jóhanna.

Þá eru Píratar í fyrsta sinn í borg-
arstjórn. „Maður þarf alveg á þessu 
að halda,“ segir Þórgnýr Thorodd-
sen, sem var í öðru sæti á lista 
Pírata í Reykjavík.

Starfið í nefndunum og ráðun-
um leggst vel í hann. „Þetta verð-
ur ótrúlega spennandi að fá að taka 
þátt í þessu starfi með þessu fína 
fólki. Við erum ofsalega spennt og 
gríðarlega jákvæð fyrir þessu.“  - fb

GUÐFINNA JÓH. 
GUÐMUNDSD.

ÞÓRGNÝR 
THORODDSEN 

Allir nýir borgarfulltrúar hafa verið boðaðir á kynningarfundi í næstu viku:

Sækja nýliðafundi í ráðhúsinu

ELSTU TRÉN FRÁ ÞVÍ STUTTU EFTIR 
ALDAMÓTIN 1900.  Hólavallagarður.

HLYNUR FRÁ 1917  Horn Vonarstrætis 
og Suðurgötu.

ÁLMURINN ER FRÁ 1902. 
 Horn Túngötu og 
Aðalstrætis. 

FÓGETAGARÐURINN  Silfurreynir frá 
1886 auk gamalla hlyna.  

SILFURREYNIR FRÁ 1908 ER EKKI VERND-
AÐUR.  Grettisgata 17.



Byggðu þér hús í Reykjavík

Fast verð:

Verð fyrir lóðir innifelur byggingarrétt og gatnagerðargjald.

  á hverja íbúð í fjölbýlishúsum 4.600.000 kr. 

  á hverja íbúð í rað- og parhúsum 7.600.000 kr.  

  fyrir einbýlishús að 375 m2 11.100.000 kr. 

  fyrir einbýlishús í Blesugróf og Lambaseli 13.000.000 kr.

Hafðu samband við okkur til að fá upplýsingar eða farðu inn á vefinn 

www.reykjavik.is/lodir. Þar finnur þú öll gögn og umsóknareyðublöð. 

Þau eru einnig aðgengileg í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,  Borgartúni 12 -14. 

Sendu okkur fyrirspurn á netfangið lodir@reykjavik.is eða hringdu í síma 411 11 11. 

Starfsmenn á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar leiðbeina þér með ánægju. 

www.reykjavik.is/lodir

Menningarstarf verður mikilvægur hluti af starfsemi hinna nýju 
þjónustumannvirkja.

Ný sundlaug og íþróttaaðstaða verður byggð í hverfinu. 

Reykjavík býður tilbúnar lóðir á föstu verði í vel skipulögðum hverfum sem eru í uppbyggingu 

með vaxandi þjónustu. Í Úlfarsárdal stendur yfir samkeppni um uppbyggingu samþætts 

leik- og grunnskóla með aðstöðu fyrir frístunda- og félagsstarf. Einnig verður þar starfrækt 

menningarmiðstöð og almenningsbókasafn, kennslu- og almenningssundlaug, sem og  

íþróttahús Fram í Úlfarsárdal. 

Byggðin undir Úlfarsfelli og Reynisvatnsási er farin að taka á sig mynd. Í Úlfarsárdal getur þú valið 

milli 76 lóða fyrir einbýlishús, raðhús, parhús og fjölbýlishús. Í nærliggjandi hverfi, Reynisvatnsási, 

er val um 31 lóð fyrir einbýlishús. Þá eru 6 einbýlishúsalóðir í Blesugróf og Lambaseli í boði. 

FRA
 0514-04

Lóðir á föstu verði
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Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Morgunverðarfundur 6. júní

Í tilefni rannsóknar á mati á umhverfisáhrifum vegagerðar býður VSÓ Ráðgjöf 
til morgunverðarfundar 6. júní næstkomandi.

Á fundinum verður farið yfir helstu niðurstöður um þróun mats á 
umhverfisáhrifum undanfarin 20 ár þ.m.t. fjöldi umhverfisþátta, ólíkt vægismat 
og gæði matsins, ásamt tillögum að úrbótum.  Þá verður rætt um samráð og 
aðkomu Landverndar að matinu og Skipulagsstofnun lítur yfir farinn veg.

Frummælendur eru:

Auður Magnúsdóttir, 
umhverfisstjórnunarfræðingur hjá VSÓ Ráðgjöf

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
framkvæmdastjóri Landverndar

Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 
forstjóri Skipulagsstofnunar

Fundurinn hefst kl. 08:30 og stendur til 10:00 
í Hvammi á Grand Hótel Reykjavík, föstudaginn 6. júní. 
Boðið er upp á morgunverð frá kl. 08:00.

Allir velkomnir. 

Skráning á vso@vso.is

Mat á 
umhverfisáhrifum
í 20 ár
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NORÐURSKAUTIÐ „Við sýnum 
auðmýkt í umgengni okkar við 
norðurskautið,“ sagði Richard 
Tibbels, sviðsstjóri norðurslóða-
mála hjá utanríkisþjónustu Evr-
ópusambandsins (EEAS), þegar 
hann gerði grein fyrir norður-
slóðastefnu Evrópusambandsins 
á opnum fundi í Norræna húsinu 
á mánudag.

Á ráðstefnunni kom fram að 
norðurslóðastefnan felst ekki síst 
í því að Evrópusambandið hefur 
komið á fót og tekur þátt í marg-
þættum samstarfs- og samræðu-
vettvangi með öllum þeim ríkj-
um, sem eiga hagsmuna að gæta á 
norðurslóðum.

Tibbels segir Ísland nú þegar 
í töluverðu samstarfi við ESB í 
norðurslóðamálum, og þau sam-
skipti eigi eftir að aukast á næstu 
misserum. 

Hann segir ESB þessa dagana 
fylgjast með þróun mála í Rúss-
landi og nágrannaríkjum Rúss-
lands, og telur fullvíst að Rússar 
hafi eins og önnur norðurskauts-

ríki hag af því að friður ríki áfram 
á norðurslóðum, þrátt fyrir vax-
andi hernaðaruppbyggingu Rússa 
þar.

„Norðurskautið hefur áratugum 
saman verið friðsælt og öruggt 
svæði, jafnvel á meðan kalda stríð-
ið var í hámarki,“ segir Tibbels. 
„Ríkin hafa jafnan getað komist 
að niðurstöðu í ágreiningsmálum 
sínum og ég tel að það sé í allra 
þágu að svo verði áfram.“

Hvað varðar vaxandi áhrif Kín-
verja víða um heim, þá segir Tibb-
els afar mikilvægt að þeir séu nú 
komnir með áheyrnaraðild að 
Norðurskautsráðinu. 

„Kínverjar hafa nú tækifæri 
til að horfast í augu við skoðan-
ir norðurskautsríkjanna.“ Hann 
segir sérlega mikilvægt að Kín-
verjar hafi nú tækifæri til að átta 
sig á því „hvað þeir þurfa að gera, 
kjósi þeir að fylgja eftir efnahags-
legum hagsmunum sínum á norð-
urslóðum, þannig að það gangi 
ekki gegn hagsmunum norður-
skautsríkjanna. - gb

Tibbels gerði grein fyrir norðurslóðastefnu ESB:

ESB sýnir auðmýkt

RICHARD TIBBELS  Yfirmaður norðurslóðastefnu Evrópusambandsins tók þátt í 
opnum fundi í Norræna húsinu á mánudag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTAMÁL Í kjölfar mælinga 
Skólapúlsins, sem sýndu neikvæða 
þróun á sjálfsmynd og líðan stelpna 
frá 5. til 10. bekkjar, var stofnaður 
starfshópur innan borgarinnar. 

Verkefni hópsins var að greina 
áhrif staðalímynda kynjanna á börn 
og leita leiða til að draga úr nei-

kvæðum áhrifum 
þeirra. Síðastlið-
ið eitt og hálft ár 
hefur hópurinn 
staðið að fræðslu 
til fagfólks, gert 
tilraunaverkefni 
um áhrif fræðsl-
unnar og nú í dag 
lýkur starfinu 
formlega með 

málþingi um valdeflandi starf með 
börnum og unglingum. 

Síðasta verkefni Oddnýjar Sturlu-
dóttur, borgarfulltrúa Samfylking-
arinnar, á hennar síðasta borgar-
stjórnarfundi í gær var að tryggja 
áframhaldandi baráttu gegn staðal-
ímyndum í skóla- og frístundastarfi 
borgarinnar. 

„Það er mikilvægt að taka þenn-
an nýja vágest inn í forvarnarstefnu 
borgarinnar. Staðalímyndir, líkams-
dýrkun, klámvæðing og dökkar 
hliðar samfélagsmiðlanna hafa aug-
ljós áhrif á sjálfsmynd barnanna,“ 
segir Oddný og bætir við að sam-
kvæmt rannsóknum Unicef megi 
rekja nær allt einelti til þess að barn 

fari út fyrir staðlaðan kynjaramma. 
Samþykktur var fjögurra millj-

óna króna styrkur til starfsins 
sem mun fara mestmegnis í aukna 
fræðslu til þeirra sem starfa með 
börnum. 

„Það er margt sem glöggur kenn-
ari og frístundastarfsmaður getur 
gert til að hafa áhrif. Starfshóp-
urinn skilaði af sér tuttugu tillög-
um sem snúast fyrst og fremst um 
að grípa tækifærið í daglegu lífi 
barnanna. Kennarar geta til dæmis 
opnað umræðu um staðalímyndir 

með því að ræða nýja sigurvegar-
ann í Eurovision eða þegar Eiður 
Smári fór að gráta í lok fótbolta-
leiks. Einnig er hægt að snúa við 
kynhlutverkum í sögum og leikrit-
um eða telja alþingismenn eftir kyni 
í stærðfræðitíma.“

Oddný segist ekki hafa lært eins 
mikið af öðru verkefni í átta ára 
starfi sínu í borgarstjórn. „Mér 
þykir vænt um að fá að fylgja þessu 
verkefni úr hlaði og vona að þetta sé 
bara byrjunin á vitundarvakningu á 
meðal fagfólks, foreldra og barna.“ 

Staðalímyndir skekkja sjálfsmyndina
Frá byrjun árs 2013 hefur starfshópur undir forystu Oddnýjar Sturludóttur frætt fagfólk um hvernig megi efla sjálfstraust unglingsstúlkna 
og vinna gegn hamlandi staðalímyndum í lífi barna og ungmenna. Í dag er haldið málþing um valdeflandi starf með börnum þar sem 
aðgerðasinninn Dana Edell fræðir fagfólk um leiðir til að fá börnin til þess að horfa gagnrýnum augum á kynbundnar staðalímyndir. 

Aðalfyrirlesari á málþinginu í dag 
er dr. Dana Edell, aðgerðarsinni og 
framkvæmdastjóri SPARK-hreyf-
ingarinnar. 

Starf hreyfingarinnar snýst um 
að þjálfa ungar stelpur upp sem 
aðgerðarsinna. 

„Besta leiðin til að vinna gegn 
staðalímyndum og klámvæðingu 
í fjölmiðlum er að efla þann hóp 
sem verður fyrir sterkustu og 
neikvæðustu áhrifunum af þeim. 
Það eru ungar stúlkur,“ segir Dana. 

Með fræðslu og valdeflingu er 
stúlkunum kennt að horfa gagn-
rýnum augum á skilaboð glans-
tímaritanna og berjast gegn því. 

„Við vöðum í fyrirtækin og 
fjölmiðlana. Með mikilli baráttu 
hóps ungra stúlkna fengum við 
unglingatímaritið Seventeen 
til þess að lofa því að hætta að 
breyta myndum af fyrirsætum 
með photoshop.“ 

Dana segir að með þessum 
hætti sé hægt, skref fyrir skref, 
að fá fjölmiðla til að skilja ábyrgð 
sína gagnvart ungum stúlkum. 

Í heimsókn sinni á Íslandi hefur 
Dana haldið tvær vinnustofur fyrir 
kennara og frístundaleiðbeinendur. 
Þar kennir hún þeim hvernig hægt 
sé að virkja bæði stelpur og stráka 
til að berjast gegn staðalímyndum. 
„Það er hægt að kenna börnum að 
lesa fjölmiðla, gagnrýna þá og ef 
þeim ofbýður skilaboðin að gera 
eitthvað í málinu.“ 

Dana segir að staðalímyndir 
kynjanna verði sterkari með ári 
hverju. 

„Stelpur og strákar vaxa úr 
grasi eftir mjög þröngum fyrir 
fram mótuðum stíg. Þessir stígar 
eru alltaf að þrengjast og aðskilja 
sífellt meira kynin. Þetta er þróun 
sem við þurfum að styðja börnin 
til þess að stöðva.“ 

➜ Kennir baráttu gegn staðalímyndum

ODDNÝ 
STURLUDÓTTIR

DÆMI UM SPURNINGU Á LISTANUM
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Heild Strákar Stelpur Nemendur sem 

fengu ekki fræðslu 
um staðalmyndir

Nemendur sem 
fengu fræðslu um 

staðalmyndir

17%

23%

10%

26%

7%

Góður vinur þinn (strákur) 
mætir með bleika 

skólatösku með blóma-
munstri í skólann. 

Hlutfall 10-12 ára barna 
sem telja líklegt að þau 

segi vini sínum að taskan 
sé meira fyrir stelpur.  

Þrír skólar fengu fræðslu um staðalímyndir. Í lok verkefnis var spurningalisti lagður 
fyrir börnin ásamt samanburðarhópi sem ekki fékk fræðslu. Marktækur munur var 

á hópunum og fræðsla um neikvæð áhrif staðalmynda bar greinilegan árangur.

➜ Fræðsla um staðalmyndir og umræður um jafnréttismál

KENNIR 
AKTÍVISMA 
 Dana Edell 
fræðir fagfólk 
um hvernig 
hægt sé að 
hvetja börn til 
þess að berjast 
á móti staðal-
ímyndum. 



Hornsófi 149.900,- 
nú 119.920,-

Hengistóll 99.900,- 
nú 79.920,-
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

BOZZ 
sturtuklefi
80x80cm

43.900

11.990
AGI-167 hitastýrð 
blöndunar  tæki fyrir sturtu
fáanleg með upp stút.

Rósetturog hjámiðjur  
fylgja. 

Fást einnig í 90x90cm á 
kr. 45.900. Einnig eru til  
rúnnaðir 90x90 klefar 
á kr. 45.900

Sturtustöng og -brúsa fylgja.

GÆÐAVARA

Vatnslás og botnventill frá  
McAlpine seldur sér á kr. 1.290

Ferðalangar geta frá og með kom-
andi maímánuði heimsótt 800 
metra löng ísgöng um 30 metrum 
undir yfirborði Langjökuls. Þessi 
undraveröld í jöklinum mun bjóða 
gestum að njóta veitinga í sértil-
höggnum veitingasal; virða fyrir 
sér sýningar í afkimum og hliðar-
skútum, tilhöggvin íslistaverk svo 
ekki sé talað um jökulstálið sjálft 
upplýst eftir kúnstarinnar reglum. 
Hugsað er fyrir öllu, jafnvel þeim 
sem eru á þeim buxunum að ganga 
í það heilaga því í jöklinum verður 
lítil kapella fyrir þá sem gera þær 
sérkröfur.

Þetta var meðal þess sem Sig-
urður Skarphéðinsson, fram-
kvæmdastjóri IceCave, nefndi við 
kynningu á ísgöngum í vestanverð-
um Langjökli í gær, þeim stærstu í 
Evrópu þegar þau verða fullbyggð. 
Göngin eru ofan við Geitlandsjökul 
í um 1.260 metra hæð yfir sjávar-
máli.

Í máli hans kom fram að ísgöng-
in eru hugsuð sem viðbót við ferða-
þjónustu á því svæði landsins sem 
ásókn er mest. Vegna nálægðar 
við höfuðborgarsvæðið geta ferða-
þjónustufyrirtæki markaðssett 
dagsferðir þaðan, með viðkomu á 

Þingvöllum, við Geysi og Gullfoss 
og gert fólki kleift að sjá sýnishorn 
af mörgu því forvitnilegasta sem 
landið hefur að bjóða. 

Það er Icelandic Tourism Fund 
(ITF I), framtakssjóður í eigu 
Landsbankans, Icelandair Group 
og nokkurra lífeyrissjóða, sem 
stendur að verkefninu undir merkj-
um fyrirtækisins IceCave. Við 
opnun í maí árið 2015 er reiknað 
með að framkvæmdin muni kosta 
á bilinu 200 til 300 milljónir, en 
verktakar eru þegar þetta er skrif-
að komnir rúmlega 40 metra inn í 
jökulinn og sækist vel.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í september er fjárfestingargeta 
framtakssjóðsins um 2,1 milljarð-
ar króna, sem verður nýtt til fimm 
til tíu verkefna. Annað verkefni 
sem hefur vakið athygli er hesta-
miðstöð í Ölfusi. Sérstaða sjóðsins 
eru fjárfestingar í ferðaþjónustu 
eingöngu.

Verkefnið er ekki nýtt af nálinni, 
undirbúningur hófst hjá verkfræði-
stofunni Eflu árið 2010. Samráð 
var þá strax haft við sveitarfé-
lagið Borgarbyggð og Umhverfis-
stofnun. Skipulagsstofnun gaf út 
að verkefnið væri ekki matsskylt 
en náttúruverndarsjónarmið verða 
í hávegum höfð, að sögn Sigurðar.

Ari Trausti Guðmundsson, jarð-
eðlisfræðingur og ráðgjafi í verk-
efninu, svaraði spurningum á fund-

inum um öryggismál í göngunum 
og á jöklinum. 

Í máli hans kom fram að á jökli 
er hætta á hruni mest úti við jaðra 
hans; þar sem hreyfingin og bráðn-
unin er mest. „Það verður ekki sagt 
að svona ísgöng séu 100% örugg. 
Þú byggir ekki mannvirki í nátt-
úrunni sem það á við, en hætturnar 
af þessu eru hverfandi,“ sagði Ari 
Trausti og nefndi ferðir inn í hraun-
hella og önnur náttúruleg fyrirbæri 
þar sem hættan er meiri ef eitthvað 
er. 

Eins kom fram að áður en ferða-
fólki verður hleypt inn í göngin 
verða þau prófuð í eitt ár, áður en 
kemur að opnun. Búist er við allt 
að 30.000 gestum á ári, um fjörutíu 
manns gætu verið í hópi í ísgöng-
unum á hverjum tíma.

Opna undraheim inni í Langjökli
Lengstu ísgöng í Evrópu verða opnuð ferðafólki í Langjökli í maí 2015. Þau prýðir veitingasalur, sýningaraðstaða og kapella og kosta 200 til 
300 milljónir. Ísgöngin verða eins örugg og annað sem menn heimsækja í náttúrunni. Reiknað er með 20 til 30 þúsund gestum á ári.

KAPELLA  Dæmi annars staðar frá sýna að mikill áhugi er hjá fólki 
að ganga í það heilaga við óvenjulegar aðstæður. Þessu er mætt í 
ísgöngunum með lítilli kapellu, þar sem krossinn og bekkir verða úr 
ís, en sessurnar þó úr timbri. 

SEST TIL BORÐS  Gestir geta við dvöl í ísgöngunum sest niður í veit-
ingasal og notið léttra veitinga. Stólar og borð verða úr ís; barinn líka. 
Gestir á hverjum tíma verða líklega um 80 talsins, en mögulegt að 
leiða fjóra hópa í gegn daglega.

TJÖRN UNDIR JÖKLI  Neðst í ísgöngunum er reiknað með að koma niður á grunnvatn. Með þetta verður unnið og gerður verður ævintýrahellir þar sem ljós, vatn og ís skapa sérstaka upplifun.

„SÝNINGARTJALD“  Göngin sjálf verða hrá og sjá má óhreinindi og 
annað sem jökullinn geymir. Sprungur í jöklinum veita dagsljósi inn í 
göngin. Á mannhæðarháum skjá verður hægt að leita upplýsinga um 
sögu jöklanna og hlýnun jarðar sem ógnar tilvist þeirra.

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

  Það 
verður ekki 

sagt að svona 
ísgöng séu 

100% örugg. 
Þú byggir 

ekki mann-
virki í náttúrunni sem það á 

við, en hætturnar af þessu 
eru hverfandi.

Ari Trausti Guðmundsson 
jarðeðlisfræðingur
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EVRÓPA Alþjóðavinnumálastofn-
unin segir að niðurskurður í 
útgjöldum hins opinbera hafi 
leitt til fátæktar 123 milljóna 
manna í Evrópusambandsríkj-
unum, ESB. Það þýði að fjórði 
hver íbúi innan sambandsins sé 
fátækur.

Samkvæmt Alþjóðavinnu-
málastofnuninni hefur efnahags-
kreppan og niðurskurður í kjöl-
far hennar mest bitnað á þeim 
sem stóðu höllum fæti fyrir, á 
tíma þegar þeir þurftu á sem 
mestum stuðningi að halda. 

Greint er frá þessu á fréttavef 
Dagens Nyheter.  - ibs

Niðurskurður í Evrópu:

Fjórði hver íbúi 
ESB er fátækur

BETL  Kona í Mílanó á Ítalíu biður veg-
farendur um aðstoð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SUMARLOKANIR Í MIÐBÆNUM
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Hafnarstræti

SSSæSæ

 Lokaðar götur   Torg

REYKJAVÍK Það styttist í að farið 
verði að loka götum í miðborg 
Reykjavíkur fyrir akandi umferð 
líkt og gert hefur verið  undanfar-
in sumur.

Á laugardaginn verður Pósthús-
stræti við Kirkjustræti lokað fyrir 
bílaumferð og bannað verður að 
leggja bílum í götunni sunnan Hafn-
arstrætis. Gatan verður opin fyrir 
akstur með aðföng frá  klukkan átta 
á morgnana til klukkan ellefu. 

Hluta Laugavegs og Skólavörðu-
stígs verður lokað frá og með 17. 

júní. Laugavegurinn verður lokaður 
neðan Vatnsstígs og verður bannað 
að leggja í þeim hluta götunnar sem 
verður lokað. 

Skólavörðustíg verður lokað við 
Bergstaðastræti og bannað verður 
að leggja bílum í lokaða hlutanum. 
Akstur um þvergötur verður leyfð-
ur og bílastæði fyrir hreyfihamlaða 
verða staðsett við göngugöturnar. 

Aka má með aðföng milli klukkan 
átta að morgni til tólf virka daga.

Göturnar verða lokaðar til fyrsta 
september.  - jme

Sumarlokanir á hluta Laugavegs og Skólavörðustígs eftir þjóðhátíð:

Pósthússtræti lokað á laugardag

Í MIÐBORGINNI  Meðal þeirra gatna 
sem verður lokað í sumar er neðri hluti 
Skólavörðustígs.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

www.sminor.is

Siemens. Framtíðin flyst inn.

Siemens bakstursofninn með 
sjálfhreinsun (pyrolysis)
er sannkallaður sigurvegari.

Bakstursofninn HB 63AB512S fékk 
hæstu einkunn í prófun TÆNK á ofnum  
með sjálfhreinsun (pyrolysis).

námskeið

Skráning í síma 
581 1281

"Crash course"
í júní

Einkatímar
2x í viku í 4 vikur

Skráning er hafin

 www.gitarskoli.is
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Til hægri og vinstri 
 Björt framtíð getur unnið bæði til 
hægri og vinstri. Framsóknarflokkurinn 
hefur þar með fengið skæðan keppi-
naut. Framsóknarmenn hafa lengst af 
haft miklu meiri áhrif í íslenskri pólitík 
en fylgi þeirra hefur gefið til kynna. 
Þrátt fyrir að Björt framtíð sé í oddaað-
stöðu í þremur stórum bæjarfélögum 
um myndun meirihluta þá hafa 
þeir hvergi krafist þess að fá æðstu 
embætti, það er borgarstjóra- eða 
bæjarstjóraembætti. Björt fram-
tíð leggur hins vegar áherslu 
á að fá sem flesta til að taka 
þátt í samstarfi, til að mynda í 
Hafnarfirði þar sem þeir hafa 
rætt við alla flokka um sam-
starf á breiðum grundvelli. 
Guðlaug Kristjánsdóttir, 
oddviti Bjartrar framtíðar 

í Hafnarfirði, segir að ef þetta takist 
sé verið að nýta krafta allra til góðra 
verka í bæjarfélaginu. Mörgum finnst 
hins vegar pólitík þar sem allir eru vinir 
fremur bragðdauf pólitík.

Sjaldan séð annað eins kjaftæði
Dagur B. Eggertsson benti á það um 
helgina að Framsóknarflokkurinn væri 
ekki stjórntækur, hvorki í borgarstjórn 
né á landsvísu, vegna afstöðu sinnar 

til moskumála og innflytjenda. 
Dagur sagði að flokkurinn yrði 
að skýra stefnu sína í málinu. 
Fleiri hafa tekið undir það, 
þeirra á meðal er Áslaug 
Friðriksdóttir, borgar-

fulltrúi Sjálf-
stæðismanna, 
í fréttum 
Stöðvar 2. 

Jóhannes Þór Skúlason fer hamförum á 
fésbókarfærslu þar sem hann gagnrýnir 
fréttaflutninginn harðlega og segir að 
það sé af veikum mætti reynt að krafsa 
það út úr hinum og þessum sjálf-
stæðismönnum að Framsókn í heild 
sé orðinn slíkur öfgaflokkur að það sé 
ekki hægt að eiga við hann samstarf. 
Sjaldan hefur Jóhannes séð annað eins 
kjaftæði. Hann segir að Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson, hafi tjáð 
sig skýrt um málið, Sigmundur 
geri engar athugasemdir við að 
múslimar byggi mosku. Fram-
sóknarflokkurinn er sennilega 
misskildasti flokkur á Íslandi. Það 

gæti verið vegna þess að 
flokknum er ekki mjög 
lagið að tala skýrt og 
skilmerkilega.
  johanna@frettabladid.is

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

F
orysta Framsóknarflokksins barmar sér enn yfir 
að vera krafin um skýra afstöðu til kosningaútspils 
frambjóðenda flokksins í borgarstjórn; að krækja sér í 
atkvæði með því að höfða til andúðar á útlendingum og 
fólki sem er annarrar trúar en meirihluti Íslendinga.

Skoðum fyrst hvað Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sagði 
fyrir kosningar. Í fyrsta viðtalinu sem tekið var við hana eftir 
að hún sagðist á Facebook hafa fengið fyrirspurnir um afstöðu 
sína til mosku í Reykjavík, sagði hún: „Á meðan við erum með 
þjóðkirkju eigum við ekki að úthluta lóðum undir hús eins og 
moskur eða kirkjur fyrir grísku [svo] rétttrúnaðarkirkjuna.“

Sveinbjörg sneri þessu síðar upp í að hún vildi íbúakosningu 
um hvort úthluta ætti lóð fyrir 
mosku. Það er reyndar hug-
mynd frá Danska Þjóðarflokkn-
um, hægrilýðskrumsflokki sem 
gerði slíkar atkvæðagreiðslur 
að kosningamáli fyrir sveitar-
stjórnarkosningarnar 2009, af 
því að moskur væru griðastaður 

trúarofstækismanna og stuðningsmanna hryðjuverka. Þjóðar-
flokkurinn blés nýju lífi í þetta stefnumál sitt í febrúar síðast-
liðnum vegna deilna um mosku í Haderslev.

Næst reyndi oddvitinn að halda því fram að þetta snerist bara 
um lóðamál í Reykjavík, en þá hafði fræjum útlendingaandúðar-
innar verið sáð og fylgið, sem vissulega er að sækja á þeim 
miðum, byrjað að skila sér. Í sjónvarpsumræðum kvöldið fyrir 
kosningar bætti hún rækilega í og spurði hvort við vildum búa í 
samfélagi þar sem fólk væri þvingað í hjónaband.

Skoðum næst hvað Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formað-
ur Framsóknarflokksins, sagði um málflutning oddvitans fyrir 
kosningar. Lengst af ekki neitt, enda gengu atkvæðaveiðarnar 
augljóslega vel. Svo kom loks pistill frá formanninum, þar sem 
hann tók enga efnislega afstöðu, heldur bætti enn í efnismiklar 
kvartanir sínar yfir því að flokkurinn hans væri gagnrýndur.

Skoðum þá hvað Sigmundur hefur sagt eftir kosningarnar, 
eftir að metfjöldi atkvæða Framsóknar í Reykjavík í fjörutíu ár 
var kominn í hús. Jú, hann hefur sagt að múslimar megi alveg 
byggja sér mosku, ef hún falli bara að umhverfinu. Ekki samt 
á lóðinni sem Reykjavíkurborg hefur úthlutað henni, hún eigi 
áfram að vera grænt svæði. En skipulagsferlinu er lokið, engar 
athugasemdir bárust og borginni ber bæði að lögum og mann-
réttindasáttmálum að útvega múslimum lóð fyrir helgidóm sinn.

Svo hefur Sigmundur líka sagt að Framsókn geri ekki upp á 
milli trúarbragða og starfi á grundvelli jafnréttis. Um atkvæða-
veiðar flokksins í krafti fordóma og útlendingaandúðar hefur 
hann hins vegar ekki sagt nokkurn skapaðan hlut nema að gagn-
rýnin misbjóði honum. Hann vill ekki styggja nýja fylgið.

Þetta er prinsipplaus og lágkúruleg pólitík, sem skortir alla 
reisn. Það er eðlilegt að fulltrúar samstarfsflokks framsóknar-
manna í ríkisstjórn geri kröfu um að flokksforystan tali skýrar, 
eins og Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins, gerði til dæmis í fréttum Stöðvar 2 í fyrrakvöld. 

Allir kjósendur eiga raunar kröfu á að Framsóknarflokkurinn 
svari því skýrt hvort taktík flokksins í borginni hafi verið for-
ystu flokksins að skapi og hvort Framsókn hyggist áfram spila 
inn á andúð á minnihlutahópum í leit sinni að nýju fylgi.

Forysta Framsóknarflokksins þarf að tala skýrar:

Lágkúrupólitík

Auðvitað urðu það mikil vonbrigði þegar 
ljóst varð á kosninganótt að Sjálfstæð-
isflokkurinn myndi ekki halda fimmta 
manninum í borginni. Það er sárt að sjá að 
flokkurinn skuli hafa misst yfirburðastöðu 
sína, UM SINN. Stóru fréttirnar voru hins 
vegar þær að meirihluti Besta flokksins/
Bjartrar framtíðar og Samfylkingarinn-
ar féll.

Vonandi verður þessi niðurstaða til þess 
að sjálfstæðismenn þétti raðirnar í Reykja-
vík. Grundvallaratriði er að bæði konur og 
karlar skipi aðalsæti listans. Halldór Hall-
dórsson oddviti hefur allt til að bera sem 
prýða má góðan stjórnmálamann og mann-
eskju og hann hefur ekki sagt sín lokaorð 
í íslenskri pólitík, að mínum dómi. En list-
inn verður að endurspegla samfélagið.

Sjálfstæðisflokkinn skoraði hátt víða um 
land, sem er virkilega fagnaðarefni. Það 
er afar glæsilegt að Sjálfstæðisflokkur-
inn skuli fá hreinan meirihluta í stórum 
bæjarfélögum, eins og Mosfellsbæ, Vest-
mannaeyjum, Garðabæ, Seltjarnarnesi, 
Árborg, Hveragerði og Akranesi. Mjög 
góður árangur náðist einnig í Hafnar-
firði, Kópavogi og á Akureyri. Konur eru 
oddvitar framboðanna á Seltjarnarnesi, 
í Hafnarfirði og í Hveragerði: Ásgerður 
Halldórsdóttir, Rósa Guðbjartsdóttir og 
Aldís Hafsteinsdóttir.  

Hvað umræðuna um mosku og fleira hér 
heima áhrærir þá hlustaði ég á Michael 
Bloomberg, fyrrverandi borgarstjóra New 
York-borgar, lýsa því í frábærri ræðu á 
dögunum hvers vegna New York-borg 
ákvað að leyfa byggingu á bænahúsi mús-
lima skammt frá þeim stað sem tvíbura-
turnarnir stóðu. Rétturinn til trúfrelsis, 
tjáningarfrelsis og rétturinn til að hafa 
skoðanir almennt, án þess að aðrir geri 
lítið úr þeim eða reyni að þagga þær niður, 
er ofar öðru. 

Bloomberg lýsti því einnig í ræðunni 
hvernig virtir háskólar í Bandaríkjun-
um hefðu verið staðnir að því að ritskoða 
hverjir fengju að halda ræður við útskrift-
ir vegna þess að skoðanir viðkomandi féllu 
ekki að/eða voru ekki þóknanlegar „vinstri 
sinnuðum“ skoðunum háskólasamfélags-
ins. Menn eigi að bera fulla virðingu fyrir 
skoðunum hver annars, hlusta á önnur 
sjónarmið og temja sér víðsýni. Eða eins 
og í málshættinum segir: Háð er heimskra 
gaman.

Háð er heimskra gaman
STJÓRNMÁL

Elín Hirst
alþingismaður

➜ Menn eiga að bera fulla virðingu 
fyrir skoðunum hver annars, hlusta 
á önnur sjónarmið og temja sér 
víðsýni. 

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
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. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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Fyrir tíu árum var alls 
óvíst hvernig landsmenn 
tækju í þá hugmynd að 
styðja við réttindi barna á 
heimsvísu með mánaðar-
legum gjöfum. Gæta að 
velferð barna um veröld 
víða – velferð allra barna. 
Gerast heimsforeldrar og 
segja við sjálfa sig að það 
sé sameiginlegt verkefni 
okkar allra að búa börn-
um þessa heims örugga 
framtíð.  

Á tíu ára afmæli UNI-
CEF á Íslandi gætum við ekki 
verið ánægðari eða þakklátari. 
Fólk hér á landi hefur fylkt sér á 
bak við málstað UNICEF, Barna-
hjálpar Sameinuðu þjóðanna. Í dag 
eru fleiri en 22.000 heimsforeldrar 
hér á landi eða rúm 9% fullorðinna 
landsmanna. Gjafir þeirra skipta 

sköpum fyrir börn um víða 
veröld og tryggja þeim 
hreint vatn, heilsugæslu, 
menntun, næringu, vernd 
gegn ofbeldi og önnur 
sjálfsögð réttindi. 

Heimsforeldrarnir eru 
hugsjónafólk á ólíkum 
aldri sem býr um allt land 
– og breiðfylking heims-
foreldra hér á landi hefur 
vakið athygli hjá UNICEF 
alþjóðlega. 

Löngunin til að bæta
Í nær sjö áratugi hefur UNICEF, 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, 
verið leiðandi í hjálparstarfi 
fyrir börn í heiminum. Við leggj-
um ríka áherslu á að ná til þeirra 
barna sem helst eiga undir högg 
að sækja. Það var því einstaklega 
ánægjulegt að finna hvað hug-

myndin um að koma á fót UNICEF 
hér á landi fékk mikinn hljóm-
grunn. 

UNICEF á Íslandi spratt úr 
grasrótarstarfi sem var drifið 
áfram af lönguninni til að bæta 
réttindi barna. Hópur af ungu fólki 
tók sig saman og gott fólk og öflug-
ir bakhjarlar tóku framtaki þeirra 
fagnandi og studdu hugmyndina. 
Án þeirra hefði UNICEF á Íslandi 
aldrei orðið að veruleika. Stofnun 
landsnefndarinnar var samvinna 
og baráttuhugur í hópnum. 

Fljótt fjölgaði síðan í hópi 
styrktar aðila þegar fyrstu heims-
foreldrarnir gengu til liðs við 
okkur. UNICEF var komið til 
að vera hér á landi – komið til 
að þrýsta á um breytingar fyrir 
börn og standa fyrir varanlegum 
umbótum sem breyta heiminum 
þegar til lengri tíma er litið.

Aldrei fleiri börn í skóla
Á þeim áratug sem liðinn er hefur 
mikill árangur náðst í hjálpar-
starfi fyrir börn í heiminum. Stór-
lega hefur sem dæmi dregið úr 
barnadauða og aldrei hafa fleiri 
börn gengið í skóla en einmitt nú. 
Á sama tíma hefur mikill árangur 
náðst hvað varðar réttindi barna 
á Íslandi. Barnasáttmáli Samein-
uðu þjóðanna var lögfestur í fyrra 
og aukin fræðsla hefur skilað sér í 
meiri vitund um réttindi barna hér 
á landi. Eitt af hlutverkum UNI-
CEF er að fræða börn um réttindi 
sín – og fræða fullorðna um rétt-
indi barna.

Á Íslandi sinnir UNICEF auk 
þess markvissri réttindagæslu 
fyrir börn, fylgist vandlega með 
stöðu barna og beitir sér til dæmis 
fyrir því að stjórnvöld hafi hags-
muni barna að leiðarljósi við 

ákvarðanatöku sína. Við höfum 
sem dæmi ítrekað bent á að ofbeldi 
í sínum fjölmörgu birtingarmynd-
um er ein helsta ógn sem steðjar 
að börnum hér á landi. Við höfum 
beitt okkur af alefli fyrir því að 
minnka ofbeldið og komið með 
vandlega útfærðar lausnir. Þessi 
áhersla UNICEF á Íslandi og ann-
arra aðila á baráttu gegn ofbeldi 
hefur leitt til meiri framlaga til 
málaflokksins. Það er okkur mikið 
fagnaðarefni. 

Ekkert af þessu hefðum við 
getað gert nema vegna þess 
trausts sem við njótum frá heims-
foreldrunum okkar og öðrum 
styrktaraðilum. Ykkur öllum vilj-
um við því færa hjartans þakkir. 
Til hamingju með 10 ára samfylgd 
sem helguð er því að tryggja rétt-
inn til betra lífs fyrir öll heims-
ins börn. 

Þökk sé ykkur! 

Dagsetningin 4. júní er 
bannorð hjá hugsanalögg-
unni í Kína. Þennan dag í ár 
eru 25 ár liðin frá morðárás 
skriðdrekasveita á lýðræð-
ishreyfingu ungs fólks á 
Torgi hins himneska friðar 
í miðborg Beijing. Varlega 
áætlað lágu hundruð manna 
í valnum. Voðaverkið tákn-
aði rökþrot valdamanna 
gegn frómum óskum nýrr-
ar kynslóðar um auknar 
umbætur og lýðréttindi. 

1989 var eitt af þessum árum 
þegar stóratburðirnir komu í kipp-
um: Hrun sovéska heimsveldisins, 
sjálft symból kalda stríðsins, Berl-
ínarmúrinn, var hlutað í sundur og 
haft  í minjagripi, böðull Rúmeníu, 
Sjáseskú, var hrakinn frá völdum 
og umrótið lyfti andófsmanninum 
Vaclav Havel til æðstu metorða í 
Tékklandi. Lítillega teygðist að vísu 

á falli Sovétríkjanna sjálfra 
en það fór ekki á milli mála 
hvert stefndi. Það vinnur 
aldrei neinn sitt dauðastríð 
eins og segir í frægu ljóði 
Steins Steinarr.

Ofsafengin viðbrögð
Fjöldamorðin í Beijing 
voru meðal mestu ótíðinda 
þessa viðburðaríka árs. Ég 
man varla eftir atburði sem 
hefur komið verr við mig. 
Ekki bara vegna þess að ég 

hafði verið þarna við nám nokkrum 
árum áður og tengdist því staðnum 
heldur líka vegna viðbragða yfir-
valda sem voru mjög ofsafengin 
miðað við tilefnið. Það má marg-
skömmuð nútímafjölmiðlun eiga 
að þarna birti hún okkur ófegraða 
instantmynd af stjórnvöldum þegar 
illa stóð á. Valdhafar í okkar heims-
hluta stjórna í krafti umboðs frá 

almenningi eftir leynilegar kosn-
ingar en í alræðisríkjum er engu 
slíku til að dreifa. Því betur sem 
ráðamenn skynja að þeir eiga ekki 
lögmætt tilkall til valda þeim mun 
tilbúnari verða þeir að beita öllum 
meðölum til að hanga á þeim með 
kjafti og klóm.

Kínverskir valdhafar kölluðu 
yfir sig hörð viðbrögð og sátu um 
skeið í skammarkrók almennings-
álitsins. Ég skrifaði fyrir mína 
parta samansúrraða fordæming-
argrein í tímaritið Mannlíf í júlí 
þetta sama ár, mánuði eftir ótíð-
indin, og þremur árum seinna birti 
Mogginn grein eftir mig, „Svívirða 
sem ekki á að gleymast“, sem and-
svar við viðtali við sendifulltrúa 
í kínverska sendiráðinu í Reykja-
vík, en honum fannst orðið tíma-
bært að slá striki yfir þessa óþægi-
legu atburði, sem hefðu hvort eð 
er verið ýktir úr öllu hófi og hálf-

partinn verið að undirlagi erlendra 
aðila. Kínverskir valdhafar eru að 
sönnu löngu sloppnir úr sínum 
skammarkrók en fyrir bragðið 
verður heldur ekki undan því vik-
ist að halda þessu máli vakandi.

Stórstígar breytingar og fram-
farir á fjölmörgum sviðum í Kína 
eru á allra vitorði. Það er náttúr-
lega fagnaðarefni enda var landið 
hálfpartinn eins og Norður-Kórea 
í lok menningarbyltingarinnar, 
seint á sjöunda áratug síðustu 
aldar. En þrátt fyrir miklar breyt-
ingar á mörgum sviðum er alræð-
isfyrirkomulagið í aðalatriðum 
enn við lýði. Þegar kemur að því 
að virða almenn mannréttindi, 
skoðanafrelsi og tjáningarfrelsi er 
Kína í hópi þeirra ríkja sem lakast 
standa.

Uppgjör forsenda stefnubreytingar
Strengilegt bann við allri umfjöll-

un um morðin á Torgi hins him-
neska friðar 1989 – og óþægileg-
ar afleiðingar ef því er ekki sinnt 
– er auðvitað til marks um að hin 
mannskæða skriðdreka árás forð-
um er fleinn í holdi valdhafa. Þeir 
vita upp á sig skömmina. Vonandi 
rennur upp sá dagur að þarna 
verði breyting á. Það er ekki fram 
á mikið farið að landsmenn fái 
að fara ofan í saumana á þessum 
atburðum, fá botn í það sem gerð-
ist, veita fórnarlömbunum upp-
reisn æru og aðstandendum færi 
á að leita  réttlætis. 

Meðan stjórnvöld, hvort sem er í 
Kína eða annars staðar, hafa ekki 
gert upp við voðaverk fortíðarinn-
ar sem framin eru í skjóli eða að 
undirlagi ríkisvalds er alltaf sú 
hætta fyrir hendi að slík voðaverk 
verði endurtekin. Uppgjör, á hvaða 
formi sem það er, er til marks um 
að stefnubreyting hafi átt sér stað.

Óuppgert voðaverk
UTANRÍKISMÁL

Hjörleifur
Sveinbjörnsson
var við nám í 
Beijing 1976–1981

RÉTTINDI 
BARNA

Svanhildur 
Konráðsdóttir
stjórnarformaður 
UNICEF á Íslandi

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.190.000 KR. - GERÐU VERÐSAMANBURÐ
.

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

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

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

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

*

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

5 stjörnu öryggi!
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Í kjölfar Hrunsins vakti 
margt ugg. Það sem sem 
olli mér einna þyngstum 
áhyggjum var að harðri 
þjóðernishyggju yxi fisk-
ur um hrygg líkt og víða 
hafði gerst. Íslending-
ar eru sjálfhverf þjóð og 
skildu varnaðarorð og 
gagnrýni umheimsins 
sem ofsóknir gegn landi 
og þjóð. Uggurinn reynd-
ist ástæðulaus þar til í nýafstöðn-
um kosningum. 

Ekki óvænt
Það kom ekki á óvart að frum-
kvæði að þjóðernishyggju kæmi 
frá Framsókn. Hún hefur lengi 
verið snar þáttur í hugmynda-
fræði flokksins. Í byrjun kann 
hún að hafa verið frjó. Svo er 

ekki nú. Árangurinn af 
útspilinu í moskumálinu 
kom heldur ekki á óvart. 
Hugsanlega gefa úrslitin 
í Reykjavík hugboð um 
hlutfall ákafra þjóðernis-
sinna. Það er þó óvíst. 
Hlutfallið kann að vera 
mun hærra en upp úr 
kössunum kom. Í öllu falli 
er tími til kominn fyrir 
allt vel hugsandi fólk sem 

þráir opið samfélag að snúast til 
varnar gegn tortryggni, útilok-
unarstefnu og  útlendingaandúð. 

Blindgata 
Átökin sem blásið hefur verið til 
snúast um hvort veita eigi mús-
limum og orþodoxum lóðir á sömu 
forsendum og öðrum trúfélögum 
og afturkalla e.t.v. þegar veittar 

lóðir. Í lýðræðislegu réttarríki er 
þessi kostur ekki í boði þótt hug-
myndin hafi nýst í kosningaslag. 

Í stjórnarskrá lýðveldisins 
segir: „Allir eiga rétt á að stofna 
trúfélög og iðka trú sína í sam-
ræmi við sannfæringu hvers og 
eins“. Til þess þurfa múslimar 
moskur ekki síður en kristið fólk 
kirkjur. Auk þess segir: „Enginn 
má neins í missa af borgaraleg-
um og þjóðlegum réttindum fyrir 
sakir trúarbragða sinna“. Og loks: 
„Allir skulu vera jafnir fyrir 
lögum og njóta mannréttinda án 
tillits til … trúarbragða … og stöðu 
að öðru leyti“. Öllum þessum 
mikil vægu mannréttindareglum 
virðast borgarfulltrúar Fram-
sóknar vilja gleyma eða brjóta 
gegn þeim. 

Trúfrelsis- og jafnræðisreglur 

stjórnarskrárinnar vernda rétt 
allra en leggja jafnframt mikil-
vægar skyldur á herðar okkar en 
þar segir líka: „Þó má ekki kenna 
eða fremja neitt (þ.e. í nafni trúar) 
sem er gagnstætt góðu siðferði 
eða allsherjarreglu“, sem og „né 
heldur má nokkur fyrir þá sök 
skorast undan almennri þegn-
skyldu“. Ákvæðunum er ætlað að 
tryggja að enginn misnoti frelsi 
sitt til að brjóta gegn lögum og 
grunngildum landsmanna. Þann-
ig er trúfrelsið stillt af.

Þetta er sá rammi sem stjórn-
arskráin setur um grundvallar-
mannréttindi á trúmálasvið-
inu. Af ákvæðunum verður ekki 
slegið eða kosið um framkvæmd 
þeirra nema með því að ógna lýð-
ræðinu og réttarríkinu. Borgar- 
og skipulagsyfirvöld hljóta því að 

úthluta lóðum til múslima eins og 
þegar aðrir eiga hlut að máli. — 
Eða hvernig málflutningur skyldi 
vera hafður uppi ef kosið yrði um 
slíkt mál? 

Til framtíðar
Nú verðum við sem viljum opið, 
frjálst og friðsamlegt samfélag að 
horfast í augu við raunveruleik-
ann: Við verðum að standa saman 
um grunngildi okkar. – Fram-
sóknarflokkurinn má gjarna vera 
með ef hann vill og endurheimt-
ir trúverðugleika eftir útspilið í 
Reykjavík.

Stöndum saman

Við eigum flest sameigin-
legt að hugsa mikið um mat 
og eiga nóg til af honum. 
Annað sem við eigum sam-
eiginlegt er að sofa. Að 
nærast og sofa eru frum-
þarfir okkar. Án þeirra 
værum við ekki hér. En 
hvað með hreyfingu?

Hreyfing er klárlega 
vanmetin. Einungis um 30 
prósent fólks hreyfa sig 
nægilega mikið dag hvern, 
miðað við opinberar ráð-
leggingar. Við þurfum að hreyfa 
okkur til að viðhalda eðlilegum 
efnaskiptum. Þyngd okkar stjórn-
ast af efnaskiptum líkamans og fæð-
unni sem við innbyrðum. Ef efna-
skiptin eru meiri en hitaeiningarnar 
sem við fáum úr matnum þá grenn-
umst við. Ef hitaeiningarnar eru 
fleiri en efnaskiptin geta unnið úr 
þá fitnum við. Efnaskipti líkamans 
eru tvenns konar: Grunnefnaskipti, 
sem ráðast af fjölda hitaeininga sem 
líkaminn nýtir í hvíld, og umfram-
efnaskipti, sem ráðast af því hversu 
mikið við virkjum vöðva okkar til 
að nýta súrefni og næringarefni í 
að búa til orku og hita. Það sem er 
áhugavert í þessu samhengi er að 
ef við hreyfum okkur reglulega þá 
eykst grunnefnaskiptahraði okkar 

í allt að tvo sólahringa eftir 
eina æfingu. Það þýðir að 
við getum innbyrt fleiri hita-
einingar án þess að fitna. 

Auk þess að geta unnið 
betur úr fæðunni ef við 
hreyfum okkur þá líður 
okkur vel eftir hreyfingu. 
Líkaminn losar vellíðunar- 
og verkjastillandi endorfín 
þegar við hreyfum okkur. 
Rannsóknir hafa sýnt að 
endorfín styrkir ónæmis-
kerfið og þar á meðal dráps-

frumur sem eyða veirum og krabba-
meinsfrumum. 

Lengra og betra líf
Þeir sem hreyfa sig reglulega geta 
átt von á því að lifa lengra og betra 
lífi. Hreyfing gerir líkamann okkar 
betur í stakk búinn til að takast á 
við veikindi. Þeir sem hreyfa sig 
reglulega fá síður lífsstílssjúkdóma 
eins og hjarta- og æðasjúkdóma og 
lungnasjúkdóma: Blóðþrýstingur 
og kólesteról lækkar, hjartað styrk-
ist, lungun þenjast betur út og eiga 
auðveldara með að metta blóðið af 
súrefni. 

Ákveðnar tegundir krabbameina 
eru einnig fátíðari á meðal þeirra 
sem hreyfa sig reglulega. Hér er átt 
við algengustu krabbamein eins og 

í brjóstum, blöðruhálskirtli, lung-
um og ristli. Við vitum þó ekki enn 
hvort hreyfing hafi áhrif á önnur 
krabbamein því það hefur verið 
minna rannsakað. Þeir sem hafa 
greinst með krabbamein og hreyfa 
sig reglulega fá einnig síður krabba-
mein að nýju og auka lífslíkur sínar. 
Krabbamein er ekki lengur dauða-
dómur eins og það var fyrir nokkr-
um áratugum. Meirihluti þeirra 
sem greinist nú með krabbamein 
læknast eða lifir með sjúkdómnum. 

Þeir sjúkdómar sem flestir kljást 
við eru lífsstílssjúkdómar. Nú 
getum við bólusett gegn skæðustu 
smitsóttum eða gefið sýklalyf gegn 
sýklum sem áður felldu heilu fjöl-
skyldurnar. Við getum haft mikil 
áhrif á okkar eigin lífslíkur og lífs-
gæði með því að sinna vel frumþörf-
unum: Fá góðan nætursvefn, borða 
næringarríkan mat og hreyfa okkur 
að minnsta kosti þrisvar til fimm 
sinnum í viku. 

Nú verður Heilsuhlaup Krabba-
meinsfélagsins haldið í 23. skipti 
fimmtudaginn 5. júní (sjá nánar á 
www.krabb.is). Með þessu hlaupi 
erum við að vekja athygli á mikil-
vægi hreyfingar. Nú er tækifæri til 
að fjárfesta í eigin heilsu. Hreyfing 
á að vera jafnmikilvægur hluti af 
lífi okkar og svefn og næring. 

Hvað gerir hreyfi ng fyrir þig?

Um miðjan níunda ára-
tug síðustu aldar var svo 
komið að fiskistofnar í 
höfunum kringum land-
ið voru að eyðast. Hélst 
það í hendur við gróður-
eyðingu og víðtækan upp-
blástur lands. Eigendur 
og umsjónarfólk auðlinda 
þjóðarinnar voru komin 
vel á veg með að farga 
gæðum láðs og lagar. Við 
eyðingu sjávarauðlindar-
innar var brugðist og stjórnkerfi 
fiskveiða komið á. Annars vegar 
var heildarafli hverrar fiskteg-
undar ákveðinn. Hins vegar var 
öllum útgerðum í sjósókn úthlutað 
ókeypis aflamarki byggðu á afla-
reynslu, sem var föst hlutdeild í 
árlega leyfðum heildarafla. Þess-
ar aflaheimildir voru framseljan-
legar, sem var driffjöður þess að 
auka hagræði.

Það var flestum þeim sem komu 
að mótun aflamarkskerfisins ljóst 
að frjálst framsal myndi færa 
aflaheimildir milli útgerða og þar 
með byggðarlaga. Þegar búið var 
að draga saman heildarþorskafla 
úr 450 þ. tonnum í 165 þ.t., hefði 
óbreytt útgerðarmunstur lagt bæði 
byggðarlög og útgerðir í rúst. Eina 
leiðin til að bjarga útgerðarstöð-
um og efla útgerðarfyrirtæki var 
að gera kvótakaup frjáls. 

Okkur, sem um þessi mál fjöll-
uðum, var einnig ljóst að veik fjár-
hagsstaða íslenskra útgerðarfyrir-
tækja gerði þau að auðveldri bráð 
erlendra stórútgerða, þegar við-
skiptaheimurinn færi að opnast. Á 
þeim þrjátíu árum sem þetta kerfi 
hefur verið við lýði, hafa flest öll 
markið þess náðst. Afleiðingarnar 
fyrir byggðir landsins hafa verið 
miklar. Án frjálsa framsalsins 
hefðu þær hins vegar orðið mun 
umfangsmeiri og erfiðari viðfangs. 
Kerfið hefði staðnað í örsmáum 
óarðbærum útgerðum, sem rekn-
ar hefðu verið með tíðum gengis-
fellingum og ríkisaðstoð.

Erlent fjármagn í útgerð
Í EES-samningnum eru skýr 
ákvæði um bann við erlendri fjár-
festingu í íslenskum sjávarút-
gerðum. Á upphafsárum nýs fisk-
veiðistjórnunarkerfis var þetta 
skiljanleg ráðstöfun. En það hefur 
breyst. Íslensk útgerð er í sterkri 
stöðu um þessar mundir. Þær 
útgerðir sem ekki hafa skuldsett 
sig úr hófi með dýrum kvótakaup-
um eða spákaupmennsku, standa 
almennt sterkt að vígi. Í fram-
haldi af styrkingu útgerðanna 
hófu þær sókn erlendis. Nú voru 
það íslenskir útgerðarmenn sem 
keyptu erlendar útgerðir og urðu 
að öflugustu útgerðarfyrirtækjum 
Evrópu. 

En eins og frjálsa framsal-
ið var nauðsynleg ráðstöfun til 
að miðla afla til öflugustu fyrir-
tækjanna, þá er frjálst fjármagns-

flæði besta ráðstöfunin til 
að styrkja fjárhagsstöðu, 
endurnýjun og markaðs-
öflun íslenskra útgerða. 
Það er því fagnaðarefni 
að skráning þeirra í kaup-

höllinni sé hafin. Jafnframt þarf 
að opna fyrir erlent fjármagn, 
því lífeyrissjóðir eru ekki fram-
sæknustu fjárfestarnir. Ekkert er 
að óttast þótt erlendir fjárfestar 
taki þátt í að fjármagna útgerðir 
hérlendis. Okkur er í lófa lagið 
að setja ákvæði sem niðurnjörva 
í stjórnarskrá eignarhald þjóðar-
innar á auðlindinni og jafnframt 
að allir sem geri út greiði þjóðinni 
afnotagjald. Þannig myndi íslensk 
útgerð þróast best. 

Uppdiktuð hræðsla 
eða eiginhagsmunir?
Í þessu samhengi er fróðlegt að 
skoða afstöðu LÍÚ til Evrópusam-
bandsins. Sá matseðill sem LÍÚ 
réttir að okkur er fullur af sérrétt-
um sem allir eru eldaðir úr ótta og 
hræðslu. Þeir eru hræddir við að 
stjórn sjávaraútvegsmála flytjist 
til Brussel. Flestallir sérfræðingar 
sem kynnt hafa sér þessi mál eru 
sammála um að stjórn sjávarút-
vegsmála héldist hérlendis, vegna 
þess að við eigum enga fiskveiði-
lögsögu með ESB og ekki væri til 
staðar nein veiðireynsla erlendra 
þjóða hér við land. Þar að auki 
væri hér eitthvert öflugasta stjórn-
kerfi fiskveiða sem fyrirfyndist. 

LÍÚ óttast að verða afskipt í 
veiðum úr flökkustofnum. Vitað er 
þó að við myndum halda óbreytt-
um veiðirétti úr þessum stofnum 
sem búið er að semja um. Jafnvel 
makríllinn er nánast frágenginn. 
Þá hræðast þeir evrópska fjárfest-
ingu. Erfitt er að skilja hræðslu öfl-
ugustu útgerðarfyrirtækja Evrópu 
við erlenda fjárfestingu. Stunda 
þau hana þó sjálf í allmiklum mæli 
í aðildarlöndum ESB. Ekki hafa 
keyptar útgerðir þar verið flutt-
ar til Íslands. Þeim virðist vegna 
vel í höndum íslenskra útgerðar-
manna. Hvar liggur vandinn? 
Hvað er verið að vernda? Jú, sagði 
þekktur fjármálamaður við mig, 
það er verið að vernda vitleysuna. 
Kannski raunveruleg ástæða þess-
arar fælni sé þó önnur og dýpri. 
Vera má að íslenskir útgerðar-
menn vilji með þessu koma á og 
festa síðan í sessi eignarhald sitt 
á sjávarauðlindinni. Þeir gera það 
best með því að sveipa kufli full-
veldis- og sjálfstæðisbaráttu yfir 
kröfur sínar um alíslenskt eign-
arhald. Það væri sanngöfugur og 
óeigingjarn tilgangur eins og þeim 
einum sæmir.

Að vernda 
vitleysuna, eða …?

SAMFÉLAG

Hjalti Hugason
prófessor

➜ Það kom ekki á óvart að 
frumkvæði að þjóðernis-
hyggju kæmi frá Framsókn.

➜ Kannski raunveru-
leg ástæða þessarar 
fælni sé þó önnur og 
dýpri.

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Lára G.
Sigurðardóttir
læknir

SJÁVARÚT-
VEGUR

Þröstur Ólafsson
hagfræðingur
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PÁLMAR 
RÁÐINN 
FORSTJÓRI 
SAMSKIPA HF. 
➜ Yfi rstjórn Samskipa 

hefur gengið frá 
ráðningu Pálmars Óla 
Magnússonar í starf 
forstjóra Samskipa hf. 

➜ Pálmar hefur starfað 
sem framkvæmda-
stjóri hjá Lands-
virkjun. Hann hefur 
störf í júlí.

➜ Stjórnendur sam-
stæðunnar stefna 
að frekari umsvifum 
í Austur-Evrópu, 
segir Ólafur Ólafs-
son, stjórnarformaður 
Samskip Holding BV.
 SÍÐA 6

Sjónmælingar 
í Optical Studio

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind  
sími 5288500

Optical Studio í Keflavík  
sími 4213811

Optical Studio í Leifsstöð  
sími 4250500

Prentgripur

V I Ð  ELSKUM 

U M H V E R F I Ð !

Sigurður nýr forstjóri Deloitte
Sigurður Páll Hauksson tók við sem forstjóri endur-
skoðunar- og ráðgjafarfyrirtækisins Deloitte 1. júní 
síðastliðinn af Þorvarði Gunnarssyni. 

Frá þessu er greint í fréttatilkynningu fyrirtæk-
isins. Þar segir að Sigurður Páll hafi starf-
að í yfir 20 ár við endurskoðun og ráð-
gjöf og verið meðeigandi Deloitte frá 
árinu 2003. Hann hóf störf hjá fyrir-
tækinu árið 1994 og lauk löggildingu í 
endurskoðun árið 1998.

„Ég er fullur tilhlökkunar að 
takast á við öll þau spennandi 
verkefni sem fram undan eru,“ 
segir Sigurður Páll í tilkynn-
ingunni.  - sá

TM seldi tveggja milljarða hlut
Tryggingamiðstöðin (TM) seldi í gær 74 millj-
ónir hluta í HB Granda fyrir tæpa tvo milljarða 
króna. 

Fyrirtækið seldi bréfin þegar gengi þeirra 
var um 27 krónur á hlut. TM á nú rúman eins 
prósenta hlut í sjávarútvegsfyrirtækinu.

Gengi hlutabréfa HB Granda hafði hækkað 
um 0,93 prósent við lokun markaða í gær. Velta 
með bréf fyrirtækisins nam 2.054 milljónum 
króna en heildarveltan í Kauphöllinni var 2.623 
milljónir. Mesta hækkun dagsins var á hluta-
bréfum Marel en þau hækkuðu um 1,4 prósent í 
142 milljóna króna veltu.  - hg  

App iOS 8 aðstoðar sykursjúka
Bandaríski tæknirisinn Apple hefur kynnt nýjar 
útgáfur af stýrikerfunum iOS, fyrir iPhone, 
og OS X, fyrir tölvur fyrirtækisins. Með iOS 8 
og OS X Yosemite, sem væntanleg eru í haust, 
verður hægt að framkvæma enn fleiri aðgerðir 
í Mac-tölvu, eða iPad, með iPhone-síma. 

Af þeim nýju forritum sem iOS 8 býður upp 
á má helst nefna heilsuappið Health. Það mælir 
lífsmörk notenda, svo sem blóðþrýsting og púls, 
og getur sent þær upplýsingar með sjálfvirk-
um hætti til læknis viðkomandi notanda. Einnig 
getur appið gagnast sykursjúkum, en með hjálp 
sérstaks aukabúnaðar getur það mælt blóðsyk-
ur notandans og safnað upplýsingum um blóð-
sykurssveiflur.  - rkr



 | 2  4. júní 2014 | miðvikudagur

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagur 4. júní
➜ Fasteignamarkaðurinn í mán-

uðum eftir landshlutum

Fimmtudagur 5. júní 
➜ Aðalfundur Haga

Föstudagur 6. júní
➜ Helstu liðir í efnahagsreikningi 

SÍ og gjaldeyrisforði
➜ Landsframleiðslan á 1. árs-

fjórðungi 2014
➜ Gistinætur á hótelum í apríl 2014

Þriðjudagur 10. júní 
➜ Fjöldi þinglýstra leigusamninga 

um íbúðarhúsnæði eftir lands-
hlutum

➜ Fjármál hins opinbera á 1. árs-
fjórðungi 2014
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Harpa Ólafsdóttir, stjórnarfor-
maður Gildis lífeyrissjóðs, segir 
að tillaga um að fulltrúi sjóðs-
ins í stjórn Haga fari fram á að 
ráðningarsamningur við forstjóra 
fyrir tækisins verði endurskoðaður 
sé ótæk. Ekki sé hægt að ætla eina 
fulltrúa sjóðsins í stjórn verslun-
arfyrirtækisins að leggja tillög-
una fram.

Tillagan kom upphaflega frá 
Erni Pálssyni, framkvæmdastjóra 
Landssambands smábátaeigenda 
og fulltrúa í fulltrúaráði sjóðsins. 
Örn lagði hana fram á ársfundi 
Gildis í lok apríl en í tillögunni er 
miðað við að laun, hlunnindi og 
árangurstengdar þóknanir for-
stjóra Haga fari ekki umfram þrjár 
milljónir króna á mánuði. Mánað-
argreiðslur forstjórans eru þar 
sagðar vera sex milljónir króna. 
Jafnframt er lagt til að ráðning-
arsamningar annarra stjórnenda 
fyrir tækisins verði endur skoðaðir. 

Tillögunni var vísað til stjórnar 
Gildis en hún hefur ekki verið lögð 
fram á stjórnarfundum Haga. 

„Við getum ekki gert þetta með 
þeim hætti að ætla einum stjórn-
armanni að fara fyrir okkar hönd 
með þessa kröfu. Þeir sem eru 
stjórnarmenn í Högum vinna eftir 
sinni sannfæringu þó svo að við 
eigum þarna stóran hlut og höfum 
vissulega einhverja sýn á þessi 
launamál,“ segir Harpa.

„Tillagan er ekki tæk enda var á 
ársfundinum farið yfi r lagaleg rök 

hennar og þau 
halda ekki. Hins 
vegar h lutu 
þessi sjónarmið 
mikinn hljóm-
grunn á árs-
fundinum enda 
höfum við lengi 
haft af þessu 
áhyggjur,“ segir 
Harpa.

Lífeyrissjóðurinn á 10,3 pró-
senta hlut í Högum. Stjórn sjóðs-
ins starfar, að sögn Hörpu, eftir 
hluthafastefnu sem mótuð var á 
síðasta ári.   

„Í þeirri stefnu erum við með 
ákveðinn ramma þar sem við horf-
um til þess með hvaða hætti eigi að 
ákveða laun, bæði stjórnarmanna 
og stjórnenda. En við keyptum 

okkur inn í Haga löngu áður en 
sú stefna var mótuð. Þar er vand-
inn. En vissulega höfum við okkar 
skoðanir á málinu og ákveðnar 
áhyggjur í þeim efnum.“

Árni Hauksson, stjórnarformað-
ur Haga, segir í ársskýrslu fyrir-
tækisins, sem kom út á mánudag, 
að laun stjórnenda séu „hressi-
lega tengd árangri þeirra í starfi “. 
Launin hafi  verið góð sökum þess 
mikla árangurs sem stjórnendur 
hafi  náð í sínum störfum.  

„Þetta eru há laun. Það er ekki 
hægt að neita því. Spurningin er 
hins vegar hvað er hægt að gera. 
Stjórn Haga hefur með þetta að 
gera og nú er ársfundur fyrirtæk-
isins í þessari viku og þá kemur 
væntanlega ný stjórn,“ segir 
Harpa. 

Segir tillögu um laun  
forstjóra Haga ótæka
Tillaga um að laun forstjóra Haga verði endurskoðuð er ótæk að 
sögn stjórnarformanns Gildis lífeyrissjóðs. Hún hafi því ekki verið 
lögð fram á stjórnarfundum Haga. Gildi á 10,3% í fyrirtækinu.  

LÍFEYRISSJÓÐIR 
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

STOFNAÐUR 2005  Gildi er þriðji stærsti lífeyrissjóður landsins en 180 þúsund einstaklingar 
eiga réttindi hjá sjóðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FINNUR ÁRNASON 
er forstjóri Haga

Taktu gæðin 
með þér í nesti.

Allt í einumpoka

ÞÆGILEGT! Frábært fyrir ferðaskrif-
stofur eða fyrirtækjahópa. 
Hægt er að hafa pokann 
í ýmsum útfærslum og 
stærðum. Gerum verð-
tilboð fyrir stærri hópa.

Nestispokinn 
frá Sóma

565 6000 / somi.is

Kýpversk stjórnvöld léttu á föstu-
dag öllum innlendum fjármagns-
höftum sem hvílt hafa á landinu 
í rúmlega eitt ár í kjölfar falls 
bankakerfi sins þar í landi. 

Fjármálaráðherra landsins, 
Harris Georgiades, sagði þá að 
Kýpverjar gætu að nýju stofnað 
bankareikninga í landinu óhindr-
að. Hann tók þó fram að enn væru 
í gildi allar takmarkanir sem 
varða viðskipti við útlönd. Kýp-
versk stjórnvöld stefna þó að því 
að slík höft verði afnumin undir 
lok þessa árs. 

Íbúar Kýpur mega nú einnig 
innleysa ávísanir sem nema 
hærri upphæðum en 50 þúsund 
evrum og fyrirtæki ávísanir að 

upphæð 200 þúsund evrur. Afl étt-
ingin kemur rétt rúmlega fjórtán 
mánuðum eftir að Kýpur hlaut 
tíu milljarða evra neyðarlán frá 
öðrum Evrópuríkjum og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum. 

Kýpverska fjármálaráðuneyt-
ið sagði að jákvæðar horfur hjá 
alþjóðlegum matsfyrirtækjum 
og aukið alþjóðlegt traust á efna-
hagskerfi  landsins hafi  skipt sköp-
um í því að létta á höftunum.  - sój

Fjármálaráðherra Kýpur kynnti ákvörðun stjórnvalda um að létta á innlendum fjármagnshöftum: 

Kýpverjar létta á höftunum
MÓTMÆLT 
 Fjölmenn 
mótmæli 
brutust út á 
Kýpur í mars 
2013 í kjölfar 
bankakrepp-
unnar þar í 
landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hrannar Pétursson, upplýsinga-
fulltrúi Vodafone, segir það hafa 
verið rætt innan fyrirtækisins að 
rukka fyrir alla internetnotkun, 
innlenda og erlenda, eins og Síminn 
hefur ákveðið að gera.  

„Það hefur svo sem lengi verið 
talað um það að einn daginn kæmi 
að því að meðhöndla innlent og 
erlent með sama hætti. Þetta er 
í takt við það sem gerist víða úti í 
heimi,“ segir Hrannar.

Síminn kemur til með að rukka 
fyrir alla internetnotkun, innlenda 
og erlenda, frá og með 1. septem-

ber. Hingað til hefur erlend internet-
notkun einungis verið gjaldfærð. Við 
þessa breytingu er talið að gagna-
notkun heimila muni mælast þrefalt 
meiri en nú en gagnamagnið verður 
þó aukið, þrefalt til fi mmtánfalt.  

„Almennt séð þá held ég, algjör-
lega burtséð frá Símanum, að það 
megi færa fyrir því rök að þetta 
kerfi  sé einfaldara. Það er oft óljóst 
hvort gögnin koma frá útlöndum eða 
ekki. Það má því alveg færa fyrir 
því rök að það sé eðlilegast að gera 
þetta svona,“ segir Hrannar jafn-
framt.  - sks

Rætt hefur verið innan Vodafone að rukka fyrir alla internetnotkun en engar ákvarðanir hafa verið teknar:

Gæti farið að fordæmi Símans

EINFALDARA KERFI  Hrannar 
Pétursson segir að færa megi rök 
fyrir því að það sé eðlilegast að 
rukka fyrir alla internetnokun.  

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
 22,3% frá áramótum

HB GRANDI
 7,6% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN
 -18,9% frá áramótum

VODAFONE
 -1,3% í síðustu viku
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Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 144,00 -5,9% 0,0%

Bank Nordic (DKK) 118,00 -9,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 233,00 -11,1% 1,3%

Fjarskipti (Vodafone) 31,20 14,5% -1,3%

Hagar 44,90 16,9% 1,1%

Icelandair Group 17,80 -2,2% 1,4%

Marel 108,50 -18,4% 2,8%

N1 16.70 -11,6% 0,0%

Nýherji 4,20 15,1% 2,4%

Reginn 16,10 3,5% 0,0%

Tryggingamiðstöðin* 26,00 -18,9% 1,0%

Vátryggingafélag Íslands** 9,12 -15,5% 2,2%

Össur 280,00 22,3% 1,1%

Sjóvá 12,72 -5,8% 1,7%

HB Grandi 27,00 -2,5% 7,6%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1171,45 -7,0% 1,7%

First North Iceland
Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 20,00 50,9% 0,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 0,0%

Atlantic Petroleum (DKK) 145,00 0,0% 0,0%

*fyrsta verð 08. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013



Lítið og öflugt �ölnotatæki
Xerox WorkCentre 6015ni er gríðarlega
öflugt �ölnotatæki, prentari, skanni og
ljósritun í einni vél.

Verð áður: 74.990 kr.
Verð nú: 69.990 kr.

Öflugur vinnuhestur á góðu verði
Dell Latitude E5430 fartölva er með styrkta 
umgjörð og hentar því vel fyrir fólk á ferðinni. 

Verð áður: 266.090 kr.
Verð nú: 169.900 kr.
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Velkomin í verslanir okkar í Guðrúnartúni Reykjavík og
Tryggvabraut Akureyri.

Nánari upplýsingar má finna á www.advania.is/tilbod, 
í síma 440 9010 eða í tölvupósti á sala@advania.is

Sköpuð
hvort fyrir annað

Áreiðanleg borðtölva
bjartur tölvuskjár

og

Parið á 
tilboðsverði 
169.980 kr.

Bjartur og skarpur tölvuskjár
Dell Professional P2314H 23" skjárinn er 
hæðarstillanlegur, hefur marga tengimögu-
leika og býður bjarta og góða mynd.

Verð áður: 43.990 kr.
Verð nú: 38.990 kr.

Bjartur og skarpur tölvuskjár
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Stjórn Samskip Holding BV hefur 
gengið frá ráðningu Pálmars Óla 
Magnússonar, framkvæmdastjóra 
framkvæmdasviðs Landsvirkjun-
ar, í starf forstjóra Samskipa hf. 

Ákvörðunin var kynnt starfs-
mönnum félagsins í gær. Pálm-
ar mun hefja störf í júlí en hann 
starfaði  áður hjá Samskipum frá 
1998 til 2011. Hann mun sjá um 
fl utningastarfsemi félagsins til og 
frá Íslandi og Færeyjum og allt 
sem henni tengist.

Þrír forstjórar
Í síðustu viku kynnti stjórn Sam-
skip Holding BV, yfi rstjórn sam-
stæðunnar, áform um skipulags-
breytingar. Samkvæmt þeim 
verða fl utningakerfi  samstæðunn-
ar sameinuð undir nafni Samskipa 
og fl utningsmiðlun fyrirtækisins  
undir Samskip Logistics. 

Samskip mun sjá um grunn-
fl utningakerfi ð í Evrópu og þar á 
meðal fl utninga til og frá Íslandi. 
Daninn Jens Holger Nielsen verð-
ur forstjóri Samskipa með aðset-
ur í Hollandi, eins og kom fram í 
fréttatilkynningu um breytingarn-

ar. Pálmar mun aftur á móti stýra 
dótturfélaginu Samskip hf. 

Ásbjörn Gíslason, sem áður 
var annar tveggja forstjóra Sam-
skipa, tekur við stöðu forstjóra 
Samskip Logistics. Hann verður 
með aðsetur í Hollandi og meðal 
annars ábyrgur fyrir FrigoCare, 
frystigeymslum samstæðunnar 
utan Íslands og Færeyja, dóttur-
félaginu Silver Sea í Noregi og 
Samskip IcePack.

„Það er verið að skipta þessu 
upp þannig að Samskip Logistics 
mun sjá um fl utningsmiðlun Sam-
skipa um allan heim sem tekur þá 
til frystifl utninganna og annarra 
flutninga þar sem við erum að 
nota okkar fl utningakerfi  og kerfi  
hvers sem er í raun og veru,“ segir 
Pálmar. 

Hagnaður upp á tvo milljarða
„Það sem við erum að gera með 
þessum skipulagsbreytingum er 
annars vegar að skerpa áhersl-
una á áframhaldandi vöxt og við-
gang félagsins en ekki síður að 
tryggja að við séum með skýran 
fókus á okkar heimamarkað hérna 
á Íslandi. Við ætlum áfram að veita 
viðskiptavinum okkar hér heima 
hagkvæmar heildarlausnir í fl utn-
ingum og viljum tryggja að þeir 

njóti góðs af þeim árangri sem við 
erum að ná erlendis,“ segir Pálmar. 

„Með aukinni samhæfi ngu fl utn-
ingakerfanna til og frá Íslandi 
teljum við okkur ná kostnaðar-
legri hagræðingu og sá möguleiki 

opnast að viðskiptavinir okkar á 
Íslandi geti fylgst með og rakið 
sendingar í gegnum flutninga-
kerfi  okkar, ekki aðeins til og frá 
Íslandi, heldur jafnframt innan 
Evrópu.“ 

Samskipasamstæðan hagn-
aðist um tvo milljarða króna á 
síðasta ári þegar veltan nam 88 
milljörðum. Í tilkynningu félags-
ins um skipulagsbreytingarnar 
er tekið fram að spár þess geri 

Ráðinn til að stýra Samskipum hf. 
Yfirstjórn Samskipa hefur gengið frá ráðningu Pálmars Óla Magnússonar í stöðu forstjóra Samskipa hf. Pálmar 
hefur starfað hjá Landsvirkjun en hann mun sjá um flutningastarfsemi félagsins til og frá Íslandi og Færeyjum. 

NÝR FORSTJÓRI  Pálmar er vélaverkfræðingur og starfaði hjá Samskipum frá 1998-2011.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

VIÐTAL 
HARALDUR GUÐMUNDSSON
HARALDUR@FRETTABLADID.IS MIKIL FLUTNINGSGETA  Í gámaflota 

Samskipa eru um 19 þúsund gámar.



Nasofan nefúðinn inniheldur barksterann fluticason própíónat. Barkster-
ar eru mjög virk bólgueyðandi efni sem hindra myndun ýmissa boðefna í 
ónæmiskerfinu, m.a. í ofnæmi. Einkenni frá nefi vegna ofnæmis geta verið 

nefstífla, nefrennsli, kláði í nefi og hnerri.  Með því að gefa barkstera staðbund-
ið í nef er hægt að hafa áhrif á þessi algengu ofnæmiseinkenni frá nefi. 

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna, 18 ára og eldri, er 1-2 úðaskammtar 
í hvora nös einu sinni á dag, helst að morgni. Auka má skammt í mest 2 
úðaskammta í hvora nös tvisvar á dag þar til einkenni minnka og halda þá 
áfram að nota venjulegan skammt.

Það getur tekið nokkra daga fyrir lyfið að virka þrátt fyrir reglulega 
notkun. Þegar bati hefur náðst á að halda áfram að nota minnsta skammt 
sem þarf til að hafa stjórn á einkennum. Ráðlagt er að hefja meðferð við 
frjókornaofnæmi eins fljótt og hægt er, jafnvel áður en frjókornatímabilið 
hefst.

Nasofan nefúðinn fæst án lyfseðils á góðu verði í öllum apótekum. Án ávís-
unar frá lækni er Nasofan eingöngu ætlað einstaklingum 18 ára og eldri. Mik-
ilvægt er að lesa fylgiseðil lyfsins fyrir notkun og kynna sér notkunarleiðbein-
ingar og helstu varúðarreglur. Stutta samantekt um lyfið má sjá hér á eftir.

NÝR NEFÚÐI GEGN 
OFNÆMISBÓLGUM
LYFIS KYNNIR  Nýtt í lausasölu. Nasofan-nefúða. Í fyrsta 
sinn á Íslandi fæst nú nefúði í lausasölu í apótekum sem 
inniheldur barkstera og notaður er við árstíðabundnum 
ofnæmisbólgum í nefi. Sambærileg lyf hafa hingað til 
eingöngu verið fáanleg gegn ávísun læknis.

914 METRAR
Fjölmargir ganga á Esjuna yfir sumarið. Hæsti 

tindur hennar er 914 metrar. Hlíðar 
fjallsins þykja nokkuð brattar og því 
ber það vott um ágætis úthald og þol 
að komast án mikilla vandkvæða á 

toppinn.
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FÆST ÁN LYFSEÐILS
Nasofan-nefúðinn inniheld-
ur barksterann flut icason pró-
píónat og er fyrsta og eina lyfið 
sinnar tegundar sem fæst án 
lyfseðils á Íslandi.

NOTKUN
Notast við nef-

stíflu, nefrennsli, 
kláða í nefi og 

hnerra.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 

þurrkari >

<
h

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

Heyrðu umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
til reynslu

Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.
Fáðu heyrnartæki 

til reynslu

Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.

Fyrstu heyrnartækin 
sem tengjast þráðlaust 

við snjalltæki

Heyrðu 
umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
til reynslu

www.gengurvel.is 

PRO STAMINUS
ÖFLUGT NÁTTÚRULEGT EFNI FYRIR KARLMENN

Pissar þú oft á 
nóttunni?
Er bunan orðin 
kraftlítil?

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

PRO STAMINUS fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða
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afsláttur

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

● NEFSTÍFLA
● NEFRENNSLI
● KLÁÐI Í NEFI
● HNERRI



FÓLK|FERÐIR

Það leið ekki nema mínúta 
frá því ég sá Runólf fyrst 
þar til að ég hafði fest kaup 

á honum; þetta var ást við fyrstu 
sýn,“ segir Guðbjörg Gissurar-
dóttir, fagurkeri, náttúruunnandi 
og ritstjóri tímaritsins Í boði nátt-
úrunnar.

Guðbjörg er að tala um Run-
ólf; rauðbirkinn, 37 ára gamlan 
Frakka af tegundinni Renault 
Estafette, árgerð 1977. Ástmöginn 
ætlar hún að lána tveimur heppn-
um ferðalöngum í fyrstu Hand-
Picked-ferðina um Ísland.

„HandPicked Iceland varð til 
þegar ég lenti í því æ ofan í æ að 
finna ekki annað en hamborgara- 
og pitsustaði á ferðalagi mínu 
um landið. Þá áttaði ég mig á að 
ferðamenn bráðvantaði leiðar-
vísi um úrvalið af því besta sem 
Ísland geymir og gaf út fyrsta 
HandPicked-bæklinginn sem enn 
er sá eini sinnar tegundar um 
leyndar gersemar Íslands.“

Fyrsti HandPicked-bæklingur 
Guðbjargar hét Eat, síðan kom 
Sleep, næst Shop & Play og nú 
Kids & Culture fyrir krakka og 
menningu. Sjálf fer Guðbjörg um 

land allt til að sannreyna Hand-
Picked-staðina og tryggja að allt 
sé í lagi.

„Þetta er afar persónulegt verk-
efni og ég handtíni staði sem ég 
mundi sérvelja handa mínum 
bestu vinum til að upplifa og 
njóta. HandPicked Iceland er 
gæðastimpill og með HandPicked-
kort við höndina er eins og að 
ferðast um sveitir lands með góð-
um vini sem gjörþekkir landsins 
yndislegustu ævintýri sem maður 
annars færi sennilega á mis við.“

Í ÓVISSUFERÐ MEÐ RUNÓLFI
Dagana 1. til 8. júlí verður farið í 
fyrstu HandPicked-óvissuferðina. 
Umsóknir eru öllum opnar og 
umsóknarfrestur til laugardagsins 
7. júní.

„Við leitum að pari, vinum, 
elskendum eða hverjum þeim 
sem langar að upplifa „slow 
travel“-ferðamennsku og njóta 
ósvikinna ævintýra með Runólfi. 
Runólfur er í Fornbílaklúbbnum 
og fer ekki hraðar en 70 kílómetra 
á klukkustund. Því fer maður 
hægt um íslenskt landslag og 
nýtur útsýnis á hæfilegum hraða.“ 

Þeir sem verða fyrir val-
inu leggja af stað frá Reykjavík 
þriðjudaginn 1. júlí með átta um-
slög í farteskinu og halda þaðan 
út í buskann.

„Í farangrinum verður eitt 
umslag fyrir hvern dag með fyrir-
mælum um hvar á að stoppa, 
borða, versla, gista, njóta og 
upplifa ótal áhugaverða og 
skemmtilega hluti á HandPicked-
kortinu. Innifalið er bensín á 
bílinn, sjö nátta gisting í Run-
ólfi og á hótelum, tvær til þrjár 
máltíðir á dag hjá sérvöldum 
Hand Picked-vinum, fjölbreyttar 
ferðaupplifanir og óvæntar upp-
ákomur sem ekki má segja frá. 
Í staðinn þurfa ferðalangarnir 
að taka með sér góða skapið og 
deila upplifun sinni með texta og 
myndum í gegnum bloggið okkar 
og samfélagsmiðlana.“

Ævintýraþyrstir geta sent 
stutt bréf á ensku um sjálfa sig 
og ferðafélagann á netfangið gg@
ibn.is ásamt myndum af báðum. 
Tilkynnt verður um þá heppnu 
á Facebook. Sjá handpickedicel-
and.is.

 ■ thordis@365.is

RÓMANS Í RUNÓLFI
FERÐALAG  Ertu ævintýragjarn og hefur gaman af óvæntum uppákomum? Þá 
gefst tækifæri til að ferðast í 37 ára gömlum húsbíl um sérvalda staði Íslands.

ÁSTARSAMBAND  Guðbjörg Gissurardóttir segir Runólf ótrúlega rómantískan og sætan ferðafélaga. Bíllinn var fluttur til landsins af 
arkitekt og skipasmið sem sérhannaði í hann haganlegar innréttingar. MYND/GVA

Á ferð um íslenskar sveitir jafnast 
ekkert á við heimagert nesti sem 
snætt er undir berum himni í ís-
lenskri náttúru. Víða er hægt að 
finna nestisborð í heillandi um-
hverfi í námunda við þjóðveginn 
eða rómantískar lautir til að æja í 
og fá sér nesti.

Girnilegt nesti samanstendur af 
gómsætum samlokum sem bera 
hugmyndaflugi sælkerans fag-
urt vitni, huggulegu sætabrauði, 
súkkulaði, ávöxtum og heitum eða 
köldum drykkjum við hæfi. 

Sjálf samlokugerðin býður upp 
á óendanlega möguleika í samsetn-

ingu áleggs og indælt er að bera 
óvæntar en gómsætar útfærslur á 
borð samferðafólksins. 

Mikilvægt er að búa vel um nest-
ið, bera það fram í fallegri körfu, á 
sumarlegum bakka eða tréskurðar-
bretti og í gamaldags blikkstömp-
um ofan á dúk eða hlýlegt teppi. 

Lostætar samlokur sem gleðja 
bæði munn og maga eru til dæmis 
gróft pítubrauð með salami, kletta-
salati, camembert-osti og mangó-
mauki, ciabatta með pestói, túnfisk-
salati og sólþurrkuðum tómötum, 
baguette með hráskinku, gráðaosti, 
vínberjum og salatblaði, vefjur með 

beikoni, kjúklingi, guacamole og 
parmesan-osti eða langlokur með 
barbeque-nautakjöti, gljáðum rauð-
lauk og súrum gúrkum.

MAULAÐ Í MJÚKUM MÓ
Nestisstund í fallegri náttúru í alfaraleið býr til ljúfar minningar og setur 
ævintýraljóma á ferðalagið.

LOSTÆTI Það jafnast ekkert á við heima-
gert nesti.

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

Flottar buxur

Kr. 4.990.-
Str. S-XXL

Tveir litir

Við erum á Facebook

ÉG MÓTA
BODY
FIRMING
Ég viðheld teygjanleika húðarinnar. Byrjaðu 
bara á að bera mig reglulega á líkamann og þú 
helst flott og fitt. Frábært krem með góðum 
innihaldsefnum eins og Elastín, Kollagen og 
Pomegranate.

Made in Italy
www.master-line.eu

Fæst í apótekum og Hagkaup

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans
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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.

Ayers Rock í Ástralíu, eitt helsta náttúruundur veraldar, skiptir litum yfir daginn.

Samfélagsmiðillinn Pinterest er 
ótrúlega skemmtilegt tól þegar 
skipuleggja þarf ferðalög, hvort 
sem um er að ræða ferðalagið 
fram undan eða draumaferð-
ina sem farin verður síðar. Um 
margra ára skeið hafa ferðalang-
ar notað ferðabæklinga og hefð-
bundnar vefsíður til að kynna 
sér framboð áfangastaða og 
hvað er í boði á hverjum stað. 

Nú geta notendur Pinterest 
stofnað sérstaka möppu fyrir 
áfangastaðinn eða ferðalagið 
og safnað saman myndum í 
möppuna. Það er mun þægilegri 
og skemmtilegri kostur en að 
klippa út greinar úr bæklingum 
eða reyna að halda utan um 
margar vefslóðir og Instagram-
myndasíður. Það er lítið mál að 
búa til nokkrar möppur fyrir 
ferðalagið. 

Ef stefnt er til Ítalíu í sumar 
má til dæmis stofna sér möppu 
utan um áfangastaðinn, aðra 
um veitingastaði, enn aðra um 
söfn og skemmtigarða, auðvitað 
þarf eina möppu fyrir verslanir 
á staðnum og svo mætti lengi 
telja. Í hverja möppu eru síðan 

myndir „pinnaðar“ og annað efni 
við hæfi. 

Einnig er hægt að fylgja eftir 
öðrum ferðalöngum og „pinna“ 
myndir þeirra og svo býður 
Pinterest upp á góða leitarvél. 
Þar má finna fjölda mynda en á 
bak við flestar þeirra er slóð á 
viðkomandi vefsíðu með frekari 
fróðleik um myndefnið.

PINTEREST HJÁLPAR TIL

Þeir nemendur sem skólinn 
útskrifar fara beint út á 
vinnumarkaðinn. Það er 

mikil eftirspurn eftir menntuðum 
leiðsögumönnum, sérstaklega 
leiðsögumönnum sem tala suð-
ræn tungumál svo sem spænsku, 
frönsku, ítölsku og portúgölsku,“ 
útskýrir Friðjón Sæmundsson, 
skólastjóri Ferðamálaskóla 
Íslands, Bíldshöfða.

„Einnig eru Kína og Rússland 
ört stækkandi markaður og þeir 
leiðsögumenn sem við útskrifum 
með þau tungumál hafa líka nóg 
að gera.“ 

Námið við Ferðamálaskóla Ís-
lands tekur tvær annir og fer að 
stórum hluta fram með mynda-
sýningum svo nemendur geta 

fylgst með á lifandi hátt þegar 
ferðast er um landið. 

Meðal helstu námsgreina eru 
leiðsögutækni, saga landsins, 
jarðfræði, jarðsaga, bókmenntir 
og listir, norðurljósin, menning-
artengd ferðaþjónusta, skipu-
lagðar ferðir og afþreyingar-
ferðir. Í hverjum mánuði fer 
hópurinn í skipulagða vettvangs-
ferð þar sem nemendur eru 
látnir spreyta sig við leiðsögn. 
Náminu lýkur með fimm daga 
hringferð um landið. Leiðbein-
endur við skólann eru allir þaul-
vanir leiðsögumenn með mörg ár 
að baki við móttöku ferðamanna.

„Góður leiðsögumaður þarf að 
geta tjáð sig um gæði lands og 
þjóðar og það sem Ísland hefur 

upp á að bjóða. Við leggjum 
mikla áherslu á að nemendur æfi 
sig í styttri ferðunum sem farnar 
eru á námstímabilinu,“ útskýrir 
Friðjón. „Norðurljósaferðirnar 
höfum við kennt í mörg ár en 
norðurljósin eru stór þáttur í 
íslensku ferðaþjónustunni yfir 
vetrartímann. Námið er bæði 
fjölbreytt og skemmtilegt og 
þar sem búast má við mikilli 
aukningu erlendra ferðamanna 
til landsins á komandi árum er 
vöntun á menntuðum leiðsögu-
mönnum. Við erum þegar farin 
að skrá inn fyrir næsta haust,“ 
segir Friðjón.

Nánari upplýsingar um Ferða-
málaskóla Íslands er að finna á 
vwww.menntun.is.

EFTIRSPURN EFTIR 
LEIÐSÖGUMÖNNUM
FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS KYNNIR  Þrjátíu leiðsögumenn útskrifuðust frá 
Ferðamálaskóla Íslands nú í vor. Mikil eftirspurn er eftir menntuðum leiðsögu-
mönnum samhliða vaxandi ferðamannastraumi til landsins.

LEIÐSÖGUMENN Ferðamálaskóli Íslands á Bíldshöfða útskrifaði þrjátíu leiðsögumenn nú í vor. Fjölbreytt og skemmtilegt nám, segir 
skólastjóri. MYND/FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS

www.tvolif.is 

opið virka daga 11-18 
laugardaga 12-17 

/barnshafandi

Þú færð langmesta úrval meðgöngu- og 
brjóstagjafafatnaðar í Tvö Líf á frábæru verði!

FRÍ PÓSTSENDING UM ALLT LAND

Full búð af nýjum vörum,  
valdar vörur á

30% afslætti



Vertu vinur okkar á Facebook

50%
afslætti

Allur 

fatnaður á

60%
afslætti

Allir 

skór á



BÍLAR &
FARARTÆKI

 Toyota Lancruiser 150 GX 7 manna 
10/2011 ek 48þús. sjálsfk.Ásett verð 
8.790.000.- skipti ódýrari

Toyota Landcruiser 120 VX 33” 
12/2007 mjög fallegur bíll, ssk, krókur 
og fl. Ásett verð 5.390.000.-

Peugeot 308 SW Active Diesel 8/2013 
,sjálfsk,sýningarbíll ókeyrður, mjög 
sparneytinn og flottur bíll. Ásett verð 
4.190.000.- skipti ódýrari.

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

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

LINCOLN Navigator 4wd. Árgerð 
2004, ekinn 135 Þ.MÍLUR, 7Manna, 
sjálfskiptur.nýyfirfarinn Ásett verð 
2.290þús TILBOÐSVERÐ 1.500þús 
kr. stgr.

JEEP Grand cherokee laredo 4x4. 
Árgerð 2006, ekinn 134 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, ásett verð 1.790þús 
TILBOÐSVERÐ 1.300þús stgr.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

NISSAN Patrol gr 38”. Árgerð 2005, 
ekinn 114 Þkm, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.590.000. Rnr.104331.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16
www.bilalif.is

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2008, 
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000. Rnr.181539.

TOYOTA Land cruiser 150 vx. Árgerð 
2011, ekinn 60 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 9.850.000. Rnr.181674.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 32 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.820.000. Rnr.141699.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

GLÆSILEGUR ELEGANCE !
M-Benz C 200 Kompr Elegance 
08/2007 ek aðeins 66 þ.km Leður , 
lúga ofl (bill frá Öskju) ekki skemmir 
verðið 3.6 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KIA Sportage ex 4wd 112 hö disel. 
Árgerð 2005, ekinn 169 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.590.000. 
Rnr.210061.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 29 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.210432. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

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

MERCEDES BENZ E 300 cdi. 
Árgerð 2010, ekinn 141 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.190.000. 
Rnr.990612.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝ ADRIA HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Eigum til ný Adria hjólhýsi 
í nokkrum stærðum og gerðum á 
frábærum verðum, Ekki missa af 
þessu, komdu til okkar og skoðaðu 
úrvalið, ATH takmarkað magn, Eru 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

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

Ford Transit 300M 9 manna Árgerð 
2011, ekinn 61þ.km. Beinskiptur. 
Dísel. Er á staðnum. Verð 2.790þ.kr. án 
VSK m/niðurfellingu. Raðnr. 154842. 
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

DODGE RAM 1500 SRT-10 2WD Árg. 
2004, ek. aðeins 43 Þ.km, sjálfsk., leður 
og hellingur af aukahlutum og ekki 
lítið af hestöflum. Verð 4.900.000. 
Raðnr.283182 á www.BILO.is Þú ferð á 
þessum á Bíladaga og ;)

LAND ROVER DEFENDER (IVECO) 
06/2010, ekinn 98 Þ.km, dísel, 6 gíra. 
Verð 4.880.000. Raðnr.284657 á www.
BILO.is - Jeppinn er á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

DRAUMA FLEYTIÐ 2008 
ÁRG.

FORD Rimor Árg 2008 6 manna stærri 
vélin eiðir 9-11 l Truma miðstöð góður 
ískápur wc og sturta Verð 6.880.000. 
skoðar skipti helst á hjólhýsi 
Rnr.136931. sími 6952015

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

TEC 565tkm travel king tkm kojur 
alde. Árgerð 2008, ekinn -1 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.790.000. 
Rnr.100730.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128 
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head 
up display, leður, lúga, hlaðinn 
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð 
3.990.000. Rnr.118879. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

MMC Pajero GLS 3.0 V6, árg. 99, ek. 
185 þ. Leður, dráttark, 7 manna. Br. f 
33” er á 32” BF Goodr, + ný polyh.álf. 
Verð 590 þ. s.895 9120

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

TILBOÐ 290 ÞÚS OG 
YFIRTAKA!

OPEL ASTRA OPC 2.0 TURBO árg 
2007 ek.104 þús, ný tímareim, 241 
hö, 6gíra, xenon, leður, 18” felgur ofl. 
skemtilegur og fallegur bíll! ásett verð 
1990 þús TILBOÐ 1490 ÞÚS áhv 1200 
þús s.841 8955

Renault Master m.palli VSK bíll 
Ekinn 66.500 km Árg. 2008 Verð 
með vsk: 2.890.000.-kr Nánar á www.
velamidstodin.is S:577-5757/6949999 
magnusr@velamidstodin.is

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Ertu að kaupa nýjan bíl hjá 
bílaumboði og þarft að selja gamla 
bílinn? Við staðgreiðum bílinn 
þinn og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar á www.
seldur.is og við sendum þér tilboð.

 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

 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

MJÖG GOTT EINTAK !
Renault Megane station 1.6 árg ‚04. 
ekinn 170þús. ný skoðaður 2015. 
dráttarkrókur. samlæsingar. eyðsla 
ca 7L/100km. Góður bíll. ásett verð 
890þús. 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.

 Fjórhjól

Polaris Sportsman 800 Touring 
‚08. Eitt m/ öllum aukabúnaði, 
einn eigandi lítur út sem nýtt. Ekið 
5100km, götuskráð. Verð 1750 en fæst 
m/ góðum stgr afslætti. Uppl í síma 
896-2899

 Fellihýsi

 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.

 Bátar

 Bílaþjónusta

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

 Varahlutir

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

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
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 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

Tökum að okkur færslu bókhalds og 
launaútreikning. Gerum tilboð svo 
ekki komi til auka kostnaðar. Áralöng 
reynsla. Bókun og viðskipti ehf. Sími 
663-1001

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

 Málarar

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Alhliða málningarþjónsuta. 
Fagmennska og góð umgengni. Uppl. í 
s. 695 4464 Ágúst málari.

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Tölvur

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

ÞÝÐINGAR OG TEXTAVINNA
Tek að mér þýðingar og prófarlalestur 
á ensku/íslensku Löggilding. Gott verð. 
Nánar á: text.andtranslations@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 235x235, 217x217, 
210x210, 200x200, 217x235, 217x174. 
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga 
af snjó. Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000

HÁRGREIÐSLA
Til sölu 2 vaskastólar, 2 klippi og 
breiðslu stólar, ein hárþurka litið 
notuð. Uppl gefur Heiða S: 8956504

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Til bygginga

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

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

 Verslun

VINSÆLASTA UNAÐSTÆKI 
Í HEIMINUM MEÐAL PARA 

MÖRG ÁR Í RÖÐ
Allar flottustu vörurnar fáanlegar 
Millifærsla - greiðslukort - netgíró 
www.hush.is

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskút, kænu eða 
kjölbát. Námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Húsnæði óskast

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

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúsnæði til leigu, 122fm + 
milliloft í Lindum Kópavogi. Uppl. í s. 
698 5454

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

BAKARÍ / KAFFIHÚS
Starfskaraftur óskast í bakarí, 
með reynslu af smurbrauðs og 
súpugerð. Íslensku kunnátta 

skilyrði og ekki yngri enn 25 ára. 
Framtíðarstarf.

Uppl. sendist á : 
sveinsbakari@sveinsbakari.is

FREDERIKSEN ALE HOUSE
Helgarstarfsfólk, dyraverðir 
og glasabörn óskast á nýjan 
og spennandi veitingastað/ 

skemmtistað. 
Opið til 3 um helgar.

Áhugasamir sendið umsókn með 
mynd á helgitomas@gmail.com

BAKARÍ Í BREIÐHOLTI - 
HELGAVINNA

Óskar eftir starfskrafti aðrahvora 
helgi, ekki yngri en 20 ára. Verður 

að tala íslensku.
Uppl. sendist á : 

sveinsbakari@sveinsbakari.is

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í hlutastarf. 
Einungis duglegt, áreiðanlegt 
og samviskusamt fólk kemur til 
greina. Aðeins 18 ára og eldri. 
Umsóknareyðublöð fást á staðnum. 
Allar upplýsingar veitir Líney í síma 
565-4990 milli klukkan 08-16 alla 
virka daga.

LÆRÐIR SMIÐIR MEÐ 
SVEINSPRÓF !

Byggás ehf óskar eftir að ráða 
lærða smiði með sveinspróf. Næg 

verkefni framundan.
Tekið verður við umsóknum á: 

byggas@internet.is fyrir 10. júní

JÁRNAVINNA / IRON JOB
Vantar vana járnamenn í vinnu. Mikil 
vinna. Uppl. í s. 897 1995 / 893 1174 / 
866 1083 jarnaverk@internet.is

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja 
eða aðila með reynslu á 
bifreiðaviðgerðum. Fjölbreytt starf 
og góð laun í boði fyrir réttan mann. 
Umsóknir sendist á solning@solning.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Þessi tígur fannst blautur og hrakinn á 
Kringlumýrarbrautinni á sunnudaginn. 
Eigandinn, ættingi eiganda eða 
ættingi tígursins má hringja í síma 
869-0420.

 Einkamál
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ráð fyrir 100 milljarða veltu á 
þessu ári. 

Rekur lestarkerfi í Evrópu
Í tilkynningunni kemur einnig 
fram að félagið rekur skrifstofur 
í 24 löndum í fi mm heimsálfum. 
Gámafl otinn telur um 19 þúsund 
gáma og um 700 þúsund gáma-
einingar eru fl uttar með skipum, 
lestum, bílum og fl jótaprömmum á 
hverju ári. Flutningsmagnið hefur 
aukist ár frá ári og félagið rekur 
sem dæmi umfangsmikið lestar-
kerfi  í Evrópu. Starfsmenn eru um 
1.400 talsins. 

„Fyrirtækið hefur vaxið og 
dafnað á síðustu áratugum með 
atvinnulífi nu og reynslan af því 
að þjónusta kröfuharða viðskipta-
vini hér á landi er grunnurinn að 
þeirri velgengni sem fyrirtækið 
hefur áunnið sér,“ segir Pálmar. 

„Það er hlutverk okkar að sjá til 
þess að viðskiptavinir komi sínum 
vörum og aðföngum á milli staða á 
áreiðanlegan og hagkvæman hátt. 
Við sinnum þessu hlutverki okkar 
best með því að hlusta á viðskipta-
vini og skilja þau viðfangsefni sem 
þeir eru að fást við. Með því að 
bjóða áreiðanlegar og hagkvæm-
ar lausnir sem henta þeim þörfum 
sköpum við verðmæti fyrir okkar 
viðskiptavini.“ 

Var staðgengill forstjóra 
Pálmar starfaði eins og áður 
segir í þrettán ár hjá Samskipum. 
Árið 2011 var hann ráðinn fram-
kvæmdastjóri framkvæmdasviðs 
Landsvirkjunar. Þar hefur hann 
borið ábyrgð á öllum virkjana-
framkvæmdum á vegum fyrirtæk-
isins, frá því ákvörðun um fjár-
festingu í virkjun er tekin þangað 
til hún er tilbúin til afhendingar.  

„Þegar ég var hér hjá Sam-
skipum var ég í nokkrum fram-
kvæmdastjórastöðum og tók þá 
þátt í uppbyggingu félagsins 
erlendis og starfaði meðal annars 
um tíma sem staðgengill forstjóra 

Samskipa á Íslandi,“ segir Pálm-
ar. Hann starfaði einnig hjá keppi-
nautnum Eimskip frá 1994 til 1996.  

Pálmar er menntaður í vélaverk-
fræði, lauk meistaragráðu í náms-
greininni við Universität Karls-
ruhe í Þýskalandi og er einnig með 
MBA-gráðu frá Háskóla Íslands. 
Hann er giftur Hildi Karlsdóttur 
grunnskólakennara. Þau eiga þrjú 
börn og tvö barnabörn. 

„Mér fi nnst rosalega skemmti-
legt að vera að koma inn í Sam-
skip aftur. Maður þekkir hversu 
góður starfsandinn í fyrirtækinu 
er og hversu samheldinn hópur-
inn er. Hér er fólk sem er tilbúið 
til að leggja allt á sig til þess að ná 
árangri og býr yfi r mikilli þekk-
ingu og reynslu í þessum bransa. 
Ég hef auðvitað fylgst vel með 
á hliðarlínunni eftir að ég fór 
enda er þetta skemmtilegur vett-
vangur.“

Ólafur Ólafsson, stjórnarformað-
ur Samskip Holding BV og aðaleig-
andi samstæðunnar, segir skipu-
lagsbreytingarnar lið í að búa 
félagið undir frekari sókn og upp-
byggingu á erlendum mörkuðum. 
Stjórnendur samstæðunnar horfi  
meðal annars til Austur-Evrópu í 
þeim efnum.  

„Við ætlum okkur að vaxa meira 
inn í þann hluta Evrópu og þar eru 
gömlu ráðstjórnarríkin og Rúss-
land stærst. Við munum fara meira 
inn á þessi lönd, meðal annars frá 
Tyrklandi þar sem við erum að 
taka í notkun nýja fl utningaleið, og 
erum nú þegar komin með umtals-
verða lestarfl utninga út frá Pól-
landi,“ segir Ólafur. Hann bætir 
við að stjórnendur samstæðunnar 
ætli að sækja hægt og rólega inn á 
þessa markaði. 

„Við biðum með Rússland því 
ástandið þar hefur verið svolítið 
brothætt. Þar munum við annað-
hvort styrkja eigin siglingar eða 
fara í samstarf við önnur fl utn-
ingafyrirtæki. Það er ekki einfalt 
að koma upp mjög samkeppnis-
hæfu og góðu kerfi  en við erum 
staðráðin í að gera það en það mun 
taka nokkur ár.“

Ólafur segir félagið einnig horfa 
til Spánar og Portúgals. Miklar 
væntingar hafi verið gerðar til 
frekari uppbyggingar Samskipa í 
löndunum tveimur en afl eiðingar 
efnahagskreppunnar hafi  sett strik 
í reikninginn.  

„Við höfum beðið með það en 
erum enn með teikningarnar á 
borðinu. Við erum að meta ástand-
ið og þá hvenær rétt sé að fara í að 
gera eitthvað.“  

Starfsemin hér 23% af veltunni
Um 23 prósent af veltu Samskipa  
Holding BV, sem skráð er í Hol-

landi, má rekja til starfseminnar 
hér á landi. Árið 2005 varð erlend 
starfsemi Samskipa í fyrsta sinn 
meiri en sú innlenda og þá þróun 
má meðal annars rekja til kaupa 
á erlendum fl utningafyrirtækjum. 

„Fyrst vorum við í bölvuðum 
vandræðum með að samþætta 
þetta en við vorum komin á gott 

ról árið 2007. Svo 
fengum við gríð-
arlegan sam-
drátt á öllum 
okkar fl utninga-
leiðum í kjölfar 
efnahagskrepp-
unnar í Evrópu 
og þurftum að 

bregðast markvisst við því og það 
hefur allt tekist. Þá lögðum við alla 
áherslu á að passa upp á rekstur-
inn á Íslandi og flutningakerfi 
okkar um allan heim. Það hefur 
tekist mjög vel og núna höfum við 
tekið allt sem tengist fl utningum 
með skipum, lestum og bílum og 
alla gáma, og sett í eitt svið og það 
heitir nú Samskip,“ segir Ólafur.

Hann útskýrir hvernig Samskip 
Logistics byggir á þjónustu við við-
skiptavini þar sem starfsmenn yfi r 
tuttugu skrifstofa, í fi mm heims-
álfum, skipuleggja fl utninga með 
því að nota að mestu fl utningakerfi  
annarra fyrirtækja.  

„Þetta er svið sem við ætluðum 
alltaf að byggja upp en drógum 
úr á meðan við vorum að fást við 
önnur verkefni.“

Ólafur segir áætlun félagsins 
um aukna veltu, úr 88 milljörðum 
króna á síðasta ári í 100 milljón-
ir á þessu, byggða á því að félagið 
hafi  á undanförnum árum séð vöxt 
upp á sjö til átta prósent á öllum 
megin fl utningaleiðum. 

„Við erum núna að gera ráð fyrir 
umtalsverðum vexti út af meðal 

annars Tyrklandi. Við gerum 
ráð fyrir þó nokkurri tekjuaukn-
ingu þar og hitt er áframhald-
andi vöxtur á öllum okkar leiðum. 
Það verður bæði gert með því að 
kaupa minni fyrirtæki og ráða 
nýja starfsmenn inn á okkar skrif-
stofur,“ segir Ólafur.

Keypt fimm skip síðustu tvö ár
Spurður hvar Samskip standi í 
samanburði við alþjóðlega fl utn-
ingarisa eins og Maersk segir 
Ólafur að þar sé verið að bera 
saman tvö ólík fyrirtæki sem 
starfi  á ólíkum sviðum.

„Flutningar í Evrópu eru marg-
þættir. Í fyrsta lagi eru stór skipa-
félög sem fara frá Asíu til Evr-
ópu, Asíu til Ameríku, Ameríku 
til Evrópu og svo framvegis. Þar 
eru Maersk og MSC langstærst en 
við erum ekkert í þannig fl utning-
um. Síðan ertu með önnur félög í 
Evrópu sem taka úr þessum stóru 
skipum og fara með gámana inn 
á minni hafnir og við erum mjög 
lítið í því. Svo er „door-to-door 
shipping“, þar sem þú fl ytur til 
dæmis bjór frá Heineken-verk-
smiðju í Hollandi til Bretlands, 
eða húsgögn fyrir IKEA frá Pól-
landi til Frakklands. Við erum í 
þessum fl utningum og þar erum 
við stærstir.“

Samskip seldu að sögn Ólafs 
öll sín skip fyrir tuttugu árum og  
félagið hafði þá stefnu að nota ein-
göngu leiguskip.

„Það var gert vegna þess að 
það var nóg framboð af þeim hjá 
þýskum eigendum. Eftir fjármála-
kreppuna hríðféllu skipin hins 
vegar í verði og fóru langt undir 
smíðakostnað. Við gátum því ekki 
annað en nýtt okkur það tækifæri 
og höfum keypt fi mm skip síðustu 
tvö árin.“ 

Horfa til Austur-Evrópu

ÓLAFUR ÓLAFSSON

Ég hef auðvitað 
fylgst vel með á 

hliðarlínunni eftir að ég 
fór enda er þetta 
skemmti legur vettvangur.

Sendibíll ársins 2014.
Hvað réð úrslitum?
Var það framúrskarandi vinnuumhverfið og sveigjanlega 
flutningsrýmið? Lága eyðslan? Eða ríkulegur staðalbúnaður, 
eins og til dæmis Bluetooth, olíumiðstöð og  brekkuaðstoð? 
Mögulega spilaði hátt endursöluverð og lág bilanatíðni líka inn í. 
Nýr Ford Transit Connect er harðgerður og vinnusamur. 
Komdu og prófaðu sendibíl ársins.

FORD TRANSIT 
CONNECT

FR
Á 2.382.470 ÁN VSK

MEÐ DÍSILVÉL

Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Transit Connect 

FR
Á 2.589.641 ÁN VSK

FÁANLEGUR Í TVEIMUR LENGDUM.
FÆR FRÍTT Í STÆÐI.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

KR.

KR.

ford.is

MEÐ BENSÍNVÉL

Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með bensínvél frá 2.990.000 m/vsk.
Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.250.000 m/vsk.
Transit Connect með 1,6TDCi dísilvél og Start-Stop spartækni uppfyllir þau skilyrði sem þarf til að fá frítt í stæði í miðbæ Reykjavíkur í 90 mínútur í senn.
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„Það sem er á borðinu hjá mér 
núna er að fylgja eftir þessari 
viljayfi rlýsingu um stofnun rann-
sóknarseturs í áli og efnisvísind-
um sem skrifað var undir á árs-
fundi Samáls fyrir stuttu síðan 
af iðnaðarráðherra og fulltrúum 
Háskólans í Reykjavík, Háskóla 
Íslands, Nýsköpunarmiðstöðvar 
og Samáls,“ segir Pétur Blöndal, 
framkvæmdastjóri Samáls (Sam-
taka álframleiðenda). 

Pétur var ráðinn framkvæmda-
stjóri samtakanna í júlí í fyrra. 
Hann hafði þá gegnt starfi rit-
stjórnarfulltrúa á Morgunblaðinu 
frá 2006 og stýrt menningardeild 
blaðsins, auk þess að ritstýra 
Sunnudagsmogganum. Pétur byrj-
aði í blaðamennsku 1994 og vann 
við fagið til ársins 2000 þegar 
hann kláraði BA-nám í heimspeki 
í Háskóla Íslands. Þá hafði hann 
farið í skiptinám til Berlínar og 

lokið áföngum í þremur stærstu 
háskólum borgarinnar. 

„Þegar ég kom heim hóf ég 
störf á auglýsingastofunni Gott 
fólk þar sem ég stýrði almanna-
tengsladeild fyrirtækisins í tvö ár. 
Eftir það fór ég aftur á Moggann 
og kláraði MBA-nám við Háskól-
ann í Reykjavík samhliða því,“ 
segir Pétur. 

Hann starfaði sem forstöðumað-
ur fjárfestatengsla og kynningar-
mála hjá Íslandsbanka frá 2004-
2005.

„Ég hætti þar til að klára Sköp-
unarsögur, viðtalsbók við rithöf-
unda um sköpunarferlið og eftir 
það lá leiðin aftur á Moggann.“

Pétur er einnig stjórnarformað-
ur Stofnunar um fjármálalæsi og í 
stjórn Forlagsins. Hann segist vera 
með ólæknandi bakteríu sem lýsi 
sér þannig að hann þurfi  að skrifa 
um allt sem hendir hann í lífi nu. 

„Þannig að ég er með þrjár til 
fjórar bækur sem ég sinni í hjá-
verkum. Eitthvað er á vísnasviði, 
ein er um ferðalög og svo er eitt-
hvað um þjóðmál. Þannig að þetta 

eru ólíkar bækur sem ég er að 
skrifa,“ segir Pétur.

Hann er giftur Önnu Sigríði 
Arnardóttur lögfræðingi. Þau eiga 
tvö börn, Ólöfu Kristrúnu, 12 ára, 
og Örn Óskar, sem er níu ára. 

„Ég reyni að verja miklum tíma 
með fjölskyldunni og um leið að 
vera duglegur að hreyfa mig. 
Krakkarnir voru að komast inn í 
Nesklúbbinn í golfi  og ég og Anna 
Sigga erum sömuleiðis í klúbbn-
um. Svo voru tengdaforeldrarn-
ir að komast inn líka þannig að 
ef þetta verður ekki golfsumarið 
mikla þá held ég að ég selji kylf-
urnar mínar.“

Pétur fer á hverju ári í um 
þriggja vikna ferðalag með fjöl-
skyldunni um landið og hann er 
augljóslega spenntur fyrir fríinu.  

„Ég hlakka mikið til þess augna-
bliks þegar við keyrum út úr 
bænum um miðjan júlí og snúum 
ekki aftur í fl óttamannabúðirnar í 
Reykjavík fyrr en í byrjun ágúst. 
Þetta er sá tími þegar maður hleð-
ur batteríin fyrir skammdegið og 
álagið sem fylgir íslenskum vetri.“              

Spenntur fyrir golfsumrinu mikla
Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri Samáls, lærði meðal annars heimspeki og vann sem ritstjórnarfulltrúi á Morg-
unblaðinu. Hann er með þrjár til fjórar bækur í smíðum og hlakkar til þriggja vikna ferðalags með fjölskyldunni.   

STÝRIR SAMÁLI  Pétur tók við sem framkvæmdastjóri samtakanna af Þorsteini Víglundssyni, 
núverandi framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Markaskorari og stórskáld
„Pétur er stórkostlegur! Alltaf í góðu skapi, stór-
skáld, einstakur vinur og gott að leita til hans. Þó er 
ómögulegt að vera farþegi með honum í bíl, þar sem 
hann veit aldrei hvaðan hann kemur eða hvert hann er 
að fara. En á sama tíma er Pétur samt ótrúlega næmur 
á umhverfi sitt og tekst á einhvern stórundarlegan 
hátt að vera alltaf réttur maður á réttum stað á réttum 

tíma. Það er einstaklega falleg lógík og mennsk í hinni litríku óreiðu í 
kringum Pétur. Eitt það allra besta við Pétur er samt hversu vel giftur 
hann er.“

Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi.

„Við Pétur hittumst fyrst sumarið þegar við vorum bæði 
sjö ára og hann flutti í húsið mitt frá Akureyri. Urðum 
strax bestu vinir og lékum okkur saman alla daga næstu 
ár. Þá var ég betri en hann í fótbolta en nú malar hann 
mig, enda mikill markaskorari með Gróttu Old Boys. 
Pétur spilar nýja sóknartaktík fyrir Samál með myndun 
álklasans sem hefur tekist stórvel. Hann er flottur 

fagmaður í öllu sem hann snertir og næmur fyrir öllu athafnalífi í landinu, 
jafnt iðnaði sem ljóðlist. Ótrúlega gaman að vera nú aftur saman í húsi. 
Pétur er bara frábær.“

Kristrún Heimisdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. 

Það hefur verið nefnt að Gló eigi möguleika á 
alþjóðlegum vexti. Er Gló að fara í útrás? 
„Þetta eru Evrópa og Bandaríkin. Ég fer til Kaliforníu 
nokkrum sinnum á ári og það er svo merkilegt, eins og 
það er mikið af góðum stöðum þar, þá er Gló og sú hug-
myndafræði sem staðurinn byggist á ekki mikið til staðar, 
aðeins svipað. (...) Eftir að við opnuðum Gló á Laugavegi 
byrjuðum við að fá svo ofboðslega flottar umsagnir á 
TripAdvisor.  Síðan fáum við mjög mikið af tölvupósti þar 
sem við erum beðin um að opna Gló hér og þar.“

SVIPMYND
HARALDUR GUÐMUNDSSON
haraldur@frettabladid.is

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@365.is

Viðtalið við Sólveig Eiríksdóttir
er hægt að sjá í þættinum 

Klinkinu á www.visir.is.

SÓLVEIG EIRÍKSDÓTTIR 

Viðbrögð á TripAdvisor 
hreyfðu við eigendum Gló

Sólveig Eiríksdóttir, oft nefnd 
Solla á Grænum kosti eða Solla á 
Gló, hefur óvenjulegan bakgrunn 
því hún er lærður kennari og 
textílhönnuður sem hellti sér út 
í veitingabransann af krafti árið 
1994. Solla var valin besti hrá-
fæðiskokkur í heimi árin 2011 og 
2012 og núna eru þrír veitinga-
staðir reknir undir merki Gló. 
Í lok apríl var tilkynnt um að 
Birgir Þór Bieltdvedt athafna-
maður og eiginkona hans hefðu 
keypt helmingshlut í Gló en þess 
var getið að Gló ætti möguleika 
á alþjóðlegum vexti vegna sér-
kenna sinna. Þá njóta vörur 
undir merkinu Himneskt mikilla 
vinsælda. Solla er gestur okkar í 
nýjasta Klinkinu.

Birgir Þór Bieltvedt 
hefur séð tækifæri 
í alþjóðlegum vexti 
Gló? 
„Það sem okkur líkaði 
við hann er að hann 
er erlendis. Ég held að 
hann sé að setja upp 
Domino‘s í Noregi. 
Þar sem hann fer, eftir 
að hafa haft áhuga á 
þessum mat og verið 
fastagestur hjá okkur 
á Íslandi, þá sér hann 
tækifæri á þeim vett-
vangi þar sem hann er 
að setja upp aðra staði.“

VIÐ FÁUM MIKLA SVÖRUM 
FRÁ VIÐSKIPTAVINUM. EINS OG 

ÞEGAR BIRGIR ÞÓR BIELTVEDT 
BANKAÐI Á DYRNAR.

Velta Himneskt ehf. í ársreikningum fyrirtækisins endurspeglar 
engan veginn framboðið af þessum vörum í búðum Haga.  
„Himneskt er bara mitt fyrirtæki. Ég fæ bara ákveðna upphæð á mánuði við 
vinnu mína í vörumerkinu. Ég þarf að velja vörurnar.“

Hversu mikils virði er Himneskt 
vörumerkið, sem almenningur 
tengir við þig? 
„Í ofboðslega mikilli einlægni, ég hef 
passað mig að vera eins hrein og 
heiðarleg og mögulegt er. Ég er með 
mína hugsjón og ég reyni að vera henni 
eins trú og ég get. Ég lifi þennan lífsstíl. 
Ég get sagt, þetta er mín reynsla.“

Rekstrarvörur
- vinna með þér  
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SNJALLSÍMAR

Fyrir þá sem vilja aðeins það besta. Nýji 
HTC One M8 er kominn. Hágæða myndavél. 
Mögnuð rafhlöðuending. Frábær skjár. 
Ótrúlegur vinnsluhraði. Lofaður af fagtímaritum.

LG er einn stærsti farsímaframleiðandi 
heims og samhliða að bjóða sjónvörp með 
bognum OLED skjá þá má einnig fá boginn 
OLED skjá í flaggskipinu þeirra G Flex.

KAZAM – HTC – LG

Einfaldir og ódýrir snjallsímar sem allir taka 
2 símakort, eru með Dual Core eða Quad 
Core örgjörvum og fást með 3,5“-5,5“ skjá.

15% KYNNINGARAFSLÁTTUR
AF ÖLLUM FARSÍMUM TIL 6. JÚNÍ
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Að undanförnu hefur nokkuð 
verið fjallað um það á síðum 
Fréttablaðsins að sveitarfélagið 
Garðabær hafi gert samninga 
um kaup á vörum og þjónustu án 
útboðs. Var látið liggja að því að 
með þessu hefðu innkauparegl-
ur Garðabæjar og lög um opin-
ber innkaup verið brotin. Þá kom 
fram að ekkert virkt eftirlit væri 
með því hvort sveitarfélög færu 
að lögum við innkaup sín auk þess 
sem haft var eftir forstjóra Sam-
keppniseftirlitsins að hann teldi 
skipulag útboðsmála hér á landi 
ekki nægilega skýrt og eðlilegra 
væri að Samkeppniseftirlitið 
hefði einhverja eftirlitsskyldu og 
skýrt lagavald til þess að fylgjast 
með útboðum hins opinbera. 

Eftirlit er í höndum fyrirtækja
Vegna þessa er ástæða til að 
vekja athygli á því að á Íslandi er 
eftirlit með því að opinberir aðil-
ar fari að lögum sem um útboð 
gilda aðallega í höndum fyrir-
tækja sem starfa á útboðsmark-
aði. Verði þessi fyrirtæki vör 
við að opinberir aðilar brjóti lög 
við framkvæmd útboða eða geri 
samninga, sem skylt er að bjóða 
út samkvæmt lögum, án útboðs, 
eru þeim tryggð ákveðin úrræði í 
lögum um opinber innkaup. Sam-
kvæmt þeim geta fyrirtæki skot-
ið málum sínum til kærunefndar 
útboðsmála, en kærunefnd þessi 
er sjálfstæð í störfum sínum og 
því óháð hinu opinbera. Er henni 
ætlað að leysa með skjótum og 
óhlutdrægum hætti úr kærum 
fyrirtækja vegna ætlaðra brota 
á lögum um opinber innkaup og 
reglum settum samkvæmt þeim. 
Getur nefndin meðal annars fellt 
úr gildi ákvarðanir opinberra 
aðila eða hún getur lagt fyrir þá 

að bjóða út tiltekin innkaup eða 
auglýsa að nýju, telji hún lög hafa 
verið brotin. 

Ný úrræði vegna samninga sem 
gerðir eru án útboðs
Hinn 1. september 2013 tóku 
síðan gildi breytingar á lög-
unum þar sem nefndinni voru 
tryggð ný úrræði til að taka á 
brotum sem felast í því að opin-
berir aðilar geri samninga, sem 
skylt er að bjóða út, án útboðs. 
Verði fyrirtæki á útboðsmarkaði 
vör við að slíkur samningur hafi 
verið gerður geta þau kært gerð 
samningsins til kærunefndar og 
getur nefndin lýst slíkan samning 
óvirkan. Í því felst að samningur-
inn fellur í raun úr gildi og hinn 
opinberi aðili verður að bjóða 
samninginn út. Þá getur nefndin 
einnig stytt gildistíma samnings 
og gert hinum brotlega opinbera 
aðila að greiða stjórnvaldssekt í 
ríkissjóð, sem getur numið allt 
að 10% af ætluðu virði samnings. 
Þá kann að vera að hinn opinberi 
aðili þurfi að greiða viðsemj-
anda sínum, þ.e. þeim aðila sem 
hann samdi upphaflega við áður 
en samningur var lýstur óvirk-
ur, skaðabætur, en á þetta álita-
mál hefur reyndar ekki reynt enn 
fyrir íslenskum dómstólum. Því 
eru nú mjög alvarleg viðurlög 
við því að opinberir aðilar geri 
samning, sem lög áskilja að boð-
inn skuli út, án útboðs.

Ljóst er hins vegar að til þess 
að eftirlitskerfi sem þetta virki 
þurfa þátttakendur á útboðsmark-
aði að vera meðvitaðir um eftir-
litshlutverk sitt og þau úrræði 
sem standa þeim til boða verði 
þeir varir við brot. Mikilvægt er 
því að þátttakendur hafi augun 
hjá sér og kanni um leið og þeir 
verða þess varir að samningur 
hafi verið gerður án útboðs hvort 
skylt hafi verið að bjóða umrædd-
an samning út og hvort ástæða 
sé til að bera gerð samningsins 
undir kærunefnd útboðsmála. 
Án þessarar aðgæslu fyrirtækja 
á útboðsmarkaði kunna opinberir 
aðilar að komast upp með að gera 
samninga án útboðs í trássi við 
lög. Er því full ástæða til að vekja 
athygli á þessu eftirlitshlutverki 
fyrirtækja á útboðsmarkaði og 
þeim úrræðum sem þeim standa 
til boða. 

Rétt er að geta þess að lokum 
að með grein þessari er ekki tekin 
nokkur afstaða til þess hvort 
sveitarfélagið Garðabær hafi 
brotið lög við innkaup sín. 

Verði fyrirtæki á 
útboðsmarkaði vör 

við að slíkur samningur 
hafi verið gerður geta þau 
kært gerð samningsins til 
kærunefndar og getur 
nefndin lýst slíkan samn-
ing óvirkan.

Um gerð samn-
inga án útboðs
ÚTBOÐSMÁL
SIGURÐUR SNÆDAL JÚLÍUSSON
hæstaréttarlögmaður

HR á hlut í 6 íslenskum
„spin-off“ fyrirtækjum
Sex svokölluð „spin-off“-fyrirtæki hafa orðið til innan veggja Há-
skólans í Reykjavík á síðustu árum. Skólinn á eignarhlut í fyrir-
tækjunum og sum eru enn með einhverja starfsemi innan hans.   

Í NAUTHÓLSVÍK  Ari Kristinn Jónsson, rektor HR, segir 
bæði nemendur og starfsmenn skólans hafa átt þátt í 
stofnun „spin-off“-fyrirtækjanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Háskólinn í Reykjavík á eignarhlut 
í sex svokölluðum „spin-off“-fyrir-
tækjum sem hafa orðið til innan 
veggja skólans og með verulegu 
framlagi hans á síðustu árum.  

Fyrirtækin sem um ræðir eru: 
Videntifi er Technologies, Skema, 
ReKode Education, FiRe, 3Z 
Pharmaceuticals og Línudans. 
Skema og 3Z eru í dag með hluta af 
starfsemi sinni innan HR.  

„Orðið spin-off er notað þegar 
þekking verður til innan háskóla og 
hann hefur lagt verulega til þess að 
gera þekkinguna mögulega ásamt 
uppfi nningamönnunum sem yfi rleitt 
eru starfsmenn skólans eða nem-

endur,“ segir Ari Kristinn Jónsson, 
rektor HR, og heldur áfram:

„Þegar þessi verkefni koma út 
úr þessu umhverfi  eru þau orðin að 
fyrirtækjum. Þetta er vel þekkt um 
allan heim en sérstaklega í Banda-
ríkjunum.“

Þessi spin-off-fyrirtæki eru að 
sögn Ara eingöngu lítill hluti af 
þeim fjölda fyrirtækja sem verða 
til innan skólans. Hann segir að 
könnun sem hafi  verið gerð meðal 
útskrifaðra nemenda árið 2010 hafi  
sýnt að rúmlega 16 prósent nem-
enda hafi  annaðhvort stofnað fyrir-
tæki á meðan á námi stóð, eftir að 
því lauk eða hvort tveggja. 

„Fyrir hvert spin-off hjá okkur 
eru fjölmörg fyrirtæki sem verða 
til hjá nemendum og starfsmönnum 
upp úr þeim verkefnum sem verið 

er að vinna hérna án þess að skólinn 
sé endilega með verulega aðkomu. 
Þetta eru allt hlutir sem við ætlum 
að halda áfram að efl a og styðja 
við.“

Ari segir skólann hafa lagt mikla 
áherslu á að kenna nemendum 
nýsköpun þar sem markmiðið sé 
að búa til fólk sem geti skapað sín 
eigin tækifæri og ný verðmæti.   

„Við gerum það með fjölda nám-
skeiða. Sum eru beint miðuð að því 
að kenna nýsköpun, önnur eru eins 
og stærri verkleg námskeið þar sem 
nemendurnir beita nýsköpum til að 
leysa raunveruleg viðfangsefni og 
gera nýja hluti. Þannig að þegar 
fólk kemur með hugmyndir, hvort 
sem það eru starfsmenn eða nem-
endur, þá reynum við að beina þeim 
í réttar áttir.“

NÝSKÖPUN
HARALDUR GUÐMUNDSSON | HARALDDUR@
FRETTABLADID.IS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Við hjá ISS erum komin í sumarskap.  
Við minnum á að nú fer í garð tími þar sem 
starfsfólk fer í sumarleyfi og þá er gott að 
hafa eftirfarandi í huga:

Hreingerningar
Gluggaþvott
Parket hreinsun
Steinteppaþrif
Bónvinnu

Það er gott að koma í vinnuna eftir frí og allt ilmar af hreinlæti.  

Sendið okkur línu á sala@iss.is eða hringið til okkar í síma 
5800 600 og við bregðumst við af fagmennsku.

Við óskum öllum
okkar viðskiptavinum
gleðilegs sumars
 

Starfsfólk ISS Ísland.
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Hin

ÞÓREY VILHJÁLM DÓTTIR 
AÐSTOÐARMAÐUR 
INNANRÍKISRÁÐHERRA

hliðin

Netfang rit stjorn@markadurinn.is Sími 512 5000 Fax 512 5301
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Gengi gjaldmiðla FTSE 100
6,836.30 -27.80
 (0.41%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Þau jákvæðu áhrif og innblástur sem 
innflytjendur hafa á íslenskt samfé-
lag eru því miður oft vanmetin. Við 
gleymum of oft þeirri staðreynd að 
innflytjendur flytja inn hugvit, þekk-
ingu, menningu og fleiri þætti sem 
auðga mjög íslenskt samfélag í víðu 
samhengi. Við gleymum einnig þeirri 
staðreynd að innflytjendur eru ekki 
að taka af kökunni, heldur stækka 
þeir hana og auka þannig framleiðni 
í íslensku samfélagi. 

Hærra hlutfall innflytjenda fyrir-
tækjaeigendur
Flestar vestrænar þjóðir hafa áttað 
sig á þessu fyrir þó nokkru síðan. Í 
rannsókn, sem unnin var af háskóla í 
Kaliforníu  á litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum, kom fram að frumkvöðl-
ar eru fleiri á meðal innflytjenda en 
innfæddra í Bandaríkjunum. Niður-
stöðurnar voru að 10,3% innflytj-
enda ættu eigið fyrirtæki á meðan 
9,3% innfæddra ættu eigið fyrirtæki. 
Þar kom einnig fram að innflytj-
endur ættu þrjú af hverjum fjórum 
einkaleyfum sem veitt hafa verið 
í helstu háskólum Bandaríkjanna. 
Frumkvöðlaeðlið virðist því vera 
töluvert ríkara hjá innflytjendum.

Kaffihúsið hans Augustins
Við vitum að lítil og meðalstór fyrir-
tæki eru burðarás íslensks atvinnu-
lífs og þar hafa innflytjendur látið til 
sín taka. Það má sem dæmi nefna 
fjölda veitingastaða sem reknir 
eru af innflytjendum og hafa svo 
sannarlega auðgað matarmenningu 
þjóðarinnar. Ég starfaði sjálf fyrir 
um tveimur áratugum á kaffihúsi 
í eigu innflytjanda, hins spænska 
Augustins. Ég veit ekki betur en að 
hann hafi allar götur síðan verið 
í veitingarekstri og sé enn. Hann 
hefur að jafnaði verið að skapa 5-10 
störf á hverjum tíma. 

Tækifærin sem við sjáum ekki
Það var einnig áhugavert fyrir 
okkur Íslendingana sem unnum 
fyrir Augustin að kynnast spænskri 
menningu og spænskum mat. Þetta 
vakti áhuga minn á Spáni og ég 
fór í kjölfarið til Madrid þar sem 
ég dvaldi í eitt ár til að sjúga í mig 
menninguna og læra tungumálið 
– og kom reynslunni ríkari til baka. 
Það mætti nefna svipuð dæmi af 
erlendum aðilum sem hafa starfað í 
öðrum geirum hér á landi og víkkað 
þannig sjóndeildarhring okkar.

Fjölþjóðlegt samfélag 
einkaframtaks
Glöggt er gests augað, segir máls-
hátturinn – en það á vel við um þá 
sem hingað flytja. Þeir sjá tækifæri 
sem við hin sjáum ekki vegna þess 
að þeir koma úr allt öðru umhverfi. 
Þetta hefur orðið til þess að svo stór 
hluti útlendinga stofnar fyrirtæki 
sem mjög oft eru farsæl – oft eða 
yfirleitt byggð á eða undir áhrifum 
frá fyrirmynd í þeirra eigin landi eða 
menningu. Tökum þeim fagnandi og 
sköpum hér farsælt og fjölþjóðlegt 
samfélag einkaframtaks.

Glöggt er gests augað

USD 113,36
GBP 189,93

DKK 20,66
EUR 154,25

NOK 18,88
SEK 16,957

CHF 126,26
JPY 1,10

2.6.2014 „Kjarni þessara breytinga er 
að hugmyndir og nýsköpun geta í raun 
sprottið upp hvar sem er og haslað sér 
völl á alþjóðavísu á tiltölulega stuttum 
tíma. Það gerir lítil lönd eins og 
Ísland að leikendum í þessum nýja 
heimi á þann hátt sem er langt 
umfram okkar björtustu vonir.“

Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands.   

Harpa / Skeifan 6 / Keflavíkurvöllur / 5687733 / epal@epal.is / epal.is

Tilboðsverð: 

138.800kr*
Fullt verð: 198.500kr

Nýherji selur tækjaleigu
Gengið hefur verið frá sölu á starfsemi Tækjaleigu 
Nýherja til Sonik Tækni ehf. Sonik mun taka yfir 
reksturinn þann 15. júní næstkomandi.
„Salan á Tækjaleigunni til Sonik Tækni er í takt 

við nýjar áherslur Nýherja, sem er að efla 
þjónustu- og lausnaframboð í upplýs-
ingatækni fyrir íslensk fyrirtæki,“ sagði 
Finnur Oddsson, forstjóri Nýherja, í 
fréttatilkynningu um söluna. 

12,1 MILLJARÐUR 
Tölur SÍ um viðskiptajöfnuð
Viðskiptajöfnuður mældist óhagstæður um 
12,1 milljarð króna á fyrsta ársfjórðungi 
samanborið við 11,2 milljarða hagstæðan 
jöfnuð fjórðunginn á undan. Afgangur á 
vöruskiptum við útlönd nam 9,3 milljörðum 
en þjónustujöfnuður var jákvæður um 800 
milljónir, samkvæmt bráðabirgðatölum Seðla-
banka Íslands.

Viðskiptajöfnuður án áhrifa innlánsstofnana í 
slitameðferð var óhagstæður um 3,5 milljarða. 



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU/SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Faxafen 10, 108 Reykjavík
668,4 fm. skrifstofu-/kennslu-
húsnæði á jarðhæð

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, 
stórt opið rými með móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt með aðstöðu fyrir 
fatlaða auk sturtu.  Loftræstibúnaður er til staðar.  Á gólfum eru flísar og dúkar.  Laust strax!

Skrifstofuhúsnæði sem hægt er 
að breyta í verslunarhúsnæði
S ú ð
TIL LEIGU EÐA SÖLU

til leigu

Bláskógabyggð

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ
Bláskógaveita - Bygging dæluhúss  

í Reykholti, Bláskógabyggð.
Bygging dæluhúss í Reykholti, Bláskógabyggð.
Bláskógaveita óskar eftir tilboðum í byggingu nýs dæluhúss fyrir 
hitaveitu í Reykholti.
Um er að ræða tveggja hæða byggingu að grunnfleti samtals um 
144m2.
Verkið felur í sér jarðvegs- og lagnavinnu fyrir húsið, uppsteypu á 
undirstöðum og veggjum,
auk klæðninga á veggi og uppsetningu þakeininga.  

Helstu magntölur eru:
Gröftur  1500 m3
Fylling   500 m3 
Steypa 75 m3
Steypustyrktarstál  5400 kg
Ál-klæðningar veggja  170 m2

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. júní 2015.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 10. júní n.k.
Rúnar Guðmundsson veitir nánari upplýsingar og mun afhenda 
gögn. runar@blaskogabyggd.is   s:893 1662

Opnun tilboða fer fram í fundarsal Bláskógabyggðar (efri-hæð), 
Aratungu, 1. júlí.n.k.  kl. 13.00

F.h. stjórnar Bláskógaveitu
Rúnar Guðmundsson

Aðalskipulag Ölfuss,  
2010-2022, breytt land-
notkun á iðnaðarsvæði  
á Hafnarsandi.

Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti á fundi sínum 23. maí 2014 breytingu 
á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022, minniháttar breytingu í samræmi 
við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Rökstuðningur með tillögunni:
Aðalskipulagsbreyting þessi tekur til breyttrar landnotkunar á 
iðnaðarsvæði við Gamla Þorlákshafnarveg. Verið er að breyta 
iðnaðarsvæði sem var um 65 ha í um 12 ha iðnaðarsvæði þar sem 
hægt er að staðsetja lóð fyrir minkaeldi. Í gildandi aðalskipulagi 
segir um I14, iðnaðarreitinn sem breytingin fjallar um, að gert sé 
ráð fyrir svæði sem uppfyllir skilyrði iðnaðarsvæða í um 1,5 km 
frá íbúðabyggð og í um 1 km fjarlægð frá höfninni. Svæðið er fyrir 
iðnað sem ekki hefur mengun í för með sér, s.s. lyktar- og loft- 
mengun eða starfsemi sem getur haft mengandi áhrif á grunnvatn. 
Svæðið uppfyllir kröfur varðandi fjarlægðarmörk frá íbúðabyggð 
og starfsemin mun uppfylla kröfur heilbrigðisyfirvalda um úrgang 
og meðferð dýra sbr. reglugerð nr. 941/2002 um hollustuvernd og 
nr. 165/2007 um aðbúnað og meðferð minka og refa. Aðkoman að 
svæðinu er um Gamla Þorlákshafnarveg, sem liggur frá vegi nr. 38. 
Eitt af markmiðum gildandi aðalskipulags er að gera ráð fyrir eðli-
legri þróunarmöguleikum iðnaðar og nýsköpun atvinnugreina, auk 
þess að renna styrkari stoðum undir atvinnu og byggð á svæðinu. 
Það er jafnframt stefna sveitarfélagsins að heimila uppbyggingu 
fyrirtækja sem skapa störf fyrir byggðalagið. Þessi minnkun á 
iðnaðarlóðinni I14 minnkar ekki að marki framboð iðnaðarlóða í 
sveitarfélaginu. 

Þorlákshöfn 2. júní 2014.
 
Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

Aðalfundur
Náttúruverndarsamtaka
Íslands

Aðalfundur Náttúruverndarsamtaka Íslands verður haldinn  
miðvikudaginn 11. júní í Reykjavíkurakademíunni, 
Hringbraut 121, 4. hæð og hefst fundurinn kl. 20.00. 
Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf. 
Sjá www.natturuvernd.is

Úthlíð 16. Neðri sérhæð.

Vel skipulögð og frábærlega staðsett 155,9 fm. 6 herbergja neðri 
sérhæð með suðursvölum. Eignin er í góðu ástandi og skiptist 
í rúmgott hol, eldhús með eldri hvítum innréttingum, stofu með 
frönskum gluggum til suðurs, borðstofu, fjögur herbergi auk vin-
nuherbergis og flísalagt baðherbergi. Svalir til suðurs út af einu 
herbergi. Frábær staðsetning, nærri skólum og í góðu göngufæri 
við miðborgina. Verð 52,9 millj. Verið velkomin.

Grundarstígur 12. 3ja herbergja íbúð.

Björt og falleg 83,1 fm. (þar af 9,1 fm geymsla) íbúð á 3. hæð 
miðsvæðis í Reykjavík. Húsið var allt tekið í gegn fyrir nokkrum 
árum að utan m.a. sprunguviðgert og málað ásamt því að þak var 
yfirfarið. Flísalagðar suðursvalir út af stofu með fallegu útsýni. 
Tvö góð herbergi. Nýlegt eikarparket er á allri íbúðinni nema 
baðherbergi er flísalagt. Verð 28,9 millj. Verið velkomin.

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

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

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS FRÁ KL. 17.15 - 17.45

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS FRÁ KL. 17.15 - 17.45

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ANDRÉSBRUNNUR 6  

www.logmenn.net 

OPIÐ HÚS Í DAG, MIÐVIKUDAG, MILLI 18 OG 18:30

• Björt og falleg 4ra herb. íbúð á jarðhæð  
• Bæði sturta og baðkar.
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar 
• Eikarhurðar og fljótandi eikarparket 
• Stæði í 3ja bíla bílageymslu
• Verð 32.900.0000,-. Möguleiki á yfirtöku á góðu láni.

Allar upplýsingar veitir Auður Björg Jónsdóttir  
í síma 693-7674 eða í gegnum netfangið audur@logmenn.net

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 55,9 millj.

Glæsilegt raðhús

Vesturás 231 1 0 
Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Vel skipulagt 143,7 fm raðhús

Bílskúr 24,5 fm

Glæsileg hönnun

Stór afgirt verönd með potti

fasteignir

fasteignir

fundir / mannfagnaður

tilkynningar

Skipstjóra/stýrimenn Grænland
Artic Prime Fisheries óskar eftir að ráða skipstjóra og stýrimenn 
á ísfisktogara og lítinn troll bát sem gera út frá suður Grænlandi.  
Viðkomandi þurfa að vera með alþjóðleg skipstjórnarréttindi.  

Umsóknir skulu sendast á starf@brimhf.is þar sem fram kemur 

1) fyrri störf,  2) réttindi og námskeið, 3) meðmælendur.  

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þór Ragnarsson sími 8974838

atvinna

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Save the Children á Íslandi
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir og amma,

SESSELJA INGÓLFSDÓTTIR
Álftamýri 56, Reykjavík,

lést sunnudaginn 25. maí á líknardeildinni 
í Kópavogi. Útför hennar fer fram frá 
Háteigskirkju þriðjudaginn 10. júní kl. 13.00.

Ingólfur Sigurðsson, Þórdís Arnardóttir,  
Ásta, Guðný og Úlfur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

EDDA KRISTÍN CLAUSEN
Hólmvaði 8, 110 Reykjavík,

lést mánudaginn 2. júní. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 6. júní kl. 13.00.

 Viggó Sigfinnsson
Sigfinnur Viggósson   Þorbjörg Kristjánsdóttir 
Ólafur Viggósson                Sesselja Jónsdóttir 
Jóna Harpa Viggósdóttir      Þráinn Haraldsson
Vala, Sigursveinn, Edda, Freyja, Rakel, Bára, Arna, 
Kristján og Kári.

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

AXEL HENRY BENDER
lést á krabbameinsdeild Landspítalans við 
Hringbraut sunnudaginn 1. júní. Útförin fer 
fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 10. júní 
kl. 13.00.

                      Vigdís Baldursdóttir
Fjóla D. Bender          Steven Dolan
Íris Bender 
Guðmundur Kristján Bender Helga B. Jóhannesdóttir
afa- og langafabörn.

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

ástkærrar eiginkonu, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

GUÐLEIFAR KRISTJÁNSDÓTTUR
Staðarhvammi 7, Hafnarfirði.

Helgi Hermann Eiríksson
Halldóra Kristín Helgadóttir  Samúel Guðmundsson
Eiríkur Þór Helgason  Cecilia Nfono Mba
Ívar Helgason  

barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

ÓLAFUR SVEINBJÖRNSSON 
húsasmíðameistari, 

verður jarðsunginn frá Fíladelfíukirkjunni 
Hátúni fimmtudaginn 5. júní kl. 11.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
líknarstofnanir.

Davíð Ólafsson 
Einar Ólafsson 
Rúnar Ólafsson 
tengdadætur og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

MARGRÉT ÓLAFSDÓTTIR
húsmóðir,

Ægisíðu 78, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu, laugardaginn 
24. maí. Útförin fer fram frá Neskirkju 
miðvikudaginn 4. júní kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Ljósið - endurhæfingar-  
og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda  
og aðstandendur þeirra. 

Vilhjálmur Svan Jóhannsson  Sesselja R. Henningsdóttir
Valgerður Jóhannsdóttir  Jakob H. Magnússon
Ólafur Jóhannsson  Helga Sigurðardóttir
Laufey Jóhannsdóttir  Jan Bernstorff Thomsen
Þráinn Jóhannsson  Erna Andreassen
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku konan mín og mamma okkar,  
amma og langamma,

SVAVA JÓHANNSDÓTTIR 
Rein í Eyjafjarðarsveit,

sem lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri  
að morgni föstudagsins 30. maí verður 
jarðsungin frá Munkaþverá föstudaginn  
6. júní klukkan 13.30.

Valdimar Gunnarsson
Sigríður Valdimarsdóttir Hjörvar Harðarson
Sigrún Valdimarsdóttir  Steindór Guðmundsson
Signý Valdimarsdóttir  Valþór Freyr Þráinsson
Örvar, Arna og Amelía, Agla, Orri, Sverrir, Starri, Skorri, 
Valdimar Óli og Sigrún Stella.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

KARL SÆMUNDUR SIGURÐSSON
vélvirki,

áður til heimilis að  
Brekkuhúsi 1, Hjalteyri,

lést á Hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð 
aðfaranótt laugardagsins 31. maí. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Stefán Karlsson      Nína Ingvarsdóttir 
Sigurbjörn Karlsson
Sigurður Karlsson                   Sigurlaug Jóhannesdóttir
Anna Jóna Karlsdóttir            Aðalbjörn Sverrisson
Ester Guðlaug Karlsdóttir Kristinn Georgsson

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

HALLDÓRA G. EINARSDÓTTIR
Fífuseli 36,

áður til heimilis að Efstasundi 6,  
Reykjavík,

lést 2. júní. Útförin verður auglýst síðar.

Skúli Jóhannsson
Inga Birna Jóhannsdóttir Smith Roger Smith 
Kristinn Jóhannsson Denise O‘Donoghue
Hjördís Jóhannsdóttir Bragi Ásgeirsson
Ásdís Jóhannsdóttir Warren L. Gilsdorf
Svanhildur Sigfúsdóttir Ásgeir Sverrisson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærs 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

GUNNARS ÁGÚSTSSONAR 
frá Stærri-Bæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Áss í 
Hveragerði.

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

Við þökkum vinum og vandamönnum 
auðsýnda samúð og hlýhug við andlát 

ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður og ömmu,

INGIBJARGAR KRISTJÁNSDÓTTUR
Háagerði, Kjalarnesi.

Einnig færum við starfsfólki krabbameins- 
deildar Landspítalans sérstakar þakkir fyrir 
hugulsemi sína og hlýju.

Guðjón Hólm Guðbjartsson Hans Guðmundur Magnússon
Hulda Margrét I. Magnúsdóttir Kristján Edilon Magnússon
Hólmar Hólm Guðjónsson Ólafía Þyrí Hólm Guðjónsdóttir
tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN HALLDÓRSDÓTTIR
áður til heimilis að Vallarbraut 6,  

Reykjanesbæ,

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði fimmtu - 
daginn 29. maí. Útför hennar fer fram  
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði fimmtudaginn  
5. júní kl. 12.00.

Guðrún Gunnlaugsdóttir
Jón Gunnlaugsson Elín Einarsdóttir
Halldór B. Gunnlaugsson Borgný Samúelsdóttir
Sigrún Erla Gunnlaugsdóttir Karl Guðjónsson
Leifur Gunnlaugsson
Hugrún Gunnlaugsdóttir Sigurður Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför ástkærrar eiginkonu minnar,  
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

SIGURLAUGAR ERLU  
JÓHANNESDÓTTUR

hjúkrunarfræðings,
frá Gauksstöðum, Garði,
Þorragötu 9, Reykjavík,

sem andaðist 28. maí, verður gerð frá Neskirkju fimmtudaginn 
5. júní kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Mæðrastyrksnefnd eða aðrar hjálparstofnanir.

 Jón G. Tómasson
Helga Matthildur Jónsdóttir Rafn B. Rafnsson
Tómas Jónsson  Áslaug Briem
Sigríður María Jónsdóttir Björn Bjartmarz
 og barnabörnin.

Á þessum degi árið 1989 fjölmenntu 
kínverskir hermenn á Torg hins himneska 
friðar í Peking og drápu hundruð stúd-
enta við mótmæli og þúsundir til viðbótar 
voru handteknar. 

Sjö vikum áður hófu kínverskir stúdent-
ar mótmæli á Torgi hins himneska friðar 
og er talið að allt að því milljón manns 
hafi safnast á torginu þegar mest var. 
Mótmælendur kröfðust afsagnar leiðtoga 
Kommúnistaflokksins og lýðræðislegra 
umbóta í stjórnkerfi landsins. Stjórnvöld 
gerðu nokkrar misheppnaðar tilraunir til 
að reka fjöldann á braut áður en herinn 

lét til skarar skríða. Þó að margir hafi 
vissulega átt von á að það myndi slá í 
brýnu milli mótmælenda og hersins kom 
ofsafengin árásin flestum í opna skjöldu.

Mikill glundroði skapaðist þegar tug-
þúsundir manna reyndu að flýja undan 
hermönnunum. Sumir börðust á móti og 
grýttu hermennina og kveiktu í bifreiðum 
þeirra og skriðdrekum. Erlendir erindrekar 
á staðnum töldu að að minnsta kosti 300 
manns hefðu látið lífið í átökunum og 
allt að tíu þúsund hefðu verið handteknir. 
Sennilega verður aldrei endanlega ljóst 
hversu margir létu lífið þennan dag. 

ÞETTA GERÐIST 4. JÚNÍ 1989

Morðin á Torgi hins himneska friðar



NÚ TELJUM VIÐ NIÐUR

ÚTRÝMINGARSALA

Allir stakir jakkar á

9.900 kr
Gallabuxur frá 2.000 kr

Skyrtur frá 2.000 kr Bolir frá 500 kr 

Og fleirra og fleirra

S. 572 3400

Mind Xtra
Smart verslun fyrir konur

Firði Hafnarfirði • Sími 556 3400

30-50%
ALLAR VÖRUR MEÐ 

AFSLÆTTI
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

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.

Þú klesstir á 
þennan gaur!

Þetta er allt í lagi mamma. 
Það sem mestu máli skiptir   

  er að enginn slasaðist...

...og að ég 
fæ mynd af 

þessu ráðvillta 
andliti þínu.

Við þurfum að 
sleppa músinni!

Það er bara ekki 
hægt að henda 

hjálparlausu dýri 
út í rigninguna!

Jæja, hvað 
leggurðu þá til? 
Setja heit hand-

klæði og ost í 
baðkarið?

Aldrei 
vera kald-
hæðinn við 

dýravin.

Náið í nokkur 
handklæði 

fyrir mig og 
stórt ost-

stykki!

KLIKK!

Í burtu 
með 

þetta!

Einn 
miða 

suður,
takk!

Guð minn 
góður!

„Ég horfi á allt á listrænan hátt.“
Tony Curtis

Lenka Ptácníková (2267) hafði svart 
gegn Davíð Kjartanssyni (2342) 
í lokaumferð áskorendaflokks 
Íslandsmótsins í skák.
Svartur á leik:

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

43...Hxd2! 44. Dxd2 Hxc4 45. Dd8 
Hxe4 46. Hc7 Hd4 47. Hxc6 Hxd8 
og svartur vann skömmu síðar. Lenka 
tryggði sér Íslandsmeistaratitil kvenna 
með sigrinum og jafnframt sæti í 
landsliðsflokki að ári. Frábær árangur.
www.skak.is: Norway Chess

LÁRÉTT: 2. ládeyða, 6. rún, 8. orlof, 
9. gagn, 11. hreyfing, 12. frárennsli, 
14. létt hlaup, 16. kvað, 17. berja, 18. 
beita, 20. org, 21. land.

LÓÐRÉTT: 1. áfengisblanda, 3. 
ógrynni, 4. verkfæri, 5. óhróður, 7. 
heimilistæki, 10. nam burt, 13. umrót, 
15. yfirhöfn, 16. óvild, 19. skst.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. logn, 6. úr, 8. frí, 9. nyt, 
11. ið, 12. skólp, 14. skokk, 16. ku, 17. 
slá, 18. agn, 20. óp, 21. Laos. 

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. of, 4. gripkló, 
5. níð, 7. ryksuga, 10. tók, 13. los, 15. 
kápa, 16. kal, 19. no.



-30.000

ACE-NXV8MED002

-30.000
-40.000

TOS-NB10TA101

TOS-M50DTA105

ARO-502427

LEN-COOLTAB72PI

-30 % -23 % 

NEX-NX008HD8G

-25 % 



Eftir mánuð mun ég gefa út ljóða-
plötu með ljóðum sem ég samdi 
í vinnustofudvöl á Seyðisfirði í 
fyrra og samhliða vinnslu plöt-
unnar gerði ég þessi vídeó,“ segir 
Ásdís Sif Gunnarsdóttir spurð 
hvaða verk það séu sem hún 
mun sýna á kaffistofu Listasafns 
Íslands á morgun. „Verkið heitir 
Surrounded by the purest Blue, I 
welcome you og samanstendur af 
þremur vídeóum sem eru varía-
sjónir af sama verkinu. Tvö þeirra 
verða sýnd í sjónvörpum með 
heyrnartólum þar sem fólk getur 
hlustað á ljóðin og svo er eitt vídeó 
með engu hljóði.“

Fyrsta fimmtudag í hverjum 
mánuði er opið lengur í Listasafni 
Íslands og einhver listamaður eða 
hópur listamanna sýna vídeóverk 

í samstarfi við vídeólistahátíðina 
700IS Hreindýraland og er Ásdís 
Sif fimmti listamaðurinn sem 
tekur þátt í verkefninu.

Hún segist hafa skrifað ljóð frá 
því hún var unglingur en aldrei 
gefið neitt út. Hvers vegna valdi 
hún þá leið að gefa ljóðin út á plötu 
en ekki í hefðbundinni ljóðabók? 
„Ég hef alltaf notað texta mikið í 
performönsum og vídeóverkum en 
þetta er í fyrsta sinn sem ég gef 
út ljóð,“ segir hún. „Ég hef alltaf 
flutt textann minn sjálf sem per-
formans og það er réttara fyrir 
verkið að það sé lesið upp en prent-
að á bók. Þetta eru ljóð sem þarf 
að flytja, ekki bara lesa, og svo á 
ég sjálf auðveldara með að hlusta 
á ljóð en lesa þau og geri ráð fyrir 
að hið sama gildi um marga aðra.“

Ásdís hefur fleiri járn í eldin-
um því fyrir skemmstu tók hún 
þátt í sýningunni Hors pistes í 
Centre Pompidou í París. „Þetta 
er „live performance“ bíó-
myndahátíð þar sem listamenn 
eru fengnir til að setja á svið 
vídeó verk og performansa. Sýn-
ingin mín var í samstarfi við 
RIFF þar sem ég sýndi líka í 
haust. Í Pompidou sýndi ég bæði 
eldri vídeó, sem voru þýdd yfir á 
frönsku, og þennan performans 
þar sem ég notaði heilmikið af 
ljóðunum sem verða á plötunni, 
þannig að það var líka þetta verk 
bara í öðru formi.“   

Sýningin í kaffistofu Listasafns 
Íslands hefst klukkan 17 á morg-
un og stendur til 30. júní.   

 fridrikab@frettabladid.is

Ljóðaplata, vídeó-
sýning og gjörningur
Ásdís Sif Gunnarsdóttir opnar á morgun sýningu á þremur vídeóverkum í Lista-
safni Íslands. Hún er með ljóðaplötu í smíðum og vídeóin eru varíasjónir við 
verk sem einnig var grunnurinn í nýlegri sýningu hennar í Centre Pompidou.

FJÖLHÆF LISTAKONA  Úr gjörningi Ásdísar í Centre Pompidou, sem hún segir í grunninn byggja á sama verki og hún sýnir nú.

 Ég hef alltaf 
notað texta mikið í 
performönsum og 
vídeóverkum en þetta 
er í fyrsta sinn sem ég 
gef út ljóð.

MENNING
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Það er alltaf gott að koma á Bifröst. Öll aðstaða til náms 
er til fyrirmyndar og stuðlar að góðum árangri í námi. 
Íbúðarhúsnæði á staðnum er hagkvæmt og fjölbreytt og 
hentar jafnt einstaklingum sem fjölskyldum. Á Bifröst er 
stutt í óbeislaða náttúru og þar eignast fólk vini fyrir lífstíð.

Nánari upplýsingar á nam.bifrost.is

Öflugur og nútímalegur 
háskóli í Borgarfirði

Vandað nám  
í heillandi 
umhverfi

Kynntu þér nám í Háskólagátt og grunnnámi við 
Háskólann á Bifröst.

Sýning á verki Borghildar Ósk-
arsdóttur myndlistarkonu, Þráð-
ur á landi, verður opnuð í Artóteki 
Borgarbókasafnsins klukkan 17 á 
morgun. 

Verkið á sýningunni er um fimm 
kynslóðir sömu ættar, sem bjó 
á sjö býlum á Rangárvöllum og í 
Landsveit frá 1760 til 1941. Þetta 
fólk er löngu horfið en víða eru 
ummerki um búsetu þeirra, hlaðn-
ir garðar og húsveggir og grónar 
tóftir. Sums staðar eru ummerkin 
ógreinileg, jafnvel horfin undir 
gróður og sand. Fólkið er minning 
og býlin eru grónar tóftir. Ein tóft-
in er á Reynifelli á Rangárvöllum. 

Þar byrjar sagan og þaðan liggur 
söguþráðurinn yfir í Landsveit, að 
sex stöðum: Mörk, Gamla-Klofa, 
Stóra-Klofa, Gamla-Skarðsseli, 
Skarðsseli við Þjórsá og að lokum 
að Skarfanesi.

Sýningin er tvískipt og verður 
síðari hluti hennar settur upp við 
sögustaðina á Rangárvöllum og í 
Landsveit seinna í júní.

Sýningin í Borgarbókasafninu 
er á 1. hæð í Grófarhúsi. Á opnun-
inni mun Hlynur Helgason, lekt-
or í listfræði við Háskóla Íslands, 
segja frá sýningunni og list Borg-
hildar. Sýningin er á dagskrá 
Listahátíðar í Reykjavík.

Fimm kynslóðir á sjö býlum
Sýning Borghildar Óskarsdóttur, Þráður á landi, rekur ættarsögu frá 1760 til 1941. 

BORGHILDUR ÓSKARSDÓTTIR
 Þráður á landi segir sögu fimm kynslóða 
sem bjuggu á sjö býlum á Rangárvöllum 
og í Landsveit. 
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Sýning um franska landkönnuðinn 
Yves-Joseph de Kerguelen verður 
opnuð í Landsbókasafni Íslands – 
Háskólabókasafni á morgun klukk-
an 16. Á sýningunni er rakin saga 
fyrsta vísindaleiðangurs Frakka 
til Íslands; ferðir Kerguelens hing-
að til lands 1767 og 1768.

Bók hans, Relation d‘un voyage 
dans la Mer du Nord, kom út árið 
1771. Þar greindi hann frá rann-
sóknum sínum og uppgötvunum í 
þessum tveimur Íslandsferðum. 

Skýrslur Kerguelens höfðu bæði 
hernaðarlega og vísindalega þýð-
ingu. Auk þess að fela í sér nákvæm-
ar upplýsingar um sjóferðirnar þá 
birtust þar greinargóðar upplýs-
ingar um náttúrufar, dýralíf, flóru, 
loftslag og landafræði, um leið og 
greint var frá ýmsum siðum og hátt-
um Íslendinga á þessum tíma. Kerg-
uelen gaf þannig mörgum löndum 
sínum og erlendum lesendum tæki-
færi til að kynnast hinum margvís-
legu töfrum og sérkennum Íslands. 

Sýningin er samstarfsverkefni 
franska sendiráðsins á Íslandi 
og Landsbókasafns Íslands – 
Háskólabókasafns og stendur til 
30. júní í Þjóðarbókhlöðu. Eftir 
það verður hún á Patreksfirði 4. 
til 22. júlí og loks á Fáskrúðsfirði 
26. júlí til 18. ágúst. 
 

Fyrsti vísindaleiðangur Frakka til Íslands
Sýning um ferðir Frakkans Yves-Joseph de Kerguelen á seinni hluta átjándu aldar verður opnuð í 
Þjóðarbókhlöðunni á morgun. Bók hans um þær ferðir kom út árið 1771 og þótti sæta tíðindum.

LANDKÖNNUÐUR  
Yves-Joseph de Kerguelen skrifaði 
merka bók um rannsóknir sínar á 

Íslandi á síðari hluta átjándu aldar.

Í sumar verður boðið upp á menn-
ingargöngur með leiðsögn um 
svæðið umhverfis miðbæ Hafnar-
fjarðar öll fimmtudagskvöld kl. 
20. Gengið er frá Hafnarborg eða 
Pakkhúsi Byggðasafns Hafnar-
fjarðar. Hver ganga tekur um 
klukkustund, þátttaka er ókeypis 
og allir eru velkomnir. 

Fyrsta gangan verður farin 
fimmtudagskvöldið 5. júní, en þá 
mun Sigurður Hallgrímsson, fyrr-
verandi hafnsögumaður, leiða gesti 
um svæði Hafnar fjarðar hafnar 
og segja frá upp  bygg ingu og sögu 
hafnarinnar. Gangan hefst klukk-
an 20 við Pakkhús Byggðasafnsins.

Menningar-
göngur í 
Hafnarfi rði

Kreppusöngleikur leikfélagsins 
Hugleiks, Stund milli stríða, var á 
vordögum valin athyglisverðasta 
áhugaleiksýning leikársins af dóm-
nefnd Þjóðleikhússins og verður 
sýndur á stóra sviði leikhússins 
laugardagskvöldið 7. júní.

Stund milli stríða er 30 ára 
afmælissýning Hugleiks og er, eins 
og tíðkast þar, frumsmíð félags-
manns. Höfundur er Þórunn Guð-
mundsdóttir. Þórunn hóf leik-
ritunarferil sinn með stæl þegar 
söngleikurinn Kolrassa sló eftir-
minnilega í gegn hjá Hugleik árið 
2002. Þórunn samdi bæði leik- og 
söngtexta og tónlistina að auki, 
enda kona ekki einhöm. Leikstjóri 
er Jón St. Kristjánsson, en hann 
sviðsetti einmitt Kolrössu á sínum 
tíma.

Hugleikur í 
Þjóðleikhúsinu

GANGA
 Hver ganga 

tekur um 
klukkustund, 

þátttaka er 
ókeypis og allir 

velkomnir. 

HUGLEIKUR  Verkið Stund milli stríða 
var frumsýnt í Tjarnarbíói 5. apríl.
 MYND/GUNNAR GUNNARSSON

Blásarakvintett Reykjavíkur 
leikur á Stofutónleikum á Gljúfra-
steini á sunnudaginn klukkan 16. 
Kvintettinn skipa þau Hallfríður 
Ólafsdóttir á flautu, Daði Kol-
beinsson á óbó, Einar Jóhannes-
son á klarínettu, Jósef Ognibene á 
horn og Darri Mikaelsson á fagott.

Á efnisskrá tónleikanna eru La 
cheminée du roi René eftir Darius 
Milhaud, Íslenskt rapp – Rondo 
fantastico eftir Atla Heimi Sveins-
son og Fornir ungverskir dansar 
eftir Ferenc Farkas.

Rapp og 
riddarar 
á Skerplu

Luigi Carola &  

Anton Rinsema 

Kokker hos Knorr i 14 og 7 år

Eldaðu kartöflurnar í 12 mínútur og haltu 

heitum. Steiktu kóteletturnar á pönnu eða 

grilli í 4-5 mínútur á hvorri hlið. Nuddaðu 

þær með blöndu af hvítlauk, rósmarín 

(skorið smátt), möluðum pipar og salti,  

og haltu heitu. 

Settu baunir og aspas (skorið í 2 cm stk) í 

pönnuna og bættu við fínskornu rósmarín. 

Hrærðu brúnu sósuna saman við eplasafa 

og bættu út í. 

Láttu grænmetið eldast í 2 mínútur. Berðu 

kóteletturnar fram með soðnum kartöflum.

Eldaðu kartöflurnar í 12 mínútur og haltu 

heitum. Skerðu vasa í kjúklingakjötið.  

Kryddaðu með salti og pipar og komdu 

ostinum fyrir þar sem skorið var í kjúklinginn. 

Lokaðu fyrir opið með tannstöngli eða kjötnál. 

Brúnaðu kjúklinginn og leggðu á disk.

Léttsteiktu sveppi og lauk á pönnu. Bættu við 

pressuðum hvítlauk og settu kjúklinginn aftur 

á pönnuna. Hrærðu Knorr piparsósunni saman 

við mjólk og bættu út á pönnuna. Láttu sjóða í 5-8 

mínútur. Taktu kjúklinginn frá og haltu kjötinu heitu.

Settu spínatið í sósuna og blandaðu vel saman.

Berðu kjúklinginn fram með soðnum kartöflum. 

4 kjúklingabringur

2 sneiðar cheddar ostur

250g sveppir

500g ferskt spínat

1 hvítlauksgeiri

1 lítill laukur

1 Knorr Piparsósa

3 dl mjólk

Meðlæti: 

500g kartöflur

4 stórar svínakótelettur

salt og malaður pipar

2 hvítlauksgeirar

6 rósmarínsprotar, ferskir

400g litlar baunir, frosnar

250g ferskur aspas

1 Knorr brún sósa

3dl eplasafi

500g kartöflur

Luigi Carola &  

Anton Rinsema 
Kokkar hjá Knorr í 14 og 7 ár
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Rihanna tískufyrirmynd ársins
Hin árlegu bandarísku fatahönnunarverðlaun, CFDA, voru veitt á mánudagskvöldið í Alice Tully Hall í Lincoln Center í New York. Fata-
valið var í takt við tilefnið þar sem stjörnurnar gengu rauða dregilinn. Tvíburasysturnar smekklegu Mary-Kate og Ashley Olsen fengu 
verðlaun fyrir fylgihlutamerki ársins fyrir merki sitt The Row og Rihanna var valin tískufyrirmynd ársins. Hún gerði sér lítið fyrir og 
klæddist demantakjól sem skildi lítið eft ir fyrir ímyndunarafl ið. 

SUMARLEG 
 Heidi Klum 
mætti í kjól 
frá DKNY. 

SMART 
 Blake Lively 
í stuttum 
kjól frá 
Michael 
Kors. 

DRAPPAÐ 
 Keri Russ-
ell í kjól 
frá Rosie 
Assoulin. 

DRAMA-
TÍSKT  Coco 
Rocha í 
Christian 
Siriano. 

ÁHUGAVERT 
 Leikkonan 
Lupita Nyongo 
í umdeildum 
klæðnaði frá 
Suno. 

GEGNSÆTT 
 Rihanna í 
kjól frá Adam 
Selman sem 
vakti heldur 
betur athygli.

ÖXLIN BER 
 Rachel Zoe 
í kjól sem 
hún hann-
aði sjálf. 

SIGURVEG-
ARAR  Ashley 
og Mary-Kate 
Olsen í eigin 
hönnun. 

GLITRANDI 
 Solange Knowl-
es í einföldum 
en fallegum kjól 
frá Calvin Klein. N
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„Ég mun nota styrkinn í það að þróa 
línuna enn lengra. Ég hef verið að 
vinna með laxaroð og þeirri vinnu 
hefur verið mjög vel tekið. Við 
munum því halda áfram með þessa 
vinnu og ætlum að setja enn meiri 
fókus á íslensk og vistvæn hráefni,“ 
segir fatahönnuðurinn Bóas Krist-
jánsson sem hlaut hæstu úthlut-
un, 2,5 milljónir, úr hönnunarsjóði 

í gær. Bóas hannaði tvær línur í 
fyrra undir merkinu KARBON by 
Bóas Kristjánsson og vakti merkið 
þó nokkra athygli erlendis. „Ég hef 
mikið verið að vinna með vistvæna 
textíla. Það var því ákveðin tilraun 
að sjá hvernig þetta myndi leggjast 
í hátískuheiminn, þar sem búðirn-
ar eru allar hálfgerð listagallerí og 
vörurnar mjög dýrar,“ segir Bóas og 

bendir á að hann sé sá eini í heim-
inum sem notar þessi hráefni í hönn-
un á fatnaði. „Það er alltaf áhætta 
að mæta með eitthvað sem eng-
inn hefur áður séð. Laxaroð hefur 
kannski verið notað í töskur og skó 
en nú býð ég fólki að klæðast efn-
inu. Þessu hefur þó verið tekið alveg 
svakalega vel og fötin úr þessu hrá-
efni eru mest selda varan okkar.“

Bóas hefur í nægu að snúast 
þessa dagana en hann heldur á 
tískuvikuna í París í lok þessa mán-
aðar. „Ég ætla að fara og hitta á fólk 
sem ég verslaði við í fyrra og við-
halda tengslunum við þær búðir sem 
við erum í samstarfi við. Á svona 
tískuvikum kynnist maður einnig 
fólki alls staðar að úr heiminum og 
myndar ný tengsl.“  - ka

Hátískuheimurinn lofar fatnað úr laxaroði
Fatahönnuðurinn Bóas Kristjánsson hlaut 2,5 milljóna króna styrk úr hönnunarsjóði í gær. Styrkinn ætlar 
hann að nota til þess að þróa fatalínuna KARBON enn frekar en uppistaða línunnar eru vistvænir textílar.

HÆSTÁNÆGÐUR  Fatahönnuðurinn 
Bóas Kristjánsson hlaut hæstu úthlutun 
úr hönnunarsjóði í gær en styrkurinn 
hljóðar upp á 2,5 milljónir.

LÍFIÐ
4. júní 2014  MIÐVIKUDAGUR
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Frosin vínber
Leikkonan Jenni-
fer Aniston elskar 
frosna ávexti, þá 
sérstaklega vín-
ber, þegar hana 
þyrstir í eitt-
hvað sætt. „Ég 
elska rauð vín-
ber – þau eru 
ljúffeng,“ segir 
leikkonan í við-
tali við Women‘s 
Health.

Óð í djús
Leikkonan Jessica Alba 
byrjar alla daga á djúsi sem 
hún gerir úr káli, spínati og eplum.

Grænmetisæta
Leikkonan Jenna Dewan Tatum 
hefur verið grænmetisæta síðan 
hún var þrettán ára. Þegar hún 
vill losa sig við aukakíló fær hún 
sér djús úr káli, spínati og perum 
og hafragraut með chia-fræjum á 
morgnana.

Vegan í einn dag
Söngkonan Beyoncé léttist um tæp 
þrjátíu kíló á skömmum tíma eftir 
að hún eignaðist dóttur sína Blue 
Ivy. Til að hjálpa henni í barátt-

unni við auka-
kílóin borð-

aði hún 
nóg af 
græn-
meti 
og 
borð-
aði 
eina 

veg-
an-mál-

tíð á dag.

Magurt kjöt
Leikkonan Sandra 

Bullock borðar 
aldrei feitt kjöt 

heldur velur 
frekar magurt. 
Þegar hún vill 
fá sér eitt-
hvað sætt 
fær hún sér 
skál af Lucky 
Charms-morg-

unkorninu einu 
sinni í viku.

Engar freistingar
Söng- og leikkonan 

Jennifer Hudson geymir 
engan freistandi mat á heimili, 
eins og bananabúðing sem er í 
uppáhaldi hjá henni. Hún á hins 
vegar alltaf nóg af kjúklingi og 
eggjahvítum.

Atkins er málið
Raunveruleikastjarnan Kim 
Kard ashian eignaðist dótturina 
North West í júní í fyrra og kom 
sér í form aftur með því að borða 
eftir Atkins-kúrnum.

Megrunarleyndarmál stjarnanna
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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 CLS 350
BLUETEC 4MATIC 
Árgerð 2013, ekinn 12. þús. km, dísil, 
252 hö., sjálfskiptur, leðuráklæði, 
sóllúga, minni í sætum, ljósapakki 
Xenon, 19“ álfelgur, bluetooth ofl. 

Verð: 13.890.000 kr.

MERCEDES-BENZ GLK 220
CDI 4MATIC 
Árg. 2012, ekinn 25. þúsund km, 
dísil, 170 hö., sjálfsk., inniljósapakki,
hiti í framsætum, skyggðar rúður, 
krómpakki utan, bluetooth ofl.

Verð: 7.690.000 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

Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborg
Skóla- og frístundasvið
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BAKÞANKAR 
Halla Þórlaug 
Óskarsdóttir

Tvöföld sýningaropnun
Tvær sýningar með úrvalsverkum úr safneign Listasafns Reykjavíkur voru opn-
að ar fyrir stuttu á Kjarvalsstöðum, annars vegar Reykjavík, bær og bygging og 
hins vegar Hliðstæður. Fjölmennt var á opnuninni og sugu gestir listina í sig.

SIGURSÆLL  Dagur 
B. Eggertsson og 
eiginkona hans, Arna 
Dögg Einarsdóttir, 
brostu út að eyrum.

KANKVÍS KVARTETT  Berghildur Erla 
Bernhardsdóttir, Svanhildur Konráðsdóttir, 
Signý Pálsdóttir og Kolbrún Bergþórsdóttir.

TRYLLT TVENNA 
 Hildur Baldurs-
dóttir og Einar 
Kárason létu sig 
ekki vanta.

Í SUMARSKAPI 
  Jórunn Frímanns-
dóttir og Hörður 
Ólafsson nutu 
listarinnar.

ÁNÆGÐAR MEÐ 
OPNUNINA  María Ólafs-
dóttir, Guðrún Hjartardótt-
ir og Rannveig Eyberg.
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FAGRIR FAGUR-
KERAR  Roland 
Hamilton og 
Kristín Gísladóttir.

Sumt á ekki að skrifa í blöðin. Þessi 
pistill er dæmi um það. Að því sögðu 

er líka gjörsamlega ótækt að ræða sumt 
á kaffihúsum. Þessi pistill fjallar um það. 
Ef þú ert að drekka morgunkaffið þitt 
eða borða beyglu skaltu ekki lesa lengra, 
en það var ég einmitt að fara að gera á 
kaffihúsi í miðbænum þegar ég settist við 

hlið unglingahóps. Það var þétt setið á 
staðnum og ég var ein, svo ég gat ekki 
að því gert að heyra samræður þeirra.  

HÓPURINN var í miðjum klíðum að 
rifja upp ölvunarsögur þegar ég sett-
ist. Það var greinilega ekki langt síðan 
þau kynntust Bakkusi, því til dæmis 
þótti þeim enn mjög fyndið að finna 
ekki fyrir sársauka undir áhrifum. 
Samræðurnar leiddust út í afleið-

ingar ölvunar og þaðan fóru þau 
að tala um ælupestir. Ein sagði 

þá í óspurðum fréttum að það 
væri frábært að drekka kakó 
þegar maður er með magavír-
us því þá kæmi svo gott bragð 
þegar Geysir gysi. (Ég á í stök-
ustu vandræðum með að koma 
þessu smekklega frá mér. Þau 

hugsuðu ekkert um það). Þessi saga losaði 
einhverja stíflu því nú kepptust blessuð 
börnin við að toppa sögur hvert annars. 
Ég fékk að heyra um teiknibólur sem 
ryðguðu uppi í nefinu á einni stúlkunni og 
myglaða villisveppi á veitingastað. 
Og svo margt fleira.

BEYGLAN mín var skyndilega ekki jafn-
girnileg og þegar ég keypti hana. 

ÞAU héldu áfram. „Var ég búin að segja 
ykkur frá því þegar strákur á leikskólan-
um hnerraði í síðustu viku? Ég hélt sko að 
hann hefði ælt.“ Nei. Ekki hor. Ég varð að 
stoppa þetta. „Krakkar, mig langar alls 
ekki að vera leiðinleg en þið eruð bara að 
tala um svo ógeðslega hluti að …“

ÞAU sprungu úr hlátri og ég, skyndi-
lega níræð, sneri mér aftur að ógeðslegu 
beyglunni minni. Í hlátursrokunum sögðu 
þau eitthvað um að þau hefðu gleymt að 
þau væru á almenningsstað. Eftir tveggja 
mínútna hysterískt hláturskast var stutt, 
vandræðaleg þögn. 

„ERUÐ þið búin að sjá Vonarstræti?“

Varúð: Ekki fyrir viðkvæma

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

30.000  
GESTIR!

STÓRKOSTLEGASTA 
ÁSTARSAGA 

ÁRATUGARINS
-ENTERTAINMENT WEEKLY

BYGGÐ Á 
METSÖLUBÓKINNI 

SKRIFAÐ Í  
STJÖRNURNAR

FÁRSJÚK  
ÁSTARSAGA

FAULT IN OUR STARS 
FAULT IN OUR STARS LÚXUS 
MILLION WAYS TO DIE . . .  
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
X-MEN 3D  
X-MEN 3D LÚXUS 
X-MEN 2D 
VONARSTRÆTI  
VONARSTRÆTI LÚXUS  
LÁSI LÖGGUBÍLL

KL. 5 - 8 - 10.40
KL. 5
KL. 8 - 10.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.45
KL. 10.45
KL. 5
KL. 5.20 - 8 - 10.30
KL. 8
KL. 3.20

FAULT IN OUR STARS MILLION 
TÖFRALANDIÐ OZ  2D  ÍSL. TAL  
VONARSTRÆTI  
THE AMAZING SPIDERMAN 2 2D  
THE OTHER WOMAN
HARRÝ OG HEIMIR  

Miðasala á: 
Kauptu miða á X-Men með

15.000 GESTIR!

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.45
KL. 6 - 8 - 9 - 10.40
KL. 10.30
KL. 8
KL. 6

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EMPIRE

VARIETY

TOTAL FILM

BIOGAGNRYNI VALDIMARS

ROGEREBERT.COM

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA ÆVINTÝRINUVINSÆLASTA MYNDIN 
Í HEIMINUM Í DAG

FAULT IN OUR STARS 5:20, 8, 10:40
MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 8, 10:30
VONARSTRÆTI 5:20, 8, 10:40
TÖFRALANDIÐ OZ 2D 6

L.K.G - MBL

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%



Í SAMSUNG-SETRINU

TIL DÆMIS:

HM DAGAR
Full búð af
sjónvarpstilboðum

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900

BRASILÍA

LED SJÓNVARP · 100 Hz. · Full HD 1920x1080p 
· Mega skerpa · Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist 
· Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2

UE46/50F5005

TILBOÐ#1:
46"= 159.900,- 

UE46F6675

TILBOÐ#3:
46"= 239.900,- 

TILBOÐ#2:
50"= 199.900,- 

LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p 
Skjár: Clear · Skerpa: Mega · AllShare: Auðveld samskipti 
Samsung tækja · USB: Upptaka og afspilun · Social TV: Já, horfðu 
á sjónvarp og vertu á Facebook, You Tube, Flickr, Skype ofl. 

TILBOÐ#4:
55"= 529.900,- 

GLÆSILEGT VERÐLAUNATÆKI

„BESTA SMART TV Á MARKAÐINUM
2013-214“
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 1920x1080p

UE55F8005

samsungsetr id. is

VEITUM
20% AFSLÁTT

af öllum heimabíóum
við kaup á sjónvörpum

á HM-DÖGUM

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK
VERSLANIR UM LAND ALLT
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
8 DAGAR Í FYRSTA LEIK

Brasilíski bakvörðurinn Cafu, sem var fyrirliði 
heimsmeistaraliðs Brasilíu 1994, á tvö mögnuð 
met í úrslitakeppni HM. Cafu er sá eini sem 
hefur tekið þátt í þremur úrslitaleikjum á HM, 
vann 1994 og 2002 en tapaði 1998, auk þess að 
enginn annar leikmaður hefur tekið þátt í fleiri 
sigurleikjum í úrslitakeppni HM. 

Brasilía vann 16 af 21 leik sem Cafu spilaði. 
Cafu kom inn á sem varamaður á 22. mínútu í úr-
slitaleiknum á HM í Bandaríkjunum 1994 og var í 
byrjunarliðinu í úrslitaleikjunum 1998 og 2002. 
Enginn Brasilíumaður hefur spilað fleiri landsleiki 
en Cafu, sem spilaði sinn 142. og síðasta árið 2006.

FÓTBOLTI „Það er aldrei gaman að 
tapa þannig að það var fínt fyrir 
liðið að ná jafntefli. Við gátum 
stolið þessu í lokins en við áttum 
ekki skilið að vinna,“ segir Kolbeinn 
Sigþórsson, landsliðsframherji í 
knattspyrnu, í samtali við Frétta-
blaðið, rétt áður en hann skokkar út 
á æfingu liðsins í Þorlákshöfn í gær.

Kolbeinn og strákarnir okkar 
mæta Eistum klukkan 19.15 á 
Laugardalsvellinum í kvöld í síð-
asta æfingaleik liðsins fyrir átökin 
í undankeppni EM 2016 sem hefst 
í haust.

„Þessi lið eru svipuð að styrk-
leika og sum þeirra sem eru í riðl-
inum. En við einbeitum okkur að 
okkar leik. Við erum að byggja upp 
okkar leik og vonandi skilar það 
sér eftir tvo til þrjá mánuði þegar 
undankeppnin hefst,“ segir hann.

Ajax vill greiðslu
Kolbeinn varð Hollandsmeistari 
með stórliði Ajax þriðja árið í röð 
á nýliðnu tímabili. Svo virðist þó 
sem tíma hans í Amsterdam sé 
lokið og má fastlega búast við að 
hann finni sér nýtt lið í sumar.

„Staða mín er augljós. Ég á eitt 
ár eftir af samningnum og bæði 
ég og Ajax viljum fá eitthvað fyrir 
mig. Það er í boði, fyrst ég á eitt 
ár eftir, að vera áfram og spila 
minna. Hugmyndafræði Ajax 
er þannig að það vill fá eitthvað 
fyrir mennina sem það kaupir,“ 
segir Kolbeinn, sem er líka tilbú-
inn að prófa eitthvað nýtt.

„Ég er búinn að vera sjö ár í 
Hollandi og það hefur verið mark-
mið frekar lengi að taka næsta 
skref. Ef eitthvað spennandi 
kemur upp í sumar þá mun ég 

klárlega skoða það,“ segir hann. 
Er stefnan sett eitthvert ákveðið?

„Ég er opinn fyrir þessum 
helstu deildum Evrópu; Englandi, 
Þýskalandi, Spáni og Ítalíu. Ef það 
koma tilboð frá liðum sem heilla 
mun ég skoða það en það er ekkert 
að gerast núna,“ segir Kolbeinn.

Meiðslin tafið fyrir
Kolbeinn var mikið meiddur 
fyrstu tvö tímabilin hjá Ajax en 
skilaði marki í öðrum hverjum 
leik (14 leikir, sjö mörk bæði tíma-
bilin). Í heildina spilaði Kolbeinn 
30 leiki í hollensku úrvalsdeild-
inni á síðustu leiktíð og skoraði 
tíu mörk. Hann var ekki alltaf í 
byrjunarliðinu og kom inn á tíu 
sinnum sem varamaður. 

„Þjálfarinn var að prófa eitt-
hvað nýtt. Ég var heldur ekkert 

alltaf frammi heldur á kantinum. 
Maður fékk ekkert alltaf að vera 
í sinni stöðu. En ég er búinn að 
verða hollenskur meistari þrisvar 
sinnum og er ánægður með það. 
Það voru bara þessi meiðsli sem 
settu strik í reikninginn og töfðu 
kannski fyrir mér,“ segir Kol-
beinn sem segir það gott að vera 
að skora áfram með landsliðinu 
upp á framhaldið.

„Ég er mjög sáttur í landsliðinu 
þar sem ég er að skora í hverjum 
leik. Ég er ánægður með hvern-
ig strákarnir eru að spila upp á 
mig. Það er eitthvað sem ég hef 
ekki verið ánægður með úti. Þessi 
mörk telja og það er fínt að vera 
að skora með landsliðinu. Glugg-
inn er opinn núna þannig að allt 
getur gerst,“ segir Kolbeinn.
 tomas@365.is

Alveg til í að prófa eitthvað nýtt
Kolbeinn Sigþórsson yfi rgefur líklega Ajax í sumar eft ir þriggja ára dvöl í Amsterdam. Hann er opinn fyrir helstu deildum Evrópu.

MARKAHRÓKUR  Kolbeinn kátur á 
landsliðsæfingu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI „Fyrst og fremst vil ég vinna leikinn,“ segir Lars Lagerbäck, lands-
liðsþjálfari karla í knattspyrnu, í samtali við Fréttablaðið um vináttulandsleik-
inn gegn Eistlandi á Laugardalsvelli í kvöld. 

„Í svona vináttuleik reynum við að einbeita okkur að smáatriðum í okkar 
leik líkt og fyrir leikinn á móti Austurríki. Vonandi sé ég þau virka í leiknum á 
móti Eistlandi,“ segir Svíinn.

Lars vill ekki bara vinna leikinn í kvöld heldur hafa öll völd á vellinum. „Mér 
finnst mikilvægt að það sé sigurtilfinning í hópnum. Með fullri virðingu fyrir 
liði Eistlands þá eigum við að vinna það á heimavelli. Það er mikilvægt að sýna 
að við getum stjórnað leiknum algjörlega og náð góðum úrslitum,“ segir hann.

Ísland tapaði fyrstu tveimur vináttulandsleikjum ársins; á móti Svíþjóð og 
Wales. Hvað var betra hjá liðinu í þriðja leiknum á móti Austurríki?

„Það var gott að sjá hversu mikið liðið bætti sig í seinni hálfleik eftir slakan 
fyrri hálfleik. Við bættum okkur til muna í þeim síðari og menn fundu sig 
betur í sínum stöðum. Við ætluðum að byggja sóknirnar upp á ákveðinn hátt 
sem fór að ganga betur. Það var gaman að sjá,“ segir Lagerbäck.  - tom

Ekki bara vinna heldur stjórna leiknum

NÁKVÆMUR  Lars fylgist með liðinu á 
æfingu í Þorlákshöfn.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LAUGARDALSVÖLLUR

Í KVÖLD

KLUKKAN 19:15

MIÐASALA Á MIÐI.IS

MÆTUM TÍMANLEGA

ÁFRAM ÍSLAND
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ALLIR VELKOMNIR!

Nemandi Braut Verkefni kl. Stofa

Erla Björk Sigurgeirsdóttir MSc orkuvísindi
Financial benefit  for Icelandic companies
by implementing ISO 14001

10:00 M104

Harpa Rún Garðarsdóttir MSc rekstrarverkfræði Reliability of jet engines 10:00 M208

Birna Markúsdóttir MSc íþróttavísindi og þjálfun
A novel exercise intervention on transversus abdominis 
recruitment and pain perception using EMG feedback
in people with low back pain

10:00 M105

Oddný Björgvinsdóttir MSc heilbrigðisverkfræði
Investigating the effects of pulsed electromagnetic 
fields (PEMFs) on bovine nucleus pulposus cells 11:00 M104

Sunna Björg Helgadóttir MSc rekstrarverkfræði
Cost and optimization model of aluminium 
billets production at ISAL Straumsvik

11:00 M208

Guðmundur Þorsteinn Bergsson
MSc byggingarverkfræði/  
mannvirkjahönnun

Samanburður bormótstöðu við niðurrekstur
og burðarþols staura

11:00 M209

Þórhallur Siggeirsson MSc íþróttavísindi og þjálfun
Þróun matskerfis fyrir afreksstarf yngri flokka
í knattspyrnu á Íslandi

11:00 M105

Sigurbjörg Jónsdóttir MSc heilbrigðisverkfræði
Validation and biomechanical measurement 
using a novel inertial measurement unit

13:00 M104

Skúli Magnús Sæmundsen MSc rekstrarverkfræði Innritun í leikskóla 13:00 M208

Dagný Dís Magnúsdóttir MSc rekstrarverkfræði
Risk-based  analysis of operational procedures 
used by the Control Centre of Landsnet

13:00 M209

Anna Berglind Sigurðardóttir MSc framkvæmdastjórnun
Þarfagreining á flugvélastæðum 
Keflavíkurflugvallar

14:00 M209

Nils Óskar Nilsson MSc íþróttavísindi og þjálfun
Movement analysis of side step cutting motion 
in agility testing for elite athletes

15:00 M105

Heimir Þór Gíslason
MSc byggingarverkfræði/  
umferð og skipulag

Verkbeiðna- og verkáætlanakerfi fyrir 
vegagerðarverk

15:30 M104

Ninna Björg Ólafsdóttir MSc rekstrarverkfræði Lateral flight optimization with respect to wind 15:30 M208

Við látum verkin tala
Opnar meistaravarnir við tækni- og verkfræðideild

í Háskólanum í Reykjavík 5. júní.

HM stöðin

HANDBOLTI Ungverska 
félagið Veszprém tilkynnti 
á heimasíðu sinni í dag að 
það væri búið að semja við 
íslenska landsliðsmanninn Aron 
Pálmarsson.

Samningur Arons við félagið 
er til þriggja ára og Aron gengur 
í raðir félagsins næsta sumar en 
hann á eitt ár eftir af samningi 
sínum við Kiel.

Aron fékk aðeins að kynnast 
tilvonandi liðsfélögum sínum 
um helgina er hann mætti 
Veszprém í undanúrslitum 
Meistaradeildarinnar. Þar hafði 
Kiel betur í hörkuleik. Aron 
var svo kosinn besti leikmaður 
úrslitahelgarinnar en hann er 
heldur betur búinn að stimpla sig 
inn í hóp bestu handboltamanna 
heims. - hbg

Aron samdi 
við Veszprém

NÝTT ÆVINTÝRI  Aron kveður Kiel eftir 
ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VINÁTTULANDSLEIKUR
ÍSLAND - PORTÚGAL 29-26(13-11)
Ísland - Mörk (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 7 
(10/1), Arnór Atlason 6 (10), Róbert Gunnarsson 
5 (8), Bjarki Már Elísson 3/2 (3/2), Snorri Steinn 
Guðjónsson 3/1 (4/2), Alexander Petersson 3 
(5), Ólafur Guðmundsson 1 (1), Þórir Ólafsson 
1 (2), Bjarki Már Gunnarsson (1), Ásgeir Örn 
Hallgrímsson (3), 

Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 5 (20, 25%), 
Sveinbjörn Pétursson 3 (14/2, 21%), 

Hraðaupphlaup: 9 (Guðjón 5, Alexander 2, Arnór,   
Þórir) 

Fiskuð víti: 4 ( Arnór, Róbert, Snorri, Alexander)

Utan vallar: 6 mínútur. 

Portúgal - Mörk (skot): Pedro Solha 5 (5), Tiago 
Rocha 5 (5), Wilson Davyes 5 (6), Pedro Portela 
4/2 (5/2), Gilberto Duarte 3 (4), Fabio Antunes 
1 (1), Nuno Roque 1 (2), Ricardo Moreira 1 (2), 
Fabio Magalhaes 1 (4), Ricardo Pesqueira (1), 
Pedro Cruz (4), 

Varin skot: Hugo Figueira 10/2 (33/4, 30%), 
Ricardo Candeias 2 (8/1, 25%), 

Hraðaupphlaup: 8 (Solha 3, Davyes 3, Portela, 
Duarte) 

Fiskuð víti: 2 ( Rocha, Roque )

Utan vallar: 6 mínútur. 

HANDBOLTI Ísland lagði Portúgal 
29-26 í þriðja leik þjóðanna á jafn 
mörgum dögum. Portúgal byrjaði 
leikinn betur en eftir um 20 mínútna 
leik tók Ísland öll völd á vellinum. 
Liðið vann upp fjögurra marka for-
ystu gestanna og var tveimur mörk-
um yfir í hálfleik 13-11.

„Ég var hræðilegur fyrstu 20 mín-
úturnar og svo hitnaði þetta aðeins 
hjá okkur flestum. Það er kannski 
eðlilegt miðað við að menn eru komn-
ir aðeins fram úr sér og með hausinn 
lengra en þennan leik,“ sagði Guðjón 
Valur Sigurðsson, fyrirliði Íslands.

„Þetta eru lok langs tímabils og 
við erum búnir að horfa á þessu 
Bosníu-leiki lengi. Ég ætla ekki 
að leita að afsökunum. Við vorum 
lélegir til að byrja með.

„Við sýndum í hálftíma, 35 mín-
útur, tiltölulega góðan handbolta. 
Svo misstum við aðeins dampinn í 
lokin aftur. Það er ekkert til að hafa 
áhyggjur af.“

Guðjón kvaddi lið sitt Kiel um 
helgina þegar liðið tapaði í úrslit-
um Meistaradeildarinnar. Það var 
síðasti leikur Guðjóns Vals fyrir 
félagið en hann segist ekki mega 

gefa upp hvert hann fer fyrr en á 
mánudaginn eftir viku.

Guðjón sagði erfitt fyrir sig að 
sætta sig við úrslit helgarinnar en 
hann lofaði því að vera klár í slag-
inn þegar Ísland mætir Bosníu í 
umspilinu um laust sæti á HM.

„Ég verð klár í slaginn. Það er 
ekkert val. Helgin var ömurleg og 
er enn þá ömurleg en maður lítur 
fram á veginn. Lífið heldur áfram.
„Mér líst vel á Bosníu-leikina. Ég er 
ekki betur gefinn en það að ég trúi 
alltaf að við vinnum.“
 - gmi

Ísland gerði það sem þurft i til 
Guðjón fór á kostum tveimur dögum eft ir tapið í úrslitum Meistaradeildarinnar.

Í BANASTUÐI  Guðjón Valur átti frábæran leik í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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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

10.20 Airheads
11.50 Spanglish  
14.00 In Her Shoes
16.10 Airheads  
17.40 Spanglish  
19.50 In Her Shoes  
22.00 Hunger Games  
00.20 Brooklyn‘s Finest
02.30 Abraham Lincoln: Vampire 
Hunter  
04.10 Hunger Games

18.10 Strákarnir
18.35 Friends  (16:24)
19.00 Seinfeld  (12:21) 
19.25 Modern Family
19.45 Two and a Half Men  (1:22) Sjö-
unda sería þessa bráðskemmtilega þátt-
ar um bræðurna Charlie og Alan. Charlie 
er eldhress piparsveinn sem kærir sig ekki 
um neinar flækjur en Alan er sjúklegur 
snyrtipinni sem á í stökustu vandræðum 
með sjálfstraustið.
20.10 Örlagadagurinn  (4:30) 
20.45 Heimsókn  Sindri Sindrason heim-
sækir sannkallaða fagurkera sem opna 
heimili sín fyrir áhorfendum.
21.00 The Killing  (13:13) 
21.45 Chuck  (10:13) 
22.25 Cold Case  (6:23) 
23.10 Örlagadagurinn  (4:30) 
23.40 Heimsókn
23.55 The Killing  (13:13) 
00.40 Chuck  (10:13)
01.20 Cold Case  (6:23)
02.05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveins 07.45 Ævintýraferðin 07.55 UKI 08.00 
Lukku láki 08.25 Ljóti andarunginn og ég 08.47 
Tommi og Jenni 08.55 Leyndarmál vísindanna 
09.00 Brunabílarnir 09.23 Latibær  (17:18) 09.47 
Gulla og grænjaxlarnir 10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 10.55 Sumardalsmyllan 11.00 
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins 
11.45 Ævintýraferðin 11.55 UKI 12.00 Lukku 
láki 12.22 Ljóti andarunginn og ég 12.44 Tommi 
og Jenni 12.51 Leyndarmál vísindanna 13.00 
Brunabílarnir 13.23 Latibær  (17:18) 13.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 14.00 Könnuðurinn Dóra 14.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 14.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan 15.00 
Áfram Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveins 
15.45 Ævintýraferðin 15.55 UKI 16.00 Lukku 
láki 16.22 Ljóti andarunginn og ég 16.44 Tommi 
og Jenni 16.51 Leyndarmál vísindanna 17.00 
Brunabílarnir 17.23 Latibær  (17:18) 17.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 18.00 Könnuðurinn Dóra 18.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 18.55 Sumardalsmyllan 19.00 Skoppa 
og Skrítla í bíó 20.00 Sögur fyrir svefninn 

18.35 Malibu Country  (9:18) 
19.00 Bob‘s Burgers  (17:23) 
19.20 Baby Daddy  (12:16) 
19.45 Revolution  (14:22) 
20.30 Tomorrow People  (16:22)
21.10 The Unit  (14:22)
21.55 Ravenswood  (1:10) Spennandi 
þættir um fimm ókunnuga einstaklinga 
sem tengjast nánum böndum og takast 
á við bölvun sem hvílir á bænum þeirra 
Ravenswood.
22.35 The 100  (1:13) 
23.15 Supernatural  (17:22) 
00.00 Baby Daddy  (12:16)
00.25 Revolution  (14:22)
01.05 Tomorrow People  (16:22) 
01.50 The Unit  (14:22) 
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

16.25 Ljósmóðirin (e)
17.20 Disneystundin (20:52)
17.21 Finnbogi og Felix (20:26)
17.43 Sígildar teiknimyndir (20:30)
17.50 Herkúles (20:21)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi III 
(5:8) (e)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Svellkaldar konur
20.00 Í garðinum með Gurrý II (5:6) 
(Gróðursetning skrautplantna) 
20.30 Leyndardómar Suður-Ameríku–  
Fegurðardrottningar í Venesúela 
(Secrets of South America) 
21.25 Blásið í glæður (3:6) (Schmokk) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Guðmóðirin (3:3) (Die Patin)  
00.10 Einhleypi eiginmaðurinn (Prête-
moi ta main) (e)
01.35 Fréttir
01.45 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond (5:26)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.55 Dogs in the City (1:6)
16.40 Psych (5:16)
17.25 Once Upon a Time (21:22)
18.10 Dr. Phil
18.50 The Good Wife (17:22)
19.35 America‘s Funniest Home 
Videos (33:44)
20.00 Save Me (2:13)
20.25 Solsidan (9:10)
20.50 The Millers (22:23) 
21.15 Emily Owens M.D (2:13)  Emily 
Owens er nýútskrifaður læknir og hefur 
fengið starf á stórum spítala í Denver. 
Henni finnst hún loksins vera orðin fullorð-
in og fagnar því að gagnfræðaskóla árin eru 
að baki þar sem hún var hálf gerður lúði, en 
ekki líður á löngu áður en hún uppgötvar 
að spítalamenningin er ekki svo ólík klík-
unum í gaggó. Í aðalhlutverki er Mamie 
Gummer, dóttir Óskarsverðlaunaleikkon-
unnar Meryl Streep. Emily játar ást sína á 
Will en reynir svo eftir bestu getu að hafa 
samskipti þeirra eins og ekkert hafi í gerst.
22.00 Blue Bloods–  LOKAÞÁTTUR 
(22:22)
22.45 The Tonight Show
23.30 Leverage (5:15)
00.15 Blue Bloods (22:22)
01.00 The Tonight Show
01.45 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014
13.30 Golfing World 2014
14.20 PGA Tour 2014
15.15 LPGA Tour 2014 
18.15 Golfing World 2014 
19.05 PGA Tour Latinoamerica
19.30 Champions Tour 2014 
20.25 European Tour 2014 
21.15 PGA Tour Latinoamerica 
21.40 Champions Tour 2014 
22.35 US Open 1999 
23.35 Inside The PGA Tour 2014 

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.00 Malcolm In The Middle  (10:22) 
08.25 Wipeout
09.10 Bold and the Beautiful 
 (6371:6821)
09.30 Doctors  (39:175) 
10.15 Spurningabomban
11.05 Touch  (5:14) 
11.50 Grey‘s Anatomy  (16:24) 
12.35 Nágrannar
13.00 Veistu hver ég var? 
13.50 Up All Night  (22:24)
14.10 2 Broke Girls  (18:24) 
14.35 Sorry I‘ve Got No Head  
15.05 Tommi og Jenni  
15.30 Grallararnir  
15.55 UKI
16.00 Frasier  (24:24) 
16.25 Mike & Molly  (22:23) 
16.45 How I Met Your Mother  (24:24) 
17.10 Bold and the Beautiful 
 (6371:6821) 
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (3:25) 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.15 Svínasúpan  (5:8)
19.35 The Middle  (3:24) 
20.00 How I Met Your Mother  (7:24) 
20.20 Lífsstíll
20.40 Dallas  (2:15) 
21.25 Of Two Minds
22.55 The Jewel of the Nile
00.40 Kiss of Death
02.20 One In the Chamber
03.50 The Three Musketeers
05.40 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Brasilía - Panama
11.25 Barcelona - Flensburg  
13.25 Meistaradeildin í handbolta
13.55 KS deildin  
14.20 Breiðablik - Stjarnan
16.10 Pepsímörkin 2014
17.25 Brasilía - Panama  
19.05 Ísland - Eistland  Bein útsending 
frá landsleik Íslands og Eistlands sem fer 
fram á Laugardalsvelli.
21.10 Borgunarmörkin 2014  
22.10 England - Ekvador  
23.50 Ísland - Eistland

12.15 Wigan - Liverpool
13.55 Þýskaland - Serbía  
15.40 England - Perú  
17.20 Norwich - Arsenal  
18.50 England - Ekvador  Bein útsending 
frá vináttulandsleik Englands og Ekvadors.
20.50 Peter Schmeichel
21.20 Síle - Spánn
23.05 Man. Utd. - Aston Villa  
00.50 Portugal, Natal and USA

20.00 Björn Bjarnason XD í ljósi kosningaúrslita 
20.30 Perlur Páls Steingrímssonar Lundinn 1:2 
21.00 Í návígi Umsjón Páll Magnússon. Gestur: 
Styrmir Gunnarsson fyrrv. ritstjóri Mbl 21.30 Á 
ferð og flugi, Ferðaþjónustan í brennidepli.

STÖÐ 2 kl. 20.20
Lífsstíll
Glæsilegur tískuþáttur þar sem 
Theodóra Mjöll fj allar um allt 
sem tengist tísku, hönnun og 
lífsstíl. Hárgreiðslumeistarinn 
Theodóra Mjöll hefur gefi ð 
út metsölubækurnar Hárið, 
Innblástur og Lokkar 
og heldur úti vinsælu 
tískubloggi á 
trendnet.is.

FM957 10.00-13.00
Heiðar Austmann
Útvarpsmaðurinn þaul-
reyndi Heiðar Austmann 
fylgir hlustendum frá 
klukkan 10 til 13 alla 
þriðjudaga. Heiðar 
er unnandi góðrar 
tónlistar en hann 
hefur starfað hjá 
útvarpsstöðinni 
frá árinu 1998.

How I Met Your Mother
STÖÐ 2 KL. 20  Níunda og jafnframt 
síðasta þáttaröðin um vinina Lily, 
Robin, Ted, Marshall og Barney og 
söguna góðu af því hvernig Ted 
kynntist barnsmóður sinni.

Revolution
STÖÐ 2 KL. 19.45  Önnur þáttaröðin af 
þessum hörkuspennandi þáttum sem 
fj alla um heim sem missir skyndilega 
allt rafmagn og þarf að læra að komast 
af án þess. Fimmtán árum eft ir þessa 
stórkostlegu breytingu komast menn að 
því að hægt sé að öðlast það aft ur sem 
áður var.

England - Ekvador
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.50  Bein 
útsending frá vináttulandsleik Englands 
og Ekvador. Leikurinn fer fram á Sun 
Life Stadium sem er heimavöllur NFL-
liðsins Miami Dolphins. Þessi leikur er 
lokaliðurinn í undirbúningi enska lands-
liðsins fyrir HM í Brasilíu.

DAGSKRÁ
4. júní 2014  MIÐVIKUDAGUR

Í KVÖLD



NÝ OG FALLEG DRAUMAHÖLL
STÆKKUM, BREYTUM OG SKREYTUM

FULL BÚÐ AF FRÁBÆRUM OPNUNARTILBOÐUM

H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð   

O G O P I Ð  E I T T  S Í M A N Ú M E R

DURANGO TUNGUSÓFI

Stærð: 273x199 H81,5 cm.  
Hægri eða vinsti tunga. 

Dökkgrátt slitsterkt áklæði.

 HORNSÓFI MEÐ TUNGU. 
Brúnt slitsterkt áklæði.  
Stærð: 341x222x160 H80 cm.

TALIDA HORNSÓFI MEÐ TUNGU ÞÚ  

KRÓNUR

WOODY  borðstofustóll.  
7 litir með hvíttuðum 

viðarlöppum.viðar

ANDREW
Borðstofustóll
Svartur, hvítur 
og brúnn.

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

15%
AFSLÁTTUR

AF

SMÁVARA

20%
AFSLÁTTUR

AF

SMÁVARA

Hægri eða vinsti tunga. 
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.

SMÁVARA

Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 80x80 cm H:107 cm

RAVEN
Eldhúsborð
Hvít borðplata, 
natur birki eða 
svartlakkaðar 
lappir.

Ferhyrnt  
120x80 H: 75,5 cm.

Hringlaga  
90x90 H: 75,5 cm.

RAVEN Borðstofustólar 
birki eða svartar lappir.

NÝTT

20%
KYNNINGAR-

AFSLÁTTUR
PASO DOBLE TUNGUSÓFI

 

ÞÚ  

KRÓNUR

ÞÚ  

KRÓNUR
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„Mig langaði að koma fram því ég 
var beðinn um það og það hljómaði 
eins og frábært tækifæri til að fara 
til Vestmannaeyja því ég hef ekki 
komið þangað áður,“ segir banda-
ríski tónlistarmaðurinn og Íslands-
vinurinn John Grant. Hann 
treður upp á Þjóðhátíð 
í Vestmannaeyjum 
um verslunarmanna-
helgina og hlakkar 
mikið til.

„Ég ætla mestmegnis 
að syngja lög af nýjustu 
plötu minni, Pale Green 
Ghosts, og líka nokkur af 
fyrstu sólóplötunni minni, 
Queen of Denmark,“ segir 
John. Hann er ekki viss hvort hann 
þori að smakka þjóðhátíðarrétt-
inn, reyktan lunda.

„Ég er ekki viss. Kannski.“ 
John er á tónleikaferðalagi sem 
stendur en hann vonast til að vinna 
meira með íslenskum tónlistar-
mönnum í framtíðinni. Hann samdi 

til að mynda enska textann við 
Eurovision-lag Pollapönks, 

Enga fordóma, og er 
stoltur af strák-

unum.
„Mér fannst 

þeir frábærir 
og þeir gerðu mig 

vissulega stoltan. Það er mik-
ill heiður að þeir hafi beðið mig 

að hjálpa því þeir eru yndislegar 
manneskjur og frábærir tónlistar-
menn og mér fannst lagið þeirra 
gott. Þeir eru umvafðir góðri orku 
og flytja frábæran boðskap.“

 - lkg

 Ég ætla mest megn-
is að syngja lög af nýj-
ustu plötu minni, Pale 

Green Ghosts.

Ætlar kannski að smakka lunda
Tónlistarmaðurinn John Grant treður upp á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.

NÓG AÐ GERA  Mikið er að gera hjá 
John sem vonast til að fá allavega 
nokkra daga í sumarfrí í ár.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ein uppáhaldsmyndin mín er 
3 Amigos. Ég kann hana utan að 
og horfi á hana ef mig vantar að 
komast í gott skap. Viðræður eru 
í gangi um íslenska endurgerð 
myndarinnar með mig, Góa og Jóa í 
aðalhlutverkum. Sel það ekki dýrara 
en ég …
Atli Þór Albertsson leikari 

BÍÓMYNDIN

„Þetta er hugmynd sem strákarn-
ir fengu, sem hefur gerjast í svo-
lítinn tíma. Þetta er svo skemmti-
legt og gefandi fyrir svo margar 
sakir,“ segir tónlistarkonan Ása 
Berglind Hjálmarsdóttir en hún, 
ásamt þeim Tómasi Jónssyni og 
Jökli Brynjarssyni, stendur fyrir 
hljómleikaröðinni, Nú verður 
glaumur og gaman, nú gleðjist 
hver einasta sál. 

Um er að ræða hljómleikaröð til 
heiðurs eldri borgurum Íslands, 
sem inniheldur 65 tónleika á ein-
ungis 30 dögum. 

„Þetta er þétt dagskrá hjá okkur, 
við erum með allt upp í fjóra tón-
leika á einum deginum. Við förum 
líka um allt land,“ segir Ása Berg-
lind. 

Þau ætla að heimsækja hvert 
einasta hjúkrunar- og dvalarheim-
ili landsins en í fyrstu vikunni 
leika þau á 26 tónleikum.

Öll gefa þau vinnuna sína og 
gera þetta af góðmennskunni 
einni. „Við erum að gefa vinnuna 
okkar og bensín, en við vonumst 
þó til þess að einhverjir sjái hag 
sinn í að styrkja þetta verkefni. 
Við höfum talað við fyrirtæki og 
sjóði en höfum ekki fengið neina 
styrki nema útilegukortið styrkti 
okkur með útilegukortum. Argh 
ehf. styrkti okkur líka með gerð 
auglýsingaplakats,“ útskýrir Ása 
Berglind.

Tónleikarnir á hverjum stað 
fyrir sig eru 45 mínútna langir. 
„Það er svo einfalt, að taka sér 
klukkutíma pásu frá Facebook, 
skunda á elliheimilið með hljóð-
færi og spila og syngja með fólk-
inu. Það gefur okkur og fólkinu 
ólýsanlega mikið. Við höfum feng-
ið frábær viðbrögð og nú þegar 
höfum við lent í alls kyns tilfinn-
ingum, fólk ýmist hlær eða græt-
ur.“

Á hljómleikaröðinni ætla þau 
að leika íslenska dægurlagatónlist 
sem flestir ættu að þekkja. „Við 
spilum íslenskar dægurlagaperl-
ur, allt frá lögum eftir Jón Múla 
Árnason yfir í Hreðavatnsvals-
inn,“ bætir Ása Berglind við. 

Hún segist ekki geta lýst þeirri 
góðu tilfinningu að skemmta fólki. 

„Það er dásamlegt þegar líf kemur 
í döpur augu, sagði einn starfs-
maður við mig um daginn. Tónlist-
in er svo ákaflega öflugt og gott 
lyf,“ bætir Ása Berglind við.

Hægt er að fylgjast með ferða-
lagi þeirra á fésbókarsíðu þeirra 
sem er samnefnd tónleikaferðinni.

 gunnarleo@frettabladid.is

Gleðja eldri borgara 
með hljómleikaröð
Ása Berglind Hjálmarsdóttir stendur, ásamt tveimur öðrum, fyrir tónleikaferð, þar 
sem þau leika á hjúkrunar- og dvalarheimilum landsins. 65 tónleikar á 30 dögum.

Á FARALDSFÆTI  Tónleikaröðin hófst 1. júní og verður tríóið á ferð og flugi við að 
skemmta öldruðum allan júnímánuð. 

 Það er svo einfalt, að taka sér klukkutíma pásu 
frá Facebook, skunda á elliheimilið með hljóðfæri 

og spila og syngja með fólkinu. Það gefur okkur 
og fólkinu ólýsanlega mikið.

Ása Berglind Hjálmarsdóttir

Bandaríska útgáfufyrirtækið Time 
Inc., eigandi tímaritanna InStyle, 
People og Sports Illustrated, hótar 
að lögsækja tímaritið Nordic Style. 
Telja forsvarsmenn Time Inc. að 
merki tímaritsins sé of líkt merki 
tímaritsins InStyle og gæti því vald-
ið ruglingi hjá viðskiptavinum þess 
síðarnefnda.

„Það var mikið áfall þegar mér 
barst bréfið frá Time Inc.,vegna alvar-
leika hótunarinnar. Að því sögðu þá er 
áhugavert að gera sér grein fyrir að 
lítið sjálfstætt veftímarit, sem dreift 
er án endurgjalds, skuli vera þyrnir 

í augum útgáfufyrirtækisins,“ segir 
Soffía Theódóra Tryggvadóttir, aðal-
ritstjóri Nordic Style.

Nordic Style er ókeypis veftíma-
rit og blogg sem fjallar um tísku og 
hönnun frá Norðurlöndunum. 

„Þó svo að við íhuguðum mikið að 
fara í hart þá varð niðurstaða okkar 
sú að það myndi ekki borga sig fyrir 
okkur, hvorki fjárhagslega né tíma-
lega séð. Þess vegna neyðumst við til 
að þróa ímyndina upp á nýtt,“ segir 
Signý Kristinsdóttir , markaðsstjóri 
tímaritsins.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 

Time Inc. lögsækir íslenskt fyrir-
tæki. Árið 1981 höfðaði það lögsókn 
gegn Frjálsu framtaki hf. sem þá gaf 
út tímaritið Líf. Farið var fram á að 
nafni tímaritsins Líf yrði breytt, þar 
sem það væri of líkt nafni tímarit-
ins Life, sem Time gefur út. Frjálst 
framtak hf. var sýknað í Héraðsdómi, 
en síðar dæmt til að breyta nafninu í 
Hæstarétti. Nafninu var breytt í Nýtt 
Líf. - lkg

Bandarískt stórfyrirtæki hótar lögsókn
Útgáfufyrirtækið Time Inc. fer fram á að tímaritið Nordic Style breyti lógói sínu.

MIKIÐ ÁFALL  Soffía er stofnandi 
Nordic Style.

LÓGÓIÐ SEM ÞYKIR 
OF LÍKT INSTYLE. 

Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og 
Evrópustofu í samstarfi við Landvernd og Náttúruverndarsamtök Íslands.  

Á þessu málþingi verður fjallað um stefnu Evrópusambandsins í loftslags-
málum og hvernig hún hefur áhrif á Íslandi í gegnum EES-samninginn. Er 
sambandið að standa sig nægilega vel í baráttunni gegn hlýnun jarðar? 
Á Íslandi er losun gróðurhúsalofttegunda á hvern íbúa með því mesta 
sem gerist í heiminum. Hvað eru íslensk stjórnvöld að gera til að draga úr 
þessari losun? Hvaða tækifæri eru til nýsköpunar í viðskiptageiranum á 
Íslandi? Þarf að breyta viðhorfum hérlendis? 

OPNUNARÁVARP
Pia Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands

Stefna Evrópusambandsins í loftslagsmálum og  
EES-samningurinn
Samuel Flückiger, sérfræðingur í umhverfismálum hjá EFTA

Gagnrýnin umfjöllun um stefnu Evrópusambandsins  
í loftslags- og orkumálum
Wendel Trio, formaður Climate Action Network Europe

Stefna og aðgerðir Íslands í loftslagsmálum
Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

Tækifæri til nýsköpunar í viðskiptageiranum á Íslandi 
Bryndís Skúladóttir, forstöðumaður umhverfismála hjá Samtökum iðnaðarins

Gerum minna - hreinskilið viðhorf til höfuðorsaka 
nútímaloftslagsbreytinga
Finnur Guðmundarson Olguson, einn umsjónarmanna grugg.is, vefrits um 
umhverfismál

SAMANTEKT
Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands  

Fundarstjóri: Guðmundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri Landverndar 

Fundurinn fer fram á ensku. Boðið verður upp á kaffiveitingar – Allir velkomnir. 
Nánari upplýsingar: www.ams.hi.is og www.evropustofa.is

EVRÓPUMÁL

FIMMTUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 13:00-16:00 Í ODDA 101

Ísland, Evrópusambandið 
og loftslagsbreytingar

Education and Culture
Lifelong Learning Programme
JEAN MONNET

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



Ný og fersk Hleðsla  
með ekta súkkulaðibragði

Við vitum að það þarf úthald og einbeitingu til að halda sér gangandi.
Hleðsla er gerð úr náttúrulegu íslensku hágæðapróteini, inniheldur

engan hvítan sykur og byggir upp vöðvana. Fáðu sem mest út úr æfingunni   
með því að skella í þig Hleðslu eða njóttu hennar á milli mála.
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Umfj öllun, viðtöl og einkunnir: KR - 
Fram 3-2 | Frábær endurkoma hjá KR

2 iPhone-4 orðinn úreltur
3 Umfj öllun, viðtöl og myndir: Breiða-

blik - Stjarnan 1-1 | Óli kvaddi
4 Mun minna fj allað um kvennafót-

bolta í fj ölmiðlum
5 Þrýst á Bjarna að slíta stjórnarsam-

starfi 

Umkringd stjörnum
Söngkonan Anna Mjöll naut góðrar 
tónlistar á staðnum Vibrato í Los 
Angeles á sunnudagskvöldið með 
móður sinni, Svanhildi Jakobsdóttur. 
Staðurinn er þekktur fyrir að bjóða 
reglulega upp á háklassadjasstónleika 
og hefur Anna Mjöll sjálf margoft 
troðið þar upp. Þær mæðgur fengu 
óvæntan glaðning á sunnudags-
kvöldið, sem og aðrir gestir, þegar 
leikkonan Charlize Theron vatt sér 
upp á svið og tók lagið með grínist-
anum Seth MacFarlane. Ekki nóg 
með það því kærasti 
Charlize, stór-
leikarinn Sean 
Penn, var gestur 
í salnum sem og 
Kiss-rokkarinn 
Gene Simmons. 
Þetta þótti 
mæðgunum ekki 
leiðinlegt og skrif-
aði Anna Mjöll á 
Facebook-síðu 
sína að þetta 
hefði verið afar 
skemmtilegt.
 - lkg

Raddlaus söngvari
Röddin er helsta atvinnutæki Arnórs 
Dans Arnarsonar, söngvara Agent 
Fresco, en hún er að stríða honum þessi 
misserin. Arnór sendi á sunnudag ákall 
til vina sinna á Facebook til að fá lausn 
á vandræðum sínum en hann virðist 
orðinn ráðþrota í tilraunum sínum til að 
laga röddina.

Það er mikilvægt fyrir Arnór að 
röddin komist í lag enda er Agent 
Fresco að semja og taka upp tónlist fyrir 
nýja plötu sveitarinnar þessa dagana.  

Danska óperusöngkonan 
Sofie Elkjær Jensen, sem 

nú býr sig undir eitt aðal-
hlutverkanna í Brúðkaupi 
Fígarós í Kaupmanna-
höfn, kemur Arnóri til 

bjargar á síðunni og 
gefur honum góð 

ráð til að bjarga 
röddinni áður 
en illa fer.    - ssb

Mest lesið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

VIÐ ELSKUM
AFMÆLISPAKKA

Alicante

         Frá 84.900 kr.
Innifalið er flug með sköttum og gjöldum, gisting í 7 nætur  
á Hotel Maya *** með hálfu fæði og 10 kg. í handfarangri.

Tímabil:  18. september,
7. október og 8. nóvember 

Allt sem hugurinn girnist.
Sól, strönd og unaðslegur matur.

Við erum tveggja ára og lækkum því verðið

Gildir frá 12 á hádegi í dag til hádegis fimmtudaginn 5. júní. 
Takmarkað magn í boði.

London

Verð á mann í tvíbýli.

           x  kr.
Innifalið er flug með sköttum og gjöldum, gisting í
3 nætur með morgunverði og 10 kg. í handfarangri. 

Tímabil: 4. , 11. og 18. september

Verslun, menning, matur og lystigarðar.

Köben

Innifalið er flug með sköttum og gjöldum, gisting í
3 nætur með morgunverði og 10 kg. í handfarangri. 

Tímabil: 21. ágúst, 4. september
og 2. október

Spennandi borg fyrir alla fjölskylduna.

  Katrínartún 12  |  105 Reykjavík  |  590 3000  |  wowtravel@wowtravel.is

 Frá 51.900 kr.

Tímabil: 4. , 11.  og 18. september 

travel

Verð á mann í tvíbýli.

Verð á mann í tvíbýli.

 Frá 51.900 kr.

wowtravel.is


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P019K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P021K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P026K.indd
	FB056s_P027K.indd
	FB056s_P028K.indd
	FB056s_P029K.indd
	FB056s_P030K.indd
	FB056s_P030K.indd
	FB056s_P030K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P030K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P041K.indd
	FB056s_P042K.indd
	FB056s_P043K.indd
	FB056s_P044K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

