
ORKUMÁL Raforkuflutningar til 
Eyjafjarðar eru afar ótryggir 
og þurfa mörg stór fyrirtæki að 
treysta á skerðanlegan orkuflutn-
ing og hefur það áhrif á atvinnu-
starfsemi í Eyjafirði. Fyrirtæki 
á svæðinu hafa þurft að keyra á 
varaaflstöðum knúnum steinolíu 
þegar raforka hefur verið skert til 
þeirra. Becromal á Akureyri tekur 
rúmlega 80 prósent af allri raf-
orku sem kemur inn á Eyjafjarðar-
svæðið. Nú er svo komið að nýr 
iðnaður getur ekki sest að á Eyja-
fjarðarsvæðinu því flutningslínur 
inn á svæðið eru fulllestaðar.

Þórður Guðmundsson, forstjóri 
Landsnets, segir ástandið alls 
ekki gott. „Það er vissulega rétt 
að þessi mál eru ekki í góðum far-
vegi. Blöndulína þrjú hefur verið 
á teikniborðinu lengi og höfum við 
beðið í um fimm ár. Landsnet væri 
búið að fjárfesta í flutningi inn á 
Eyjafjarðarsvæðið fyrir um 12-15 
milljarða ef sveitarfélög væru 
búin að klára skipulagið hjá sér. 
Þau hafa dregið lappirnar.“

Unnsteinn Jónsson, verksmiðju-
stjóri Vífilfells á Akureyri, segir 
raforkuflutninginn setja starf-
seminni hjá fyrirtækinu  nokkrar 
skorður. „Við höfum verið að 
keyra á olíu í vor sem og síðasta 
vor. Við kaupum trygga orku en 

 ótryggan flutning. Flutningurinn 
á raforkunni er þannig að okkur 
 stendur ekki til boða að kaupa 
trygga raforkuflutninga frá 
Landsneti því byggðalínan býður 
ekki upp á það. Þetta setur okkur 
í afar erfiða stöðu,“ segir Unn-
steinn. 

Kristín Halldórsdóttir, mjólkur-
bússtjóri MS á Akureyri, segir 
fyrirtækið einnig í erfiðri stöðu. 
„Við höfum keyrt steinolíukatla til 
að búa til gufu til þess að fram-
leiða vörur hjá okkur, sem er 
 fjórum sinnum dýrara en raf-
magn.“  - sa / sjá síðu 6
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R ósa Þorvaldsdóttir, meistari í snyrtifræðum, kennari og fótaaðgerðafræðingur, er eigandi 
Snyrtimiðstöðvarinnar Lancome. Hún 
hefur rekið eigin stofu samfellt í 35 ár. 
„Við tökum á móti fólki á öllum aldri, konum og körlum, í slakandi andlits- og 
líkamsmeðferðir og leggjum mikið upp 
úr þægilegu andrúmslofti. Ég fæ fólk til 
mín í alls konar ástandi og okkar mark-
mið er alltaf að hjálpa fólki að líða betur 
í líkama og sál.“

MÆLIR MEÐ GOJIBERJUMHverri meðferð fylgir húðgreining og ráðleggingar um umhirðu húðar, segir 
Rósa. „Ég er með mismunandi ráð-leggingar fyrir hvern og einn en bendi 
öllum á að borða hollt og fara vel með 
líkamann. Gojiber eru ein næringar-ríkasta fæða sem ég veit um og algjört 
töfraefni fyrir húðina, neglurnar og hárið. Ég bendi mörgum á að ef þeir vilja fallegt og heilbrigt útlit eru gojiber 

frábær lausn. Ég tek sjálf gojifæðubótar-
efni daglega því mér finnst það minnka 
sykurþörf og gefa mér nauðsynlega við-
bótarorku. Einfalt og þægilegt,“ segir Rósa og brosir.

Gojiber eru af mörgum talin næringarríkasta fæða sem finnst í nátt-úrunni

amínósýrum, víta mínum og steinefnum 
og einstaklega rík af andoxunarefnum 
sem vinna gegn öldrun og gefa húð, hári 
og nöglum fallegan ljóma. Einnig bæta 
þau sjónina, skerpa hugsun, auka lífs-orku og styrkja ónæmiskerfið

HAMINGJUBERINBALSAM KYNNIR  Gojiber – nýtt frá Natural Health Labs. Stuðlar að hreysti 

og langlífi ásamt því að gefa húð, hári og nöglum fallegan ljóma. Tilvalið 

fyrir þá sem vilja neyta gojiberja á auðveldan og þægilegan máta.

MÆLIR MEÐ GOJI „Gojiber eru ein næringarríkasta fæða sem ég veit um og 

algjört töfraefni fyrir húðina, neglurnar og hárið,” segir Rósa.
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RÁÐLÖGÐ NOTKUN
 Taktu eitt til þrjú hylki m ð

HÁDEGISTÓNLEIKAR Í HALLGRÍMSKIRKJUKammerkórinn Schola cantorum stendur fyrir  hádegistón-
leikum á miðvikudögum í Hallgrímskirkju í sumar. Fluttar 

verða kórperlur eftir íslensk tónskáld ásamt íslenskum 
þjóðlögum. Tónleikarnir hafa jafnan hlotið lof áheyr-
enda. Nánar á www.scholacantorum.is.
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Launavísitala í maí hækkar
Launavísitala í maí 2014 er 480,4 stig og hækkaði um 0,4 prósent frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,2 pró-sent. Hagstofan greinir frá þessu.

Vísitala kaupmáttar launa í maí 2014 er 117,0 stig og hækkaði um 0,3 prósent frá fyrri mánuði. Síð-ustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa hækkað um 2,7 prósent.
Í launavísitölu maímánaðar gætir áhrifa kjara-samninga fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga við  nokkur stéttar félög opinberra starfsmanna sem undir-ritaðir voru í mars og apríl 2014.  - rkr

Semja um smíði ísfi sktogara
Stjórn HB Granda hf. hefur ákveðið að ganga til samninga við tyrknesku skipasmíðastöðina Celiktr-ans Deniz Insaat Ltd. um smíði á þrem ísfisktog-uru á d ll

TAKTU GRÆNU 

   SKREFIN 
  MEÐ OKKUR!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Okkur stendur ekki til boða að kaupa trygga raf-
orkuflutninga frá Landsneti því byggðalínan býður ekki 

upp á það. Þetta setur okkur í afar erfiða stöðu. 
Unnsteinn Jónsson,  

verksmiðjustjóri Vífilfells á Akureyri.

SKOÐUN Þorsteinn Már Baldvinsson 
skrifar um kæru Samherja á hendur 
héraðsdómara. 12

SPORT Kristján Gauti Emils son ætlar 
sér aftur í atvinnumennsku. 26

Orri Helgason gekk sýningarpallinn 
fyrir Versace um nýliðna helgi. 30

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

STÖKKTU

9.990  kr.

FRÁ
ÚTLANDA

TIL

➜ Becromal orkufrekt

■ Becromal  ■ Þjónusta
 ■ Heimili  ■ Annað  ■ Annar iðnaður

82,11%

5,15%

7,31%7,31%

4,96%

0,48%

Bolungarvík 13°  S 4
Akureyri 14°  S 2
Egilsstaðir 15°  S 6
Kirkjubæjarkl. 11°  A 5
Reykjavík 13°  ASA 6

Væta    víða á landinu í dag en þurrt að 
mestu á Vestfjörðum. Strekkingur með 
S-ströndinni en annars fremur hægur 
vindur. Hiti 10-18 stig. 4

STJÓRNMÁL Stjórnarskrárnefnd 
hefur einkum fjallað um fjóra 
málaflokka þá mánuði sem hún 
hefur verið að störfum; það er 
þjóðaratkvæðagreiðslur á grund-
velli undirskrifta, framsal vald-
heimilda í þágu alþjóðasamvinnu, 
auðlindir og umhverfisvernd.

Stjórnarskrárnefnd kynnti 
fyrstu áfangaskýrslu sína í gær. 
Nefndin var skipuð fulltrúum allra 
flokka sem áttu sæti á Alþingi í 

nóvember síðastliðnum.  Nefndin 
heldur þeim möguleika opnum að 
kjósa um breytingar á  stjórnar-
skránni samhliða forsetakosn-
ingum 2016. 

Skúli Magnússon, héraðs dómari 
og fulltrúi Framsóknarflokksins í 
nefndinni, segir að skýrslan beri 
ekki með sér mikil átök þótt menn 
séu ekki endilega sammála um 
allt.

 - fbj / sjá síðu 4

Hugsanlegt að kosið verði um breytingar á stjórnarskrá Íslands árið 2016:

Ekki sammála um allar breytingar 

STJÓRNARSKRÁRNEFND  Stjórnar-
skrárnefndin vill umræður um álitaefni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Raforka með 
öllu uppseld 
í Eyjafirði
Raforkuflutningar eru í molum að mati fyrirtækja á 
Akureyri sem þurfa að keyra á steinolíu sem varaafli. 
Landsnet getur ekki tryggt raforkuflutninga. „Sveitar-
félögin hafa dregið lappirnar,“ segir forstjóri Landsnets.

Fær ekki vegabréf 
Tíu ára gömul íslensk stúlka fær ekki 
vegabréf því nafnið hennar er ekki 
samþykkt af Þjóðskrá. 2 
Gjaldtaka fælir frá  Starfsmenn 
Vatnajökulsþjóðgarðs hyggjast hætta 
að beina fólki á fjöruna í Stokksnesi 
eftir að gjaldtaka hófst þar. 6
Kærastar hefna sín  Framkvæmda-
stýra Kvennaathvarfsins segir algengt 
að menn í ofbeldissamböndum hefni 
sín með því að birta grófar myndir af 
konum sem leita til athvarfsins. 8
Skutu niður þyrlu  Uppreisnarmenn 
í Úkraínu skutu niður herþyrlu þrátt 
fyrir að vopnahlé í landinu. 10

VIÐ RÁSMARKIÐ  Á sjöundu 
milljón króna höfðu safnast 
í gærkvöldi í áheitum á þátt-
takendur í WOW Cyclothon-
keppninni. Keppnin hófst í gær 
og ætla þátttakendur að hjóla 
hringinn í kringum landið á 
þremur sólarhringum. Þeir 
peningar sem safnast verða 
notaðir til styrktar bæklunar-
skurðdeild Landspítalans.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Kristinn, er enginn Fram-
gangur í þessu?
Nei, við Framarar viljum fara að sjá 
Fram-kvæmdir.
Kristinn Traustason er formaður íbúasam-
taka í Grafarholti og Úlfarsárdal. Samtökin 
og íþróttafélagið Fram eru langþreytt á 
hægagangi borgaryfirvalda í uppbyggingu á 
íþróttasvæðinu. 

DÓMSMÁL Lýður  Guðmundsson 
og Sigurður Valtýsson voru í 
gær sýknaðir af ákæru sérstaks 
saksóknara um umboðssvik og 
brot gegn hlutafélagalögum sem 
stjórnarmenn í Vátryggingafélagi 
Íslands (VÍS).

Ólafur Þór Hauksson, sér stakur 
saksóknari, segir að  embættið 
muni nú fara yfir niðurstöður 
dómsins. Það sé í höndum ríkis-
saksóknara að ákveða hvort mál-
inu verði áfrýjað til Hæstaréttar.

Í fyrsta lagi var ákært vegna 59 

milljóna króna láns sem Lýður fyrir 
hönd VÍS átti að hafa veitt Sigurði í 
febrúar 2009 og var ítrekað fram-
lengt. Í öðru lagi tug milljóna lán 
Sigurðar, fyrir hönd VÍS, til Korks 
ehf., félags í eigu Lýðs og Ágústs 
bróður hans, sem var framlengt og 
hækkað sex sinnum.

Í niðurstöðu dómsins segir að 
ákæruvaldið hafi ekki sannað sekt 
manna í þessum liðum.

Þriðja atriðið í ákærunni varð-
aði ætluð umboðssvik Lýðs þegar 
VÍS keypti 40 prósenta hlut í 

félaginu Reykjanesbyggð ehf. af 
Kristjáni Gunnari Ríkharðssyni, 
svila Sigurðar, fyrir 150 milljónir. 

Dómurinn taldi sérstakan sak-
sóknara ekki hafa sannað sekt 
Lýðs þar sem gögn í málinu hefðu 
ekki nægilega stoð til að nægja 
gegn neitun Lýðs og framburði 
vitna fyrir dómnum.

Gestur Jónsson, verjandi Lýðs, 
sagðist í samtali við Fréttablaðið 
vera ánægður með niðurstöðuna 
og sagði að hann hefði ekki átt von 
á neinu öðru. - fbj

Sýknaðir af ákærum um umboðssvik og brot gegn hlutafélagalögum sem stjórnarmenn í VÍS:

Lýður og Sigurður sýknaðir af öllum ákærum

ÓVÍST MEÐ ÁFRÝJUN  Verjandi Lýðs 
Guðmundssonar sagði niðurstöðuna 
ekki hafa komið sér á óvart.

FÓLK „Það er búið að svipta dótt-
ur okkar ferðafrelsi. Það stenst 
engan veginn barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna,“ segir Kristín 
Cardew um ákvörðun Þjóðskrár 
að synja dóttur hennar, Harriet 
Cardew, um vegabréf vegna þess 
að nafn hennar er ekki samþykkt 
af mannanafnanefnd. 

Kristín og eiginmaður  hennar, 
Tristan Cardew, sem fæddur er 
í Bretlandi, eiga saman fjögur 
börn, Lilju og Belindu, fæddar í 
Frakklandi, og Harriet, 10 ára, og 
 Duncan, 11 ára, fædd hér á landi. 
Mannanafnanefnd hefur ekki sam-
þykkt nöfnin Harriet og Duncan 
og hafa þau hingað til borið  nöfnin 
Stúlka og Drengur Cardew í Þjóð-
skrá. Þau hafa til þessa fengið 
íslensk vegabréf með þeim nöfnum. 

Í síðustu viku sótti Kristín um 
vegabréf fyrir Harriet vegna þess 
að fjölskyldan hyggur á ferða-
lag til Frakklands næstkomandi 
þriðjudag. Í gær tilkynnti Þjóð-
skrá þeim að vegna þess að  nafnið 
 Harriet væri ekki samþykkt af 
mannanafnanefnd væri ekki hægt 
að gefa út vegabréf á hennar nafni.

„Lögmaður Þjóðskrár tilkynnti 
okkur einnig að nú væri verið að 
hreinsa út alla þá einstaklinga sem 
hétu Stúlka og Drengur í Þjóð-
skrá,“ segir Tristan.

Kristín bætir svo við að „ … ef 
við værum bæði erlend mættu 
börnin bera erlend nöfn. Þau 
mættu einnig bera erlend nöfn 
ef þau hefðu íslenskt fornafn eða 
millinafn.“  

Hjónin hafa haft samband við 

breska sendiráðið um að fá neyðar-
vegabréf svo þau komist til Bret-
lands þar sem þau geti fengið 
varan legt vegabréf fyrir Harriet. 

„Það sem er svo ótrúlegt í 
þessu er að starfsmenn Þjóð-
skrár eða Sýslumannsins í Kópa-
vogi hefðu auðveldlega getað látið 
okkur vita að Harriet yrði neitað 
um vegabréf. Þá hefðum við fyrr 
getað haft samband við breska 
sendiráðið og fengið vegabréf,“ 
segir Tristan. 

Hjónin hafa sent umboðsmanni 
barna bréf og rætt við lögfræðing 
um hvort úrskurður Þjóðskrár 
standist lög og bíða eftir svari. 
Þau útiloka ekki að fara með málið 
fyrir dómstóla snúi Þjóðskrá ekki 
úrskurði sínum.

 ingvar@frettabladid.is

Harriet neitað um 
vegabréf af Þjóðskrá
Foreldrum hinnar tíu ára gömlu Harriet var í gær tilkynnt af Þjóðskrá að hún 
fengi ekki vegabréf vegna þess að nafnið væri ekki samþykkt. Þau segja ákvörð-
unina ekki standast lög en fjölskyldan hyggur á ferð til Frakklands eftir viku.

NEITAÐ UM VEGA-
BRÉF  Duncan og 
Harriet Cardew heita 
Stúlka og Drengur 
í Þjóðskrá. Nú fær 
Harriet ekki vegabréf 
vegna þess.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LÖGREGLUMÁL 204 kannabisplöntur 
sem lögreglan komst á snoðir um 
að væru í ræktun fundust aldrei. 
Þrír menn á fertugsaldri og einn á 
fimmtugsaldri hafa verið ákærðir 
fyrir ræktun á plöntunum til dreif-
ingar og sölu. Tveir þeirra voru 
jafnframt ákærðir fyrir ræktun á 
568 plöntum til viðbótar. 

Lögreglan gerði húsleit á heim-
ili tveggja mannanna í Kópavogi 
árið 2010 og fann þar 568 kanna-
bisplöntur sem mennirnir höfðu 
ræktað um nokkurt skeið auk 
tæplega tveggja kílóa af kanna-
bisefnum sem tilbúin voru til 
sölu. 

Við húsleitina fann lögregla líka 
myndband þar sem  mennirnir 
sáust setja upp ræktunaraðstöðu 
fyrir 204 plöntur við Suðurlands-
braut í Reykjavík. Myndbandið 
leiddi lögreglu á hinn nýja rækt-

unarstað degi síðar en þá var búið 
að taka ræktunina niður og plönt-
urnar á bak og burt.

Málið var þingfest í Héraðsdómi 
Reykjavíkur á þriðjudag. Aðeins 
þrír mannanna mættu fyrir  dóminn. 

Þeir neituðu allir að hafa komið 
að  ræktun á kannabisplöntum í hús-
næðinu við Suðurlandsbraut en einn 
þeirra viðurkenndi að hafa staðið í 
ræktuninni í Kópavogi. 

 - ssb

Fjórir menn ákærðir fyrir að standa í umfangsmiklum fíkniefnaviðskiptum:

Ræktuðu 772 kannabisplöntur
KANNABIS-
PLÖNTUR 
 Ræktun í stórum 
stíl þekkist víða 
á höfuðborgar-
svæðinu.
  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Lögmaður Tonys Omos, 
Stefán Karl Kristjánsson, sagði 
fyrir héraðsdómi í gær að innan-
ríkisráðuneytið væri vanhæft til 
að fjalla um mál skjólstæðings 
hans, vegna lekamálsins.
Omos stefndi ríkinu eftir að 
honum var synjað um hæli hér á 
landi og var fyrirtaka í málinu í 
gær.

Lögmaðurinn telur að málið 
hafi tekið aðra stefnu eftir að lög-
regla lýsti því yfir að rökstuddur 
grunur væri fyrir því að ónefndir 
starfsmenn innanríkisráðuneyt-
isins hefðu lekið minnisblaði um 
mál hælisleitandans til fjölmiðla. 
 - jme / nej

Innanríkisráðuneytið vanhæft:

Fyrirtaka í máli 
Tonys Omos 

DÓMSMÁL Hjúkrunarfræðingur-
inn sem ákærður er fyrir mann-
dráp af gáleysi vegna vanrækslu 
í starfi og lögfræðingur Landspít-
alans, fyrir hönd Landspítalans, 
neita sök.

Málið var þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. 

Hjúkrunarfræðingnum er 
meðal annars gefið að sök að 
hafa láðst að tæma loft úr kraga 
barka raufarrennu þegar hún tók 
sjúklinginn úr öndunarvél. Það 
hafði þær afleiðingar að súrefnis-
mettun og blóðþrýstingur sjúk-
lings féll og hann lést skömmu 
síðar.

 - ih

Ákærð vegna vanrækslu: 

Neitar mann-
drápsákæru

NEBRASKA, AP Smábærinn Pilger í Nebraska í Bandaríkjunum er rústir 
einar eftir að tveir öflugir hvirfilbyljir riðu yfir bæinn á mánudaginn. 

Þar að auki eru tveir látnir og minnst nítján særðir í þessum 350 
manna bæ. 

Trey Wisniewski, íbúi í Pilger, segir ótrúlegt að svo fáir hafi farist 
en yfir 75 prósent af byggingum í bænum eru skemmd eða ónýt eftir 
hvirfilbyljina. - ih

Sjónarvottar segja ótrúlegt að einungis tveir hafi farist: 

Bærinn rústir einar eftir hvirfilbylji

GENGUR FRAM HJÁ ALTARINU  Prestur í bænum Pilger í Nebraska gengur fram hjá 
altari kirkju bæjarins sem er rústir einar eftir hvirfilbylji sem riðu yfir bæinn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Partítjald Nova

3.990 kr. stgr.

Urbanears

11.990 kr. stgr.

Nova regnstakkar

2.990 kr. stgr.

4G hneta

13.990 kr. 

Með þjónustusamningi í áskrift.
Netið í bílinn, bústaðinn og tjaldið.

Fyrsti mánuður á 0 kr. Þjónustusamningur í áskrift hjá Nova er til 6 mánaða, greitt með kreditkorti. Nánari upplýsingar á nova.is. 

Komdu við í verslunum Nova á leiðinni út úr bænum.
Gríptu með þér 4G pung, hnetu eða box og vertu viss um að vera alltaf í góðu netsambandi. 
4G/LTE netþjónusta Nova er á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Selfossi, í Skorradal, Grímsnesi 
og Reykjanesbæ. 4G/LTE tæki virka að sjálfsögðu líka á 3G!

Macally ferðahleðsla 

8.990 kr. stgr.

Auka hleðsla í ferðalagið fyrir iPhone. 
Virkar einnig fyrir LG, Samsung o.fl.

Ókeypis

heimsending

um allt land!

Þegar þú verslar

á nova.is

3kr. stgr.

Ókeypis
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SVONA ERUM VIÐ

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

MILDIR DAGAR  eru fram undan en væta sunnan- og vestanlands. Norðaustan til 
verður bjart með köflum á morgun og föstudag en búast má við síðdegisskúrum. 
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FÖSTUDAGUR

Á MORGUN

Talið er eðlilegt að 
stjórnarskráin geymi 
meginreglur um 
auðlindir Íslands. 

Til grundvallar liggur sú megin-
hugsun að nýting náttúruauðlinda 
sé í þágu þjóðarinnar allrar. 
Nefndin er einhuga um að erfitt 
yrði að setja fram ítarlegar reglur 
um nýtingu einstakra auðlinda 
í stjórnarskrá enda er það háð 
pólitísku mati að verulegu leyti 
hvernig þær verði best nýttar. 

Eining var innan 
nefndarinnar í 
umræðum um framsal 
ríkis valds. Nefndar-
menn voru sammála 

um að framsal ríkisvalds hlyti allt-
af að vera afturkræft, þetta væri 
stór ákvörðun og að baki hennar 
þyrftu að vera ríkir hagsmunir, 
heimildina ætti að einskorða við 
afmarkað svið og að ákvörðun 
um framsal ætti að styðjast við 
aukinn meirihluta alþingismanna, 
2/3 þeirra eða jafnvel 3/4. 

Nefndin telur að 
greina þurfi þau gildi 
sem tengjast vernd 
umhverfisins. 

Helstu gildi sem 
nefndin tíndi til og koma ættu til 
skoðunar eru sjálfbærni, líffræði-
leg fjölbreytni og varúðarregla 
sem felur í sér að ákvarðanir séu 
teknar á grundvelli fullnægjandi 
upplýsinga og náttúran njóti þar 
vafans. 

Nefndin segir sam-
stöðu ríkja á meðal 
flokka á Alþingi um 
að mótuð verði heim-

ild til þjóðaratkvæðagreiðslna um 
mikilvæg málefni. 

 Sú skoðun kom fram í nefnd-
inni að undanskilja ætti lög 
um ákveðin málefni, svo sem 
fjárlög, skatta og þjóðréttarlegar 
skuldbindingar. Skiptar skoðanir 
voru um fjölda undirskrifta og 
nánari framkvæmd. Nefndin 
ræddi um lágmarksþátttöku og 
aðild þingsins. 

BREYTA STJÓRNARSKRÁ  Fram kom í máli nefndarmanna í gær að ekki hefði enn reynt á pólitískan ágreining innan nefndarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Læknastöðin ehf.

 Álfheimar 74 • 104 Reykjavík • sími: 5356800 • fax: 5356805

Hér með tilkynnist að

Sigurður Björnsson meltingarlæknir

hættir starfsemi þann 1. júlí 2014

STJÓRNMÁL Stjórnarskrárnefnd kynnti fyrstu 
áfangaskýrslu sína í gær. Í skýrslunni er 
farið yfir það starf sem nefndin hefur unnið 
frá því hún var stofnuð og til dagsins í dag.

Nefndin var skipuð fulltrúum allra flokka 
er sæti eiga á Alþingi í nóvember síðast-
liðnum en síðan þá hefur einkum verið fjallað 
um fjóra málaflokka, það er þjóðaratkvæða-
greiðslur á grundvelli undirskrifta, framsal 
valdheimilda í þágu alþjóðasamvinnu, auð-
lindir og umhverfisvernd.

Í skýrslunni er gerð grein fyrir  gildandi 
rétti og þróun erlendis, ásamt því að gefið 
er yfirlit yfir vinnu undanfarinna ára við 
breytingar á stjórnarskrá. Þá er reifuð 
afstaða og umræða starfandi stjórnarskrár-
nefndar þar sem lögð er áhersla á meginat-
riði umræðunnar en ekki útfærslu einstakra 
atriða.

Tilgangur skýrslunnar er að efna til opin-
berrar umræðu og því setur nefndin fram 
spurningar og álitaefni sem vakin er sérstök 
athygli á.

Á kynningarfundinum í gær sagði Skúli 
Magnússon, héraðsdómari og fulltrúi Fram-
sóknarflokksins í nefndinni, að skýrslan 
bæri ekki með sér mikil átök þótt menn væru 
ekki endilega sammála um allt. Mismunandi 
áherslur nefndarmanna eru síðan birtar í 
bókunum þeirra í skýrslunni.

„Það er vilji þessarar nefndar að komast að 
samkomulagi um hvað eigi að ganga fyrir,“ 
sagði Valgerður Bjarnadóttir, þingmaður og 
fulltrúi Samfylkingarinnar.

Í bókun Katrínar Jakobsdóttur, formanns 
Vinstri grænna, kemur fram að fái Alþingi 
fullmótað frumvarp í hendur að hausti 2015 
gefist færi á að afgreiða ákvæðin frá þinginu 
þá um veturinn og þjóðin geti þannig greitt 
atkvæði um tillögurnar samhliða forseta-
kosningunum 2016.

Fram kom í máli annarra nefndarmeð-
lima að þessi tillaga hefði ekki verið sér-
staklega rædd innan nefndarinnar en Birgir 
Ármannsson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
sagði að gott væri að eiga þann möguleika.  
 fanney@frettabladid.is 

Haldið opnu að breyta stjórnar-
skrá samhliða forsetakosningum
Ný áfangaskýrsla stjórnarskrárnefndar var kynnt í gær. Þar voru kynnt sjónarmið um þjóðaratkvæðagreiðslur, framsal valdheimilda, 
auðlindir og umhverfisvernd. Nefndarmeðlimir eru opnir fyrir því að kjósa um tillögurnar samhliða forsetakosningum sumarið 2016.

AUÐLINDIR ÞJÓÐARINNAR

Nýting í þágu 
þjóðarinnar

FRAMSAL VALDHEIMILDA 

Verður að vera 
afturkræft

UMHVERFISVERND

Tryggja ber 
sjálfbærni 

ÞJÓÐARATKVÆÐAGREIÐSLUR

Samstaða í öllum 
flokkum

BRETLAND, AP Andy Coulson, fyrr-
verandi ritstjóri News of the World, 
var í gær sakfelldur af kviðdómi 
fyrir símhleranir sem stundaðar 
voru á blaðinu. Rebekah Brooks, 
sem einnig var ritstjóri blaðsins, 
slapp hins vegar með skrekkinn og 
var sýknuð.

Réttarhöldin hófust eftir að upp 
komst að blaðið hafði látið hlera far-
síma frægra einstaklinga, stjórn-
málamanna og jafnvel fórnarlamba 
glæpa í þeim tilgangi að afla sér 
frétta. Málið varð til þess að fjöl-

miðlakóngurinn Robert Murdoch, 
útgefandi blaðsins, neyddist til að 
hætta útgáfu þess. Tugir blaða-
manna og embættismanna hafa 
verið handteknir í tengslum við 
málið. Stuart Kittner, fyrrverandi 
fréttastjóri blaðsins, og þrír aðrir 
sakborningar voru einnig sýknaðir, 
þar á meðal Charles Brooks, eigin-
maður Rebekuh. Coulson, sem um 
skeið starfaði sem fjölmiðlafulltrúi 
Davids Cameron forsætisráðherra, 
á yfir höfði sér allt að tveggja ára 
fangelsi. - gb

Kviðdómur sýknaði Brooks og fjóra aðra yfirmenn News of the World:

Coulson sakfelldur fyrir njósnir

ANDY COULSON  Átta mánaða réttar-
höldum lokið með sakfellingu fyrrver-
andi fjölmiðlafulltrúa Davids Cameron.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALBANÍA, AP Utanríkisráðherrar 
Evrópusambandsins samþykktu 
í gær að veita Albaníu stöðu 
umsóknarríkis. Albanía hefur 
þar með þokast nær mögulegri 
aðild að Evrópusambandinu.

Þetta er í fjórða sinn frá árinu 
2009 sem Albanía óskar eftir því 
að verða umsóknarríki.

Stefan Füle, stækkunarstjóri 
framkvæmdastjórnar ESB, segir 
að ákvörðunin sýni að umbótavið-
leitni Albaníu hafi borið einhvern 
árangur.  - gb

Tókst í fjórðu tilraun:

Albanía orðin 
umsóknarríki

6.000 tonn rúmlega af 
sælgæti eru árs-

skammtur landsmanna, segir í 
landskönnun á mataræði. 
Það er svipað magn í tonnum talið 
og íslenskir grænmetisbændur í 
Sölufélagi garðyrkjumanna senda á 
markað árlega af sinni framleiðslu.
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VEISTU SVARIÐ?

Göngutjald Tempest 200
2,9 kg - 5000mm vatnsheldni 

Venom 300
dúnpoki, 900gr   

Vatnsheldar Cargo töskur 
frá Vango 45 -120L   
verð frá

20% afsláttur af 
Mammut fatnaði

Margar gerðir 
af prímusum

Verð frá

Vango og Mammut 
göngudýnur

Verð frá

Vango bakpoki- 
Transalp 30L

Göngustafir frá 

Allir gönguskór 
með 20% afslætti

ORKUMÁL Framboð á raforku í 
Eyjafirði er ekki nægjanlega 
mikið að mati stórfyrirtækja á 
svæðinu. Mörg hver þurfa að 
treysta á skerðanlega orku og 
hefur það áhrif á atvinnustarfsemi 
í Eyjafirði. Becromal á Akureyri 
tekur um 80 prósent af allri raf-
orku sem kemur inn á Eyjafjarðar-
svæðið. Nú er svo komið að nýr 
iðnaður getur ekki sest að á Eyja-
fjarðarsvæðinu, raforkuna er ekki 
að finna á svæðinu. 

Þórður Guðmundsson, for-
stjóri Landsnets, segir ástandið 

alls ekki gott í 
Eyjafirði. Nú sé 
bara að bíða eftir 
stefnumótun úr 
iðnaðarráðu-
neytinu. „Það er 
vissulega rétt 
að þessi mál eru 
ekki í góðum far-
vegi hvað varðar 
orkuflutninga í 

Eyjafjörðinn. Eins og málin standa 
nú eru þetta í ákveðinni biðstöðu. 
Í fyrsta lagi vita flestir að ákveðin 
stefnumörkun þarf að eiga sér stað 
á Alþingi Íslendinga um loftlínur 
eða hvort línur eigi að fara í jörð. 
Að nokkru leyti erum við að bíða 
eftir þeirri stefnumörkun frá hinu 
opinbera,“ segir Þórður.

Ef nýir aðilar vilja koma inn 
á svæðið er afar erfitt að útvega 
þeim raforku að mati Þórðar. 
Orkan sé til á landinu en raforku-
flutningur inn á Eyjafjarðar-
svæðið sé í molum. Hann telur 
sveitarfélög á svæðinu hafa dregið 
lappirnar hvað varðar skipulag 
raforkuflutninga. 

„Blöndulína þrjú hefur verið á 
teikniborðinu lengi og höfum við 
beðið í um fimm ár. Landsnet væri 
búið að fjárfesta í flutningi inn á 
Eyjafjarðarsvæðið fyrir um 12-15 
milljarða ef þessi biðstaða hefði 
ekki komið upp. Nýlegt svæðis-
skipulag Eyjafjarðar tekur út 
línur sem áður höfðu verið sam-
þykktar. Á meðan sveitarfélögin á 
svæðunum geta ekki skipulegt raf-
orkuflutning inn á svæðið er lítið 
hægt að gera,“ segir Þórður. 

Fjöldi fyrirtækja á Akureyri 
kaupir skerðanlegan orkuflutning, 
þar sem þau taka þá áhættu að raf-
orkusalinn geti á einhverjum tíma-
punkti skert raforku til kaupand-
ans. Á móti kemur að fyrirtækin 
kaupa raforkuna ódýrari en ef um 
tryggan raforkuflutning væri að 
ræða.

Landsnet hefur á síðustu árum 
verið að styrkja flutningskerfi sitt. 
Flutningskerfinu tilheyra ríflega 
3.000 km af háspennulínum og um 
70 tengivirki og spennu stöðvar. 
Meginhluti flutningskerfisins eru 
loftlínur en lítill hluti raforku-
flutnings fer um háspennujarð-
strengi. 

 sveinn@frettabladid.is

Ekki nægt framboð 
raforku í Eyjafirði
Ný fyrirtæki geta ekki sest að á Eyjafjarðarsvæðinu því raforkan er ekki til. Flutn-
ingurinn inn á svæðið er vandamálið. Fjöldi fyrirtækja treystir á skerðanlegan 
orkuflutning til sín. „Sveitarfélögin draga lappirnar,“ segir forstjóri Landsnets.

Kristín Halldórsdóttir, mjólkurbússtjóri MS á Akureyri, 
segir fyrirtækið kaupa skerðanlega orku og eiga þar af 
leiðandi á hættu að flutningur til fyrirtækisins sé tak-
markaður á tíma þegar raforka er ekki nægjanleg. „Við 
höfum keyrt steinolíukatla til að búa til gufu til þess 
að framleiða vörur. Fyrir það fyrsta er steinolía fjórum 
sinnum dýrari en rafmagn. Þar fyrir utan krefst stein-
olíuketillinn meiri mannafla og yfirvinnu auk þess 
sem afköstin eru mun minni en hjá rafskauts katlinum 

sem við erum alla jafna með í vinnslu. Þegar við keyrum á steinolíu 
höfum við því verið að framleiða minna en ella, með meiri tilkostnaði og 
fleiri starfsmönnum. Umhverfislega er þetta einnig óheppilegt og gengur 
gegn umhverfisvitund okkar,“ segir Kristín.

Mjólkursamlagið á Akureyri hefur keyrt 
á steinolíu sem varaafli fyrir vinnslu

Unnsteinn Jónsson, verksmiðjustjóri Vífilfells á Akur-
eyri, segir raforkuflutninginn setja starfsemi fyrir-
tækisins nokkrar skorður. „Við höfum verið að keyra á 
olíu í vor sem og síðasta vor. Við kaupum trygga orku 
en ótryggan flutning. Flutningurinn á raforkunni er 
þannig að okkur stendur ekki til boða að kaupa trygga 
raforkuflutninga frá Landsneti því byggðalínan býður 
ekki upp á það. Þetta setur okkur í afar erfiða stöðu,“ 
segir Unnsteinn. 

Unnsteinn telur að bæjarstjórn Akureyrar verði að skoða gaumgæfilega 
stöðu raforkuflutnings inn á svæðið. „Maður áttar sig ekki á því hvernig 
þetta getur gengið til lengdar. Við getum ekki ætlast til að raflínur séu 
settar í jörðu hjá okkur en skammast í Skagfirðingum yfir sömu kröfu.“

„Okkur stendur ekki til boða tryggur 
raforkuflutningur“

1. Hvaða ráðherrafundur var haldinn í 
Vestmannaeyjum á mánudag?
2. Hve mikið hefur nemum í húsa-
smíði fækkað hér á landi síðustu fi mm 
árin?
3. Hvað fannst í Mývatni, sem týndist 
þar fyrir áratug?

SVÖR:

ORKULÍTIÐ Á AKUREYRI  Becromal tekur áttatíu prósent af allri raforku sem kemur 
inn á Eyjafjarðarsvæðið.

NÁTTÚRA Starfsmenn á gestastofu 
Vatnajökulsþjóðgarðs á Höfn í 
Hornafirði munu hætta að beina 
fólki í fjöruna á Stokksnesi eftir 
að landeigandi ákvað að innheimta 
gjald af ferðamönnum sem vilja 
skoða fjöruna.

„Við höfum vísað ferða mönnum 
út á Stokksnes, þetta er mjög 
 fallegur staður,“ segir Helga Árna-
dóttir, starfsmaður Vatnajökuls-
þjóðgarðs á Höfn. Landsvæðið er 
ekki hluti af þjóðgarðinum.

Eins og fram kom í Frétta-

blaðinu í gær ætlar landeigandinn 
í Stokksnesi að rukka ferðamenn 
sem fara um land hans um 600 
krónur. Landeigandinn tilkynnti 
starfsfólki Vatnajökulsþjóðgarðs á 
Höfn um gjaldtökuna á laugardag.

Helga segist ekki ætla að beina 
ferðamönnum í fjöruna vegna 
þessarar gjaldtöku. „Ef fólk spyr 
okkur getum við ekki annað en 
upplýst fólk um hver staðan er í 
dag, en ég mun ekki benda fólki 
á að fara þangað að fyrra bragði,“ 
segir Helga.

„Mér finnst þetta ekki jákvætt,“ 
segir Helga. Hún segist reikna 
með að vinna í málinu með sveitar-
félaginu, en nú þurfi að skoða 
betur hver sé lagalegur réttur 
landeigenda og réttur þeirra sem 
vilja fara um landið.

Björn Ingi Jónsson, bæjarstjóri 
Hornafjarðar, segir að þetta sé 
sérstakur gjörningur. Hann segist 
ekki hafa kynnt sér málið í þaula, 
en afstaða bæjarfélagsins verði 
væntanlega sú að reyna að koma 
í veg fyrir þessa gjaldtöku.  - bj

Starfsmönnum Vatnajökulsþjóðgarðs tilkynnt um gjaldtöku af ferðamönnum á Stokksnesi á laugardag:

Hætta að beina fólki í fjöruna á Stokksnesi

RUKKA  Ratsjárstöð sem Landhelgis-
gæslan rekur er á Stokksnesi, og hefur 
stofnunin gert athugasemdir við gjald-
tökuna. MYND/RUNÓLFUR HAUKSSON

1. Ráðherrafundur EFTA-ríkjanna. 2. Þeim 
hefur fækkað um 80 prósent. 3. Olíutankur.

ÞÓRÐUR GUÐ-
MUNDSSON

EGYPTALAND Nokkur hundruð blaðamenn komu saman fyrir utan 
höfuð stöðvar BBC í London og mótmæltu dómi yfir þremur blaða-
mönnum Al-Jazeera í Egyptalandi. 

Blaðamennirnir voru dæmdir í sjö og tíu ára fangelsi af egypskum 
dómstólum fyrir að dreifa lygum og styðja Múslimska bræðralagið en 
samtökin eru bönnuð með lögum í Egyptalandi.  Blaðamennirnir sem 
komu saman fyrir utan BBC segja dóminn hneyksli og að sleppa eigi 
mönnunum úr haldi tafarlaust. - ih

Segja dóm yfir þremur blaðamönnum í Egyptalandi hneyksli:

Mótmælt fyrir utan BBC í London

MÓTMÆLI Í 
LONDON   Blaða-
mennirnir sem 
komu saman fyrir 
utan höfuðstöðvar 
BBC í London 
mótmæltu því sem 
þeir telja aðför að 
tjáningarfrelsi í 
Egyptalandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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KJARAMÁL Félag skurðlækna og 
Læknafélag Íslands hafa vísað 
kjaradeilum sínum til Ríkissátta-
semjara. Sigurveig Péturs dóttir, 
formaður samninganefndar 
Læknafélagsins, segir að mikið 
beri í milli í deilu þeirra við ríkið. 

Hún segir að læknar fari fram 
á verulega hækkun á launum 
sínum. „Það er læknaskortur í 
landinu og við verðum hreinlega 
að bæta kjör lækna svo að þeir 
geti hugsað sér að koma heim að 
sérnámi loknu,“ segir hún. - sój

Læknar vísa til sáttasemjara:

Vilja verulega 
hækkun launa

UTANRÍKISMÁL Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra 
fagnar því að Petró Pórosjenkó, 
forseti Úkraínu, hafi lagt fram 
áætlun um hvernig stilla megi til 
friðar í landinu.

Utanríkisráðherra segir íslensk 
stjórnvöld styðja friðaráætlunina 
sem sé mikilvægur grund völlur 
þess að ofbeldi í austurhluta 
Úkraínu verði stöðvað. 

Hann segir áætlunina stað-
festa að Pórosjenkó forseti leggi 
höfuðáherslu á að tryggja frið og 
öryggi fyrir alla íbúa landsins.         
 - jme

Ráðherra fagnar friðaráætlun:

Segir Úkraínu-
forseta vilja frið

SAMFÉLAGSMÁL Siv Friðleifs dóttir, 
fyrrverandi ráðherra, hefur 
verið skipuð formaður Velferðar-
vaktarinnar. Velferðarvaktinni 
er ætlað að fylgjast með félags-
legum og fjárhagslegum afleið-
ingum efnahagshrunsins fyrir 
fjölskyldur og einstaklinga í land-
inu og gera tillögur um aðgerðir. 

Hún var upphaflega stofnuð árið 
2009, þeirri vakt lauk í  febrúar. 
Eygló Harðardóttir félagsmála-
ráðherra ákvað að skipa nýja Vel-
ferðar vakt í stað hennar og verða 
störf hennar með líku sniði og fyr-
irrennara hennar.  - jme

Ný Velferðarvakt skipuð:

Siv Friðleifs-
dóttir formaður

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Flísasagir og -skerar

Drive LG3-70A 
1800W flísasög 
86x57cm borð

kr. 139.900

Drive LG4-570A 
800W flísasög 
79x39cm borð 

kr. 39.900

Drive DIY 430mm flísaskeri

kr. 3.990

Drive DIY 500mm flísaskeri

kr. 8.990

Drive Pro 
600mm flísaskeri í tösku

kr. 21.990

Drive Pro 
600mm flísaskeri

kr. 14.990

i flí k

kr. 21.990

DriDrir ve LG3-70A 
180800W flísasög 
86x86 57cm borð

kr.kr  139.900

kr. 3.990

Drive Pro 
600mm flísaskeri í töskuu

2 990Drive LG4-570A A
800W flísasög
79x39cm borð

kr. 39.900

OFBELDISMÁL Það er orðið mjög algengt að 
menn í ofbeldissamböndum hóti fórnar-
lömbum sínum dreifingu á óþægilegu og 
grófu myndefni af þeim. 

„Þetta kemur í veg fyrir að konurnar þori 
yfirhöfuð að fara frá manninum,“ segir Sig-
þrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra 
Kvennaathvarfsins. „Þetta er þó frekar á 
meðal yngri kvenna en eldri.“

Sigþrúður segir að þessi þróun hafi orðið á 
löngum tíma. „Almennt hefur þetta þau áhrif 
að hann stjórnar áfram lífi hennar og heftir 
frelsi hennar. Þrátt fyrir að konan sé búin 
að koma sér undan líkamlegu valdi hans þá 
hefur hann vopn í hendinni.“

Hún segir að oft láti ofbeldis maðurinn 
ekki til skarar skríða. „Við þekkjum mörg 
dæmi um að þeir hafi ekki gert það. Í 
 flestum tilfellum sem við höfum heyrt af 
þá eru þetta innantómar hótanir og ekki 
 byggðar á neinum rökum.“

Friðrik Smári Björgvinsson yfirlögreglu-
þjónn segir að reynt sé að hafa samband við 
konur sem verða fyrir grófri myndbirtingu. 

„Lögreglan er í sjálfu sér ekki með mikið 
frumkvæðiseftirlit á netinu en það koma 
vissulega ábendingar til okkar um myndir og 
annað slíkt. Ef það er hægt að þekkja þá sem 
eru á myndum og myndirnar eru þess eðlis 
þá er haft samband við viðkomandi.“ Erfitt 
geti þó reynst að sanna hver dreifði mynd-
efninu. 

Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta, 
þekkir mörg dæmi þess að konur sem koma 
úr ofbeldissamböndum hafi myndbirtingu 
sveimandi yfir sér. „Í nútímakynlífi og með 
nútímatækni er oft til myndefni sem er 
kannski framleitt af báðum en síðan er hægt 
að nota það sem vopn gegn henni, eflaust 
líka karlinum en ég hef bara engin dæmi um 
það.“ Hún segir myndbirtinguna auka vigt 
ofbeldisins. „Það að það sé til gróft myndefni 
af þér sem þú hefur enga stjórn á er svona ný 
vídd í ofbeldisheiminum.“  snaeros@frettabladid.is

Klekkja á kærustum 
með myndbirtingu
Svo mörg dæmi koma inn á borð Kvennaathvarfsins þar sem ofbeldismenn hóta 
að dreifa óþægilegum myndum af fórnarlambinu að ekkert eitt stendur upp úr. 
Hótanirnar geta orðið til þess að konurnar þora ekki að yfirgefa kærasta sína. 

„Við þekkjum dæmi þess að myndir hafi ýmist verið settar 
á netið eða sendar í tölvupósti til ákveðinna aðila, til dæmis 
vinnuveitenda, samstarfsfólks eða kunningja,“ segir Sig-
þrúður Guðmundsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfs-
ins. „Ég man eftir dæmum þar sem hótað er að senda for-
eldrum eða börnum viðkomandi myndirnar. Eins og almennt 
á við í ofbeldissamböndum þá er hoggið þar sem sárast er.“

Senda myndirnar á vinnuveitendur

ANDLEGT OFBELDI  Sigþrúður segir að hótanir um myndbirtingu geti 
haft mikil áhrif jafnvel þótt konan sé flutt frá ofbeldismanninum og 
byrjuð að byggja líf sitt upp að nýju.  NORDICPHOTOS/GETTY

EVRÓPUMÁL Geert Wilders, leiðtogi 
hollenska Frelsisflokksins, segir að 
hægri þjóðernissinnum hafi ekki 
tekist að öngla saman liði í þing-
hóp á Evrópuþinginu. Þýska tíma-
ritið Der Spiegel hefur eftir honum 
að hann hafi ekki viljað taka pólska 
flokkinn KNP inn í  hópinn, því leið-
togi þess flokks hafi gengið of langt 
í yfirlýsingum sem lýsa gyðinga-
andúð og karlrembu. Til þess að 
geta myndað þinghóp þarf 25 þing-
menn frá að minnsta kosti fimm 
aðildarríkjum ESB. Wilders hafði, 

ásamt Marine Le Pen og frönsku 
Þjóðarfylkingunni hennar, fengið 
hægri þjóðernisflokka frá Austur-
ríki, Belgíu og Ítalíu til liðs við sig, 
en það dugði ekki til. Fresturinn 
til að mynda þinghópa fyrir næsta 
kjörtímabil rann út í gær. 

Nigel Farage, leiðtogi Breska 
sjálfstæðisflokksins (UKIP), fékk 
Ítalann Beppe Grillo til liðs við sig, 
ásamt flokkum Evrópuandstæð-
inga frá Litháen, Frakklandi, Tékk-
landi, Lettlandi og Svíþjóð, og náði 
að mynda nýjan þinghóp. - gb

Frestur flokka til að mynda þinghópa á Evrópuþinginu rann út áður en þjóðernissinnar náðu saman:

Wilders náði ekki að búa til breiðfylkingu
MARINE 
LE PEN 
OG GEERT 
WILDERS  
Ekkert varð 
úr þinghópi 
hægri þjóð-
ernissinna, 
þrátt fyrir gott 
gengi í kosn-
ingum. 
NORDICPHOTOS/AFP
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Reykjavík:
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110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
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601 Akureyri
Sími 568-1555
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BEINT  M TI IKEA

HYUNDAI i40 WAGON STYLE
Nýskr 02/2013, ekinn 21 þús. 
dísil, sjálfskiptur

HYUNDAI IX20 COMFORT
Nýskr 09/2011, ekinn 22 þús. 
bensín, sjálfskiptur

HYUNDAI i30 COMFORT
Nýskr 08/2009, ekinn 14 þús. 
bensín, beinskiptur

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX
Nýskr 01/2008, ekinn 151 þús. 
dísil, sjálfskiptur

NISSAN MICRA VISIA
Nýskr 03/2011, ekinn 22 þús. 
bensín, beinskiptur

RENAULT KANGOO 5 manna
Nýskr 02/2014, ekinn 6 þús. 
dísil, beinskiptur. 

MMC Colt
Nýskr 03/2006, ekinn 68 þús. 
bensín, sjálfskiptur

VERÐ:

2.750.000 kr.

VERÐ:

1.990.000 kr.

VERÐ:

8.290.000 kr.

VERÐ:

1.590.000 kr.

VERÐ:

3.890.000 kr.

VERÐ:

850.000 kr.

HYUNDAI 

VERÐ
4.490 þús.

HYUNDAI 
NOTAÐIR

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

Kaupt ni 1- (Beint  m ti IKEA)

Nr. 310063

Nr. 120294

Nr. 170355

Nr. 281387

Nr. 310059

Nr. 131140

Nr. 310060

ÚKRAÍNA, AP Níu menn fórust 
með úkraínskri herþyrlu sem 
uppreisnarmenn í austurhluta 
landsins skutu niður í gær. Þetta 
gerðist þrátt fyrir að uppreisnar-
menn hefðu lýst því yfir að þeir 
myndu virða vikulangt vopnahlé 
sem Úkraínustjórn boðaði til ein-
hliða um síðustu helgi.

Vladímír Pútín Rússlandsfor-
seti hvatti í gær Úkraínustjórn 
til þess að hafa vopnahléið lengra 
en eina viku. Þá skoraði hann á 
Úkraínustjórn að nota vopnahléið 
til þess að ræða beint við leiðtoga 
uppreisnarmanna.

Þá hefur Pútín skrifað rúss-
neska þjóðþinginu bréf, þar sem 
hann óskar eftir því að  þingið 
afturkalli heimild rússneska 
hersins til þess að beita hervaldi 
í Úkraínu. Hann sjálfur hafði 
óskað eftir því að þingið veitti 
þessa heimild og samþykkti 
þingið hana 1. mars síðastliðinn. 
Fastlega er reiknað með því að 
þingið muni fúslega verða við 
ósk hans um að afturkalla heim-
ildina.

Úkraínustjórn fagnar því að 
heimildin verði afturkölluð og 
sagði það mikilvægt skref í átt-
ina til þess að koma á friði á ný.

Pútín hefur tekið vel í friðar-
áætlun Úkraínuforseta, sem 
segir vopnahléið ætlað til þess 
að uppreisnarmenn fái svigrúm 
til þess að leggja niður vopn og 
koma sér burt, vilji þeir fara 
burt.

Evrópusambandið hefur hótað 
Rússlandi frekari refsi aðgerðum, 
sýni rússnesk stjórnvöld ekki 

raunverulega viðleitni til þess 
að koma á friði í Úkraínu. Pútín 
hefur frest þangað til á föstudag, 
þegar leiðtogafundur Evrópu-
sambandsins verður haldinn.

Sameinuðu þjóðirnar segja 
að 423 manns hafi látið lífið í 
 átökum í austanverðri Úkraínu á 
tímabilinu frá 15. apríl til 20. júní. 
Rúmlega 46 þúsund manns hafa 
hrakist að heiman, þar af hafa um 
11.500 manns flúið frá Krímskaga 
sem Rússland hefur nú innlimað.

Úkraínustjórn hefur sakað 

rússneska hermenn um að hafa, 
um það leyti sem Krímskagi var 
innlimaður, komið fyrir jarð-
sprengjum á mörkum Krím-
skaga, til þess að hindra för úkra-
ínskra hermanna inn á skagann.

Rússar hafa undanfarið verið 
með um 40 þúsund manna her-
lið við landamæri Úkraínu, og 
hafa Úkraínumenn margir litið á 
það sem hótun um að rússneski 
 herinn muni ráðast inn í landið 
telji rússnesk stjórnvöld ástæðu 
til. gudsteinn@frettabladid.is

Uppreisnarmenn 
skutu niður þyrlu
Þrátt fyrir yfirlýsingu um að virða vikulangt vopnahlé skutu úkraínskir uppreisnar-
menn í gær niður herþyrlu. Níu manns fórust. Vladímír Pútín Rússlandsforseti 
skorar á Úkraínustjórn að framlengja vopnahléið og ræða við uppreisnarmenn.

VLADÍMÍR PÚTÍN  Rússlandsforseti bað þingið í gær um að afturkalla heimild rúss-
neska hersins til að beita valdi í Úkraínu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AKUREYRI Akureyrarbær hefur 
sent frá sér yfirlýsingu vegna 
frétta Fréttablaðsins og Vísis um 
óánægju starfsmanna á Öldrunar-
heimilum Akureyrar. 

Í yfirlýsingunni kemur fram að 
brýnt sé að vinna að lausn máls-
ins sem einskorðist við eina deild 
Hlíðar. Almenn ánægja sé hins 
vegar á meðal starfsmanna og sýni 
kannanir sem gerðar voru árið 
2013 að meirihluti starfsmanna sé 
ánægður í starfi.

„Hjá Öldrunarheimilum Akur-

eyrar (ÖA) starfa um 320 manns 
og því er um stóran vinnustað 
að ræða. Hér er um að ræða af-
markað en engu að síður mikil-
vægt verkefni sem þarf að leysa. 
Unnið er ötullega að lausn þess 
innan ÖA og hafa stjórnendur 
væntingar um að farsæl lausn 
muni finnast innan tíðar. Brýnt er 
að hlusta á sjónarmið allra sem að 
málinu koma og taka fullt tillit til 
þeirra í þeim lausnum sem lagðar 
verða fram,“ segir í yfirlýsingu frá 
Akureyrarbæ.  - sa

Akureyrarbær hefur gefið út yfirlýsingu vegna frétta um óánægju á Hlíð:

„Meirihluti starfsfólks ánægður“

DVALARHEIMILIÐ HLÍÐ  Akureyrarbær 
vill taka á málum.
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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 
INN

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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Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Réttlát málsmeðferð
SAMFÉLAGSMÁL

Þorsteinn Már 
Baldvinsson 
forstjóri Samherja

F
réttablaðið sagði frá því í gær að málum hjá sýslumanni, 
þar sem foreldrar takast á um umgengni við börn sín, 
hefði fjölgað mjög síðustu ár. Þá hefði málum, þar sem 
farið er fram á að foreldri sé beitt dagsektum til að það 
hætti að meina hinu foreldrinu umgengni, fjölgað tífalt.

Þessi þróun er væntanlega að langmestu leyti tilkomin vegna 
breyttra laga og breytts viðhorfs til hlutverka feðra og mæðra í 
barnauppeldi. Fyrir rúmlega tuttugu árum var það nánast sjálf-
gefið að mæður fengju forsjá barna við skilnað eða sambúðar-

slit. Árið 1992 var lögum breytt 
þannig að möguleiki varð að 
foreldrar færu sameiginlega með 
forsjá. Fjórtán árum seinna varð 
sameiginleg forsjá meginreglan 
að lögum. Nú orðið fara foreldrar 
saman með forsjá í yfirgnæfandi 

meirihluta tilvika eftir skilnað.
Það kemur ekki í veg fyrir deilur um forsjá og umgengni. 

Eyrún Guðmundsdóttir, deildarstjóri hjá Sýslumanninum í 
Reykjavík, segist í Fréttablaðinu í gær ætla að fjölgun mála hjá 
embættinu tengist auknu jafnrétti. Í flestum tilvikum eru það 
feður sem sækja rétt sinn. Eyrún segir að tíminn sem fráskildir 
feður hafi umgengni við börn sín hafi lengzt undanfarin ár.

Það er tvímælalaust jákvæð þróun. Uppeldi barna er sam-
eiginlegt verkefni, sem feður og mæður þurfa að axla til jafns, 
ef fullt jafnrétti á að nást. Hins vegar getur það valdið núningi 
og átökum að feður sæki rétt sinn. Þótt löggjöfin hafi breytzt og 
rétturinn til að knýja fram umgengni forsjárlausra foreldra við 
börn sín hafi styrkzt, er samfélagið ekki endilega reiðubúið að 
viðurkenna að feður eigi jafnríkan rétt á að umgangast börnin 
sín eftir skilnað og taka ákvarðanir um líf þeirra og mæðurnar. 
Eftir því sem sú viðurkenning fer vaxandi, ætti deilumálunum að 
fækka.

Að fjölmiðlum berast reglulega ljótar sögur um foreldra, oftast 
mæður, sem brjóta gróflega á réttindum fyrrverandi maka með 
því að hindra umgengni. Líka frásagnir af foreldrum, oftast 
feðrum, sem hafa í raun engan áhuga á að umgangast börnin sín 
en nota kröfur um umgengnisrétt og dagsektir sem vopn í deilum 
við fyrrverandi maka. Þetta eru mál sem erfitt er að fjalla um frá 
annarri hliðinni eingöngu, ekki sízt af því að börn eiga í hlut, og 
fjölmiðlar láta þau því oftast vera.

Á hinu er sjaldnar vakin athygli, að í miklum meirihluta tilvika 
gengur sameiginleg forsjá foreldra eftir skilnað, og eftir atvikum 
umgengni þótt annað foreldri fari með forsjána, alveg ljómandi 
vel. Ef ábyrgðin á börnunum var jöfn í hjónabandi eða sambúð 
heldur hún áfram að vera það þótt sambandinu sé slitið.

Elísabet Berta Bjarnadóttir, félagsráðgjafi hjá Fjölskylduþjón-
ustu kirkjunnar, segir í Fréttablaðinu í gær að hún hafi á tilfinn-
ingunni að aukin harka sé í umgengnismálum og fólk láti of oft 
hnefann ráða för. „Fólk er orðið of upptekið af baráttu, að sigra 
hinn, í stað þess að hafa þarfir barnanna að leiðarljósi,“ segir hún.

Það mættu allir hafa í huga strax og þeir eignast börn – eða 
jafnvel fyrr – að það eru ekki góðir foreldrar sem láta deilur eða 
fjandskap sín á milli bitna á börnunum. Skyldur foreldra eru ein-
faldlega þess eðlis að þeim verður ekki sinnt nema í sameiningu.

Breytingar í forsjár- og umgengnismálum:

Fjandmenn 
eða foreldrar?

Rætt um okur snemma sumars
Það er ekki tóm sæla að landið skuli 
verða orðið ferðamannaland. Margir 
hafa fengið hálfgert gullgrafaraæði og 
ætla að hagnast eins og þeir geta á 
ferðamönnum. Edward Huijbens, for-
stöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar 
ferðamála, ræddi um háa verðlagn-
ingu á ýmsum hlutum sem tengjast 
ferðamönnum í morgunútvarpi Rásar 
tvö í gær. Nýlega hafa birst fréttir 
af kökusneið á kaffihúsi í Mývatns-
sveit sem kostaði tæpar 1.300 krónur 
og bílaleigubílum sem eru þrisvar 
sinnum dýrari hér en í Danmörku. 
Edward sagðist hafa áhyggjur af því 

hversu snemma pirrings vegna hás 
verðlags er farið að gæta í ár. Lands-
menn misstu venjulega þolinmæðina 
í ágúst en nú hafi verið farið að fjalla 
um okur í byrjun sumars. Hann lagði 
til að þessi mál yrðu tekin til rann-
sóknar og framtíðarstefna mótuð. 
Orð í tíma töluð, eitt er að verðleggja 
skynsamlega, annað að verðleggja sig 
út af markaðnum. Slíkt er fljótt að 
spyrjast út og því skammtímagróði. 

Án viðvörunar 
Það er óþolandi að menn 
geti allt í einu og án 
nokkurrar viðvörunar 
farið að rukka ferðamenn 

fyrir að fara um 
land þeirra. 
Nú síðast 

bárust fréttir af því að landeigandinn 
á Stokksnesi hefði ákveðið að taka 
gjald af ferðamönnum fyrir að fara 
um land sem hann leigir Landhelgis-
gæslunni. Gæslan hótar lögbanni. Þar 
áður voru fréttir af því að landeigendur 
í Mývatnssveit væru farnir að rukka 
og í vetur varð allt vitlaust þegar 
Landeigendafélag Geysis í Haukadal 
hóf gjaldtöku. Um gjaldtöku af ferða-
mannastöðum hljóta að þurfa að gilda 

lög og reglur. Annað kallar á 
stjórnleysi, leiðindi og illt 

umtal. Ef til vill mun nátt-
úrupassi Ragnheiðar Elínar 
Árnadóttur leysa þessi 

vandamál í eitt skipti 
fyrir öll.

 johanna@frettabladid.is

Undanfarna daga hafa fjölmiðlar fjallað um 
kæru Polaris Seafood á hendur dómara sem 
heimilaði húsleit og haldlagningu gagna 
hjá félaginu. Kjarni málsins er að gögn 
sem dómarinn kveðst hafa byggt afgreiðslu 
umræddrar þvingunaraðgerðar á, eru ekki 
til staðar í héraðsdómi. Þetta gerir það að 
verkum að við höfum enga möguleika á að 
sannreyna hvort og þá hvaða rökstuðning 
Seðlabankinn lagði fram til að fá heim-
ild fyrir einu viðamesta inngripi sem sést 
hefur og leiddi til takmarkalausrar hald-
lagningar gagna tuga fyrirtækja og þess 
fjölda einstaklinga sem þar starfa. 

Sérmeðferð dómara?
Það er okkur sem urðum fyrir þessu mikla 
inngripi mikilvægt að fá það rannsakað og 
upplýst. Að vel athuguðu máli ákvað fyrir-
tækið því að kæra dómarann til lögreglu 
þar sem grunur leikur á að hann hafi brotið 
lög við málsmeðferðina. Formaður dómara-
félagsins heldur því fram í fjölmiðlum að 
eðlilegur farvegur fyrir mál af þessu tagi 
sé að senda kvörtun til nefndar um dóm-
arastörf. Þetta stenst ekki skoðun. Enginn 
ætti að vera dómari í eigin sök og dómarar 
njóta sem betur fer ekki þeirrar sérstöðu í 
samfélaginu að nefnd á þeirra vegum geti 
úrskurðað um lögbrot. Ég held jafnframt 
að það væri fróðlegt ef formaður dómara-

félagsins myndi upplýsa um fjölda og afdrif 
mála nefndarinnar í gegnum árin. 

Alvara málsins
Það er sjálfstætt áhyggjuefni að formaður 
dómarafélagsins reyni að gera lítið úr mál-
inu með þeirri aulafyndni sem titill greinar 
hans í Fréttablaðinu í gær, „Út af með dóm-
arann?“, ber með sér. Um er að ræða graf-
alvarlegt mál sem engum sæmir að hæðast 
að. Kæran um ætluð brot dómarans byggir 
m.a. á skriflegri staðfestingu héraðsdóms á 
broti og aðfinnslum Hæstaréttar við störf 
hins kærða dómara. Ríkissaksóknari hefur 
staðfest að fjölmörg félög sem úrskurðir 
dómarans vörðuðu hafa, hvorki fyrr né 
síðar, haft réttarstöðu sakbornings. Ávirð-
ingar formanns dómarafélagsins um ómál-
efnalegar ástæður og grundvöll kærunnar 
eiga því ekki við rök að styðjast.

Við viljum öll búa í þjóðfélagi þar sem 
persónuvernd, mannréttindi og réttar-
öryggi eru virt.

➜ Það er sjálfstætt áhyggjuefni að 
formaður dómarafélagsins reyni 
að gera lítið úr málinu með þeirri 
aulafyndni sem titill greinar hans í 
Fréttablaðinu í gær … ber með sér. 



MIÐVIKUDAGUR  25. júní 2014  | SKOÐUN | 13

Eftir bæjarstjórnakosn-
ingarnar hafa frjáls-
lyndir fjölmenningar-
sinnar gert harða hríð 
að Framsóknarflokkn-
um út af moskumálinu. 
Sveinbjörg Birna Svein-
björnsdóttir gaf útlend-
ingaandúð undir fótinn 
og græddi atkvæði á 
því. Að gera mosku málið 
eftir á að spurningu um 
skipulagsmál var henti-
stefna hjá Sigmundi 
Davíð þegar réttindi trúarhópa 
eru auðvitað prinsippmál.

ESB-sinnar fjandskapast við 
Framsóknarflokkinn og þykir 
gott að geta bendlað hann við 
þjóðrembu, helst rasisma. Fjöl-
menning er jú ein helsta yfir-
skrift Evrópusamrunans.

Það er þó vonum seinna að 
upp komi umræða um innflytj-
endamál og fjölmenningu á 
Íslandi. Hlutfall erlendra ríkis-
borgara á íslenskum vinnu-
markaði er nú nálægt 10 pró-
sentum og ferðamenn á síðasta 
ári voru um 800 þúsund. Hrað-
fara breyting og margt sem 
ræða þarf. 

Kosningaumræðan í Reykja-
vík var á sinn hátt endurómur 
af umræðu úti í Evrópu eftir 
kosningar til Evrópuþingsins 
nokkrum dögum áður. Þar unnu 
hægrisinnaðir ESB-andstæðing-
ar stórsigur í Frakklandi, Bret-
landi, Danmörku og miklu víðar, 
en Syrisa, vinstriróttækur 
andstæðingur ESB, varð lang-
stærsti flokkurinn í Grikklandi. 
ESB skelfur.

Viðbrögðin urðu mjög þau 
sömu og á Íslandi. Frjálslyndir 
borgaraflokkar og sósíaldemó-
kratar og jafnvel vinstrikratar 
semja sátt sín á milli þegar berj-
ast skal við þennan popúlíska 
straum. Frjálslyndið er í húfi og 
fjölmenningin – og Evrópuhug-
sjónin. 

Spyrja ekki um stéttarhagsmuni
Það gerir þessum flokkum auð-
veldara en ella að standa saman, 
að þeir hafa allir gengist inn á 
hagstjórnarprinsipp klassískr-
ar frjálshyggju. Enginn þeirra 
spyr lengur um stéttarhags-
muni á bak við stjórnmál, allir 
horfa frá sjónarhóli „atvinnu-
veganna“. Skipting stjórnmála 
eftir ásnum hægri vinstri leys-
ist upp og hverfur. Á Íslandi 
líka. Samfylkingin hefur gengið 
braut markaðshyggju frá byrjun 
og VG komst inn á hana með 
hjálp AGS. Á meðan þeir bölva 
nýfrjálshyggjunni gleypa þeir 
kjarna hennar án þess að flökra 
við né ropa.

Aðferðir klassískrar frjáls-
hyggju eru sjálfur grunnurinn 
undir ESB, reglurnar um hinn 
frjálsa sameiginlega markað: 
frjálst flæði vöru, fjármagns, 
vinnuafls og þjónustu milli 
landa, hnattvæðingarreglur 
auðhringanna sem Brusselskrif-
ræðið sér um að fylgja eftir. 

Gagnrýni íhaldssamra ESB-
andstæðinga í Evrópuþingkosn-
ingum beinist einmitt mjög að 
„fjórfrelsinu“. Þeir gagnrýna 
það að afgerandi svið eins og 
stefnan í innflytjendamálum 
skuli dregin undan valdi þjóð-
þinga. Frjálst flæði vinnuafls 
er þó bara ein hliðin, gagnrýnin 
gildir um vaxandi alhliða vald 
markaðsafla á kostnað kjörinna 
þjóðþinga og fullveldis. Slík 
gagnrýni hefur hingað til frek-
ar komið frá vinstri væng, en 
kemur nú af vaxandi styrk frá 
hægri. Á meðan almenningur 
sér reyndar að andstaða æ fleiri 
vinstri flokka við frjálshyggj-
una er í orði en ekki alvöru. 

Straumurinn fylgir 
ekki stórauðvaldinu
Hinn hægrisinnaði straumur 
ESB-andstæðinga inniheldur 
örugglega ýmislegt gruggugt, 
allt yfir í hægri öfgar. En fráleitt 
er að afgreiða hann allan sem 

Borgaralegt frjálslyndi og alþýðlegt íhald
rasisma og öfgahægri. 
Fylkingin er miklu 
breiðari en svo, spannar 
til dæmis í Frakklandi og 
Englandi yfir fjórðung 
kjósenda. 

Svo mikið er víst að 
þessi straumur fylgir 
ekki stórauðvaldinu. 
Stórauðvald ESB stendur 
auðvitað á bak við hið 
frjálsa flæði sem þurrk-
ar út landamæri álfunn-
ar. Ekki síður stendur 

stórauðvaldið á bak við fjöl-
menningarstefnuna. Draum-
ur þess er einmitt sundurleit-
ur vinnumarkaður sundraðs 
farandverkalýðs. Þar sem einn 
hópur launafólks skilur ekki 
mál annars minnkar samstaðan. 

„Alþýðlegt íhald“
Ný pólitísk skipting er á milli 
frjálslyndrar frjálshyggju og 

íhaldssemi. Það er nær að kenna 
hina breiðu hægrifylkingu 
ESB-andstæðinga við „alþýð-
legt íhald“ en hægri öfgar. Hún 
snýst nefnilega gegn elítunni. 
Það má vísast bendla hana við 
andfrjálslyndi, en ekki and-
lýðræði. Hún hafnar því afsali 
lýðræðis og fullveldis sem ESB 
stendur fyrir, því „andlýðræðis-
lega skrímsli“ eins og Marine 
Le Pen kallar það réttilega.

Svo gerist það að framið er 
valdarán í Úkraínu, sem kemur 
fasistum og nasistum í ríkis-
stjórn í fyrsta sinn í Evrópu frá 
1945. Þeir myrða pólitíska and-
stæðinga sína undir kjörorðum 
sem sótt eru til nasistatímans í 
landinu. Valdaránið var stutt og 
beinlínis drifið áfram af Banda-
ríkjunum og ESB sem eru stað-
ráðin í að keyra Úkraínu inn í 
NATO þótt það kosti borgara-
stríð og klofning landsins. Í 

framhaldinu er nýtt járntjald 
reist „í varnarskyni“ á landa-
mærum Rússlands og mikil 
stríðsógn kölluð yfir Evrópu.    

Þetta er prófsteinn á lýðræð-
is- og mannréttindaástina. En 
frjálslyndir og krataflokkar 
Evrópu fylkja sér sem einn á 
bak við valdaránið og stefnu 
Bandaríkjanna og ESB. Marine 
Le Pen snýst hins vegar ákveðið 
gegn hinni herskáu stefnu Vest-
urveldanna og segir hiklaust 
að þjónkun ESB við Bandaríkin 
hafi leitt til Úkraínudeilunnar.

Hvað um Ísland? Í vetur 
sýndi Gunnar Bragi Sveinsson 
vissa tilburði til sjálfstæðis í 
Úkraínudeilunni og gagnrýndi 
Evrópusambandið en síðan tók 
hentistefna Framsóknar sig upp 
og hann hefur kosið að ganga 
í takt við Vesturveldin. Hvað 
segja vinstri flokkarnir? Ekki 
eitt einasta orð.

➜ Hinn hægrisinnaði 
straumur ESB-andstæðinga 
inniheldur örugglega 
ýmislegt gruggugt, allt yfi r 
í hægri öfgar. En fráleitt er 
að afgreiða hann allan sem 
rasisma og öfgahægri. Fylk-
ingin er miklu breiðari en 
svo, spannar t.d. í Frakklandi 
og Englandi yfi r fjórðung 
kjósenda. Svo mikið er víst 
að þessi straumur fylgir ekki 
stórauðvaldinu. Stórauðvald 
ESB stendur auðvitað á 
bak við hið frjálsa fl æði 
sem þurkar út landamæri 
álfunnar. 

STJÓRNMÁL

Þórarinn 
Hjartarson
stálsmiður á 
Akureyri

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is



Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka 23. ágúst

„Sumir segja að við 
í Skálmöld getum 
ekki hlaupið. Hvaða 
kjaftæði er það?“

Íslandsbanki, stoltur stuðningsaðili í 17 ár.
Fylgstu með ævintýrum Skálmaldar
Facebook.com/marathonmennirnir



Fyrsta skrefið er að skrá sig á marathon.is
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni menningar nætur þann 
23. ágúst. Í boði verða vegalengdir við allra hæfi auk þess sem hægt er að 
fara heilt maraþon í boðhlaupi með 2–4 þátttakendum. Skelltu þér með! 
Skráningar eru í fullum gangi á marathon.is.

Á hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum frá vinum og vandamönnum til 
stuðnings góðgerðarfélagi að eigin vali. Láttu gott af þér leiða á hlaupum.

Skálmöld er komin í hlaupaskóna
Maraþonmennirnir og þungarokkararnir í Skálmöld 
eru byrjaðir að æfa fyrir sitt fyrsta Reykjavíkurmaraþon.  
Fylgstu með undirbúningi og ævintýrum þessara 
skemmtilegu þungarokkara á Facebook síðunni 
Maraþonmennirnir og fáðu hlaupaplan og fleiri 
gagnlegar upplýsingar í leiðinni.
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„Ég hef alltaf haft mik-
inn áhuga á þjóðarsál 
mismunandi landa og 
leikið mér að því að sál-
greina hin ýmsu sam-
félög. Þó hafði ég aldrei 
sérstakan áhuga á Íslandi 
til forna fyrr en ég hóf 
að læra þjóðfræði við 
Háskóla Íslands og sat þar 
áfanga með hinu skemmti-
lega nafni Lúsakambar, 
hlandkoppar og kynlíf,“ 
segir Alda Sigmundsdótt-
ir, rithöfundur bókarinnar 
The Little Book of the Ice-
landers in the Old Days sem 
er nýútkomin. „Ég heillað-
ist gjörsamlega af lífi landa 
minna á öldum áður og fylltist jafn-
framt aðdáun á því hvernig þeim tókst 
að glíma við margvíslega erfiðleika 
og takast á við svo ótal margt sem er 
fjarri okkur í dag. Þessir þjóðhættir 

eiga enn mikið erindi 
við okkur í dag, enda 
hafa margir þeirra lagt 
grunninn að okkar sér-
íslensku menningu.“

Fyrsta bók Öldu, 
The Little Book 
of the Icelanders, 
fjallaði á léttan og 
skemmtilegan hátt 
um þjóðar sál og 
þjóðareinkenni 
Íslendinga. Bókin 
naut gífurlegra 
vinsælda og seld-
ist í tugþúsund-
um eintaka frá 

árinu 2012. En hvers 
vegna fór út hún í skriftir á ensku? 
„Þetta byrjaði allt saman út frá blogg-
síðu sem ég var að halda úti og var 
orðin ansi vinsæl. Bloggið fjallaði um 
málefni Íslands á ensku en ég upp-
lifði mikinn áhuga á Íslendingum 

erlendis frá. Fólk vildi helst fá að vita 
hvaða áhrif hrunið hafði á venjulegt 
fólk,“ segir Alda sem er vön að skrifa 
á ensku. Hún ólst upp í Kanada með 
ensku sem fyrsta mál. 

The Little Book of the Icelanders in 
the Old Days er byggð á heimildum og 
fjallar um Íslendinga í bændasamfé-
laginu til forna en bókin er skrifuð í 
léttum stíl. „Þetta er ekki fræðibók og 
ég hef reynt að draga fram það fyndna 
og skrítna í fari landans til forna, en 
þó með mikilli hlýju og virðingu fyrir 
þrautseigju fólks og dugnaði við að lifa 
af í skugga kúgunar, fátæktar, sorgar 
og annarra erfiðleika.“ Alda segir bók-
ina auðlæsilega fyrir Íslendinga þrátt 
fyrir að hún sé á ensku og sé ætluð 
ferðamönnum og öðrum Íslandsvinum. 
Teikningar í bókinni eru eftir Megan 
Herbert en Erlingur Páll Ingvarsson 
sá um útlit og hönnun. Bókin fæst í 
öllum helstu bókaverslunum landsins. 
 marinmanda@frettabladid.is

Heillaðist af séríslenskri 
fornri menningu og hjátrú
Alda Sigmundsdóttir skrifaði bók um þjóðareinkenni Íslendinga til forna.

MERKISATBURÐIR
1244 Flóabardagi var háður á Húnaflóa. Þar börðust Þórður 
kakali og Kolbeinn ungi Arnórsson, aðallega með grjóti.
1632 Fasilides gerði eþíópísku kirkjuna aftur að þjóðkirkju.
1667 Kristján 5. konungur Danmerkur og Íslands kvæntist 
Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.
1809 Trampe greifi var tekinn höndum í Reykjavík af Samuel 
Phelps og Jörundi.
1930 Dönsku konungshjónin koma til Reykjavíkur vegna 
Alþingis hátíðarinnar.
1950 Heiðmörk er lýst friðland Reykvíkinga.

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

MARÍA STEFÁNSDÓTTIR
Akurgerði 5d, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 19. júní.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 27. júní kl. 13.30. Sérstakar 
þakkir til starfsfólks Heimahlynningar og Lyflækningadeildar 
Sjúkrahússins á Akureyri fyrir góða og hlýja umönnun.

Þorgeir Smári Jónsson
Stefán Bragi Bragason 
Sandra Rut Þorgeirsdóttir Gestur B. Mikkelsen
Heiður Ósk Þorgeirsdóttir Georg Fannar Haraldsson
Stefán Bragi Þorgeirsson Sandra Marý Arnardóttir
Jón Kristinn Þorgeirsson
Katrín Elva, Ívar Örn, Anton Smári  
og aðrir aðstandendur.

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

RAGNHEIÐUR JÓNSDÓTTIR 
Ársölum 5, Kópavogi, 

lést á LSH 11E laugardaginn 21. júní  
síðastliðinn. Útförin fer fram frá Bústaða- 
kirkju föstudaginn 27. júní kl 13.00. 

Erling Aðalsteinsson
Björg Erlingsdóttir
Ingimar Örn Erlingsson Kristín Katrín Guðmundsdóttir 
Auður Jóna Erlingsdóttir Sigurður Haukur Gestsson 
Guðbjörg Erlingsdóttir Carl-Henrick Nilsson
Adolf Ingi Erlingsson Þórunn Sigurðardóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

BALDVINA ÞORVALDSDÓTTIR
Birkihlíð 5, 550 Sauðárkróki,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki 
sunnudaginn 15. júní. Jarðsett verður  
frá Sauðárkrókskirkju 27. júní kl. 14.00.

Sigurlaug Steingrímsdóttir     Guðmundur Gíslason
Garðar Haukur Steingrímsson   Halla Rögnvaldsdóttir
 Kári Gunnarsson
Sigríður Steingrímsdóttir           Þorsteinn Einarsson
Þorvaldur Steingrímsson          Svanhvít Gróa Guðnadóttir
Sævar Steingrímsson             Ingileif Oddsdóttir
Friðrik Steingrímsson                  Steinvör Baldursdóttir
Bylgja Steingrímsdóttir  Auðunn Víglundsson
Steingrímur Steingrímsson  Sæunn Eðvarðsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN GUÐNADÓTTIR
frá Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíð,

verður jarðsungin frá Hveragerðiskirkju 
föstudaginn 27. júní kl. 13.30. 

Gunnar Helgi Guðmundsson      Jóna Baldvinsdóttir
Guðni Marís Guðmundsson        Helga Jóhanna Jósefsdóttir
Samúel Jóhann Guðmundsson   Kolbrún Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUÐMUNDUR VILMAR MAGNÚSSON
frá Kirkjubæ, Akranesi, 
Réttarholti 15, Selfossi,

lést á hjúkrunarheimilinu Fossheimum 
laugardaginn 21. júní. Útförin verður auglýst 
síðar. 

Helga Einarsdóttir
Björk Guðmundsdóttir Dan Brynjarsson
Alma Guðmundsdóttir Emil Guðjónsson
Hlynur Guðmundsson Ingibjörg R. Hjálmarsdóttir
og barnabörn.

Okkar ástkæri 

SAMÚEL RICHTER
bifvélavirki,

Gnoðarvogi 80,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
föstudaginn 20. júní. Útför hans fer fram 
frá Langholtskirkju föstudaginn 27. júní kl. 
13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,    
Guðmunda S. Halldórsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GEIRLAUGUR JÓNSSON
bókbindari,

lést þann 16. júní sl. Útförin verður gerð frá 
Dómkirkjunni föstudaginn 27. júní kl. 13.00. 

Hrönn Geirlaugsdóttir
Sigríður Hulda Geirlaugsdóttir Paulo Weglinski
Freyr Ómarsson Sigrún Ásta Einarsdóttir
Þór Weglinski
Jóhanna Weglinski

Okkar ástkæri

KRISTINN GUNNARSSON 
viðskipta- og hagfræðingur, 

lést laugardaginn 21. júní á Hjúkrunar- 
heimilinu Ísafold.

Sólveig Ingimarsdóttir
Elísabet Kristinsdóttir
Ingimar Hallgrímur Kristinsson Aðalheiður Sigurðardóttir
Gunnar Ásgeir Kristinsson
Sólveig Ragnheiður Kristinsdóttir Gestur Hjaltason
Sverrir Kristinn Kristinsson Sigurborg Eyjólfsdóttir
Þorbjörg Elín Kristinsdóttir Pétur Helgason 
barnabörn og barnabarnabörn.
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SKRIFAR Á ENSKU
 Alda Sigmundsdóttir segir bókina 
vera á léttu nótunum og skemmti-
lega lesningu fyrir alla. 
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Launavísitala í maí hækkar
Launavísitala í maí 2014 er 480,4 stig og hækkaði 
um 0,4 prósent frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf 
mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,2 pró-
sent. Hagstofan greinir frá þessu.

Vísitala kaupmáttar launa í maí 2014 er 117,0 stig 
og hækkaði um 0,3 prósent frá fyrri mánuði. Síð-
ustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa 
hækkað um 2,7 prósent.

Í launavísitölu maímánaðar gætir áhrifa kjara-
samninga fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga við  nokkur 
stéttar félög opinberra starfsmanna sem undir-
ritaðir voru í mars og apríl 2014.  - rkr

„Ef Íslendingar geta það“
Snjalltækjaleikjaframleiðandinn Plain Vanilla var 
til umræðu hjá dálkahöfundi á viðskiptasíðu BBC, 
Rory Cellan-Jones, í síðustu viku. Cellan-Jones velti 
þar fyrir sér hvernig blönkum Íslend-
ingi tókst að búa til leik sem sló í gegn 
á heimsvísu, sér í lagi þar sem erfið-
lega gengur hjá mörgum breskum 
sprotafyrirtækjum að verða sér úti 
um fjármagn frá fjárfestum. 

Cellan-Jones hitti Þorstein 
Baldur Friðriksson, stofnanda 
Plain Vanilla, í síðustu viku.  
Cellan-Jones veltir því upp í 
greininni hvað Bretar geti lært 
af Plain Vanilla því að meira að 
segja í Bretlandi eigi tæknifyrir-
tæki erfitt uppdráttar. Ljóst sé 
að Kalifornía sé enn fyrirheitna 
landið fyrir unga frumkvöðla.  - fbj

Semja um smíði ísfi sktogara
Stjórn HB Granda hf. hefur ákveðið að ganga til 
samninga við tyrknesku skipasmíðastöðina Celiktr-
ans Deniz Insaat Ltd. um smíði á þrem ísfisktog-
urum á grundvelli tilboðs frá skipasmíðastöðinni.

Heildarsamningsupphæðin mun liggja nærri 6,8 
milljörðum króna eða rúmum 44 milljónum evra. 
Samkvæmt tilkynningu frá félaginu er áætlað að 
gangi samningar eftir muni fyrri tvö skipin verða 
afhent á árinu 2016 en það þriðja árið 2017.

Fyrir er tyrkneska skipasmíðastöðin með tvö upp-
sjávarskip í smíðum fyrir HB Granda.  - fbj

TAKTU GRÆNU 

   SKREFIN 

  MEÐ OKKUR!

AUKIN 
FLUG UMFERÐ 
Á RÆTUR Í ASÍU
➜ Airbus spáir tvöföldun í 

fl ugumferð á næstu fi mmtán 
árum.

➜ Aukningin drifi n áfram af hag-
vexti á nýmarkaðssvæðum.

➜ Um 300 milljarðar króna fara 
í rannsóknir og þróun hjá 
Airbus.

SÍÐA 4
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Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

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

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

Eimskipafélag Íslands 230,00 -12,2% 0,8%

Fjarskipti (Vodafone) 30,65 12,5% -0,3%

Hagar 40,60 16,1% 0,3%

Icelandair Group 17,10 -6,0% -1,7%

Marel 105,00 -21,1% -2,8%

N1 16,45 -13,0% -0,9%

Nýherji 4,20 15,1% 0,0%

Reginn 15,70 1,0% -4,3%

Tryggingamiðstöðin* 25,10 -21,7% -3,0%

Vátryggingafélag Íslands** 8,65 -19,8% -1,9%

Össur 282,00 23,1% 0,7%

HB Grandi 28,05 1,3% 0,2%

Sjóvá 12,43 -8,0% 0,6%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1259,60 7,7% 9,2%

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

Hampiðjan 12,15 29,3% 0,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 13,0% 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

23,1% frá áramótum

EIMSKIP

 0,8% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TM
 -21,7% frá áramótum

REGINN
-4,3% í síðustu viku
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7

3

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Dagatal viðskiptalífsins
Miðvikudagur 25. júní
➜ Þjóðskrá - Fjöldi útgefinna 

vegabréfa
➜ Nýherji - Uppgjör 2. ársfjórðungs

Fimmtudagur 26. júní 
➜ Þjóðskrá - Viðskipti með atvinnu-

húsnæði í maí 
➜ Hagstofan - Nýskráningar og gjald-

þrot í mái

Föstudagur 27. júní
➜ Hagstofan - Vísitala neysluverðs 

í júní 2014

➜ Hagstofan - Þjóðhagsspá
➜ Hagar - Uppgjör 1. ársfjórðungs

Mánudagur 30. júní
➜ Hagstofan - Fjármál ríkissjóðs á 

greiðslugrunni
➜ Hagstofan - Vöruskipti við 

útlönd

Miðvikudagur 2. júlí
➜ Þjóðskrá - Fasteignamarkaður-

inn í mánuðinum eftir lands-
hlutum 

dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Lögmannsstofan Lex hefur gefið út 70 blaðsíðna 
leiðarvísi fyrir ferðaþjónustuna þar sem er að finna 
yfirlit yfir þau lögfræðilegu atriði sem ber að huga 
að við stofnun og rekstur ferðaþjónustufyrirtækja.

„Ég hef sjálfur mikinn ferðaþjónustuáhuga og fór í 
leiðsöguskólann og kynntist þar innviðum ferðabrans-
ans. Mér fannst svo margt lögfræðilega áhugavert 
sem þessi ört stækkandi atvinnugrein er að berjast 
við að ég stakk upp á því við Lex að við myndum búa 
til svona rit, ég ásamt sérfræðingum á hverju sviði, 
sem við síðan gerðum,“ segir Helgi Jóhannesson, 
hæstaréttarlögmaður og eigandi Lex.

Í leiðarvísinum er farið ítarlega yfir ýmis atriði 
eins og stofnun einkahlutafélaga, samningagerð, 
ábyrgð, skattamál, samskipti við yfirvöld, trygginga-
mál og fleira.

Helgi segir ritið nýtast bæði stærri ferðaþjónustu-
aðilum sem minni og síðan er í ritinu ekki síður að 
finna atriði sem aðilar í almennum rekstri ættu að 
huga að.

„Þetta eru atriði til umhugsunar en ekki einhverjar 
heildarlausnir sem finna má í þessu riti og menn gætu 
jafnvel þurft að leita sér aðstoðar með.“

Ritinu hefur verið dreift gjaldfrjálst til ferðaþjón-
ustufyrirtækja og Helgi segir viðtökurnar góðar. „Ég 
er búinn að fá kveðjur með þakklæti fyrir þetta og 
þessu er mjög vel tekið.“  - fbj

Lögmannsstofan Lex hefur gefið út ókeypis 70 síðna leiðarvísi fyrir ferðaþjónustufyrirtæki:

Gefa út leiðarvísi ferðaþjónustu

MIKILVÆGT INNLEGG  Helgi hefur lokið leiðsöguprófi og er 
mikill ferðaáhugamaður.

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

Fjármálaeftirlitið (FME) telur ríkið 
þurfa að setja um tíu milljarða 
króna á ári inn í B-deild Lífeyris-
sjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) 
og Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga 
(LH) á næstu árum. Annars geti 
sjóðirnir ekki staðið við skuldbind-
ingar sínar og geti tæmst á næstu 
tíu til fi mmtán árum.  

Þetta sögðu Unnur Gunnarsdóttir, 
forstjóri FME, og Björn Z. Ásgríms-
son, sérfræðingur á greiningarsviði 
stofnunarinnar, á kynningarfundi 
um stöðu lífeyrissjóðanna í gær.

Þar kom fram að heildar trygg-
ingafræðileg staða íslenskra líf-
eyrisssjóða með ábyrgð ríkis og 
sveitarfélaga var við árslok 2013 
neikvæð um 595 milljarða króna.  
Halli annarra lífeyrissjóða var á 
sama tíma samtals um 68  milljarðar 
eða nálægt jafnvægi. 

„Þessar skuldbindingar eru til 
langs tíma og verða greiddar upp á 
næstu árum og áratugum. En ein-
hvern tímann kemur að því það þarf 
að greiða þetta og því er nauðsyn-
legt að gera ráðstafanir með því að 
auka iðgjöld eða framlag til sjóð-
anna, eins og með þessum tíu millj-
örðum,“ segir Björn í samtali við 
Markaðinn.

„Sveitarfélögin hafa brugðist rétt 
við með því að borga viðbótarfram-
lag inn í sjóðina sem bætir stöðu 

þeirra smám saman á næstu árum 
og ríkið mætti taka sér það til fyrir-
myndar.“ 

Mikið hefur verið fjallað um 
vanda B-deildar LSR og LH. Fyrir 
um tveimur vikum tilkynnti fjár-
mála- og efnahagsráðuneytið að það 
hefði ásamt ellefu hjúkrunarheim-
ilum, LSR og LH undirritað samn-
inga sem fela í sér yfi rtöku ríkisins 
á nær öllum lífeyrisskuldbindingum 
hjúkrunarheimilanna vegna starfs-
manna þeirra í  B-deild LSR og LH. 

Á fundi FME kom einnig fram að 

fi mm stærstu lífeyrissjóðir lands-
ins eiga rúm 55 prósent af 2.800 
 milljarða króna lífeyrissparnaði 
landsmanna. LSR er þar stærstur 
með 17,2 prósenta hlutdeild.

„Þetta sýnir mikilvægi þessara 
sjóða,“ segir Björn og bætir því við 
að lífeyrissjóðirnir hafi  verið 37 
talsins árið 2007 en séu nú 27.

„Við sjáum fram á að þeim 
muni fækka á næstu árum. Sem 
er jákvætt því sameining lækkar 
rekstrarkostnað og bætir ávöxtun 
lífeyrisþega,“ segir Björn.

Sjóðir LSR og LH þurfa 
tíu milljarða frá ríkinu
Ríkið þyrfti að setja tíu milljarða króna árlega inn í B-deild Lífeyris-
sjóðs starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga. Fjár-
málaeftirlitið segir sjóðina annars geta tæmst á næstu 10 til 15 árum.  

LÍFEYRISSJÓÐIR
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Nýsköpun í matvælaiðnaði, þar 
sem vannýttar auðlindir koma við 
sögu, er meginþema Arctic Bioeco-
nomy, verkefnis sem Matís leiðir. 
Verkefnið er hluti af formennsku-
verkefni Íslands í  norrænu ráð-
herranefndinni.

Matís ásamt þátttakendum verk-
efnisins hefur nú ýtt rúmlega 30 
hugmyndum úr vör og verða þær 
kynntar í dag á ráðstefnu á Sel-
fossi um lífhagkerfið. Vörurnar 
eru þróaðar af smáframleiðendum 
og einstaklingum á Íslandi, Græn-
landi og í Færeyjum.

„Við auglýstum eftir þátttak-
endum í þessum þremur löndum. 

 Aðilar voru oft með vöruhug myndir 
og búnir að vinna sig eitthvað 
áfram en vantaði herslumuninn til 
að koma vörunum á markað,“ segir 
Sigrún Elsa Smáradóttir, fagstjóri 
hjá Matís.

Hún segir 
þátttakend-
ur hafa feng-
ið ýmiss konar 
hjálp frá Matís, 
annaðhvort við 
framleiðslu, sérfræði-
aðstoð eða annað. Alls bár-
ust 78 umsóknir, þar af stærsti 
hlutinn frá Íslandi en þó nokkuð frá 
Grænlandi og Færeyjum.

„Það er misjafnt hvort kynntar 
verða fullunnar vörur til smökkun-
ar eða annað. Við bjóðum til dæmis 
upp á íslenska bleikju sem hefur 
fengið fóður unnið úr mjög pró-
teinríkum svepp sem vex á viðar-

massa sem fellur til í sögunar-
verksmiðjum,“ nefnir 

Sigrún sem 
dæmi um 
verkefni 

sem kynnt 
verður í dag 

en segir að 
ýmissa grasa 

muni kenna á 
ráðstefnunni.  - fbj

Matís heldur ráðstefnu um nýsköpun í matvælaiðnaði á grunni Arctic Bioeconomy-verkefnisins:

Nýsköpun í lífhagkerfinu kynnt

KYNNTU STÖÐUNA  Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri FME, og Björn Z. Ásgrímsson kynntu í gær 
stöðu lífeyrissjóðanna árið 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  
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FLUGIÐNAÐUR
Óli Kristján Ármannsson | olikr@frettabladid.is

Evrópski fl ugvélaframleiðandinn 
Airbus spáir því að fl ugumferð í 
heiminum komi til með að tvöfald-
ast á næstu fi mmtán árum, sem er 
áframhald á þeirri þróun sem verið 
hefur síðustu fjóra áratugi. Núna er 
aukningin drifi n áfram af hagvexti 
á nýmarkaðssvæðum, einna helst í 
Asíu, segir John Leahy, yfi rmaður 
viðskiptasviðs Airbus.  

Þetta kom fram á Innovation 
Days-kynningu Airbus í Toulouse 
í Frakklandi fyrr í þessum mán-
uði. Þar fór fl ugvélarisinn (Airbus í 
 Evrópu og Boeing í Bandaríkjunum 
eru nokkurn veginn jafnstór fyrir-
tæki og skipta með sér til helminga 
farþegaþotumarkaðnum í heim-
inum) yfi r stöðu og horfur í fl ugiðn-
aði í heiminum og kynnti helstu nýj-
ungar og nýbreytni hjá sér.

Spár Airbus benda raunar til þess 
að þungamiðja fl ugumferðar haldi 
áfram að færast austar og verði 
eftir fi mmtán til tuttugu ár komin 
til Asíu. Á þeim tíma kunni líka að 
verða til keppinautur í Kína sem 
taki slaginn við bæði Boeing og Air-
bus, en slíkur risi þurfi  allt að því 
aldarfjórðung til að verða til.

300 milljarðar í rannsóknir og þróun
Fyrirtækinu var tíðrætt um tækni-
framfarir hjá sér og telur sig þar 
hafa vinninginn yfi r Boeing, í elds-
neytiskostnaði og hvað almennan 

rekstrarkostnað vélanna áhrærir. 
Til þess að ná slíkum árangri þarf 
einhverju til að kosta og kom fram 
í máli Leahys að á ári hverju eyði 
fyrirtækið um tveimur milljörðum 
evra í rannsóknir og þróun. Upp-
hæðin nemur tæpum 310  milljörðum 
íslenskra króna (nálægt helmingi 
af árlegum heildarútgjöldum ríkis-
sjóðs Íslands).

Annað sem ýti undir endur nýjun 
sé svo að flugvellir séu víða um 
heim komnir að þolmörkum hvað 
nýtingu varðar. Það setji þrýst-
ing á fl ugfélög að nota breiðþotur, 
sem taki fl eiri farþega og þurfi  því 
færri lendingar til að skila sama og 
 auknum farþegafjölda. 

Nýjungar, bæði í nýjum vélum 
líkt og A350 XWB-þotunum og upp-
færslum á öðrum þotum, miði því 
að því að auka hagkvæmni og um 
leið þægindi farþega sem í auknum 
mæli fl júgi lengri vegalengdir. 

Í þessari viðleitni segir Air-
bus hag sínum best borgið í því að 
vera með starfsemi sem víðast um 
heiminn. Simon Ward, varaforseti 
alþjóðasamvinnusviðs Airbus, segir 
að með dreifðari starfsemi verði 
líka til náttúruleg áhættudreifi ng 
í starfseminni. Verði áfall í fram-
leiðslu á einum stað þá heldur starf-
semin áfram annars staðar. 

Flugvélaviðskipti fara fram í 
Bandaríkjadölum og því segir hann 
líka þurfa að huga að gjaldeyris-
vörnum. „Við þurfum aðgang að 
peningum og með viðveru á heims-
vísu fæst aðgangur að fjármagni, 

auk þess að nærvera við viðskipta-
vini ýtir undir viðskipti,“ segir 
hann. „Alþjóðavæðingin fækkar 
ekki störfum, heldur býr hún til 
störf. Henni fylgir vöxtur á öllum 
sviðum.“

Bjartsýnin kannski fullmikil
Shukor Yusof, sérfræðingur í fl ug-
iðnaði hjá Endau Analytics í Singa-
púr (áður hjá greiningarfyrirtæk-
inu Standard & Poor’s) segir að 
ákveðinn varnagla þurfi  að slá við 
framtíðarsýn Airbus, hún kunni að 
vera fullbjartsýn. Þannig sé óvíst 
að jafn mikill áhugi sé á breið-
þotum og Airbus vilji vera láta. 

Vöxturinn og salan sé hins vegar 
í Asíu, þar sem hagvöxtur er einna 
mestur í heiminum. Þannig sé 
heilmikið rými til áframhaldandi 
 vaxtar í löndum á borð við Búrma 
og Kína. „En svo þurfa innvið irnir 
líka að vera í lagi,“ segir hann. 
Mikillar uppbyggingar sé enn þörf 

í mörgum Asíulöndum áður en fl ug-
félög geti tekið þar við sér.

„Flugvélasala helst í hendur við 
hagvöxt, en í Asíu verður líklega 
áfram meiri markaður fyrir smærri 
farþegaþotur,“ segir hann. Þá kunni 
fjármögnun fl ugfélaga á þotukaup-
um að vera torveld í sumum lönd-
um. „En fl ugvélaframleiðendur eiga 
það sammerkt með sölumönnum 
annarra farartækja að hafa minni 
áhyggjur af því hvernig kaupand-
anum reiðir af eftir að gengið hefur 
verið frá sölunni.“ Þótt velta sumra 
fl ugfélaga í Asíu kunni að vera mikil 
þá hverfi  obbinn af hagnaðinum í 
vaxtagjöld og rekstrarkostnað.

JOHN LEAHY SHUKOR YUSOF

FLOTTASTA ÞOTA Í HEIMI?  Afhenda á fyrstu Airbus A350 XWB-þotuna í lok þessa árs en tilraunaflug er á áætlun, að sögn Didiers Evrard, 
aðstoðarforstjóra A350-flugvélaáætlunar Airbus. Keppinautur hennar er Boeing 787 Dreamliner-þotan.  MYND/AIRBUS

Aukin flugumferð á rætur í Asíu
Airbus segir horfur á því að vöxtur á flugumferð verði áfram sá sami og verið hefur síðustu áratugi, tvöföldun á 
hverjum fimmtán árum. Á Innovation Days í Toulouse voru kynntar horfur og helstu nýjungar hjá flugvélarisanum.

Fagnaðarlæti brutust út á meðal blaðamanna á Innovation 
Days-kynningu Airbus þegar tilkynnt var að morgni annars 
dags dagskrárinnar að þeim gæfist kostur á að fara með 
í klukkustundarlangt tilraunaflug í Airbus A350 XWB-
breiðþotu. Rétt um ár er liðið frá fyrsta flugi vélarinnar, en 
stefnt er að fyrstu afhendingu til Quatar Airways fyrir lok 
þessa árs.

Þegar hefur verið samið um sölu á 742 A350 XWB-
þotum, en þá er búið að draga frá afturköllun á pöntun 
Emirates-flugfélagsins á 50 slíkum vélum sem tilkynnt 
var um í byrjun Innovation Days 11. júní. Airbus segir 
flugfélagið hafa lagt inn pöntunina árið 2007 og átt að fá 
fyrstu vélarnar afhentar árið 2019. Airbus segist fullvisst 
um að pöntunum haldi áfram að fjölga.

ENGAR SVIPTINGAR
Ef marka má viðtökur blaðamanna í ferðinni þá ætti að 
geta verið eftirspurn eftir þotunum því hrifning margra 
var mikil. Þoturnar keppa við Boeing 787 Dreamliner og 
eiga það sammerkt að bolurinn er úr léttum koltrefjum 
og tækniframfarir slíkar að helst má líkja þeim við geim-
skutlur. Að vísu finna farþegar ekki sérstaklega fyrir því í 
stuttu flugi, þetta er jú enn þá flugvél.

Á lengri ferðum nýtast hins vegar hlutir eins og sérstök 
lýsing um borð (e. mood lighting) og hærri loftþrýstingur 
(nær því sem gerist á jörðu niðri) þannig að fólk finnur 
síður til flugþreytu.

Áberandi er hins vegar hversu hljóðlát vélin er. Auðvelt 
er til dæmis að spjalla, jafnvel í hálfum hljóðum, við næsta 
mann þótt verið sé að taka á loft. Þá má segja að flugferðin 
sjálf hafi verið afar þægileg og kom aldrei fyrir að farþegar 
fyndu fyrir skellum vegna ókyrrðar eða titrings. Ræður þar 
ný tækni sem kemur í veg fyrir að sviptingar í kringum 
vængina skili sér inn í bol vélarinnar. Því mætti jafnvel líkja 
upplifuninni við það að fara úr höstum austur-evrópskum 
fólksbíl yfir í amerískan fleka sem líður áfram um göturnar. 

Vélin er breiðþota sem þýðir að í henni eru tveir gangar, 
níu sæti í hverri röð í almennu farrými, þar sem blaða-
maður Fréttablaðsins sat. Frammi í vél á fyrsta farrými 
eru, í þessari uppsetningu, svo fjögur sæti í hverjum gangi, 

raunar hálfgerðir básar þar sem fólk getur jafnvel lagt sig. 
Flugfélögum er svo í sjálfsvald sett hvernig þau haga inn-
réttingum og líklegt að einhver fjölbreytni verði í því.

TÖLUR SEM HORFT ER TIL
Upplifun af flugi með vélinni var hins vegar mjög þægileg, 
líka á almennu farrými. Mögulega ræðst það líka af því að 
sætin eru aðeins breiðari en fólk á að venjast, 18 tommur 
(45,7 cm) í stað 17 (43,2 cm). Merkilegt hvað getur 
munað mikið um tvo og hálfan sentímetra.

Eftirspurn flugfélaga ræðst hins vegar líkast til fremur 
af öðrum þáttum, svo sem eldsneytiseyðslu. Fram kom í 
máli Kirans Rao, aðstoðarframkvæmdastjóra söluáætlana 
og markaðssetningar Airbus, að fyrir flugrekendur væri 
hvert sæti í þotum á lengri flugleiðum virði tveggja 
milljóna dala (228 milljóna króna) og því ekki um neinar 
smáupphæðir að ræða í þotum sem taka frá 250-350 
manns í sæti (eftir því hvort um er að ræða 800-, 900- eða 
1000-útfærslu A350-vélanna). Í samanburði við sambæri-
legar útfærslur Boeing 787 segir hann að rekstrarkostn-
aður A350-800 og A350-900 sé fimm prósentum lægri 
á hvert sæti. Og að samanburðurinn í stærstu vélunum, 
Boeing 777-300R og svo aftur A350-1000, sé Airbus enn 
frekar í hag, því þá sé rekstrarkostnaður á hvert sæti 25 
prósentum lægri á hvert sæti. Þetta eru tölur sem líklegt 
er að flugrekendur horfi til.

ÞÆGILEGT FLUG Í OFURHLJÓÐLÁTRI BREIÐÞOTU

HAPPDRÆTTI  Áður en 
haldið var í loftið í A350-
þotunni dró fólk miða úr 
skál til þess að skera úr 
um hverjir fengju að sitja 
á fyrsta farrými vélarinnar, 
auk þess sem tekin voru 
niður nöfn tengiliðar fólks 
ef ske kynni að vélin færist. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Í LANDGANGINUM  Glaðir blaðamenn taka myndir, 
nýlentir eftir klukkustundarflug yfir Pýreneafjöll í Airbus 
A350 XWB-þotunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Dagana 11. og 12. júní síðastliðna bauð Airbus blaðamönnum og sérfræð-
ingum frá öllum heimshornum til vinnustöðvar fyrirtækisins í Toulouse í 
Frakklandi þar sem fram fór hinn árvissi kynningarviðburður Airbus Inn-
ovation Days. Í hópi boðsgesta var blaðamaður Fréttablaðsins.

ALLS KONAR GESTIR ÚR ÖLLUM ÁTTUM

Airbus leggur sérstaka áherslu á upp-
finningar og nýbreytni í framleiðslu 
sinni og starfsemi. Unnið er að hag-
ræðingu í framleiðsluferlum flugvéla, 
en um leið er líka mikið lagt upp úr 
uppfinningum sem bæta heildarupp-
lifun flugfarþega, öryggismálum og 
aðbúnaði og umhverfi flugvalla. 

„Við vinnum að hönnun nýrra létt-
málma og skoðum hagnýtingu þeirra í 
samhengi við þrívíddarprentun,“ segir 
Yann Barbaux, yfirmaður uppfinninga 
hjá Airbus. 

Meðal annarra uppfinninga er 
öryggisfilma sem endurvarpar leysi-
bendaljósi sem fyrir kemur að beint er 
að flugvélum. Sú tækni segir Barbaux 
að hafi verið unnin í samvinnu við 
lítið tæknifyrirtæki í Halifax í Kanada 
og komi til með að geta nýst öllum 
vélum. „Um er að ræða filmu sem 
leggja má yfir hvaða flugvélarglugga 
sem er,“ segir hann. Samningur um 
framleiðsluna 
var undirritaður í 
byrjun mánaðar-
ins. „Á ári hverju 
eru um 4.000 
tilvik þar sem 
leysibendum er 
beint að flug-
vélum.“

Þá er unnið 
að nýju kerfi til þess að tryggja að 
ferðatöskur fólks komist örugglega á 
áfangastað og nefnist Bag2Go.

Önnur nýjung sem Airbus prófar 
þessa dagana eru þil sem notuð eru 
til að klæða byggingar og koma í veg 
fyrir að þær endurvarpi fjarskiptum 
sem fram fara milli flugvéla og flug-
turns á jörðu niðri. Á þeim sam-
skiptum má ekki verða nein truflun, 
en nýja tæknin getur orðið til þess að 
minnka verulega það svæði í kringum 
flugvelli sem ekki má byggja á. 

„Uppfinningar snúast um 
breytingar,“ segir Barbaux. „Þetta 
snýst ekki bara um tækni heldur líka 
nálgun og vinnulag.“

Ein markverðasta breytingin sem 
er á döfinni er svo þrívíddarprentunin 
og miklar vonir bundnar við hag-
ræðingu og sparnað henni samfara. 
Curtis Carson, yfirmaður kerfissam-
hæfingar framleiðsluferlasviðs Airbus, 
segir sparnað sem ná megi fram 
með tækninni stórkostlegan. Með 
þrívíddarprentun sé hægt að nota allt 
að 95 prósentum minna hráefni, ekki 
þurfi sérhæfð steypumót og afskurður 
heyri sögunni til. „Og um leið er hægt 
að draga mikið úr þyngd hlutanna,“ 
segir hann, en léttari flugvélar brenna 
minna eldsneyti. „Þá getur framleiðsla 
hlutanna líka farið fram á ísetningar-
stað og því þarf ekki að ferja hlutina 
um langan veg og um leið þarf ekki 
að flytja jafnmikið af hráefni á milli 
framleiðslustaða.“ Carson segir prent-
tæknina líka leysa önnur vandamál, 
svo sem þegar íhluti vantar í eldri 
vélar, jafnvel hluti þar sem fram-
leiðandinn hefur lagt upp laupana. 
„Þá er hægt að skanna hlutinn og 
prenta nýjan,“ segir hann og nefnir 
dæmi um upphengju (sem sjá má 
hér til hliðar) og aðra smáhluti þar 
sem ná megi fram 70 prósenta 
sparnaði á kostnaði. „Minna hráefni 
þarf til, hluturinn er fyrr til reiðu og 
maður verður ekki uppiskroppa með 
birgðir.“ Möguleikarnir segir hann að 
séu töluverðir, enda sé ný þota sam-
sett úr fjórum milljónum einstakra 
misstórra hluta.

ÞRÍVÍÐ PRENTUN HEFUR VÍÐTÆK ÁHRIF

PRENTAÐUR ÍHLUTUR  Þrívíddarprentun  
dregur úr efniskostnaði. MYND/AIRBUS

YANN BARBAUX



Rósa Þorvaldsdóttir, meistari 
í snyrtifræðum, kennari og 
fótaaðgerðafræðingur, er eigandi 

Snyrtimiðstöðvarinnar Lancome. Hún 
hefur rekið eigin stofu samfellt í 35 ár. 
„Við tökum á móti fólki á öllum aldri, 
konum og körlum, í slakandi andlits- og 
líkamsmeðferðir og leggjum mikið upp 
úr þægilegu andrúmslofti. Ég fæ fólk til 
mín í alls konar ástandi og okkar mark-
mið er alltaf að hjálpa fólki að líða betur 
í líkama og sál.“

MÆLIR MEÐ GOJIBERJUM
Hverri meðferð fylgir húðgreining og 
ráðleggingar um umhirðu húðar, segir 
Rósa. „Ég er með mismunandi ráð-
leggingar fyrir hvern og einn en bendi 
öllum á að borða hollt og fara vel með 
líkamann. Gojiber eru ein næringar-
ríkasta fæða sem ég veit um og algjört 
töfraefni fyrir húðina, neglurnar og 
hárið. Ég bendi mörgum á að ef þeir 
vilja fallegt og heilbrigt útlit eru gojiber 
frábær lausn. Ég tek sjálf gojifæðubótar-
efni daglega því mér finnst það minnka 
sykurþörf og gefa mér nauðsynlega við-
bótarorku. Einfalt og þægilegt,“ segir 
Rósa og brosir.

Gojiber eru af mörgum 
talin næringarríkasta 
fæða sem finnst í nátt-
úrunni og eru því 
flokkuð sem svokölluð 
ofurfæða eða super-
food. Berin vaxa í 
Kína, Mongólíu og 
Him alajafjöllum og 
eru oft kölluð ham-
ingjuberin vegna 
vellíðunar sem þeim 
fylgir og ótrúlegra 
áhrifa þeirra á heilsu 
og heilbrigði. Inn-
fæddir hafa notað 
þau í þúsundir ára í 
lækningaskyni vegna 
einstakra yngingar-
áhrifa þeirra og 
margvíslegra nær-
ingarefna. Þau eru 
stútfull af próteini, 

amínósýrum, víta mínum og steinefnum 
og einstaklega rík af andoxunarefnum 
sem vinna gegn öldrun og gefa húð, hári 
og nöglum fallegan ljóma. Einnig bæta 
þau sjónina, skerpa hugsun, auka lífs-

orku og styrkja ónæmiskerfið.

HAMINGJUBERIN
BALSAM KYNNIR  Gojiber – nýtt frá Natural Health Labs. Stuðlar að hreysti 
og langlífi ásamt því að gefa húð, hári og nöglum fallegan ljóma. Tilvalið 
fyrir þá sem vilja neyta gojiberja á auðveldan og þægilegan máta.

GOJIBER Gojiber inni-
halda 500 sinnum meira 
af C-víta míni en appel-
sínur, marg falt meira járn 
en spínat og tífalt meiri 
and oxunarefni en bláber.

HENTUG LAUSN 
FYRIR ALLA
Gojiber hafa notið  mikilla 
vinsælda um allan heim. 
Gojifæðubótarefni er frá-
bær lausn fyrir þá sem vilja 
neyta berjanna á auðveldan 
máta. Fáanlegt í nær öllum 
apótekum lands-
ins, Heilsuhúsinu, 
Heilsuhorninu í 
Blómavali, Vef-
verslun Heilsu-
torgs.is, Sportlífi, 
Fjarðarkaupum og 
Heimkaupum.

MÆLIR MEÐ GOJI „Gojiber eru ein næringarríkasta fæða sem ég veit um og 
algjört töfraefni fyrir húðina, neglurnar og hárið,” segir Rósa.

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

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

Húsgagnahreinsun fyrir alla muni

RÁÐLÖGÐ 
NOTKUN
 Taktu eitt til þrjú 
hylki með vatns-
glasi yfir daginn.

HÁDEGISTÓNLEIKAR 
Í HALLGRÍMSKIRKJU
Kammerkórinn Schola cantorum stendur fyrir  hádegistón-
leikum á miðvikudögum í Hallgrímskirkju í sumar. Fluttar 

verða kórperlur eftir íslensk tónskáld ásamt íslenskum 
þjóðlögum. Tónleikarnir hafa jafnan hlotið lof áheyr-
enda. Nánar á www.scholacantorum.is.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

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

GÖNGUR, VATNS-
LEIKFIMI OG JÓGA
Þátttakendur munu 
meðal annars fara í 
gönguferðir um nágrenni 
Gardavatns. Steinunn 
og Ásdís munu stýra 
 teygjum eftir hverja ferð.

Íþróttafræðingarnir Steinunn 
Leifsdóttir og Ásdís Halldórs-
dóttir gáfu út mynddiskinn 

Sterk og létt í lund í fyrra en hann 
inniheldur átta ólíka leikfimi-
þætti fyrir fólk á besta aldri. Þær 
hafa nú verið beðnar um að vera 
fararstjórar í göngu- og heilsu-
ferð fyrir 60 plús við Gardavatn á 
Ítalíu í byrjun september. 
„Ferðin er farin á vegum ferða-
skrifstofunnar Íslandsvina en 
hún hefur boðið upp á göngu-
ferðir fyrir sextíu ára og eldri 
í mörg ár,“ segir Ásdís. „Við 
 Steinunn höfum verið með 
fræðslu og kynningar í félags-
starfi aldraðra að undanförnu 
og fékk Halldór Hreinsson, 
framkvæmdastjóri Íslandsvina, 
okkur í kjölfarið til liðs við sig. 
Við munum setja okkar svip á 
ferðina en ásamt því að leiða 
hefðbundnar göngur bjóðum 
við upp á morgunjóga, vatns-
leikfimi eða teygjur eftir hverja 
göngu. Við ætlum þó ekkert að 
ganga fram af fólki og verður líka 
lögð áhersla á slökun og spa. 

Áhugasamir geta auk þess hlýtt á 
fyrirlestra um almenna heilsu og 
þjálfun á efri árum. Allir þátttak-
endur fá svo eintak af disknum.“ 
Ferðin stendur frá 2. til 9. sept-

ember. Hún ber yfirskriftina 
Draumur Dólómítanna. Undirtit-
illinn er Hreyfing – Orka – Gleði. 
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.islandsvinir.is.

HEILSUEFLANDI 
FERÐ FYRIR 60 PLÚS
GÓÐ HEILSA  Íþróttafræðingarnir Steinunn Leifsdóttir og Ásdís Halldórsdóttir 
verða fararstjórar í göngu- og heilsuferð fyrir 60 plús á Ítalíu í september. 
Í fyrra gáfu þær út mynddiskinn Sterk og létt í lund. 

FYRIR FÓLK Á BESTA ALDRI Þær Steinunn og Ásdís gáfu út í fyrra mynddiskinn Sterk 
og létt í lund með átta ólíkum leikfimiþáttum fyrir fólk á besta aldri.

Það er TripAdvisor sem hefur 
tekið saman listann, þar 
sem spurt er um 4–5 
stjörnu hótel, leigubíla, 
mat og drykk í sólar-
hring fyrir tvo. Vinsæl-
ustu ferðamannaborgir 
í 50 löndum voru með 
í könnuninni. Miklar 
verðhækkanir hafa orðið í 
London sem varð til þess að 
borgin stökk upp um sex sæti. 
London er mest heimsótta borg af 
túristum en samkvæmt TripAdvisor 
er kostnaðurinn sem reiknaður var 
út um 60 þúsund krónur í London á 
meðan hann var 58 þúsund í París 
og tæpar 57 þúsund í New York. 
Kostnaður í Ósló er 52 þúsund. 
Stokkhólmur var í fjórða sæti, Kaup-

mannahöfn í því sjöunda og 
Helsinki í áttunda. Það 

er dýrt að heimsækja 
Norðurlöndin. Reykja-
vík var ekki með í 
þessari verðkönnun. 
Ódýrasta borgin 

er hins vegar Hanoí 
í Víetnam þar sem 

kostnaðurinn var rúmar 
17 þúsund krónur. 

DÝRUSTU BORGIRNAR
1. London, Bretland
2. París, Frakkland
3. New York, Bandaríkin
4. Stokkhólmur, Svíþjóð
5. Ósló, Noregur
6. Zürich, Sviss
7. Kaupmannahöfn, Danmörk

8. Helsinki, Finnland
9. Tórontó, Kanada
10. Sydney, Ástralía 

ÓDÝRUSTU BORGIRNAR
1. Hanoí, Víetnam
2. Djakarta, Indónesía
3. Sharm el Sheikh, Egyptaland
4. Bangkok, Taíland
5. Sófía, Búlgaría
6. Höfðaborg, Suður-Afríka
7. Mumbai, Indland
8. Kúala Lúmpúr, Malasía
9. Prag, Tékkland
10. Búdapest, Ungverjaland

Sett var nýtt met í heimsóknum 
ferðamanna til London á síðasta 
ári. Þá komu um 16 milljónir ferða-
manna til borgarinnar. 

LONDON DÝRASTA BORGIN
London trónar á toppnum þegar kemur að dýrustu borgum fyrir ferðamenn og 
hefur þar með rutt Ósló úr því sæti niður í það fimmta.

Færri kíló – Minna ummál
með spínat extrakt 

Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir flest apótek og heilsu búðir.

Aptiless fæst eingöngu í Noregi,  Svíþjóð og nú á Íslandi. 
Hungur tilfinning minnkar strax frá fyrstu notkun. Inniheldur 
yfir 100 mismunandi próteinefni. Einn skammtur jafngildir 
fimm boll um af fersku spínati en Thylakoids dregur úr hungri 
Eykur mettun - Minnkar sykurlöngun - Jafnar blóðsykur - Lækkar 
blóðfitu, kólesterol og blóðþrýsting - Minnkar ummál - Fækk ar 
aukakílóum - Eykur orku - Bætir þarmaflóru. 100% náttúrulegt 

Vísindaleg sönnun á virkni
Rannsóknir gerðar af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð ásamt
fleiri virtum rannsóknarstofnunum. Nýtt í heiminum - nýtt á Íslandi

Dr. Charlotte Erlanson-
Albertsson, Prófessor
við Karólínska 
Háskólanum í Lundi 
í Svíþjóð 
mynd:Kennet Ruona
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Ein merkasta nýja uppgötvunin sem gerð hefur verið í heiminum dag

Nýtt á Íslandi

NÝ SENDING KOMIN
Aptiless seldist upp á auga  bragði, enda mest 
selda fitubrennsluefnið í Noregi og Svíþjóð. 
Þökkum frábærar viðtökur. 

Öflug vörn gegn  
sveppasýkingum

„Ég mæli með Bio Kult Candéa fyrir skjólstæðinga mína. Síðustu ár 
hef ég lagt mikla áherslu á að vera í jafnvægi, með góða orku og 
einbeitningu í lífi og starfi.  Ég hef lagt áherslu á að taka inn góða 
gerla til að viðhalda jafnvægi og orku og hef prófað þá allra bestu 
hér á markaðinum hverju sinni,“ segir Sigríður Jónsdóttir, ADHD 
markþjálfi og fíkniráðgjafi. 
„Mér finnst Bio Kult Candéa vera skjótvirkasta varan sem ég hef 
prófað. Ég mæli með henni fyrir skjólstæðinga mína sem gjarnan 
eru að glíma við ójafnvægi í lífi sínu.“
 

Candéa



AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM VÖRUM

SUMARBOMBA
YFIR40 % 

NÝTT KORTATÍMABIL
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Ef einhverjir eru hrifnir af 
því að eyða sumarfríinu 
sínu hjólandi um á tveimur 

dekkjum má lesa hér um nokkra 
áfangastaði sem bjóða upp á 
skemmtilega upplifun. Áfanga-
staðirnir eru bæði þekktir á meðal 
hjólreiðaferðalanga og óþekktir. 

NAMIBÍA 
Í Namibíu er ótrúlegt dýralíf, þar 
búa fílar, svartir nashyrningar, 
sebrahestar og miklu fleiri villt 
dýr. Hjólasafaríferðir gera ferða-
manninum kleift að komast 
næst dýrunum og náttúrunni. 
Hjólreiðamenn sem hjóla um 
Namibíu sjá með eigin augum 
stórskorin fjöll, elstu eyðimörk 
heims, stærsta gljúfur í Afríku, 
þjóðgarða og margt fleira. 

LOIRE-DALUR, FRAKKLANDI
Dalurinn er nú þegar vinsæll 
áfangastaður hjólreiðamanna 
vegna hjólaleiðar sem kallast 
„Loire a Velo“ en velo þýðir hjól 
á frönsku. Rúmlega átta  hundruð 
kílómetra löng leiðin er vel 
merkt og er stór hluti hennar á 
sérstökum hjólastígum. Mikið af 
litlum bæjum er á leiðinni sem 
þýðir að jafnframt er þar mikið 
af hótelum og veitingastöðum. 

CHIAPAS, MEXÍKÓ
Chiapas er að verða ævin-
týralegasti áfangastaðurinn í 
Mexíkó. Hann er afskekktur og 
vel utan alfaraleiðar. Þar hjólar 
fólk í gegnum víðáttumikla regn-
skóga og getur kannað lón, 
gljúfur, fjöll og fossa. Einnig má 
rekast á fornar rústir frá tímum 
Maya og átjándu aldar nýlendu-
þorp. Íbúar Chiapas eru þekktir 
fyrir gestrisni sína og dásamlega 
mexíkóska matseld. 

MJANMAR 
Mjanmar er tilvalinn áfanga-
staður fyrir hjólreiðafólk sem 
elskar ævintýri. Ferðalangar 
verða fljótt varir við gríðar-
mikla arfleifð konungsveldisins 
Búrma, eða Mjanmar eins og 
það heitir nú, en hún nær aftur 
um þúsund ár eða meira. Á leið 
sinni um landið sjá ferðamenn 
mikinn fjölbreytileika lands, 
þjóðar og menningar sem gerir 
Mjanmar að einu fallegasta og 
mest töfrandi ríki Asíu. 

TÉKKLAND
Frábærar hjólavegir og -stígar 
eru óvænt og jákvæð afleiðing 
kommúnistaríkis sem krafðist 

þess að hver bær væri  tengdur 
þeim næsta með þjóðvegi. Veg-
irnir hafa síðan verið bættir og 
þeim breytt í nútímavegi en þeir 
gömlu eru notaðir sem hjóla-
stígar. Þetta gerir það auðvelt að 
ferðast um fallegar sveitir lands-
ins fram hjá kastölum, fornum 
þorpum og stöðum sem eru á 
Heimsminjaskrá UNESCO. 

ÍTALÍA
Margir Íslendingar hafa nú þegar 
hjólað um í fögru landslagi 
Ítalíu. Hefðir og menning hafa 
þar haldist nánast óbreyttar í 
gegnum aldir. Hjólreiðamenn 
upplifa ýmist rólegt sveitalands-
lag með ólífutrjám og gömlum 
sveitabæjum, þröngar borgar-
götur eða hæðótta strandvegi 
meðfram Adríahafinu. 

NAMIBÍA Á hjólaferðalagi í Namibíu má 
sjá elstu eyðimörk heims, Namib.
 MYNDIR/GETTY

MIKILFENGLEGT Chiapas í Mexíkó er afskekktur staður þar sem mikið er um fornar rústir.

FAGRA VERONA Á Ítalíu má hjóla jafnt í sveit sem borg. 

Á TVEIMUR DEKKJUM
HJÓLAFERÐIR  Þeim sem stunda hjólreiðar sér til ánægju og heilsubótar hefur 
fjölgað mjög á undanförnum árum hér á landi. Hjólreiðar eru líka skemmtileg 
leið til að ferðast um ókunn lönd og upplifa þau á nýjan hátt.

HJÓLAÐ Í TÉKKLANDI
Hjólreiðamenn njóta 
góðs af kommúnísku 
skipulagi sem gerði 
kröfur um góða vegi 
milli bæja og borga. 

540 2000 | penninn@penninn.is  
www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum.  
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

MERKTU  
ÞÍNAR KÚLUR!

MERKITÚSS FYRIR Ú
GOLF SKAPALÓN
MERKITÚSS FYRIRR

GOLFIÐ
MINNISBLOKK

Nú er um að gera að sérmerkja goflkúlurnar fyrir
sumarið !  Þrír litir og fylgir sér skapalón með. 

Snilldarbók með skorkortum ásamt  
blaðsíðum fyrir mikilvæg minnisatriði.
Fáanleg í 4 litum - stærð 10 x 14.5 sm.

999 kr.  

1.899 kr.  
5%

afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum



DEKKVERK

FRÍ VINNA Á SMURNINGU OG  
BREMSUVIÐGERÐUM Í JÚLÍ,

SJÁ FLEIRI TILBOÐ Á 

WWW.DEKKVERK.IS

www.dekkverk.is/
s: 578-7474

Lyngás 20, Garðabær og 
Nýbýlavegur 2, Kópavogur

 Opnunartímar   
Nýbýlavegur 8:30-19:00 mán - fös - 10:00 - 19:00 lau - sun 

  Lyngás 10:00 - 19:00 mán - fös. Lokað í Lyngási um helgar

ÞAÐ ERU LÍKA SÚPERTILBOÐ Á 
SUMARDEKKJUM HJÁ OKKUR OG HÉRNA 

ER BROT AF ÞVÍ BESTA

175/65R14   45.000 KR.
185/65R14   44.000 KR.
185/65R15   49.000 KR.
195/65R15   55.000 KR.
   
205/55R16   58.000 KR.
215/65R16   72.000 KR.
    
225/45R17   69.000 KR.

225/40R18   70.000 KR.
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Ég kynntist Geocaching-rat-
leiknum gegnum vinafólk 
mitt í Portúgal. Þau voru al-

veg forfallin og ferðuðust um alla 
Evrópu í sumarfríunum í leiknum. 
Ætli ég sé ekki búin að leita uppi 
hluti í um það bil tíu löndum,“ 
segir Hjördís Guðmundsdóttir, 
ævintýramanneskja sem stund-
að hefur ratleikinn Geocaching 
síðast liðin sjö ár.

Leikurinn gengur út á að finna 
hlut eftir gps-hnitum og geta hlut-
irnir verið faldir um allan heim. 
Til að vera með þarf að skrá sig á 
vefsíðuna www.geocaching.com 
og þar með fæst aðgangur að gps-
hnitum og hægt að leggja af stað 
í leit.

„Fjársjóðurinn eða kassinn get-
ur verið ýmiss konar og af ýmsum 
stærðum. Hann inniheldur gesta-
bók og stundum hluti. Stundum á 
að skipta hlutnum út fyrir annan 
og stundum á að taka hlutinn úr 
og setja hann í annan kassa í öðru 
landi. Þá eru hlutirnir með kóða 
svo hægt er að fylgjast með ferða-
lagi þeirra um heiminn,“ útskýrir 
Hjördís. „Bróðir minn átti einu 
sinni Hómer Simpson-dúkku sem 
ferðaðist víða, áður en hún týndist 
í Svíþjóð,“ segir hún en hver sem 
er getur falið hlut einhvers staðar, 
aðeins þarf að sækja gps-hnitin og 
setja inn á síðuna www.geocach-
ing.com ásamt lýsingu á staðnum.

„Það þarf að fela hlutinn vel til 
að hann verði ekki tekinn. Á vin-
sælum stöðum þarf oft að þykjast 
vera að stilla sér upp fyrir mynda-
töku, svo ekki sjáist að maður sé 
að gramsa eitthvað og róta. Þetta 
er mjög skemmtilegt. Hnitin eru 
heldur ekki nákvæmari en það 
að hluturinn getur verið í þriggja 
metra radíus frá punkti. Það þarf 

því stundum að leita talsvert, 
sérstaklega ef hluturinn er lítill. 
Maður finnur barnið í sjálfum sér 
því þetta er svolítið eins og fjár-
sjóðsleit,“ segir Hjördís.

Hún segir einnig ágætis land-
kynningu geta falist í fjársjóðs-
leitinni því oftar en ekki fela 
heimamenn hluti á fáförnum en 
fallegum stöðum.

„Það eru til dæmis margir staðir 
á Íslandi sem ég hefði ekki komið 
á nema fyrir ratleikinn. Ég bjó á 
Akur eyri um tíma og þá faldi ég 
hlut í Kjarnaskógi. Útlendingarnir 
voru rosa ánægðir með það, að 
finna almennilegan skóg á Íslandi,“ 
segir Hjördís en eftir að hafa 
fundið hlut skrifar fólk umsögn á 
vefsíðuna og þakkar fyrir sig.

Sjálf hefur hún fundið hluti á 
Grænlandi, Bretlandi, í  Indónesíu 
og Kambódíu svo eitthvað sé 
nefnt.

„Það sem er svo skemmtilegt 
við þetta er leitin sjálf og að 
finna barnið í sjálfum sér aftur. 
Leikurinn leiðir mann líka yfirleitt 
á ókunnar slóðir,“ sagði Hjördís 
að lokum.

FJÁRSJÓÐSLEIT UM ALLAN HEIM
  Um allan heim stundar fólk fjársjóðsleit í gegnum vefsíðuna Geocaching.com. Hjördís Guðmundsdóttir hefur leitað uppi „fjársjóði“ í 
að minnsta kosti tíu löndum og segist finna barnið í sjálfri sér í ratleiknum.

ÆVINTÝRI Hjördís með hundraðasta fundinn sinn í Norður-Englandi 2011. „Það fjársjóðsbox var leirstytta af broddgelti og var gesta-
bókin falin innan í henni.“ MYND/HJÖRDÍS GUÐMUNDSDÓTTIR

AKUREYRI Hjördís með Geo-coin sem hún 
sendi af stað í leiknum og er nú í Portúgal.   

Það eru til margar 
goðsagnir um hitt og 
þetta er varðar flug. 
Til dæmis eru margir 
sem fullyrða að matur 
um borð sé ógeðs-
legur, að klósettið sé 
tæmt í háloftunum og 
að snjallsíminn geti 
haft áhrif á flugmögu-
leika vélarinnar.
Er flugvélamaturinn 
ógeðslegur?
Samkvæmt rannsókn 
sem gerð var í háskól-
anum í Manchester er 
flugvélamatur ekki ógeðslegur. 
Það eru hins vegar hávær hljóð í 
flugvélum, til dæmis frá hreyflum 
sem gera matinn ólystugan. Há-
vaðinn getur haft áhrif á bragð-
skynið.
Klósettin tæmd í háloftunum
Mjög margir flugfarþegar trúa því 
að klósettin um borð séu tæmd 
í háloftunum. Hið rétta er að allt 
sem fer niður í klósettin fer ofan 
í tank sem er losaður við löndun 
vélarinnar á jörðu niðri. Ekki er 
mögulegt að sleppa þvaginu út í 
himingeiminn. 
Raftæki láta vélina hrapa
Ef þú slekkur ekki á símanum 
eða tölvunni í flugtaki getur vélin 
hrapað. Þetta halda mjög margir. 
Ef það væri raunin væru slík tæki 
bönnuð um borð. Sannleikurinn 
er sá að það er ekki til eitt ein-
asta sönnunargagn fyrir því að 
raftæki séu svo hættuleg í flugi. 
Jafnvel flugmennirnir eru með 
snjallsíma í flugstjórnarklefanum. 
Talið er líklegt að í framtíðinni 
þurfi ekki að slökkva á raftækjum 
í flugtaki og lendingu. 
Bakteríur í loftinu
Sumir verða alltaf veikir eftir 
flugferð og kenna loftræstingu 
vélarinnar um sem sé full af bakt-
eríum. Það er ekki rétt. Loftið 

í vélinni fer í gegnum síu sem 
drepur 99% allra þeirra baktería 
og vírusa sem geta verið um 
borð. Trúlegra er að fólk nái sér 
í flensu í því landi sem það var 
statt í. 
Brjálæðingur um borð getur 
opnað dyr vélarinnar
Margir trúa þessu og eru 
 hræddir við að fljúga. Menn geta 
róað sig því ómögulegt er að 
opna flugvélardyrnar í flugi.
Trúgjarnir farþegar
Margar fleiri mýtur eru til um 
flug sem eiga sér enga stoð, til 
dæmis að það sé hættulegt að 
sitja við neyðarútgang, að vélin 
sé tölvustýrð og flugmenn þurfi 
ekkert að gera. Það er auðvitað 
rangt því þeir þurfa að fylgjast 
vel með öllum mælum vélar innar, 
þeir koma henni á loft og lenda. 
Hins vegar getur stundum verið 
mögulegt að setja á „autopilot“ 
í háloftunum en flugmaðurinn 
þarf engu að síður að fylgjast 
vel með. Sumir eru hræddir við 
að sogast ofan í klósettið þegar 
setið er á því en það er einnig 
mýta. Sömuleiðis að fólk verði 
drukknara í flugvélum en á jörðu 
niðri og að súrefnisgríman geri 
fólk dópað.

Það var sænski vefmiðillinn 
Expressen sem tók saman.

GOÐSAGNIR UM FLUG
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Í sumar er boðið upp á fjölbreytta og áhugaverða dagskrá fyrir gesti  

Vatnajökulsþjóðgarðs með áherslu á lifandi leiðsögn og persónulega 

upplifun af náttúru og umhverfi  þjóðgarðsins. 

Á vefnum www.vjp.is má fi nna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

GESTASTOFUR
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 

þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu 

þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 

gönguferðum með landvörðum.

Gestastofur þjóðgarðsins eru: SKAFTÁRSTOFA á Kirkjubæjarklaustri, 

SKAFTAFELLSSTOFA í Skaftafelli, GAMLABÚÐ á Höfn, 

SNÆFELLSSTOFA á Skriðuklaustri og GLJÚFRASTOFA í Ásbyrgi.

UPPLIFÐU ÆVINTÝRI Í VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐI Í SUMAR!
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Velkomin  í 
Vatnajökulsþjóðgarð!

Fræðsludagskrá
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Landcruiser 150 GX 10/2011 
ek. 48þús Diesel sjálfsk. 7 manna 
Ásett verð 8.790.000.- skipti ódýrari

Mazda Tribute 4/2008 ek.90þús. 
sjláfsk,leður, og m/fl. Gullfallegur bíll. 
TILBOÐSVERÐ 1.990.000.-

 Suzuki Swift GL 4WD 5/2010 ek 
74þús. Fjórhjóladrifinn sparneytinn 
Ásett verð 1.790.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

MERCEDES BENZ A 200 amg 
style. Árgerð 2013, ekinn 13 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.490.000. 
Rnr.990863.

 KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð 
2012, ekinn 13 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.590.000. Rnr.141159. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

CHEVROLET Cruze. Árgerð 2013, 
ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.790.000. Rnr.210264.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

PEUGEOT Boxer l3h2 háþekja 
, langur.,Nýr Bíll dísel, 6 gírar. 
Verð 4.310.000. Rnr.106209.
Bílamarkaðurinn 5671800

STARCRAFT Venture 2408. Árgerð 
1996, nyjar lappir. fyrifarnar bremsur 
og hjolalegur, skoðað 15 Verð 500.000. 
Rnr.106222.Bílamarkaðurinn 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

FORD Expedition eddie bauer 4x4 
metan. Árgerð 2007, ekinn 77 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.690.000. 
Rnr.192037. Bílabankinn S. 588 0700 
Skoðar skifti á ódýrari

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2012, 
ekinn 42 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.380.000. Rnr.108540. 
Bílabankinn S. 588 0700 Skoðar skifti 
á ódýrari

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

EKIÐ AÐEINS 0009 KM.
 HONDA SHADOW VT 750 SPIRIT.
Árg.‘10,ek AÐEINS 0009 KM,5 
gírar.Verð aðeins 1.090.000,er á 
staðnum,allt að 100 % lán mögulegt.
Rnr.390586.S:562-1717.

HJÓLHÝSI Á 590.000.-
PREDOM N126N.Árgerð 1989.Verð 
590.000. Rnr.104486. 100% lán 
mögulegt - er á staðnum. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16
www.bilalif.is

LEXUS Gs300. Árgerð 2005, ekinn 
106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.790.000. Rnr.240644.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

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

www.toyotakletthalsi.is

KTM 450 EXC árgerð 2015 verður 
fáanleg eftir 2 vikur. Vinsælasta 
Enduro hjólið á Íslandi. Skráning á hvít 
númer. Vinsamlega staðfestið pantanir 
til að tryggja hjól í fyrstu sendingu.

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

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

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

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

Nissan Patrol GR Árgerð 2008, 
ekinn 116þ.km. Sjálfskiptur. Flottur 
dísel jeppi sem er á staðnum! Verð 
4.190.000kr. Skipti skoðuð. Raðnr 
155992. Sjá á www.stora.is

Suzuki Grand Vitara Dísel - Nýtt 
ökutæki Árgerð 2014. Beinskiptur. 
Loftkæling o.m.fl.. Flottur jeppi á 
staðnum. Verð 5.490.000kr. Raðnúmer 
133963. Sjá nánar á www.stora.is

Hyundai i20 Classic - Nýir bílar 
Árgerðir 2014. Beinskiptir. 5 ára 
ábyrgð o.m.fl.. Frábært verð aðeins 
2.090.000kr. Raðnúmer 134169. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Audi Q7 3,6 Quattro skráður 02/2008 
Bensín, sjálfskiptur, mikill búnaður 
Ekinn 117 þkm. Lækkað verð kr. 
3.390.000

VW Passat ECOFUEL skráður 06/2012 
Bensín/Metan sjálfskiptur, álfelgur, 
navigation, bakkmyndavél. Ekinn 41 
þkm. Verð kr. 3.590.000

VW Golf GT Sport TDI skráður 
11/2007 Dísil, sjálfskiptur, sportsæti, 
álfelgur o.fl. Verð kr. 1.890.000

Palomino YEARLING IY-4102 fellihýsi 
ágerð 2010 Lítið notað, sólarsella, 
fortjald o.fl. Verð aðeins kr. 1.650.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SUNBEAM ALPINE GT (RAPIER) 
Árgerð 1971, ekinn 67 ÞM, bensín, 
sjálfskiptur. TILBOÐ ÓSKAST 
Raðnr.310560 á www.BILO.is - Er á 
staðnum fyrir áhugasama!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

MAZDA 6 premium. Árgerð 2012, 
ekinn 43 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.Lækkað verð Rnr.219809.

MERCEDES-BENZ C 180 cdi. 
Árgerð 2011, ekinn 152 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.980.ATH allt 
langkeysla á honum Rnr.114060.

POLAR 560. Árgerð 2008,1 eigandi og 
mjög vel með farið hús Verð 3.900. 
Rnr.114070.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

TILBOÐ
Audi A6 ‚05 3,2 bensín ek. 138 þ. Ný 
heilsársdekk á felgum. Sumardekk á 
felgum 19” 2.390 þ ásett verð 3.390 þ. 
skoða skipti. Uppl. í síma 7774314.

 250-499 þús.

SJÁLFSKIPTUR -
TILBOÐ 450 ÞÚS

FORD FOCUS GHIA 11,2002 
ek.137 þús, ssk, ný skoðaður 15, 
kastar,filmur,álfelgur ofl. ásett verð 
620 þús, TILBOÐ 450 ÞÚS möguleiki á 
visalani í allt að 36 man. s.841 8955

 500-999 þús.

TILBOÐ 690 ÞÚS / VISALÁN
VW Golf 1,6 Comfortline árg ‚05, 
(nýrra bodyið) ek. 189 þús. 5 dyra, 
beinssk., nýleg tímareim. Góður bíll. 
Ásett verð 890 þús, tilboð 690 þús. 
Möguleiki á 100% visaláni. S. 841 
8955

til sölu
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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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 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

 Tjaldvagnar

 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

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

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

 Bílaþjónusta

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

 Vinnuvélar

ÞJÓNUSTA

 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.

TRJÁFELLINGAR
Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 
848 1723.

 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
Getum bætt við okkur verkefnum. 
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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN

Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Hreinsa þakrennur, laga veggjakrot, 
laga ryð á þökum ofl. Uppl. s. 
8478704. manninn@hotmail.com.

 Nudd

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

 Spádómar

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

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Viltu spá í framtíðina? Les í bolla/spil. 
Síma og netspá möguleg. Sími 699 
4686. Kristín

 Rafvirkjun

Captiva
Nýskráður 2/2008, ekinn 120 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

208 1.4HDi Active
Nýskráður 8/2013, ekinn 9 þús.km., dísel, 5 gírar.

Verð kr. 2.650.000

Insight Hybrid
Nýskráður 12/2010, ekinn 61 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

CR-V Elegance
Nýskráður 10/2012, ekinn 72 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.490.000

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur bíla á skrá!

Juke Acenta
Nýskráður 6/2012, ekinn 23 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000

107 Active
Nýskráður 5/2014, reynsluakstursbíll frá umboði, bensín, sjálf-

skiptur.

Verð kr. 2.090.000

CR-V Executive
Nýskráður 12/2011, ekinn 70 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.950.000

CR-V Comfort Plus diesel
Nýskráður 2/2014, reynsluakstursbíll frá umboði, dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.940.000

CHEVROLET

PEUGEOT

HONDA

HONDA

NISSAN

PEUGEOT

HONDA

HONDA

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

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga

milli kl. 10:00 og 18:00

Lokað á laugardögum
í sumar.

BÍLL DAGSINS Bíll dagsins kr. 

3.260.000Peugeot 2008 Acttive
Nýskráður 6/2014, reynsluakstursbíll fráá umboði,

bensín, 5 gírar.
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Stórtónleikar 
í Eldborg Hörpu 
12. september 2014 
kl. 21.00

Efnisskrá inniber meðal annars:

Hallgrímur kvað? - eftir Karl J. Sighvatsson 
o.fl . í nýrri útsetningu Viktors Orra Árnasonar 
fyrir kammersveit og rafmagnaða hrynsveit

Pílagrímakórinn eftir Wagner, Blómið eftir 
Karl J. Sighvatsson, Atómstöðin eftir 
Karl J. Sighvatsson

Miðasala á midi.is og harpa.is
Allur ágóði af tónleikunum rennur til 
Minningarsjóðs Karls J. Sighvatssonar 
sem styrkir ungt tónlistarfólk til náms.

Fjölmörg af stærstu nöfnum íslenskrar 
tónlistar sameinast í minningu um 
orgelmeistarann  Karl J. Sighvatsson 

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON
FLOWERS
MANNAKORN 
HJALTALÍN 
APPARAT ORGAN KVARTETT
MAGNÚS KJARTANSSON 
MEGAS 
MUGISON 
ÓLAFUR ARNALDS
GUNNAR ÞÓRÐARSON
KK
DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSON

Styrktaraðilar 
Karlsvöku:



 | 6  25. júní 2014 | miðvikudagur

Fjölmiðlar hafa sagt fjölmargar fréttir af ís lenskum 
fyrirtækjum sem hafa hrakist úr landi vegna gjald-
eyrishaftanna. Stjórnendur fyrirtækjanna hafa þá 
lýst því hversu erfi tt það er að lokka erlenda fjár-
festa hingað til lands. Þeir vilji ekki festast með pen-
ingana sína á eyju sem er umlukin girðingu gjald-
eyrishafta. Í sumum tilvikum eru höfuðstöðvarnar 
fl uttar úr landi. Í öðrum er öll starfsemin fl utt eða 
seld erlendum aðilum.  

Fréttir sem þessar voru sagð-
ar á síðum Fréttablaðsins og 
Markaðarins í vetur. Í janúar 
var sagt frá því hvernig mörg 
fyrirtæki sem koma að þróun 
jarðvarmaverkefna um allan 
heim hefðu hrakist úr landi. 
Innlend þekking fékk þá erlent 
heimilisfang og buddur annarra 
ríkja græddu á íslensku striti. 

Þegar sögur sem þessar rata 
á síður blaðanna gera margir 
ráð fyrir að málum verði kippt 
í liðinn. Það hefur enn ekki 
gerst. Viðskiptablaðið greindi 
frá því í byrjun síðustu viku að 
íslenska nýsköpunarfyrirtækið 
Mint Solutions þyrfti að fl ytja 
höfuðstöðvar sínar úr landi. María Rúnarsdóttir, 
einn stofnenda fyrirtækisins, sagði gjaldeyrishöftin 
ástæðu fl utninganna.

Kauphöllin, Nasdaq OMX Iceland, hélt um dag-
inn lokaðan fund fyrir fagfjárfesta og stjórnendur 
ellefu nýsköpunarfyrirtækja. Þangað mættu meðal 
annars forsvarsmenn GreenQloud, Kerecis, Nox 
Medical og Orf líftækni til að kynna sögu, fram-
leiðslu og framtíðarmarkmið fyrirtækjanna. Mark-
mið fundarins var að vekja fjárfestana og aðra 
til vitundar um hversu nauðsynlegt það er fyrir 
nýsköpunarfyrirtæki að hafa aðgang að innlendu 
fjármagni. Skráning á First North-markað Kaup-
hallarinnar var þar nefnd sem einn valmöguleiki. 
En auðvitað þurfa valmöguleikarnir að vera fl eiri 
ef koma á í veg fyrir að þessar þolinmóðu vonar-
stjörnur fl ýi til útlanda.  

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahags-
ráðherra, ræddi afnám haftanna í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 í síðustu viku. Tilefnið var ný Skoðun 
Viðskiptaráðs Íslands. Í henni er bent á að uppgjör 
þrotabúa föllnu bankanna vegur þyngst í þeirri 
staðreynd að afnám gjaldeyrishafta hefur dregist 
verulega umfram það sem upphafl egar væntingar 
stóðu til. Í viðtalinu sagði ráðherra stjórnvöld hafa 
nýtt tímann vel til að kortleggja vandann við afnám 
haftanna. „Ég er með væntingar um að það verði 
stórir áfangar stignir á þessu ári,“ sagði Bjarni. 

Vonandi verða þessir stóru áfangar sem ráðherra 
talaði um nógu stórir til að koma í veg fyrir fl eiri 
forsíðufréttir um landfl ótta íslensks vits og strits.

Innlend þekking 
fékk þá erlent 
heimilisfang og 
buddur annarra 
ríkja græddu á 
íslensku striti. 

Markaðshornið
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is

„Ég tek við starfi nu 1. júlí og er því á 
fullu við að undirbúa vistaskiptin og 
fl ytja mig og fjölskylduna í nýjan lands-
hluta,“ segir dr. Eyjólfur Guðmunds-
son, aðalhagfræðingur CCP og nýráð-
inn rektor Háskólans á Akureyri (HA).  

Eyjólfur hefur starfað hjá CCP 
síðast liðin sjö ár. Sem aðalhagfræðing-
ur fyrirtækisins hefur hann rýnt í og 
gefi ð ráð um hvernig best sé að stýra 
hagkerfi  Eve-Online. 

„Við fylgjumst með verðbólgu, fram-
leiðslu, peningamagni í umferð, þátttak-
endafjölda og öðrum þáttum. Við höfum 
því heildarmynd af því hvernig hag-
kerfi  leiksins er að þróast,“ segir Eyj-
ólfur og svarar því játandi að hann sé 
seðlabankastjóri CCP.

Eyjólfur starfar einnig sem sviðs-
stjóri greiningardeildar CCP.  Sér-
fræðingar deildarinnar gera nákvæmar 
greiningar á hegðun í leiknum, áskrif-
endatölum og því sem Eyjólfur kallar 
stafræna neyslu.

„Þetta er gert til að meta virði Eve-
Online á hverjum tíma. Þessir tveir 
hattar, það er störf mín sem sviðsstjóri 
greiningar og aðalhagfræðingur, gera 
það að verkum að þarna er búið að 
blanda saman Þjóðhagsstofnun, Seðla-
bankanum og greiningardeildum bank-
anna í  eina deild innan fyrirtækisins.“

Eyjólfur er stúdent frá Verslunar-
skóla Íslands og lauk BS-gráðu í hag-
fræði frá Há skóla Íslands árið 1992. 
Hann lauk doktors prófi  í sömu fræði-
grein frá Rhode Island University í 
Bandaríkjunum árið 2001. Á þeim tíma 
starfaði hann við HA þar sem Eyjólfur 
starfaði í sjö ár áður en hann var ráð-
inn til CCP.  

„Nýja starfi ð við Háskólann á Akur-
eyri er meira leiðtogastarf en það sem 
ég hef verið að gera síðustu árin. Það 
er nákvæmlega það sem ég er að sækj-
ast eftir. Þetta er spennandi verkefni og 
fram undan eru mörg tækifæri í þessu 
háskólasamfélagi sem við búum við á 
Íslandi,“ segir Eyjólfur.

Hann fæddist í Reykjavík en er upp-

Seðlabankastjóri CCP 
flytur til Akureyrar
Eyjólfur Guðmundsson, aðalhagfræðingur CCP og nýr rektor Háskólans 
á Akureyri, hefur stýrt hagkerfi Eve-Online síðastliðin sjö ár. Hann er 
spenntur fyrir því að hefja störf fyrir norðan. 

NÝR REKTOR HA  Eyjólfur starfaði áður hjá Háskólanum á Akureyri og þá meðal annars sem deildar-
stjóri viðskipta- og raunvísindadeildar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við Eyjó erum búin 
að vera vinir í 30 ár, 
eða síðan í Versló. 
Við eigum góðar 
minningar frá þess-
um árum, til dæmis 
skemmtilegt sumar 
í Noregi þar sem 
Eyjó var duglegur 

að læra norskuna, ólíkt okkur hinum 
ferðafélögunum. Á seinni árum hefur 
samvera með fjölskyldunni og göngur 
verið ómissandi hluti af okkar vináttu. 
Hann hefur líka svo skemmtilega sýn á 
lífið og tilveruna og kemur iðulega með 
nýtt sjónarhorn inn í dægurmálaþras og 
eru ófá gullkornin sem hafa fallið hjá 
honum á slíkum stundum.“

Ásdís Gíslason, 
 markaðsstjóri Orku náttúrunnar

VÍÐSÝNN VINNUÞJARKUR

Verða stigin stór skref í afnámi gjaldeyrishafta á árinu?

Stöðvum land-
flótta vits og strits

Eimskip tekur við sjöunda Lagarfoss-skipinu í Kína
LAGARFOSS  Eimskip tók í 
gær við nýju skipi, Lagar-
fossi, í Kína. Samningur 
var gerður um smíði 
tveggja skipa í júní 2011. 
Í ljósi þess að verkinu 
seinkaði var samið um 
tæplega 11 milljóna dala 
afslátt frá upphaflegu 
samningsverði skipanna. 
Viðræður eru í gangi um 
afhendingartíma seinna 
skipsins sem mun skýr-
ast á þriðja ársfjórðungi.  
  Við skipinu tók skipstjóri 
þess, Guðmundur 
Haraldsson, ásamt 11 
manna íslenskri áhöfn. 
„Mjög ánægjulegt er 
að sjá til lands í þessu 
stóra verkefni. Smíði 
á sérhæfðu gámaskipi 
mun styrkja þjónustu við 
viðskiptavini félagsins á 
Norður-Atlantshafi,“ segir 
Gylfi Sigfússon, forstjóri 
Eimskips.

alinn í Hafnarfi rði. Spurður hvort hann 
eigi ættir að rekja norður til Akureyrar 
segir Eyjólfur að svo sé ekki.

„Ég er einn af þessum fáu Íslend-
ingum sem hvái þegar ég er spurður 
hvaðan ég sé. Ég er héðan og þaðan og 
alls staðar. Ég bý þar sem hatturinn 
minn er hverju sinni þótt vissulega hafi  
ég fengið tilfi nningu um að ég væri að 

fl ytja heim þegar ég tók ákvörðun um 
að fl ytja aftur norður.“

Eyjólfur segir áhugamálin flest 
tengjast  útivist í íslenskri náttúru.

„Ég nýt íslenskrar náttúru. Annars 
vegar með því að ganga á fjöll og fara 
á skíði. Hins vegar nýt ég útsýnisins úr 
fl ugstjórnarklefum lítilla svif- og vél-
fl ugvéla sem ég hef gaman af að fl júga.“ 

„Eyjólfur er 
skemmtilega víð-
sýnn, hagsýnn og 
framsýnn. Hann er 
einnig alltaf kennari 
sem er tilbúinn að 
gefa af sér, bjóða 
ráð og koma með 
tillögur að úrbótum 

ef maður leitar eftir þeim. Hann er auk 
þess mjög duglegur að leita sér ráða 
ef honum finnst hann þurfa á því að 
halda. Að hafa haft hann sem næsta 
yfirmann í nokkur ár var mikil og góð 
lífsreynsla, bæði lærði ég mikið af 
honum og sá fagmann að störfum – 
nokkuð sem er erfitt að meta til fjár. 
Takk Eyjólfur!“

Pétur Jóhannes Óskarsson 
heimspekingur

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is



Stór. Skilvirkur. 
Án málamiðlana.

Gríðarsterk sendibílalína Ford styrkist enn meira
Ford hefur hlotið titilinn Sendibíll ársins – International Van of the 
Year árið 2013 og 2014. Ford Transit sendibílarnir eru jafnframt mest 
seldu sendibílar Evrópu síðustu 40 ár. Staða Transit styrkist nú enn 
frekar með nýjum Ford Transit Van. Nýr bíll frá grunni sem kemur 
í þremum lengdum, með tveim mögulegum lofthæðum og 
allt að 15,1 m    flutningsrými.                     3

NÝR FORD TRANSIT 

FR
Á 4.446.215

FR
Á 5.580.000 KR.

KR.

Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.  
       

ford.is

Nýr Ford Transit Van er harðgerður og vinnusamur. 
                      Komdu og prófaðu.

ÁN VSK

MEÐ VSK

Við frumsýnum nýjan Ford Transit Van
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SIGRÍÐUR HRUND 
GUÐMUNDSDÓTTIR
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hliðin

USD 113,8
GBP 193,46

DKK 20,794
EUR 155,02

NOK 18,674
SEK 16,961

CHF 127,36
JPY 1,117

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 -13,49
 (0,20%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Hver tók 
ostinn minn?
Nú höfum við búið við gjaldeyris-
höft í bráðum sex ár og þau virðast 
ekki vera neitt að hverfa í bráð. Er 
það til að æra óstöðugan. Innlendir 
fjárfestingarkostir hafa verið ansi fáir 
og misspennandi fyrir hinn almenna 
fjárfesti. Síðan föttuðu einhverjir að 
það væri hægt að komast fram hjá 
lögunum og fjárfesta erlendis með 
því að gera samning um viðbótar-
lífeyrissparnað við erlend trygginga-
félög. Þau fyrirtæki eða umboðs-
menn þeirra voru heldur ekki að 
letja fólk til þess. Fyrst horfði Seðla-
bankinn fram hjá þessu, eflaust af 
því þetta voru svo fáir einstaklingar 
og litlar fjárhæðir í heildarmenginu. 
Svo bættust fleiri í lestina og þetta 
voru orðin 30 þúsund manns 
eða 1/6 hluti vinnubærra manna. 
Seðlabankinn gat ekki setið hjá 
lengur því fjárhæðirnar voru farnar 
að skipta verulega máli og stoppaði 
í gatið í fyrri viku. En af hverju greip 
Seðlabankinn ekki í taumana fyrr?

Mismuna sparnaðarformum
Mér fannst þetta alltaf furðulegt því 
önnur sparnaðarform urðu að lúta 
gjaldeyrislögunum frá nóvember 
2008. Ekki gat fólk fjárfest reglulega 
í erlendum verðbréfasjóðum þótt 
upphæðirnar væri lágar og heldur 
ekki í séreignarsparnaði hjá bönkum 
og lífeyrissjóðum sem buðu upp á 
þá sparnaðarleið sem fjárfesti sem 
mest erlendis. Í allan þennan tíma 
var í raun verið að mismuna fjár-
festum í reglulegum sparnaði. Með 
því að stoppa útflæði fjármagns 
með sölu á sparnaðarafurðum sem 
brjóta gegn lögum um gjaldeyris-
mál, er þá Seðlabankinn ekki bara 
að setja alla undir sama hatt? 

Trygging eða sparnaður?
Ekki eru allir á sama máli, alltént 
ekki þeir sem eiga hagsmuna að 
gæta og missa nú spón úr aski 
sínum. Seðlabankinn hafi jú lagt 
blessun sína yfir þessi viðskipti 
fyrir nokkrum árum. En nú er allt 
breytt. Seðlabankinn breytti reglum 
í liðinni viku til að milda áhrifin 
á einstaklingana sem hlut eiga 
að máli. Eftir sem áður geta þeir 
sem skrifuðu undir samninga fyrir 
innleiðingu fjármagnshafta haldið 
sínum sparnaði áfram. Hinir sem 
byrjuðu eftir að gjaldeyrislögin voru 
sett í nóvember 2008 munu áfram 
geta greitt iðgjöld af sínum trygg-
ingum skv. Seðlabankanum, en ekki 
ef það leiðir af sér uppsafnaðan 
sparnað. 

En rosalega var Seðlabankinn 
lengi að komast að þessari niður-
stöðu. Ef það verður til þess að við 
losnum við gjaldeyrishöftin fyrr en 
ella, þá er ég samt ánægð!

23.6.2014 Um helgina var metfjöldi 
nemenda útskrifaður frá Háskóla Íslands 
sem einn og sér skilar meiri gjaldeyris-
tekjum í þjóðarbúið en samanlagður 

landbúnaðurinn. Þetta er gott dæmi um 
vel heppnaða aðgerð vinstri stjórnar-
innar gegn atvinnuleysi og fyrir eflingu 
náms. Það skiptir nefnilega máli hverjir 
stjórna.

Björn Valur Gíslason, varaformaður Vinstri grænna

ÚR I.BBB Í I.A3
Hækka lánshæfi OR
Matsfyrirtækið Reitun hefur hækkað 
lánshæfiseinkunn Orkuveitu Reykja-
víkur úr i.BBB í i.A3. Horfur eru áfram 
taldar stöðugar. Sterkur rekstur, 
árangur af Planinu umfram áætlanir, 
lækkandi skuldir, batnandi lausafjár-
staða, minnkandi markaðsáhætta og 
traustir bakhjarlar fyrirtækisins eru 
helstu ástæður betri einkunnar, að því 
er kemur fram í tilkynningu Reitunar.

HEYRNARSTÖ‹IN

Snjallara
heyrnartæki

Beltone First™

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi. 
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís

10,3 KÍLÓ
Aukin neysla eldisfisks
Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna, FAO, spáir því 
að neysla eldisfisks verði 10,3 kíló 
að meðaltali á hvern íbúa jarðar á 
þessu ári. Neyslan mun því vaxa um 
4,4 prósent frá því í fyrra. Á sama 
tíma er því spáð að neysla á villtum 
fiski dragist saman um 1,5 prósent og 
verði 9,7 kíló að meðaltali á mann.

6% AF EIGNUM
Sjóðir eiga 1/3 hlutabréfa
Íslensku lífeyrissjóðirnir eiga þriðjung 
allra skráðra hlutabréfa í Kauphöll 
Íslands. Fjárfestingar þeirra í hluta-
bréfum hafa aukist á undanförnum 
árum en bréfin eru þó einungis um 
sex prósent af eignasafni sjóðanna. 
Lífeyrissjóðirnir eiga meðal annars 
um helming hlutafjár Regins, Haga og 
Fjarskipta hf. (Vodafone).
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RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

KASSABÍLL TIL SÖLU
Stýri, uppblásinn dekk, bremsa 
og flauta. Vel smíðaður og lék í 
sjónvarpsauglýsingu fyrir Shell fyrir 3 
árum. Lámarksverð: 15:000 kr. Uppl. í 
s. 616 6368

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

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

TRAMPOLÍN
til sölu keypt í fyrra hjá 
Húsasmiðjunni á 55.000, fæst á 
15-20.000 kr. Upplýsingar í síma 616 
6368

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

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.

 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.

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

Tilboð - Nudd - opið frá kl.10:00-
20:00. S. 5616254 / 8543454

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Glæsilegir stólar, krómrör og tvöfalt 
leður, tilboð óskast en lágmark 
150.000 fyrir parið. Upplýsingar í síma 
616 6368

Sófasett - Antík, vel með farið 
til sölu 3+2+1. fæst ódýrt - 
s.5511877/6925186

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

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

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

Til leigu 3 herb íbúð í miðbæ 101 Rvk. 
140 pr. mán. 2 mán. fyrirfram. Með/án 
húsgagna. Uppl. 776 3260

Veitingarhús til sölu í 101 nánari uppl 
í síma 896-7776

 Atvinnuhúsnæði

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð 
til sölu. 10 m2 milliloft mögulegt. 
Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. Góðir 
gluggar. Sýningarbil á staðnum. 
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060

Til leigu 318 fm vel staðsett við 
Lyngháls. Mögulegt að gera íbúð í 
hluta húsnæðis. Aksturshurðir og 
útipláss. Laust. Uppl. Í síma 618 2050

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

CAFÉ ROMA KRINGLUNNI
Óskar eftir starfskrafti í fullt starf. 

Aldur 20+. Íslenskukunnátta og 
reykleysi skilyrði.

Umsóknir sendist á 
kaffiroma@gmail.com

LOFTORKA REYKJAVÍK
Óskar eftir vönum manni á 

veghefil.
Upplýsingar í síma 565 0875 

eða 892 0525

Eldri mann vantar ráðskonu á 
gullfallegum stað úti á landi. S. 690 
8083

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Skyndikynni. Konur sem leita 
skyndikynna auglýsa sterklega á 
Rauða Torginu, og gefa oftast upp 
símanr. S. 535-9923. Karlar heyra og 
svara augl. í s. 905-2000 og 535-9920.

Kirkjulundur 12- Garðabæ  Fullbúin 4ra herb. útsýnisíbúð.

Glæsileg 129,0 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð með svölum til 
vesturs í 5 hæða glæsilegri nýbyggingu við Kirkjulund í 
Garðabæ auk 8,5 fm. geymslu í kjallara og sér bílastæðis í 
bílageymslu. Íbúðin er fullbúin og innréttuð á vandaðan og 
smekklegan hátt. Innréttingar frá Fagus í Þorlákshöfn.  
Þrjú herbergi. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónstu. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax.  Verð 55,9 millj. 
Íbúð merkt 0302. Verið velkomin

Sólvallagata 57 -Glæsilegt einbýlishús.

Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum 
eftirsótta stað í vesturbænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð að 
meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið mikið endurnýjað á 
undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir o.fl. Aukin 
lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á öllu húsinu og 
nýr bílskúr byggður frá grunni 2006. Nýlega byggður sólpallur 
út frá stofunni með stiga niður í garðinn. Verð 75,9 millj.
Verið velkomin

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

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

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.15-17.45

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

fasteignir

tilkynningar

atvinna

Rýmingarsala á geymsluhillum
Fálkahúsið við Suðurlandsbraut 8 - bakhús

Nú er rétti tíminn til að kaupa notaðar, vel 
með farnar hillur í geymsluna, bílskúrinn, 

safnið, lagerinn eða verslunina

Opið 24 júní til 27 júní frá kl 10 til 16
Upplýsingar: 511-1100

rýmingarsala

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

Hann tók úr uppþvotta-
vélinni án þess að vera 
beðinn um það.

Nei! 
Engar 

myndir!

Slökunar-miðstöð 
Acme

Inn
Geyma í nokkrar sekúndur

ÚT

Þetta er skrýtið...grænn er góður þegar maður talar um orku 
en ekki banana. Grænn lífsstíll er góður en grænt sund-

laugar vatn er slæmt. Græn fyrirtæki eru góð en grænn kjöt-
hleifur gerir þig veikan. Heimurinn er mjög flókinn staður.

Og þegar þú ert hér 
er líka alltof mikið af 

orðum í honum!

„Meistari er einhver sem fer fram úr þegar 
hann getur það ekki.“

Jack Dempsey

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Íslandsmeistarinn í skák, Guð-
mundur Kjartansson (2.434), vann 
finnska alþjóðlega meistarann 
Mikael Agapov (2.431) í fyrstu 
umferð alþjóðlegs mót í Finnlandi.
Hvítur á leik:

20. Rxe4! fxe4 21. Bg5 (svartur getur 
nú ekki bæði bjargað drottningunni 
og tvívaldað h8-reitinn). 21. … exf3 
22. Bxf6 Hxf6 23. Hxg7+! Kxg7 34. 
Dh8+ Kf7 35. Hh7 Ke6  36. Bh3+ Hf5 
37. De8 Rec6 38. Bxf5 Kxf5 39. Dd6+ 
Kf5 40. Hf7+ og svartur gafst upp.
www.skak.is  Fjórða umferð í dag.

LÁRÉTT 2. grasþökur, 6. íþróttafélag, 
8. neitun, 9. bók, 11. þys, 12. árás, 14. 
rými, 16. skóli, 17. nögl, 18. hylli, 20. 
tveir eins, 21. málmur.

LÓÐRÉTT 1. skrifa, 3. öfug röð, 4. 
æfingu, 5. ögn, 7. skrapast, 10. tæki, 
13. klastur, 15. eyðsla, 16. blástur, 19. 
nesoddi.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. torf, 6. kr, 8. nei, 9. rit, 11. 
ys, 12. ásókn, 14. pláss, 16. ma, 17. 
kló, 18. ást, 20. uu, 21. stál. 

LÓÐRÉTT: 1. skrá, 3. on, 4. reynslu, 
5. fis, 7. rispast, 10. tól, 13. kák, 15. 
sóun, 16. más, 19. tá.



                                   Auglýst verð gildir frá miðvikudeginum 25. júní til og með miðvikudeginum 2. júlí 2014. Gildir á meðan birgðir endast.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - www.bauhaus.is

SERA BLÓMAKER
Fæst í nokkrum 
stærðum. T.d. H:52 cm.

GARÐVERKFÆRI
Veljið um garðhrífu, arfasköfu, jarðhaka 
eða haka.

895.-
AÐ EIGIN VALI
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1.995.-

SÓLBEKKUR

19.995.-

EDDIE SÓLBEKKUKUURRRRRRRR
Úr svörtu pópópólýlýlýlýlýlýlýýrrararararararatttttttttttttana .

SESSUR

4.995.-
BLÓMAKER

7.445.-
SESSUR
Margar gerðir íí boði: 
sætissessur, sessur essur
fyrir 5 stillinga stóla og
sólbekkssessur.
T.d. Tarim sessur.
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Barokkhátíðin á Hólum í Hjalta-
dal verður haldin í sjötta sinn 
dagana 26. til 29. júní. Aðal gestur 
hátíðarinnar að þessu sinni er 
breski fiðluleikarinn og prófess-
orinn Peter Hanson sem  heldur 
námskeið og stýrir Barokk-
sveit Hólastiftis á lokatónleikum 
 hátíðarinnar sunnudaginn 29. 
júní klukkan 14. Þrír fyrirlestrar 
verða haldnir á hátíðinni, þrennir 
hádegistónleikar, kammersveitin 
Reykjavík barokk heldur tónleika, 
Jón Þorsteinsson heldur söngnám-
skeið og Ingibjörg Björnsdóttir 
kennir barokkdans svo það helsta 
sé nefnt.

Það er Barokksmiðja Hóla-
stiftis sem stendur fyrir hátíðinni 
og einn stjórnarmeðlima henn-
ar, Pétur Halldórsson, er beðinn 
að útskýra hvaða félagsskapur 
það sé. „Þetta er menningarfé-
lag sem vill auka áhuga Íslend-
inga á list barokk tímans,“ segir 
hann. „Félagið var stofnað 2009 
og þá héldum við fyrstu hátíðina 
sem hefur verið árlegur viðburð-
ur síðan.“

Þetta er heljarinnar hátíð, þétt 
dagskrá í fjóra daga og Pétur 
segir að hún hafi vaxið ár frá 
ári. „Þátttakan hefur aldrei verið 
meiri en í ár sem skýrist senni-
lega af komu Peters Hanson sem 
bæði mun kenna og stjórna hljóm-
sveit hátíðarinnar,“ segir hann. 
En  hvaðan kemur þessi áhugi á 

barokk tímanum? „Þetta er bara 
svo dásamlegur tími og hefur 
í raun alltof lítið verið sinnt á 
Íslandi,“ segir Pétur. „Þetta tíma-
bil miðast við árin frá 1600 og 
fram til sirka 1750 sem var mjög 
skemmtilegur tími í öllum listum, 
ekki síst tónlist og byggingarlist.“

Pétur segir vel við hæfi að 
halda hátíð sem þessa á Hólum 
þar sem barokkmenning hafi 
sennilega staðið með hvað mest-
um blóma á Íslandi. „Það eru 
ekki til  margar barokkbygg ingar 
á Íslandi en Hóladómkirkja var 
teiknuð á barokk tímanum þótt 
hún hafi ekki verið reist fyrr 
en honum var um það bil lokið. 
Þarna er mikil saga og á meðal 
fyrirlestra á hátíðinni er fyrir-
lestur Ragnheiðar Traustadóttur 
fornleifafræðings, þar sem hún 
fer yfir það hvað Hólarannsókn-
in segir okkur um barokktím-
ann á Hólum, hin mikla fornleifa-
rannsókn sem gerð hefur verið á 
Hólum frá aldamótum.“

Hátíðin hefst eins og áður segir 
með hádegistónleikum Reykja-
vík barokk á morgun og síðan 
rekur hver viðburðurinn annan 
fram á sunnudag þegar Barokk-
sveit Hólastiftis heldur lokatón-
leika undir stjórn Peters Hanson.  
Allar upplýsingar um viðburði og 
listamenn á hátíðinni má nálgast 
á heimasíðunni barokksmidjan.
com.   - fsb

Kynna list barokk-
tímans í sjötta sinn
Barokksmiðja Hólastift is gengst fyrir barokkhátíð 
á Hólum í Hjaltadal frá morgundeginum til sunnu-
dags. Þetta er í sjötta sinn sem hátíðin er haldin.

BAROKK  Hátíðin hefst í hádeginu á morgun með tónleikum kammersveitarinnar 
Reykjavík barokk. MYND/ÚR EINKASAFNI

Leikritið Sek eftir Hrafnhildi Hagalín var leiklesið í Hus-
ets Teat er á Norrænum sviðslistadögum í Kaupmanna-
höfn þann 21. júní síðastliðinn. Leikritið var flutt á dönsku 
í leikstjórn Egils Heiðars Antons Pálssonar og hlaut flutn-
ingurinn mikið lof gesta og gagnrýnenda. Verkið er hluti 
af Norrænu leikskáldalestinni en hún sviðsetur leik lestur 
á völdum verkum frá Norðurlöndunum í Noregi, Dan-
mörku, Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi og er lestin starfrækt 
annað hvert ár. 

Leikskáldalestin mun í framhaldi ferðast um Norður-
löndin en Sek hefur nú þegar verið þýtt á ensku og dönsku. 
Einnig standa yfir samræður við leikhús á Manhattan í 
New York um mögulega uppsetningu þar.

Sek var frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar í október 
síðastliðnum og byggir á dómsmáli frá 19. öld. Lífsþræðir 
ábúenda og vinnumanns í Rifshæðarseli á Melrakkasléttu 
fléttast saman í örlagaríkum ástarþríhyrningi. Með því 
að styðjast við texta og tilsvör úr dómskjölum frá þessum 
tíma byggir höfundurinn, Hrafnhildur Hagalín, upp spenn-
andi atburðarás sem kemur áhorfandanum sífellt á óvart.

Hrafnhildur Hagalín er eitt af fremstu leikskáldum 
landsins. Hún hlaut leikskáldaverðlaun Norðurlanda árið 
1992 fyrir leikrit sitt Ég er meistarinn ásamt því að hljóta 
Norrænu útvarpsleikhúsverðlaunin og Grímuna 2013 fyrir 
útvarpsverkið Opið hús.   - fsb

Sek leiklesið á Norrænu sviðs-
listadögunum í Kaupmannahöfn
Leikritið Sek hreif gesti og gagnrýnendur í Husets Teater á dögunum. Hefur 
verið þýtt á ensku og dönsku og verður hugsanlega sett upp á Manhattan.

HRAFNHILDUR HAGALÍN  Leikskáldið nýtur vinsælda 
á Norðurlöndum og hlaut meðal annars bæði  Norrænu 
útvarpsleikhúsverðlaunin og Grímuna 2013 fyrir útvarps-
verkið Opið hús.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þetta er verkefni sem við erum 
að vinna fyrir Útvarpsleikhúsið 
og fengum líka styrk frá Heita 
pottinum sem er Breiðholtsverk-
efni Hins hússins, þannig að nú 
erum við að leita að húsnæði í 
Breiðholtinu til að taka upp næsta 
þátt,“ segir Ragnheiður Harpa 
Leifs dóttir, einn umsjónarmanna 
útvarpsþáttarins Ölduróts. „Það 
er nú þegar alls konar fólk búið 
að hafa samband og er tilbúið til 
að opna fyrir okkur heimili sín og 
láta taka upp útvarpsþátt í stof-
unni hjá sér, sem er mjög skemmti-
legt. Hugmyndin er að safna fólki 
saman og búa til svona útvarps-
stund eins og í gamla daga þegar 
fólk safnaðist í stofuna til þess að 
hlusta saman.“ Aðrir umsjónar-
menn þáttarins eru Marteinn 
Sindri Jónsson og Kristian Ross og 
munu þættirnir verða alls fjórir.

Þættirnir eru sérstakir að því 
leyti að upptaka þeirra fer fram í 
heimahúsum víðs vegar um  landið, 
þannig er sviðsetning þáttarins og 
upplifun áhorfenda samofin. 

Fyrsti þáttur var frumfluttur í 
stofu á Vesturvallagötu í Reykja-
vík og Ragnheiður segir það hafa 

verið mjög skemmtilega stund þar 
sem fólk sat þétt saman og drakk 
te og varð vitni að útvarpsþætti 
verða til. Sá þáttur verður fluttur 
á Rás 1 á sunnudaginn kemur.

Viðfangsefni allra þáttanna er 
tíminn en nálgunin er misjöfn í 
hvert sinn. „Þemað í Breiðholts-
þættinum verður minningar og 
það að búa til sína eigin stund,“ 
segir Ragnheiður. „Marteinn er 
heimspekingur, Kristian er hljóð-
skúlptúristi og ég sviðshöfundur 
og við reynum að búa til heima 
sem endurspegla þessi ólíku svið.“

Þriðji þátturinn verður tekinn 
upp á Seyðisfirði og síðan verða 
þau Ragnheiður og Marteinn með 
smiðju á LungA þar sem síðasti 
þátturinn mun verða til. „Í þriðja 
þættinum horfum við til gamla 
tímans en svo kemur bara í ljós 
hvernig smiðjan okkar þróast og 
hvað kemur út úr því,“ útskýrir 
Ragnheiður.

Enn er opið fyrir umsóknir um 
að hýsa þáttinn í Breiðholtinu og 
geta áhugasamir sent þær á net-
fangið oldurotid@gmail.com. Þar 
þarf að koma fram heimilisfang 
og örlítill texti þar sem húsráð-

endur útskýra af hverju þeir hafa 
áhuga á að fá útvarpsþátt í stofuna 
hjá sér. Þátturinn verður tekinn 
upp klukkan 20.08, þriðjudaginn 
1. júlí næstkomandi og útvarp-
að á sunnudeginum þar á eftir. 
Upp takan tekur um klukkustund 
en þar að auki þarf að fara fram 
nauðsyn legur undirbúningur fyrr 
um daginn.

Hugmyndin er sú að viðburður-
inn sé opinn öllum og því mikil-
vægt að húseigendur séu tilbúnir 
að bjóða gesti og gangandi vel-
komna. Aðstandendur þáttarins 
sjá aftur á móti um góðar veiting-
ar, vöfflur og kaffi. „Það er  þáttur í 
því að búa til þessa stund,“ útskýr-
ir Ragnheiður. „Hvað  minnir meira 
á góðar stundir gamla tímans en 
vöfflulykt og útvarpshlustun?“

 fridrikab@frettabladid.is

Búa til útvarpsþætti
í heimahúsum 
Þættirnir Öldurót tímans eru nýstárlegir útvarpsþættir sem teknir eru upp 
í  heimahúsum. Næsti þáttur verður tekinn upp í Breiðholti og umsjónar-
mennirnir þrír leita nú að hentugu húsnæði í Breiðholti.

ÖLDURÓT  Frá upptöku fyrsta þáttarins. Ragnheiður, Marteinn og Kristian í stofu á Vesturvallagötu. MYND/ÚR EINKASAFNI

 Hugmyndin er að 
safna fólki saman og 
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eins og í gamla daga þegar 
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Frá kr. 

99.900
með allt innifalið

7. júlí í 10 nætur

Roc Costa Park
Kr. 99.900 - með allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann mv. 2 fullorðna í herbergi  kr. 134.900. 

Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð 7. júlí í 10 nætur. 
Önnur gisting í boði á afar hagstæðum kjörum. 

Costa del Sol
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Regína lék í 
uppfærslu Leik-
félags Reykja-
víkur á Litlu 
hryllingsbúðinni 
árið 1999. Þar lék 
Stefán Karl Stef-
ánsson tannlækninn.
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HÖLL MINNINGANNA FRÁ FJÖLNI TIL FJÖLNIS
Fjölnir 
Þorgeirsson 
þúsund-
þjalasmiður 
var einu sinni 
atvinnu maður 
í biljarð.

Elma Lísa prýddi forsíðu Skinfaxa 
með Fjölni Þorgeirssyni árið 1997.

Páll Óskar kynnti free-
style-keppni í Tónabæ árið 

1994. Leikkonan Elma 
Lísa Gunnarsdóttir bar 

sigur úr býtum í free-
style-keppni í Tónabæ árið 

1986, þá tólf ára. 

Svavar Knútur 
var einu sinni með 
aflitað hár. Söngvar-
inn Páll Óskar 
Hjálmtýsson var 
einnig einu sinni 
með aflitað hár.

Stefán Karl lék í leikritinu Þú ert í blóma 
lífsins, fíflið þitt! Í uppfærslu unglingadeildar 
Leikfélags Hafnarfjarðar árið 1990. Fimm árum 
síðar var hann kynnir í söngkeppni framhalds-
skólanna. Í þriðja sæti í keppninni var tónlistar-
maðurinn Svavar Knútur Kristinsson.

Regína Ósk Óskars-
dóttir söngkona fékk 
biljarðborð í jólagjöf 
þegar hún var 12 ára.

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Verð:  98,0 millj.

Brekkugerði 1 0 8 
Reykjavík

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum

Sólstofa og rúmgóðar suðursvalir

Sólpallur, heitur pottur og glæsilegur 
garður

Möguleiki á að útbúa séríbúð á jarðhæð 

Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson

Nánari upplýsingar veita
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð: 37,2 millj.

Tunguvegur1 0 8
R e y k j a v í k

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

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Mikið endurnýjað
Endurnýjuð skolplögn
Stór verönd
Fjögur svefnherbergi

Fallegt raðhús 106,9 m²
„Mér finnst platan æðisleg og er 
mjög ánægður með hana. Þarna 
er að finna allt annan tón en á síð-
ustu plötu,“ segir Högni Egilsson, 
annar söngvara hljómsveit arinnar 
GusGus, en sveitin sendi á dög-
unum frá sér sína níundu hljóð-
versplötu sem ber titilinn Mexico. 
Platan er jafnframt sú fyrsta sem 
Högni tekur þátt í að vinna frá 
grunni. „Ég kom inn þegar síðasta 
plata var langt komin en nú var ég 
með frá upphafi. Það má eiginlega 
segja að ég hafi misst meydóminn 
í trommuforritun við gerð Mex-
ico-plötunnar. Biggi sýndi mér 
hvernig 808-trommuheilinn virk-
ar og fór svo út og fékk sér kaffi og 
snúð og á meðan varð til trommu-
takturinn við lagið God Applica-
tion. Í kjölfarið var ég farinn að 
prógramm era takta og svona með 
Bigga og Stebba,“ útskýrir Högni. 

Þessi nýja og ferska plata er ólík 
síðustu plötu, Arabian Horse, sem 
kom út árið 2011. „Það má alveg 
segja að nýja platan sé aðeins 
bjartari og að taktarnir séu  margir 
hverjir uppstokkaðri.“ 

Það eru þó ekki eingöngu seið-
andi taktar, synthar, grípandi 
bassalínur og fagur söngur sem 
fyrirfinnst á plötunni, því fallegar 
strengjaútsetningar má þar  einnig 
finna, líkt og á Arabian Horse.

„Strengirnir eru útskrifaðir af 
mér og bróður mínum, Hrafnkeli 
Orra. Þetta tekur langan tíma en 
mér finnst frábært að hafa gott 
vopnabúr og geta smíðað eigin lög 
með skrifuðum strengjum, það 
gerir vinnuferlið greiðara,“ segir 
Högni spurður út í lagasmíðarnar. 

Högni fer fögrum orðum um 
félaga sína í GusGus og nýtur sín 
greinilega vel í sveitinni. „Stebbi 
og Biggi eru í raun tvö mismun-
andi framleiðsluhús ef svo mætti 
að orði komast. Þeir eru ólíkir og 
með ólíkan stíl, þeir rífast eitthvað 
og elskast eitthvað. Þeir eru báðir 
algjörir jötnar á sinn hátt,“ segir 
Högni spurður út í félaga sína. 

Ásamt Högna syngur Daníel 
Ágúst einnig með GusGus en hann 
hefur verið í GusGus frá árinu 
1995. „Daníel er ljóðrænn og snjall, 
æðislegur textahöfundur og er til 
dæmis með bráðsnjallar mynd-
líkingar í textunum sínum. Hann 
er sterkur söngvari og það er frá-
bært að vinna með honum.“ Högni 
segir einnig Daníel hafa mesta 
jafnaðargeð sem hann hafi komist 
í kynni við. „Einu sinni þegar við 
áttum að fara í flug og uppgötv-
uðum að vélin átti að fara í loftið 
eftir  korter, tuttugu mínútur, þá 
var kallað í Daníel og hann svar-
aði: „Ekkert mál, ég ætla að skella 
mér í sturtu.“ Það var skemmti-
legt,“ segir Högni og hlær.  

GusGus fer í tónleikaferðalag 
í kjölfar plötuútgáfunnar sem 
hefst í lok júlí í Kaupmannahöfn 
í Danmörku. „Við förum mjög 
víða, meðal annars til Póllands, 
Þýskalands, Rússlands, Mexíkós, 
Bandaríkjanna og fleiri staða. Við 
 verðum á fullu fram að jólum,“ 
bætir Högni við.

Næstu tónleikar GusGus á 
Íslandi eru þann 24. ágúst, þegar 
sveitin hitar upp fyrir Justin 
Timb erlake í Kórnum. „Það er 
spennandi, hann er mikill per-
former og raunveruleg stjarna.“

gunnarleo@frettabladid.is

Alltaf að prófa eitt-
hvað nýtt og ferskt
Hljómsveitin GusGus hefur sent frá sér sína níundu hljóðversplötu og ber hún nafnið 
Mexico. Platan kom á dögunum út á heimsvísu og hefur strax fengið prýðisdóma.

NÓG FRAMUNDAN  
Hljómsveitin 
GusGus, f.v. Högni 
Egilsson, Stephan 
Stephensen (Presi-
dent Bongo), Birgir 
Þórarinsson (Biggi 
Veira) og Daníel 
Ágúst Haraldsson.
 MYND/ARI MAGG 

MEXICO  Það má finna sumarblæ og 
birtu á plötuumslagi nýju plötunnar.
 MYND/EINKASAFN 

➜ Mexico hefur fengið prýðis-
dóma í erlendum miðlum og 
fékk til að mynda átta stjörnur af 
tíu mögulegum hjá tónlistarsíð-
unni The Line of Best Fit, þrjár 
stjörnur af fimm mögulegum hjá 
The Guardian og sjö stjörnur af 
tíu mögulegum hjá PopMatters. 

➜ GusGus er ein af þeim ís-
lensku hljómsveitum sem hafa 
notið meiri vinsælda á erlendri 
grundu en hérlendis.

➜ Platan Arabian Horse seldist 
í rúmlega 6.000 eintökum hér á 
landi en hún kom út árið 2011. 
Hún er jafnframt mest selda 
plata sveitarinnar á Íslandi. 

➜ Platan Forever, sem kom út 
árið 2007, seldist í um 4.000 ein-
tökum hér á landi en í  30.000-
50.000 eintökum erlendis.

➜ Platan Polydistortion (1997) 
seldist í um 2.500 eintökum hér 
á landi en milli 250.000-300.000 
eintökum úti í heimi. 

Ýmislegt um hljóm-
sveitina GusGus

➜ Gus Gus - 1995

➜ Polydistortion - 1997

➜ This Is Normal - 1999 

➜ Gus Gus vs. T-World - 2000

➜ Attention - 2002

➜ Forever - 2007

➜ 24/7 - 2009

➜ Arabian Horse - 2011

➜ Mexico - 2014

Hljóðversplötur 
GusGus–  útgáfuár

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Ný stjarna er fædd
Leikkonan Nicola Peltz vakti fyrst athygli í kvikmyndinni The Last Airbender 
árið 2010. Hún leikur aðalkvenhlutverkið í nýju Transformers-myndinni og eru 
spekingar í Hollywood sammála um að hér sé á ferð næsta stórstjarna. Þá er 
hún einnig talin mikið tískutákn og skartar ávallt hátísku á rauða dreglinum. 

■ Fædd 9. janúar árið 1995 í New 
York.

■ Móðir hennar, Claudia, er 
fyrrverandi fyrirsæta og 
faðir hennar, Nelson, moldríkur 
athafnamaður sem átti einu 
sinni Snapple-merkið.

■ Á sjö systkini.

■ Byrjaði ung í fyrirsætubrans-
anum.

■ Spilaði hokkí þegar hún var 
yngri.

■ Þreytti frumraun sína á sviði 
árið 2007 og lék á móti Jeff 
Daniels og Alison Pill í leikritinu 
Blackbird sem sett var upp af 
Manhattan Theatre Club.

■ Fékk tilnefningu sem versta 
leikkona í aukahlutverki á 
Razzie-verðlaununum fyrir hlut-
verk sitt í The Last Airbender.

Hver er Nicola?

KANKVÍS 
Í HVÍTU 
 Í kjól frá 

Giambatt-
ista Valli 
Couture. 

PÍA Í 
PRADA 
 Í síðkjól 

frá 
Prada.

EINFALDUR 
ELEGANS 

 Í kjól frá 
Stellu 

McCartney.

LÍKA Í 
LITUM 
 Í kjól frá 
Fausto 
Puglisi. DÁSAMLEG 

 Í dressi frá 
Dior.

GLITRANDI 
NÝSTIRNI 
 Í kjól frá 
Gucci.
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Ég er tiltölulega reynslulítill kaffi-
drekkandi. Lærði ekki að drekka kaffi 

fyrr en þrjátíu og eins, og þá bara sem 
örlitla slettu af uppáhellingi út í heita 
mjólk. Þessi blanda mín hefði ekki einu 
sinni flokkast sem lopatreflalattésull. 
Mjólkin tók varla lit.

KAFFIDRYKKJA mín hófst  einungis 
fyrir selskapinn, ekki fyrir bragð 
né áhrif. Ég vann í búð og klukkan 
tíu fóru samstarfskonurnar að tala 
um að „hella uppá“. Þessu fylgdi 
notaleg stemning sem ég upplifði 

ekki fullkomlega nema með rjúkandi 
bolla í hendi. Ég fór því að hita mjólk 
í örbylgjuofninum á kaffistofunni og 

skvetta kaffi út í. 

ÉG komst hægt og bítandi upp 
á bragðið. Blandan styrktist 
og ég fór að panta mér kaffi 
latté en ekki kakó á kaffi-
húsum. Ég eignaðist pressu-
könnu og bolla og keypti 
kaffi sem bar framandi nöfn 
eins og Java Mocca. Ég var 
orðin dagdrykkjumanneskja. 

Örbylgjutæknin hætti að duga mér og ég 
fór að flóa mjólk í sérstakri rafmagns-
freyðikönnu. 

ÞEGAR hægt varð að flóa mjólk á stút 
á kaffivélinni í vinnunni hafði ég himin 
höndum tekið. Því fylgdi mikill hávaði, 
en ég gerði það samt. Gat ekki sleppt því. 
Bollinn var ekki sá sami óflóaður. Kaffi-
bollum á dag fjölgaði og metnaðurinn við 
hvern þeirra óx. Ég byrjaði vinnudaginn 
strax á einum og náði öðrum fyrir há-
degið. Tveimur til þremur seinni partinn. 
Ég var farin að hugsa um rjúkandi boll-
ann um leið og ég stimplaði mig inn og 
saknaði hans þegar ég fór heim. 

SVO fékk ég sjálfmalandi espresso-vél í 
afmælisgjöf. Kaffið úr henni er himneskt 
og notalegt kurrið fær mann til að lygna 
aftur augum! Vinnubollinn á ekki séns. Nú 
sakna ég heimabollans þegar ég stimpla 
mig inn og fitja upp á nefið yfir nýflóuðum 
vinnubollanum. „Ja hérna, þú þarft bara 
að taka það með þér,“ sagði þá einhver og 
ég fann að það er komið að næsta skrefi í 
þroskasögu minni sem kaffineytanda. Ég 
þarf að fá mér ferðamál. 

Þroskasaga kaffi  neytanda

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SPARBÍÓ

HOLLYWOOD REPORTER NEW YORK DAILY NEWS

TRANSFORMERS 4, 7, 8, 10:10(P)
TEMJA DREKANN SINN 2D 4:30
BRICK MANSIONS 11:10
22 JUMP STREET 8
MILLIOM WAYS, DIE WEST 10:20
VONARSTRÆTI 5

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

„ÉG GAPTI AF UNDRUN!“
- GUARDIAN

TRANSFORMERS 2D
TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 3DLÚXUS
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
AAÐ TEMJA DREKANN 2 3DÍSL. TAL
22 JUMP STREET
FAULT IN OUR STARS
TÖFRALANDIÐ OZ 2D  ÍSL. TAL 
XX-MEN3D
VONARSTRÆTI 

KL. 4
KL. 8 - 10.30
KL. 5 - 9
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45 
KL. 5.30 - 8 - 10.40
KL. 8
KL. 3.30
KL. 10.40
KL. 8

AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
TRAIN. . . DRAGON 3DENS. TAL ÓTEXT.
22 JUMP STREET 
GRACE OF MONACO
FAULT IN OUR STARS 
VONARSTRÆTI 

Miðasala á: Kauptu miða 
á X-Men með

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

„ÉGG GAGAA GAPTIPTIPTIPTI AFAFAF AF UNUNUN UNDDRUDRUDRUNN!“

 -T.V., BIOVEFURINN.IS

-FRÉTTABLAÐIÐ-DV S.R.S
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 Ég sagði henni bara 
að ég væri í fatla og gæti 
því miður ekki gert það.

ÚTBÚÐU

UPPÁHALDS

RÉTTINN ÞINN

TAKTU 
girnile

ga 

INSTAG
RAM MYND

af rét
tinum

MERKtu MYNDINA
#GOTTiMATINN ogdeildu á FACEBOOK

1.

3.

MEÐ HRÁEFNI FRÁ GOTT Í MATINN!

og þú Gætir 

unnið weber grill!
eða glæsilega gjafakörfu

Taktu þátt í matarmyndaleik Gott í matinn. Útbúðu þinn uppáhaldsrétt úr ljúffengu 
hráefni frá Gott í matinn, taktu girnilega Instagram mynd af réttinum og deildu 
henni með okkur á Facebook. Girnilegasta matarmyndin verður valin úr pottinum 
og sigurvegarinn hlýtur að launum glæsilegt Weber grill. 

Sendu okkur þína
girnilegu matarmynd

„Það er þetta basl, þessi íslenski 
draumur um að komast héðan og 
meika það,“ segir leikaraneminn 
Aron Már Ólafsson um leikritið 
Ræflavík sem frumsýnt verður 
á Akureyri í byrjun júlí. „Það er 
reyndar frekar góð saga hvernig 
ég datt inn í þetta,“ segir Aron 
en hann gekkst undir axlarað-
gerð fyrr í sumar. „Þannig að ég 
er náttúrlega í fatla þegar María 
Nelson hringir í mig klukkan 
23.00 kvöldið fyrir fyrsta sam-
lesturinn,“ segir ungi leikarinn 
en einn leikaranna forfallaðist 
kvöldið fyrir samlestur og sagði 
handritið vera of gróft fyrir sig. 

„Ég sagði henni bara að ég 
væri í fatla og gæti því miður 
ekki gert það,“ segir Aron þegar 
hann lýsir því hvernig María, 
vinkona hans, hringir í hann í 
móðursýkiskasti frá Akureyri til 
að fá hann til þess að leika hlut-
verkið. „Síðan grípur hún fram 
í fyrir mér og segir að karakt-
erinn geti alveg verið í fatla,“ 
segir ungi leikarinn sem ætl-
aði í kjölfarið að keyra til Akur-
eyrar strax um nóttina. „En það 
var víst ekki mjög góð hugmynd 
þannig að ég beið bara smá og 
flaug strax daginn eftir,“ segir 
leikarinn og hlær.

„Þetta er mikill sálfræði tryllir 
og einhvers konar örvænting eftir 
betra lífi sem er svona andinn yfir 
þessu öllu,“ segir Aron Már um 
leikritið sjálft sem segir frá ungu 
fólki í leit að sjálfu sér og sann-
leikanum en það er Jón Gunnar 
Þórðarson sem leikstýrir verkinu 
og er sýningin á vegum Norður-
bandalagsins þriðja árið í röð. 

Aron Már segir æfingaferl-
ið hafa gengið eins og með ann-
arri hendi. „Því ég er bara með 
eina hönd, skilurðu,“ segir hann 
og hlær. Leikritið verður sýnt í 
Rýminu á Akureyri og er upp-
setning sviðsins mjög nýstár-
leg þar sem leikararnir eru 
 staddir í gryfju og áhorfend-
ur sitja á  pöllum og horfa niður 
á leikarana. „Þú ert að upplifa 
 mómentið með leikurunum í stað-
inn fyrir að leikararnir sýni þér 
 mómentið,“ segir Aron Már. Leik-
ritið verður frumsýnt á Akureyri 
3. júlí en Reykvíkingar þurfa 
ekki að örvænta þar sem Ræfla-
vík verður sett á svið í Tjarnar-
bíói 24. júlí. baldvin@frettabladid.is

Leikur með 
annarri hendi
Aron Már Ólafsson er leikaranemi við LHÍ en hann 
er staddur á Akureyri að leika í verkinu Ræfl avík.

AKUREYRINGUR UM STUND  Aron Már tók fyrsta flug til Akureyrar þegar honum 
bauðst hlutverkið.

Stórleikarinn Gary Oldman er í 
löngu viðtali í nýjasta hefti tíma-
ritsins Playboy. Hann fer um 
víðan völl í viðtalinu og talar 
meðal annars um hvað honum 
finnst um raunveruleikasjón-
varp og reynslu sína af kvenkyns 
aðdáendum.

Það sem vekur hins vegar 
mesta athygli í viðtalinu er þegar 
Gary kemur leikurunum Mel 
 Gibson og Alec Baldwin til varn-
ar, en þeir hafa komist í fjölmiðla 
fyrir að láta ófögur orð falla um 
gyðinga og samkynhneigða.

„Mér finnst pólitísk rétthugsun 
vera rugl. Þetta er bara helvítis 
grín. Jafnið ykkur á því,“ segir 
Gary og talar sérstaklega um 
atvikið árið 2006 þegar Mel Gib-
son talaði niðrandi um gyðinga.

„Ég veit ekki með Mel. Hann 
varð fullur og sagði eitthvað en 
við höfum öll sagt svona hluti. 
Við erum öll helvítis hræsn-
arar. Það er það sem mér finnst. 
Hefur lögreglumaðurinn sem 
handtók hann aldrei notað orðin 
niggari eða helvítis  gyðingur? 
Nú er ég mjög hreinskilinn. 
 Hræsnin gerir mig brjálaðan. 
Eða ég ætti kannski að strika 

þetta út og segja N-orðið og H-
orðið.“ Aðspurður hvort hann sé 
fordómafullur maður segir Gary 
svo ekki vera.

„Nei, en ég er að verja allt 
ranga fólkið. Ég er að segja að 
það sé í lagi með Mel og að Alec 
sé góður gaur.“ - lkg

Ver allt ranga fólkið
Leikarinn Gary Oldman fer mikinn í Playboy.

LÆTUR Í SÉR HEYRA  Gary er óhræddur 
við að segja sína skoðun.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi. 
Sími 585 4000 www.uu.is

ATHUGIÐ, 
HÁMARKSFJÖLDI 
Í FERÐ ER 20 MANNS.

FÓTBOLTI „Mér fannst við spila 
ágætlega. Við settum eitt mark 
snemma á þá og þau hefðu getað 
verið fleiri, en ég er bara  ánægður 
með sigurinn,“ segir Kristján 
Gauti Emilsson, framherji FH, 
sem skoraði tvö mörk og lagði upp 
eitt í 4-0 sigri FH á Fram á Laugar-
dalsvellinum á mánudagskvöldið.

Kristján Gauti var óstöðvandi í 
leiknum og hefði átt að skora fleiri 
mörk sjálfur. Þessi 21 árs gamli 
strákur er leikmaður 9. umferðar 
hjá Fréttablaðinu fyrir frammi-
stöðu sína í Dalnum.

„Ég er bara nokkuð sáttur. Ég 
náði að skora tvö mörk og leggja 
upp eitt í lokin þannig að ég er 
sáttur,“ segir Kristján Gauti.

Kominn í gott stand
Kristján Gauti virðist vera kom-
inn í sitt besta form en hann hefur 
á ferli sínum glímt við löng og 
ströng meiðsli.

„Ég hef verið óheppinn með 
meiðsli og það setur alltaf strik í 
reikninginn. Það er erfitt að þurfa 
alltaf að koma til baka og vera að 
missa af leikjum,“ segir Kristján 
Gauti en tekur það ekki á andlega 
að standa í svona meiðslum alltaf?

„Jú, ég held ég tali nú fyrir alla 
fótboltamenn þegar ég segi að það 
sé leiðinlegt að meiðast en maður 
bítur bara á jaxlinn og reynir að 
koma sterkur til baka. Nú er ég 
búinn að ná mörgum leikjum líkt 
og í fyrra. Ég er kominn í gott 
stand,“ segir Kristján Gauti.

Hrikalega góð reynsla
Kristján Gauti fór 17 ára út til 
Liverpool þegar hann gekk í ung-
lingalið félagsins. Hann segir 
tímann þar hafa verið lærdóms-
ríkan þó að hann hafi einnig verið 
 erfiður út af eilífum meiðslum.

„Það var hrikalega góð reynsla 
að æfa eins og atvinnumaður þó 
að ég hafi verið mestallan tímann 
meiddur. Ég fékk mikið út úr þessu 

bæði líkamlega og andlega,“ segir 
Kristján Gauti.

Hann viðurkennir að það sé 
 erfitt að tækla það andlega að vera 
sífellt frá vegna meiðsla, en í dag 
er hann bara ánægður að vera að 
spila og það fyrir sitt félag.

„Það tekur gríðarlega á að vera 
meiddur svona lengi eins og ég var. 
En það er bara gaman að koma 
heim í FH og ég er þakklátur fyrir 
að geta spilað fyrir mitt uppeldis-
félag,“ segir Kristján Gauti en FH 
er á toppi deildarinnar.

„Við eigum góðan mögulega á að 
vinna deildina og svo er Evrópu-
keppnin spennandi. Við verðum að 
gera eins og í fyrra þar. Vonandi 
náum við sama árangri.“

Stefnir aftur út
Frammistaða Kristjáns Gauta 
í upphafi tímabils hefur vakið 
athygli út fyrir landsteinana 
en atvinnumannalið fylgjast nú 
grannt með gangi mála.

„Ég er alveg pollrólegur í þeim 
málum og einbeiti mér bara að því 
að spila vel fyrir FH,“ segir Krist-
ján Gauti. „Ég sé svo bara til hvort 
ég fer út eftir þetta tímabil eða 
næsta. Það verður bara að koma í 
ljós, en það er ekkert í gangi sem 
ég veit af.“

Stefnan er þó klárlega sett 
á að fara aftur út. „Það er 
alveg klárt. Hvort sem það er 
 Holland, Danmörk, Svíþjóð, 
England eða  Noregur; bara eitt-
hvað  spennandi,“ segir  Kristján 
Gauti sem langar líka að fá annað 
tækifæri með landsliðinu. Lars 
Lager bäck og Heimir Hallgríms-
son hafa einmitt haft auga með 
honum.

„Ég átti að spila á móti Eist-
landi um daginn en var því miður 
meiddur. Það var gríðarlega leiðin-
legt að missa af þeim leik en von-
andi fær maður aftur tækifæri,“ 
segir Kristján Gauti Emilsson.

 tomas@365.is

Tók á að vera frá svona lengi
Kristján Gauti Emilsson fór á kostum þegar topplið FH burstaði Fram, 4-0. Skoraði tvö og lagði upp eitt. Er 
kominn í gott form eft ir löng og erfi ð meiðsli. Tekur stefnuna aft ur á atvinnumennsku en ekkert er í gangi.

GENGUR VEL  Kristján Gauti er að komast í sitt besta form.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GÓÐ UMFERÐ FYRIR …
➜ Hauk Pál Sigurðsson, Val
Fyrirliðinn komst loks á blað í sumar og tryggði Val mikil-
vægan útisigur á Þór. Hefur skorað að minnsta kosti 
þrjú mörk á hverju ári síðan 2009, hans besta ár kom 
árið 2009 með Þrótti þar sem hann skoraði sex mörk.

➜ Garðar Jóhannsson, Stjörnunni
Garðar Jóhannsson þurfti aðeins að bíða í 114 
mínútur eftir sínu fyrsta marki í sumar en fyrsta 
Pepsi-deildarmarkið hans í fyrra kom ekki fyrr en 
eftir 778 mínútur. Skoraði sigurmark Stjörnunnar 
með síðustu snertingu leiksins sem tryggði þrjú stig.

➜ Miðjuna, stuðningsmenn KR
Hin fornfræga stuðningsmannasveit KR-inga dúkkar 
reglulega upp í Eyjum en nokkrir vaskir menn og 
konur fylgdu liðinu til Eyja og sáu glæsilegan endur-
komusigur gegn ÍBV. Þau fögnuðu vel með leik-
mönnum í leikslok eins og gefur að skilja.

ÚRSLIT
HM 2014 Í BRASILÍU

C-RIÐILL
JAPAN - KÓLUMBÍA 1-4
0-1 Juan Cuadrado (17. víti), 1-1 Shinji Okazaki 
(45.), 1-2 Jackson Martínez (55.), 1-3 Jackson 
Martínez (82.), 1-4 James Rodríguez (90.).
GRIKKLAND - FÍLABEINSSTRÖNDIN 2-1
1-0 Andreas Samaris (42.), 1-1 Wilfried Bony (74.), 
2-1 Giorgos Samaras (90.+3).

LOKASTAÐAN
Kólumbía 3 3 0 0 9-2 9
Grikkland 3 1 1 1 2-4 4
Fílabeinsstr. 3 1 0 2 4-5 3
Japan 3 0 1 2 2-6 1

D-RIÐILL
KOSTARÍKA - ENGLAND 0-0
ÍTALÍA - ÚRÚGVÆ 1-0
0-1 Diego Godín (81.).

LOKASTAÐAN
Kostaríka 3 2 1 0 4-1 7
Úrúgvæ 3 2 0 1 4-4 6
Ítalía 3 1 0 3 2-3 3
England 3 0 1 2 2-4 1

LEIKIR DAGSINS
F-RIÐILL: Nígería - Argentína kl. 16.00
F-RIÐILL: Bosnía - Íran kl. 16.00
E-RIÐILL: Hondúras - Sviss kl. 20.00
E-RIÐILL: Ekvador - Frakkland kl. 20.00

PEPSI-DEILD KVENNA

ÞÓR/KA - BREIÐABLIK 0-1
0-1 Guðrún Arnardóttir (70.)

AFTURELDING - ÍA 4-1
1-0 Sigríður Þóra Birgisdóttir (6.), 2-0 Amy 
Michelle Marron (25.), 3-0 Helen Lynskey (37.), 3-1 
Guðrún Karítas Sigurðardóttir (53.), 4-1 Stefanía 
Valdimarsdóttir (90.+4).

VALUR - FYLKIR 0-2
0-1 Lucy Gildein (24.), 0-2 Hulda Hrund Arnars-
dóttir (47.).

SELFOSS - STJARNAN 3-5
1-0 Dagný Brynjarsdóttir (7.), 1-1 Harpa Þorsteins-
dóttir (16), 1-2 Harpa Þorsteinsdóttir (19, víti), 1-3 
Harpa Þorsteinsdóttir (28.), 1-4 Marta Carissimi 
(36.), 2-4 Arna Ómarsdóttir (44), 2-5 Harpa Þor-
steinsdóttir (54.), 3-5 Arna Ómarsdóttir (65.).

STAÐAN
Stjarnan 6 5 0 1 23-6 15
Þór/KA 6 4 1 1 11-7 13
Fylkir 6 4 1 1 7-3 13
Breiðablik 6 3 1 2 18-6 10
Valur 6 3 1 2 16-11 10
Selfoss 6 3 0 3 15-13 9
ÍBV 5 2 0 3 6-8 6
FH 5 2 0 3 5-21 6
Afturelding 6 1 0 5 6-20 3
ÍA 6 0 0 6 4-16 0
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Luis Suárez tók upp 
á því í þriðja skiptið á 

atvinnumannsferlinum að 
bíta andstæðing sinn þegar 
Úrúgvæ vann Ítalíu, 1-0, í 
lokaumferð D-riðils HM 2014. 
Þegar tíu mínútur voru eftir 
af leiknum beit hann Giorgio 
Chiellini, miðvörð Ítalíu, í 
öxlina en komst upp með það. 
Nú er bara spurning hvort 
hann eigi yfir höfði sér langt 
keppnisbann og hvort HM sé 
lokið hjá honum.Allt um HM á Vísi

Luis Suárez heldur áfram að bíta 
andstæðinga sína á vellinum

16.00 BOSNÍA-ÍRAN
20.00 EKVADOR-FRAKKLAND 
Úrslitin ráðast í E- og F-riðlum heimsmeistara-
keppninnar í fótbolta í dag. Bosníumenn eru 
úr leik fyrir daginn í F-riðli en Nígería og Íran 
berjast um annað sætið.
Antonio Valencia og félagar í Ekvador 
mæta sjóðheitum Frökkum í dag og 
þurfa líklega sigur til að komast áfram 
því á sama tíma mætir Sviss liði Hond-
úras, sem er ekki og hefur ekki verið 
líklegt til afreka á HM í Brasilíu til þessa.

Úrúgvæski miðvörðurinn 
Diego Godín er búinn að gera 
það að listgrein á tímabilinu 
að skora mörk með skalla eftir 
horn í mikilvægum leikjum. 
Hann tryggði Atlético Madríd 
spænska meistaratitilinn með 
slíku marki og skoraði í úr-
slitaleik Meistaradeildarinnar. 
Í gær skoraði hann enn eitt 
skallamarkið eftir hornspyrnu 
sem tryggði hans mönnum 
farseðilinn í 16 liða úrslit HM 
á kostnað Ítala.

STJARNA
GÆRDAGSINS

Diego Godín
Úrúgvæ



Internet á ljóshraða
Við bjóðum upp á internet á ljóshraða til 80 þúsund heimila. Það er einfalt að 
athuga hvort þitt heimili er tengt, á 365.is geturðu séð hvort þú kemst á ljóshraða. 

Internet og heimasími fylgir áskrift að Skemmtipakkanum, Golfstöðinni, 
Fjölvarpi Veröld, Sportpakkanum, Stóra Pakkanum og Risapakkanum.

Hægt er að nálgast allar nánari upplýsingar og panta tengingu á 365.is 
eða með símtali í þjónustu- og tækniver 365. Svo tökum við vel á móti þér 
í verslun okkar í Skaftahlíð 24.Frá 3.490 kr.

Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Fr

Gre

Þjónustuver 512 5100  |  Opið 9–22 virka daga og 10–22 um helgar 
Tækniver 512 5100  |  Opið 10–20 virka daga og 12–20 um helgar 
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Mb/s

Nú getur þú fengið mikinn hraða,
meiri hraða og miklu meiri hraða.

NÝTT! jónustu  og tækniver
aftahlíð 24.
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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

11.40 HM í fótbolta (Japan - Kólumbía)
13.30 HM í fótbolta (Kostaríka - England)
15.20 HM stofan  Björn Bragi og  gestir 
fjalla um mál málanna á HM í knatt-
spyrnu sem fram fer í Brasilíu.
15.50 HM í fótbolta (Nígería - 
 Argentína)  Bein útsending frá leik 
 Nígeríu og Argentínu á HM í fótbolta.
17.50 HM stofan
18.15 Fisk í dag (3:8)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Vinur í raun (3:6) (Moone Boy) 
 Martin Moone er ungur strákur sem 
treystir á hjálp ímyndaðs vinar þegar á 
móti blæs. Þættirnir gerast í smábæ á Ír-
landi á níunda áratugnum. Meðal leik-
enda eru Chris O’Dowd, David Rawle og 
Deirdre O’Kane. e.
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir Íþróttir dagsins í máli og 
myndum.
19.30 HM stofan 
19.50 HM í fótbolta (Hondúras - Sviss) 
 Bein útsending frá leik Hondúras og 
Sviss á HM í fótbolta.
21.50 HM stofan
22.15 Tíufréttir
22.30 Veðurfréttir
22.35 Vertu eðlilegur (Act Normal) 
 Heimildarmynd sem Ólafur Jóhannes-
son gerði á tíu ára tímabili um búdda-
munk sem kastar kyrtlinum, giftir sig, 
skilur og gerist búddamunkur aftur. Tón-
listin í myndinni er eftir Barða Jóhanns-
son. Textað á síðu 888 í Textavarpi. e.
00.00 HM í fótbolta (Ekvador - Frakkland)
01.45 HM í fótbolta (Bosnía - Íran)
03.45 Fréttir
04.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond (20:26)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.00 Dogs in the City (4:6)
16.45 Psych (8:16)
17.30 Catfish (1:12)
18.15 Dr. Phil
18.55 The Good Wife (20:22)
19.40 America’s Funniest Home Videos 
20.05 Save Me (5:13)  Skemmti legir 
þættir með Anne Heche í hlutverki 
veður fræðings sem lendir í slysi og í 
kjölfar þess telur hún sig vera komna í 
beint samband við Guð almáttugan. 
20.30 America’s Next Top Model 
(2:16)  Bandarísk raunveruleikaþáttaröð þar 
sem Tyra Banks leitar að næstu ofurfyrir-
sætu. 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 (5:13)
22.00 Ironside (3:9) 
22.45 Green Room with Paul 
Provenza (3:6) 
23.10 Leverage (8:15)
23.55 House of Lies (2:12)
00.20 Ironside (3:9)
01.05 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014 
13.50 PGA Tour 2014 14.45 LPGA Tour 2014 
17.45 Inside The PGA Tour 2014 18.10 Golfing 
World 2014 19.00 European Tour 2014 19.55 
Champions Tour 2014 20.50 Golfing World 2014  
21.40 European Tour 2014  22.35 Champions 
Tour 2014 

18.15 Malibu Country  (12:18)
18.35 Bob’s Burgers  (20:23) 
19.00 H8R  (4:9) 
19.40 Baby Daddy  (15:16) 
20.05 Revolution  (17:22) 
20.45 Tomorrow People  (19:22) 
21.25 Damages  (4:10) Fjórða þáttaröð 
þessa magnaða lögfræðitryllis með Glenn 
Close og Rose Byrne í aðalhlut verkum. 
Patty Hewes er lögfræðingur sem lætur 
ekkert stöðva sig en fyrrverandi lærl ingur 
hennar, Ellen Parsons, hefur oft reynst 
henni erfið. Núna þarf Ellen á hjálp Patty 
að halda við málarekstur gegn verktaka-
fyrirtæki sem sinnir leynilegum verkefn-
um fyrir bandaríska herinn.
22.20 Ravenswood  (3:10) 
23.05 The 100  (4:13) 
23.45 Supernatural  (20:22) 
00.30 H8R  (4:9) 
01.15 Baby Daddy  (15:16) 
01.40 Revolution  (17:22)
02.25 Tomorrow People  (19:22) 
03.10 Damages  (4:10) 
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

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 
 (12/14) 09.00 Brunabílarnir 09.25 Latibær 
09.47 Gulla og grænjaxlarnir  10.00 Dóra 
könnuður  10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 10.45 Doddi litli og Eyrnastór  10.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  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  (12/14) 13.00 Brunabílarnir  13.23 
Latibær 13.47 Gulla og grænjaxlarnir  14.00 Dóra 
könnuður 14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar   
14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  15.00 Áfram Diego, áfram!   
15.24 Svampur Sveinsson 15.45 Ævintýraferðin 
15.55 UKI 16.00 Ofurhundurinn Krypto   16.25 
Skógardýrið Húgó  16.47 Tommi og Jenni 16.54 
Hókus Pókus  (12/14) 17.00 Brunabílarnir 
17.23 Latibær  17.47 Gulla og grænjaxlarnirm 
18.00 Dóra könnuður  18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  18.45 Doddi litli og Eyrnastór  18.55 
Rasmus Klumpur og félagar  19.00 Alpha og 
Omega 20.25 Sögur fyrir svefninn  

10.25 Ruby Sparks
12.10 Wall Street  
14.15 In Her Shoes  
16.25 Ruby Sparks  
18.10 Wall Street
20.15 In Her Shoes  
22.25 The Devil Wears Prada  
00.15 One Night at McCool’s  
01.45 Dark Shadows 
03.35 The Devil Wears Prada

17.55 Strákarnir  
18.25 Friends  (19:24) 
18.50 Seinfeld  (11:23)
19.15 Modern Family  
19.40 Two and a Half Men  (22:22) 
20.05 Örlagadagurinn  (7:30) 
20.40 Heimsókn
21.00 Breaking Bad  (2:13) 
21.50 Chuck  (13:13) 
22.35 Cold Case  (9:23) 
23.20 Without a Trace  (16:24) 
00.05 Harry’s Law  (7:12) 
00.50 Örlagadagurinn  (7:30) 
01.25 Heimsókn
01.45 Breaking Bad  (2:13)
02.30 Chuck  (13:13) 
03.15 Cold Case  (9:23) 
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.45 Tommi og Jenni
08.05 Malcolm in the Middle  (3:22) 
08.30 Wipeout
09.15 Bold and the Beautiful 
 (6384:6821) 
09.35 Doctors  (45:175) 
10.15 Spurningabomban  
11.05 Touch  (8:14) 
11.50 Grey’s Anatomy  (19:24) 
12.35 Nágrannar
13.00 Veistu hver ég var?  
13.50 2 Broke Girls  (21:24) 
14.15 Sorry I’ve Got No Head
14.45 Tommi og Jenni  
15.10 Waybuloo  
15.35 Grallararnir
16.00 Frasier  (14:24) 
16.25 The Big Bang Theory  (10:24) 
16.45 How I Met Your Mother  (15:24) 
17.10 Bold and the Beautiful 
17.32 Nágrannar  
17.57 Simpson-fjölskyldan  (9:25) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 Svínasúpan  (8:8) 
19.35 The Middle  (6:24) 
20.00 How I Met Your Mother  (10:24) 
20.20 Dallas  (5:15)
21.05 Mistresses  (3:13) 
21.50 Michael Jackson: Life of an 
Icon  Mögnuð heimildarmynd um líf 
Michaels Jackson þar sem sýnd eru við-
töl við hans nánustu vini, samstarfsaðila 
og fjölskyldu og nýju ljósi varpað á afar 
óvenjulegt líf hans og hátterni.
00.20 NCIS  (17:24) 
01.00 Person of Interest  (20:23)
01.45 Those Who Kill  (3:10)
02.30 Broadcast News  
04.40 Frozen  

13.30 Real Madrid - Barcelona  
15.15 Demantamótin  
17.15 Pæjumótið í Eyjum
17.55 KS deildin
18.25 NBA Special: 1984 NBA Draft 
 Skemmtilegur heimildarþáttur frá NBA.
20.25 Brasilía - Serbía
22.05 UFC 174  Útsending frá UFC.

07.10 Kostaríka - England  
08.50 Japan - Kólumbía  
10.30 HM Messan  
11.30 Ítalía - Úrúgvæ  
13.10 Grikkland - Fílabeinsströndin  
14.50 HM Messan
15.50 Bosnía - Íran  Bein útsending frá 
leik Bosníu og Írans á HM 2014.
18.00 Kostaríka - England  
19.50 Ekvador - Frakkland  Bein út-
sending frá leik Ekvadors og Frakklands 
á HM 2014.
22.00 HM Messan  
23.00 Nígería - Argentína
00.40 Hondúras - Sviss  
02.20 HM Messan
03.20 Japan - Kólumbía

20.00 Björn Bjarnason Börkur Gunnarsson 
blaðamaður um stöðuna í Írak 20.30 Perlur 
Páls Steingrímssonar Lundinn 2:2 21.00 Í návígi 
Umsjón Páll Magnússon. 7:9 21.30 Á ferð og 
flugi Ferðaiðnaðurinn laus úr verkfallsgreiðum?

Stöð 2 kl. 21.50
Michael Jackson: 
Life of an Icon
 Mögnuð heimildarmynd 
um líf Michaels Jackson 
þar sem sýnd eru við-
töl við hans nánustu 
vini, samstarfsaðila og 
fj ölskyldu og nýju ljósi 
varpað á afar óvenjulegt 
líf hans og hátterni.
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Í KVÖLD

How I Met Your Mother
STÖÐ 2 KL. 20 Níunda og jafn-
framt síðasta þáttaröðin um vinina 
Lily,  Robin, Ted, Marshall og Barney 
og  söguna góðu af því hvernig Ted 
 kynntist barnsmóður sinni.

HM: Ekvador - Frakkland
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 19.50 Stöð 2 
Sport 2 sýnir beint frá leik Ekvadors 
og Frakklands í E-riðli heimsmeistara-
mótsins í knattspyrnu sem fer nú fram í 
Brasilíu. Frakkar eru með fullt hús stiga 
eft ir fyrstu tvo leikina en Ekvadorar eru 
með þrjú stig.

Breaking Bad
STÖÐ 2 GULL KL. 21.00 Önnur 
þáttaröðin um efnafræðikennarann og 
fj ölskyldumanninn Walter White sem 
kemst að því að hann á aðeins tvö ár 
eft ir ólifuð. Þá ákveður hann að tryggja 
fj árhag fj ölskyldu sinnar með því að 
nýta efnafræðiþekkingu sína og hefj a 
framleiðslu og sölu á eiturlyfj um. 

FM957 kl. 10
Rikki G
Ríkharð Óskar Guðnason fylgir 
hlustendum FM957 alla miðvikudags-
morgna frá kl. 10 
til 13. Rikki spilar 
ferska tónlist 
fyrir hlustendur 
svo vertu viss um 
að vera með stillt 
á FM957. 



CRUZE

2.990.000.-

LT BENSÍN 1.6L

BEINSKIPTUR

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  

FÁÐU MEIRA
SJÁÐU MEIRA

Chevrolet bílar eru með ríkulegan staðalbúnað og jafnframt á sérlega 
hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að gera samanburð á verði 
og búnaði bíla í sama flokki og fá meira fyrir peninginn.

Það er fátt notalegra en að ferðast um í Chevrolet Cruze og fræðast um þær 
slóðir sem farið er um hverju sinni.  Til að toppa upplifunina er svo er algjör 
snilld að slá upp grillveislu fyrir ferðafélagana þegar komið er á áfangastað. 

FÁÐU MEIRA FYRIR PENINGINN

SJÁÐU MEIRA Í SUMARFRÍINU
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Öllum nýjum Chevrolet bílum fylgir
Char Broil ferðagasgrill frá Rekstrarlandi 
og ferðahandbók að eigin vali* frá Forlaginu.

 *Þú velur á milli eftirfarandi titla: Ferðaatlas, 155 Ísland, Fjallabókin, Íslenskur fuglavísir, Íslensk fjöll og Íslenska fjallahandbókin.  

SUMARBÓNUS
CHEVROLET FYLGIR 

ÖLLUM NÝJUM 
BÍLUM

Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.
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„Pönnukaka með túnfisksalati á 
Gráa kettinum.“
Jófríður Ákadóttir tónlistarkona.

BESTI BITINN

„Þetta er samningur við Disney um að 
vera svokallað „solo act“ á Disney Dream-
skipinu þeirra. Ég er ótrúlega spennt og 
það er þvílíkur heiður fyrir mig að fá að 
koma og spila mitt eigið efni,“ segir Greta 
Salóme Stefánsdóttir sem hefur gert 
samning við Disney. Hún kemur fram á 
einu stærsta skemmtiferðaskipi Disney-
fyrirtækisins sem kallast Disney Dream 
en það tekur um 4.000 farþega og siglir á 
milli Flórída og Bahama-eyja. 

„Þetta hefur í raun staðið til síðan í 
apríl. Ég er hjá bandarískri umboðsskrif-
stofu, Mike Moloney Entertainment, sem 

er í Las Vegas og þeir sendu Disney efnið 
mitt og í kjölfarið fékk ég samning upp 
á tvo mánuði,“ segir Greta Salóme spurð 
út í ferlið.

Hún mun spila og syngja sitt eigið efni 
tvisvar á dag í hálftíma í senn víðs vegar 
um skipið. „Skipið siglir tvær siglingar í 
viku og ég skemmti sex daga  vikunnar, 
þannig að þetta er mjög þægilegur vinnu-
tími. Það er líka svakaleg rækt um borð 
þannig að maður ætti að geta haldið sér 
í formi,“ bætir Greta Salóme við létt í 
lundu, enda mikil íþróttamanneskja. 

Aðspurð um hvort samningurinn gefi 

ekki einnig vel í aðra hönd segir 
Greta Salóme: „Þetta eru góðar 
tekjur sem maður getur ekki sagt 
nei við. Þetta er líka gott á feril-
skrána.“

Fyrir utan Disney er hún með 
mörg járn í eldinum. „Ég fer 
út í júlí og kem heim um 
miðjan september. Ég er 
líka að spila með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands og 
vinna í nýju efni, þannig 
að það er nóg fram undan.“
 - glp

Syngur á skemmtiferðaskipi Disney 
Greta Salóme kemur fram á Disney Dream-skemmtiferðaskipinu í Karíbahafi  í tvo mánuði hið minnsta.

Futura 28
léttur og vandaður 
dagpoki. Aircomfort 
bak sem loftar betur.
Verð: 22.990 kr.

Futura 32
Vinsælasti dagpokinn. 
frábært burðarkerfi
með loftun. 
Verð: 24.990 kr.

futura 38
Stór dagpoki með þægi-
legu burðarkerfi. Vin-
sæll í lengri dagsferðir.
Verð: 25.990 kr.

Aircontact 65+10
Frábær verðlaunabakpoki 
til notkunar í lengri 
ferðir. Öflugt burðarkerfi.
Verð: 46.990 kr.
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SÆTUR Í CINTAMANI Orri stendur vaktina í Bankastræti. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Nokkrar íslenskar karlfyrirsætur hafa gert 
það gott erlendis. Þeirra á meðal er Elmar 
Johnson en hann hefur meðal annars tekið 
þátt í tískuvikunni í New York og setið fyrir 
hjá svissneska fatarisanum Strellson. Elmar er 
hins vegar kominn langt á veg í læknanámi 
og hefur síðustu ár dregið sig í hlé frá fyrir-

sætustörfunum. Marteinn Sindri Jónsson 
varð einnig vinsæll fyrir nokkrum árum 
en hann sýndi meðal annars fyrir 
hina frægu hönnuði Marc Jacobs og 
Hugo Boss. Þá starfaði Björn Svein-
björnsson lengi vel fyrir ítalska 
tískurisann Giorgio Armani.

Íslenskar karlfyrirsætur sem slógu í gegn

„Nú er ég búinn að fara þrisvar 
sinnum út í svokölluð sérverk-
efni, sem þýðir að það merki sem 
ég er að fara að sýna sérstaklega 
fyrir kaupir mig í raun út. Þá 
þarf ég ekki að fara í „casting“ 
eða prufur,“ segir fyrirsætan 
Orri Helgason en hann gekk sýn-
ingarpallinn hjá ítalska tískuhús-
inu Versace í Mílanó um helgina 
þegar vor- og sumarlínan fyrir 
árið 2015 var sýnd. 

Orri hefur starfað sem fyrir-
sæta í þrjú ár eða allt frá því 
Helgi Ómarsson ljósmyndari 
kom auga á hann í Bónus. Þetta 
er í annað sinn sem Versace 
fær Orra til að sýna fyrir sig en 
 Calvin Klein vildi einnig fá hann 
í ákveðið verkefni í fyrra. 

„Ég var mjög óöruggur í þessu 
og bransinn alveg nýr fyrir mér 
þegar ég fór út á vegum  Calvin 
Klein. Það endaði með því að 
ég var ekkert notaður. Ég er 
svo búinn að fara tvisvar út á 
vegum Versace á þessu ári, fyrst 
í  janúar og svo núna um helgina. 
Það var miklu betra skipulag á 
þessu hjá þeim núna,“ segir Orri. 
Hann segir sérverkefnin töluvert 
betri en allt harkið í kringum 
 prufurnar en þá þurfi maður að 
hafa örlítið meira fyrir hlutunum.

„Ég var á mjög flottu fjögurra 
stjörnu hóteli sem var í korters-
fjarlægð frá sýningarstaðnum. 
Ég þurfti svo bara að vinna í um 
það bil tuttugu mínútur á dag. 

Síðast var mér sagt að mæta 
snemma um morguninn og svo 
beið ég allan daginn án þess að 
gera neitt.“ Orri segist hafa nýtt 
frítímann í Mílanó til að fara í 
ræktina og hanga með herbergis-
félögunum en tveir aðrir strákar 
deildu með honum hótelherbergi. 
Orri útskrifaðist af viðskipta-
braut í Verzlunarskóla Íslands 
í vor en í sumar starfar hann í 
verslun Cintamani í Bankastræti. 
Þrátt fyrir augljósa velgengni í 
fyrirsætustörfunum segist hann 
ekki vita hvort hann vilji leggja 
þetta alfarið fyrir sig. 

„Hér er á landi er voðalega lítið 
að gera í þessum bransa en ég tek 
að mér eitt og eitt verkefni. Ef ég 
vil fá fleiri stór verkefni þá þarf 
ég í raun að flytja út, maður þarf 
svolítið að koma andlitinu á fram-
færi sjálfur. Ég þarf að ræða 
þessi mál við Eskimo, módel-
skrifstofuna úti og  kærustuna. 

Ég ætla að minnsta kosti að taka 
mér ársfrí frá skólanum núna, 
þetta á allt eftir að koma í ljós,“ 
segir Orri hress.

 kristjana@frettabladid.is

Úr Verzló til Versace
Hinn tvítugi Orri Helgason gekk sýningarpallinn fyrir Versace um nýliðna helgi. 
Þetta er í annað sinn sem Orri sýnir fyrir ítalska tískuhúsið á þessu ári.

Á PALLINUM  Orri sýndi vor- og sumar-
línu Versace fyrir árið 2015 um helgina.
 NORDICPHOTOS/GETTY

 Ef ég vil fá fleiri stór 
verkefni þá þarf ég í 

raun að flytja út, maður 
þarf svolítið að koma 
andlitinu á framfæri 

sjálfur. Ég þarf að ræða 
þessi mál við Eskimo, 

módelskrifstofuna úti og 
kærustuna.

Orri Helgason.



Sony Center 
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

Sony Center 
Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri 
569 7645 

Gæði á góðu verði
42”LED SJÓNVARP KDL42W654

Full HD 1920 x1080 punktar

200 Hz X-Reality myndvinnslukerfi

Multimedia HD link fyrir snjallsíma

VERÐ 159.990.-

Örþunnt og flott
48” LED SJÓNVARP KDL48W605

 Full HD 1920 x1080 punktar

 200 Hz X-Reality myndvinnslukerfi

 Multimedia HD link fyrir snjallsíma

VERÐ 199.990.-

Fæddur sigurvegari
55” 3D SJÓNVARP KDL55W955 

VERÐ 449.990.-

Glæsileg hönnun á frábæru verði
50” 3D LED SJÓNVARP KDL50W828

Full HD 1920 x1080 punktar

800 Hz X-Reality myndvinnslukerfi

Nettengjanlegt og innbyggt WiFi

VERÐ 249.990.-  

12 MÁNAÐA VAXTALAUS LÁN VISA*
*3,5% lántökugjald og 340 kr. færslugjald á hvern gjalddaga.

5 ÁRA ÁBYRGÐ FYLGIR ÖLLUM SJÓNVÖRPUM

Bravia
Hannað fyrir fótbolta

Sony KDL50W8 BBN

05 201405 2014

50” 
risi fyrir spennandi leiki!

249.990.-



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 „Áður en ég vissi dundu á mér höggin 
frá honum“

2 Alfreð: Heerenveen búið að hafna 
tveimur tilboðum

3 Umfj öllun, viðtöl og einkunnir: 
Fram - FH 0-4 | FH aft ur á toppinn

4 Gæslan hótar landeiganda sem rukkar 
ferðamenn lögbanni

5 Leitin í Bleiksárgljúfri heilmikið fyrir-
tæki

Schoolboy hlustaði 
á Gísla Pálma
Secret Solstice-hátíðin fór fram um 
síðustu helgi og að sögn viðstaddra 
gekk hátíðin vonum framar. Mörg 
stór nöfn í tónlistarbransanum komu 
fram á hátíðinni en á meðal stærstu 
tónlistaratriðanna var bandaríski 
rapparinn Schoolboy Q sem kom 
fram á lokakvöldinu. Í myndskeiði 
sem sýnir Schoolboy Q slappa af 
ásamt fylgdarliði sínu fyrir tónleika 
má heyra rapparann hlusta á kollega 

sinn, hinn íslenska og 
upprennandi rappara 

Gísla Pálma. Í 
myndskeiðinu liggur 
Schoolboy í rúminu 
sínu og virðist 
kunna vel að meta 

lagið Swagalegt sem 
íslenski rapparinn 

gaf út fyrir 
rúmum 
tveimur 
árum. 
 - bþ
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI 
Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Áheitasöfnunin er opin til miðnættis 30. júní 
Allt áheitafé rennur til Bæklunarskurðdeildar Landspítalans
Fylgstu með allan hringinn á wowcyclothon.is
 

WOW AIR ER STOLTUR STYRKTARAÐILI 

WOW CYCLOTHON 
 OG HEFUR VERIÐ FRÁ UPPHAFI

 

 

 

Við óskum öllum keppendum góðs gengis!

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

Fékk fylgd
í gegnum Leifsstöð 
Svavar Knútur tónlistarmaður var á 
leið heim í gær frá Toronto þar sem 
hann var að spila á tónlistarhátíð en var 
stöðvaður við öryggishlið í Leifsstöð. „Ég 
var bara að koma heim en samt stopp-
aður út af tveimur hlynsírópsflöskum 
og vegna þeirra þurfti ég fylgd alveg að 
tollinum. Ég skil ekki hættuna af þessu 
sírópi, þetta er í mesta lagi kaloríu-
bomba. Blessaður öryggisvörðurinn var 
frekar vandræðalegur með 
síróp í poka að bíða með 
mér eftir töskunum. 
Mér leið eins og ég 
væri með einkabryta,“ 
segir Svavar Knútur en 
hann var að koma 
úr fjögurra 
mánaða tón-
leikaferð um 
Evrópu sem 
endaði 
með 
stuttri 
viðkomu í 
Kanada.  - ebg

Mest lesið
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