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D esloratadine 
ratiopharm er ofnæmislyf sem veldur ekki syfju. Það hjálpar við að hafa hemil á ofnæmisviðbrögðum og 

einkennum þeirra með því að hindra verkun ofnæmis-
vakans histamíns. Desloratadine ratiopharm er fljótt 
að virka og verkun þess varir allan sólarhringinn, svo 
eingöngu er þörf á að taka það einu sinni á dag.

Lyf sem innihalda virka efnið deslóratadín, eins og 
Desloratadine ratiopharm, hafa eingöngu verið fáanleg 
gegn lyfseðli hingað til. Mismunandi er á milli einstak-
linga hvaða ofnæmislyf hentar hverjum og  því geta 
einstaklingar þurft að prófa sig áfram með hvað hentar 
þeim. Desloratadine ratiopharm er nú nýr valkostur 
í lausasölu fyrir fólk sem hingað til hefur þurft 
að fá lyfinu ávísað af lækni.Eins og nafnið gefur til kynna er virka 
efnið deslóratadín talsvert skylt efninu lóratadíni (innihaldsefni í meðal annars Loratadin LYFIS), en lóratadín er óvirkt efni sem umbreytist í líkamanum í virka efnið deslóratadín. Með deslóratadíni er búið að taka út umbreytingarskrefið úr óvirku efni í virka efnið. Desloratadine 

ratiopharm-munndreifitöflur leysast hratt 
upp í munni eða maga.Desloratadine ratiopharm er fáanlegt án lyfseðils í 
10 stk. og 30 stk. pakkningum og er ætlað full ð
og unglingum eld i

BERGMÁL Á DALVÍKTónlistarhátíðin Bergmál hefst á morgun og er þetta í 
fimmta skipti sem hún er haldin. Hátíðin stendur fram á 
sunnudag í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík. Tónverkin 

sem flutt verða spanna vítt litróf, allt frá Brahms til Lehár 
með viðkomu meðal annars í rússneskum þjóðsagnaheimi, 
París aldamótanna og íslenskri sumarnæturkyrrð.

NÝTT OFNÆMISLYF Í LAUSASÖLULYFIS KYNNIR  LYFIS heldur áfram að auka úrval lausasölulyfja á Íslandi. 

Nýjasta lyfið í lausasölu er ofnæmislyfið Desloratadine ratiopharm og er 

það eina ofnæmislyfið sinnar tegundar á Íslandi sem selt er án lyfseðils.
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Arion spáir 2,2% ársverðbólgu
Greiningardeild Arion banka spáir 0,3 prósenta hækkun á vísitölu neysluverðs í júní. Gangi spár deildarinnar eftir mun ársverðbólga mælast 2,2 prósent samanborið við 2,4 prósent í maí. „Lækkun á ársverðbólgu milli mánaða skýrist aðallega af hóflegri hækkun á flugfargjöldum og eldsneyti í ár samanborið við sama mánuð í fyrra,“ segir í nýjum Markaðspunktum greiningardeild-arinnar.

Þar segir einnig að deildin spái hækkandi íbúða-verði og að matarkarfan muni sömuleiðis hækka lítillega.  
- hg

Sandgerði greiðir skuldabréf
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Við gerum enga kröfu 
um að vinda ofan af því 

sem orðið er.
Már Guðmundsson seðlabankastjóri.

SPORT Fjölskylda Arons Jóhannsson-
ar heldur til Brasilíu á morgun til þess 
að sjá hann spila á HM. 26

LÍFIÐ Fyrsti Roller Derby-leikur-
inn verður spilaður hér á landi um 
helgina.  30
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

ÖRYGGISMÁL Tugir einstaklinga 
slasast það illa í vinnuslysum á 
hverju ári að þeir eiga ekki aftur-
kvæmt á vinnumarkað. Algerlega 
óásættanlegt, segir yfirlæknir 
Vinnueftirlitsins.

Árlega eru á milli sex og sjö 
þúsund vinnuslys tilkynnt til 
Slysaskrár Íslands. Tólf til fimm-
tán hundruð af þeim eru það 
alvarleg að viðkomandi er fjar-
verandi frá vinnu í skemmri eða 
lengri tíma. 

Kristinn Tómasson, yfirlæknir 
Vinnueftirlitsins, segir tölfræð-
ina svarta og spyr hvort ekki 
þurfi samstillt átak til varna.

„Tugir einstaklinga verða fyrir 
varanlegum skaða í vinnu hér á 
landi á ári. Mjög alvarleg slys 
skipta hundruðum,“ segir Krist-
inn. Bak- og hálsáverkar séu lík-
legastir til að hamla þátttöku á 
vinnumarkaði að nýju. 

„En við vitum ekki nákvæm-
lega hver er miski eða örorka 
vegna slíkra vinnuslysa. Það 
stafar kannski af því að í þessu 
samfélagi er ekki allt of miklum 
fjármunum varið til að rannsaka 
þennan vettvang, því miður,“ 
segir Kristinn.

Þá bætir Kristinn við að í 
íslensku máli sé að finna orðið 

„áhættuþóknun“, sem í eðli sínu 
sé hrikalegt – að fébætur komi 
fyrir slys sem rænir einstakling 
heilsunni og möguleikum til eðli-
legs lífs. Viðhorfið eigi að vera að 
fólk komi heilt heim. Um grund-
vallarmannréttindi sé að ræða. 
Hvert slys sé óásættanlegt og 
með markvissum forvörnum og 
vinnuverndarstarfi megi koma í 
veg fyrir öll vinnuslys.

„Við greinum nákvæmlega 
hvaða áhrif framkvæmdir hafa 
á andfugla og jarðveg, sem er 
gott mál. En enginn spyr hvort 
hægt sé að vinna sína vinnu án 
þess að nokkur slasist eða verði 

fyrir heilsutjóni. Það verðum við 
að temja okkur,“ segir Kristinn 
Tómasson. - shá

Bregða ljósi 
á gallað kerfi
Almar Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda, segir 
tolla- og vörugjaldakerfið úr sér 
gengið og tilheyra fortíð sem setja 
þurfi punkt við.

SKOÐUN Hrólfur Sigurðsson skrifar 
um sumarhús og bakteríumengun í 
neysluvatni. 13
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MINNKANDI ÚRKOMA  Í dag verða 
yfirleitt vestan 3-10 m/s og skýjað en 
dálítil rigning NA-til. Hiti 10-18 stig, 
mildast sunnanlands. 4 MENNING „Þetta er allt eins og í 

ævintýri,“ segir Gunnar Þórð-
arson tónlistarmaður brosmild-
ur eftir að hafa verið útnefndur 
Borgarlistamaður Reykjavíkur 
2014 í Höfða í gær. Fékk Gunnar 
ágrafinn stein, heiðursskjal og 
viðurkenningarfé.

Gunnar var einnig sigursæll á 
Grímuverðlaunahátíðinni vegna 
óperunnar Ragnheiðar. Hann 
kveðst þakklátur fyrir allan heið-
urinn. „Það er alltaf ljúft að vera 
viðurkenndur fyrir starf sitt,“ 
segir hann.  - gun / sjá síðu 36. 

Borgarlistamaður 2014:

Heiðra Gunna 
Þórðar í Höfða

GUNNAR ÞÓRÐARSON  Tók við viður-
kenningu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FJÁRMÁL Starfsemi erlendra trygg-
ingafélaga og sala þeirra á sparnað-
arleiðum til einstaklinga hérlendis 
brýtur gegn lögum um gjaldeyris-
mál.

Þrjátíu þúsund Íslendingar, sem 
hafa safnað sparnaði erlendis gegn-
um umboðsmenn erlendra trygg-
ingafélaga hér á landi eftir að höft-
um var komið á, þurfa að hætta því 
og færa sparnaðinn í krónur. Sá 
sparnaður sem þegar hefur byggst 

upp erlendis er ekki skilaskyldur.
„Þetta fé er farið út og hefur 

myndað á þeim grundvelli ákveð-
in réttindi sem haldast. Við gerum 
enga kröfu um að vinda ofan af því 
sem orðið er enda viljum við gæta 
meðalhófs í þessu og að skaðinn 
verði sem minnstur,“ segir Már 
Guðmundsson seðlabankastjóri.

Seðlabankinn áætlar að á árun-
um 2012-2014 hafi jafnvirði 40 
milljarða króna farið úr landi í 

erlendum gjaldeyri vegna þessara 
sparnaðarleiða.

Eitt félaganna sem um ræðir, 
Allianz, segir breytingar á reglum 
eftir á koma félaginu í opna skjöldu.
 - þþ / sjá síðu 4

Niðurstaða Seðlabankans um erlenda seljendur lífeyrissparnaðar hérlendis:

Loka á fyrir sparnað úr landinu

FASTIR LIÐIR EINS OG VENJULEGA  Veðurguðirnir virðast vanafastir þegar kemur að þjóðhátíðarveðri í Reykjavík. Aus-
andi rigning helltist yfi r háa sem lága eins og þetta fólk sem gekk eft ir Fríkirkjuvegi.  Sjá síðu 8  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tugir Íslendinga snúa aldrei 
aftur eftir vinnuslys ár hvert 
Tólf til fimmtán hundruð alvarleg vinnuslys eru tilkynnt Vinnueftirlitinu á ári. Hugarfarsbreytingu þarf í sam-
félaginu því baráttan gegn vinnuslysum varðar grundvallarmannréttindi, segir yfirlæknir hjá Vinnueftirlitinu.

Ellefu sinnum upp Esjuna  Hópur 
fólks hyggst hlaupa Esjuna ellefu 
sinnum í röð um næstu helgi. Hlaupið 
má mest taka nítján klukkustundir. 2
Rjúpu fjölgar mikið  Rjúpnatalningar 
Náttúrufræðistofnunar Íslands vorið 
2014 sýna fjölgun víða um land. 
Meðalfjölgun rjúpna á öllum talningar-
svæðum var 41 prósent á milli áranna 
2013 og 2014. 4
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ÍÞRÓTTIR Fjöldi fólks hyggst 
hlaupa upp Esjuna á laugardag í 
fjallahlaupinu Mt. Esja Ultra sem 
haldið er í þriðja sinn í ár.  

Þrjú erfiðleikastig standa 
áhugasömum hlaupurum til boða 
en minnst er hægt að hlaupa upp 
Esjuna tvisvar sinnum, samtals 
fjórtán km leið með 1.200 metra 
hækkun.

Elísabet Margeirsdóttir nær-
ingarfræðingur er að skipuleggja 
hlaupið. „Þetta er alveg hægt. Það 
hafa næstum allir klárað sem hafa 
byrjað þetta og upplifunin hefur 
verið góð hjá fólki. Þetta er líka 
miklu skemmtilegra en það hljóm-
ar.“ Elísabet segir að fólk af öllum 
stærðum og gerðum hafi tekið þátt 
í hlaupinu. „Það er mikil stemning 
og þátttakendur eru duglegur við  
að hvetja hver annan áfram þegar 
þeir mætast á leiðinni. Flestir sem 
hafa farið í þetta hafa reynslu af 
lengri hlaupum og hafa hlaupið 
erlendis, til dæmis í fjallahlaup-
um. Aðalatriðið er að fara ekki of 
geyst af stað.“

Fimm manns hafa nú þegar 
skráð sig í ellefu ferða hlaupið 
en aðeins einn þeirra, Friðleifur 
Friðleifsson, hefur hlaupið það 
áður. Þá setti hann nýtt brautar-
met í fyrra og hljóp tíu ferðir á 
níu klukkustundum og 43 mínút-
um. „Tilgangurinn með hlaupinu 
er punktasöfnun. Keppendur geta 
fengið punkta sem gefa inngöngu 
í erfiðari hlaup erlendis,“ segir 
Elísabet. 

Síðasta hringnum í stóra hlaup-
inu var bætt við vegna hertra skil-
yrða erlendis frá. Við það bættust 
sjö km við leiðina.  

Átján ára aldurstakmark er í 

Hlaupa upp Esjuna 
ellefu sinnum í röð
Fjöldi fólks leggur upp í mikla líkamlega þolraun um næstu helgi. Þeir hörðustu 
hyggjast hlaupa Esjuna ellefu sinnum í röð en hlaupið má mest taka nítján klukku-
stundir. Stóra hlaupið skilar þátttökurétti í víðavangs- og fjallahlaupum erlendis. 

Í boði eru þrjár leiðir:
➜ Næstum tvöfalt maraþon upp í móti

VIÐ RÁSMARKIÐ  Mikill fjöldi fólks hljóp upp Esjuna í blíðviðri í fyrra. Hér sést 
hópurinn sem hljóp tvisvar upp og niður fjallið leggja af stað. MYND/MT. ESJA ULTRA

fimm hringja hlaupið en tuttugu 
ára aldurstakmark gildir í stóra 
ellefu hringja hlaupið. Hlaupa-
hringurinn hefst við skógræktina 
við Esjuhlíðar en svo er hlaupið 
upp að steini á toppi Esjunnar og 
aðra leið niður. 

Elísabet segir að búist sé við 
góðri þátttöku í hlaupið í ár en 
fjallahlaup hafa verið að auka 
vinsældir sínar jafnt og þétt. 
„Þetta er hrikalega skemmtilegt 
og stemningin verður góð.“  
 snaeros@frettabladid.is
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ÞJÓÐHÁTÍÐ Sigmundur Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra beindi sjónum sínum að bágri stöðu 
landsbyggðarinnar í þjóðhátíðarræðu sinni á Aust-
urvelli í gær. 

„Það er áhyggjuefni að framfarasaga lýðveldisins 
hefur ekki nýst landinu öllu jafnt,“ sagði Sigmundur 
meðal annars í ræðu sinni. Sigmundur fór yfir þá 
fólksfækkun sem orðið hefur á Vestfjörðum síðan 
við lýðveldisstofnun árið 1944 en segir sóknarfæri 
felast í málefnum Norðurslóða fyrir landsvæðið. 

Sigmundur sagði í ræðu sinni að saga Íslands 
væri saga mikilla framfara. Hann sagði að verð-
mætasköpun hafi aukist hraðar en í flestum löndum 
heims, jafnvel öllum öðrum Evrópuríkjum. Jafn-
framt að hlutfall landsmanna undir lágtekjumörk-
um sé það lægsta sem gerist í Evrópu. 

Sigmundur Davíð velti upp þeirri spurningu hvað 
gerði þjóð að þjóð og sagði: „Landið, tungumálið, 
sagan og menningin eru augljósir þættir sem skapa 
okkur sameiginleg minni, grundvöll til að byggja 
sjálfsmynd þjóðarinnar á.“

Hann klykkti svo út með því að trú Íslendinga á 
því að landinu væru allir vegir færir hefði skilað 

þeim góða árangri sem náðist á síðari hluta tuttug-
ustu aldar. Það hugarfar ætti að vera þjóðinni ofar-
lega í huga áfram en með bjartsýni að leiðarljósi 
ætti Ísland farsæla framtíð.  - ssb

Forsætisráðherra segir framfaratrú Íslendinga grundvöll að velgengni þjóðar:

Með áhyggjur af landsbyggðinni

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON  Forsætisráðherra 
flutti hátíðarræðu á Austurvelli í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Aron, hefurðu hugsað þér að 
leggjast í víking?
„Já, erum við Víkingar hvort eð 
er ekki vanir að skilja eftir okkur 
sviðna jörð?“
Aron Elís Þrándarson spilar fótbolta fyrir 
Víking, og hefur vakið mikla athygli hjá 
erlendum fótknattleiksliðum fyrir góðan 
árangur í íþróttinni. 

HOLLAND Banni sem hollenska 
þingið setti við framleiðslu og 
sölu minkaskinna var aflétt á 
grundvelli mannréttindabrota.
Undir lok ársins 2012 kaus hol-
lenska þingið um löggjöf sem 
gerði minkaskinnaframleiðslu 
óheimila á þeim forsendum að 
varan sé ómannúðleg lúxusvara 
sem sé með öllu óþörf. 

Í úrskurði dómsvalds í Haag 
segir að löggjöfin brjóti á mann-
réttindum minkabændanna, og að 
hvort menn framleiði minkafeldi 
eður ei sé algjörlega undir þeim 
sjálfum komið.

Minkabændur í Hollandi fagna 
dómsúrskurðinum.  - kóh

Banni við minkafeldum aflétt:

Hollenskir 
minkar leyfðir

ALBANÍA, AP Nú í vikunni voru 
500 lögreglumenn sendir inn í 
þorpið Lazarat í Albaníu til þess 
að stöðva þar fíkniefnafram-
leiðslu, sem stunduð er fyrir 
opnum tjöldum.

Þorpsbúar, sem þar til fyrir 
fáum árum stunduðu hefðbund-
inn landbúnað, svöruðu með vél-
byssuskothríð, handsprengjum 
og sprengjuvörpum og hrundu 
atlögu lögreglunnar.

Óvíst er um framhaldið, en 
þorpið er um þessar mundir höf-
uðvígi marijúanaræktar í Evr-
ópu. Tekjur þorpsbúa af henni 
nema milljörðum evra á ári. 
 - gb

Marijúanarækt í þorpi:

Lögreglu svarað 
með vélbyssum

FORSETI Níu voru sæmdir riddarakrossi við hátíðlega athöfn á Bessa-
stöðum í gær. Það voru Dagfinnur Stefánsson flugstjóri, Friðjón Björn 
Friðjónsson fyrir forystustörf á vettvangi íþrótta, Guðný Sverrisdóttir 
frá Grenivík fyrir störf í þágu heimabyggðar og Hallfríður Ólafsdótt-
ir fyrir tónlistaruppeldi ungs fólks. Þá fengu orðuna Helgi Hallgríms-
son náttúrufræðingur, Hjörleifur Stefánsson arkitekt, Lilja Árnadóttir 
þjóðháttafræðingur, Sigrún Guðjónsdóttir myndlistarmaður og Tómas 
R. Einarsson tónlistarmaður fyrir framlag til íslenskrar djasstónlistar. 
 - ssb

Fjölbreyttur hópur fólks heiðraður fyrir gott ævistarf:

Fengu fálkaorðu á Bessastöðum

Á BESSASTÖÐUM  Hópurinn er hér með forsetahjónunum Ólafi og Dorrit.   
 MYND/GUNNAR VIGFÚSSON. 

1.200 Að hlaupa 
Esjuna tvisvar sem 
er fj órtán km leið 
með 1.200 metra 
hækkun.

KJARADEILUR Ef til þess kemur að verkfall 
flugvirkja verði stöðvað með löggjöf íhuga 
flugvirkjar að leita réttar síns hjá dómstól-
um.

Þetta sagði Maríus Sigurjónsson, formað-
ur samninganefndar flugvirkja, í kjölfar 
þess að Hanna Birna Kristjánsdóttir innan-
ríkisráðherra lét kalla til þings í gær svo 
þingmenn geti kosið um lög gegn boðuðu 
verkfalli flugvirkja á morgun.

Maríus segir samningaviðræður nefndar-
innar við ríkissáttasemjara hafa gjörbreyst 
eftir að Hanna Birna kallaði til þings í gær.

„Við teljum þetta vera ígildi þvingunarað-

gerða af hendi stjórnvalda og þetta er veru-
lega slæm þróun fyrir kjarasamninga eða 
kjaraviðræður í heild sinni á vinnumarkaði,“ 
segir Maríus sem kveður Flugvirkjafélag 
Íslands ekki munu taka því „þegjandi“ ef lög 
verða sett á verkfalla þeirra. 

„Það er alveg á hreinu. Eins og ég hef 
sagt áður: Við spilum eftir reglunum og við 
munum leita réttar okkar fyrir dómstólum,“ 
segir Maríus Sigurjónsson.

Verði verkfall mun það hefta allar flug-
samgöngur frá Keflavíkurflugvelli, og fleiri 
tugum flugferða verður frestað.

 - nej/kóh

Alþingi kallað saman og þingmenn greiða atkvæði um aðgerðir gegn vinnustöðvun flugvirkja í dag:

Flugvirkjar íhuga að draga ríkið fyrir dóm

FLUGVIRKJAR  Formaður samninganefndar flugvirkja 
segist ekki ætla að taka þvingunum þegjandi.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

6.600 Að hlaupa 
Esjuna ellefu 
sinnum. Um er að 
ræða 77 km leið 
með 6.600 metra 
hækkun. 

3.000 Að hlaupa 
Esjuna fi mm 
sinnum. Það er 35 
km leið með 
3.000 metra 
hækkun.



RENAULT MASTER BUS 17 MANNA RENAULT MASTER PALLBÍLLRENAULT MASTER

RENAUL TRAFICRENAULT KANGOO EXPRESS

DÍSIL BEINSKIPTUR, EYÐSLA 4,2 L/100 KM
VERÐ: 3.190.000 / 2.541.833 KR. ÁN VSK. 

DÍSIL BEINSKIPTUR, EYÐSLA 7,8 L/100 KM
VERÐ FRÁ: 5.390.000 / 4.294.821 KR. ÁN VSK.

DÍSIL BEINSKIPTUR, EYÐSLA 7,8 L/100 KM
VERÐ: 8.890.000 / 7.750.000 KR. MEÐ NIÐURFELLINGU

DÍSIL BEINSKIPTUR, EYÐSLA 7,8 L/100 KM
VERÐ: 8.290.000 KR. MEÐ HÓPFERÐARLEYFI

DÍSIL BEINSKIPTUR, EYÐSLA 7,8 L/100 KM
VERÐ: 6.290.000 / 5.011.952 KR. ÁN VSK.
EINNIG TIL MEÐ TVÖFÖLDU HÚSI

DÍSIL, EYÐSLA 4,5 L/100 KM
VERÐ: 3.490.000 / 2.780.876 KR. ÁN VSK. 

DÍSIL BEINSKIPTUR, EYÐSLA 7,9 L/100 KM
VERÐ FRÁ: 4.290.000 / 3.418.327 KR. ÁN VSK. 

DÍSIL BEINSKIPTUR, EYÐSLA 6,9 L/100 KM
VERÐ: 6.490.000 / 5.481.000 KR. MEÐ NIÐURFELLINGU 

ÁREIÐANLEGIR ATVINNUBÍLAR

ÞÚ FINNUR ATVINNUBÍLINN HJÁ OKKUR

RENAULT KANGOO MAXI RENAULT TRAFIC 9 MANNA

RENAULT MASTER COMBI 8-9 MANNA

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

NÝR RENAULT SENDIBÍLL
Í SUMAR

Hvernig væri að keyra inn í sumarið á nýjum sparneytnum Renault sendibíl? 
Láttu sölumenn okkar í Fyrirtækjaþjónustu BL gera þér tilboð í nýjan sendibíl.

Renault sendibílar eru sparneytnir, ríkulega búnir og á góðu verði. Hafið 
samband við okkur í síma 525 8000 eða sendið okkur línu á bl@bl.is

RENAULT KANGOO RAFBÍLL
VÆNTANLEGUR
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TÓNLIST Eftir nokkra daga mun 
myndbandasíðan YouTube byrja 
að loka fyrir myndbönd tónlist-
armanna sem ekki samþykkja 
nýja skilmála vefsins. Notendur 
geta greitt fyrir að hlusta á tón-
list eða horfa á myndbönd. 

Ekki hafa öll útgáfufyrirtæki 
samþykkt nýju skilmálana. Þar 
undir eru Adele, Franz Ferdin-
and og Arctic Monkeys. Semj-
ist ekki hverfa myndbönd allra 
þessara tónlistarmanna af 
YouTube. - bá

Fella sig ekki við skilmála:

Arctic Monkeys 
fara af YouTube

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

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

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

SVONA ERUM VIÐ

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Þar sem ferðalagið byrjar

500.000 kr. 

afsláttur! 

325 þúsund og 671 
Íslending 

taldi Hagstofa þann 1. janúar 2014.
Fyrir tíu árum voru Íslendingar 
295.570, eða rúmlega þrjátíu 
þúsundum færri.

NÁTTÚRA Rjúpnatalningar Náttúru-
fræðistofnunar Íslands vorið 2014 
sýna fjölgun víða um land. Með-
alfjölgun rjúpna á öllum talning-
arsvæðum var 41 prósent á milli 
áranna 2013 og 2014. 

Samkvæmt tilkynningu frá 
Náttúrufræðistofnun eru þessar 
niðurstöður í samræmi við niður-
stöðu rjúpnatalninga vorið 2013. 
Þær sýndu að fækkunarskeiði sem 
hófst 2009 til 2010 lauk eftir aðeins 
tvö til þrjú ár. Þetta er óvanalegt 
þar sem fyrri fækkunarskeið hafa 

varað í fimm til átta ár og sam-
kvæmt því átti næsta lágmark að 
vera á árunum 2015 til 2018. 

„Í sögulegu samhengi er þetta 
ekkert mikið. Þótt aukningin sé 
veruleg á milli ára hefur stofn-
inn ekki náð neinum hæðum,“ 
segir Ólafur Karl Niel-
sen, fuglafræðingur hjá 
Náttúrufræðistofnun, 
aðspurður. „Ef upp-
sveiflan heldur áfram, 
sem við skulum vona, 
þarf hann að vaxa í tvö 

til þrjú ár svo að hann verði kominn 
í þann fjölda sem mest hefur verið 

síðustu 30 til 40 árin.“
Vöxtur rjúpnastofnsins 

2013 til 2014 er mismikill 
eftir landshlutum og á Suður-
landi og Norðvesturlandi er 
kyrrstaða eða fækkun. Mat á 
veiðiþoli rjúpnastofnsins og 
nánari greining á ástæðum 
fjölgunar mun liggja fyrir í 
ágúst.  - fb

Niðurstöður rjúpnatalningar Náttúrufræðistofnunar koma ekki á óvart:

Rjúpum fjölgar um 40 prósent

RJÚPA   Meðalfjölgun rjúpna var 41 
prósent á milli áranna 2014 til 2014.

LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók 
þó nokkra ölvaða afbrotamenn í 
gærmorgun. Kona ein var hand-
tekin í Austurstræti þar sem hún 
var grunuð um hnupl. Var hún þá 
ekki viðræðuhæf vegna ölvunar.

Maður nokkur var svo handtek-
inn við Granda. Líkast til er hann 
erlendur ferðamaður, en hann 
var skilríkjalaus og gat ekki sagt 
til nafns, svo drukkinn var hann. 
Maðurinn var vistaður í fanga-
geymslu meðan hann jafnaði sig.

Einnig var bifreið á Kringlu-
mýrarbraut stöðvuð. Ökumaður-
inn var grunaður um akstur undir 
áhrifum.   - kóh

Kunnu sér ekki hóf í drykkju:

Ölvað fólk með 
læti handtekið

HEIMSÓKN Viktoría, krónprinsessa Svíþjóðar, og maður hennar, Daníel 
prins, eru væntanleg til landsins í dag og munu eiga fund með forseta 
Íslands, Ólafi Ragnar Grímssyni, klukkan tuttugu mínútur í tíu. 

Þetta er í annað sinn sem krónprinsessan kemur hingað til lands í boði 
forseta Íslands en hún kom ásamt foreldrum sínum árið 2004. Eigin-
maður hennar, Daníel prins, hefur ekki komið hingað áður í opinberum 
erindagjörðum.

Hjónin munu verja tveimur dögum á Íslandi. Þeim fyrri verður varið 
í kringum höfuðborgarsvæðið en fyrir utan kvöldverðarboð á Bessa-
stöðum munu þau heimsækja Hellisheiðarvirkjun og stoðtækjafyrir-
tækið Össur. 

Seinni daginn er ferðinni heitið norður í land til Húsavíkur þar sem 
gestirnir munu fara í hvalaskoðun ásamt forsetahjónunum. Kóngafólkið 
mun heimsækja Mývatnssveit og Námaskarð auk þess sem það mun taka 
þátt í málstofu um málefni norðurslóða í Háskólanum á Akureyri.  - ssb

Krónprinsessa Svíþjóðar heimsækir Ísland í annað sinn:

Kóngafólk heimsækir forsetann

SLYSAMÁL Rúmlega þriðjungur 
ökutækjatjóna hjá VÍS stafar af 
því að bílstjórar bakka á. 

Ungir ökumenn eru talsvert 
líklegri til þess en þeir sem eru 
eldri og reyndari, en í um það bil 
13% tilvika verður slíkt tjón hjá 
allra yngstu ökumönnunum, þeim 
sem hafa nýlokið bílprófi.

Gott getur verið að fá ferða-
félaga til að stíga út úr bílnum og 
segja ökumanni til. 

Einnig er góð venja að bakka 
í stæði þegar aðstæður leyfa, en 
talsvert auðveldara er að keyra 
áfram úr stæði en bakka út úr því 
og þaðan inn í umferð.  - kóh

Yngstu ökumennirnir líklegri:

Ökumenn 
bakka of oft á

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

VÆTA MEÐ KÖFLUM  Úrkomulítið víðast hvar í dag nema á norðaustanverðu 
landinu í fyrstu en á morgun fer að rigna á ný vestantil og má gera ráð fyrir vætu með 
köflum fram á laugardag. 
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FÖSTUDAGUR

Á MORGUN

VIKTORÍA OG DANÍEL  Kóngafólkið á þjóðhátíðardegi Svíþjóðar þann 6. júní síðast-
liðinn.   NORDICPHOTOS/GETTY

FJÁRMÁL Starfsemi erlendra 
tryggingafélaga og sala þeirra á 
sparnaðarleiðum til einstaklinga 
hérlendis brýtur gegn lögum 
um gjaldeyrismál. Þrjátíu þús-
und Íslendingar sem hafa safn-
að sparnaði erlendis gegnum 
umboðsmenn erlendra trygginga-
félaga hér á landi eftir að höftum 
var komið á, þurfa að hætta því og 
færa sparnaðinn í krónur.

Vöru- og þjónustuviðskipti eru 
undanþegin gjaldeyrishöftum en 
undir það falla kaup á tryggingum. 
Miðlarar erlendra tryggingafyr-
irtækja eins og Allianz á Íslandi, 
Sparnaðar og Tryggingamiðlunar 
Íslands bjóða upp á sparnaðar- og 
tryggingarleiðir þar sem iðgjalda-
greiðslum er varið til söfnunar 
höfuðstóls í erlendum gjaldeyri.

Hefur þessi þjónusta verið í boði 
árum saman án afskipta Seðla-
bankans. Morgunblaðið greindi frá 
því í gær að þetta yrði stöðvað þar 
sem Seðlabankinn teldi þetta brot 
á lögum um gjaldeyrismál.

Talið er að þrjátíu þúsund 
Íslendingar séu í viðskiptum við 
umboðsmenn þessara fyrirtækja 
hér á landi en Seðlabankinn mun 
veita þessum fyrirtækjum fjög-
urra mánaða aðlögunartíma til að 
færa sparnaðinn í íslenskar krón-
ur. Þeir samningar sem voru gerð-
ir fyrir 28. nóvember 2008, þegar 
gjaldeyrishöftin voru lögfest, 
halda gildi sínu. 

En hvers vegna tók það Seðla-
bankann allan þennan tíma að átta 
sig á því að þetta bryti gegn höft-
unum? „Í fyrsta lagi þegar lögin 
voru sett þá var þessi starfsemi 
frekar lítil. Það tók hana tíma að 
vinda upp á sig. Við fengum líka 
upplýsingar frá þessum aðilum 
sem voru ekki að öllu leyti réttar 
en það er þó nokkuð síðan við kom-
umst að þeirri niðurstöðu að þetta 
væri ekki í samræmi við lögin en 

það nægði ekki því við þurftum að 
gera þetta í góðri samvinnu við 
alla aðila sem að þessum málum 
koma hér innanlands og síðast 
en ekki síst Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn,“ segir Már Guðmunds-
son seðlabankastjóri. Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn mun lengi vel 
hafa flokkað þetta sem vöru- og 
þjónustuviðskipti sem stæðu utan 
hafta. 

Már segir um að ræða blöndu 
af vátryggingarsamningum og 
sparnaði. Talsverður tími hafi 
farið í að finna leiðir til þess að 
gera þetta með þeim hætti að það 
ylli sem minnstum skaða fyrir ein-
staklinga sem gerðu samninga í 
góðri trú.

Seðlabankinn áætlar að á árun-
um 2012-2014 hafi jafnvirði 40 
milljarða króna farið úr landi í 
erlendum gjaldeyri vegna þess-
ara sparnaðarleiða.

Sá sparnaður sem þegar hefur 
byggst upp erlendis er ekki skila-
skyldur. „Þetta fé er farið út og 
hefur myndað á þeim grundvelli 
ákveðin réttindi sem haldast. Við 
gerum enga kröfu um að vinda 
ofan af því sem orðið er enda vilj-
um við gæta meðalhófs í þessu og 
að skaðinn verði sem minnstur,“ 
segir seðlabankastjóri.  
 thorbjorn@stod2.is

Loka á sparnað ytra
Gjaldeyrishöft gera erlendum tryggingafélögum óheimilt að selja sparnaðarleiðir 
segir Seðlabanki Íslands. Þrjátíu þúsund Íslendingar sem safnað hafa sparnaði ytra 
í gegn um erlenda umboðsaðila verða að hætta því og færa sparnaðinn í krónur.

Tryggingafélagið Allianz gaf út 
yfirlýsingu í kjölfar frétta um að 
sala erlendra sparnaðarleiða væri 
ólögleg vegna gjaldeyrishafta.
Í yfirlýsingu segir að félagið hafi 
í einu og öllu unnið í samráði við 
og með leyfi Seðlabankans allt 
frá því að reglur um gjaldeyris-
höft voru sett í nóvember 2008.

➜ Yfirlýsing Allianz

SEÐLABANKASTJÓRI  Már Guðmundsson segir allt að 40 milljarða króna hafa farið 
úr landi í erlendum gjaldeyri vegna sparnaðarleiða erlendra tryggingafélaga.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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afsl. af öllum vörum frá Mora og ifö20% 
í tilefni heimsóknar sænsku krónprinsessunnar
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1. Hver gat ómögulega endurræst 
hreyfi l fl ugvélar sinnar?
2. Hver hlaut verðlaun fyrir bestu 
leikstjórn á Grímunni 2014?
3. Hvaða íslenska söngkona sat fyrir á 
forsíðu Dark Beauty Magazine? 

SVÖR:

1. Ómar Ragnarsson. 2. Egill Heiðar Anton 
Pálsson. 3. Svala Björgvins.

FRAKKLAND Múgur manns réðst á sextán ára 
pilt og barði til óbóta. Hann liggur nú þungt 
haldinn á sjúkrahúsi og er haldið sofandi, þar 
sem kvalir hans voru orðnar óbærilegar.

Pilturinn, sem sagður er heita Darius, er 
af rómafólki. Hann hafði verið sakaður um 
þjófnað.

Rúmlega tíu manns réðust inn í búðir róma-
fólks skammt norður af París á föstudags-
kvöld og námu piltinn burt. Um 200 manns 
flúðu úr búðunum sama kvöld. Pilturinn 
fannst síðan stórslasaður í innkaupavagni við 
vegarkant.

Francois Hollande Frakklandsforseti sendi 

í gær frá sér yfirlýsingu þar sem hann for-
dæmdi árásina og sagði að allt kapp verði að 
leggja á að finna ofbeldismennina.

Árásum á rómafólk hefur fjölgað mikið 
í Frakklandi undanfarið. Það býr margt í 
fátæklegum búðum sem hróflað hefur verið 
upp við þjóðvegi landsins. Það er iðulega 
sakað um þjófnað og verður fyrir margvísleg-
um fordómum.

Staða rómafólks hefur verið mikið til 
umræðu í Frakklandi síðustu misserin, eða 
allt frá því að Nicolas Sarkozy, þáverandi for-
seti, tók sér fyrir hendur að láta rífa búðir 
þess og sagði þær gróðrarstíu glæpa. - gb

Múgur manns barði 16 ára rómapilt til óbóta í Frakklandi en hann hafði verið sakaður um þjófnað:

Frakklandsforseti fordæmir ofbeldið

BRETLAND Breska leyniþjónustan telur sig vera í 
fullum rétti til að njósna um netsamskipti fólks. 
Þetta fullyrðir Charles Farr, yfirmaður breskrar 
ríkisstofnunar sem sér um öryggismál og baráttu 
gegn hryðjuverkamönnum, Office for Security and 
Counter Terrorism.

Hann segir bresk lög gera greinarmun á „innri“ 
og „ytri“ samskiptum, og engar hömlur séu lagðar á 
eftirlit með „ytri“ samskiptum, sem eru hvort eð er 
fyrir opnum tjöldum. Þar undir falli meðal annars 
samskipti á Face book og Twitter, leitarniðurstöður 
á Google og fleira þesslegt.

Til þess að njósna um „innri“ samskipti þarf hins 
vegar opinberan úrskurð í hverju tilviki.

Þetta er í fyrsta sinn sem bresk stjórnvöld birta 
opinberlega upplýsingar um stefnu sína gagnvart 
njósnum um netsamskipti almennings. Þetta gerðu 
þau nauðbeygð vegna kæru frá nokkrum mannrétt-
indasamtökum, þar á meðal Amnesty International 
og Privacy International.

Greinargerð Farrs er upp á 48 blaðsíður og hefur 
verið birt á vefsíðum Privacy International og fleiri 
mannréttindasamtaka.  - gb

Bresk stjórnvöld segjast í fullum rétti til að njósna um netsamskipti:

Viðurkenna stórfelldar njósnir

HRÓFATILDUR  Fátæklegar búðir rómafólks hafa lengi 
verið þyrnir í augum margra betur staddra íbúa lands-
ins. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EKKERT EINKAMÁL  Bresk stjórnvöld áskilja sér allan rétt til 
að fylgjast með. NORDICPHOTOS/AFP

PAKISTAN, AFP Pakistanskir lögreglumenn standa vörð um handtekna 
menn, grunaða um að hafa tekið þátt í hernaðaraðgerðum talíbana á 
Karachi-flugvelli þar sem fleiri tugum var grandað. 

Herskáir talíbanar vöruðu útlend fyrirtæki og stofnanir við því að 
yfirgæfu þau ekki Pakistan myndu þau sæta refsingu. 

Einnig lofaði hreyfingin því að hún myndi gera gagnárás á hersveit-
ir pakistönsku ríkisstjórnarinnar, sem sendi þúsundir hermanna til að 
friða ófriðarsvæði í landinu, sem hefur verið undir stjórn talíbana og 
al-Qaeda. - kóh

Hóta fyrirtækjum og lofa gagnárásum gegn her ríkisins:

Talíbanar handteknir í Pakistan

HULIN ANDLIT  Talíbanar stóðu fyrir árás á Karachi-flugvöll í Pakistan, en þar voru 
34 myrtir og flugvöllurinn skemmdist mikið. Árásarmennirnir, sem voru að alla nótt-
ina, notuðust við flugskeytabyssur og hríðskotabyssur.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

ÍRAK Harðir bardagar hafa geisað 
skammt norður af Bagdad, höfuð-
borg Íraks. Herskáir súnní-mús-
limar hafa gert árásir á hverfi 
sjía-múslima í borginni, en sjía-
múslimar eru byrjaðir að svara 
fyrir sig með árásum og fjölda-
morðum á súnníum.

Átökin í Írak gætu hæglega 
snúist upp í allsherjarstríð milli 
súnnía og sjía, sem næðu langt út 
fyrir landamæri Íraks. Mannrétt-
indaráð Sameinuðu þjóðanna segir 
ólguna í Írak hafa bein áhrif í Sýr-
landi, þar sem borgarastyrjöld 
hefur geisað árum saman. Íslam-
istasamtökin Íslamskt ríki í Írak 
og Austurlöndum nær hafa náð þar 
stóru svæði á sitt vald, rétt eins og 
í Sýrlandi.

Ban Ki-moon, framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna, hvet-
ur alla ráðamenn í Írak, leiðtoga 
stjórnmálafylkinga, trúarhópa og 
hersveita, til þess að tryggja að 
fylgismenn þeirra forðist hefndar-
aðgerðir.

Herskáir íslamistar úr röðum 
súnní-múslima náðu í fyrrinótt á 
sitt vald borginni Bakúba, skammt 
norður af höfuðborginni, en sjía-
múslimar hliðhollir stjórninni náðu 
borginni fljótlega á sitt vald aftur.

Tugir fanga, allt súnní-múslim-
ar, fundust látnir í fangelsi þar 
í borg eftir að uppreisnarmenn 
höfðu reynt að brjótast inn í fang-
elsið. 

Þá varð bílasprengja að minnsta 
kosti tólf manns að bana á mark-
aðstorgi í Sadr City-hverfinu í Bag-
dad. Í því hverfi búa sjía-múslimar. 
Tugir til viðbótar særðust.

Sigurganga herskárra íslamista 
í Írak og Sýrlandi virðast ætla að 
verða til þess að bæði Bandaríkin 
og Bretar taki sjía-stjórnina í Íran 
harla hratt inn úr kuldanum, en 

samband þessara ríkja hefur árum 
saman verið afar stirt. 

Bandarísk stjórnvöld eru þegar 
farin að ræða við írönsk stjórnvöld 
um samstarf gegn hinum herskáu 
súnníum í Írak, og Bretar hafa til-
kynnt að sendiráð verði opnað í 
Íran eftir langt hlé.

Stjórn al Malikis hefur skorað 
á unga menn að ganga til liðs við 
stjórnarherinn að berjast gegn 
íslamistum. Búast má við því að 
herskáir sjía-múslimar fari jafn-
framt á stjá í auknum mæli. Þeir 
hafa haft hægt um sig í Írak síð-
ustu misserin, enda hefur stjórn 
Núris al Malikis dregið taum sjía 
á kostnað súnnía. 

gudsteinn@frettabladid.is

Harðir bardagar 
norður af Bagdad
Hefndaraðgerðir sjía-múslima gegn súnníum eru byrjaðar í Írak. Sameinuðu 
þjóðirnar segja hættu á allsherjarstríði í Miðausturlöndum. Bandaríkin ræða nú 
samstarf við sjía-múslimana í Íran og Bretar hafa opnað sendiráð í Íran á ný. 

Á LEIÐINNI Í STRÍÐ  Ungir sjíamúslimar vilja ólmir komast í stríðið gegn herskáum 
íslamistum úr röðum súnnía. NORDICPHOTOS/AFP

Meðan einræðisherrann 
Saddam Hussein ríkti í Írak 
tókst honum að mestu að 
halda niðri ágreiningi hinna 
þriggja stóru þjóðernishópa 
landsins. Súnní-múslimar búa 
í vesturhlutanum, sjía-mús-
limar í suðausturhlutanum 
en Kúrdar í norðausturhlut-
anum. Eftir að Bandaríkjaher 
og bandamenn hans steyptu 
Saddam af stóli fóru öfgamenn 
úr röðum bæði súnnía og sjía á 
kreik og stunduðu gagnkvæm 
grimmdarverk. Þau átök eru að 
blossa upp á ný.

Klofin þjóð

VEISTU SVARIÐ?



HVERS VEGNA NÁÐU RAFRÆNIR
PENINGAR ÚTBREIÐSLU?

Fréttabréf Sparnaðar veitir aðgengilega fræðslu um peningamál og svarar spurningum 
sem brenna á vörum margra. Meðal efnis er liðurinn peningafræðsla Sparnaðar með 
fróðleik sem er í senn gagnlegur og skemmtilegur. Auk þess geymir fréttabréfið pistla 
um fjármál heimilanna og ýmsa þætti efnahagsmála sem eru nútímafólki ofarlega í huga. 

Farðu á sparnaður.is og pantaðu gjaldfrjálsa áskrift að Fréttabréfi Sparnaðar núna.

Holtasmára 1 · 201 Kópavogur
Kaupvangsstræti 4 · 600 Akureyri
Sími: 577 2025 · Fax: 577 2032

ISO 9001:2008

sparnadur@sparnadur.is 
www.sparnadur.is

Við erum á  www.facebook.is/sparnadur

FÁÐU FRÉTTABRÉF SPARNAÐAR Á SPARNADUR.IS
SKEMMTILEGUR OG GAGNLEGUR FRÓÐLEIKUR.

-ALLT UM PENINGA
PENINGAFRÆÐSLA SPARNAÐAR
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Meindl ohio

Léttir og þægilegir til 

notkunar á göngustígum.

Verð: 42.990 kr.

Meindl Kansas GTX

þægilegir og traustir 

skór fyrir flestar leiðir.

Verð: 42.990 kr.

Meindl Island  GTX

Hálfstífir og öflugir.

hentugir í lengri ferðir.

Tnf verbara lite mid gtx

Sérlega léttir og liprir 

fyrir léttara land.

Verð: 35.990 kr.

Betra útsýni í betri gönguskóm

Verð: 59.990 kr.

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Skrúfur og festivörur
í Múrbúðinni

Rifflur
sem skera
viðinn

Ruspert ceramic
húðun þolir meira
en 2000 tíma
saltupplausn

Torx

Týpa 17 oddur
auðveldar skrúfun!

„Torque” rifflur
minnka viðnám
og hreinsa gatið!

   Skrúfur-stærðir 4-6mm allt að 140mm langar

   A4     A2     Rafgalv     Ruspert     Gipsskrúfur    Kopar

Mikið úrval af skrúfum og festingavörumð úrval af skrúf

Ruspert skrúfan sem iðnaðarmenn velja.

Pakki af þessum
Ruspert skrúfum
4,5x50 200 stk 
kostar kr. 1.095

Íslendingar héldu 
þjóðhátíðardag sinn 
hátíðlegan vítt og 
breitt um landið í gær. 
Þótt veðrið færi mis-
mildum höndum um 
mannskapinn eftir 
landshlutum voru 
allir í sólskinsskapi.

Skin og skúrir á sautjánda júní

HUGAÐ AÐ SKÁTA  Ungur piltur sem stóð heiðursvörð í fylkingu skáta á Austurvelli fékk aðhlynningu frá Dorrit Mousaieff for-
setafrú eftir að liðið hafði yfir hann. Forsetinn fylgdist með og lét bíl þeirra hjóna bíða á meðan.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BLÁSIÐ Í LÚÐRA  Ómissandi þáttur 
í hátíðarhöldum á sautjánda júní er 

skrúðganga undir forystu lúðrasveitar. 
Hér gengur Lúðrasveit Reykjavíkur um 

Suðurgötu og að Hólavallakirkjugarði 
þar sem blóm voru lögð á leiði Jóns 

Sigurðssonar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SÓLSKINSBROS  Veðrið lék við norðanmenn á þjóðhátíðardaginn. Yngsta kynslóðin 
tók virkan þátt í skemmtuninni á Ráðhústorginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

STEMNING Í EYJUM  Vestmannaeyingar gengu fylktu liði eftir 
Hásteinsvegi undir trommuslætti og lúðrablæstri.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

GAMAN  Tívolístemning var í Lækjargötu í Reykjavík.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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25%
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afsláttur
af öllum styrkleikum 
og pakkningastærðum
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NOOTTUUUÐÐÐUUUUMMMM BBBBBÍÍÍÍÍLLLLL  FFFFRRRRÁÁÁÁ  OOOKKKKKKUUURRR!!!

BILALAND.ISS

VW Passat Highline Ecofuel 
Nýskr. 08/11, ekinn 102 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.990 þús.
Rnr. 142225.

NISSAN Qashqai SE 

Nýskr. 05/11, ekinn 103 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.690 þús.
Rnr. 281730.

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

BMW 3 320i 
Nýskr. 06/10, ekinn 69 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 
Rnr. 142204.

HYUNDAI IX35 
Nýskr. 04/11, ekinn 109 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.420 þús.
Rnr. 102296. 

RENAULT Megane Berline 
Nýskr. 05/12, ekinn 71 þús. km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.390 þús.
Rnr. 320038. 

TOYOTA Yaris SOL
Nýskr. 01/13, ekinn 13 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 2.590 þús.
Rnr. 142205. 

RENAULT Clio Expression 
Nýskr. 02/13, ekinn 10 þús. km.
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.590 þús.
Rnr. 151972. 

Frábært verð

4.480 þús.

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

Á RÚI OG STÚI Í PALESTÍNU  Palestínsk stúlka í svefnher-
berginu heima hjá sér í Balata-flóttamannabúðunum eftir að 
ísraelskir hermenn höfðu gert þar húsleit. Þeir hafa undan-
farna daga verið að leita að þremur ísraelskum ungmennum 
sem saknað er síðan á fimmtudag. NORDICPHOTOS/AFP

Á FLÓTTA Í PAKISTAN  Pakistönsk 
stúlka gægist út undan tjaldi. Hún flúði 
þorp sitt í Norður-Waziristan, þar sem 
pakistanski herinn hefur undanfarið 
lagt til atlögu gegn herskáum talibön-
um. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÓEIRÐIR Í FRAKKLANDI  Franskir lögreglumenn takast á við lestarstarfsmenn í 
verkfalli í París. Lestarsamgöngur þar í landi hafa að stórum hluta legið niðri síðustu 
daga. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁSTAND 
HEIMSINS

1
4 3

KÓNGAFÓLK Á KAPPREIÐUM  Elísabet Bretadrottning brá 
sér á hinar árlegu kappreiðar í Aston í gær ásamt eiginmanni 
sínum, Filippusi, og sonarsonum þeirra, prinsunum Andrési og 
Harry. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

2
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2 4
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TAKTU ÞÁTT Í REYNSLUAKSTURSLEIK Í JÚNÍ
Allir sem fara í reynsluakstur hjá okkur í júní geta skráð sig í pott og 
átt möguleika á að vinna glæsilegt 50" Samsung Smart sjónvarp.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ÞAR SEM ÚRVALIÐ
ER MEST

4
 KLST. LEAF NORDIC

FYRIR KALDARI MARKAÐSSVÆÐI

VERÐ: 4.490.000 KR.
KAUPAUKI Í JÚNÍ - HRAÐHLEÐSLUSTÖÐ FYRIR 
HEIMILIÐ EÐA BÚSTAÐINN SEM HLEÐUR BÍLINN 

Á 4 TÍMUM FYLGIR NÝJUM LEAF!

FJÖLSKYLDUVÆNIR RENAULT
BÆÐI RENAULT CLIO OG RENAULT MEGANE ERU TIL

Í ÚTFÆRSLU FYRIR FJÖLSKYLDUR SEM ÞURFA MEIRA PLÁSS

RENAULT CLIO SPORT TOURER, DÍSIL
VERÐ FRÁ: 3.090.00 KR.

NAULT
ANE ERU TIL
EIRA PLÁSS

URER, DÍSIL
.090.00 KR.

RENAULT CAPTUR 

RENAULT CAPTUR DYNAMIC
DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. VERÐ: 3.890.000 KR.

DÍSIL, BEINSKIPTUR. VERÐ: 3.590.000 KR.
3,6 l/100 km*

Það er skemmtilegt að skoða og reynsluaka 
nýjum bíl. Komdu og láttu sölumenn okkar 
stjana við þig og fáðu reynsluakstursbílinn jafn-
vel lánaðan heim að kvöldi.

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

ÆÐI

YRIR
LINN
EAF!

NISSAN JUKE 

Uppsetningu á 10 nýjum 
hraðhleðslustöðvum lýkur 
í sumar í Reykjavík og 
nágrenni. Þær gera þér 
kleift að hlaða LEAF á 
30 mínútum þér að 
kostnaðarlausu.

10 HRAÐHLEÐSLUSTÖÐVAR

NISSAN JUKE
DÍSIL, BEINSKIPTUR. VERÐ: 3.490.000 KR.

4,2 l/100 km*
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Nissan hraðhleðslu-
stöðvarnar eru settar upp 
í samstarfi við ON
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FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRI: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is  RITSTJÓRNARFULLTRÚI: Álfrún Pálsdóttir alfrun@frettabladid.is  VIÐSKIPTI: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is  MENNING: Friðrika Benónýsdóttir fridrikab@frettabladid.is  
DÆGURMÁL: Lilja Katrín Gunnarsdóttir liljakatrin@frettabladid.is VÍSIR: Kolbeinn Tumi Daðason, kolbeinntumi@365.is  LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is  Fréttablaðið kemur út í 90.000 
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Náði þér á fyrirsögninni, lesandi góður, 
og viðurkenni strax að þessi pistill er 
ekki um flugvöllinn, kjarabaráttu flug-
manna eða neitt sem tengist flugmönn-
um þótt mörgum finnist eflaust að hægt 
sé að færa ágæt rök fyrir þessari full-
yrðingu. Ég er bara ekki í þeirri deild 
að ég sé mikið að viðra fordóma mína í 
fjölmiðlum. Mér er hins vegar farið að 
ofbjóða verulega það skítkast sem sýknt 
og heilagt dynur á okkur, íbúum í miðbæ 
Reykjavíkur. 

Við, þessir lattelepjandi lopatreflar, 
eigum víst að ráða öllu, við viljum úthýsa 
flugvélum úr miðborginni með þeim 
afleiðingum að landsbyggðarfólk mun 
deyja í stórum hópum því það kemst ekki 
nógu snemma á spítala. Við, þessir and-
skotar, meinum fólki að veiða urriða í 
Þingvallavatni, erum í heilögu stríði gegn 
einkabílum þeirra sem búa í úthverfunum 
og ég veit ekki hvað og hvað.

Og hvaða lið er það í 101 sem hefur 
svona óskapleg völd? Er það ég, lista-
maður með lágar tekjur sem keypti illa 
farinn húskofa í miðbænum fyrir langa-
löngu þegar verðið var hagstætt og gerði 
hann upp með ærnum tilkostnaði. Sem 
aldrei hef tilheyrt neinum stjórnmála-
flokki eða verið í valdastöðu. Eða eru það 

kannski börnin mín sem ólust hérna upp? 
Eða barnabörn okkar latteliðsins sem hafa 
ekkert til saka unnið? Eða unga fólkið 
sem býr um stundarsakir í miðbænum til 
að vera í hringiðunni eða nær skólanum 
sínum. Eða innflytjandinn sem skúrar og 
býr um rúm á Landspítalanum, en hvergi 
búa fleiri innflytjendur en í 101? Er það 
fólkið í elliblokkunum á Skúlagötunni? 
Hvað lið er þetta eiginlega?

Mér er til efs að hér búi fleiri valda-
menn en í öðrum hverfum eða lands-
hlutum. Ekki fleiri borgarfulltrúar eða 
þingmenn og ég veit ekki til þess að hér 
búi neinn ráðherra. Því vil ég biðja fólk að 
gæta hófs í málflutningi sínum og kenna 
okkur ekki um aðra glæpi gegn mannkyni 
en þá sem eru sannanlega okkar. Svo býð 
ég alla Íslendinga velkomna ef þeir vilja 
heimsækja okkur liðið í 101, það er engin 
ástæða til að óttast okkur, við erum bara 
venjulegt fólk.

Flugmenn eru frekjuhundar
SAMFÉLAG

Benóný Ægisson
rithöfundur

➜ Við, þessir andskotar, meinum 
fólki að veiða urriða í Þingvalla-
vatni, erum í heilögu stríði gegn 
einkabílum þeirra sem búa í úthverf-
unum og ég veit ekki hvað og hvað.

I
celandair hefur átt í stökustu vandræðum með að ná samn-
ingum við starfsfólk sitt. Ferðaáætlanir þúsunda ferðalanga 
röskuðust í stuttum verkfallsaðgerðum flugmanna fyrir-
tækisins sem endaði með því að alþingi setti lög sem bönnuðu 
verkfallið. Það hlýtur að vera þungbært fyrir ríkisstjórnina 

að þurfa að grípa inn í frjálsa samninga á vinnumarkaði – og 
mætti hafa meiri samúð með stjórnmálamönnum ef þeir hefðu 
ekki spilað því trompi út vegna verkfalls undirmanna á Herjólfi. 
Nú þarf að setja lög á flugvirkja en á mánudag lögðu flugvirkjar 
niður vinnu í einn dag og þá þurfti að fella niður 65 flugferðir hjá 
Icelandair. Það hafði áhrif á ferðaáætlanir þúsunda farþega. Við 
megum prísa okkur sæl að flugfreyjur hjá Icelandair undirrituðu 
kjarasamning nýlega.

 Eðlilegt er að líta á verkfalls-
réttinn sem heilagan. En flug-
menn nutu lítillar samúðar meðal 
almennings; flugmenn eru með 
tiltölulega há laun sé litið til með-
altals launa auk þess sem flestir 
áttuðu sig á því að þjóðfélagið allt 
var að verða af miklum gjald-

eyristekjum vegna þessa. Verkfall flugmanna, eins og annarra 
sem geta haldið flugsamgöngum til og frá landinu í gíslingu, hafði 
mikil áhrif þótt stutt væri. Aðilar í ferðaþjónustunni segja að hver 
einasti klukkutími hafi áhrif. Við getum öll sett okkur í spor ferða-
langa sem ferðast til ókunnugs lands og eru í óvissu um hvort þeir 
yfirhöfuð komist á áfangastað eða heim aftur. Ímynd Íslands sem 
ferðamannalands stórskaðaðist.

Samtök ferðaþjónustunnar skoruðu á flugvirkja og Icelandair 
að ná samningum áður en til boðaðs verkfalls kæmi í dag. Ábyrgð 
samningsaðila er enda mikil. Í tilkynningu frá Samtökum ferða-
þjónustunnar segir að ímynd og orðspor Íslands sem ferðamanna-
staðar sé í mikilli hættu, „enda eru öruggar samgöngur til og frá 
landinu eitthvað sem verður að vera hægt að treysta á“.

Hátekjuhópar, sem eru í þeirri stöðu að geta lamað þjóðfélagið 
allt og valdið því stórfelldum skaða, ættu að fara varlega í að 
beita verkfallsréttinum. Í það minnsta vilji þeir njóta samúðar 
og virðingar í samfélaginu. Þó er vert að undirstrika að „sann-
gjörn“ laun eru afstæð. Ef fyrirtæki græðir á tá og fingri er betra 
að starfsfólk njóti þess. Sjálfsagt er að líta til þess, sem og þess 
að verkfallsaðgerðir hafa leitt í ljós hversu stórt Icelandair er á 
íslenskum markaði. Þetta er ekkert venjulegt fyrirtæki. Hér fer 
allt á hliðina ef starfsfólk leggur þar niður vinnuna enda er það 
svo að mikill meirihluti þeirra farþegavéla sem fljúga með farþega 
til og frá Íslandi eru vélar Icelandair.

Það er gott fyrir ferðaþjónustuna og farþega að alþingi setji lög 
á verkföll starfsfólks hjá Icelandair. En er það endilega til eftir-
breytni? Myndi alþingi vera kallað saman til að setja lög á verk-
fall flugfreyja hjá WOW air? Ef ríkisvaldið beitir sér því aðeins 
að verkfallsaðgerðir hafi veruleg áhrif á þjóðarhag, eða volduga 
aðila í samfélaginu, þá hljóta menn að endurskoða hvers eðlis hinn 
heilagi verkfallsréttur er.

Verkföll flugmanna og flugvirkja hjá Icelandair benda hins 
vegar ótvírætt til þess að hér sé vert að hlúa betur að samkeppn-
inni. Í raun er óásættanlegt að eitt fyrirtæki geti haldið hér öllu í 
gíslingu.

Verkföll hjá Icelandair:

Samkeppni 
í flugrekstri

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Lítið spennt fyrir sjálfstæðinu
Gestir miðborgarinnar voru sammála 
um að lítil þjóðhátíðarstemning hefði 
ríkt í Reykjavík í gær. Frekar fámennt 
var í bænum og aðeins nokkrar hræð-
ur fylgdust með tónleikum á Arnarhóli 
á áttunda tímanum. Vissulega hefur 
úrhellið sett strik í reikninginn en þó 
er eins og stemningin fyrir þjóðhá-
tíðardeginum hafi farið minnkandi 
ár frá ári um nokkurra ára skeið. Hin 
klassíska formúla með hoppuköst-
ulum, sykurfrauði og Brúðubílnum 
virðist ekki trekkja að lengur og 
dagurinn hefur að miklu leyti 
glatað hátíðleika sínum. Nú er 
spurning hvort borgaryfir-
völd þurfi ekki að hysja 
upp um sig buxurnar og 
skipta um taktík fyrir 
næsta þjóðhátíðardag. 

Í tísku að gera lítið úr 17. júní
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
prófessor skrifaði pistil á heimasíðu 
sína í tilefni dagsins og sagði að 
í kjölfar bankahrunsins hefði það 
komist í tísku hjá menntamönnum 
að gera lítið úr sjálfstæðisbaráttu og 
þjóðernisvitund Íslendinga. Hannes 
segir jafnframt að þjóðin ætti að 
halda áfram með „hið skynsamlega 
skipulag fiskveiða“ sem nú er gildandi 
sem og að selja útlendingum orkuna 
sem landið býr yfir. Hannes virðist 
hafa misst af því að það 
er einmitt sala á orku til 
erlendra stórfyrirtækja og 

baráttan um yfirráð 
sjávarauðlindanna 
sem hefur verið 
helsta bitbeinið 
síðastliðin ár og svo 

mjög að mörgum hefur þótt sem um 
sjálfstæðismál þjóðarinnar sé að ræða. 

Neyðarúrræði þrisvar í röð
Alþingi hefur verið kallað saman 
til að setja lög á verkfall flugvirkja. 
Hanna Birna Kristjánsdóttir innan-
ríkisráðherra sagði af því tilefni að 
lagasetning væri algjört neyðarúr-
ræði. Ætli Hanna sé þá ekki full fljót 
að grípa til neyðarúrræða en þetta er 
í þriðja sinn sem hún beitir sér með 
lagasetningu gegn verkfalli síðan í 
apríl. Fyrst voru sett lög á verkfall 
starfsmanna ferjunnar Herjólfs og því 
næst voru sett lög á verkfall flug-
manna. Verkföllin snerta þúsundir en 
það þykir samt ekki smart af ráðherra 

að grípa svona ítrekað til þessara 
ráðstafana og veikja þannig rétt 
launþega.  snaeros@frettabladid.is
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Hlín Agnarsdóttir gerir 
upp leikárið sem er að líða 
í DV föstudaginn 13. júní. 
Að dómi Hlínar stendur 
íslenskt leikhús á tímamót-
um. Ný kynslóð sviðslista-
manna er að ryðja sér til 
rúms og hefur aðrar hug-
myndir um leikhúsið en 
þær kynslóðir sem byggðu 
upp íslenskt atvinnuleik-
hús um miðja síðustu öld. 
Nýr leikhússtjóri hefur tekið við 
í Borgarleikhúsinu og seinna á 
árinu verður ráðinn nýr þjóðleik-
hússtjóri. Segir Hlín og bætir því 
við að heyrst hafi að þjóðleikhús-
ráð hafi á stefnuskrá sinni að sá 
[sú] sem hnossið hreppi verði helst 
ekki kominn yfir fertugt.

Sé litið yfir grein Hlínar í leit 
að þjóðleikhússtjóra undir fer-
tugu reynist erfitt að finna hann 
í þeim skrifum. Það væri þá 
helst Tyrfingur Tyrfingsson sem 
hefur vakið athygli fyrir góð til-
þrif í leikritun. Ég óska þess samt 
Tyrfingi og íslensku leikhúsi til 
handa að hann verði ekki gerður 
að þjóðleikhússtjóra. Áður en að 
því kemur á ferli hans á hann von-
andi mörg óskrifuð leikrit. Á stjór-
astóli í Þjóðleikhúsinu er hætt við 
að skáldaæðin stíflist fljótt. Hið 
sama á við um bráðunga og efni-
lega leikstjóra sem eru að eflast í 
sinni list. Starf þjóðleikhússtjóra 
er ekki fyrst og fremst fólgið í því 
að skapa á leiksviðinu heldur að 
veita öðrum sem bestar aðstæður 
til sköpunar þar.

Þegar fyrrnefnd grein Hlínar er 
skoðuð kemur í ljós að á bak við 
þær tvær sýningar sem henni virð-
ast hafa staðið upp úr hér á höf-
uðborgarsvæðinu, Húsi Bernörðu 
Alba í Gamla bíói/Borgarleikhús-
inu og Ragnheiði í Íslensku óper-
unni, er ekkert sérstakt ungviði 
að finna. Kristín Jóhannesdótt-
ir leikstýrði Bernörðu og Stefán 
Baldursson Ragnheiði. Kristín er 
margreyndur leikstjóri og þótt hún 
sé greinilega ung og ör í anda þá 
eru allmörg ár síðan hún varð fer-
tug. Stefán var þjóðleikhússtjóri í 
fimmtán ár og verkefni hans sem 
leikstjóra eru orðin mörg og fjöl-
breytt. Leikstjórarnir semsé báðir 
þrautreyndir. 

Það skyldi þó aldrei vera að hin 
unga kynslóð sviðslistamanna gæti 
sitthvað lært af millikynslóðinni, 
kynslóð þeirra Kristínar og Stef-
áns, sem tók við af brautryðjend-
um í íslensku atvinnuleikhúsi sé 

upphaf þess miðað við opnun Þjóð-
leikhússins. Verkefnið felst ekki í 
því að ryðja einni kynslóð úr vegi 
til þess að skapa rúm fyrir nýja 
heldur að byggja brú þekkingar 
og trausts milli kynslóðanna.

Unnið með hugtök
Undanfarinn áratug hef ég starf-
að mikið með ungu fólki sem kenn-
ari í almennri bókmenntafræði í 
Háskóla Íslands. Námskeiðin mín 
hafa fjallað um leikhús, leiklist 
og texta sem skrifaðir hafa verið 
fyrir leiksvið. Oft hefur verið 
hreint yndi að vera samvistum 
við æskuþrótt nemenda minna og 
verða vitni að því hvernig grein-
andi hugur þeirra eflist við það að 
fá í hendur verkfæri, hugtök, til 
þess að greina og fjalla um leiklist 
og leiktexta.

Í hugvísindum er nefnilega 
unnið með hugtök. Eitt þeirra 
er kallað afbygging á íslensku. Í 
grein sinni grípur Hlín til afbygg-
ingarhugtaksins til þess að lýsa 
umdeildum vinnuaðferðum Krist-
ínar Jóhannesdóttur í sýningunni 
á Bernörðu Alba. Það er í besta 
falli umdeilanleg hugtakanotkun. 
Afbygging listaverks – eða hvaða 
hugverks sem vera skal – felst ekki 
í því að brjóta það í búta og skeyta 
milli brotanna þáttum úr annarri 
átt. Afbygging merkir að uppruna-
leg bygging verksins er brotin 
niður til þess að kanna merkinguna 
sem greina má á milli einstakra 
þátta og stakra brota verksins. 
Merkinguna að baki ásýndinni. 
Mér virtist að Kristín hafi ekki 
farið þá leið í uppsetningu sinni á 
leikriti Lorca. Heldur þá sem fyrr 
var lýst hér að ofan. 

Þjóðleikhúsið þarf hins vegar 
að afbyggja. Þar ber að brjóta 
niður strúktúrana að baki ásýnd-
inni og greina merkinguna sem þá 
finnst. Og byggja síðan upp sterka 
innviði úr reynslu, þekkingu og 
ungum sköpunarkrafti. Séu innvið-
irnir ekki traustir verður ásýndin 
hvorki fögur né sönn. 

Afbygging 
Þjóðleikhússins Sumarhúsum hefur fjölg-

að mikið á síðustu árum 
og voru þau 12.401 talsins 
árið 2012 samkvæmt Þjóð-
skrá Íslands. Með fjölg-
un sumarbústaða hefur 
vatnsveitum í einkaeign 
fjölgað. Heilbrigðiseftir-
lit sveitarfélaga sér um 
eftirlit á neysluvatni frá 
stærri vatnsveitum, en 
það er á ábyrgð eigenda 
einkavatnsbóla að fylgj-
ast með gæðum neyslu-
vatns úr sínum veitum. 
Sumarhúsaeigendur sem kaupa 
neysluvatn af einkaveitu ættu að 
kanna hvort fylgst sé með gæðum 
og öryggi neysluvatnsins og hvort 
það hafi verið rannsökuð sýni á 
síðustu árum.

Örverufræðilegt ástand neyslu-
vatns er einn mikilvægasti þáttur-
inn varðandi gæði og öryggi þess. 
Örverur leynast víða í umhverf-
inu og geta auðveldlega borist í 
neysluvatnið. Margir alvarleg-
ir sjúkdómar geta borist með 
neysluvatni eins og sýkingar af 
völdum Salmonella, Campylo-
bacter og nóróveira. 

Mesta hætta á sýkingu er þegar 
neysluvatn hefur mengast af saur 
manna eða dýra, en saur inniheld-
ur bakteríur, veirur og frumdýr 
sem geta valdið sýkingum í fólki. 
Hér á Íslandi hafa komið upp 

nokkrar hópsýkingar af 
völdum Campylobacter 
í neysluvatni, á Stöðvar-
firði 1984, á Djúpavogi 
1993 og í veiðihúsi í Borg-
arfirði 1998. Auk þess 
hafa komið upp nokkr-
ar hópsýkingar af völd-
um nóróveiru, í Húsa-
felli og á Mývatni 2004 
en þá sýktust rúmlega 
300 manns. Einnig hafa 
komið upp mörg tilfelli 
þar sem talið var að fólk 
hefði smitast af nóróveir-

um eftir neyslu drykkjarvatns en 
í þeim tilfellum var það ekki stað-
fest með rannsóknum.

Alvarlegir sjúkdómar
Frágangur vatnsbóla þarf að 
vera réttur til að tryggja öryggi 
neysluvatnsins. Við borholur og 
brunna er mikilvægt að grunn-
vatnið mengist ekki af yfirborðs-
vatni á svæðinu þar sem það getur 
oft og tíðum verið mengað af völd-
um óæskilegra örvera. Þekkt eru 
tilfelli þar sem neysluvatn hefur 
mengast vatni frá rotþróm sem eru 
í námunda við vatnstökustaðinn og 
því þarf einnig að huga vel að stað-
setningu þeirra og frágangi. Það 
ætti að vera eitt af vorverkum eig-
enda vatnsbóla að skoða vatnstöku-
staðinn og athuga hvort hann sé 
ekki í lagi eftir veturinn. Leiðbein-

ingabækling með gátlista sem heit-
ir Litlar vatnsveitur er að finna á 
vef Matvælastofnunar.

Á hverju ári berast til Rann-
sóknastofu Matís ohf. tæplega 
1.000 neysluvatnssýni og greind-
ist E.coli-bakterían í 6,5% sýna 
á árunum 2010-2013. Þessi sýni 
koma frá öllum gerðum vatns-
veitna, einkaveitum jafnt sem 
vatnsveitum sveitarfélaga. Ef 
E.coli greinist í neysluvatni bend-
ir það til þess að vatnið sé mengað 
og geti innihaldið sjúkdómsvald-
andi örverur. Ákveðnar E.coli-
bakteríur geta valdið mjög alvar-
legum sjúkdómum sem í sumum 
tilvikum geta leitt til dauða. Því 
er nauðsynlegt að forráðamenn 
vatnsveitna tilkynni neytendum 
um leið og E.coli-bakterían finnst 
í neysluvatni, en þá er nauðsynlegt 
að sjóða vatnið fyrir notkun.

Æskilegt er að láta rannsaka 
neysluvatnið í litlum vatnsveitum 
á eins til tveggja ára fresti og vera 
viðbúnir því að fara í framkvæmd-
ir ef niðurstöður gefa til kynna 
að neysluvatnið sé ekki hæft til 
neyslu.

Neysluvatn og sumarhús
UMHVERFIS-
VERND

Hrólfur 
Sigurðsson
sérfræðingur hjá 
Matís ohf.

➜ Örverufræðilegt ástand 
neysluvatns er einn mikil-
vægasti þátturinn varðandi 
gæði og öryggi þess.

MENNING

Trausti Ólafsson
leiklistarfræðingur

➜ Þjóðleikhúsið 
þarf hins vegar að 
afbyggja. Þar ber 
að brjóta niður 
strúktúrana að baki 
ásýndinni og greina 
merkinguna sem þá 
fi nnst.
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KRONOTEX er einn stærsti framleiðandinn í Evrópu á harðparketi og framleiðir yfir 60 milljón fermetra á ári. Kronotex 
harðparketið er með 25-30 ára ábyrgð, örugg þýsk gæði. 

Birgisson ehf. býður 30 tegundir af planka harðparketi af lager, 8, 10 og 12 mm þykkt. Einnig getum við sérpantað yfir 100 
aðrar tegundir frá Kronotex. Planka harðparketið frá Kronotex hefur reynst vel við íslenskar aðstæður, um það vitnar fjöldi 
ánægðra viðskiptavina. 

Verið velkomin í sýningarsal okkar í Ármúla 8.

D-3570 Exquisit Harbour eik
Gæðaflokkur AC4 
8 mm þykkt. 
25 ára ábyrgð. 
Borða stærð: 1380x244 mm með V-nót.
Verð: 2.990 kr. m²   

Athugið, allt harðparket frá 
KRONOTEX er afrafmagnað.

Fyrir sumarhús, 
hótel & heimili

30ára 

ábyrgð

30ára 

ábyrgð

30ára 

ábyrgð

30ára 

ábyrgð
30ára 

ábyrgð

Sértilboð 
á undirlagi

D-4169 Avance eik rustik 
Gæðaflokkur AC4  
8 mm þykkt. 
25 ára ábyrgð.
Borða stærð 1380x193 mm með V-nót.
Verð:1.990 kr. m² 

D-3081 Everest eik ljós
Gæðaflokkur AC5  
12 mm þykkt. 
30 ára ábyrgð.
Borða stærð: 1845x188 mm með V-nót.
Verð: 5.490. kr. m² 
    

R-1002 Loft eik ljós 
Gæðaflookur AC5 
10 mm þykkt. 
30 ára ábyrgð.
Borða stærð: 1380 x 193mm  með V-nót.
Verð: 3.690 kr. m² 

R-1005  Loft eik natur
Gæðaflokkur AC5  
10 mm þykkt. 
30 ára ábyrgð.
Borða stærð: 1380x193 mm með V-nót.
Verð: 3.690 kr. m²   

R-1003 Loft eik grá  
Gæðaflokkur AC5  
10mm þykkt. 
30 ára ábyrgð.
Borða stærð: 1380x193 mm með V-nót.
Verð: 3.690 kr. m²   

R-1006  Loft eik rustik
Gæðaflokkur AC5 
10 mm þykkt. 
30 ára ábyrgð. 
Borða stærð: 1380x193 mm með V-nót.
Verð: 3.690 kr. m²  

D-3572 Exquisit Habour eik grá 
Gæðaflokkur AC5 
8 mm þykkt. 
25 ára ábyrgð. 
Borða stærð: 1380x244 mm með V-nót.
Verð: 2.990 kr. m²



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

HÖRKU
PLANKA
HARÐPARKET
VERÐ FRÁ 1.990 kr. m²
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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.

MERKISATBURÐIR
1000 Gissur hvíti Teitsson og Hjalti Skeggjason koma að landi í 
Vestmannaeyjum með kirkjuvið frá Ólafi konungi Tryggvasyni. 
Þaðan halda þeir til Alþingis á Þingvöllum til þess að boða kristni.
1040  Hörða-Knútur er krýndur Englandskonungur.
1155  Friðrik Barbarossa er krýndur keisari hins Heilaga róm-
verska ríkis í Róm.
1531  Friðarsamningar eru undirritaðir í Nice milli Karls 5. keis-
ara og Frans 1. Frakkakonungs.
1777  Skipað er kauptún í Flatey á Breiðafirði.
1815  Orrustan við Waterloo er háð milli Frakka og Breta í Belgíu.
1900  Íslendingar eiga þess í fyrsta skipti kost að setjast upp 
í vagn, sem flytur þá landleiðis milli staða. Eru það hinir svo-
nefndu póstvagnar. Tekið er til að flytja póst og farþega með 
fjórhjóla yfirbyggðum vögnum með tveimur hestum fyrir, aðal-
lega um Suðurlandið.
1928  Amelia Earhart leggur af stað í fyrsta Atlantshafsflug sitt 
frá Halifax.
1928  Flugvél Roalds Amundsen hverfur yfir Barentshafi.
1936  Kristján 10. konungur Íslands og Danmerkur kemur til 
landsins með föruneyti sínu og ferðast norður í land og víðar.
1944  Hátíðahöld eru í Reykjavík í tilefni af stofnun lýðveldisins.
1981  Alnæmissmit greinist í fyrsta skipti í Los Angeles.

Byggð í Flatey á rætur sínar að rekja allt 
aftur til landnámsaldar þegar Þrándur mjó-
beinn nam eyjarnar vestan Bjarneyjarflóa 
og bjó hann í Flatey. Flatey hefur þá yfir-
burði fram yfir aðrar Vestureyjar að hún er 
stærst og lá vel við–  stutt er á fiskimið og í 
aðrar eyjar. Höfnin, skeifulaga eyja á móts 
við Þýskuvör, var sjálfgerð frá náttúrunnar 
hendi og veitir hún var í flestum áttum.

Í Sturlungu er Flateyjar getið, en ekkert 
svo hægt sé að glöggva sig á lífinu 
og búsháttum þar. Flateyjarbók getur 
þess að á eftir Sturlungaöld hafi sumar 
ættir í landinu risið hærra en aðrar og 

hafi Englendingar meðal annars slæðst til 
landsins og stundað viðskipti og fiskveiðar. 
Upp úr 1520 eignast Jón Björnsson af ætt 
Skarðverja, sem þá var ein af höfuðættum 
landsins, Flatey og var eyjan þá búin að 
vera í fjölskyldunni í að að minnsta kosti 
fjóra ættliði. Á sama tíma eignast Jón 
Flateyjarbók. Hún var geymd í eynni fram 
til 15. september 1647 þegar Brynjólfur 
biskup fékk hana að gjöf og færði konungi 
að gjöf. Þá var bókin orðin 250 ára, enda 
skrifuð á 14. öld.

18. júní 1777 varð Flatey kauptún og 
hófst verslun þar sama ár.

ÞETTA GERÐIST 18. JÚNÍ 1777

Flatey á Breiðafi rði varð kauptún

„Það heldur manni hressum og 
ungum að vera með skemmtilegu 
fólki. Þetta hefur verið svo ánægju-
legt og gengið vel. Svo er þetta auð-
vitað spurning um hugarfar og 
heilsu. Ég er enn í fullu fjöri,“ segir 
Stefán Baldursson óperustjóri sem er 
sjötugur í dag.

Hann tekur það fram að hann hafi 
reyndar ekki ætlað að vekja athygli 
á tímamótunum og að hann verði 
ekki með stóra veislu. „Ég er eigin-
lega búinn að halda stóru veislurnar. 
Það gerði ég á fimmtugs- og sextug-
safmælunum þegar ég var þjóðleik-
hússtjóri. Núna verð ég með smámót-
töku fyrir fjölskylduna, nánustu vini 
og samstarfsmenn.“

Spurður hvort tónlist komi ekki við 

sögu í afmælisveislunni segir óperu-
stjórinn að það muni bara koma í ljós. 
„Það er fjölskyldan sem skipuleggur 
veisluna fyrir mig. Ég var aðeins 
hafður með í ráðum varðandi veit-
ingar. Þetta verður ljúffengt og létt.“

Stefán, sem hefur verið óperu-
stjóri undanfarin sjö ár, ákvað þegar 
á menntaskólaárunum að læra leik-
stjórn. „Ég hef verið í leikhúsi allt 
mitt líf og leikstýrt 80 til 90 leiksýn-
ingum um dagana, á Íslandi, Norður-
löndunum og í Bandaríkjunum.“

Hann lauk námi í leikhús- og kvik-
myndafræðum frá Stokkhólmshá-
skóla árið 1971 og var leikhússtjóri 
Leikfélags Reykjavíkur í Iðnó frá 
1980 til 1987 og síðar þjóðleikhús-
stjóri í 14 ár, frá 1991 til 2005.

Stefán tók við starfi óperustjóra 
árið 2007 þegar starfsemi Íslensku 
óperunnar var enn í Gamla bíói í Ing-
ólfsstræti. Nú er starfsemin í Hörpu. 
„Okkur hefur tekist að aðlagast tón-
listarhúsinu sem var ekki hannað 
fyrir óperuflutning. Við höfum getað 
boðið upp á ágætis óperusýningar.“

Óperustjórinn kveðst ekki geta 
geta greint frá því núna hvert næsta 
verkefni Íslensku óperunnar verður. 
„Það er verið að leggja síðustu hönd 
á það. En ég get sagt frá því að síð-
asta sýningin okkar, Ragnheiður eftir 
Gunnar Þórðarson sem sýnd var við 
mikla aðsókn og tilnefnd var til 10 
Grímuverðlauna, verður sýnd tvisv-
ar til þrisvar sinnum um jólin.“

 ibs@frettabladid.is

Ljúffengt og létt hjá 
sjötugum óperustjóra
Stefán Baldursson ákvað á menntaskólaárunum að læra leikstjórn. Hann hefur leikstýrt 
80 til 90 sýningum á Íslandi, Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

GUÐRÚN GUÐNADÓTTIR
frá Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíð,

lést á Dvalarheimilinu Ási laugardaginn  
14. júní. Útförin verður auglýst síðar.

Gunnar Helgi Guðmundsson Jóna Baldvinsdóttir
Guðni Marís Guðmundsson  Helga Jóhanna Jósefsdóttir
Samúel Jóhann Guðmundsson  Kolbrún Guðmundsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og vinarhug við andlát og útför ástkærrar 

móður okkar, tengdamóður, ömmu  
og langömmu,

ÖNNU MARGRÉTAR CORTES
Silfurteigi 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á 5. hæð  
á hjúkrunarheimilinu Skjóli. 

Björg Cortes Stefánsdóttir Halldór I. Elíasson
Steinunn Guðbjörg Stefánsdóttir
Stefán Valdimar Halldórsson
Anna Margrét Halldórsdóttir Haraldur Darri Þorvaldsson
Steinar Ingimar Halldórsson Xue Li
Halldór Alexander Haraldsson
Jökull Ari Haraldsson
Hugrún Eva Haraldsdóttir

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

ástkærs bróður okkar,

RAFNS INGVARSSONAR
Steinholtsvegi 8, Eskifirði.

Sérstakar kveðjur og þakkir færum við 
starfsfólki dvalarheimilis aldraðra, Hulduhlíð 
á Eskifirði, og einnig starfsfólki Fjórðungssjúkrahússins í 
Neskaupstað fyrir góða umönnun.

Sigurjón Guðni
Margrét Aðalbjörg
Eymar Yngvi
Eygló Halla
Kolbrún Ásta
Páll Geir  
og Ómar Grétar Ingvarsbörn.

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

RUTH HANSEN
Undirhlíð 3, Akureyri,

lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð  
11. júní. Útför hennar fer fram frá 
Glerárkirkju föstudaginn 20. júní kl. 13.30.

Jón Dan Jóhannsson
Tómas Ingi Jónsson Þórunn Sif Harðardóttir
Rannveig Jónsdóttir Rúnar Heiðmar Guðmundsson
Jóhann Freyr Jónsson Selma Aradóttir
ömmu- og langömmubörn.

ÓPERUSTJÓRINN  „Okkur hefur tekist að aðlagast tónlistarhúsinu Hörpu sem var ekki hannað fyrir óperuflutning. Við höfum getað boðið upp 
á ágætis óperusýningar.“   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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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

Arion spáir 2,2% ársverðbólgu
Greiningardeild Arion banka spáir 0,3 prósenta 
hækkun á vísitölu neysluverðs í júní. Gangi spár 
deildarinnar eftir mun ársverðbólga mælast 2,2 
prósent samanborið við 2,4 prósent í maí. 

„Lækkun á ársverðbólgu milli mánaða skýrist 
aðallega af hóflegri hækkun á flugfargjöldum og 
eldsneyti í ár samanborið við sama mánuð í fyrra,“ 
segir í nýjum Markaðspunktum greiningardeild-
arinnar.

Þar segir einnig að deildin spái hækkandi íbúða-
verði og að matarkarfan muni sömuleiðis hækka 
lítillega.  - hg

➜ Almar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Félags 
atvinnurekenda, segist 
eiga von á því að næsta 
vetur vinnist áfangasigur í 
baráttunni við að fá vöru-
gjöld afnumin og tollkerfi ð 
endurskoðað.

➜ Hann segir deginum ljósara 
að kerfi ð sé úr sér gengið 
og tilheyri fortíð sem setja 
þurfi  punkt við. Hluti raka 
um fæðuöryggi sem notuð 
hafi  verið til að hamla 
innfl utningi misbjóði heil-
brigðri skynsemi.

➜ Félagið hefur unnið að 
tillögum til úrbóta sem 
leggja á fram í haust. Í dag 
eru kynntar upplýsingar 
sem komið hafa í ljós í um 
ýmislegt einkennilegt tengt 
tollum og vörugjöldum.

SÍÐA 4-5
 

BREGÐA LJÓSI Á GALLAÐ KERFI

Sandgerði greiðir skuldabréf
Sandgerðisbær hefur greitt upp 
skuldabréf sem bæjarfélagið tók 
árið 2003 og nam þá 350 millj-
ónum króna. Auðkenni skulda-
bréfaflokksins í Kauphöllinni var 
SANB 03 1. 

Samkvæmt skilmálum um 
skuldabréfaflokkinn var bæjar-
félaginu heimilt að greiða lánið 
upp á hvaða gjalddaga sem er frá og með 40. 
gjalddaga. 

Kauphöllin, Nasdaq OMX Iceland, hefur sam-
þykkt beiðni Sandgerðisbæjar um að taka skulda-
bréfin úr viðskiptum við lokun markaða í dag.  - hg

BP gerir tuttugu ára samning
Forsvarsmenn breska olíurisans BP (British Petr-
oleum) skrifuðu undir samning um sölu á fljótandi 
jarðgasi við kínverska olíufyrirtækið CNOOC í 
Lundúnum í gær. 

Samningurinn gildir næstu 20 árin, samkvæmt 
frétt BBC um málið. Hann er metinn á rúma ellefu 
milljarða punda, jafnvirði 2.291 milljarðs íslenskra 
króna. David Cameron, forsætisráðherra Bret-
lands, og Li Keqianq, forsætisráðherra Kína, voru 
viðstaddir undirritunina. 

 Fulltrúar CNOOC voru staddir hér á landi í síð-
ustu viku til að kynna samstarfsaðilum sínum hér 
verkáætlun sem miðast við að boranir hefjist á 
Drekasvæðinu mun fyrr en áður var gert ráð fyrir. 
Kínverska olíufélagið varð þátttakandi í olíuleit-
inni í janúar.  - hg
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Miðvikudagur 18. júní
➜ Samræmd vísitala neysluverðs í 

maí 2014
➜ Vinnumarkaður í maí 2014

Fimmtudagur 19. júní 
➜ Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgar-

svæðinu
➜ Verðmæti sjávarafla janúar–mars 

2014

Föstudagur 20. júní
➜ Upplýsingar um leiguverð íbúðar-

húsnæðis

➜ Vísitala byggingarkostnaðar fyrir 
júlí 2014

Þriðjudagur 24. júní
➜ Vísitala kaupmáttar launa í maí 

2014
➜ Mánaðarleg launavísitala í maí 

2014
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í maí 

2014
➜ Greiðslujöfnunarvísitala í júlí 2014

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Borgun og íslenska nýsköpunarfyr-
irtækið Handpoint hafa gert með 
sér samning um að Borgun bjóði 
upp á Snjallposa Handpoint.

Með Snjallposanum geta fyrir-
tæki og einstaklingar tekið við 
greiðslum í snjallsíma eða spjald-
tölvu. Einfalt er að tengja lausnina 
við kassakerfi og hentar hún því 
breiðum hópi viðskiptavina.

„Það er fagnaðarefni að eins öfl-
ugt fyrirtæki og Borgun bjóði við-
skiptavinum sínum upp á þessa 
nýjung sem á eftir að breyta 
greiðsluþjónustu til framtíðar. 
Það er okkar sýn að spjaldtölvur 
og snjallsímar muni að mestu leyti 

leysa af hefðbunda afgreiðslu-
kassa á næstu árum,“ segir Davíð 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri 
Handpoint.

Samstarf fyrirtækjanna mun 
bjóða upp á enn fleiri tækifæri í 
framtíðinni með stöðugri þróun 
snjallgreiðslulausna Handpoint, 
segir í tilkynningu frá Handpoint.

„Það er okkur sönn ánægja að 
bjóða upp á þessa nýjung í móttöku 
greiðslna. Með því að bjóða upp 
á Snjallposa eykur Borgun vöru-
framboð sitt og kemur til móts við 
síbreytilegar þarfir viðskiptavina 
sinna,“ segir Haukur Oddsson, for-
stjóri Borgunar.  - fbj

Borgun býður upp á snjalllausnir við greiðslu með símum eða spjaldtölvum:

Nota Snjallposa frá Handpoint

NÝSKÖPUN  Handpoint er íslenskt 
nýsköpunarfyrirtæki sem sérhæfir sig 
í greiðslulausnum fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki í Evrópu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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

„Við ætlum að skoða fjármögnun 
á næstu tveimur hótelum á næstu 
mánuðum og þá munum við að 
öllum líkindum fá fjárfesta með í 
málin,“ segir Hreiðar Hermanns-
son, framkvæmdastjóri Stracta 
Konstruktion ehf.

Hreiðar og sonur hans, knatt-
spyrnumaðurinn Hermann Hreið-
arsson, ætla að byggja alls tíu 
hótel víða um land, eins og áður 
hefur komið fram. Hótel á Húsa-
vík og á Orrustustöðum í Skaftár-
hreppi eru næst á dagskrá. Ekki er 
búið að ganga frá fjármögnun hót-
elanna tveggja en áætlaður heild-
arkostnaður er um fjórir milljarð-
ar króna.   

„Við ákváðum að gera í sjálfu 
sér ekkert í því fyrr en hótelið á 
Hellu yrði tilbúið og við sæjum 
allar reynslutölur þaðan, hver 
kostnaðurinn var í raun og hvern-
ig áætlaðar bókanir voru,“ segir 
Hreiðar.

Hann og Hermann tóku á mánu-
dag við fyrstu gestum Stracta-
hótelsins á Gaddstaðafl ötum við 
Hellu. Þar hafa þeir byggt 126 her-
bergja hótel fyrir um 1.570 millj-
ónir króna. 

„Það er nánast búið að ganga 
frá skipulagsmálum á Húsavík 
en þau eru ekki enn komin í gegn 
fyrir Orrustustaði. Það er mest 
pressa á að við opnum í Skaftár-

hreppi og ég reikna með að 
framkvæmdir hefjist þar í 
haust.“

Hótel Stracta verða 
byggð að hluta með hús-
einingum úr vinnubúð-
um sem notaðar voru við 
byggingu álvers Alcoa á 
Reyðarfi rði. Stracta Kon-
struktion keypti 25 þús-
und fermetra af vinnubúðunum 
árið 2012. Félagið hefur nú ákveð-
ið að selja um tíu þúsund fermetra 
þýska fyrirtækinu PCC sem und-
irbýr byggingu kísilmálmverk-
smiðju á Bakka við Húsavík. 

„Þetta er bara til þess að fl ýta 
fyrir losun á svæðinu og þess 
vegna seljum við ákveðinn hluta 
því væntanlega verðum við búnir 

að ganga frá öllu á Reyð-
arfi rði á þessu ári,“ segir 
Hreiðar, spurður hvort 
salan þýði að breytingar 
verði gerðar á áætlunum 
félagsins.  

Alls 81 herbergi var 
bókað á Hellu á mánudag 
en hótelið verður ekki 
formlega opnað fyrr en 

síðar í mánuðinum. 
„Formlegur opnunardagur verð-

ur ekki fyrr en búið er að hellu-
leggja, þökuleggja og ganga frá 
heitum pottum. En þetta er ótrú-
lega fl ott byrjun og frá næstu mán-
aðamótum er hvert einasta her-
bergi bókað og fram í júlí. Svo er 
fínt útlit framundan og staðan er 
því góð.“  

Fjármögnun nýrra 
Stracta-hótela ólokið
Einn eigenda Stracta Konstruktion segir fjármögnun hótela á 
Húsavík og í Skaftárhreppi skýrast á næstu mánuðum. Fá líklega 
aðra fjárfesta í verkefnin. Tóku á móti fyrstu gestunum á mánudag. 

FERÐAÞJÓNUSTA
Haraldur Guðmundsson | 
haraldur@frettabladid.is

ALLT Á FULLU  Verktakar vinna nú við frágang á lóð þjónustubyggingar hótelsins á Hellu.  
 MYND/EIRÍKUR HILMARSSON 

HREIÐAR 
HERMANNSSON

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 144,50 -5,9% 0,0%

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

Eimskipafélag Íslands 228,25 -12,9% 0,3%

Fjarskipti (Vodafone) 30,75 12,8% 1,0%

Hagar 44,48 15,8% -0,4%

Icelandair Group 17,40 -4,4% -1,4%

Marel 108,00 -18,8% -0,9%

N1 16,60 -12,2% -0,6%

Nýherji 4,20 15,1% 0,0%

Reginn 16,40 5,5% 1,2%

Tryggingamiðstöðin* 25,88 -19,3% -0,5%

Vátryggingafélag Íslands** 8,82 -18,3% -3,5%

Össur 280,00 22,3% 1,6%

HB Grandi 28,00 1,1% 0,0%

Sjóvá 12,36 -8,5% -2,0%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1.153,88 -8,4% -0,9%

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

Hampiðjan 20,90 57,7% 4,5%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 13,0% 0,0%

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

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

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

ÖSSUR
1,6% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TRYGGINGAMIÐ-
STÖÐIN
 -19,3% frá áramótum

VÁTRYGGINGA-
FÉLAG ÍSLANDS 
-3,5% í síðustu viku
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Tóbaksframleiðandinn Reynolds American Inc. 
hyggst hefja alþjóðlega dreifingu á „Vuse“-rafsígar-
ettum sínum í næstu viku.

Eigandi Reynolds American, sem er næststærsti 
tóbaksframleiðandi Bandaríkjanna, sagði í gær að 
öll 50 ríki landsins myndu bjóða upp á Vuse í smá-
sölu frá og með 23. júní og þá verður hægt að nálg-
ast vöruna í enn fleiri verslunum.

Vuse-sígaretturnar voru settar á markað síðasta 
sumar en markaðurinn í heild sinni er að þróast í 
þessa átt. Varan varð fljótt sú mest selda hjá Reyn-
olds American, þar sem fólk kemur ítrekað að kaupa 
nikótínáfyllingar.

Rafsígarettur eru ekki fáanlegar á Íslandi og í 
upphafi árs sendu Lyfjastofnun, Neytendastofa og 
Tollstjóri frá sér tilkynningu þar sem bent var á að 
ekki sé heimilt að flytja inn og dreifa rafsígarettum 
með nikótíni.  - fbj

Rafsígarettur mest selda vara Reynolds American sem er næststærsti tóbaksframleiðandi Bandaríkjanna:

Alþjóðleg dreifing rafsígarettna

LYF TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA  Rafsígarettur verða skil-
greindar sem lyf í Bretlandi árið 2016 og verður ávísað af 
læknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Á hádegisfundi um tolla og vöru-
gjöld sker Félag atvinnurekenda 
í dag upp herör gegn ógagnsæjum 
frumskógi gjalda sem lögð eru á 
innfl uttan varning.

„Félag atvinnurekenda, sem 
áður hét Félag íslenskra stór-
kaupmanna, hefur  lengi, líklega 
í áratugi, barist gegn vörugjöld-
um og tollum,“ segir Almar Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda. Í gjöld-
unum felist viðskiptahindranir 
sem bjagi verð á markaði, skekki 
samkeppni og takmarki valfrelsi 
neytenda. „Þetta hefur því verið 
rauður þráður í okkar starfi  og 
undanfarin misseri, kannski sér-
staklega eftir að vörugjaldakerf-
ið breyttist aftur til hins verra 
árið 2009, þegar fyrri útgáfan af 
núverandi sykurskatti var sett 
fram, höfum við verið mjög virk 
í að vekja athygli á skaðlegum 
áhrifum þessara gjalda.“ 

Í vetur segir Almar félagið 
hafa unnið að útfærslu tillagna 
þar sem lagðar eru til mjög mikl-
ar breytingar á útfærslu tolla hér 
á landi. Stefnt sé að því að leggja 
þessar tillögur fram í septem-
ber. „En til þess að vekja athygli 
á málstaðnum þá boðuðum við til 
þessa fundar til þess að kynna þá 
vinnu sem farið hefur í að grisja 
þennan frumskóg sem tollar og 
vörugjöld á Íslandi eru. Kerfi ð er 
bæði fl ókið og óaðgengilegt, en 
við erum þarna búin að tína til 
sextán dæmi sem eftir atvikum 
eru áhugaverð, fyndin, grátbros-
leg eða hreinlega hneykslanleg. 
Það fer svolítið eftir því hvernig 
menn vilja horfa á málið.“

Áfangasigur í sjónmáli
Þá bendir Almar á að hluti af til-
lögum sem settar voru fram í 
september síðastliðnum undir 
merkjum Falda afl sins hafi  snúið 
að því að afnema vörugjöld og 
einfalda neysluskatta og aðfl utn-
ingsgjöld. Hluti af þeim tillögum 
sem þá voru lagðar fram hafi  náð 
fram að ganga en enn sé unnið að 
öðrum, svo sem umbótum í tolla-
málum. 

Þótt barátta við verndartolla 
og vörugjöld hafi  verið löng og 
ströng og ávinningur ef til vill 
ekki mikill segir Almar samtök-
in upplifa það sem svo að ákveð-
in þáttaskil gætu nú orðið. „Við 
höfum náð árangri í að benda á 
ýmsa fáránlega tolla, svo sem 
á frönskum kartöfl um og fl eiri 
kartöfl uafurðum sem bera mjög 
háa verndartolla á meðan inn-
lend framleiðsla er engin, eða að 
minnsta kosti verulega takmörk-
uð. Við fi nnum fyrir því að þessi 
mál hafa mun meiri áhrif og að 
vitund bæði embættismanna og 
almennings er að aukast og það 
gefur ákveðinn tón.“

Umræðuna segir Almar ann-

ars tvískipta. Annars vegar séu 
vörugjöldin, sem Bjarni Bene-
diktsson fjármálaráðherra hafi  
lýst yfir vilja til að afnema. 
„Sjálfur sit ég nú í stýrihópi um 
afnám vörugjalda og tel því að við 
sjáum vonandi einhver tíðindi af 
vörugjaldaþættinum strax næsta 
vetur.“ Sérstaklega segist hann 
horfa til þess að afnumin verði 
þessi svokölluðu almennu vöru-
gjöld, svo sem gjöld sem leggjast 
á margvíslegar byggingarvörur. 

„Og síðan er spurning í þeirri 
vinnu hvað verður um sykur-
skattinn, sem ef til vill var lagð-
ur á með góðum ásetningi um 
að draga úr neyslu á sykri. En 
að okkar mati er sú aðferð held-
ur fornfáleg og eðlilegra að fara 
aðrar leiðir þegar ríkið vill hafa 
áhrif á neyslu landsmanna.“ 
Vonir standi til þess að þessi 
vinna leiði til þess að nokkuð 
stór áfangasigur vinnist, í það 
minnsta hvað varði vörugjöldin.

Tollar verða seint afnumdir alveg
„Síðan eru það tollarnir og þar 
er kannski erfi ðara að átta sig á 
því hversu miklar breytingar við 
munum sjá á næstu misserum.“ 
Tollarnir séu í eðli sínu miklu 
pólitískara mál, því þeir varði 
að stórum hluta það fyrirkomu-
lag sem verið hefur um land-
búnaðarkerfi ð hér á landi. „Ég 
er hins vegar mjög bjartsýnn á 
að núverandi stjórnvöld átti sig á 
því að hvorki sé mikil skynsemi 
eða reisn yfi r því að vera með 
eitthvað sem við köllum vernd-
artolla á afurðum sem ekki eru 
framleiddar hér, eða framleiddar 
í mjög takmörkuðu mæli,“ segir 
Almar. Síðan standi eftir ann-
ars vegar hagfræði- og markaðs-
fræðileg umræða annars vegar 
og pólitísk hins vegar um hvern-
ig skuli standa að vernd innlendra 
framleiðslugreina. Þar undir 
séu hlutir á borð við lambakjöt, 
mjólkurafurðir og fl eira slíkt.

„Í öllu falli trúum við því og 
treystum að núverandi stjórnvöld 
vilji gera þetta kerfi  skiljanlegra. 
Framkvæmdin á því er þannig að 
hún ein og sér skapar tortryggni 
vegna þess hve kerfi ð er ógagn-
sætt og mörgum óskiljanlegt.“ 
Draumastöðuna segir Almar að 
kerfi ð verði stokkað upp í heild 
sinni. „Ég held staðan verði aldrei 
sú að verndartollar verði afnumd-
ir með öllu, en þeir verða kannski 
skiljanlegri og hægt að ná um þá 
meiri sátt ef þeir eru hófl egir og 
á sviðum þar sem undir eru raun-

Vilja grisja frumskóg 
tolla og vörugjalda

VIÐTAL 
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON
OLIKR@FRETTABLADID.IS

ALMAR GUÐMUNDSSON  Næsta haust stendur til að kynna ýtarlegar tillögur Félags atvinnurekenda 
um umbætur í tollamálum. Í dag er kynntur hluti þeirrar vinnu sem félagið hefur lagt í og kast-
ljósinu beint að brotalömum og einkennilegheitum tengdum tollum og vörugjöldum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Félag atvinnurekenda (FA) kynnir í hádeg-
inu í dag ólukkuhjól Loka Verndalt. Fund-
urinn er liður í að fá vörugjöld afnumin og 
tollakerfi einfaldað. „Kerfið er ógagnsætt 
og mörgum óskiljanlegt,“ segir Almar Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri FA.

Hið opinbera 
seilist inn á baðherbergi 

landsmanna með því að leggja 15 pró-
senta vörugjöld á salerni, vaska, baðker, 
sturtubaðker og fl ísar. Hér er þó engin 
framleiðsla á þessum hlutum líkt og kemur 
fram á Ólukkuhjóli Loka Verndalt.

15% króna magntollur er lagður á hvert 
kíló af barnamat með kjöti. 

„Ekkert kjöt fyrir börnin,“ segir á 
Ólukkuhjóli Loka Verndalt. Þar kemur 
jafnframt fram að barnamatur 
með kjöti sé ekki framleiddur 
hér á landi.

52



Desloratadine 
ratiopharm er 
ofnæmislyf sem 

veldur ekki syfju. Það 
hjálpar við að hafa hemil á ofnæmisviðbrögðum og 
einkennum þeirra með því að hindra verkun ofnæmis-
vakans histamíns. Desloratadine ratiopharm er fljótt 
að virka og verkun þess varir allan sólarhringinn, svo 
eingöngu er þörf á að taka það einu sinni á dag.

Lyf sem innihalda virka efnið deslóratadín, eins og 
Desloratadine ratiopharm, hafa eingöngu verið fáanleg 
gegn lyfseðli hingað til. Mismunandi er á milli einstak-
linga hvaða ofnæmislyf hentar hverjum og  því geta 
einstaklingar þurft að prófa sig áfram með hvað hentar 
þeim. Desloratadine ratiopharm er nú nýr valkostur 
í lausasölu fyrir fólk sem hingað til hefur þurft 
að fá lyfinu ávísað af lækni.

Eins og nafnið gefur til kynna er virka 
efnið deslóratadín talsvert skylt efninu 
lóratadíni (innihaldsefni í meðal annars 
Loratadin LYFIS), en lóratadín er óvirkt 
efni sem umbreytist í líkamanum í virka 
efnið deslóratadín. Með deslóratadíni 
er búið að taka út umbreytingarskrefið 
úr óvirku efni í virka efnið. Desloratadine 
ratiopharm-munndreifitöflur leysast hratt 
upp í munni eða maga.

Desloratadine ratiopharm er fáanlegt án lyfseðils í 
10 stk. og 30 stk. pakkningum og er ætlað fullorðnum 
og unglingum eldri en 12 ára. Mikilvægt er að lesa fylgi-
seðil lyfsins fyrir notkun og kynna sér helstu varúðar-
reglur. Stutta samantekt um lyfið má sjá hér á eftir.

BERGMÁL Á DALVÍK
Tónlistarhátíðin Bergmál hefst á morgun og er þetta í 
fimmta skipti sem hún er haldin. Hátíðin stendur fram á 
sunnudag í Menningarhúsinu Bergi á Dalvík. Tónverkin 

sem flutt verða spanna vítt litróf, allt frá Brahms til Lehár 
með viðkomu meðal annars í rússneskum þjóðsagnaheimi, 
París aldamótanna og íslenskri sumarnæturkyrrð.

NÝTT OFNÆMISLYF 
Í LAUSASÖLU
LYFIS KYNNIR  LYFIS heldur áfram að auka úrval lausasölulyfja á Íslandi. 
Nýjasta lyfið í lausasölu er ofnæmislyfið Desloratadine ratiopharm og er 
það eina ofnæmislyfið sinnar tegundar á Íslandi sem selt er án lyfseðils.

MEÐ TUTTI FRUTTI-BRAGÐI Desloratadine ratiopharm 
eru litlar munndreifitöflur sem leysast hratt upp í munni eða 
maga og má taka inn án þess að drekka vökva með, þótt það 
henti engu að síður líka. Munndreifitöflurnar eru með tutti 
frutti-bragði og innihalda ekki laktósa.

Eldshöfða 1    S: 577-5000 
Hreinsandi.is  hreinsandi@hreinsandi.is

Húsgagnahreinsun fyrir alla muni

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

Bíldshöfða 16,110 Reykjavik

 
AÐRIR SÖLUSTAÐIR 

BabySam, 
Brimborg Akureyri

www.bilasmidurinn.is
BÍLASMIÐURINN HF

Sími: 5672330

Desloratadine ratiopharm er 
ætlað til að draga úr einkennum 
ofnæmiskvefs og einkennum 
ofsakláða

OFNÆMISKVEF, EINKENNI
■ hnerri
■ nefrennsli og kláði í nefi
■ kláði í efri gómi
■ kláði í augum
■ rauð eða tárvot augu

OFSAKLÁÐI, EINKENNI
■ kláði
■ ofsakláði
Léttir þessara einkenna varir 
allan sólarhringinn.

DREGUR ÚR EINKENNUM

þurft

t 

OFNÆMISKVEF

OFSAKLÁÐI

24 KLST. VERKUN



FÓLK|FERÐIR

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

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

Skipholti 29b • S. 551 0770

SUMARDAGAR
20% afsláttur.

Fylgist með okkur á  
facebook.com/Parisartizkan
Fylgist með okkur á  
facebook.com/Parisartizkan

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Verið velkomin í heimsókn!
Opið virka daga kl.10-18 

Texas

Torino

Lyon

Sófar í öllum stærðum

30%

1 ÁRS AFMÆLI 
Á BÍLDSHÖFÐA 18

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SÓFUM /SÓFASETTUM
              *Í VÖLDUM ÁKLÆÐUM

Verð áður 333.900 kr.

frá 233.730 kr.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

AF HVERJU HELSINKI? 
Undanfarin ár hef ég átt mörg er-
indi til Helsinki og lært að meta 
þessa góðu borg, sem gæti verið 
á góðri leið með að verða hinn 
nýi Stokkhólmur.

HEIMSÆKIRÐU BORGINA OFT? 
Ekki mjög oft en undanfarið hef 
ég komið þangað nokkuð reglu-
lega já, en ekki nægilega oft.

HVERNIG ER FÓLKIÐ? 
Margbreytilegt, að stærstum 
hluta finnskt, skemmtilegt, vina-
legt, fallegt og vel til fara.

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐUR?
Finnsk matarhefð er frekar venju-
leg en þeir eru framarlega í nýja 
norræna eldhúsinu. Það er því auð-
velt að verða sér úti um mjög góð-
an mat. Síðast þegar ég heimsótti 
Helsinki borðaði ég á Juuri sem er 
nýlegur vinsæll veitingastaður með 
finnskan mat með tvisti.

GOTT AÐ VERSLA? 
Helsinki er auðvitað staðurinn til 
að verða sér úti um góða finnska 
hönnun en eins og margir vita 
eru Finnar leiðandi afl í hönnun. 

Þarf bara að nefna Artek og Iitt-
ala í því samhengi en líka er vert 
að benda á nýrri fyrirtæki líkt og 
One Nordic. 

NÆTURLÍFIÐ? 
Það er vel hægt að lyfta sér upp í 
höfuðborg Finnlands og heima-
menn eru skemmtilegir.

HVERNIG ER BEST AÐ KOMAST 
UM BORGINA? 
Helstu hlutar Helsinki eru í 
göngufæri og vopnaður korti er 
ekki erfitt að komast um. Spor-
vagnarnir eru fljótir í ferðum og 
aðgengilegir.

HVENÆR ÁRSINS Á AÐ HEIM-
SÆKJA HELSINKI? 
Ég hef heimsótt Helsinki að vori, 
síðla vetrar, að hausti og nálægt 
jólum og allir þessir tímar hafa 
sinn sjarma. Kannski að síðla 
vetrar sé minnst spennandi, 
minnir svolítið á gráa Reykjavík.

HVERJU MÁ EKKI SLEPPA? 
Að heimsækja verslanir hinna 
finnsku hönnunarrisa: Iittala, 
Artek, jafnvel Marimekko. Það er 
enginn svikinn af því.

LEYNDAR PERLUR? 
Fékk fyrir síðustu heimsókn 
ómetanlega ábendingu um besta 
kaffið í borginni, Freese Coffee, 
en Kalle Freese er ungur meist-
ara-kaffibarþjónn og rekur kaffi-
hús í samnefndri götu steinsnar 
frá Klettakirkjunni, sem er auð-
vitað nauðsynlegt stopp.

SKEMMTILEG MINNING? 
Helsinki er eins og Reykjavík á 
ýmsa lund. Þannig rakst ég einu 
sinni á gamla forsetann þeirra, 
Martti Ahtisaari, á rölti um mið-
borgina. Við tókum tal saman og 
smelltum af einni mynd í haust-
sólinni. Það var gaman.

HITTI FORSETANN 
Á GÖTU Í HELSINKI
BORGIN MÍN  Greipur Gíslason, verkefnastjóri hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
ferðast talsvert vegna vinnunnar. Uppáhaldsborgin hans er Helsinki.

SJARMERANDI 
Greipur Gíslason hefur 
heimsótt Helsinki á 
öllum árstímum.
NORDICPHOTO/GETTY

FINNLAND HEILLAR Það er vel hægt 
að lyfta sér upp í höfuðborg Finnlands og 
heimamenn eru skemmtilegir.
MYND/ÚR EINKASAFNI
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Meltingin er nánast full-
komin eftir að ég fór að 
nota Obtibac Probiotics-

gerlana og ég get ekki hugsað mér 
að vera án þeirra,“ segir jóga-
kennarinn Marta Eiríksdóttir sem 
starfar í Lifandi markaði. 

„Ég er með viðkvæma 
meltingu og hef þjáðst af 
meltingaróþægindum í langan 
tíma. Því fylgir tilheyrandi 
vanlíðan, þreyta og orkuleysi 
en eftir að ég byrjaði að nota 
Optibac Probiotics-gerlana hef 
ég ekki fundið fyrir þessum 
hvimleiðu einkennum.“

Streita, lélegt eða einhæft 
mataræði og sýklalyfjanotkun 
hafa neikvæð áhrif á þarmaflór-
una, ásamt mikið unninni mat-
vöru sem skortir nauðsynlega 
gerla sem bæta þarmaflóruna. 
Því er ráðlagt að taka inn vel 
rannsakaða meltingargerla á 
degi hverjum.

Í þörmum fyrirfinnast bæði 
góðar og vondar bakteríur. Talið 
er mikilvægt að hlutfall góðra 
baktería sé yfir 70 prósent. Margir 
kannast við óþægindi í meltingar-
vegi vegna slæmra baktería, eins 
og loft í maga, magakrampa, niður-
gang og hægðatregðu, og ef slæmt 
ástand í þarmaflórunni varir lengi 
er það talið geta leitt af sér ýmsa 
kvilla, ofnæmi, óþol, minni vörn 
gegn umgangspestum og sýk-
ingum, bólgusjúkdóma og veik-
ingu á ónæmiskerfinu sem leitt 
getur af sér alvarlega sjúkdóma.

Auk þess að nota For a Flat 
Stomach frá Optibac Probiotics á 
hverjum degi notar Marta einnig 
For Every Day Extra (sterkan) sem 
hefur einstaklega góða virkni og 
inniheldur fimm ítarlega rann-
sakaðar bakteríutegundir. Þar má 
nefna L. Acidopilus NCFM® sem 
hefur fengið lofsamlega umfjöllun í 
yfir 75 viðurkenndum vísindaritum.

BESTA FORVÖRNIN ER GÓÐ 
BAKTERÍUFLÓRA Í MELTINGARVEGI
RARITET KYNNIR  Heilbrigð bakteríuflóra í meltingarvegi gegnir mikilvægu hlutverki í góðri heilsu. Dagleg inntaka vinveittra gerla 
styrkir ónæmiskerfið og hjálpar líkamanum að losna við hvimleið einkenni meltingaróþæginda.

VELLÍÐAN Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af Obtibac Probiotics-gerlunum sem komu 
meltingu hennar í fullkomið lag.  MYND/DANÍEL

EXTRA STERKUR 
- fyrir daglega heilsu (Probiotic)

•Extra sterk Probiotic-formúla með 20 milljörðum af lifandi bakteríum í dag-
skammti.

•Inniheldur 5 ítarlega rannsakaðar bakteríutegundir, m.a. L. Acidopilus NCFM® – 
með yfir 75 greinum birtum í viðurkenndum vísindaritum.

•Vinnur á IBS (Irritable bowel syndrome) – 20 prósent fólks þjást af IBS.

•Virkni hefur verið sönnuð í fjölmörgum rannsóknum, eins og við IBS, 
ofnæmi og fyrir þá sem eru á sýklalyfjum. Er ónæmisbætandi fyrir eldra 
fólk. Mælt með fyrir alla sem lifa hröðu og streituvaldandi lífi, þá sem nota 
sýklalyf oft eða að staðaldri og fólk með meltingarvandamál, svo sem: IBD 
(Ulcerative colitis, Diverticulitis, Crohn’s disease), Candida-ofvöxt eða IBS.

FOR DAILY WELLBEING
– fyrir daglega heilsu

•Hollari en sykraðir mjólkurdrykkir með gerlum.

•5 milljarðar lifandi vinveittra gerla í hverjum dagskammti.

•Sex mismunandi vinveittar Probiotic-bakteríur. Heildarlausn fyrir alla 
hluta meltingarkerfisins.

•Inniheldur auk þess Prebiotic sem tryggir gott jafnvægi á góðum vin-
veittum bakteríum í meltingarvegi.

Sérstaklega mælt með fyrir alla sem vilja fá L. Acidophilus eða vöru 
sem inniheldur alhliða Probiotic-gerla. Gott fyrir þá sem eru með lé-
lega meltingu, bólur eða exem.

HVAR FÆST 
OPTIBAC 
PROBIOTICS?
Optibac Probiotics fæst 
á eftirfarandi stöðum: 
Lifandi markaður
Lyf og heilsa
Apótekarinn
Lyfsalinn
Lyfjaver
Heilsuver
Lyfjaval
Reykja víkur apótek
Apótek Vestur lands
Apótek Suðurnesja
Árbæjarapótek
Apótek Garðabæjar Apó-
tek Hafnarfjarðar
Urðarapótek
Rima Apótek
Akureyrarapótek 
Garðs Apótek
Apótek Ólafsvíkur Heilsu-
torgið í Blómaval
Athugið að úrval getur 
verið mismunandi eftir út-
sölustöðum.

Hætta á meltingarvanda-
málum eykst þegar 
ferðast er til útlanda; 

ekki síst matareitrun. Maga-
kveisur og kvef eru algengasta 
ástæða veikinda í fríum því þá 
snæða ferðalangar öðru vísi 
mat og framandi fæði sem þeir 
þola verr í maga. Á sama tíma 
eykst hætta á bakteríusýkingum 
úr umhverfinu vegna allra hinna 
ferðamannanna.

Með því að taka inn góða 
meltingargerla styrkist melting-
arflóran og ónæmiskerfi líkam-
ans og þar með varnir líkamans 
gegn óæskilegum bakteríum 
sem valdið geta meltingar-
vanda.

BYLTINGARKENND LAUSN 
FYRIR MELTINGUNA
Það er öllum hvimleitt að glíma 
við meltingartrufl-
anir í sumarfríi á 
erlendri grundu og 
slíkt getur hæg-
lega eyðilagt fríið. 
Helmingur þeirra 
sem ferðast til út-
landa finnur fyrir 
óþægindum í maga 
og þá sérstaklega 
þegar ferðast er til 
framandi landa. Með 
því að taka inn vin-
veitta meltingargerla 
er unnt að minnka 
verulega hættu á 
hvers kyns melt-

ingar vanda, svo sem niðurgangi, 
hægðatregðu og matar eitrun.

SÉRSNIÐIN LAUSN FYRIR
UTANLANDSFERÐINA
„For travelling abroad“ er tví-
virk bakteríuformúla til að taka 
með í fríið. Hún inniheldur hátt 
hlutfall góðra baktería, svo sem 
lactobacillus og bifidobacter-
ium, sem eru verndandi 
fyrir meltingu og þarmaflóru og 
minnka hættu á að óvinveittir 
gerlar setjist að í meltingarvegi. 
Auk þess inniheldur hún sacch-
aromyces boulardii sem losar 
þarmaflóruna við óæskilegar 
bakteríur og dregur verulega úr 
líkum á magakveisum og niður-
gangi. 

„For travelling abroad“ er frá-
bær vörn fyrir alla fjölskylduna.

FARA BAKTERÍUR MEÐ Í FRÍIÐ ÞITT?
RARITET KYNNIR  Taktu verndandi bakteríur fyrir meltinguna með í fríið og njóttu þess að borða allt sem þig lystir. Bakteríuflóran 
„For travelling abroad“ frá OptiBac Probiotic verndar bakteríuflóru líkamans og styrkir ónæmiskerfið.

VELLÍÐAN Í MAGA Ferðalög geta 
tekið sinn toll og því mikilvægt að 
undirbúa meltingarvegarflóruna vel 
áður en haldið er utan í sumarfrí.

GÓÐ MELTING Í FERÐALAGINU
Bakteríuflóran „For travelling abroad“ frá OptiBac Probiotics 
er örugg fyrir alla fullorðna og börn frá eins árs aldri. Hún inni-
heldur fimm milljarða af fjórum hágæða bakteríutegundum sem 
vernda meltinguna. Þarf ekki að geymast í kæli. Takið eitt hylki 
daglega með morgunmat þremur til fimm dögum áður en ferða-
lag hefst og á meðan á því stendur. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

Land Rover Discovery 4 SE Árgerð 
2013, ekinn 25þ.km. Leður, 7 manna 
o.m.fl.. Glæsilegur bíll sem er á 
staðnum. Verð 13.390þ.kr. Raðnr 
156082. Sjá nánar á www.stora.is

VW Passat Ecofuel Árgerð 2012, ekinn 
18þ.km. Sjálfskiptur. Flottur bíll sem 
eyðir litlu. Tilboðsverð staðgreitt 
3.490.000kr! Raðnr 155480. Sjá nánar 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir, 
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

YAMAHA V-Star. Árg 2000, ek 39 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar, Hjólið lítur rosalega vel 
út, Töskur, Verð 490.000. Rnr.151024. 
Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

Útsala!! Megan 00 SSK, gott ástand. 
V130Þ, MMC spacestar 00. Góður bíll 
V100Þ. S. 8446609

Til sölu Toyota Avensis árg 2000, 1600 
cc, beinskiptur, ek. 186 þús, sko ‚15, 
verð 490 þús. S. 868 8565

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fellihýsi

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

PORSCHE 911 carrera 4s. 
Árgerð 2006, ekinn 43 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Óaðfinanlegur bíll. Verð 11.900.000. Rnr.114042.

VANTAR NÝLEGA BÍLA Á STAÐINN

MERCEDES BENZ Slk 200 kompressor. 
Árgerð 2007, ekinn 39 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.990.000. Rnr.990620.

MAZDA 6  premium. 
Árgerð 2012, ekinn 43 Þ.KM,  
bensín, sjálfskiptur.  
Verð 3.790.000. Rnr.219809.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. 
Árgerð 2012, ekinn 43 Þ.KM,  
dísel, sjálfskiptur.  
Verð 8.690.000. Rnr.312092.

MERCEDES-BENZ Cls 55 amg. 
Árgerð 2006, ekinn 45 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 8.900.000. Rnr.113971.

BMW X5 3.0d 3,0d. 
Árgerð 2007, ekinn 125 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.890.000. Rnr.114014.

MERCEDES-BENZ C 200 kompressor 
avantgarde. Árgerð 2007, ekinn 48 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.980.000. Rnr.112623.

SUBARU Forester plus. 
Árgerð 2008, ekinn 89 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.390.000. Rnr.219680.

OPEL Vectra elegance cdti. 
Árgerð 2007, ekinn 106 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Rnr.113868.

SKODA Yeti. 
Árgerð 2013, ekinn 36 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur. Verð 4.690.000. Rnr.312197.

VW Caravella comfortline. 
Árgerð 2007, ekinn 58 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur. Verð 5.490.000. Rnr.113083.

BMW F800gs. 
Árgerð 2012, ekinn 7 Þ.KM, bensín, 
6 gírar. Verð 2.690.000. Rnr.113025.

TOYOTA Rav4 gx plus. 
Árgerð 2013, ekinn 21 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.370.000. Rnr.113815.

OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA FRÁ KLUKKAN 10-18 

VW Tiguan trend & fun. 
Árgerð 2013, ekinn 34 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 4.890.000. Rnr.219585.

HONDA Cr-v lifestyle. 
Árgerð 2012, ekinn 34 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.950.000. Rnr.219855.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

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

 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

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315. 

 Hreingerningar

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

Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
flutningsþrif, bónun o.s.fr. Uppl. 
Tómas, s. 699 6762 og www.
gluggahreinsir.is

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

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.

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

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

 Tölvur

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

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

 Önnur þjónusta

ERTU MEÐ HANDRIT?
Markaðsetjum skáldverk á ensku og 
íslensku. s. 557 1407, Suss ehf.

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.
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 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 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.

 Ýmislegt

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

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Til sölu hreinræktaðir labrador 
hvolpar, ekki ættbókafærðir. 
Upplýsingar fást í s. 7822305

HVOLPAR TIL SÖLU.
Jack Russel hvolpar til sölu, sjaldgjæf 
tegund. Uppls. s. 868-4883.

HÚSNÆÐI

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

ENERGIA/SMÁRALIND
HLUTASTARF-

AFLEYSINGAR Í ELDHÚSI.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga 

og getu til að
vinna þau störf sem til falla í 

veitingaeldhúsi.
Vinnutími getur verið 

sveigjanlegur, ekki mikil
kvöldvinna, en þarf að geta unnið 

um helgar.
Ekki yngri en 20 ára.

Umsóknir ásamt uppl. sendist á
energia@energia.is

Primo ristorante Óskar eftir 
metnaðarfullum pizzubakara með 
reynslu. Ekki skemmir fyrir að 
viðkomandi hafi reynslu úr eldhúsi 
líka. Umsóknir sendist á haukur@
primo.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Lína, þrílit, 2 ára læða hefur ekki 
skilað sér heim í Selásinn síðan 
12.06. Er með gula ól og rautt merki. 
Vinsamlegast lítið eftir henni í 
bílskúrum eða öðru húsnæði þar sem 
hún hefur hugsanlega getað lokast 
inni. Fundarlaun 10.000 kr. Gsm 
8620692.

 Einkamál

49+1 sæti, ekinn 400.000 km. 
Verð 9,5 milljónir.

Upplýsingar veita Willi í 
síma 893-5750 

eða Sigurður Örn í 891-6343.

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Til sölu Mercedes Benz 
INTOURO árg 2003

GER
INNFLUTNINGUR

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir fólki í eftirtalin störf:

Sölustörf í verslanir 100% 
og einnig hlutastörf um helgar

Lagerstörf – 100% vinna
Lagerstörf – 50% vinna

Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

– fyrir lifandi heimili –Leggur grunn að góðum degi

til sölu

atvinna

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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raðauglýsingar

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

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

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.30 - 18.00

Eignin verður til sýnis  frá kl. 17.15-17.45

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.30-18.00

Eignin verður til sýnis frá kl. 18.00 -18.30

Vatnsendablettur 247 - Kópavogi. Einstök staðsetning

Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson og 
innanhússarkitekt er Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri 
hæð. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. <B>Þetta er 
glæsilegt og vandað hús með einstakri staðsetningu við Elliðavatnið. 
Lóðin er mikið til villt og hefur verið látin halda sér að mestu. Frábært 
tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk.  Verð 99,0 millj. Verið velkomin.

Langalína 2 – Gbæ. Glæsileg íbúð á efstu hæð með þakgarði

Glæsileg 171,8 fm.  íbúð á efstu hæð með um 85 fm.  þakgarði til 
suðurs og vesturs í nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi. 2 sér stæði 
í bílageymslu fylgja eigninni. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og 
smekklegan hátt. Lofthæð í íbúðinni er allt að 5,5 metrar. Samlig-
gjandi rúmgóðar og bjartar stofur með gólfsíðum gluggum. 3 herbergi 
og 2 glæsileg baðherbergi. Auk þakgarðs eru um 20 fm. svalir til 
norðausturs með yfirbyggðu þaki. Verð 79,9 millj. Íbúð merkt 0604. 
Verið velkomin.

Laugarásvegur 30. Parhús

200,0 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 22,2 fm. innbyggð-
um bílskúr á þessum eftirsótta stað í Laugardalnum. Stofa og borð-
stofa með aukinni lofthæð og með arni. Flísalagðar svalir út af stofum 
og út af holi. Lóðin er gróin með trjám og runnum. Ljósleiðari er 
kominn í húsið. Skipt var um þakefni og þakkanta sl. haust. Afar góð 
staðsetning. Verð 59,9 millj. Verið velkomin.

Árakur 5 - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð á efri hæð

Mjög björt og glæsileg 104,7 fm. íbúð á efri hæð í tveggja hæða litlu 
fjölbýlishúsi í Akralandinu. Sér inngangur er í íbúðina. Rúmgóð og 
björt stofa með útgengi á stórar og skjólgóðar svalir til suðurs. Tvö 
rúmgóð herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Húsið að utan er klætt 
með báruáli og því viðhaldslítið. Stutt í skóla og íþróttasvæði. 
Verð 34,9 millj. Íbúð merkt 0205. Verð velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

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

TIL LEIGU
Sundaborg 7-9, 104 Reykjavík
Lager- og skrifstofuhúsnæði
Stærð 321,6 fm.

Laust strax / Ekki vsk húsnæði   
Allar nánari upplýsingar veitir:

Á jarðhæð er 150 fm. lagerrými með hillukerfi sem fylgir. Epoxy á gólfum. Góð 3 m. innkeyrsluhurð með 
inngöngudyr við hliðina. Hringstigi er upp á 2. hæð þar sem eru skrifstofur og starfsmannaaðstaða. 
Norðan megin eru 3 skrifstofur, stórt fundaherbergi og opið vinnurými fyrir 2-3 starfsmenn. Gott útsýni.
Sunnan megin við sameignargang er sýningarrými/salur auk wc og eldhúss. Opnanlegur þakgluggi er í sal.

VANDAÐ LAGER- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Biskupsgata - 113 Reykjavík

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 
www.101.is  • Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Mjög skemmtilegt 168,8 fm endaraðhús á einni hæð þar af 
28,6 fm frístandandi bílskúrs í bílskúrslengju. Mikil lofthæð er í 
húsinu. Eignin skiptist í forstofu, hol/borðstofu, 4 sverfnherbergi, 
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi. Stór grasivaxinn 
garður og góð timburverönd. V-49,9 millj. VERIÐ VELKOMIN Í 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 18. JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30.

Lei
fur

Daði

LÖGG.  
FASTEIGNASALI

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  28,9 millj.

Akurhvarf 5 íbúð 205
2 0 3 
Kópavogur

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

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 18. júní 17:30 - 18:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Stærð 79,2 m2

Verktaki Húsvirki
Þvottahús innan íbúðar
Suður svalir / Lyftuhús

Falleg íbúð á annarri hæð

Hæð í vestuborginni óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120-160fm hæð í vesturborginni, 

góðar greiðslur í boði og

Einbýlishús í vestuborginni eða 
Þingholtunum óskast

Traustur kaupandi óskar eftir 300-500 fm einbýlishúsi í vestur-
borginni eða Þingholtunum. staðgreiðsla í boði. Nánari uppl. 

veitir Sverrir og Brynjar

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 278 fm einbýlishús með 
aukaíbúð í kjallara.  Nýbúið er að timburklæða húsið,  endurnýja 
glugga, gler, hurðir lagnir og margt fleira. Íbúðin í kjallara er 
3ja herbergja og algerlega nýstandsett.  Í aðal íbúð eru fjögur 
rúmgóð svefnherbergi, stórar stofur, endurnýjað fallegt eldhús, 
útgengið á timburverönd og í garð, tvö baðherbergi og þvot-
tahús. Góð auka verönd í garði með stórum geymslu skúr. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 18.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 74,9 m. 4124

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í 
vel staðsettu fjölbýli með glæsilegu útsýni.  Íbúðin er á efstu 
hæð á móti suðri með stórum suður svölum og er björt og opin.
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 18.júní milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 34,9 m. 3907

Langholtsvegur 159 104 Rvk. íbúð merkt 01-01

Geitland 12 108 Rvk. íbúð merkt 03-02. 

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

Fjármálastjóri hjá iðnfyrirtæki
Lítið sérhæft iðnfyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að  
ráða starfsmann til að sjá um fjármál, laun og bókhald.  
Um er að ræða 75-100% starf eftir samkomulagi.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af utanumhaldi  
um verkbókhald, og af DK bókhaldskerfinu.  
Góð enskukunnátta er skilyrði Umsóknir skilist á email 
sagastarf@hotmail.com fyrir 25 júní 2014.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Bakkastaðir  - Einbýli á einni hæð 
Vandað 250 fm  einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum 31 fm bílskúr. Fimm 
svefnherbergi og stórar stofur. Parket og 
flísar á gólfum. Glæsilegur garður í góðri 
rækt með sólpöllum  og heitum potti.  
Stutt út í fallega náttúru og góðar göngu- 
og hjólaleiðir með ströndinni.  Laust við 
kaupsamning.  Óskað er eftir kauptilboði!

Haukdælabraut -  Raðhús 
Raðhús á tveimur hæðum á  fallegum 
útsýnisstað í Grafarholti norðan Reynis-
vatns.  Húsið er um 207  fm. Íbúðarrými 
175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm.  Að 
auki er gluggalaust rými um 40 fm innaf 
bílskúr sem gefur ýmsa möguleika. Vel 
skipulagt hús. Afhendist tilbúið til innrétt-
inga fljótlega.  V. 48,5 m. 

Álftamýri - endaraðhús
Endaraðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr, samtals 194,3 fm. Fimm 
svefnherbergi ásamt stofu og borðstofu. 
Parket, flísar og dúkur á gólfum. Stór 
garður í góðri rækt. Ekkert áhvílandi.  
Laus strax við kaupsamning. 
Verð 54,9 millj.

Kaplaskjólsvegur, 4ra
KR-blokkin, Kaplaskjólsvegur, íbúð á 
næst efstu hæð. 92,8 fm 4ra herbergja + 
sér geymsla á jarðhæð og sameiginlegt 
þvottahús á hæðinni. Parket, flísar og 
korkur á gólfum. Tvennar svalir.  
Verð 30,9 millj.  
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., 
gustaf@heimili.is / 895-7205

Brattholt - Raðhús
Raðhús við Brattholt 4b í Mosfellsbæ, 
húsið er skráð 144,4 fm  á tveimur 
hæðum og þarfnast endurbóta. Eignin 
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, 
eldhús, stofu, sólskála, baðherbergi og 
þvottahús/geymslu. V.26m 

Keilufell -  Uppgert einbýli
Mikið endurnýjað og vel skipulagt 154,3 
fm einbýlishús með frístandandi bílskúr 
og stórum garði. Fjögur góð svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús, stórt 
og fallegt eldhús og rúmgóð stofa með 
útgengi út í garð. Eignin var öll endur-
nýjuð að innan árið 2008 og er í topp 
standi. Eign sem er vert að skoða. 
OPIÐ HÚS í dag kl. 17:15-18:00 

Stórholt  47 - Sérhæð - Opið hús 
Stór 200 fm sérhæð  í hjarta borgarinnar.  
Fjögur góð svefnherbergi, tvö bað-
herbergi, geymslu og þvottahús innan 
íbúðar, stórt og gott eldhús, rúmgott sjón-
varpsrými, rúmgóða stofu með útgengi á 
suður svalir og  26 fm bílskúr.  
Opið hús í á morgn kl 17:30-18:00 

Keilufell 20 -  Einbýli
Einbýlishús á tveimur hæðum við Keilufell 
í Reykjavík. 4 góð svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, stofa, þvottahús og 
bílskúr. Eignin er að mestu upprunaleg. 
Góða eign á góðu verði. V.33m
Opið hús fimmtudaginn 19.júni  
kl. 17:30-18:00

Þinghólsbraut 39
Góð 3ja herbergja íbúð á tveimur hæðum 
á frábærum stað við Þinghólsbraut í 
Kópavogi. Eignin skiptist í sameiginlega  
forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, tvö góð 
herbergi, baðherbergi, geymslu og sam-
eiginlegt þvottahús. V.28,9m. 
Opið hús í dag frá kl.17:30-18:00

Lynghagi 7- Sérhæð og bílskúr  
4-5 herbergja neðri sérhæð sunnan 
megin í götunni.  Þrjú svefnherbergi og  
tvær stofur, góðar suður svalir og stór 
bakgarður.  V. 45,9 m  Laus bráðlega.  
Opið hús fimmtudag kl 12:30-13:00

Þórðarsveigur - 3ja herb.
Stór 110 fm  íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi. Íbúðinni fylgir stæði í bílskýli og 
afgirtur ca 50 fm sólpallur.  Vandaðar 
eikarinnréttingar, parket og flísar á gólfi 
og þvottahús innan  íbúðar.   V. 29,9 m.   
Mikið áhvílandi. 

Við leitum að 
Góð sala - Góð kjör

Við leitum að til kaups  fyrir 
ákveðna  kaupendur.  

4ra herb íbúð í Norðlingaholti
Sérhæð  í hverfi 105

4ra herb í lindahverfi Kópavogi
 Sérbýli á Álftanesi

Nánari upplýsingar hjá Boga 
Péturssyni fasteignasala 6993444. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

570 4500   /   fastmark.is

533 4040  /  kjoreign.is

Til leigu vandað skrifstofuhúsnæði á frábærum stað
Sundaboginn er glæsileg skrifstofubygging  á 
einum besta stað í Reykjavík. 
Til leigu er 1. hæð og 4. hæð hússins.

1.  hæðin er í götuhæð og er tvískipt þ.e. 
báðum megin við aðalinngang hússins. 
Annar hlutinn er 145 fm + sameign og hinn 
er 186 fm + sameign. Stórir gluggar og góð 
lofthæð. Gegnheilt parket og flísar á gólfum. 
Hentar sérlega vel fyrir skrifstofur, sýningarsali 
og margt fleira.
4. hæðin er 458 fm + sameign. Hæðin er full-
innréttuð á vandaðan og smekklegan máta, 

með móttöku, opnum vinnurýmum, lokuðum 
skrifstofum, eldhúskrók og snyrtingum. Gegn-
heilt parket á gólfum, góð lýsing og frábært 
útsýni.  

Húsið er mjög vandað utan sem innan.
Sameign hússins er afar glæsileg, tvær lyftur 
eru í húsinu, flísalagður stigagangur og í kjall-
ara eru búningsklefar með sturtum og salern-
um.

Næg bílastæði eru við húsið og einnig eru 
stæði í  bílageymslu. 

588 90 90  /  eignamidlun.is

569 7000  /  miklaborg.is

Sundaboginn

6. og 7. hæð: Íslandsstofa

5. hæð: Sameinaði lífeyrissjóðurinn, 

4. hæð til leigu

3. hæð: ALM fjármálaráðgjöf, Alcoa Fjarðarál

2. hæð: Lögmenn Sundagörðum ofl.

1. hæð suður til leigu

1. hæð norður til leigu
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210 hestafla dísilvél, 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýri og loftpúðafjöðrun með Terrain Response drifbúnaði á öllum 
hjólum gera Land Rover Discovery 4 að einum öflugasta og þægilegasta jeppa sem völ er á. Meðal nýjunga er nýr framendi með 
nýjum aðalljósum, breytt afturljós, start/stopp ræsibúnaður og Meridian 380W hljómtæki. 

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is
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ÞAÐ ER KOMINN NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4 OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Discovery 4 S – verð frá: 11.890.000 kr.
Eldsneytisnotkun 8,8 l/100 km* í blönduðum akstri.

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

KEMUR ÞÚ AF FJÖLLUM?
landrover.is

Félag atvinnurekenda (FA) kynnir á hádegisfundi sínum í dag til 
sögunnar fígúruna herra Loka Verndalt. Hann er sagður birtingar-
mynd ógagnsæs kerfis sem ætti að heyra fortíðinni til. Loki sést svo 
á ólukkuhjólinu sem gestir FA geta fengið að snúa á fundi félagsins.

Það ræðst síðan af því hvað hver og einn er óheppinn á hvaða 
reit hann lendir, en félagið hefur tekið saman á hjólinu sextán 
dæmi um tolla og vörugjöld sem orkað geta tvímælis. Sumt hefur 
verið fjallað um í fréttum, svo sem tolla sem lagðir eru á osta og 
kartöfluafurðir þrátt fyrir að hér heima sé engin framleiðsla til að 
vernda. Þá eru dregin fram dæmi um skringilegheit í álagningu 
gjalda, svo sem í því að sjónvarpstæki beri 7,5 prósenta verðtoll 
og 25 prósenta vörugjald á meðan tölvuskjáir beri hvorki toll né 
vörugjald.

Kerfiskarlinn Loki Verndalt

Fyrir helgi úrskurðaði héraðsdómur 
að iPod-tæki Apple hefðu verið tolluð 
á rangan hátt. Almar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, 
segir málareksturinn endurspegla hversu 
langt þurfi að ganga til þess að fá hlut sinn 
réttan í kerfinu. Alls hafi verið tekist á um 
málið í um fjögur ár.

„Við þekkjum iPod-málið mjög vel og 
höfum verið með Apple á Íslandi í því frá 
upphafi og fögnum niðurstöðunni mjög,“ 
segir Almar. „Þarna er dugmikill aðili sem 
telur á sér brotið og fer allar mögulegar 
leiðir til að fá úr sínum málum bætt og 
endaði fyrir héraðsdómi núna. Svo á eftir 
að sjá hvort það fari á annað dómstig.“

Flækjustig tollamála sé hins vegar mjög 
mikið. „Þarna fer flokkun í tollskrá að skipta 
máli, en ef hins vegar vörugjöldin væru 
engin þá væri enginn að rífast um neitt.“ 
Almar segir í raun ósanngjarnt að leggja á 
embættismenn að þurfa að ákveða hvort 
iPod sé afspilunartæki, útvarp eða tölva. 

„Annað dæmi eru sjónvörp sem bera vörugjöld, en tölvuskjáir ekki. Sjónvarpsútsendingar er hægt að horfa á eftir 
báðum leiðum.“ Svo þegar sjónvörp séu komin með HDMI-tölvutengi þurfi embættismenn að meta hvort þau teljist þá 
líka tölvuskjáir. „Það sér hver heilvita maður að þetta kerfi er úr sér gengið og mjög mikilvægt að fella það niður, þó ekki 
væri fyrir annað en kraft einfaldleikans. Þegar embættismenn þurfa að fara að horfa á svona hluti þá tilheyrir það ein-
hverri fortíð sem ég held að mjög margir séu sammála um að við þurfum að fara að setja punkt við.“

Tekur ríkisins af vörugjöldum eru yfir þrír milljarðar á ári. Til þess að viðhalda þeim tekjum ríkisins segir Almar nær að 
gera smávægilegar breytingar á virðisaukaskattkerfinu. Markmiðið sé að einfalda kerfið.

ÚR SÉR GENGIÐ OG FLÓKIÐ KERFI

 MYND/FÉLAG ATVINNUREKENDA

verulegri framleiðsluhagsmunir 
landbúnaðarins.“

Móðgun við hugsandi fólk
Almar segir hér rekna mjög 
harða verndarstefnu og óþolandi 
til þess að hugsa að landið upp-
fylli ekki allar kvaðir sem það 
hafi  þegar undirgengist í opnun 
markaða, svo sem á vettvangi 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 
(WTO). Rök um fæðuöryggi sem 
beitt sé til að takmarka innfl utn-
ing matvöru séu oft og tíðum ekki 
trúverðug. 

„Þegar kemur að ferskri vöru, 
innfl utningi á hráu kjöti og öðru 
slíku, hefur maður á jaðrinum 
örlítið meiri skilning á þessum 
rökum. En þetta eru engu að síður 
vörur sem Evrópubúum er treyst 
til þess að borða í stórum stíl og 
virðist ekki verða sérstaklega 
meint af. Það gengisfellir þessi 
rök mjög mikið.“ 

Á hinn bóginn sé verið að tala 
um frystar afurðir og annað 
slíkt þar sem í sjálfu sér sé engin 
hætta á ferðinni. „Samt er fyr-
irstaða og jafnvel með þessum 
rökum í kerfi nu og það er allt að 
því móðgun við hugsandi fólk.“ 

Nýfallinn er dómur um toll-
fl okkun iPod-tækja frá Apple (sjá 
hér til hliðar) og svo hefur líka 
verið höfðað mál á hendur ríkinu 
vegna osta- og smjörmálsins svo-
kallaða en það fjallar um þá mis-
munun sem félagið telur felast 
í því að framleiðandi smjörs fái 
greiðlega leyfi  frá atvinnuvega-
ráðuneytinu til innfl utnings þegar 
skortur hafi  komið upp hér innan-
lands, en annað sé upp á teningn-
um þegar framleiðandi sérosta 
fari fram á tollkvóta til innfl utn-
ings. „Svo höfum við hér unnið 

mjög náið með okkar félagsmönn-
um í að fara yfi r tollskrár þeirra 
með það fyrir augum að sjá hvort 
í þeim séu einhverjar ambögur og 
þær er hægt að fi nna.“

Þeir hæfustu lifa af
Tollamál segir Almar hins vegar 
mjög fl ókin og því hafi  félagið 
fundið fyrir í þeirri vinnu sem 
unnin hafi  verið í tengslum við 
kynninguna í dag. 

„Þarna er ákveðinn kostnaður í 
viðskiptalífi nu sem hægt væri að 
draga úr. Menn þurfa að vera sér-
fróðir og maður sér að sum fyrir-
tæki eru betri en önnur í því að 
koma ár sinni fyrir borð í þessu 
kerfi .“ Það sé á vissan hátt gott 
fyrir þau fyrirtæki sem standa 
sig vel en um leið slæmt að þessi 
staða sé uppi, að fyrirtæki sem 
séu snjallari í að vinna með toll-
fl okka hagnist á því í samkeppni 
við önnur á sama sviði. 

„Við viljum auðvitað sam-
keppni og að snjöll fyrirtæki 
njóti velgengni á kostnað hinna, 
en kannski ekki í þessum mála-
fl okki, að hinir hæfustu komist af 
í frumskógi tollamálanna.“  
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haraldur@frettabladid.is

„Ég er búinn að vera hjá þessu fyr-
irtæki í tuttugu ár. Ég var fi mmti 
starfsmaðurinn en við erum nú 27 
hér á Íslandi, þrettán í Síle og tveir 
í Noregi,“ segir Benedikt Hálfdán-
arson, nýr framkvæmdastjóri Vaka 
fi skeldiskerfa.

Benedikt var áður markaðsstjóri 
Vaka en fyrirtækið var stofnað árið 
1986.  

„Við höfum einbeitt okkur að 
rafeindabúnaði fyrir fi skeldi. Við 
erum leiðandi fyrirtæki í ákveðn-
um lausnum sem snúa að talningu 
og stærðarmælingum á eldisfi ski. 
Í seiðastöðvum erum við kannski 
að telja tvö til þrjú hundruð þúsund 
seiði á klukkutíma.“

Búnaður Vaka er seldur til 50 
landa. Noregur, Skotland, Síle, Kan-
ada og Færeyjar eru helstu mark-
aðir fyrirtækisins. 

„Laxeldið er gríðarstór mark-
aður og annar stærsti útfl utnings-
atvinnuvegur Norðmanna á eftir 
olíu og gasi. Í fyrra voru framleidd 
um þrettán hundruð þúsund tonn af 
laxi í Noregi en það samsvarar sex-
földum þorskkvóta Íslendinga og 
útfl utningsverðmæti vörunnar var 
rúmlega 800 milljarðar króna á síð-
asta ári,“ segir Benedikt. 

Hann útskrifaðist sem stúdent frá 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti árið 
1985. Þaðan lá leiðin til Samvinnu-
trygginga, síðar VÍS, þar sem Bene-
dikt vann við sölu á tryggingum og í 
fyrirtækjaþjónustu. Síðar fór hann 
í mastersnám í markaðs- og við-
skiptafræði við Háskólann í Ósló. 
Þar vann Benedikt lokaverkefni þar 
sem hann skoðaði tækifæri í mark-
aðssetningu á vörum Vaka í Noregi. 

„Það var birt lítil klausa í frétta-
blaði Útfl utningsráðs um að ég væri 
nemandi í Noregi sem vildi gera 
lokaverkefni um íslenskt fyrirtæki 
í útfl utningi. Á baksíðu blaðsins var 
grein um Vaka og ég las hana og sá 
að þetta var fyrirtæki sem var að 
selja vörur fyrir fi skeldi. Ég hafði 
unnið við fi skeldi og hringdi strax í 
Hermann Kristjánsson, aðaleiganda 
og stofnanda fyrirtækisins. Þá hafði 

hann séð þetta blað og séð klausuna 
um mig og hafði þá áður ákveðið að 
hafa samband.“

Benedikt er giftur Önnu Maríu 
Helgadóttur, ráðgjafa á fyrirtækja-
sviði Arion banka. Þau hafa verið 
saman í 28 ár og eiga tvö börn; tví-
tugan son og tólf ára dóttur. Bene-
dikt fer mikið á skíði og í göngur á 
fjöll og nefnir einnig stang- og skot-
veiði sem áhugamál. Eitt virðist þó 
standa upp úr. 

„Ég er búinn að vera í crossfi t í 
mörg ár, æfi  margsinnis í viku og 
þykist vera í ægilega fínu formi. Ég 
hef keppt reglulega í mörg ár og er 
Íslandsmeistari öldunga í aldurs-
fl okknum 45-50 ára. Svo er ég að 
sprikla í mótorkrossi með stráknum 
mínum og hef mikinn áhuga á ljós-
myndun,“ segir Benedikt.

Sérfræðingur í fiskeldi
og meistari í crossfit
Benedikt Hálfdánarson, nýr framkvæmdastjóri Vaka fiskeldis-
kerfa, hefur starfað hjá fyrirtækinu í tuttugu ár. Hann æfir cross-
fit og er Íslandsmeistari öldunga í flokknum 45-50 ára í íþróttinni.  

TEKUR VIÐ  Benedikt hefur einnig lokið  MBA-námi við Háskóla Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL  

„Benni er einn af þessum mönn-
um sem vita ekki hvað „þetta er 
ekki hægt“ þýðir. Við kynntumst í 
MBA-náminu og okkur varð strax 
vel til vina og gerðum fjölmörg 
verkefni saman. Hann er dugn-
aðarforkur með góða yfirsýn, 
þrautseigju og alltaf tilbúinn að til-
einka sér nýja hluti og kafa dýpra. 

Hann er frábær vinur og það er eiginlega alveg sama 
hvað hann tekur sér fyrir hendur, hvort um er að ræða 
eldamennsku, veislustjórn, fararstjórn á fjöll eða að 
syngja Megas, hann getur þetta allt. Ég er sannfærð 
um að hann mun stýra því flotta fyrirtæki sem Vaki er 
af framsækni, öryggi og húmor.“  
Þóra Ásgeirsdóttir, 
framkvæmdastjóri Maskínu.

„Nú er ég í einhverju veseni“ flaug 
í gegnum hugann þegar nauðasköll-
óttur og töluvert ógnvekjandi náungi 
með stingandi augu, líkamsvöxt 
veðhlaupahests og hreinræktað no-
nonsense viðmót vatt sér rösklega að 
mér í æfingasal CrossFit Sport hér 
um árið. Sem betur fer, og eins og svo 
oft vill verða, voru þessi fyrstu hug-

hrif mín kolröng. Benni var svo sannarlega enginn hand-
rukkari heldur reyndist hann vera óvenjulega einbeittur 
og þrautseigur öðlingur, gæddur auðmýkt og visku þess 
sem leitar stöðugt að tækifærum til að vaxa, dafna og 
þroskast. Framkvæmdastjórastaðan er verðskulduð 
áskorun sem hann mun án efa standast með glæsibrag.“
Leifur Geir Hafsteinsson, 
aðstoðarframkvæmdastjóri Hagvangs. 

Hæstiréttur hefur fellt úr gildi 
frávísunarúrskurð Héraðs-
dóms Reykjavíkur í máli Wow 
air gegn Isavia, Icelandair og 
Samkeppniseftirlitinu vegna 
úthlutunar afgreiðslutíma á 
Keflavíkurflugvelli. Málið 
verður því tekið upp aftur í 
héraðsdómi. 

„Niðurstaðan er í takt við það 
sem við héldum fram,“ segir 
Páll Rúnar M. Kristjánsson, 
lögmaður Wow air. 

„Isavia og Icelandair höfðu 
uppi fjölmargar og oft langsótt-
ar málsástæður fyrir frávísun 
málsins. Það er gert til þess að 
tefja málið enda óttast þess-
ir aðilar að fá dóm um sakar-
efnið.“

Wow lagði inn kvörtun til 
Samkeppniseftirlitsins í fyrra 
vegna úthlutunar afgreiðslu-
tíma, sem flugfélagið taldi 
koma í veg fyrir að hægt væri 
að veita Icelandair samkeppni 
hvað varðar flug til Banda-
ríkjanna.   - bá

Deilt um afgreiðslutíma:

Mál Wow air 
aftur í hérað

„Við erum enn að vinna í fjár-
mögnun og slíkum málum en 
stefnum að því að framkvæmdir 
hefjist í haust,“ segir Birgir Viðar 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Brúarfoss hf. 

Félagið hyggst reisa vatns-
verksmiðju í Helguvík og hefja 
útflutning á vatni til þróunar-
landa. Sölusamningur liggur 
fyrir við góðgerðarfélagið On 
Guard for Humanity í Kanada 

sem vill dreifa vatninu til fl ótta-
mannabúða Sameinuðu þjóðanna.  

„Við erum að horfa til erlendra 
fjárfesta,“ segir Birgir.

Hann hefur ásamt öðrum eig-
endum félagsins unnið að verk-
efninu í rúm þrjú ár. Áform 
þeirra gera ráð fyrir fram-
kvæmdum við um 15 kílómetra 
langa vatnslögn sem gæti legið 
frá Lágum, vestan við Bláa lónið, 
og til Helguvíkur. 

Brúarfoss vill hefja 
framkvæmdir í haust

Í HELGUVÍK  Brúarfoss fékk lóð undir verksmiðjuna í nóvember 2012.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Þjóðhátíðardagurinn var haldinn hátíðlegur í gær með pomp og 
prakt um land allt líkt og tíðkast. Það var hátíðarbragur og fallegt 
að fylgjast með samlöndum sínum fagna þessum merka áfanga í 
lífi  smáþjóðar að hafa öðlast sjálfstæði fyrir 70 árum.

Forsætisráðherra hélt hátíðarræðu á Austurvelli þar sem hann 
dásamaði land og þjóð. Af mikilli hógværð hélt hann því fram að 
saga Íslands væri ein mesta framfarasaga sem nokkur þjóð hefði 
upplifað. Því til stuðnings benti hann á að við hefðum náð efstu 
sætum á listum sem bera saman lífsgæði milli þjóða.

Það var merkilegt að í öllum þessum 
þjóðernisrembingi þá minntist forsætis-
ráðherra ekki einu orði á blessaðan gjald-
miðilinn okkar. En íslenska krónan er, eins 
og allir vita, of aum til að sjást á sama stað 
og aðrir gjaldmiðlar, hvað þá að leyfa frjáls 
viðskipti með hana. Gjaldeyrishöftin hafa 
verið við lýði síðan 2008. Nú, tæplega sex 
árum seinna, bendir ekkert til þess að vandi 
þrotabúa föllnu bankanna sé að leysast og 
því afl étting haftanna langt frá því að vera í 
sjónmáli, í raun er hún fjarlægur draumur.

Og talandi um lista. Forsætisráðherra 
gleymdi alveg að minnast á listana sem 
bera saman meðallaun þjóða. Þeir sýna svo 
ekki verður um villst að Ísland er láglauna-
land. Hann gleymdi einnig að aðgengi fyr ir-
tækja að fjár magni er mun verra hér lend is 
en í öðrum þróuðum ríkj um. Vaxta stigið er 
hátt, vaxtamun ur inn í bönk un um er mik ill 
og afar erfi tt fyr ir fyr ir tæki að afl a sér fjár 
á markaði vegna gjald miðils ins og haft anna. 

Ríkið stendur í málaferlum fyrir EFTA-
dómstólnum um lögmæti verðtryggingar-
innar. Ríkisstjórnin heldur því fram í þeim 
deilum að tapist málið muni það hafa alvar-
legar efnahagslegar afl eiðingar, bæði fyrir 
fjármálamarkaði og stofnanir á Íslandi. 
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, kallaði það pólitískt 
geðrof ríkisstjórnarinnar að halda því fram í málinu að neytend-
ur skilji vel grundvallarþætti verðtryggðra lána á sama tíma og 
verið sé að greiða hluta þjóðarinnar tugmilljarða króna skaðabætur 
vegna „forsendubrests“ sem varð þegar verðbólgan hækkaði tíma-
bundið verðtryggð lán – sem er einmitt það eina sem sagan ætti 
að kenna okkur. Þó hefur fasteignamat á landinu öllu hækkað um 
tæplega átta prósent frá því í fyrra og talsvert mikið meira en það 
frá því hinn svokallaði forsendubrestur varð fyrir hrun.

Þá virðist réttarríkið vera frekar óstöðugt miðað við fregnir 
af ítrekuðum ólögmætum hlerunum, fölsuðum skjölum og vísvit-
andi rangfærslum, þar sem enginn er dreginn til ábyrgðar á þeim 
grundvelli að fyrningarfrestur á brotum opinberra aðila í starfi  er 
ávallt liðinn þegar upp um þau kemst. Jón Steinar Gunnlaugsson, 
fyrrverandi hæstaréttardómari, sagði dóma yfi r mönnum einskis 
virði ef þeir hefðu ekki fengið að njóta fulls réttar til að verja sig 
og koma fram með sín sjónarmið og sérkennilegt ástand hefði skap-
ast á Íslandi eftir bankahrunið sem væri skaðlegt réttarríkinu.

Það er að einhverju leyti  skiljanlegt að forsætisráðherra eyði 
ekki hátíðarræðu sinni í að bölsótast út í ástandið og reyni að 
stappa stálinu í landann. Ítrekuð notkun á efsta stigs lýsingarorð-
um er þó ekki aðeins hlægileg – hún er röng. En hvað ætlar forsæt-
isráðherrann að gera í öllu því sem amar að? Ætlar hann að skella 
skollaeyrum við vandamálunum, rétt eins og útlendingahræðslunni 
í samherjum sínum í Reykjavík? Miðað við ástandslýsingu hans á 
stöðu landsins 70 árum eftir sjálfstæði virðist svo vera.

Hvernig er staðan raunverulega hjá hinni sjálfstæðu þjóð:

Allt best á Íslandi

Markaðshornið
Fanney Birna Jónsdóttir
FRÉTTASTJÓRI

Forsætisráð-
herra gleymdi 
alveg að minn-
ast á listana 
sem bera saman 
meðallaun 
þjóða. Þeir sýna 
svo ekki verður 
um villst að 
Ísland er lág-
launaland.





Hin
hliðin

USD 114,16
GBP 193,7

DKK 20,73
EUR 154,57

NOK 19,039 
SEK 17,175

CHF 126,95
JPY 1,1206

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
6,738.54 +16.10
 (0,24%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

12.6.2014 „Haldið er áfram að veðsetja auðlindina 
og færist smám saman í vöxt að taka 
fjármuni sem þannig eru fengnir 
út úr sjávarútvegi og braska með 
á óskyldum sviðum. Á bak við 
fjármagnið var hins vegar engin 
verðmætasköpun í núinu. Þarna 
hófst ferill sem endaði í október 
2008 með allsherjarhruni.“

Ögmundur Jónasson, þingmaður

Fiskafli í maímánuði jókst um 46 prósent miðað 
við maí í fyrra. Þar vegur mest mikil aukning á 
veiddum kolmunna, um 122 prósent, og nokkur 
aukning í þorskveiði, samkvæmt nýjum tölum 
Hagstofunnar. 

Á tólf mánaða tímabili, frá júní 2013 til maí 
2014, hefur orðið 23 prósenta aflasamdráttur. Á 
föstu verðlagi varð um 9,5 prósenta samdráttur 
í maímánuði miðað við sama mánuð 2013. 

46% AFLAAUKNING
Aukning í þorski og kolmunna 

Síðastliðin ár hefur töluverður fjöldi 
Íslendinga lagt land undir fót og sótt 
vinnu erlendis. Áður en haldið er af 
stað í slíkt ferðalag skiptir miklu að 
kortleggja áhrif skattareglna hérlendis 
og í hinu ríkinu til að forðast t.d. 
tvískattlagningu og álag á vantalda 
skattstofna hérlendis síðar meir. Það 
vill iðulega gleymast, sem er bagalegt 
enda getur umfang slíkra vandkvæða 
dregið verulega úr ábata einstaklings-
ins af starfinu erlendis.

Skattskylda getur verið 
í tveimur ríkjum
Þegar einstaklingar ætla að vinna 
erlendis en engu að síður viðhalda 
heimilisfesti sínu hérlendis þá ber 
þeim skylda til að greiða tekjuskatt 
hér á landi af öllum tekjum sínum, 
hvar sem þeirra er aflað, og eignum 
óháð staðsetningu þeirra. Það á 
einnig við um þá sem flytja heimilis-
festi sitt, nema þeir sanni að þeir séu 
skattskyldir í öðru ríki á sama hátt og 
menn heimilisfastir þar og hafi full-
nægt þeim skattskyldum sínum. 
Þrátt fyrir þetta geta Íslendingar starf-
andi erlendis líka talist skattskyldir 
í því ríki vegna tekna eða eigna 
sem eiga uppruna sinn þar. Það ríki 
getur þannig haft takmarkað skatt-
lagningarvald yfir íslenskum ríkis-
borgunum. Eins getur Ísland haft slíkt 
vald ef einstaklingarnir hafa flutt til 
útlanda en vinna að hluta hér á landi. 
Ef tvísköttunarsamningi er ekki til að 
dreifa milli Íslands og viðkomandi 
ríkis þá geta einstaklingar því lent í 
því að tekjurnar verði tvískattlagðar 
nema sótt sé sérstaklega um frádrátt 
vegna slíkra tekna í tengslum við skil 
skattframtals. 

Atriði sem verður að hafa í huga
Fyrsta skrefið er því að kanna hvort 
tvísköttunarsamningur sé til staðar. 
Því næst þarf að meta hvar einstak-
lingurinn telst skattskyldur. Þá þarf 
að skoða undir hvaða almannatrygg-
ingakerfi einstaklingurinn fellur og 
hvort öll réttindi viðhaldi sér. Að auki 
þarf að meta áhrif erlendu teknanna 
á skattlagningu annarra tekna hér-
lendis og útreikning t.d. barnabóta, 
enda eru tekjur sem aflað er erlendis 
framtalsskyldar hér þótt þær séu 
undanþegnar/frádráttarbærar við 
skattlagningu á grundvelli tvískött-
unarsamnings.  

Það er því þannig að þótt hugurinn 
beri þig hálfa leið þá verður að huga 
að skattamálum áður en á hólminn 
er komið.

Hugurinn ber þig 
hálfa leið, en skatt-
urinn fylgir þér alla

VALA VALTÝSDÓTTIR,
SVIÐSSTJÓRI 
SKATTA- OG 
LÖGFRÆÐISVIÐS 
DELOITTE

Save the Children á Íslandi

Hagfræðideild Landsbankans segir í nýrri þjóðhags- og 
verðbólguspá sinni að fjárfesting í hagkerfinu muni taka 
töluvert vel við sér á þessu og næstu tveimur árum. Gangi sú 
spá eftir yrði um að ræða verulega breytingu frá því sem verið 
hefur en fjárfestingarstigið í hagkerfinu hefur verið í sögulegu 
lágmarki frá efnahagshruninu. Helsta skýringin sé aukning í 
atvinnufjárfestingu, en hún jókst um 15 prósent á fyrsta árs-
fjórðungi samanborið við sama tímabil 2013.  

15% AUKNING 
Aukin atvinnufjárfesting



Erum í kjallaranum undir versluninni, gengið inn baka til. Hlökkum til að sjá ykkur!

Vertu vinur okkar á Facebook

RISA
LAGERSALA

Ótrúlegt úrval af vönduðum fatnaði  
frá Þýskalandi og Danmörku í stærðum 34-52 

Fatnaður úr verslununum

og

Meiri afsláttur! 

Nú 60% afsláttur af öllum 
fatnaði og skóm!
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Hörður Aron Hauksson (1.779) hirti 
eitraðan skiptamun af Degi Ragn-
arssyni (2.129) í áskorendaflokki 
Íslandsmótsins í skák.
Hvítur á leik:

18. Dd1! f6 19. Be3 Dxa2 20. Dxa1 
Dxa1 21. Hxa1 og Dagur vann 
öruggan sigur skömmu síðar.  Heims-
meistaramótið í atskák er hafið. 
Þar byrjuðu Caruana, Karjakin og 
Nepomniachtchi best.
www.skak.is:  Hannes og Lenka í 
Teplice

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

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.

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

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

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

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

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

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

Jeremy! 
Klæddu 

þig!

Við förum 
eftir fimm 
mínútur!

Og vertu í fínu buxunum 
þínum, við erum að fara á 

flottan stað!

Vonandi einhvern með 
flottan húmor.

Þetta eru 
svokallaðar 
ökklabuxur. 

Æi oh. 
Þekkiru ekki 

tilfinninguna þegar 
maður er loksins 
búinn að klæða 

sig og þarf svo á 
klósettið?

Þegar krakkar í Kólumbíu missa tönn 
henda þeir henni upp á þak.

Þeir trúa því 
að mús komi og taki 
tönnina og gefi þeim 

nýja og betri tönn.

Ha! ha! ha! 
Þetta er það 
skrýtnasta 
sem ég hef 

heyrt!

Nú skaltu hætta að lesa og settu tönnina 
þína undir koddann svo tannálfurinn 

geti gefið þér pening. 

LÁRÉTT
2. skemmast af frosti, 6. í röð, 8. 
skref, 9. hamingja, 11. tveir eins, 12. 
þreparöð, 14. þótti, 16. kúgun, 17. 
tugur, 18. aldur, 20. frú, 21. svif.

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti, 3. frá, 4. nennuleysi, 
5. sigað, 7. kæna, 10. lúsaegg, 13. 
hrygning, 15. há bygging, 16. hluti 
verkfæris, 19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kala, 6. áb, 8. fet, 9. lán, 
11. tt, 12. stigi, 14. stolt, 16. ok, 17. 
tíu, 18. rek, 20. fr, 21. flug. 
LÓÐRÉTT: 1. háls, 3. af, 4. letilíf, 5. 
att, 7. bátskel, 10. nit, 13. got, 15. 
turn, 16. orf, 19. ku.

„Grunntónn tilverunnar er meinlaust grín.“ 
Þórbergur Þórðarson



Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Ingimar 
Sölufulltrúi

612-2277

Sigurður
Sölufulltrúi

825-0089

Heimir 
Sölufulltrúi

630-9000

Berglind
Sölufulltrúi

695-1200

Albert
Fasteignasali

821-0626

Svana
Sölufulltrúi

 774-1008

Valur
Sölufulltrúi

699-3500

Kíktu á HOFUDBORG.IS og pantaðu 

Opið hús

Seljabraut 34 109 Rvk

220,2 fm endaraðhús á þremur hæðum 
ásamt stæði í bílageymslu. 

Þetta er LAUS eign sem þarfnast 
endurbóta. Lyklar á skrifstofu.

Nánari uppl. veitir Albert í S:821 0626 

Bókið skoðun

Álfkonuhvarf 55 203 Kóp

Vönduð 4ra herb. 126,1 fm íb. íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi auk stæðis 
í bílageymslu. Úr stofu er sólpallur með 
skjólveggjum og útsýni. Hnota og 
háglans innréttingar, Sérsmíðaðar 
innihurðir frá Borg. Fallegt hnotuparket.
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús miðvikud. 18. maí kl. 18:30-19:00

35,9

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
við Ástún í Kópavogi. Íbúðin sjálf er 79,3 fm með 
sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm. Sér 
merkt bílastæði fylgir. 

Einungis skipti á minn eign.
 

Nánari uppl. veitir Þorgeir í S: 696 6580

Ástún 10  200 Kóp
Bókið skoðun

Snyrtileg og björt 2ja herb. 62 fm íbúð á 3. 
hæð í fjölbýli. Stórt eldhús. Baðherbergi með 
glugga. Endurnýjuð eign. Góð sameign. 
Nýlegt parket á gólfum. Húsið er nýlega klætt 
að utan. Gluggar og gler nýlegt. 
Nánari upplýsingar veitir Sölvi í s. 618-0064

Gnoðavogur 42 104 Rvk 

21,9

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 116,9 m² íbúð 
á 3. hæð (efstu) með sérinngang, auk stæði í 
bílageymslu, við Rauðavað, Reykjavík.  Fallegt 
útsýni. Lyklar á skrifstofu.
LAUS STRAX. TILBOÐ ÓSKAST. 

Rauðavað 23 110 Rvk

Nánari uppl. veitir Albert, S:821 0626

Verðtilb. 

Bókið skoðun

Einbýlishús á einni hæð með 4 svefnherb. 161,4 
fm. að auki er 16 fm geymsluskúr. Góður pallur 
og heitur pottur út af stofu að auki er yfirbyggð 
verönd með þaki. Mynstursteypa í stéttum.  
Stór gróin lóð. Stutt í verslun, þjónustu og skóla.
Allar uppl. veitir Sölvi í s. 618-0064

Stararimi 33 112 Rvk

49,9 49,8

Nýtt FULLBÚIÐ vandað heilsárshús 
á eftirsóttum ÚTSÝNISSTAÐ, norðan 
megin í grónni lóð. Gert ráð fyrir 
heitum potti og kamínu. Rúmgott 
baðherbergi með t/f þvottavél. 
SKIPTI MÖGULEG Á SÉRBÝLI.

Vatnsendahlíð Skorradal

24,9 

Snyrtilegt og vel skipulagt 181,3 fm endaraðhús 
á einni hæð. 4 svefnherbergi, parket og flísar á 
gólfum. Einstaklega skjólgóð verönd í suður.
Hús nýlega viðgert að utan og málað. Mjög góð 
staðsetning, stutt í verslun, skóla og þjónustu. 
Allar nánari uppl.  Sölvi í síma 618-0064.

Hverafold 2 112 Rvk

Opið hús miðvikud. 19. júní kl. 19:45-20:15

Íb.301

Nánari uppl. hjá Alberti í 821 0626

Opið hús fimmtud. 19, maí kl. 17:30-18:00 Opið hús fimmtud. 19, maí kl. 18:30-19:00 

Opið hús

Opið hús

Ásvallagata 17  101 Rvk

Sjarmerandi 4ra herb. 87,1 fm íbúð á 
1.hæð(1/2 hæð upp). Nýjar svalir.
Rúmgóð eign á þessum vinsæla 
stað við Háskóla Ísland. 

Nánari uppl. veitir Ólafur í S:822 8283 

Bókið skoðun

Óðinsgata 1 101 Rvk

68,5 fm verslunarhúsnæði. Húsnæðið var að 
mestu leiti tekið í gegn árið 2006 og gert með 
það í huga að auðvelt væri að breyta í íbúð. 
Húsnæðið er í leigu til 31.10.2015. 

Bókið skoðun hjá Heimir í 630-9000

24,9

205,1 fm efri sérhæð og bílskúr í tvíbýlishúsi við 
Móabarð í Hafnarfirði.  Íbúðin er skráð  165,1 fm 
og bílskúrinn er 40 fm. Ca. 60 fm íbúð á neðri 
hæð er möguleiki að kaupa líka. Þetta er eign 
fyrir handlaginn. Húsið var einbýlishús sem var 
stækkað og breytt í tvíbýlishús. 
Óskað er eftir tilboðum í þessa eign.

Nánari uppl. veitir Albert í S:821 0626

Móabarð 6B  220 Hfn
Bókið skoðun

Fallegt og vel við haldið 52,2 fm sumarhús á 
leigulóð auk bátaskýlis norðan megin í 
Skorradal. 3,8 fm úti geymslu. Lóðin er í góðri 

Vatnsendahlíð 34 Skorradal 

22,7

Fallegt 351,3 fm einbýli á útsýnisstað á ca. 1000 
fm eignarlóð. Teiknað af Sigvalda Thordarson. 
Bílskúr 29,3 fm. Tvær 4-5 herbergja íbúðir með 
opið á milli hæða, mjög auðvelt að loka alveg á 
milli hæða, Útsýnið er óhindrað frá Keflavík yfir 
stóran hluta Hafnarfjarðar og að Esjunni. 
Nánari uppl. hjá Heimir í 630-9000

Ölduslóð 40 220 Hfn

Opið hús miðvikud. 18. júní kl. 17:30-18:00 

74,3 

Opið hús

Falleg 3ja herbergja 85,5 fm íbúð á 2. hæð 
Íbúðin fylgja tvær sér geymslur í sameign sem 
eru 8,6 fm og 5 fm að stærð. 
Íbúð í hjarta borgarinnar sem vert er að skoða.

Nánari uppl. veitir Snorri, S:699-4407

Laugavegur 83 101 Rvk

32,0 21,9

Vel skipul. 85fm 4ra herb. íb á 2. hæð í góðu húsi

Áhvílandi hagstætt lán frá ÍLS upp á 26,1 millj.

Góð staðsetning m.v. skóla og flesta þjónustu.

Hjónaherb. er rúmgott, 2 barnaherb. eru minni

Bogahlíð 24 105 Rvk

30,4 

Björt og falleg 3ja herb. 62,7 fm íbúð á 2. hæð 
í tvíbýli með góðri lofthæð, búið að endurnýja 
töluvert á síðustu árum. Gólfflötur er stærri en 
uppgefnir fm. AUÐVELD KAUP. 
Áhvílandi ca. 19,2 millj. frá Íbúðalánasjóði

Selvogsgata 26 220 Hfn

Bókið skoðun hjá Heimir í 630-9000

Íb.202Opið hús

Opið hús miðvikud. 18. júní kl. 17:45-18:30 

Opið hús miðvikud.18. júní kl. 17:30-18:00 

Opið hús

Opið hús miðvikud. 18. júní kl. 18:30-19:00 

Opið hús

Opið hús Íb.206

Höfuðborg
   Fasteignasala

Hlíðasmára 2, 6. hæð 
201 Kóp S:414-4488 

Við þjónustum þig alla leið með 
persónulegri og faglegri þjónustu.

FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Opið hús Opið hús

Verðtilb. Verðtilb. 

Verðtilb. 25,9
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SNÚÐAR FYRIR 
SNILLINGA Á 
ÖLLUM ALDRI

„Þetta er allt eins og í einhverju ævintýri. 
Auðvitað er ég þakklátur. Það er alltaf ljúft 
að vera viðurkenndur fyrir starf sitt og bara 
nógu gaman að vera einn af þeim sem eru 
tilnefndir til Grímuverðlauna. Stór partur 
af heiðrinum fyrir Ragnheiði er að Íslenska 
óperan tók hana upp á sína arma og gerði 
henni svo góð skil.“

Svo ertu valinn borgarlistamaður 2014. Er 
það viðurkenning fyrir unnin verk eða felur 
það í sér einhverjar skyldur?

„Ég spurði einmitt sömu spurningar en titl-
inum fylgja engar kvaðir.“ 

Þú ert ekkert að ferðast um heiminn sem 
fulltrúi Reykjavíkurborgar, svona eins og feg-
urðardrottningarnar gera.

„Nei, guð minn góður!“
Þó Gunnar sé alltaf kenndur við Keflavík 

þá hefur hann búið í borginni frá 1967 og 
kveðst alltaf hafa kunnað vel við sig. Hann 
hefur heldur ekki setið auðum höndum. Er 
einn afkastamesti tónlistarhöfundur Íslend-
inga og hefur samið bæði dægurlög og sígild-
ari verk. Svo er hann snjall gítarleikari eins 
og alþjóð þekkir, hljómsveitarstjóri, útsetjari 
og upptökustjóri. 

Gunnar kveðst bæði vinna fyrir aðra og 
semja tónlist af eigin hvötum og óperan Ragn-
heiður sé alfarið hans hugmynd. „Ég vissi 
náttúrlega ekkert hvort ég gæti þetta en hef 
lengi hrifist af óperum og svo hef ég alltaf 
verið melódíukarl svo mér fannst eins og þetta 
form mundi henta mér. Svo ég setti hausinn 
undir mig og lagði af stað.“

Með góðum árangri.
„Já, en maður veit aldrei neitt fyrirfram. 

Það er eins og í poppinu. Stundum býr maður 
til lag sem maður heldur að geti bara gert sig 
vel en er svo kannski sá eini sem heldur það.“

Þér hefur ekki vegnað sérlega vel í Júró-
visjón. Ætlarðu samt ekki að taka þátt oftar?

„Maður á aldrei að segja aldrei. En mér 
fannst það dálítið erfitt. Það var svo mikil 
spenna sem fylgdi því og hafði áhrif á alla 
fjölskylduna, það hljóp svo mikill keppnisandi 
í hana að ég fékk eiginlega nóg. Þó finnst mér 
að við sem semjum mikið af lögum eigum að 
taka þátt í þessari keppni. Bara fyrir okkar 
land.“

Það er fallega hugsað. En hvað ertu helst 
að sýsla núna, annað en að taka á móti verð-
launum?

„Ja, við Friðrik Erlings erum byrjaðir að 
leita að efni í aðra óperu. Erum svona að 
lesa okkur til og tala saman en ekki búnir að 
ákveða neitt.“   
 gun@frettabladid.is

Ég hef alltaf verið melódíukarl
Gunnar Þórðarson hlaut Grímuverðlaun fyrir tónlistina í óperunni Ragnheiði og var útnefndur Borgarlistamaður Reykjavíkur 2014.

SÖNGVASKÁLDIÐ  „Við Friðrik Erlings erum byrjaðir að leita að efni í aðra óperu. Erum svona að lesa okkur til 
og tala saman en ekki búnir að ákveða neitt,“ segir Gunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Eftir Gunnar Þórðarson liggja yfir 
650 lög sem gefin hafa verið út 
á hljómplötum. Hann var einn af 
stofnendum Hljóma í Keflavík sem 
heilluðu bítlakynslóðina á árunum 
1963 til 1969 og hljómsveitarinnar 
Trúbrots sem kom í kjölfar Hljóma. 
Árið 1998 var hann einn af stofn-
endum „Guitar Islancio“, sem var 
valinn tónlistarhópur Reykjavíkur á 
menningarborgarárinu 2000 og ferð-
aðist víða um heim. 

Á árunum 1982-2002 var Gunnar 
hljómsveitarstjóri á Broadway 
og setti þar upp margar vinsælar 
sýningar ásamt Agli Eðvarðssyni. 
Hann hefur samið tónlist við sjón-
varpsmyndirnar Djáknann frá Myrká 
og Steinbarn og við kvikmyndirnar 
Agnesi, Reykjavík Reykjavík og Óðal 
feðranna. Einnig við söngleikina Á 
köldum klaka og Örfá sæti laus.

Í tilefni af kristnitökuhátíðinni 
árið 2000 var frumflutt Heilög messa 
fyrir hljómsveit, kór og einsöngvara 
eftir Gunnar og 2005 önnur messa í 
minningu Brynjólfs biskups í tilefni 
þess að 400 ár voru liðin frá fæðingu 
hans. 

Árið 2009 hélt Sinfóníuhljómsveit 
Íslands tónleika ásamt sjö einsöngv-
urum þar sem flutt var Söngbók 
Gunnars Þórðarsonar.

Nýjasta stórafrekið er tónlist við 
óperuna Ragnheiði sem frumflutt 
var í Skálholti í fyrrasumar og færð 
upp af Íslensku óperunni í Hörpu í 
vetur.

➜ Sitthvað um afköst 
Gunnars Þórðar

MENNING
18. júní 2014  MIÐVIKUDAGUR
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citroen.is

C3

LÆGRA VERÐ - FRÁ 2.250.000 KR.

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

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16. 
  

Við frumsýnum nýja bíltækni á lægra verði. Hinar nýju PureTech vélar frá Citroën hafa meiri kraft, lægri eldsneytiseyðslu 
og 25% minni losun koltvísýrings en fyrri kynslóðir slíkra véla. Eldsneytiseyðsla Citroën C3 með nýju PureTech vélinni er 
aðeins 4,3 l/100 km í blönduðum akstri.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Komdu og reynsluaktu vel búnum Citroën C3.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

NÝR CITROËN C3
LÆGRA BÍLVERÐ - MINNI EYÐSLA

„Sumarsýning Sláturhússins er 
tvíþætt í ár. Hún snýst annars 
vegar um afrakstur úr hönnunar-
verkefninu Designs from Nowhere 
sem fram fór á Austurlandi 2013–
2014 og hins vegar samsýningu 
okkar félaganna í SAM sem eru 
grasrótarsamtök skapandi fólks á 
Austurlandi,“ segir Ingunn Þráins-
dóttir myndlistarkona. Hún bætir 
við að SAM-félagið standi fyrir 
sýningunni núna og útgangspunkt-
urinn sé hönnun og listhandverk 

með vísan í menningu svæðisins 
og staðbundið hráefni.

Sumarsýning Sláturhússins á 
Egilsstöðum hefur verið árleg-
ur viðburður frá 2009 og að jafn-
aði hafa um 5.000 manns sótt 
hana árlega þannig að hún er orð-
inn mikilvægur þáttur í lista- og 
menningarlífi staðarins.

 Sýningin stendur til 10. ágúst og 
er opin alla virka daga frá klukkan 
18 til 22 og laugardaga frá klukkan 
13 til 17.  - gun

Vísa í menningu og 
hráefni svæðisins
Hönnun og listhandverk einkennir sumarsýningu 
Sláturhússins á Egilsstöðum sem var opnuð í gær. 

EITT VERK-
ANNA Á 
SÝNINGUNNI  
Hvað er aust-
firskara en 
hreindýrin? 
Myndin er 
eftir Bylgju 
Lind 
Pétursdóttur 
arkitekt.



 fyrir börn í Suður-Súdan

Hundruð þúsunda barna 
búa við sára neyð og 
hungur í Suður-Súdan. 

Þau þurfa hjálp – núna!

Fleiri en 50.000 börn þjást nú 
þegar af lífshættulegri vannæringu.

Skortur á uppskeru blasir við.  
Hungursneyð vofir yfir milljónum barna.

Vannærð börn hafa minni mótstöðu fyrir  
lífshættulegum sjúkdómum.

Meira en hálf milljón barna hefur neyðst  
til að flýja heimili sín vegna átaka.

Ótal börn hafa misst eða orðið viðskila við 
fjölskyldu sína.

UNICEF er á staðnum og veitir börnum í Suður-Súdan 

lífsnauðsynlega hjálp. En ástandið fer versnandi og við 

þurfum stuðning til að ná til enn fleiri barna.

Sendu sms-ið BARN í númerið 1900 og 
gefðu 1.900 krónur. Þín hjálp skiptir máli.

Mið-Afríku-
lýðveldið

Neyðarákall

Söfnunarreikningur: 701-26-102040  Kennitala: 481203-2950



Súdan

Eþíópía

Lýðveldið
 Kongó

Úganda

Birting þessarar auglýsingar er kostuð af

Suður-Súdan
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BAKÞANKAR 
Halla Þórlaug 
Óskarsdóttir

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

ANGELINA JOLIE OG ELLE FANNING

EKKI TRÚA ÆVINTÝRINUVINSÆLASTA MYNDIN 
Í HEIMINUM Í DAG

BRICK MANSIONS 8, 10
TEMJA DREKANN SINN 2D 3:40, 5:50
22 JUMP STREET 5:40, 8, 10:20
MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST 10
VONARSTRÆTI 4, 7
TÖFRALANDIÐ OZ 2D 3:40

T.V. Bíóvefurinn.is

ÍSL TAL
www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

SHORT TERM 12

HM Í FÓTBOLTA 
Í BEINNI

FRÍTT INN

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

AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
AÐ TEMJA DREKANN 2 3DÍSL. TAL
BRICK MANSIONS
22 JUMP STREET 
22 JUMP STREET LÚXUS
FAULT IN OUR STARS
TÖFRALANDIÐ OZ TÖFRALANDIÐ OZ 2D  ÍSL. TAL 
X-MEN3D
VVONARSTRÆTI 

KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 5 - 10.40
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.40
KL. 3.30
KL. 8 - 10.45
KL. 8

2D ÍSL. TAL
TRAINYOUR DRAGON 3DENSKT TAL
22 JUMP STREET
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS 
VONARSTRÆTI 

Miðasala á: Kauptu miða 
á X-Men með

KL.  5.45
KL. 8 - 10.15
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40
KL. 5.20 - 8 - 10.40
KL. 5.20 - 8 - 10.40

-C.P., USA TODAY
-FRÉTTABLAÐIÐ

 -T.V., BIOVEFURINN.IS

„Við erum að reyna að koma með nýstárlega sýn á vík-
ingaþemað,“ segir Hrund Atladóttir en hún kemur að 
allri listrænni stjórnun Secret Solstice-hátíðarinnar 
ásamt lista- og sviðsmyndahópnum IRMA. „Við erum 
að vinna í stórum víkingastyttum og veggmálverki af 
óminnishegranum úr Hávamálum,“ segir Hrund en 
hópurinn beitir sér sérstaklega fyrir að nota sem mest af 
endurunnum efnum. „Við fáum afganga frá Sorpu, Orku-
veitunni og afgangskaðla og -net frá fiskveiðifyrirtækj-
um,“ segir Hrund. „Við fengum til dæmis fjóra kassa 
af strigapokum sem áttu að nýtast hjá fiskifélagi en við 
breyttum þeim í hengirúm fyrir gesti hátíðarinnar.“
Hópurinn hefur verið að gera sviðsmyndir fyrir allar 
helstu kvikmyndir sem teknar eru upp hér á landi á borð 
við Noah en Hrund lýsir verkefninu fyrir Secret Solstice 
sem nokkurs konar sviðsmynd líka. „Þetta er í raun bara 
sviðsmynd fyrir partí.“

Þrátt fyrir mikla vinnu á bak við partísviðsmyndina 
hefur hópurinn náð að ljúka við meirihluta vinnunnar 
síðastliðinn mánuð í 1.200 fermetra vöruskemmu í Kópa-
vogi. „Við erum með fullt af sjálfboðaliðum héðan og 
þaðan sem vinna í nokkra daga og fá armband á hátíðina 
í staðinn,“ segir Hrund en ljóst er að mikil eftirvænting 
ríkir fyrir hátíðinni sem fer fram næstu helgi.

Breyta Laugardalnum 
í víkingasviðsmynd
Secret Solstice-hátíðin fer fram næstu helgi og hefur listahópurinn IRMA unnið 
þrotlaust starf við að breyta Laugardalnum í eina stóra sviðsmynd fyrir víkinga-
partí en hópurinn notar að mestu endurunnin efni.

VÍGALEGIR VÍKINGAR  IRMA-hópurinn hefur gert þó nokkuð af 
víkingastyttum.

ÞROTLAUST STARF  Mikil vinna hefur farið í gerð sviðs-
myndarinnar og var meðal annars máluð veggmynd af 
óminnishegranum úr Hávamálum.

Kóngar einn dag í mánuð
Enginn ræður yfir okkur. Er það að vera 

sjálfstæður? Á sautjánda júní fagna 
Íslendingar sjálfstæði þjóðarinnar. Enginn 
kóngur, hvorki danskur né norskur, getur 
hirt eitt einasta kúgildi eða þorskhaus af 
okkur lengur.

Á sautjánda júní fyrir sjötíu árum, þegar 
Ísland varð lýðveldi, steig amma mín 
fyrsta dansinn við afa á Þingvöllum. Þau 
voru þá á sextánda ári og búin að vera skot-
in í einhvern tíma. Það var víst rigning, en 
í minningu ömmu var sól. Þau voru sjálf-
stæð og stuttu síðar gift. Fyrsti dansinn 
af mörgum.

Á sautjánda júní fyrir tuttugu árum var 
fimmtíu ára lýðveldisafmælið. Ég var sex 
ára og í fyrsta sinn föst í bílaumferð. Í 

minningunni sat öll fjölskyldan stöppuð 
saman inni í fjölskyldubílnum og komst 

aldrei lengra en í Ártúnsbrekkuna. 
Lýðveldisafmælið á Þingvöllum 
varð aldrei minning hjá mér. Við 
vorum sjálfstæð, gáfumst upp á 
traffíkinni og brunuðum heim.

ÞEGAR þetta er skrifað, á sjötíu 
ára lýðveldisafmæli Íslendinga, 

er ég á ferð um Suðurríki Bandaríkjanna 
ásamt fjórum öðrum sjálfstæðum stúlkum. 
Við höfum kynnst gestrisni Suðurríkjanna, 
hún er sannarlega ólík þeirri íslensku þótt 
hún sé ágæt líka. Við kunnum eiginlega 
ekkert að haga okkur, allir kalla okkur 
kittycats og opna veitingastaðina sína fyrir 
okkur, hægri vinstri.

FORELDRAR okkar hafa mismiklar 
áhyggjur af okkur. Ein móðirin hefur stöð-
ugar áhyggjur af því að við verðum étnar 
af krókódílum (hún veit ekki að það er 
líklegra að það verði hákarl), við höfum 
fengið tvö símtöl frá öðrum foreldrum og 
ein móðirin er spennt yfir öllum kræsing-
unum sem við höfum sporðrennt á ferð 
okkar. Pabbi er aftur á móti sultuslakur. 
Ég hef ekki heyrt í honum síðan við lögðum 
af stað fyrir utan einn tölvupóst, þar sem 
hann gat ómögulega fundið einhver múffu-
form og spurði hvort ég væri nokkuð með 
þau í láni. Ég held það sé ekki áhugaleysi, 
ég held það sé bara hans leið til að segja að 
hann treystir mér.

Í kvöld fögnum við í fánalitunum, á hvítum 
sandi við bláan sjó – fimm sólbrenndar 
stúlkur. Hæ, hó og jibbí-jei. 
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 Maður var orðinn 
afar spenntur, svo vægt 

sé til orða tekið.
Ásgeir Jóhannsson.

Golfmót 20. júní
Samiðnargolfmótið verður haldið á

HlHlíðíðararvevelllli í Mosfellsbæ föstudaginn 20. júní.
SéSérsrstötök athyygllg ii er v kakiin á á þ þvíví a aðð mómótitiðð erer j jafafnfnfraramt innanféféllags ómótt 

ByByByggggggiðiðnanarr ogog F FITIT o og g keppppt um séér tstökök vererðlðlauaunn hjhjáá hvhvororuu féfélalagiginu fyry ir siig. 
MóMótitiðð erer o opipiðð ölöllulumm féféféllalagsgsmömömönnnnnnumum SS Samamiðiðiðnanarrr ogogog ff fjöjöjölslskykyyldldumum þ þeieirrrra.a.  

RRæ tst verðuðurr útút s samameieigiginlnlegegaa afaf ö öllum teiigug m klkl. 1616.

SkSk árániningng o ogg nánánanariri u upppplýlýsisingngar í í síímaa 53535656000000 
ððeðeða ksksk iririffsfstototofafafa@s@s@samamamidididnn.n.isisis..

wwwww.w.sasamiim ddn i.is

Markið sem Sofiane 
Feghouli skoraði fyrir 
Alsír gegn Belgíu í gær 

var ansi sögulegt.
Alsír hafði þá leikið  sex 

leiki í röð á HM án þess að 
skora og markið kom eftir 506 
mínútna bið eftir marki.

Markið kom líka í veg fyrir 
niðurlægingu þar sem metið 
yfir flestar mínútur án marks 
á HM er 517 mínútur og 
það vafasama met er í eigu 
Bólivíu.Allt um HM á Vísi

Álögum létt af liði Alsírs er það 
náði að skora gegn Belgíu

22.00 KAMERÚN-KRÓATÍA 
Bæði þessi lið töpuðu leikjum sínum 
í fyrstu umferð riðlakeppninnar 
og það lið sem tapar er úr leik 
í baráttunni um að komast 
áfram. Samuel Eto’o og félagar í 
Kamerún komust ekki einu sinni á 
blað í fyrsta leiknum og verður því 
pressa á honum gegn Íslandsbön-
unum í kvöld.

Tilþrifin sem Marouane 
Fellaini sýndi í leik Belga og 
Alsírs í gær komu stuðnings-
mönnum Man. Utd í opna 
skjöldu.

Hann hleypti gríðarlegu lífi 
í leik Belga og jafnaði metin 
með stórkostlegu skallamarki.

Þess utan lék hann á als 
oddi út leikinn. Kom sér í fleiri 
færi, gaf fyrir og var hreinlega 
óstöðvandi. Hvar var þetta 
síðasta vetur? spurðu Man. 
Utd-menn í gær.

STJARNA
GÆRDAGSINS

Marouane Fellaini
Belgía

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

ÚRSLIT
HM Í BRASILÍU

H-RIÐILL
BELGÍA - ALSÍR 2-1
0-1 Sofiane Feghouli, víti (25.), 1-1 Marouane 
Fellaini (70.), 1-2 Dries Mertens (80.).

RÚSSLAND - SUÐUR-KÓREA
Leiknum var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór 
í prentun.

A-RIÐILL
BRASILÍA - MEXÍKÓ 0-0

STAÐAN
Brasilía 2 1 1 0 3-1 4
Mexíkó 2 1 1 0 1-0 4
Kamerún 1 0 0 1 0-1 0
Króatía 1 0 0 1 1-3 0

LEIKIR DAGSINS
B-RIÐILL: Ástralía - Holland kl. 16.00
B-RIÐILL: Spánn - Síle kl. 19.00
H-RIÐILL: Kamerún - Króatía kl. 22.00

BORGUNARBIKAR KARLA
BÍ/BOLUNGARVÍK - ÍR 5-2
1-0 Ólafur Atli Einarsson (1.), 1-1 Jónatan Hró-
bjartsson (44.), 1-2 Haraldur Árni Hróðmarsson 
(73.), 2-2 Loic Mbang Ondo (90.), 3-2 Björgvin 
Stefánsson (90.+5), 4-2 Björgvin Stefánsson 
(111.), 5-2 Björgvin Stefánsson (116.).

Þetta var fyrsti leikurinn í 16-liða úrslitum 
keppninnar. 

NÆSTU LEIKIR
Miðvikudagur 18. júní: 
18.00 ÍBV - Valur.
19.15 KV - Fram
19.15 Stjarnan - Þróttur
19.15 Víkingur R. - Fylkir
Fimmtudagur 19. júní: 
20.00 Breiðablik - Þór
20.00 KR - Fjölnir
20.00 Keflavík - Hamar

ARON  Fékk úr litlu að moða 
gegn Gana en gerði sitt vel.

HANDBOLTI  Eins og Fréttablað-
ið greindi frá í gær er lands-
liðsmaðurinn Kári Kristján 
Kristjánsson hundfúll með 
hegðun uppeldisfélags síns, 
ÍBV.

Hann taldi sig hafa komist að 
samkomulagi um samning við 
ÍBV er félagið dró í land um 
síðustu helgi. Kári var mjög 
hissa á þessum vinnubrögðum 
handknattleiksdeildarinnar og 
vandaði henni ekki kveðjurnar 
í viðtali í gær.

Þar sagðist hann hafa verið 

svikinn af uppeldisfélagi sínu 
og það væri mjög sárt.

Forsvarsmenn handknatt-
leiksdeildar ÍBV vildu ekki tjá 
sig um málið í gær er íþrótta-
deild leitaði eftir viðbrögðum. 

Þeir funduðu þó um málið í 
gærkvöld og höfðu engin tíð-
indi borist af fundinum er 
Fréttablaðið fór í prentun.

 - hbg

Tjá sig ekki um Kára
Fundað hjá stjórn ÍBV um málefni Kára Kristjáns.

HVAÐ NÆST?  Kári Kristján 
veit ekki hvar hann spilar 
næst. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FÓTBOLTI Aron Jóhannsson braut 
blað í íslenskri íþróttasögu þegar 
hann varð fyrsti leikmaðurinn til 
að taka þátt í úrslitakeppni HM í 
knattspyrnu. Þá kom hann inn á 
sem varamaður er lið hans, Banda-
ríkin, vann 2-1 sigur á Ganverjum. 

Aron kom inn á fyrir sóknar-
manninn Jozy Altidore á 23. mín-
útu þegar sá síðarnefndi tognaði 
aftan í læri. Eldri bróðir Arons, 
Ásgeir, sat spenntur heima við 
sjónvarpsskjáinn og viðurkenn-
ir að hjartað hafi byrjað að slá 
hraðar þegar hann sá að Altidore 
meiddist.

„Þá vissi maður að hann væri 
að koma inn og maður var orð-
inn afar spenntur, svo vægt sé til 
orða tekið,“ sagði Ásgeir í sam-
tali við Fréttablaðið í gær en hann 
var þá að undirbúa brottför sína 
til Brasilíu. Þangað heldur hann 
með foreldrum Arons, kærustu og 
umboðsmanni.

Ásgeir óttaðist ekki að Jürgen 
Klinsmann, þjálfari bandaríska 
liðsins, myndi setja Chris Wondol-
owski, hinn sóknarmanninn á 
varamannabekk Bandaríkjanna, 
inn á fyrir Altidore. „Ég þóttist nú 
vita að Aron væri á undan honum í 
goggunarröðinni og sem betur fer 
var það rétt. En svo veit maður 
ekkert hvað gerist í næsta leik þó 
svo að ég telji líklegra að Klins-
mann verði með Aron í byrjunar-
liðinu í næsta leik, verði Altidore 
frá vegna meiðsla.“

Aron átti góðar sendingar
Þó svo að Bandaríkin hafi að 
lokum unnið 2-1 sigur með marki 
Johns Brooks, annars varamanns, 
undir lok leiksins, voru Ganverjar 
sterkari aðilinn lengst af í leiknum 
og sóttu stíft.

„Það var erfitt fyrir hann að 
vera framherji í svona leik. Hann 
fékk ekki úr miklu að moða þegar 
liðið hans var aðallega að verjast. 
En Aron átti nokkrar góðar send-
ingar og þó svo að hann hafi ekki 
mikið sést í þessum leik kemur 
það kannski í þeim næsta,“ segir 
Ásgeir.

Verður ekki mikið stærra
Óhætt er að segja að það ríki mikil 
spenna í hópnum sem fer til Brasi-
líu en Ásgeir er einnig spenntur 

fyrir því að fá að upplifa 
heimsmeistarakeppnina í 
svo miklu návígi, líkt og 
hver annar knattspyrnu-
áhugamaður.

„Þetta verður ekki 
mikið stærra,“ segir 
Á s g e i r .  „ Þ a ð 
skemmi r  svo 
heldur ekk i 
fyrir að sjá 
bróður sinn 
spila.“

Bandaríkin 
mæta Portúgal í 
borginni Manaus 
á sunnudagskvöld 
en hún er í miðjum 
regnskóginum. Portúgal 
steinlá fyrir Þýskalandi 
í fyrradag, 4-0, en Ásgeir 
reiknar með erfiðum leik 
fyrir Aron og samherja 
hans.

„Portúgal er ekki jafn 

lélegt og það sýndi gegn 
Þjóðverjum, svo mikið 
er víst. Þetta verður 
afar spennandi leikur 
því Bandaríkin koma 

sér í afar góð mál með 
sigri.“

Vildi ekki trufla 
hann
Ásgeir hafði 
ekki náð tali af 

bróður sínum 
eftir leikinn gegn 

Ganverjum og átti 
ekki von á því að 

ræða við hann fyrr 
en úti í Brasilíu.

„Það er þétt dag-
skrá hjá liðinu og 

maður vill helst ekki 
vera að trufla. Ég sendi 

honum bara SMS og óskaði honum 
til hamingju.“

Ákvörðun Arons um að gefa 
fremur kost á sér í bandaríska 
landsliðið en það íslenska var og 
er enn umdeild en Ásgeir segist 
fyrst og fremst hafa fengið góð 
viðbrögð við ákvörðun hans og 
þátttöku á HM.

„Að minnsta kosti af því að 
dæma sem ég heyri af fólkinu í 
kringum mig. Maður les svo ýmis-
legt neikvætt líka á netinu enda 
eðlilegt að það séu ekki allir sam-
mála um þetta. En viðbrögðin eru 
yfirleitt jákvæð og allir virðast 
mjög hrifnir af öllu saman.“

 eirikur@frettabladid.is

Viðbrögðin yfi rleitt jákvæð
Ásgeir Jóhannsson átti erfi tt með að hemja sig þegar bróðir hans, Aron, kom inn á sem varamaður snemma 
leiks í liði Bandaríkjanna gegn Gana á HM í Brasilíu í fyrrakvöld. Fjölskyldan heldur utan til Brasilíu í dag.

STYÐUR BRÓÐUR SINN  Ásgeir er hér í landsliðstreyju Bandaríkjanna sem ber sama föðurnafn og hans eigið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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með því að skella í þig Hleðslu eða njóttu hennar á milli mála.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HM: KAMERÚN - KRÓATÍA
STÖÐ 2 SPORT 2 Stöð 2 Sport 2 sýnir 
beint frá leik Kamerún og Króatíu á 
heimsmeistaramótinu í knattspyrnu 
sem fram fer í Brasilíu 2014.

Léttbylgjan kl. 15
Erna Hrönn
Útvarps- og söng-
konan Erna Hrönn 
fylgir þér heim úr 
vinnunni með 
þægilegri 
tónlist á Létt-
bylgjunni frá 
kl. 15-19 alla 
miðviku-
daga.

20.00 Árni Páll Sáttur formaður? 20.30 Perlur 
Páls Steingrímssonar Skarfurinn 1.2 21.00 Í 
návígi Umsjón Páll Magnússon. 21.30 Á ferð og 
flugi 10 þúsund ferðamenn á dag

12.10 Charlie & Boots  
13.50 Diary of  a Wimpy Kid. Rod-
rick Rules  
15.30 The Three Stooges
17.05 Charlie & Boots  
18.45 Diary of  a Wimpy Kid. Rod-
rick Rules
20.25 The Three Stooges
22.00 Youth in Revolt
23.30 Source Code
01.00 Hanna
02.50 Youth in Revolt  

08.00 US Open 2014 14.30 2013 Players 
Championship Official 15.20 Feherty  16.05 
Golfing World 2014  16.55 Inside The PGA Tour 
2014 17.20 Einvígið á Nesinu  18.15 Golfing 
World 2014 19.05 PGA Tour 2014

07.00 HM Messan  
07.45 Rússland - Suður-Kórea  
12.50 Belgía - Alsír  
14.30 Brasilía - Mexíkó
16.10 Fernando Hierro
16.35 HM Messan
17.20 Rússland - Suður-Kórea 
19.00 Croatia, Brasilia and Cameroon  
19.30 Ástralía - Holland  
21.10 HM Messan
21.50 Kamerún - Króatía  BEINT
00.00 Spánn - Chile
01.40 HM Messan  
02.25 Kamerún - Króatía  

07.00 NBA 2013/2014 - Final Games  
14.05 Arsenal -  Liverpool  
16.00 KS-deildin  
16.30 Ístölt á Svínavatni  
17.00 NBA 2013/2014 - Final Games  
18.50 Stjarnan  
19.20 Moto GP - Katalónía  
20.20 Bosnía - Ísland
21.45 Keflavík - Stjarnan
23.35 Pepsímörkin 2014  
00.50 UFC Now 2014  

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.45 Dogs in the City (3:6)
16.30 Fat & Back
17.30 Psych (7:16)
18.15 Dr. Phil
18.55 The Good Wife (19:22)
19.40 America’s Funniest Home Videos
20.05 Save Me (4:13)  Skemmtileg-
ir þættir með Anne Heche í hlutverki 
verðufræðings sem lendir í slysi og í 
kjölfar þess telur hún sig vera komin í 
beint samband við Guð almáttugan. 
20.30 America’s Next Top Model 
(1:16)  Bandarísk raunveruleikaþáttaröð 
þar sem Tyra Banks leitar að næstu of-
urfyrirsætu.  Þetta er í fyrsta sinn sem 
fleiri en 14 þátttakendur fá að spreyta 
sig í keppninni enda taka piltar líka þátt 
í  þetta sinn. 
21.15 Emily Owens M.D. (4:13)  Emily 
Owens er nýútskrifaður læknir og hefur 
fengið starf á stórum spítala í Denver. 
22.00 Ironside (2:9)
22.45 The Tonight Show
23.30 Leverage (7:15)
00.15 House of Lies (1:12)
00.40 Ironside (2:9)
01.25 The Tonight Show
02.10 Pepsi MAX tónlist

13.20 HM í fótbolta (Rússland - Suður-
Kórea) Upptaka frá leik Rússlands og 
Suður Kóreu á HM í fótbolta.
15.10 Táknmálsfréttir
15.20 HM stofan
15.50 HM í fótbolta (Ástralía - Hol-
land)  BEINT
18.00 Fréttir
18.20 Veðurfréttir
18.25 Íþróttir
18.30 HM stofan  
18.50 HM í fótbolta (Spánn - Chile) 
 BEINT
20.50 HM stofan
21.20 Víkingalottó
21.25 Blásið í glæður (5:6) (Schmokk) 
 Norsk gamanþáttaröð um par sem reyn-
ir að kynda undir ástarblossanum sem 
virðist hafa dofnað í  hversdagsleikan-
um. Aðalhlutverk: Axel Aubert og Ine 
Finholt Jansen. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.20 Veðurfréttir
22.25 Leyndardómar Suður Ameríku 
– Frjálsar ástir í Argentínu (Secrets of 
South America: Generation Sex)  Vönduð 
heimildarmynd frá BBC þar sem Suður-
Ameríka er skoðuð frá nýju sjónarhorni.  
Hér er kynlífsfrelsi stillt upp á móti kaþ-
ólsku kirkjunni sem fordæmir samkyn-
hneigð og fóstureyðingar á sama tíma.
23.15 Látið okkur fá féð (Why Pov-
erty? Give us the Money)  Í myndinni er 
sagt frá góðgerðarstarfi Bobs Geldofs 
og Bonos úr hljómsveitinni U2 og spurt 
hvort það hafi verið til einhvers.
00.10 HM í fótbolta (Kamerún - 
Króatía) 
02.00 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm in the Middle  (20:22)
08.30 Wipeout
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (43:175) 
10.15 Spurningabomban
11.05 Touch  (7:14) 
11.50 Grey‘s Anatomy  (18:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Veistu hver ég var?  
13.50 Up All Night  (24:24) 
14.15 2 Broke Girls  (20:24) 
14.40 Sorry I’ve Got No Head  
15.10 Tommi og Jenni  Tommi
15.35 Grallararnir
16.00 Frasier  (10:24) 
16.25 The Big Bang Theory  (6:24)
16.45 How I Met Your Mother 
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  (7:25) 
18.23 Veður  Ítarlegt veðurfréttayfirlit.
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 Svínasúpan  (7:8) 
19.35 The Middle  (5:24)
20.00 How I Met Your Mother  (9:24) 
20.20 Lífsstíll  
20.40 Dallas  (4:15) 
21.25 Mistresses  (2:13) 
22.10 Believe  (11:13)
22.55 NCIS  (16:24) 
23.35 Person of Interest  (19:23) 
00.20 Those Who Kill  (2:10) 
01.05 We Bought a Zoo  
03.05 Haunting of Molly Hartley  
04.30 Green Street Hooligans 2  

17.55 Strákarnir
18.25 Friends  (18:24) 
18.50 Seinfeld  (4:23) 
19.15 Modern Family  
19.40 Two and a Half Men  (15:22) 
20.05 Örlagadagurinn 
20.40 Heimsókn  21.00 Breaking Bad  
21.50 Chuck  (12:13) 
22.35 Cold Case  (8:23) 
23.20 Without a Trace  (15:24) 
00.05 Harry‘s Law  (6:12) 
00.50 Örlagadagurinn  (6:30)
01.25 Heimsókn
01.45 Breaking Bad  
02.35 Chuck  (12:13) 
03.20 Cold Case  (8:23) 
04.10 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveinsson  07.45 Ævintýraferðin  07.55 UKI  08.00 
Ofurhundurinn Krypto  08.25 Skógardýrið Húgó 
 08.47 Tommi og Jenni  08.55 Hókus Pókus 09.00 
Brunabílarnir 09.25 Latibær  09.47 Gulla og græn-
jaxlarnir 10.00 Dóra könnuður 10.24 Mörgæsirnar 
10.45 Doddi litli 10.55 Rasmus Klumpur 11.00 
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveinsson 11.45 
Ævintýraferðin 11.55 UKI  12.00 Ofurhundurinn 
Krypto  12.25 Skógardýrið Húgó  12.47 Tommi og 
Jenni  12.54 Hókus Pókus 13.00 Brunabílarnir  13.23 
Latibær  13.47 Gulla og grænjaxlarnir  14.00 Dóra 
könnuður 14.24 Mörgæsirnar 14.45 Doddi litli 
14.55 Rasmus Klumpur 15.00 Áfram Diego, áfram! 
 15.24 Svampur Sveinsson  15.45 Ævintýraferðin 
 15.55 UKI  16.00 Ofurhundurinn Krypto  16.25 
Skógardýrið 16.47 Tommi og Jenni  16.54 Hókus 
Pókus   17.00 Brunabílarnir  17.23 Latibær 17.47 
Gulla og grænjaxlarnir  18.00 Dóra könnuður  18.24 
Mörgæsirnar 18.45 Doddi litli 18.56 Rasmus 
Klumpur 19.00 Rauðhetta... með nýju bragði 2 
20.25 Sögur fyrir svefninn

18.15 Malibu Country  (11:18)
18.35 Bob‘s Burgers  (19:23) 
19.00 H8R  (3:9) 
19.40 Baby Daddy  (14:16) 
20.05 Revolution  (16:22)
20.45 Tomorrow People  (18:22) 
21.25 Damages  (3:10) Fjórða þátta-
röð þessa magnaða lögfræðitryllis með 
Glenn Close og Rose Byrne í aðalhlut-
verkum.
22.20 Ravenswood  (2:10) Spennandi 
þættir um fimm ókunnuga einstaklinga 
sem tengjast nánum böndum og takast 
á við bölvun sem hvílir á bænum þeirra 
Ravenswood.
23.05 The 100  (3:13)
23.45 Supernatural  (19:22) 
00.30 H8R  (3:9) 
01.15 Baby Daddy  (14:16) 
01.40 Revolution  (16:22) 
02.25 Tomorrow People  (18:22)
03.10 Damages  (3:10)
04.00 Tónlistarmyndbönd

Íslenskukennsla
fyrir útlendinga

Umsóknarfrestur er 11. júlí 2014

Fararstjóri: Kristín Jóhannsdóttir

Sumar 14 7. - 14. ágúst

 Hamborg & Lübeck

Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790
bokun@baendaferdir.is
Síðumúla 2, 108 Reykjavík

Sumarfrí á döfinni? Hér er frábær ferð sem tvinnar 
saman sögu, menningu og töfrandi náttúrufegurð. 
Lübeck er sannkölluð perla Norður-Þýskalands 
„Drottning hafsins og marsipangerðar“. 

Verð: 189.900 kr. á mann í tvíbýli.
Mjög mikið innifalið!
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.20
Lífsstíll
 Glæsilegur tískuþáttur þar 
sem Theodóra Mjöll fj allar 
um allt sem tengist tísku, 
hönnun og lífsstíl. Hár-
greiðslumeistarinn Theo-
dóra Mjöll hefur gefi ð 
út metsölubækurn-
ar Hárið, Innblást-
ur og Lokkar og 
heldur úti vinsælu 
tískubloggi á 
trendnet.is.

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.

BREAKING BAD
STÖÐ 3 KL. 21  Spennuþáttur með kol-
svörtum húmor um efnafræðikennara 
og fj ölskyldumann sem kemst að því 
að hann eigi aðeins tvö ár eft ir ólifuð. 
Þá ákveður hann að tryggja fj árhag 
fj ölskyldu sinnar með því að nýta efna-
fræðiþekkingu sína og hefj a framleiðslu 
og sölu á eiturlyfj um. 
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„Mér finnst ískalt, alvöru kókos-
vatn bæði elegant og bragðgóður 
drykkur.“
Heilsukokkurinn Rikka.

UPPÁHALDSDRYKKUR

… og passar með öllu

www.ms.is
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„Þetta verður svona fyrsti formlegi leikurinn 
okkar, þó svo að við séum í raun að spila inn-
byrðis,“ segir Guðný Jónsdóttir, stofnandi roll-
er derby á Íslandi en á laugardaginn fer fram 
fyrsti roller derby-leikurinn hér á landi.

Roller derby er hröð snertiíþrótt sem marg-
ir lýsa sem ruðningi á hjólaskautum. Leikmenn 
skauta í hringi, hrinda andstæðingum úr vegi og 
reyna að skora stig.

 „Liðið var stofnað fyrir um það bil þremur 
árum en þetta fór allt rólega af stað til að byrja 
með. Allir íþróttasalir héldu að það kæmu risp-
ur eftir skautana svo til að byrja með æfðum 
við í bílakjallaranum á Höfðatorgi,“ segir 
Guðný, sem er einn fimm þjálfara liðsins.

Leikurinn á laugardaginn fer fram í Hertz-
höllinni á Seltjarnarnesi klukkan 12.00. Er 
hann hluti af undirbúningi liðsins fyrir fyrstu 
keppnisferðina en liðið er á leiðinni til Finn-
lands í júlí. Guðný segir að hópnum verði skipt 
í tvennt og keppa stelpurnar því innbyrðis, 
enda ekkert annað roller derby-lið á Íslandi.

„Við erum um 35 í félaginu en erum 12 á leið-
inni til Finnlands að spila. Í október fáum við 
svo franskt lið í heimsókn svo hjólin eru farin 
að snúast almennilega núna,“ segir Guðný, sem 
hvetur fólk til að mæta á laugardaginn.

„Við förum í sumarfrí í júlí en byrjum aftur 
í ágúst með sérstakt nýliðaprógramm. Svo það 
er um að gera að fylgjast með okkur.“  - ka

Konur spila fyrsta roller derby-leikinn
Fyrsti formlegi roller derby-leikurinn verður spilaður á laugardag. Fram undan er keppnisferð til Finnlands.

TIL Í SLAGINN   Um 35 konur æfa roller derby hjá 
Roller Derby Ísland. Tólf þeirra eru nú á leiðinni til 
Finnlands í keppnisferð.  MYND/PÉTUR JÓHANN PÉTURSSON

„Þetta er í fyrsta skipti sem við 
höldum svona flotta tónleika. 
Neyðarsöfnunin okkar fór akkúrat 
saman við hjólamót Alvogen sem 
fram fer í Hörpu, svo þetta smell-
passaði allt saman,“ segir Stefán 
Ingi Stefánsson, framkvæmda-
stjóri UNICEF, en hinn 3. júlí fara 
fram stórtónleikar í Silfurbergi 
til styrktar hjálparstarfi UNI-
CEF í Suður-Súdan. Hjaltalín, Páll 
Óskar, Snorri Helgason og Kaleo 
eru á meðal þeirra sem koma fram 
á tónleikunum. Miðaverð er 4.500 
krónur en miðasala hefst á föstu-
daginn. 

Um 50.000 börn í Suður-Súdan 
eru nú þegar lífshættulega van-
nærð og yfir 740.000 börn undir 
fimm ára aldri eiga á hættu að 
verða vannæringu að bráð. „Alv-
ogen kostar alla tónleikana og því 
rennur allur ágóði beint til okkar, 

sem er algjörlega frábært,“ segir 
Stefán, sem sjálfur er á leiðinni 
til Suður-Súdan að fylgja verk-
efninu eftir. „Það er mikið neyðar-
ástand sem ríkir á þessu svæði. 
Mörg börn standa frammi fyrir 
vannæringu og eru á flótta. Það 
verður átakanlegt en spennandi 
að fylgja þessu eftir alla leið.“ 
Snorri Helgason hvetur fólk til 
þess að mæta á tónleikana. „Það 
er auðvelt að gleyma því hér í 
bómullarhnoðra norðursins hvers 
konar neyð ríkir annars staðar í 
heiminum og nú er komin upp 
bókstaflega grafalvarleg staða í 
Suður-Súdan sem við verðum að 
bregðast við. Ég hlakka til að fá 
að leggja mitt af mörkum í þess-
ari baráttu og vona að sjá sem 
flesta í Hörpunni 3. júlí. Réttum 
Súdönum almennilega hjálpar-
hönd.“  - ka

Styrkja vannærð 
börn í Afríku
Hinn 3. júlí fara fram tónleikar í Hörpu til styrktar 
hjálparstarfi  UNICEF í Suður-Súdan. Hjaltalín, Páll 
Óskar, Snorri Helgason og Kaleo eru á meðal fl ytjenda.

FYLGIR VERKEFNINU EFTIR  Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmdastjóri UNICEF, er 
á leiðinni til Suður-Súdans en þar ríkir mikið neyðarástand.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Það gekk bara mjög vel, gat 
stundum verið smá skrítið en mjög 
skemmtilegt,“ segir hinn tólf ára 
knapi Arnar Máni Sigurjónsson en 
honum verður fylgt eftir af töku-
liði Kukls á Landsmót hestamanna 
á Gaddstaðaflötum við Hellu dag-
ana 30. júní til 6. júlí. „Það var 
bara hringt í pabba og hann feng-
inn til að fá mig í þetta,“ segir ungi 
knapinn en nú þegar hafa verið 
gerðir sjónvarpsþættir um und-
irbúning hans og undankeppni. 
Síðan verða einnig gerðir þætt-
ir um þátttöku hans í keppninni 

sjálfri og þeir klipptir jafnóðum og 
sýndir í Sjónvarpi Símans. Arnar 
Máni var í hestamennsku þegar 
hann var yngri en hann segir 
áhugann hafa kviknað fyrir alvöru 
á landsmóti hestamanna árið 2011. 
Aðspurður hvort hann sé stress-
aður fyrir landsmótið segir hann 
stressið ekki vera byrjað að segja 
til sín. „Ég fer á bak nánast alla 
daga,“ segir Arnar, „en ekki með 
hestinn sem ég ætla með á lands-
mót, hann fær að hvíla sig.“ Þrátt 
fyrir ungan aldur þykir Arnar 
Máni vera með efnilegustu knöp-

um á landsmótinu. Hann keppir nú 
á sínu öðru landsmóti og gerði sér 
lítið fyrir á dögunum þegar hann 
vann úrtökumótið hjá Fáki á hest-
inum Hlekk frá Bjarnarnesi með 
einkunnina 8,65, sem verður að 
teljast ansi gott.

Eins og áður hefur komið fram 
geta áhugasamir fylgst með unga 
knapanum á Sjónvarpi Símans á 
sérstakri Landsmótsrás þar sem 
verða beinar sjónvarpsútsend-
ingar frá Landsmótinu ásamt tutt-
ugu mínútna sjónvarpsþáttum um 
Arnar Mána.  baldvin@frettabladid.is

Upprennandi knapi
Arnar Máni Sigurjónsson er tólf ára knapi sem Sjónvarp Símans hefur ákveðið 
að fylgja eft ir á Landsmót hestamanna á Gaddstaðafl ötum í lok júní.

UNGUR OG ÁHUGASAMUR  Arnar Máni segir áhugann hafa kviknað á landsmóti hestamanna 2011. 
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- verslun, menning og matur
Verð á mann í tvíbýli.
Innifalið er flug með sköttum og gjöldum, 
gisting í 3 nætur á Holiday Inn Commercial Road**** 
með morgunverði og 10 kg. í handarangri.
Tímabil: 27.– 30. júní.

Verð á mann í tvíbýli.
Innfalið er flug með sköttum og gjöldum, 
gisting í 3 nætur á Leonardo Hotel Berlin*** 
með morgunverði og 10 kg. í handfarangri.
Tímabil: 26. – 29. júní.

Verð á mann í tvíbýli.
Innifalið er flug með sköttum og gjöldum, 
gisting í 3 nætur á Akzent City Hotel*** 
með morgunverði og 10 kg. í handfarangri.
Tímabil: 26. – 29. júní, 28. – 31. ágúst
og 11. – 14. september.
 

Verð á mann í tvíbýli.
Innifalið er flug með sköttum og gjöldum,
gisting í 7 nætur á Eurohotel*** með 
morgunverði og 10 kg. í handfarangri.
Tímabil: 22. – 27. júlí.
 

Í BERLÍN

UPPLIFÐU ÞITT

Vill einungis rautt M&M
Plötusnúðurinn Carl Craig er meðal 
þeirra 150 listamanna sem fram 
koma á tónlistarhátíðinni Secret 
Solstice. Listamennirnir setja margir 
hverjir fram undarlegar kröfur, en 
Carl Craig vill einungis rautt M&M. 
Að sögn Egils Ólafs Thorarensen, 
sem starfar á hátíðinni þarf að kalla 
út heilan starfsmann í málið.

„Það þarf að sigta rauðu M&M-in 
úr marglitu kúlunum,“ segir Egill, 
og bætir við að margir 
listamannanna sem 
væntanlegir eru til 
landsins hafi sér-
þarfir. „Þetta er bara 
hluti af starfinu.“ 
  - lkg

Gleði eftir Grímu
Grímuhátíðin var haldin á mánudag 
og var hin glæsilegasta í sniðum. 
Eftir hátíðina var haldið partí sem 
stóð langt fram eftir kvöldi. Ýmsir 
brugðu á leik, meðal annars Selma 
Björnsdóttir sem gerði sér lítið 
fyrir og söng Álfar eftir Magnús 
Þór, dansandi gestum í partíinu til 
mikillar gleði. Plötusnúðurinn Jói 
B þeytti skífum og Grettir Valsson, 
upprennandi leikhússtjarna, vakti 
verðskuldaða athygli með glæsileg-

um sporum á dans-
gólfinu. Það voru 
svo stúlkurnar 

í Reykjavíkur-
dætrum sem 
héldu dansgólf-

inu lifandi 
fram eftir 
kvöldi.  - bþ
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