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H alldóra Matthíasdóttir útibússtjóri breytti um lífs-stíl árið 2008 með því að breyta mataræði sínu algerlega. Því næst tók hún á hreyfing-unni og byrjaði að hlaupa. Hún fór sitt fyrsta maraþon 2011 og hljóp einnig Laugavegshlaupið og Jökulsárhlaupið sama ár. Það var svo í upphafi árs 2012 að hún skráði sig í Ironman-keppni í Cozumel í Mexíkó sem var haldin í lok nóvember. Ironman-keppnin gengur út á að synda 3,8 km, hjóla 180 km og hlaupa svo 42,2 km. Í kjölfarið fór hún því einnig að æfa sund og hjólreiðar og lauk svo annarri Ironman-keppni í Frankfurt í fyrra og er skráð í þá þriðju í Kalmar í Svíþjóð í ágúst. 
ÞREYTAN HVARF EINS OG DÖGG FYRIR SÓLU!
Halldóra æfir að meðaltali níu sinnum í viku, þrisvar í hverri grein. „Eftir æfingar nota ég alltaf Magnesium Sport-spreyið því þaðhefur hjálpað é

ÓTRÚLEGT HVAÐ SPREYIÐ VIRKAR   GENGUR VEL KYNNIR  Halldóra Matthíasdóttir þríþrautarkona er mjög ánægð 

með Magnesium Sport-spreyið frá Better You og notar það eftir allar æfingar. 

Hún finnur sérstaklega mikinn mun á uppbyggingu vöðva. 

SÖLUSTAÐIRLyfja, Lyf og heilsa, Lyfjaver/Heilsuver, flest apótek, Fjarðarkaup, Heilsuhúsið, Blómaval, Garðheimar, valdar Hagkaupsverslanir og Krónubúðir, Systra-samlagið, Þín verslun Seljabraut, Tri og Krossfit Reykjavík. 

HEIMUR VALENTINOHönnuðurinn Valentino Garvani gefur síðar á þessu ári út bókina Valentino: At the Emperor’s Table. Þar getur fólk skyggnst inn í glæsileg híbýli Valentino og stjörnum prýdd kvöldverðarboð hans.TÆKIFÆRISGJAFIR
TILBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐTILBOÐOÐ - mikið af frábærum 
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Hnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundirVerð frá kr. 24.990
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SKOÐUN Heimshreyfingu 
þarf vegna ástands í Palestínu, 
skrifar Svavar Gestsson. 24

MENNING Sýningin Dalir og 
hólar spannar eitt hundrað 
kílómetra. 36

LÍFIÐ Rós Kristjánsdóttir 
skrifaði undir samning hjá 
Dominique Models. 54

SPORT FH og Stjarnan 
leika í undankeppni Evrópu-
deildarinnar í dag.  48
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#GOTTiMATINN

Matarmyndaleikur
Gott í matinn
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Bolungarvík 10°  NNA 2
Akureyri 15°  NA 2
Egilsstaðir 17°  SSV 7
Kirkjubæjarkl. 13°  SA 5
Reykjavík 12°  SSA 6

VÆTA MEÐ KÖFLUM    Yfirleitt fremur 
hæg suðvestlæg átt og rigning með 
köflum en hægari vindur og þurrt og 
bjart NA- og A-til. Hiti 10-18 stig. 4

SYRGJA DRENGINA SÍNA  Fjölskylda fj ögurra ungra palestínskra drengja, sem létust í sprengjuárás Ísraelsmanna af sjó, grét sáran við jarðarför þeirra í Gasa-borg í gær. 
Ísraelar héldu áfram árásum sínum í gærmorgun eft ir skammvinnt vopnahlé í fyrradag. Eft ir níu daga blóðbað á Gasa-svæðinu nálgast tala látinna hálft  þriðja hundrað 
manna.  Sjá síðu 10  NORDICPHOTOS/AFP 

NEYTENDUR Sala á 
utanlandsferðum 
Íslendinga í júlí er 
óvenjuleg í ár. Rign-
ingartíðin hefur 
valdið því að fjöl-
margir panta sér-
ferðir út í sólina með 
stuttum fyrirvara.

Þyri Kristínardóttir, sölustjóri 
Heimsferða, segir rigninguna 
ekki fara fram hjá sölumönnum 
ferðaskrifstofunnar. „Júlí er að 
verða uppbókaður sem er mjög 
óvanalegt,“ segir hún. - ebg / sjá síðu 18

Moksala á utanlandsferðum:

Flýja í sólina

Í SÓLINNI
HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA „Ég hélt að 
það ætti að vera kyrrð um gjald-
skrárhækkanir hins opinbera. Verið 
er að hækka gjöld á fólki sem hefur 
ekkert val um hvort það nýtir þjón-
ustuna eða ekki,“ segir Gylfi Arn-
björnsson, forseti ASÍ. 

Þátttaka sjúklinga í kostnaði 
vegna sérfræðilækna hækkaði í 
byrjun mánaðarins um 4,9 pró-
sent að meðaltali. Sjúkratrygging-
ar Íslands sögðu að hækkanirn-
ar mætti fyrst og fremst rekja til 
gjaldskrárhækkana sérfræðilækna. 
Sjúkratryggingar sömdu við sér-
fræðilækna, sem höfðu verið samn-
ingslausir frá 2011, í byrjun janúar. 

„Okkur var sagt í byrjun janúar 
að samningar við sérfræðilækna 
rúmuðust innan sameiginlegrar 
stefnu verkalýðshreyfingarinnar, 
atvinnurekenda og stjórnvalda um 
stöðugleika. Að hækka gjaldskrána 
nú ber ekki vott um stöðugleika,“ 
segir Gylfi. Almenningur sé alltaf 
að borga meira og meira fyrir lækn-
isþjónustu. Gylfi segist velta því 

fyrir sér hvort það sé stefna stjórn-
valda að velta öllum hækkunum í 
heilbrigðiskerfinu yfir á sjúklinga. 
„Þetta er enn ein blauta tuskan frá 
stjórnvöldum,“ segir hann.

Kristján Guðmundsson, formaður 
samninganefndar sérfræðilækna, 
sagði í samtali við Fréttablaðið 
þegar samningur Sjúkratrygginga 
og lækna var undirritaður í janúar 
að hann myndi lækka kostnað sjúk-
linga og er enn þeirrar skoðunar. 

„Á undanförnum árum má segja, í 
grófum dráttum, að ríkið hafi greitt 
70 prósent af kostnaði við sérfræði-
læknaþjónustu en sjúklingar 30 pró-

sent. Á meðan sérfræðilæknar voru 
samningslausir rukkuðu þeir auka-
gjald og það var mat manna að hlut-
fall sjúklinga í kostnaðinum væri 
orðið rúm 40 prósent. Við samning-
inn lækkaði það aftur niður í 30 pró-
sent,“ segir Kristján og bætir við að 
heilbrigðisráðherra ákveði hverju 
sinni hversu stóran hlut sjúklingur-
inn borgar og hvernig. 

Nú hafi ráðherra ákveðið að 
hækka sjúklingagjaldið örlítið 
en heildarverð til sérfræðilækna 
breytist ekki. Þeir fái það sama í 
sinn hlut og þeir fengu á fyrri helm-
ingi ársins.  - jme

Enn ein blauta tuskan 
Forseti ASÍ segir ríkið sé enn að hækka gjöld á fólki sem hefur ekkert val. Hann 
gagnrýnir harðlega hækkun á hlutdeild sjúklinga í kostnaði vegna sérfræðilækna.  
Formaður samninganefndar sérfræðilækna segir að hlutur sjúklinga hafi lækkað.

„Verið er að hækka álögur á veikt fólk í skjóli sumarfría og án 
þess að tala við einn eða neinn,“ segir Halldór Sævar Guðbergs-
son, varaformaður Öryrkjabandalags Íslands, sem ætlar að óska 
eftir fundi með heilbrigðisráðherra til að fá skýringar á og mót-
mæla hækkunum. Hann bendir á að komugjöld á heilsugæslu-
stöðvar hafi hækkað um 20 prósent um áramót og nú sé verið að 
auka hlutdeild í kostnaði við sérfræðilæknaþjónustu um 4,9 prósent. „Læknis-
þjónusta hefur hækkað verulega á árinu og nú er nóg komið,“ segir Halldór.

Hækkað í skjóli sumarfría 

Loforð um netskjól 
gagnrýnt
Þingmaður telur Icebrowser ekki geta 
staðið við fullyrðingu um að auka 
megi netöryggi notenda með því að 
beina stafrænni umferð um Ísland. 20
Flugvél nýtt í hrossasmölun 
 Hundrað hross sem sluppu úr gerði í 
óbyggðum urðu á vegi flugmanns sem 
sneri þeim við og rak inn í rétt. 2
Fleiri fá kuðungsígræðslu  Meðal-
aldur heyrnarlausra hér á landi fer ört 
hækkandi. 4
Nálar verði aðgengilegri  Augljósir 
gallar eru sagðir í vímuefnastefnunni 
hér á landi. Draga þurfi úr refsistefnu. 6
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MANNLÍF Þótt menn séu farnir að 
nýta sér nútíma tækni við búnað-
arstörf eiga fæstir því að venjast 
að sjá smala á flugvél reka hross í 
gerði í óbyggðum. Slíkt er þó ekki 
alóvenjulegt þegar Magnús Vík-
ingur Grímsson á í hlut en hann 
rak um hundrað hross inn í gerði 
á Svínárnesi fyrir tveimur vikum 
en þau höfðu stungið búhöld sinn, 
Sigmund Jóhannesson, af. Var Sig-
mundur á viku yfirreið með hátt á 
þriðja tug ferðamanna.

Þegar hópurinn hallaði höfði 
í Ásgarði við Kerlingarfjöll gaf 
girðingin sig og hrossin voru ekki 
lengi að nýta sér frelsið og tóku á 
rás. „Við sáum þetta um klukkan 
sex um morguninn,“ rifjar Sig-
mundur upp. „Svo ákváðum við að 
hringja í Magnús og athuga hvort 
hann gæti fundið hrossin og hann 
gerði gott betur en það.“

Þegar Magnús sá hrossin úr lofti 
voru þau komin suður fyrir Svín-
árnes en þar er gerði gott. „Fyrst 
ég var kominn á staðinn þá fannst 
mér við hæfi að koma að einhverju 
gagni,“ segir Magnús. „Þar sem ég 
er vanur vatnalendingum ákvað 
ég að setja vélina niður og fram-
an í hrossalestina. Fremstu hest-
ar risu upp á endann og vissu ekki 
sitt rjúkandi ráð. Svo þegar ég end-
urtek þennan leik þá eru þeir enn 
á fullri ferð. Maður kemst nátt-
úrulega í ham við þessar aðstæð-
ur, smalamenn kannast við það. 
Skiptir þá engu hvort smalinn er 
á hesti eða flugvél. Svo ég geri 
þetta í fimmtánda sinn, þá staldra 
hestarnir við svo ég held upp-
teknum hætti og kem þannig lest-
inni af stað og rak þá inn í réttina 

í Svínárnesi sem hefur verið um 
tíu kílómetra leið. Ég rak þá eftir 
slóða og hélt þeim við efnið með 
því að fara í hringi og koma sífellt 
aftan að þeim. Var ég því feginn 
að vera einn á ferð því hver sem er 
hefði orðið flugveikur eftir þessar 
hringbunur og var ég sjálfur orð-
inn ringlaður. En það eina sem Sig-
mundur þurfti að gera þegar hann 
kom að gerðinu var að loka hlið-
inu.“ 

Sigmundur var heldur en ekki 
kátur með málavöxtu og var ferða-
mönnum ekið í Svínárnes og þaðan 
haldið áfram för eins og ekkert 
hefði í skorist. 

 Eins og sagan ber með sér er 
Magnús vanur að fara nýjar leið-
ir. Hefur hann til dæmis smalað 
sauðfé á flugvél í sinni búskap-

artíð. Eins hefur hann boðið upp 
á eins konar getnaðarflug frá 
Hrunamannahreppi. Byggðist 
sú þjónusta á þeirri kenningu 
að gáfnafar fólks fari eftir því í 
hvaða hæð það koma undir. Þeim 
mun hærra þeim mun meiri gáfur. 
Auglýsti hann þjónustuna í héraðs-
blaðinu en ekki fer fleiri sögum af 
henni. Ólíklegt telst þó að orðið 
„fluggáfaður“ eigi rætur sínar að 
rekja til þess arna. jse@frettabladid.is  

MAGNÚS Á FLUGI  Hér er flugkappinn í háloftunum. Af hæðinni að dæma má ólík-
legt teljast að hann hafi verið við smölun þegar myndin var tekin.

Smalaði hundrað 
hrossum á flugvél 
Hundrað hross sem sluppu úr gerði í óbyggðum urðu á vegi flugmanns sem sneri 
þeim við og rak þau inn í rétt. Smalinn fljúgandi stefndi framan að fremstu hross-
unum og kom þeim í opna skjöldu. Atvikið átti sér stað í yfirreið ferðamanna.

STRÍÐSÁTÖK Dómstóll í Hollandi 
hefur dæmt hollenska ríkið 
ábyrgt fyrir dauða þrjú hundruð 
manna sem myrtir voru í bænum 
Srebrenica í Bosníu árið 1994. 

Hollenskir friðargæsluliðar á 
vegum Sameinuðu þjóðanna sem 
voru við störf í bænum komu 
íbúum bæjarins ekki til aðstoðar 
þegar morðsveitir Serba hertóku 
bæinn. 

Eftirlifandi ættingjar mann-
anna sem drepnir voru í árásinni 
munu fá greiddar bætur. Tala 
látinna eftir árásirnar var rúm-
lega sjö þúsund en hollenski dóm-
stóllinn sætir gagnrýni fyrir að 
segja ríkið einungis bera ábyrgð 
á dauða þrjú hundruð.  - ssb

Hollendingar dæmdir sekir:

Ábyrgir fyrir 
dauða í Bosníu

BRUNI Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu hefur lokið rannsókn 
sinni á stórbrunanum sem varð í 
Skeifunni 11 þann 6. júlí.

Eldsupptökin reyndust hafa 
verið í húsnæði Fannar þar sem 
rekin var efnalaug og þvottahús. 
Nánar tiltekið í og við þvotta-
grindur sem stóðu við strauvél-
ar. Niðurstöður rannsóknarinnar 
leiddu í ljós að sjálfsíkveikja varð 
þar vegna hita og oxunar eftir 
þvott þegar verið var að þurrka 
þvottinn, í stafla af bómullar-
blönduðu efni.

Sérfræðingar tæknideildar lög-
reglu unnu að rannsókninni auk 
annarra sérfræðinga sem leitað 
var til.  - nej

Lögregla fann eldsupptökin:

Lauk rannsókn 
á Skeifubruna

ÞJÓÐFÉLAG Dánartíðni Íslendinga 
og ungbarnadauði hefur aukist frá 
2012, að sögn Hagstofu Íslands.

Hér er ungbarnadauði er lægst-
ur á meðal Evrópuþjóða en hann 
jókst frá því að vera 1,1 barn 
á hver 1.000 lifandi fædd í að 
vera 1,8 á hver 1.000 börn á milli 
áranna 2012 og 2013. 

Íslenskir karlar eru langlífastir 
karla í Evrópu en meðalævilengd 
þeirra er 81,6 ár. En íslenskar 
konur skipa sjötta sæti í Evrópu 
með 84,3 ára meðalævilengd.  - ssb

Nýjar tölur frá Hagstofunni:

Dánartíðni Ís-
lendinga eykst

FERÐAÞJÓNUSTA Skemmtiferða-
skip sem koma til Akureyrar hafa 
að miklu leyti sniðgengið nátt-
úruperlur í landi Reykjahlíðar í 
Skútustaðahreppi sökum gjaldtöku 
eignarhaldsfélags landeigenda 
Reykjahlíðar. Ferðaþjónustufyrir-
tækið Iceland Travel þjónustar allt 
að þrjátíu komur skemmtiferða-
skipa til Akureyrar í sumar og hefur 
mikill meirihluti þeirra ákveðið að 
fara ekki austur fyrir Námaskarð. 
Með skipum sem fyrirtækið þjón-
ustar koma um 32.000 gestir. 

Ingunn Hjaltalín Ingólfsdóttir, 
ein þeirra sem þjónusta dagsferðir 
þessara skemmtiferðaskipa, segir 
gjaldtökuna hafa fælt ferðaþjón-
ustuna frá. 

„Skemmtiferðaskipin sjálf ákveða 
hvert er farið, og þau hafa allflest 
ákveðið að fara ekki austur fyrir 
Námaskarð því kostnaðurinn myndi 
lenda á þeim,“ segir hún.  „Þetta er 
örlítið hvimleitt orðið því við í ferða-
þjónustunni erum stundum farin 
að taka á okkur kostnað við slíkar 
heimsóknir.“  - sa

Iceland Travel segir skemmtiferðaskip sneiða hjá gjaldtöku í Námaskarði:

Gjaldtakan leiðir til sniðgöngu

RUKKAÐ  Gjaldtaka við hveri austan 
Námaskarðs.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

FILIPPSEYJAR Fellibylurinn Rammasun, sem heimamenn hafa kallað 
Glenda, reið yfir austurströnd Filippseyja á þriðjudag. Hann fór hjá 
Maníla, höfuðborg landsins, í gær. Fimm manns hafa látist af völdum 
fellibyljarins og 350 þúsund manns flúið heimili sín. Rafmagnslaust 
varð í 11 héruðum á svæðinu. 

Yfir Filippseyjar ganga að meðaltali átta til níu fellibyljir á ári. 
Rammsun er sá fyrsti á þessu ári. Síðasti fellibylur á svæðinu, Haiyan, 
olli dauða 6.250 manns.  - nej

Flóð á Filippseyjum vegna fellibyljar sem reið þar yfir:

Fimm létust vegna Rammasun

VAÐA HEIM  Íbúar borgarinnar Manila þurftu í gær að vaða djúpt vatn á leið sinni 
heim. Ekki varð rafmagnslaust í höfuðborginni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EVRÓPUMÁL Nýkjörinn forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, Jean-Claude Juncker, segir að 
fimm ára hlé verði gert á frekari stækkun sambands-
ins. Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra segir að 
þar með sé aðildarferli Íslands að Evrópusambandinu 
formlega lokið.

Evrópuþingið staðfesti skipun 
Jean-Claude Juncker í embætti á 
þriðjudag. Við það tilefni sagði hann 
að aðildarríkin þyrftu að melta þá 
þrettán ríkja fjölgun sem orðið hefði 
innan sambandsins á síðastliðnum 
tíu árum. Umsóknarlönd fengju þó 
að klára umsóknartíma sinn. Ísland 
er enn umsóknarland samkvæmt 
heimasíðu sambandsins. 

Gunnar Bragi segir að þetta stað-
festi grunsemdir ríkisstjórnarflokkanna um að Evrópu-
sambandið sé að breytast. Hann segir að þessi fimm ár 
geti hæglega orðið lengri tími þegar fram líða stundir. 

Ákvörðun Junckers sé jafnframt í takt við vilja 
íslensku ríkisstjórnarinnar. „Í sjálfu sér er þetta allt 
búið. Það eina sem er eftir er að við erum í einhverri 
bók skráð sem umsóknarríki. Annað er nú ekki eftir 

af þessu ferli öllu saman. Og mér sýnist að það megi 
túlka þetta þannig að Juncker sé að loka málinu,“ segir 
Gunnar Bragi.

Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, 
segir að mikilvægt sé að Ísland haldi umsókn sinni til 
streitu. - hmp

Utanríkisráðherra segir stefnu Evrópusambandsins klára málið fyrir Ísland:

Segir aðildarferli Íslands lokið

GUNNAR BRAGI 
SVEINSSON

NÝR FORSETI FRAMKVÆMDASTJÓRNAR  Jean-Claude 
Juncker vill að Evrópusambandið staldri við áður en fleiri 
lönd verða tekin inn í sambandið.  NORDICPHOTOS/AFP

  Þar sem ég er vanur 
vatnalendingum ákvað ég 

að setja vélina niður og 
framan í hrossalestina.

Magnús Víkingur Grímsson
flugmaður

SPURNING DAGSINS

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

 3 brennarar úr ryðfríu stáli

Opið laugardaga til kl. 16

Arnar Þór, er hægt að veiða 
atkvæði í Blöndu?
„Hvað er Fréttablaðið að blanda sér 
í það mál?“
Arnar Þór Sævarsson er bæjarstjóri á Blöndu-
ósi. Veiðifélag Blöndu og Svartár hefur svipt 
Blönduósbæ atkvæðisrétti í félaginu. 
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6,7% Íslendinga bjuggu 
við skort á efnis-

legum lífsgæðum árið 2013. 
Hlutfallið lækkaði umtalsvert í að-
draganda hrunsins, fór úr 7,4% árið 
2007 í 2,5% árið 2008, en jókst eftir 
það.  Heimild: Hagstofan

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

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

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

SVONA ERUM VIÐ

LEIÐRÉTT 
Í frétt blaðsins í gær um skýrslu 
Þóris Guðmundssonar um Þróunar-
samvinnustofnun kom fram að ein 
af tillögum hans væri að auka fé til 
frjálsra félagasamtaka. Hið rétta er 
að hann fjallaði um þá hugmynd í 
skýrslunni, en hún var ekki ein af 
formlegum tillögum hans. 

Ranglega var hermt eftir Karli 
Kristjánssyni, oddvita sveitarstjórnar 
Reykhólahrepps, í frétt í Frétta-
blaðinu í gær. Hann sat ekki í síðustu 
sveitarstjórn hreppsins en hann gerði 
það hins vegar á árum áður. 

➜ Heyrnarlausir 
og heyrnarskertir 
grunnskólanem-
endur á Íslandi 

1964-1965 29

55

57

68

46

32

23

1969-1970

1975-1976

1980-1981

1985-1986

1990-1991

2007

Heyrnleysingjaskólinn
Táknmálsdeild Hlíðaskóla 

VELFERÐARMÁL Samfélag heyrn-
arlausra hefur ekki minnkað en 
meðal aldurinn fer hækkandi. 
Ástæðan er sú að tíðni hefur stað-
ið í stað. Á fimmta til sjöunda ára-
tug síðustu aldar fæddust stórir 
árgangar heyrnarlausra barna sem 
þýðir að flestir heyrnarlausra eru á 
milli fimmtugs og sjötugs. Ástæð-
an er faraldur sjúkdóma sem mæð-
urnar fengu, meðal annars rauðir 
hundar. 

„Aðalástæða þess að færri fæðast 
heyrnarlausir í dag er bætt mæðra- 
og ungbarnavernd. Bólusett hefur 
verið fyrir ýmsum sjúkdómum, 
fylgst er betur með mæðrum á með-
göngu og fyrirburar fá betri með-
höndlun,“ segir Ingibjörg Hinriks-
dóttir, yfirlæknir á Heyrnar- og 
talmeinastöð Íslands. 

Það eru fyrst og fremst veiru-
sýkingar og ættgengi sem veld-
ur heyrnarleysi frá fæðingu í dag. 
Talið er að um 0,01 prósent barna 
fæðist heyrnarlaus eða um eitt barn 
á ári á Íslandi. Af þeim börnum fara 
langflest í kuðungsígræðslu sem 
gerir þeim kleift að heyra, beita 
tungumálinu og taka virkari þátt 
í samfélagi heyrandi manna. Með 
hækkandi meðalaldri og fleiri kuð-
ungsígræðslum er þó ekki þar með 
sagt að heyrnarlausum muni fækka, 
því þótt einstaklingur sé með kuð-
ungsígræðslu hættir hann ekki að 
vera heyrnarlaus. 

„Það eru vissulega færri í dag 
sem eru hreint og beint heyrnar-
lausir,“ segir Daði Hreinsson, 
framkvæmdastjóri Félags heyrnar-
lausra. „En kuðungsígræðslur virka 
í raun eins og heyrnartæki. Fötlunin 
er enn til staðar og einstaklingurinn 
er heyrnarlaus. Þar að auki verður 
heyrnin ekki fullkomin og líkaminn 
getur hafnað tækninni. Því er svo 

mikilvægt að heyrnarlaus börn læri 
líka táknmál.“ 

Heiðdís Dögg Eiríksdóttir segir 
flest börn sem fá kuðungsígræðslu 
tileinka sér íslensku en eingöngu 
sum tvítyngi, það er íslensku og 
táknmál. Það þýðir að þeim sem nota 
íslenskt táknmál fer vissulega fækk-
andi og líkur á að samfélag heyrn-

arlausra breytist mikið í kjölfarið. 
„Hlutverk Félags heyrnar lausra 
breytist með breytingum í samfé-
laginu og breyttum þörfum. Þann-
ig er fólk með kuðungs ígræðslu nýr 
hópur með nýja hagsmuni sem við 
berjumst fyrir. Einnig er alltaf mik-
ilvægt að aðgengi að táknmáli sé til 
staðar.“  erlabjorg@frettabladid.is 

Færri fæðast heyrnarlausir 
og fleiri fá kuðungsígræðslu
Meðalaldur heyrnarlausra hækkar hratt enda hefur tíðni heyrnarleysis staðið í stað. Vegna kuðungsígræðslna 
munu æ færri vera eingöngu háðir táknmáli. Þjónusta Félags heyrnarlausra breytist í takt við breyttar þarfir.

  Hlutverk 
Félags heyrn-

arlausra 
breytist með 

breytingum í 
samfélaginu 
og breyttum 

þörfum. 
Heiðdís Dögg Eiríksdóttir,

formaður Félags heyrnarlausra.

TÁKNMÁLI 
FAGNAÐ  Árið 
2011 voru lög 
samþykkt þar sem 
táknmál var viður-
kennt sem fyrsta 
tungumál heyrnar-
lausra og fögnuðu 
margir á þingpöll-
unum. Með fleiri 
kuðungsígræðslum 
er hvatt til þess 
að heyrnarlausir 
séu tvítyngdir og 
geti bæði tjáð sig 
á íslensku og tákn-
máli.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

■  Á síðustu fjórtán árum hafa 69 
farið í kuðungsígræðsluaðgerð á 
Íslandi. 

■  Fjöldi barna sem fær ígræðslu 
eykst hraðar en fjöldi fullorðinna.

■  Í júní 2014 höfðu 17 íslensk börn 
fengið kuðungsígræðslu. 

■  Í heiminum hafa um það bil 400 
þúsund fengið kuðungsígræðslu. 

➜ Kuðungsígræðslur
á Íslandi

LÖGREGLUMÁL Lík konu fannst 
við leit í Bleiksárgljúfri að 
kvöldi þriðjudags. Talið er að 
um lík Ástu Stefánsdóttur sé að 
ræða.

Guðbrandur Örn Arnarson 
sem stýrt hefur leit í gljúfrinu 
segir að líklega hafi áin sem 
rennur um gljúfrið loks skilað 
líkinu vegna þeirra vatnavaxta 
sem verið hafa á Suðurlandi í 
júlímánuði. 

Ásta Stefánsdóttir hvarf 
ásamt sambýliskonu sinni, Pino 
Becerra, í Bleiksárgljúfri um 
hvítasunnuhelgina. Ein víðtæk-
asta leit síðustu ára fór fram í 
kjölfarið án þess að Ásta fynd-
ist. Líkið fannst nú við fyrstu 
eftirleit eftir að formlegri leit 
lauk.  - ssb

Þrotlaus leit bar loks árangur:

Lík konu fannst 
í Bleiksárgljúfri

LEITIN  Mikill fjöldi björgunarsveitar-
manna tók þátt í leitinni.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐBRANDUR ÖRN ARNARSON

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

LÍTIÐ UM BREYTINGAR  Það jákvæða við veðrið þessa dagana er hægur vindur og 
fínn hiti en það má gera ráð fyrir vætu í langflestum landshlutum en þó aðallega á 
vestanverðu landinu. Besta veðrið verður á Austurlandi fram að helgi.
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PORTÚGAL Mansalshringur með 
rætur í Portúgal og Vestur-Afríku 
hefur verið upprættur af portú-
gölsku lögreglunni og Europol. 

Mansalshringurinn er grunað-
ur um að hafa flutt fjölda ungra 
kvenna til Evrópu með það að 
markmiði að gera þær út til vænd-
isstarfsemi. Konurnar eru flestar 
frá Nígeríu. 

Aðgerðin sem var umfangsmikil 
er hluti af stærri aðgerð portú-
galskra yfirvalda til að uppræta 
vændisstarfsemi í landinu. Menn-

irnir sjö sem voru handteknir í 
tengslum við mansalshringinn 
í Portúgal sáu um samskipti við 
konurnar sem þangað komu. Þeir 
útveguðu þeim skilríki en í ein-
hverjum tilfellum var konunum 
ráðlagt að sækja um hæli í land-
inu. Konurnar hurfu svo frá þeim 
úrræðum sem portúgölsk yfirvöld 
útveguðu þeim. 

Samkvæmt Europol var konun-
um hótað og þeim steypt í skuldir 
til að koma í veg fyrir að þær flýðu 
frá brotamönnunum.  - ssb

Þaulskipulögð aðgerð portúgölsku lögreglunnar og Europol skilaði árangri:

Lögregla upprætti mansalshring

LOKS FRJÁLSAR  Mikill fjöldi kvenna 
var látinn laus þegar leitað var í sjö 
húsum. Myndin tengist fréttinni ekki 
beint.  NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Sífellt fleiri 
skemmtiferðaskip venja komur 
sínar vestur á Ísafjörð og mátti sjá 
skýra birtingarmynd þess í gær 
en þá lágu þrjú slík við bryggju. 
Að sögn Guðmundar M. Kristjáns-
sonar, hafnarstjóra Ísafjarðar-
hafna, er þetta í fyrsta sinn sem 
þrjú skemmtiferðaskip liggja við 
bryggjuna. Þó hefur það gerst að 
eitt hafi legið við bryggju en tvö 
við akkeri í höfninni svo Ísfirðing-
ar eru svo sem ekki óvanir umferð 
af þessu tagi. - jse

Skipaumferð á Ísafirði:

Þrjú risaskip 
við höfnina
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1. Hverjir vilja sameinast Stranda-
byggð og Reykhólahreppi?
2. Hvaða söngleik leikstýrir Jökull 
Ernir Jónsson í Los Angeles?
3. Hvað eru mörg sveitarfélög í land-
inu?

SVÖR:

1. Dalamenn 2. Um Mjallhvíti 3. 74.

VEISTU SVARIÐ?

Göngugreining

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Vandamál sem göngugreining Flexor getur 

hjálpað til við að leysa eru til dæmis:

• þreytuverkir og pirringur í fótum

• verkir í hnjám

• sársauki eða eymsli í hælum 

 (hælspori, „plantar fasciitis“ o.fl.)

• beinhimnubólga

• óþægindi eða verkir í baki 

 og/eða mjöðmum

• verkir í tábergi og/eða iljum

• hásinavandamál

• óþægindi í ökklum

• þreytu- og álagsverkir 

 hjá börnum og unglingum

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

HEILBRIGÐISMÁL Þórarinn Tyrfings-
son, framkvæmdastjóri meðferðar-
sviðs á Vogi, segir að á Íslandi sé 
ágætiskerfi fyrir áfengis- og vímu-
efnasjúklinga í samanburði við 
aðrar þjóðir. Það séu aftur á móti 
augljósir ágallar sem þurfi að laga. 
Þórarinn er einn þeirra sem eiga 
sæti í nefnd heilbrigðisráðherra um 
aukin réttindi vímuefnasjúklinga. 
Fréttablaðið greindi frá skipun 
nefndarinnar í gær.

„Það eru ekki réttar áherslur í 
því hvernig er verið að eyða pen-
ingunum. Við erum að eyða mikl-
um peningum í að halda fólki, sem 
hefur brotið vímuefnalöggjöfina, í 
langri fangelsisvist. Og eyða mikl-
um peningum í rannsókn og refs-
ingu í þeim málum, sem gefur ekki 
mikinn árangur þegar á heildina 
er litið. Við mættum verja þessum 
peningum á annan og skynsamlegri 
hátt,“ segir Þórarinn. Hann bendir 
á að mikill munur sé á því að hafa 
hlutina löglega og hafa þá refsi-
verða. „Við höfum nú lengi talað 
um að það ætti ekki að vera brot á 
hegningarlögum þegar menn væru 
að nota fíkniefni,“ segir hann. 

Þórarinn segir að það þurfi líka 
miklu meira fjármagn í skaða-
minnkunaraðgerðir. „Stærsta og 
mesta skaðaminnkunarmeðferð-
in er viðhaldsmeðferð við ópí-
umfíkn sprautufíkla. Það þarf 
að fjármagna það. Það er mesta 
skaða minnkunin og skiptir mestu. 
Síðan þurfum við að leggja meiri 
áherslu á að skima fyrir fylgikvill-
um hjá þeim sem eru í neyslu,“ 
segir hann.  

Þá bendir Þórarinn á að það 
þurfi að vera gott aðgengi að 
sprautubúnaði fyrir sprautusjúk-
linga. „Þá eru það nú tvær leiðir. 
Aðalleiðin, sem flestar þjóðir sem 
standa sig vel hafa farið, er að 
vera með aðgengi í gegnum lyfsöl-
ur eða almennar verslanir þar sem 

fólk getur bara labbað inn og náð í 
þennan búnað endurgjaldslítið eða 
endurgjaldslaust. Við höfum stað-
ið okkur vel í þessu en þurfum að 
gera enn betur. Síðan að þetta sé 
aðgengilegt á þeim stöðum þar sem 
neyslan fer fram,“ segir hann. 

Þórarinn segir að þegar hugað sé 
að vímuefnasjúklingum sé of mikil 
áhersla lögð á útigangsfólk. Það sé 
alls ekki þannig að allir útigangs-
menn séu á útigangi vegna vímu-
efnasjúkdóma, heldur oft vegna 
annarra heilasjúkdóma. „Og það 
þarf að líta til þess að vímuefna-
fíklar eru oft inni á heimilum og 
eru að ala upp börn. Þá kemur að 
réttindum barnanna til góðra upp-
eldisaðstæðna. Við megum gera 
miklu betur þarna og bjóða miklu 
betri fjölskylduþjónustu og vernd,“ 
segir Þórarinn.  

Hann segist hafa fylgst vel með 
því hvernig staða og stefna ann-
arra þjóða í vímuefnamálum sé. 
Aðstæður séu einna bestar á Norð-
urlöndum, en einna verstar á flutn-

ingsleiðum frá framleiðendum til 
Evrópu. Til dæmis í Mið-Ameríku, 
Mexíkó og Afríku. Víða leggi menn 
áherslu á að draga úr refsistefn-
unni. „Því þekkingin og niðurstöð-
ur vísindarannsókna á því hvað 
virkar og hvað ekki hefur leitt til 
þess að menn eru sammála um það 
hvernig á að takast á við vandann 
og þess vegna er nú hávær þessi 
umræða um að harðar refsingar 
skili ekki miklum árangri.“

 jonhakon@frettabladid.is  

Sprautunálar verði 
enn aðgengilegri
Framkvæmdastjóri meðferðarsviðs á Vogi segir augljósa galla í vímuefnastefnunni 
hér á landi sem þurfi að laga. Draga þurfi úr refsistefnu, auka enn frekar aðgengi 
að sprautunálum og vernda fjölskyldur fíkla. Stöndum þó ágætlega í samanburði.

SAMFÉLAGSMÁL Meistara-
ritgerð Gylfa Ólafsson-
ar, við háskólann í Stokk-
hólmi, sýnir fram á að 
drykkja unglinga er meiri 
í þeim bæjarfélögum þar 
sem áfengisverslun er 
ekki til staðar. Gylfi varði 
rannsókn sína við háskól-
ann árið 2011.  

Hugmynd Vilhjálms Árna-
sonar, þingmanns Sjálfstæðis-
flokksins, um að gefa sölu áfeng-
is frjálsa á Íslandi hefur verið 

misjafnlega tekið meðal 
Íslendinga. Telja margir 
það vera framfaraskref 
að gefa söluna frjálsa á 
meðan aðrir vilja meina 
að bætt aðgengi muni 
auka neysluna. Því er 
hins vegar öfugt farið hjá 
ungu fólki. 

„Það er mjög áhuga-
vert að velta fyrir sér hvernig 
þessu verður háttað. Það sem 
skiptir mestu máli er að gera 
sér grein fyrir hvað gerist þegar 

sölumynstri er breytt. Það getur 
verið breytilegt hvort verið er að 
skoða áhrifin á landsbyggðinni 
eða í höfuðborginni. Einnig getur 
það verið breytilegt út frá aldri 
fólks. Þetta er afar flókið sam-
spil sem þarf að kafa betur ofan 
í,“ segir Gylfi. „Það er hins vegar 
allt of einfalt að halda því fram 
að með auknu aðgengi neytenda 
að áfengi aukist neyslan.“

Rannsókn Gylfa tók til rúmlega 
4.000 barna og spannaði ellefu ár, 
frá árinu 1997 til 2007.  - sa

Gylfi Ólafsson skrifaði meistaraverkefni um drykkju unglinga í dreifðum byggðum landsins:

Drekka meira ef vínbúð er ekki í plássinu

GYLFI ÓLAFSSON

BETRA AÐGENGI  Þórarinn Tyrfingsson segir að enn frekar megi auka aðgengi að 
sprautunálum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK.

  Við 
erum að eyða 

miklum 
peningum í 

að halda fólki 
sem hefur 

brotið vímu-
efnalöggjöfina í langri 

fangelsisvist. 
Þórarinn Tyrfingsson læknir

Í VÍNBÚÐ  Meira virðist þurfa til en 
úrval og aðgengi til þess að æra óstöð-
uga.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UTANRÍKISMÁL Ísland og Úkraína 
hafa ákveðið að hefja undirbún-
ing að samstarfi ríkjanna í virkjun 
jarðhita í Úkraínu. 

Ákvörðunin var tekin á fundi 
sem Gunnar Bragi Sveinsson utan-
ríkisráðherra átti með Vítalí Gryg-
orovskí, aðstoðarforstjóra Stofn-
unar um orkusparnað í Úkraínu. 
Þangað hélt Gunnar Bragi í gær og 
verður fram á fimmtudag eins og 
greint var frá í Fréttablaðinu í gær. 

Að sögn Sunnu Gunnars Mar-
teinsdóttur, aðstoðarmanns Gunn-
ars Braga, hefur utanríkisráðu-
neytið verið að leita leiða til að 
hjálpa Úkraínu og styðja við upp-
byggingu. „Okkar hugmynd til að 

hjálpa þeim er að fara í svona sam-
starf um jarðhita af því að þeir eru 
svo háðir gasi frá Rússlandi,“ sagði 
hún í samtali við Fréttablaðið. Að 
auki senda Úkraínumenn nemanda 
í haust í Sjávarútvegsskóla Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna á Íslandi í 
þeim tilgangi að leggja stund á nám 
í fiskveiðistjórnun. 

Íslensk stjórnvöld hafa nú „boðist 
til að kortleggja tækifæri í virkjun 
jarðhita í Úkraínu sem lið í að auka 
fjölbreytni og efla þátt endurnýjan-
legra orkugjafa í orkuöflun lands-
ins,“ eins og segir í tilkynningu frá 
ráðuneytinu. Tækifærin liggja í 
vesturhluta Úkraínu að sögn utan-
ríkisráðherra.  - nej

Gunnar Bragi bauðst til að aðstoða Úkraínumenn við virkjun jarðhita:

Undirbúa samstarf við Úkraínu

HEPPNAÐIST VEL  Fundinum með 
Stofnun um orkusparnað í Úkraínu 
lyktaði með ákvörðun um undirbúning 
að samstarfi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



AFSLÁTTUR 
af útsöluvörum í fatnaði, skóm og heimilisvöru

ENN MEIRI AFSLÁTTUR!

Gildir til 12 september.
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➜ Það útgerðarmynstur sem Hafnarfjarðarkaupstaður 
kýs að nota í umsögn sinni virðist hafa þann tilgang 

hámarka þau áhrif sem umræddar aflaheimildir gætu 
haft í Hafnarfjarðarkaupstað.

Úr ákvörðun atvinnuvegaráðuneytisins
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MENNING Reykjavíkurborg heldur 
Menningarnótt í nítjánda sinn 
þann 23. ágúst næstkomandi. 

Að vanda stendur borgar-
búum til boða fjöldi menningar-
viðburða, tónleika, sviðslista- og 
myndlistarsýninga að kostnaðar-
lausu. 

Listamenn geta skráð sig til 
þátttöku til 1. ágúst næstkomandi 
á vef Reykjavíkurborgar. 

Menningarnótt í Reykjavík er 
stærsti árvissi viðburður lands-
ins en allt að hundrað þúsund 
manns komu saman í miðborg 
Reykjavíkur í tilefni hennar í 
fyrra.  - ssb

Stærsti viðburður ársins: 

Menningarnótt 
í nítjánda sinn

MÚGUR OG MARGMENNI  Gríðarlegur 
fjöldi fólks kom saman á Menningar-
nótt í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STJÓRNSÝSLA Atvinnuvegaráðu-
neytið segir ráðherra ekki geta 
stöðvað sölu Stálskipa á aflaheim-
ildum frystitogarans Þórs HF-4 
frá Hafnarfirði.

Stálskip tilkynntu í lok janúar 
síðastliðins að Þór HF-4 hefði 
verið seldur til Rússlands. Sama 
dag óskaði fyrirtækið eftir því hjá 
Fiskistofu að aflaheimildir Þórs 
yrðu fluttar yfir á fimm önnur 
skip í eigu fjögurra útgerðarfélaga 
sem öll starfa utan Hafnarfjarðar.

Aflaheimildirnar af Þór töldust 
vera yfir helmingur alls fiskveiði-
kvóta sem tilheyrði fyrirtækj-
um eða eigendum með heimilis-
festi í Hafnarfirði. Bæjaryfirvöld 
töldu bæinn eiga forkaupsrétt sem 
honum hefði ekki verið gefið færi 
á að nýta. Í erindi Hafnarfjarðar-
bæjar til atvinnuvegaráðuneyt-
isins vegna málsins var vísað til 
þess að Fiskistofa hefði hvorki til-
kynnt bæjarfélaginu né ráðuneyt-
inu um söluna á skipinu og kvót-
anum.

Við meðferð málsins hjá ráðu-
neytinu kom fram að Hafnarfjörð-
ur taldi hvarf kvótans úr bænum 
hafa verulega neikvæð áhrif í 
atvinnu- og byggðalegu tilliti. Var 
það rökstutt með því að yrði kvóti 
Þórs nýttur af einu línuveiðiskipi 
og þremur til fjórum minni bátum 

myndi það veita um 65 manns 
atvinnu. Ráðuneytið hafnar þessu.

„Þar sem sveitarfélagið stund-
ar ekki útgerð fiskiskipa hefur 
Hafnar fjarðarkaupstaður ekki 
forræði á fyrirkomulagi eða formi 
þeirra veiða, sem mögulega yrðu 
stundaðar á grundvelli umræddra 
aflaheilda Þórs HF-4,“ segir ráðu-
neytið sem telur að meta eigi nei-
kvæðu áhrifin af sölunni fyrir 
Hafnarfjörð miðað við áhrifin sem 
útgerð Þórs HF-4 hafi í raun haft í 
bænum. Þór hafi verið frystitogari 
og aflinn ekki unninn í landi. Af 37 
manna áhöfn hafi aðeins átta verið 
búsettir í Hafnarfirði þar sem 
íbúafjöldinn sé 26 þúsund manns.

„Ef þannig er gert ráð fyrir 
mestu mögulegri fækkun starfa 
eða fækkun íbúa í sveitarfélaginu 
vegna uppsagnar áhafnarinnar 
og framsals aflaheimilda skipsins 
úr sveitarfélaginu verða áhrifin 
óveruleg,“ segir ráðuneytið sem 
kveður forkaupsréttarákvæði þar 
með ekki uppfyllt.

Bæjarráð Hafnarfjarðar lýsti 
vonbrigðum með að ráðherra „telji 
ekki skilyrði til að hlutast til um 
ráðstöfun aflaheimilda úr sveitar-
félaginu“. Bærinn hyggst stefna 
Stálskipum og fól lögmanni sínum 
að vinna áfram að málinu.

 gar@frettabladid.is

Ráðuneytið segir ekki 
forkaupsrétt að kvóta
Atvinnuvegaráðuneytið segir sölu Stálskipa á frystitogaranum Þór og aflaheimildum frá Hafnarfirði ekki hafa 
slík neikvæð áhrif fyrir bæinn að hann eigi að hafa forkaupsrétt að kvótanum. Lögmaður bæjarins skoðar málið.

HAFNARFJARÐARHÖFN  Mikið ber í milli í mati atvinnuvegaráðuneytisins og 
Hafnarfjarðarbæjar á áhrifum brotthvarfs yfir helmings aflaheimilda úr bænum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL
Kind fipaði bifhjólamann
Erlendur mótorhjólamaður slasaðist 
á Fagradal um klukkan hálf tíu í 
gærmorgun þegar kind hljóp í veg fyrir 
hann. Maðurinn, sem missti stjórn á 
hjólinu og féll í götuna, var fluttur á 
Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað. 
Hann var rifbeinsbrotinn með samfallið 
lunga og var sendur með sjúkraflugi 
til Reykjavíkur. Að sögn vakthafandi 
læknis í Neskaupstað er maðurinn ekki 
í lífshættu.



Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 23. júlí. 
Allar nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is, sími 519 6770.
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SÖLU- OG ÞJÓNUSTURÁÐGJAFAR 
Í VERSLUN OG ÞJÓNUSTUVER

Hér óskum við eftir keppnisskapi.

Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum starfsmönnum til að taka dansinn með 
okkur í verslunum og þjónustuveri Nova. Þetta er sannkallað draumastarf fyrir þá 
sem vilja umgangast fullt af fólki og hafa nóg að gera. Í þjónustuverinu er ekki verra 
að elska að tala í síma. Um er að ræða fullt starf til framtíðar og unnið er á vöktum.

Lífsgleði, metnaður og keppnisskap. Þetta skiptir mestu máli hér. Auk mikilla söluhæfileika, 

þjónustulundar og góðrar tölvukunnáttu. Áhugi á snjallsímum og dótinu sem við erum að selja 

er nauðsynlegur. 

Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði.

BIG DATA SÉRFRÆÐINGUR

Sérfræðingur í vinnslu og greiningu gagna.

Við erum á fullu við að byggja upp og þróa viðskiptagreind og greiningu hjá Nova. 
Okkur vantar sérfræðing til að leiða það starf. 

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á greiningarmálum, skilja „bisness“ og geta unnið 

sjálfstætt. Hann þarf að hafa sérþekkingu á úrvinnslu gagna og framsetningu og greiningu 

upplýsinga. Hann þarf einnig að búa yfir ofurkunnáttu í Excel og hafa einhverja þekkingu á 

virkni gagnagrunna. Að þekkja QlikView er mikill kostur. 

Háskólapróf eða sambærilegt nám og starfsreynsla er skilyrði.

HJÁ 01101110 01101111 01110110 01100001
ER FORRITAÐ OG FORRITAÐ

Ef þú skildir þetta erum við kannski að leita að þér.

Við leitum að starfsmanni í þróun hugbúnaðarlausna, bæði í framenda og afturenda. 
Hjá upplýsingatæknisviði Nova eru þróaðar margar skemmtilegar lausnir. Um er að 
ræða spennandi og fjölbreytt vinnuumhverfi sem býður upp á nýjar áskoranir á 
hverjum degi. Við nýtum Agile hugmyndafræði og tökum mið af skemmtilegum 
Scrum og Kanban vinnuaðferðum í hópavinnu. Þróun lausna fer fram í Windows og 
Java umhverfi. 

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á forritun hugbúnaðarlausna. Við notum .NET, LINQ, 

C#, Java, HTML, CSS, Spring, Hibernate, Javascript, SQL og allt hitt stöffið og því er æskilegt 

að þekkja þetta eitthvað, sem og að kunna að gúggla. 

Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði er skilyrði.

SÖLURÁÐGJAFI — FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

Ertu þessi hressi?

Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði þurfum við að bæta í hópinn og leitum 
við því að drífandi söluráðgjafa í fyrirtækjaþjónustu. Í starfinu felst sala á farsíma-   
og fastlínuþjónustu til fyrirtækja.

Aðeins sjálfstæður einstaklingur með mikla reynslu af sölu á fyrirtækjamarkaði kemur til greina. 

Ef þú hefur áhuga á tækninýjungum, ert metnaðarfull(ur) og hress þá viljum við endilega fá þig 

í hópinn.
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GASA Ísraelsmenn settu aukinn 
þunga í loftárásir sínar á Gasa-
svæðið í gær eftir að Hamas-
liðar höfnuðu vopnahléstillögu 
frá Egyptum. Vopnahléið stóð 
í sex klukkustundir en Ben-
jamin Netanyahu, forsætis-
ráðherra Ísraels, hafði hótað 
öflugri árásum. 

Íbúar á Gasa-svæðinu fengu 
viðvaranir seint í fyrrakvöld 
um árásirnar og var sagt að 
rýma svæðið. Tilkynningum 
rigndi úr lofti, íbúar fengu 
símtöl og textaskilaboð. Tugir 
þúsunda eru nú á vergangi á 
svæðinu og eiga ekki í nein hús 
að venda.  

„Við fengum blöðunga sem 
sögðu okkur að flytjast burt,“ 
sagði Um Mohammed Rahmi, 
56 ára gömul palestínsk kona, 
í samtali við fréttastofu Al 
Jazeera. Hún hvarf frá heim-
ili sínu ásamt sex nágrönn-
um sínum á asnakerru. „Við 
vitum ekki hvert við erum 
að fara. Við vitum ekki hvert 
við ættum að fara. Við erum 
stefnulaus.“

   Loftárásir Ísraelsmanna 
hófust fyrir sólarupprás í gær 
og var þeim beint að um þrjá-
tíu húsum. Einkum að húsum 
hærra settra Hamas-leiðtoga 
á borð við Mahm oud Zahar og 
Jamila Shanti. 

Árásir Ísraela, sem hófust 

á þriðjudaginn í síðustu viku, 
hafa nú valdið dauða um 220 
Palestínumanna og hátt í 
fimmtán hundruð liggja særð-
ir. Einn af fimm sem týnt hafa 
lífi er barn samkvæmt upplýs-
ingum frá frjálsu félagasam-
tökunum Björgum bör  nunum. 
Sameinuðu þjóðirnar segja 
mikinn meirihluta hinna látnu 
vera óbreytta borgara.

Hamas-samtökin buðu tíu 
ára vopnahlé milli ríkjanna en 
fyrir því eru sett ákveðin skil-
yrði. Hamas vill að umsáturs-
ástandinu verði að fullu aflétt, 
íbúar Gasa-svæðisins fái að 
ferðast óáreittir inn og út af 
svæðinu og að tugum fanga 
sem haldið er af ísraelskum 
stjórnvöldum verði sleppt. 
Yfirvöld í Ísrael svöruðu ekki 
tilboðinu. 

Forseti Palestínu, Mahmoud 
Abbas, fór til Kaíró í Egypta-
landi í gær til þess að ræða 
mögulegt vopnahlé. Að sögn 
Al Jazeera hefur hann þó lítið 
tjáð sig um stríðið og hefur 
það haft þau áhrif að stuðning-
ur við hann meðal Palestínu-
manna hefur minnkað.

Fyrrverandi talsmaður 
ríkisstjórnarinnar í Palest-
ínu, Ghassan Khatib, sagði það 
hafa breyst hvar stuðningur 
fólksins lægi. „Það er greini-
legt hver áhrifin eru, stuðn-
ingur við Hamas er að aukast á 
meðan stuðningur við yfirvöld 
í Palestínu og Abbas fer þverr-
andi.“

Palestínumenn eitt stórt skotmark
Ísraelar hófu loftárásir sínar á Gasa-svæðið af fullri hörku í gær. Forseti Palestínumanna, Mahmoud Assan, er nú í Kaíró en hefur lítið rætt 
stríðið. Stuðningur Palestínumanna við hann hefur minnkað og færst til Hamas. Lektor í sögu Mið-Austurlanda segir stöðu aðila ójafna. 

HEIMILIN HORFIN
 Palestínumenn 
reyndu að bjarga því 
sem bjargað varð eftir 
að hús þeirra voru 
eyðilögð í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

SLASAÐUR  Ungur 
palestínskur drengur 
slasaðist í loftárásum 
Ísraela í gær. Hér er 
honum hjúkrað af 
blaðamönnum sem 
urðu vitni að árásinni.
   NORDICPHOTOS/AFP

„Gasa-búar hafa hvergi stað til að flýja á,“ 
segir Magnús Þorkell Bernharðsson, lektor 

í sögu Mið-Austurlanda. 
„Þeir hafa ekki þann 
kost að vera flóttamenn. 
Þeir eru bara eitt stórt 
skotmark fyrir Ísraelsher.“ 
Gasa-svæðið á landa-
mæri að Egyptalandi, 
Ísrael og Miðjarðarhafinu. 
Svæðið er hernumið og 

íbúum þess haldið innan landamæranna. 
Magnús segir stöðu aðilanna tveggja 

ójafna. „Hlutfallið sem við sjáum núna 
hefur aldrei verið svona slæmt, það er: 
fjöldi látinna Palestínumanna á móti 
fjölda látinna Ísraela. Þetta er á mun 
verra stigi en hefur verið áður.“ Hann 
segir viðbrögð almennings í Ísrael sýna að 
átökin séu komin á algjörlega nýtt stig en 
meirihlutinn þar fagnar árásunum. „Enda 
hefur eyðileggingin verið meiri Palestínu 
megin.“ 

Magnús segir friðarviðræður á 
villigötum. „Það er ekki verið að nálgast 
þetta mál út frá grunnvandanum.“ Vopna-

hléstillagan sem Egyptar lögðu fram í 
fyrradag hafi minnt á leikrit þar sem allir 
skilmálar hafi verið Ísraelsmönnum í hag 
og Palestínumenn því ekki getað sætt sig 
við hana.  

Að hans áliti er ekki líklegt að neitt 
komi til með að breytast á næstu 
mánuðum nema almenningsálitið í 
Ísrael breytist eða með stjórnarskiptum 
í Bandaríkjunum í nóvember. „Kannski 
þegar Obama er kominn á seinni hluta 
kjörtímabilsins, þá vill hann kannski gera 
eitthvað róttækara í þessum málum.“

Friðarviðræðurnar á villigötum

Nanna Elísa
Jakobsdóttir
nanna@frettabladid.is

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook
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FJARÐABYGGÐ Ásta Kristín Sigur-
jónsdóttir, bæjarfulltrúi í Fjarða-
byggð á síðasta kjörtímabili, hefur 
verið ráðin verkefnastjóri atvinnu-
mála í Fjarðabyggð. Laun hennar 
sem verkefnastjóra nema, með yfir-
vinnu innifalinni, 746.097 krónum á 
mánuði. Auk þess er henni lagður til 
farsími og internettenging. Staðan 
var ekki auglýst laus til umsóknar 
heldur gengið til samninga við Ástu. 

Páll Björgvin Guðmundsson, bæj-
arstjóri Fjarðabyggðar, segir það 
almenna reglu að störf séu auglýst 

en þó séu undan-
tekningar á því. 

„Almenna 
reglan er sú að 
við auglýsum öll 
störf, en stund-
um getur það 
verið þannig 
að við erum að 
vinna í afmörk-
uðum verkefn-
um sem þarfn-
ast ákveðinnar sérfræðiþekkingar 
og reynslu. Í þessu máli erum við 

fyrst og fremst að hugsa um þekk-
ingu og reynslu Ástu á málaflokkn-
um,“ segir hann. 

Um hvort óeðlilegt væri að fyrr-
verandi bæjarfulltrúi og sam-
starfsfélagi meirihlutans hafi 
fengið starfið án auglýsingar segir 
Páll Björgvin: „Við eigum fyrst og 
fremst að horfa til þess sem fólk 
hefur fram að færa til að sinna 
þeim verkefnum sem þarf að vinna, 
en ekki að fólk gjaldi þess með ein-
hverju móti í umræðunni að vera 
fyrrverandi bæjarfulltrúar“.   - sa

Fyrrverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í Fjarðabyggð ráðinn verkefnastjóri atvinnumála í bænum:

746.000 krónur í laun frá félögum sínum

PÁLL BJÖRGVIN 
GUÐMUNDSSON

FRÁ ESKIFIRÐI  Þar sem nú er Fjarða-
byggð voru níu sveitarfélög árið 1987. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisráð-
herra hefur gefið út reglugerð um 
frekari sameiningu heilbrigðis-
stofnana. Samkvæmt henni verða 
stofnanir sameinaðar í þremur 
heilbrigðisumdæmum, á Vest-
fjörðum, öllu Norðurlandi og á 
öllu Suðurlandi. 

Með þessum breytingum verða 
ellefu stofnanir að þremur, Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða, Heil-
brigðisstofnun Norðurlands og 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 
Sameiningarnar taka gildi 1. októ-
ber og taka þá nýir forstjórar við 
hinum sameinuðu stofnunum. 

Markmið með sameiningunni 
er að styrkja rekstrareiningarnar, 
auka öryggi íbúa með góðri þjón-
ustu og er vonast til að með þessu 
færist ákvarðanataka í auknum 
mæli til heimamanna. Á Norður-
landi sameinast allar heilbrigðis-
stofnanir frá Blönduósi í vestri 
til Raufarhafnar og Þórshafnar 
í austri og verður einn forstjóri 
yfir öllum þessum vinnu-
stöðum.

Kristján Þór Júlíusson 
segir þetta áframhald á 
samræmingu starfs heil-
brigðisumdæmanna. „Það 
sem verið er að gera er 
einfaldlega að samræma 
störf heilbrigðisumdæm-
anna á landinu. Þessi þrjú 
umdæmi stóðu eftir. Fyrst 
og fremst er verið að efla starfið 
í umdæmunum og gera það bæði 
skilvirkara og öflugra,“ segir 
Kristján Þór. 

Spurður hvort þetta feli í sér 

fækkun starfsstöðva eða 
minni þjónustu svarar 
hann því neitandi. „Það er 
algjörlega ljóst af minni 
hálfu að það er ekki verið 
að fækka eða loka starfs-
stöðvum, síður en svo. 
Aðgerðirnar draga úr 
stjórnunarkostnaði svo 
meira fjármagn verður 
eftir fyrir starfsstöðvar. 

Einnig fela aðgerðirnar í sér stór-
aukin tækifæri til samvinnu milli 
starfsstöðva þannig að sérfræði-
þekking verður auðsóttari á minni 
stöðunum.“ 

Vegalengdin milli Þórshafnar  
og Blönduóss er 394 kílómetrar. 
Þessar stofnanir verða hvor á 
sínum enda Heilbrigðisstofnunar 
Norðurlands með sameiningunni.

Hjálmar Bogi Hafliðason, vara-
þingmaður Framsóknarflokks-
ins í NA-kjördæmi, gagnrýnir 
vinnubrögð ráðherra harðlega. 
„Ég er búinn að tala við alla þing-
menn Framsóknarflokksins. Það 
er slæmt að við séum ekki með 
heilbrigðismál á okkar könnu. 
Ég styð ekki þessa ákvörðun ráð-
herrans.“

 sveinn@frettabladid.is

Á AKUREYRI  Sjúkrahúsið á Akureyri er í miðju Heilbrigðisumdæmi Norðurlands. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON

Auka á öryggi íbúa 
með sameiningunni
Sameining ellefu heilbirgðisstofnana í þrjár hefur verið ákveðin með reglugerð 
heilbrigðisráðherra. Nærri 400 kílómetrar eru á milli starfsstöðva nýrrar Heil-
brigðisstofnunar Norðurlands. Markmiðið að ákvarðanir séu nálægt íbúum. 

SJÁVARÚTVEGUR Í mestu stór-
streymisflóðum fer bryggjan 
á Flateyri undir sjó, nú síðast á 
mánudaginn. Að sögn Guðmund-
ar M. Kristjánssonar, hafnar-
stjóra Ísafjarðarhafna, fór 
bryggjan að síga skömmu eftir að 
hún var byggð rétt eftir síðustu 
aldamót. „Þetta er náttúrlega 
bagalegt en hún er samt alveg 
nothæf,“ segir hann. Hann segir 
hafnarsjóð ekki nógu digran til 
að koma höfninni í samt lag en 
samkvæmt gildandi lögum er það 
einvörðungu á könnu Ísafjarðar-
hafna. „Það liggur reyndar fyrir 
nýtt frumvarp sem gefur okkur 
von um að hægt verði að fá fé 
til verkefna sem þessa en þetta 
frumvarp er bara alltaf kjaftað í 
kaf,“ segir hann.

María Hrönn Valberg, íbúi 
á Flateyri, segir að vinsælt sé 
hjá krökkunum að dorga niðri á 
bryggju og eins slást sjóstanga-
veiðimenn í hóp með þeim þar 

þegar of illa viðrar til sjóferða. 
Vestfirðingarnir eru ekki einir 
um vandamál sem þetta en í 
Keflavíkurhöfn fara  nokkrar 
bryggjur á kaf í mesta stór-

streymi. Að sögn hafnarvarðar 
gerist það venjulega einu sinni í 
mánuði að ein þeirra fari á kaf 
en einnig getur farið svo að það 
flæði yfir fjórar bryggjur.   -  jse

Ægir getur læst greipum sínum um hafnir og bryggjur á stórstreymi:

Flýtur yfir bryggjuna á Flateyri

ALLT Í GRÆNUM SJÓ  Sjórinn flæðir yfir bryggjuna á Flateyri þegar stórstreymt er 
og færir hana í kaf. MYND/MARÍA HRÖNN VALBERG

FRAMKVÆMDIR Hafnar eru framkvæmdir við hús listamannsins 
Samúels Jónssonar í Selárdal á sunnanverðum Vestfjörðum.

Áætlað er að endurbyggja hús hans í nærri upprunalegri mynd 
en húsið var að stórum hluta tekið niður árið 2009. Húsið og verk 
Samúels þykja merkileg fyrir margar sakir en meðal bygginga á 
svæðinu er kirkja sem Samúel byggði sjálfur utan um altaristöflu 
sem hann hafði málað. 

Framkvæmdasjóður ferðamanna leggur verkefninu lið en húsið 
er hugsað sem íbúð fyrir lista- og fræðimenn.  - ssb

Endurbyggja hús í Selárdal á sunnanverðum Vestfjörðum:

Samúelshúsi bjargað frá hruni

STEYPT UPP  Mikla vinnu þarf að leggja í hús listamannsins Samúels Jónssonar svo 
það verði íbúðarhæft.  MYND/SÖGUMIÐLUN

GRÆNLAND Grænlendingar vilja 
gera upp fortíð sína sem dönsk 
nýlenda og hafa grænlensk stjórn-
völd skipað sérstaka sáttanefnd í 
þeim tilgangi. 

Meðal nefndarmanna eru 
Grænlendingar hámenntaðir í 
mannfræði, sálfræði og menn-
ingarsögu, að því er segir á vef 
danska ríkisútvarpsins. Skoða á 
þær aðstæður frá nýlendutíman-
um sem enn valda spennu í græn-
lensku samfélagi. Nefndin á að 
hafa lokið störfum árið 2017.  - ibs

Kafa ofan í fortíðina:

Sáttanefnd á 
Grænlandi
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DÆLULYKILSHAFAR 
FÁ FRÍTT Í GARÐINN Í DAG, 
FIMMTUDAGINN 17. JÚLÍ OG 
50% AFSLÁTT AF MIÐUM 
OG DAGPÖSSUM Í TÆKIN.
GARÐURINN ER OPINN MILLI 10 OG 18.

 DAGSKRÁ:
• 15:00 JÓN ARNÓR PÉTURSSON 
  – sjö ára töframaður skemmtir

• 15:20 MINI REBEL 
  – nemendaflokkur frá Rebel Dance Studio 
     dansar við lög úr myndinni Frozen

• 15:30 SKOPPA OG SKRÍTLA           

• 15.50 INGÓ VEÐURGUÐ - skemmtir 

• 16.10 OPINN HLJÓÐNEMI

• FROSTPINNAR OG BLÖÐRUR 
  frá kl. 14 á meðan að birgðir endast

00 0 JÓN5:00 JÓN ARNÓ PÉTURSSON 15 ARNÓR PÉTURS• 
jö árára töf sjö töframað emmtir– maður skemmtir

MINI NI REBEL20 BEL15:2• 
endaflaflokkur neme ur frá Rebel io– n ebel Dance Studio
ar við lö lög úr mansar  myndinni Froda i Frozen

OPPA OG OG SKRÍTLA  0 SKOP LA          15:30• 

VEÐURGUGUÐ skemmINGÓ V mmtir15 50•



Tilboðin gilda 17. - 20. júlí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

GRÍSABÓGSNEIÐAR
GRILL
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.498,

899,-

CORDON BLEU
350 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 829,

539,-

KJÚKLINGABRINGUR
GÓÐAR Á GRILLIÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.398,

1.894,-

KJÚKLINGAKJUÐAR
FRÁBÆRT VERÐ!
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 698,

398,-
-40%

-21%

-43%

-35%

-25%

-30%

TULIP PULLED PORK
550 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.698,-

1.494,-

RAUÐSPRETTUFÖK M/ROÐI
ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 998,-

699,-

BATCHELORS SÚPUR
KJÚKLINGA, SVEPPA, TÓMAT
295 G DÓSIR
VERÐ ÁÐUR 199,-

149,-

COCA COLA
1,5 L
STYKKJVERÐ
VERÐ ÁÐUR 229,-

199,-

JARÐARBER FROSIN
GRATE TASTE 1KG
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 489,-

399,-

NEKTARÍNUR
PLÓMUR
FERSKJUR
500 G

-40%-25%

JÓGÚRTBRAUÐ 550 G 
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 498,-

299,-

TOSCANABRAUÐ 550 G 
BAKAÐ Á STAÐNUM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 398,-

299,-

FFFFFFFFFFFFFFFÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖKKKKKKKKKKKKK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/R/R/R/R/R/RR/R/RRR/RRRR/R/R/R/RRRRRR/RROÐOÐOÐOÐOÐÐOÐOÐÐOÐOÐOÐOOOOOOÐÐÐIIIIIIIII
EIEEEIEIEEIEEIIEIE MMIMIMIMIMIIIMMMMIMMMMMMMMMMMMIM LILILILILILILILILILILLLLIÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

8888888,-,-,-,-----,,88

COCA COLALL
1,5 L
STYTT KKJVERÐ
VERÐ ÁÐUR 229,-

Kræsingar & kostakjör

NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝ

VERÐ ÁÐUR 398,-

279,-



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

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ  
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT

-30%

-25%

BETTY CROCKER
DEVILS KÖKUMIX EÐA KREM
STYKKJAVERÐ

399,-

MR FREEZE
KLAKALENGJUR
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 69,-

48,-

TOFFIFEE
100 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 249,-

199,-

MARABOU DAIM
3X28 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 269,-

249,-

SKITTLES
4 Í PAKKA - 4X180G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 398,-

349,-

PRINGLES 43 G
ORGINAL/SOUR CREAM
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 129,-

110,-

MATAR- EÐA MJÓLKURKEX
ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ 500 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 359,-

298,-

MS LGG
6X65 ML ALLAR TEG
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 449,-

404,-
MS BENICOL
6X65 ML APPELSÍNU
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR ,-545

491,-

MS BENICOL
6X65 ML JARÐARBERJA
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 541,-

487,- HUGSUM UM HEILSUNA!

-10%

ÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL

Lífrænir bananar

284kr/kg
áður 379kr/kg

- -́

NETTÓ KAFFI
400 G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 549,-

489,-
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Í stað þess að vinna eins og brjál-
æðingur fram á síðasta vinnudag 
til að klára öll verkefni svo hægt 
sé að fara í sumarfríið með góðri 
samvisku á að hefja afslöppun vik-
una fyrir frí. Þetta ráð gefur Einar 
Baldvin Baldursson, lektor í félags-
sálfræði við Álaborgarháskóla.

„Þegar menn komast loks í fríið 
fellur virknistigið skyndilega. Við 
það koma fram ýmis einkenni eins 
og flensueinkenni, höfuðverkur, 
hiti, kuldahrollur og óþægindi í 
maga og baki. Þegar fyrsta vikan 
fer öll í það að hafa það skítt hefur 
verið lagt í vitlausa blöndu,“ segir 
Einar sem hefur sérhæft sig í 
streitu og hefur langa reynslu af 
því að veita starfsfólki og stjórn-
endum ráðleggingar um bættan 
hag í vinnu.

Hann segir hlutverk frísins hafa 
breyst frá því sem var fyrir nokkr-
um áratugum. Í iðnaðarsamfélag-
inu hafi verið litið á fríið sem af-
slöppunartíma. „Sumarfrísferðir 
voru seldar sem afslöppunarferðir 
og sérstök rök fyrir því að sumar 
ferðir væru betri en aðrar voru þau 
að brennivínið væri billegra.“

Samfélagið hefur hins vegar 
breyst, að því er Einar bendir á. 
„Nú er ekki bara litið á vinnuna 
sem tæki til að afla tekna heldur 
á það sem maður vill samsama 
sig við. Þungamiðjan er í kring-
um vinnuna og það er erfitt að 
leggja starfið til hliðar. Á sama 
tíma hefur hlutur fjölskyldunnar 
minnkað gríðarlega.“ 

Hann segir mörg störf krefjast 
sveigjanleika hjá starfsmönnum 
og að þeir séu skapandi. „En fólki 
dettur aldrei í hug hvað þarf til. 
Heilinn þarf á sérstökum tegund-

um á minningum að halda, það er 
að segja ríkum minningum. Við 
búum ekki til svoleiðis minningar 
í hversdagslífinu. Í því er allt sett í 
kassa, kúlur og þríhyrninga. Heil-
inn er í því að einfalda hlutina. Í 
fríinu getur heilinn hins vegar upp-
lifað ríku minningarnar sem hann 
þarfnast.“

Einar segir menn fara í frí, sem 
skiptir meira máli en áður fyrr, á 
kolröngum forsendum. „Mín til-
laga er sú að líta eigi á fríið sem 
mikilvægasta tímann til þess að 
endurnýja fjölskyldutengslin en í 
það þarf orku. Mitt ráð er að byrja 
að byggja upp afslöppun viku 
fyrir frí. Það gerir maður fyrst 

og fremst með því að vinna hægt. 
Svo á maður að skilja eftir eitt gott 
verkefni á skrifborðinu svo að 
maður viti hvað bíður manns þegar 
maður kemur úr fríinu.“

 ibs@frettabladid.is 

Best að byrja að 
slaka á viku fyrir frí
Hætta er á veikindaeinkennum í sjálfu fríinu ef álagið er of mikið rétt fyrir það, 
segir Einar Baldvin Baldursson, lektor í félagssálfræði. Eðli frísins hefur breyst.

Að drekka kaffi og kóladrykki er 
góð aðferð til að koma í veg fyrir 
þreytu við akstur. Sé maður þegar 
orðinn syfjaður hefur koffín lítil 
áhrif því að þreytan gerir þá fljótt 
aftur vart við sig. Þetta hefur 
norska ríkisútvarpið eftir sérfræð-
ingi hjá norsku umferðarstofunni.

Sérfræðingurinn, Guro Ranes, 
segir betra að stöðva bílinn og fá sér 
15 mínútna hænublund. Það sé það 
eina sem virki þegar maður er orð-
inn þreyttur og beri mikinn árang-
ur. Ranes segir ekki nauðsynlegt að 
leggjast til hvílu í bílnum. Nóg sé að 
halla sætinu svolítið til að geta slak-
að vel á.

Á fréttavef norska ríkisútvarps-
ins er jafnframt bent á að ekki sé 
sama hvað borðað er áður en haldið 
er í langa ökuferð. Best sé að borða 
ávexti og grænmeti og drekka 
ósykrað vatn áður en sest er undir 
stýri. Kjöt og þungar máltíðir séu 
hins vegar slævandi. - ibs

Sérfræðingur hjá norsku umferðarstofunni gefur ráð við þreytu í akstri:

Hænublundur er áhrifaríkur

Bókvit, bokvit.tumbir.com, er blogg-
síða Borgarbókasafnsins fyrir ungt 
fólk en þar er hægt að fá ábending-
ar um skemmtilegt lesefni og annað 
gagnlegt (og líka gagnslaust) sem 
tengist bókum og bókasöfnum, að 
því er segir á vef safnsins.

Á leitir.is er hægt að leita að öllu 
því efni sem til er á bókasöfnunum, 
hvort sem það eru bækur, tímarit, 
tónlist, kvikmyndir eða hljóðbækur.

Öll söfnin bjóða upp á heita reiti, 
aðgang að tölvum og netinu gegn 
vægri greiðslu og aðstöðu til að lesa.

Ábendingar á bloggsíðu Borgarbókasafnsins:

Skemmtilegt lesefni og annað 
gagnlegt fyrir ungt fólk

Um það bil 600 börn halda tombólur fyrir Rauða krossinn á hverju ári. 
Þau eru yngstu sjálfboðaliðar Rauða krossins og hafa í gegnum árin 
sýnt ótrúlega hugmyndaauðgi þegar kemur að fjáröflun fyrir gott 
málefni, að því er segir á vef Rauða krossins.

Þar segir jafnframt að stuðningur tombólubarna á hverju ári sé 
Rauða krossinum ákaflega mikils virði og er félagið þakklátt fyrir 
eljuna og dugnaðinn sem liggur að baki hverri tombólu og fjáröflun 
yngstu sjálfboðaliðanna.

Tombólubörnin söfnuðu rúmlega einni milljón króna á síðasta ári og 
allt það fé fór til styrktar börnum í Gambíu. - ibs

Yngstu sjálfboðaliðarnir söfnuðu rúmlega einni milljón í fyrra:

600 börn halda tombólur á 
hverju ári fyrir Rauða krossinn

TOMBÓLA  Þessar hnátur höfðu tínt ýmislegt til sem þær seldu til að afla fjár fyrir 
Rauða krossinn.

Á FERÐ  Að drekka kaffi gagnast lítið þegar maður er þegar orðinn syfjaður.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STREITA  Ekki er gott að vinna eins og brjálæðingur fram á síðasta vinnudag fyrir 
frí. NORDICPHOTS/GETTY

  Þegar 
fyrsta vikan 

fer öll í það að 
hafa það skítt 

hefur verið 
lagt í vitlausa 

blöndu.
Einar Baldvin Baldursson, 

lektor í félagssálfræði

Á BÓKASAFNI  Öll söfnin bjóða upp á 
heita reiti og aðstöðu til að lesa eða 
spjalla saman. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þegar kokkurinn Jamie Oliver var á ferð í Svíþjóð 
greindi hann frá því hvernig hann færi að því að 
venja börnin sín á að borða grænmeti. Samkvæmt 
frásögnum sænskra fjölmiðla lætur hann þau sjálf 
ákveða hvað þau láta upp í sig. Það hefur þau áhrif 
að þau bragða á flestum tegundum. Hér á eftir fara 
nokkur ráð kokksins:

Setjið grænmeti í skálar og látið börnin blanda 
saman þeim tegundum sem þeim líkar best. 

Berið fram sömu tegundir mörgum sinnum en 
ekki þvinga börnin til þess að smakka. Forvitnin 
sigrar að lokum.

Leyfið börnunum að taka þátt í innkaupunum og 
velja ávexti og grænmeti sem þau vilja smakka.

Verið jákvæð. Það er mikilvægast af öllu. - ibs 

Nokkur góð ráð frá kokkinum Jamie Oliver um matarvenjur barna:

Börnin fái að ákveða hvað þau borða

SALAT  Best er að láta börnin blanda saman þeim tegundum 
sem þeim líkar best. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Quality power tools since 1919

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

Hrærður en ekki hristur

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Drive-HM-120C 1200W 
- 12cm Hræripinni -  
   2 hraðar

17.990
Drive-HM-140  1600W - 
14cm hræripinni - 2 hraðar

22.990

5 ára reynsla á Íslandi 
Varahlutaþjónusta

00W 120
nni - 

0

5 ára reynsla á Í

Drive-HM-160 Tvöföld 
1600W 2 hraðar

27.990

Eibenstock EHR  
20/2,5 1300W

49.900

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Opið:

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821 · www.ormsson.is

INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!

eldhúsinnréttingar
baðinnréttingar
þvottahúsinnréttingar
fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi 
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt 
handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju drauma-
eldhúsi fyrir þig, án skuldbindinga, 

og gerum þér frábært verðtilboð.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum 

frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.

með kaupum á HTH
eldhúsinnréttingum

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum

20%

NÝTT Model Oslo · Verðdæmi kr. 338.400,- (sbr. mynd)

Mánudaga – föstudaga frá kl.10-18 / Lokað á laugardögum í sumar
Ath: Á Akureyri er HTH sýningarsalur í ORMSSON, Furuvöllum 5
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Þeir ferðaþjónustuaðilar sem 
Fréttablaðið ræddi við voru sam-
mála um að sumarið hafi farið vel 
af stað. 

Meiri sala var í maí á utanlands-
ferðum en undanfarin ár og í júní 
fjölgaði íslenskum farþegum á 
Keflavíkurflugvelli um nærri fimm 
þúsund miðað við sama tíma í fyrra, 
samkvæmt upplýsingum frá Ferða-
málastofu.

Salan í júlí er aftur á móti óvenju-
leg miðað við önnur ár enda vilja 
Íslendingar yfirleitt vera heima 
um hásumar. Rigningartíðin hefur 
valdið því að fjölmargir Íslendingar 
panta sér ferðir með stuttum fyrir-
vara út í sólina. 

Þyri Kristínardóttir, sölustjóri 
Heimsferða, segir rigninguna ekki 
fara fram hjá sölumönnum ferða-
skrifstofunnar. 

„Fólk byrjar í fríinu og reynir 
að vera bjartsýnt. Svo eftir viku af 
rigningu birtist það hér hjá okkur, 
leggst fram á borðið hjá sölumönn-
um grátklökkt og spyr hvort það sé 
eitthvað laust,“ segir Þyri og bætir 
við að sölumenn hafi staðið frammi 
fyrir því að eiga ekkert fyrir við-
komandi og þá verða menn fyrst 
örvæntingarfullir. 

„Júlí er að verða uppbókaður sem 
er mjög óvanalegt. Öll tilboð sem 
eru sett á sölu seljast upp. Á föstu-
daginn voru til að mynda tólf sæti 
sett í sölu og seldust á tíu mínútum.“ 

Margrét Helgadóttir, fram-

kvæmdastjóri Úrvals Útsýnar, 
tekur undir orð Þyri. „Þetta er aðal-
lega fjölskyldufólk sem er búið að fá 
nóg af veðrinu og flestir panta ferð-
ir til Spánar eða Tyrklands. Þetta 
er fólk sem ætlaði að eyða sumrinu 
heima en tekur ákvörðun á síðustu 
stundu um að fara til sólarlanda.“

Kristján Sigurjónsson, eigandi 
Túristi.is, segir að það leyni sér 
ekki að fleiri kaupi skynditilboð á 
netinu. 

„Sá mælikvarði sem ég hef er að 
ég tek saman upplýsingar um tilboð 
sem eru í boði á sólarlandaferðum 
með stuttum fyrirvara. Tilboðin 
eru mun færri og verðið er hærra 
en vanalega.“

Samkvæmt nýjustu veðurspá er 
ekki mikil sól í kortunum en þó helst 
á Norðurlandi og Austurlandi. Reyk-
víkingar geta aftur á móti fyrst 
búist við að sjá sólina 25. júlí sam-
kvæmt norsku veðurspánni yr.no.

Panta ferð til að flýja regnið
Ferðaskrifstofur anna varla eftirspurn eftir sólarlandaferðum. Margir virðast komnir með nóg af rigningu og 
panta ferðir með stuttum fyrirvara út í sólina. Ferðaskrifstofur segja óvanalegt að júlí sé svo mikið bókaður. 

Í SÓLINNI  Salan í júlí á sólarlandaferðum með stuttum fyrirvara er með besta móti.  NORDICPHOTOS/GETTY 

ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, 
fagnar því að íslensk stjórnvöld 
hafi fallist á að breyta starf-
semi Íbúðalánasjóðs þannig að 
hún samræmist ríkisstyrkja-
reglum EES-samningsins. Þetta 
segir Oda Helen Sletnes, forseti 
Eftirlitsstofnunar EFTA, í til-
kynningu. ESA hefur ákveðið að 
ljúka rannsókn sinni á málefnum 
Íbúðalánasjóðs vegna ákvörðun-
ar stjórnvalda. 
Breytingarnar fela meðal annars 
í sér að lánahlutfall Íbúðalána-
sjóðs verður á bilinu 60%–80% af 
verði íbúðar. Hámarksverðmæti 
eigna sem lánað verður út á mun 
verða 40 milljónir króna. Þessar 
takmarkanir verða háðar árlegri 
endurskoðun. - jhh

Fagna ákvörðun stjórnvalda:

ESA hættir 
rannsókn á ÍLS

  Þetta er fólk sem 
ætlaði að eyða sumr-

inu heima en tekur 
ákvörðun á síðustu 

stundu um að fara til 
sólarlanda.“ 

Margrét Helgadóttir
framkvæmdastjóri Úrvals Útsýnar

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

Það hefur verið nóg að gera hjá 
Neytendasamtökunum það sem af 
er ári við að svara kvörtunum sem 
samtökunum hafa borist.  Fyrstu 
sex mánuði ársins fjölgaði erind-
um sem Neytendasamtökunum 
bárust um 30 prósent, en alls bár-
ust 4.144 erindi. Til samanburðar 
tóku starfsmenn samtakanna á 
móti 3.170 erindum á fyrri helm-
ingi síðasta árs.  

Neytendasamtökin segja á 
heimasíðu sinni að þessi mikla 
fjölgun sé fagnaðarefni þótt vissu-
lega sé slæmt að svo margir neyt-
endur lendi í vandræðum vegna 
kaupa á vöru og þjónustu.  Þetta 
sýni að samtökin hafi mikilvægu 
hlutverki að gegna þegar kemur að 
upplýsingagjöf til neytenda og að 
leiðbeina þeim eða aðstoða í ein-
stökum deilumálum. 

Erindum sem samtökunum ber-
ast er skipt í fjóra meginflokka 
en flest erindin, eða 1.260 talsins, 
voru vegna vörukaupa. Þar á eftir 
komu erindi vegna þjónustukaupa 
en þau voru 1.103. Þá voru um þús-
und sem kvörtuðu vegna húsaleigu 
og heldur færri sem sendu inn 
erindi almenns eðlis. 

Flestir neytendur hafa samband 
símleiðis, en einnig er nokkuð um 

að erindi berist með tölvupósti og 
að fólk heimsæki skrifstofu sam-
takanna. Einnig er nú hægt að 
setja inn fyrirspurnir á fésbókar-
síðu samtakanna, en sú síða er nú 
með tæplega 2.200 fylgjendur. 
                                                     - jme
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FASTEIGNIR  Hámarksverðmæti eigna 
sem lánað er út á verður 40 milljónir.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

19%

30%
27%

24%

➜ Kvartanir til Neyt-
endasamtakanna á 
fyrri helmingi ársins

Almenn erindi

Kaup á vörum

Kaup á þjónustu

Húsaleiga
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30 prósent fleiri leita til Neytendasamtakanna:

Mikil fjölgun erinda

Neytendastofa hefur aukið eftirlit 
með forpökkuðum vörum í stað þess 
að fylgjast nær eingöngu með mæli-
tækjunum við framleiðslu, búðar-
kassa eða kjötborð verslana. 

Forpakkaðar vörur frá 23 íslensk-
um framleiðendum voru kannaðar á 
vegum Neytendastofu árið 2013. 

Niðurstöðurnar urða þær að af 
37 vörutegundum féllu 5, eða tæp 
14 prósent. Vörutegundirnar féllu 
ýmist á því að meðalþyngd þeirra 
reyndist neðan við leyfilegt gildi 
eða of margar pakkningar mældust 
undir leyfilegu einföldu fráviki.  - jme

Neytendastofa eykur eftirlit með forpökkuðu:

Rangt vigtað í 14% tilvika

VALKVÍÐI  Ungur maður virðir fyrir sér 
úrval forpakkaðrar kjötvöru í matvöru-
verslun.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURÐUR JÖKULL
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YFIRFERÐ &  
ÁSTANDSSKOÐUN**

ÞJÓNUSTA
 & GÆÐI  

3 
gíra

21 
gíra

21 
gíra

21 
gíra

24 
gíra

18 
gíra

18 
gíra

ENN BETRA VERÐ!
ÖLL REIÐHJÓL ÁN VIRÐISAUKASKATTS*  

DAGANA 17.-20. JÚLÍ

28”  

Picnic Vintage
vnr. 889782

79.999
63.743

24”  

Alissa
vnr. 912951, 912952

39.999
31.871

24”  

Rocky
vnr. 912953, 912954

39.999
31.871

 
vnr. 887984, 887985

12”
24.999
19.919

16”
29.999
23.903

6 
gíra

20”  

Rocky
vnr. 889775, 914798

34.999
27.887

16”  

vnr. 912190

29.999
23.903

Handbremsa að 
framan og aftaan    

            

16”  

vnr. 912189

29.999
23.903

14”  

vnr. 912191, 912192

24.999
19.919

28”  

Areal, Arena
vnr. 889780, 889781

79.999
63.743

20”  

Alissa
vnr. 889774, 914797

34.999
27.887

26”  

Phantom
vnr. 889784

59.999
47.807

24”  

Phantom
vnr. 889777, 912955, 912956

49.999
39.839

*Jafngildir 20,32% verðlækkun.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Einnig til  
í grænu      
            
í grænu     
          

21 
gíra

24”  

Scorpion
vnr. 889778

49.999
39.839

Einnig til  
í bláu      
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Austurvegur 51-59 Selfossi-  
skipulagslýsing.

Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er hér kynnt tillaga að lýsingu deiliskipulags fyrir Austurveg 
51- 59 Selfossi.

Um er að ræða deiliskipulag á skipulagssvæði sem er 
skilgreint sem miðsvæði.Skipulagssvæðið afmarkast af 
lóðamörkum Grænumarkar 5 í vestur, götunni Heiðmörk í 
austur, Austurvegar í suður og lóðamörkum lóðanna  
Austurvegar 51- 59 í norður.

Skipulagslýsingin liggur frammi á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi og í Ráðhúsi 
Árborgar að Austurvegi 2 Selfossi á skrifstofutíma frá kl. 
8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri 
á sama stað og á netfangið bardur@arborg.is fyrir 1.ágúst 
2014. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu 
Sveitarfélagsins, http://www.arborg.is

Selfossi 15.júlí 2014.
 

Bárður Guðmundsson

Skipulags- og byggingarfulltrúi Árborgar.

Kortavelta einstaklinga jókst um 
7,3 prósent að raungildi í júní frá 
sama mánuði í fyrra samkvæmt 
tölum Seðlabankans. 

Þar af jókst kortavelta innan-
lands að raungildi um 5,6 prósent 
en kortavelta erlendis um 20,6 pró-
sent. 

Greining Íslandsbanka segir að 
vöxturinn sé á svipuðum nótum 
og hann var í maí síðastliðnum og 
bendi til aukinnar einkaneyslu. 

Allt bendir til þess að vöxtur 
einkaneyslu muni mælast umtals-
verður á öðrum fjórðungi ársins. 

Að jafnaði óx kortavelta ein-
staklinga um 5,1 prósent að raun-
gildi á öðrum ársfjórðungi frá 
sama tíma árið áður. Þar af jókst 
kortavelta innanlands um 3,4 pró-
sent en kortavelta erlendis um 19,0 
prósent. 

Áfram er búist við aukinni veltu.
 - jhh

Kortavelta jókst um 7,3 prósent milli ára í júní:

Einkaneysla heldur 
áfram að aukast

VÖXTUR  Að jafnaði jókst kortavelta einstaklinga um 5,1 prósent.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Guðmundur Marteinsson, fram-
kvæmdastjóri Bónuss, seldi í gær 
1.150.000 hluti í Högum. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá 
Högum til Kauphallarinnar. Guð-
mundur seldi á genginu 42,5 og 
því er heildarsöluandvirði hlutar-
ins tæpar 49 milljónir króna.

Eftir söluna á Guðmundur 
1.285.172 hluti í fyrirtækinu. 
Heildarverðmæti þeirra hluta er 
tæpar 55 milljónir króna. Þetta 
kom fram í tilkynningu frá Kaup-
höll Íslands.  - jhh

Minnkar hlut sinn í Högum:

Seldi fyrir 49 
milljónir króna

Stjórnendur Orku náttúrunnar 
(ON), dótturfyrirtækis Orkuveitu 
Reykjavíkur, hafa skrifað undir 
viljayfirlýsingu um sölu á 35 
megavöttum af raforku til fyrir-
hugaðs sólarkísilvers bandaríska 
fyrirtækisins Silicor Materials.

Í fréttatilkynningu ON segir 
að afhending eigi að hefjast árið 
2016 og að engin áform um bygg-
ingu nýrra virkjana fylgi sam-
komulaginu.

„Á næstu misserum renna út 
samningar um orkusölu til Lands-

virkjunar, sem Orkuveita Reykja-
víkur gerði á árunum 1997 og 
2000. Með viljayfirlýsingunni er 
áformað að ráðstafa þeirri orku 
til sólarkísilversins. Leiði vilja-
yfirlýsingin til samnings hækkar 
það verð sem Orka náttúrunnar 
fær fyrir rafmagnið,“ segir í til-
kynningunni. 

Þegar Fréttablaðið greindi frá 
áformum Silicor í febrúar síðast-
liðnum kom fram að verksmiðj-
an þyrfti 80 megavött í fullum 
afköstum. Kom þá einnig fram að 

fyrirtækið ætti í viðræðum við 
Landsvirkjun, sem Silicor stað-
festi í gær. Viðræðurnar eru sam-
kvæmt heimildum um kaup á þeim 
45 megavöttum sem verksmiðjan 
þyrfti til viðbótar.   

Eins og áður hefur komið fram 
hyggst Silicor framleiða allt að 19 
þúsund tonn af sólarkísil á ári í 
77 milljarða króna verksmiðju á 
Grundartanga. Fyrirtækið von-
ast til að framkvæmdir geti hafist 
síðar á þessu ári og að verksmiðjan 
taki til starfa árið 2016.  - hg

Forsvarsmenn Silicor Materials hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um raforkukaup fyrir sólarkísilver: 

Silicor fær 35 MW frá Orku náttúrunnar

GRUNDARTANGI  Verksmiðjan er sögð 
geta skapað um 400 störf.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Loforðið er ótrúverðugt því Íslandi 
er þarna lýst sem einfaldri galdra-
lausn við frekar flóknu vandamáli,“ 
segir Helgi Hrafn Gunnarsson, 
þingmaður Pírata, um fullyrðingar 
IceBrowser ehf. um að Ísland standi 
flestum öðrum þjóðum framar 
þegar kemur að friðhelgi einkalífs.

IceBrowser var stofnað hér á 
landi í maí síðastliðnum af fjár-
festum frá Kaliforníu. Bandaríska 
tímaritið Forbes birti nýverið viðtal 
við einn af forsvarsmönnum félags-
ins, Jeff Bermant, þar sem hann 
fullyrðir að hugbúnaður þess, sem 
er viðbót við Firefox-vafrann, geti 
aukið netöryggi notenda um allan 
heim. Ástæðan sé meðal annars að 
netumferð sé beint í gegnum vef-
þjóna á Íslandi þar sem séu fyrir 
lög sem dragi úr líkunum á því að 
fyrirtæki og stjórnvöld ríkja geti 
nálgast upplýsingar um netnotkun 
og önnur gögn notenda. Þá 
fullyrðingu má einnig finna 
á heimasíðu IceBrowser.  

„Við erum vissulega ekki 
með verstu lögin en við 
erum ekki komin á þann 
stað að það sé hægt að full-
yrða að Ísland sé með ein 
sterkustu friðhelgislög í 
heimi,“ segir Helgi. 

Stýrihópi um fram-
kvæmd þingsályktunar um vernd 
tjáningar- og upplýsingafrelsis, 
sem samþykkt var árið 2010, hefur 
meðal annars verið falið að benda á 
leiðir að auknu netöryggi. Aðalheið-
ur Ámundadóttir, lögfræðingur og 
stjórnarmaður í IMMI, alþjóðlegri 
stofnun um upplýsinga- og tjáning-
arfrelsi, sem var stofnuð í kjölfar 
þingsályktunarinnar, bendir á að 
hér skorti dómafordæmi sem stað-
festi það öryggi sem eigi að felast í 
íslenskum lögum.    

„Við vitum ekki hvað gerist ef 

lögreglan krefst gagna 
og hvað þá ef stjórnvöld 
í erlendum ríkjum krefj-
ast þess að íslensk yfir-
völd veiti þeim einhvern 
aðgang. Á meðan íslenskir 
dómstólar hafa ekki feng-
ið að takast á við svona 
spurningar er erfitt fyrir 
okkur að átta okkur á því,“ 
segir Aðalheiður. 

Hún segir IMMI reglulega fá 
fyrir spurnir frá fólki sem vilji 
stofna fyrirtæki hér á landi í þeim 
tilgangi að bjóða upp á þjónustu 
sem feli í sér aukið netöryggi. 

„Þingsályktunin hefur verið 
samþykkt en vinnunni við að koma 
henni til framkvæmdar er ekki 
lokið. Því er erfitt fyrir okkur að 
svara þessum spurningum og lofa 
einhverju því hér gæti komið dómur 
frá Hæstarétti sem segði eitthvað 
þveröfugt með vísun í almanna-
hagsmuni og þjóðaröryggi,“ segir 

Aðalheiður og heldur áfram: 
„Markaðurinn og samkeppnin um 
bestu friðhelgislausnirnar og lög-
gjöfin þurfa hins vegar að haldast 
í hendur. Því fagna ég því þegar 
einkafyrirtæki bjóða lausnir sem 
eiga að auka netöryggi.“ 

 haraldur@frettabladid.is

Gagnrýnir loforð um 
netskjól á Íslandi
IceBrowser fullyrðir að hugbúnaður þess geti aukið netöryggi notenda með því að 
beina umferðinni í gegnum Ísland. Ekki hægt að fullyrða að Ísland standi flestum 
öðrum þjóðum framar þegar kemur að friðhelgi einkalífs, segir þingmaður Pírata.  

HEIMASÍÐAN  IceBrowser bendir einnig á aðra eiginleika hugbúnaðarins eins og 
dulkóðun gagna.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

AÐALHEIÐUR 
ÁMUNDADÓTTIR

  Við 
erum vissu-

lega ekki með 
verstu lögin 
en við erum 

ekki komin á 
þann stað að 

það sé hægt að fullyrða að 
Ísland sé með ein sterkustu 

friðhelgislög í heimi.
Helgi Hrafn Gunnarsson,

þingmaður Pírata

Skiptastjóri þrotabús Lifandi 
markaðar hefur selt veitingastaði 
og verslanir fyrirtækisins til 
nokkurra mismunandi aðila. 

Hjónin Þórdís Björk Sigur-
björnsdóttir og Ellert Aðalsteins-
son keyptu rekstur veitingastaðar-
ins í Borgartúni.

Þórdís og Ellert eru bæði fjár-
festar, auk þess sem Ellert er 
margfaldur Íslandsmeistari í leir-
dúfuskotfimi. Þau kaupa vöru-
merkið og reksturinn í Borgartúni 
af skiptastjóra í gegnum einka-
hlutafélagið EE Development.

Í tilkynningu frá EE Develop-
ment segir Þórdís að stefnt sé á 
að opna Lifandi markað í Borgar-
túni strax á mánudag. Þar segir 
jafnframt að eindreginn vilji sé 
til þess að endurráða starfsfólk 

Lifandi markaðar. Öllum sjötíu 
starfsmönnum fyrirtækisins var 
sagt upp í gær. Fyrirtækið var 
úrskurðað gjaldþrota þann 4. júlí 
síðastliðinn.

Fyrirtækið rak þrjár matvöru-
verslanir á höfuðborgarsvæð-

inu og veitingastaðinn. Það tap-
aði samtals rúmum 90 milljónum 
króna á árunum 2011 og 2012 sam-
kvæmt ársreikningi. Fyrirtækið 
var í eigu Auðar I fagfjárfestinga-
sjóðs sem er framtakssjóður sem 
var rekinn af Virðingu.  - bá / hks

Nýir eigendur vilja endurráða starfsfólk og opna í Borgartúni á mánudag: 

Kaupa rekstur Lifandi markaðar

LIFANDI  Verslanirnar og veitingastaðurinn eru opin þrátt fyrir gjaldþrotaúrskurðinn. 
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Aftur eftir tíu ár
Reykjavíkurbréf Davíðs Oddssonar, 
ritstjóra Morgunblaðsins, um Tryggva 
Gunnarsson, sem síðar reyndist vera 
alnafni umboðsmanns Alþingis, vakti 
athygli um helgina. Minnugir menn 
rifjuðu fljótlega upp að þetta er ekki í 
fyrsta sinn sem fréttir berast af sam-
skiptum Davíðs og Tryggva. DV sagði frá 
því fyrir tíu árum að Davíð hefði haft 
í hótunum við umboðsmann Alþingis 
eftir að sá síðarnefndi gaf út álit á 
skipan Ólafs Barkar Þorvaldssonar 
í embætti hæstaréttardómara. 
Umboðsmaður Alþingis setti þá 
reglur um samskipti stjórnvalda 
og umboðsmanns. Tíu ár eru 
liðin og ætli það þurfi ekki 
að bíða í önnur tíu eftir 
nýjum fréttum af sam-
skiptum þeirra félaga.

Varla á kosningaári
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir að 
ekki verið unnt að afnema fjár-
magnshöft fyrr en 2017, eins og Stöð 
2 greindi frá. En látum sem svo að 
greining Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé 
rétt og við verðum að bíða í þrjú ár 
í viðbót, þá er rétt að staldra við þá 
hugmynd. Næstu áætluðu þing-
kosningar eru einmitt 2017. Vegna 
áhættunnar sem fylgir afnámi 

fjármagnshafta, með 
mögulegri gengis-
lækkun og tilheyrandi 
verðbólguskoti, er 
varla hægt að 
búast við því að 

nokkur 

stjórnmálamaður þori að fara í slíkar 
aðgerðir á kosningaári. Ætli biðin geti 
því ekki orðið eitthvað lengri?

Takk, Oddný! 
Það er komið babb í bátinn við gerð 
Vaðlaheiðarganga. Þar flæðir mikið af 
heitu vatni sem hægir á framkvæmdum. 
Vaðlaheiðargöng eru gerð í einkafram-
kvæmd og aldrei stóð til að þau yrðu 
fjármögnuð með framlagi úr ríkissjóði. 
Til að allt gengi snurðulaust fyrir sig 
ákvað Oddný G. Harðardóttir, þáverandi 
fjármálaráðherra,  og þingheimur að 

veita tíu milljarða ríkisábyrgð á lán 
sem verkefnið var fjármagnað 
með. Takk, Oddný, takk kærlega 
fyrir það! Það er nú hagur allra 

skattgreiðenda að farsællega 
leysist úr því vandamálinu. 

 jonhakon@frettabladid.is
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Það var ekki fyrr en árið 1976 að mjólkur-
búðir voru lagðar niður, en fram að þeim 
tíma var aðeins hægt að kaupa mjólk, rjóma 
og skyr í sérverslunum Mjólkursamsölunn-
ar. Fram til ársins 1982 mátti enginn selja 
símtæki í landinu nema ríkisfyrirtækið 
Póstur og sími. Gleraugu fengust aðeins í 
sérverslunum og sömu sögu var að segja 
um bækur. 

Það var hinn merki athafnamaður Pálmi í 
Hagkaup sem braut þá einokun á bak aftur 
með því að hefja sölu hvors tveggja í Hag-
kaupsverslunum sínum á lægra verði. Ég 
man líka eftir finnsku kartöflunum í Hag-
kaup sem urðu m.a. til þess að reglum um 
sölu á þessum matvælum var breytt til 
hagsbóta fyrir neytendur. 

Einkennilegir verslunarhættir
Þegar maður hugsar til baka þá finnst 
manni þetta afar einkennilegir verslunar-
hættir, svo að ekki sé meira sagt og erfitt 
að skilja hvað mönnum gekk til. Ekki síst í 
í ljósi þess að eitt af grundvallarmálum í 
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga var einmitt 
að losna úr viðjum verslunareinokunar og 
leyfa frjálsa verslun. 

Svo virðist sem við séum enn við sama 
heygarðshornið á mörgum sviðum versl-
unar árið 2014; föst í gamaldags viðhorf-
um. Hvers vegna eru til dæmis lyf sem eru 
ekki lyfseðilsskyld ekki seld í stórmörkuð-

um? Er einokun ríkisins á áfengissölu ef til 
vill tímaskekkja? Hvernig stendur á því að 
flutt er inn erlent beikon og það selt sem 
íslenskt án þess að neytendur hafi hugmynd 
um það? Er ekki kominn tími til að íslensk 
stjórnvöld staldri við og líti yfir sviðið með 
hagsmuni neytenda að leiðarljósi? Eins og 
hin sögulegu dæmi sanna er ávallt hætta á 
að við verðum samdauna ríkjandi ástandi.

Mikilvægur málaflokkur
Það sem fær mig til að setja þessar hugleið-
ingar á blað eru fregnir um að bandaríska 
verslunarkeðjan Costco vilji inn á íslensk-
an markað og umræðan sem skapast hefur 
í kjölfarið. Alþingismenn eiga starf fyrir 
höndum á næsta þingi að skoða regluverk 
þessara mála ofan í kjölinn. Neytenda-
mál eru afar mikilvægur málaflokkur og 
örugglega vanmetinn af ýmsum. Íslenskur 
almenningur á rétt á því að framfarir verði 
á þessum sviðum sem og öðrum.

Frjáls verslun
VIÐSKIPTI

Elín Hirst
alþingismaður

➜  Neytendamál eru afar mikil-
vægur málafl okkur og örugglega 
vanmetinn af ýmsum. Íslenskur 
almenningur á rétt á því fram -
farir verði á þessum sviðum sem 
og öðrum.

E
nn einu sinni hefur ófriður blossað upp á milli Ísraela 
og Palestínumanna. Enn eina ferðina ofbýður fólki um 
allan heim framganga Ísraela, sem hafa yfirhöndina í 
krafti yfirgnæfandi hernaðarmáttar og hafa fellt tugi 
óbreyttra borgara í árásum sínum á Hamas-hreyf-

inguna, þar á meðal fjölda kvenna og barna.
Það er sjálfsögð krafa að Ísraelsher hætti þegar í stað árásum 

á Gaza-svæðið, fari að alþjóðalögum og hætti mannréttinda-
brotum gagnvart Palestínumönnum. Það er jafnsjálfsögð krafa 

að Hamas-liðar hætti árásum 
sínum á Ísrael. Það er ekki þeim 
að þakka að aðeins einn Ísraels-
maður hefur fallið, á móti 
meira en tvö hundruð Palestínu-
mönnum. Eldflaugar þeirra eru 
lélegar og varnir Ísraelsmanna 
góðar. Almennir borgarar í 

Ísrael eiga hins vegar að sjálfsögðu ekki að þurfa að búa við ógn 
af loftárásum frekar en íbúar nokkurs annars lands.

Ísraelar voru reiðubúnir að fallast á tillögu Egypta um vopna-
hlé, en Hamas-liðar ekki. Þeir síðarnefndu hafa meðal annars 
gert að skilyrði að Ísraelar leyfi frjálsa flutninga fólks og 
varnings um landamæri Gaza-svæðisins og aflétti hafnbanni.

Það er líka sanngjörn krafa, því að herkví Ísraela um Gaza 
hefur aukið mjög á fátækt og neyð palestínsks almennings. Hins 
vegar er þetta ekki einfalt mál frekar en neitt annað í deilum 
Ísraela og Palestínumanna. Flutningabanninu var komið á til 
að reyna að hindra vopnasmygl Hamas og annarra samtaka 
Palestínumanna inn á svæðið. Nú segja harðlínumenn í Ísrael 
ýmist að greinilega hafi bannið ekki skilað sínu og það þurfi 
enn að herða það, eða að það hafi að minnsta kosti borið þann 
árangur að Hamas-liðar skjóti aðallega lélegum heimasmíð-
uðum eldflaugum á Ísrael og því sé sjálfsagt að viðhalda því. 
Jafnvel hófsamari öfl í Ísrael trúa því ekki að Hamas noti ekki 
tækifærið til að efla getu sína til árása á ísraelska borgara.

Leiðtogar Hamas ættu að vita að sjálfstætt Palestínuríki 
verður aldrei til með vopnavaldi, til þess eru hernaðarlegir 
yfirburðir Ísraels of miklir. Það eru hins vegar enn of margir 
í þeim herbúðum sem líta á eyðingu Ísraelsríkis sem markmið 
sitt.

Ísraelsmegin er líka nóg af öfgamönnum, sem taka árásum 
Hamas-liða í raun fagnandi og líta á þær sem afsökun til að ráð-
ast á þá, veikja andspyrnumátt Palestínumanna og sundra þeim 
enn frekar. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra tekur fegins 
hendi tækifærinu til að nota ófriðinn á Gaza sem afsökun fyrir 
að halda áfram landtöku á Vesturbakkanum og grafa enn frekar 
undan möguleikunum á að mynda heildstætt palestínskt ríki.

Lausn á átökunum fyrir botni Miðjarðarhafs næst ekki nema 
báðir slái af kröfum sínum og sýni raunverulegan vilja til að tvö 
ríki verði til, sem hvort um sig getur notið friðar og öryggis. Því 
miður vantar enn verulega upp á þann vilja, bæði hjá Ísraelum 
og Palestínumönnum.

Enn berjast Palestínumenn og Ísraelar:

Öfgarnar 
næra ófriðinn

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Á undanförnum áratugum 
hafa mörkin milli þéttbýlis 
og dreifbýlis orðið sífellt 
flóknari og óskýrari í flest-
um vestrænum löndum. 
Bættar samgöngur, fram-
farir í samskiptatækni og 
sveigjanlegri atvinnuhætt-
ir hafa skapað margvísleg 
ný tækifæri til atvinnu og 
búsetu um leið og sérhæf-
ing á vinnumarkaði hefur 
aukist og störfum í hefð-
bundinni frumframleiðslu 
á borð við sjávarútveg og 
landbúnað fækkað til muna.

Þá hafa auknar kröfur 
um aðgengi að heilbrigðisþjónustu, 
menntun, menningu, verslun og 
þjónustu víða leitt til dreifðari starf-
semi og vaxtar smærri þjónustu-
kjarna. Utan stórborganna bland-
ast hefðbundið borgarsamfélag og 
hefðbundið dreifbýli nú í vaxandi 
mæli á atvinnu- og þjónustusvæðum 
stórra og smárra borga, úthverfa, 
bæja, þorpa og sveita. Veruleg fólks-
fækkun er nú víðast hvar einkum 
bundin við afskekktari byggðarlög 
sem búa við einhæfni í atvinnulífi 
og takmarkaðan aðgang að þeim 
lífsgæðum sem einkenna fjölbreytt 
nútímasamfélög. 

Þótt Reykjavík sé smáborg á 
alþjóðlegan mælikvarða býður 
hún upp á fjölbreytt tækifæri til 
atvinnu, afþreyingar, menntunar, 
menningar og þjónustu. Um tveir 
af hverjum þremur landsmönn-
um búa á höfuðborgarsvæðinu og 
enn fleiri hafa búið þar um lengri 
eða skemmri tíma. Jafnframt er 
Reykjavík nokkurs konar miðstöð 
hins alþjóðlega nútímasamfélags 
á Íslandi sem veitir alþjóðlegum 
straumum og stefnum í menningu, 
stjórnmálum og efnahagslífi um allt 
land. Þótt borginni og landsbyggð-
unum sé stundum stillt upp sem 
andstæðum og jafnvel andstæðing-
um í neikvæðri opinberri umræðu 
um byggðamál hefur samspil ólíkra 
byggðarlaga verið meðal helstu 
drifkrafta vaxtar og framfara um 
allt land um tveggja alda skeið.

Íbúum landsbyggðanna hefur 
fjölgað jafnt og þétt á síðustu öld 
og eru þeir nú fleiri en nokkru 
sinni fyrr í Íslandssögunni. Jafn-
framt hefur fjölbreytni atvinnulífs 
og búsetukosta aukist til mikilla 
muna. Á Vesturlandi, Suðurlandi 
og Suðurnesjum njóta um 50 þús-
und landsmenn lífsgæða smærri 
samfélaga, nálægðar við náttúruna 
og lægra húsnæðisverðs í seilingar-
fjarlægð frá fjölbreyttu borgarsam-
félagi Reykjavíkur. Á ysta jaðri þess 
svæðis hafa sjávarbyggðir á Snæ-
fellsnesi og í Vestmannaeyjum hald-
ið sínum hlut að mestu. Í samspili 
við helstu byggðakjarna í Skaga-
firði, Eyjafirði og Suður-Þingeyjar-
sýslu styður borgarsamfélag Akur-
eyrar fjölbreytta verslun, þjónustu, 
menntun og menningu meðal um 
30 þúsund íbúa Mið-Norðurlands. Á 
Austurlandi hefur orðið mikil upp-
bygging í stóriðju, sjávarútvegi og 
ferðaþjónustu og mynda Fljótsdals-
hérað og Fjarðabyggð saman til-
tölulega fjölbreytt en nokkuð brota-
kennt atvinnu- og þjónustusvæði 
með um tíu þúsund íbúa. 

Auðvelt að bregðast við
Verulegur samdráttur og fólks-
fækkun eru að mestu bundin við 
svæði þar sem um 5% þjóðarinnar 
er búsett. Tækniframfarir, sérhæf-
ing og samþjöppun framleiðslunnar 
hafa víða leitt til fækkunar starfa 
í sjávarútvegi, landbúnaði og mat-
vælaframleiðslu. Fólki hefur fækk-
að umtalsvert í sveitum og byggða-
kjörnum sem byggja einkum á 
þjónustu við landbúnað. Sömuleið-
is hafa smærri sjávarþorp víða átt 
erfitt uppdráttar vegna breytinga 
í veiðum og vinnslu og óvissu um 
aflaheimildir. Á sama tíma hafa 
strjálbýli og erfiðar samgöngur á 
ákveðnum svæðum staðið annarri 
atvinnuuppbyggingu fyrir þrifum 
og takmarkað aðgengi að gæðum 
fjölbreytts nútímasamfélags. 

Alvarlegur byggðavandi á Íslandi 
er landfræðilega afmarkaður og 
nær til lítils hluta þjóðarinnar. Því 
er tiltölulega auðvelt að bregðast 

við honum með markviss-
um hætti ef um það næst 
samstaða meðal þjóðar-
innar og pólitískur vilji er 
fyrir hendi. Mikilvægt er 
að höfuðborgarsvæðið og 
önnur vaxtarsvæði lands-
ins fái áfram að dafna. Það 
er jafnframt mikilvægt 
að stjórnvöld tryggi öfl-
ugt stoðkerfi atvinnulífs-
ins, sanngjarna dreifingu 
opinberra starfa og opin-
bera þjónustu í heimabyggð 
eftir því sem mannfjöldi 
leyfir. Með samgöngu-
bótum má styrkja og þétta 

vaxtarsvæði landsins, stækka þau 
og tengja með hagkvæmum hætti. 
Mikilvægi netsamskipta og öflugra 
gagnaflutninga fer jafnframt sífellt 
vaxandi og nauðsynlegt að hraðar 
tækniframfarir á því sviði nái sem 
fyrst til allra landsmanna. Þá er 
afhendingaröryggi og sambæri-
legur orkukostnaður einstaklinga og 
fyrirtækja mikilvæg forsenda við-
unandi búsetuskilyrða um allt land.

Draga þarf úr óvissu í brot-
hættum byggðum með því að skil-
greina með skýrum hætti þá opin-
beru þjónustu sem íbúarnir eiga 
rétt á í heimabyggð, hvernig hún 
verði tryggð til lengri tíma og 

hvernig íbúarnir geti með auðveld-
um og ódýrum hætti sótt aðra þjón-
ustu til svæðisbundinna þjónustu-
kjarna eða höfuðborgarsvæðisins. 
Tryggja þarf stöðugleika sjávar-
útvegs í þeim sjávarbyggðum sem 
liggja utan stærri vinnusóknar-
svæða ef þær eiga að halda velli 
til langframa. Huga þarf að grunn-
gerð sveitasamfélaga og nýta opin-
beran stuðning við landbúnað með 
markvissari hætti til að styrkja 
samfélagsgerðina, auðvelda kyn-
slóðaskipti í landbúnaði og treysta 
svæðisbundna þjónustukjarna í 
sessi. 

Umfram allt er þó nauðsynlegt að 

stuðla að faglegri og sanngjarnari 
umræðu um byggðamál og skapa 
breiðari sátt um helstu markmið 
íslenskrar byggðastefnu. Það er 
sameiginlegt hagsmunamál þjóðar-
innar allrar að stuðla að fjölbreytt-
um búsetukostum og sjálfbærum 
samfélögum um land allt, fremur en 
að setja öll sín egg í sömu körfuna. 

Er byggðastefna blótsyrði?
BYGGÐASTEFNA

Þóroddur 
Bjarnason
prófessor við 
Háskólann á 
Akureyri og 
formaður stjórnar 
Byggðastofnunar

➜ Samspil ólíkra byggðar-
laga hefur verið meðal 
helstu drifkrafta vaxtar og 
framfara um allt land um 
tveggja alda skeið
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Tímabært er að forráða-
menn Landsbankans geri 
opinberlega grein fyrir 
því hvers vegna í ósköp-
unum bankinn kaus að 
leggja Húsasmiðjuna inn 
á fjárhagslega líknardeild 
fremur en láta hana að 
fara sömu leið og önnur 
gjaldþrota fyrirtæki eftir 
bankahrunið.
Þessi björgunaraðgerð 
Landsbankans var væg-
ast sagt vafasöm á sínum tíma, en 
með árunum hefur betur og betur 
komið í ljós hvað hún var stór-
kostlega vanhugsuð. Steininn tók 
úr í síðustu viku, þegar upplýst 
var að Húsasmiðjan hefði viður-
kennt stórfelld samkeppnislaga-
brot meðan fyrirtækið var í eigu 
Landsbankans og síðar Framtaks-
sjóðs lífeyrissjóðanna. 

Gjaldþrot var rökrétt
Þegar Landsbankinn yfirtók 
eignarhald Húsasmiðjunnar 
hafði fleira hrunið en bankarnir. 
Nýbyggingamarkaðurinn hafði 
skroppið saman um 90% og ekki 
útlit fyrir endurreisn hans næstu 
árin. Húsasmiðjan stóð verst allra 
byggingavöruverslana, skuldaði 
Landsbankanum yfir 10 millj-
arða króna og birgjum háar fjár-
hæðir. Fyrirtækið var að sjálf-
sögðu gjaldþrota. Undir eðlilegum 
kringumstæðum hefði Lands-
bankinn afskrifað hluta krafna 
sinna og óskað eftir gjaldþrota-
skiptum. Birgjar og aðrir lánveit-
endur hefðu tekið skellinn, eins og 
eðlilegt má teljast. En þess í stað 
tók Landsbankinn Húsasmiðjuna 
í fangið, skar birgjana niður úr 
snörunni og varpaði áhættunni á 
herðar landsmanna, núverandi eig-
enda bankans.

Áfram tap Húsasmiðjunnar
Landsbankinn afskrifaði 11,2 
milljarða króna af skuldum Húsa-
smiðjunnar og lagði fyrirtækinu 
til rekstrarfé. Steindauður bygg-
ingamarkaður hafði hins vegar 
enga þörf fyrir óbreytt umsvif 
byggingavöruverslana, enda tap-
aði Húsasmiðjan tæpum tveimur 
milljörðum króna meðan fyrir-
tækið var í eigu Landsbankans 
og Framtakssjóðsins, sem er að 
mestu í eigu lífeyrisjóðanna.

Milljarður í skatta og sektir
Forráðamenn Landsbankans höfðu 
vafalítið vitneskju um fyrirhugaða 
mörg hundruð milljóna króna end-
urálagningu skatta á Húsasmiðj-
una þegar þeir ákváðu að halda líf-
inu í henni. Meðan fyrirtækið var 
í eigu bankans og Framtakssjóðs 
áttu umfangsmikil samkeppnis-
lagabrot sér stað innan Húsa-
smiðjunnar. Þau lögbrot leiddu til 
325 milljóna króna sektargreiðslu. 
Samtals hefur því bæst við rúm-

lega milljarðs króna kostnaður af 
að halda lífinu í Húsasmiðjunni, 
til viðbótar við tapreksturinn og 
afskriftirnar.

Landsmenn borga brúsann
Landsbankinn kom Húsasmiðjunni 
yfir á Framtakssjóð Íslands, sem 
svo seldi fyrirtækið í árslok 2011. 
Kaupandinn yfirtók skuldir, aðal-
lega vegna birgða, og borgaði 800 
milljónir króna (sem hann fékk 
reyndar með 20% afslætti gegn-
um fjárfestingarleið Seðlabank-
ans). Þessar 800 milljónir duga 
hvergi nærri fyrir skatta- og sekt-
argreiðslum og því þarf Lands-
bankinn – þ.e. við landsmenn sem 
eigum bankann – að borga það sem 
upp á vantar. 

Var vitað um lögbrotin?
Landsbankanum ber skylda til að 
upplýsa opinberlega hversu miklu 
hann hefur tapað samanlagt á 
því að halda lífi í Húsasmiðjunni. 
Bankinn þarf sömuleiðis, ásamt 
Framtakssjóðnum, að upplýsa 
hvort umfangsmikil samkeppnis-
lagabrot Húsasmiðjunnar voru 
með vitund eða samþykki full-
trúa þeirra í stjórn Húsasmiðj-
unnar, en þeir voru fimm talsins. 
Eða er kannski ekkert að marka 
þá fullyrðingu Framtakssjóðsins, 
í reglum hans um samfélagslega 
ábyrgar fjárfestingar, að hann 
leggi áherslu á að þau fyrirtæki 
sem fjárfest er í starfi samkvæmt 
lögum og reglum? Eru þessar regl-
ur bara til að sýnast?
Samanlagt milljarðatap Lands-
bankans og Framtakssjóðsins á líf-
gjöf Húsasmiðjunnar er útreikn-
anlegt og er smám saman að koma 
í ljós. Erfiðara verður að reikna út 
það samfélagslega tap sem hlot-
ist hefur af samráði Húsasmiðj-
unnar og Byko til að koma í veg 
fyrir samkeppni á byggingavöru-
markaði. Ekki aðeins hefur þetta 
samráð leitt til þess að neytend-
ur borga hærra verð fyrir bygg-
ingavörur, heldur hafa afborganir 
lána þeirra hækkað fyrir vikið. En 
kannski þykja það ekki vond tíð-
indi þegar banki á í hlut.

➜ Samanlagt millj-
arðatap Landsbankans 
og Framtakssjóðsins 
á lífgjöf Húsasmiðj-
unnar er útreiknanlegt 
og er smám saman að 
koma í ljós. Erfi ðara 
verður að reikna út 
það samfélagslega tap 
sem hlotist hefur af 

samráði Húsasmiðjunnar og 
Byko til að koma í veg fyrir 
samkeppni á byggingavöru-
markaði. 

Þegar Sameinuðu þjóðirn-
ar samþykktu stofnun Ísra-
elsríkis 1948 hafði Ísland 
það hlutverk að mæla fyrir 
tillögunni um viðurkenn-
inguna. Það gerði þáver-
andi sendiherra Íslands 
hjá Sameinuðu þjóðunum. 

Áratugum saman þar 
á eftir stóð Ísland þétt 
með Ísraelsríki; annað 
kom ekki til greina hér á 
landi. Þegar ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur 
viðurkenndi Palestínuríki stjórn-
skipulega á síðasta kjörtímabili, 
15. júlí 2011, var það rökrétt næsta 
skref eftir stofnun Ísraelsríkis og í 
afstöðu Íslands fólst að viðurkennd 
væru landamæri Palestínu og Ísra-
els eins og þau voru 1967. 

Um 130 ríki höfðu viðurkennt 
Palestínu sem ríki áður en Ísland 
tók þessa ákvörðun. En ákvörðun 

Íslands hafði sérstaka þýð-
ingu því Ísland var fyrsta 
„vestræna lýðræðisríkið“ 
sem ákvað að viðurkenna 
Palestínuríki. Það gat 
ríkisstjórnin gert af því 
að utanríkisráðherrann 
hafði kjark til þess, Össur 
Skarphéðinsson, og af því 
að samstarfsflokkur Sam-
fylkingarinnar í ríkis-
stjórn, Vinstrihreyfingin 
– grænt framboð, studdi 
viðurkenninguna fyrir-

varalaust. Það gerði ekki sam-
starfsflokkur Samfylkingarinnar 
2007-2009. 

Reyndar má geta þess að þegar 
Össur Skarphéðinsson lagði fram 
þingsályktunartillögu um viður-
kenningu á Palestínu stóðu allir 
flokkar, utan Sjálfstæðisflokks, að 
nefndaráliti meirihluta utanríkis-
málanefndar sem mælti með sam-

þykkt tillögunnar. Bæði núverandi 
utanríkisráðherra og forsætisráð-
herra áttu þá sæti í nefndinni og 
stóðu að samþykkt hennar.

Þannig ber Ísland mikla póli-
tíska ábyrgð á þeim málum sem 
hafa birst okkur á sjónvarps-
skjáunum undanfarnar vikur. Þess 
vegna ætti Ísland að beita sér sér-
staklega og skörulega í Palestínu-
málunum gegn morðum og ofbeldi 
Ísraelsstjórnar; vel að merkja ekki 
allra Ísraela.

Fjármagnar ódæðið
Fyrir nokkrum árum gegndi höf-
undur þessarar greinar starfi 
sendiherra Íslands gagnvart Ísra-
el. Það var einkar fróðlegur tími. 
Það gerði ég í fyrsta lagi með mik-
illi ánægju vegna þess að ég tók í 
arf þá afstöðu að standa með Ísra-
elsríki. Sú afstaða var sennilega 
og er óraunsæ en ábyrgð okkar 

er ekki minni fyrir vikið. Hún er 
meiri. 

Og hvað er þá til ráða? Margt. 
En það mikilvægasta er að gera 
sér grein fyrir því að það er 
Bandaríkjastjórn sem ber fremur 
en allar aðrar ríkisstjórnir heims-
ins ábyrgð á því ástandi sem nú er 
í gangi í Palestínu. Það er vegna 
þess að Bandaríkjastjórn styður 
Ísrael og fjármagnar ódæði Ísra-
elsstjórnar. Nú þarf að verða til 
heimshreyfing allra ríkja sem 
aldrei lætur neitt tækifæri ónot-
að til að reyna að tala um fyrir 
Bandaríkjastjórn.

Getur Ísland eitthvað gert? Já. 
Ísland getur beitt sér fyrir því 
að þessi heimshreyfing verði til, 
hreyfing sem hefur það markmið 
að knýja Bandaríkjamenn til að 
láta af stuðningi við Ísrael. Jafn-
framt þarf að koma á alþjóðlegu 
friðargæsluliði sem fylgist með 

hverju fótmáli í nýjum friðaráætl-
unum sem hefur það að markmiði 
að tvö ríki megi þróast friðsam-
lega hlið við hlið, Ísrael og Palest-
ína. Það friðargæslulið gæti þurft 
að vera á staðnum í áratugi; en það 
er allt að vinna.      

Utanríkisráðherra Gunnar 
Bragi Sveinsson, hefur staðið sig 
skörulega í Úkraínumálum. Hann 
ætti því ásamt utanríkismálanefnd 
Alþingis að taka forystu fyrir 
hreyfingu sem stöðvar mannvíga-
stefnu Ísraelsstjórnar. Strax. Ég er 
viss um að þjóðin stæði með utan-
ríkisráðherra í þessu efni.

Það þarf að verða til heimshreyfi ng

Landsbankinn þarf 
að skýra mál sitt

Við hliðina á húsinu okkar 
sem við erum búin að búa í 
síðan 1996 er gæsluvöllur og 
á þessum tiltekna gæsluvelli 
eru dagmömmur. Þær eru 
búnar að vera þarna síðan 
gæsluvöllurinn var lagð-
ur niður í sinni merkingu 
sem gæsluvöllur. Það var 
þannig áður en dagmömm-
urnar komu að börnum frá 
leikskólum Mosfellsbæj-
ar var komið fyrir á þess-
um litla gæsluvelli og í júní, júlí og 
ágúst voru þar um 30-40 börn allan 
daginn á sumrin, með tilheyrandi 
hávaða, meira að segja svo miklum 
hávaða að það var ekki hægt að sitja 
úti á sinni eigin verönd.

Eins og gefur að skilja var fólk 
ekki sátt við þetta, það var ítrekað 
haft samband við bæjarstjóra með 
fundum, tölvupóstum o.fl., eitthvað 
yrði að gera. Við bentum á ýmis 
atriði en ekkert fékkst áunnið. Ekk-
ert gert nema sagt að þetta yrði 
athugað. Gæsluvellir voru síðan 
lagðir niður í sinni merkingu nema 
þessi gæsluvöllur var áfram skipað-
ur dagmömmum með fullt af börn-
um og leikskólabörnum á morgn-
ana, ásamt börnum frá leikskólum 
sem voru lokaðir á sumrin með til-
heyrandi hávaða og látum.

Mælirinn er löngu orðinn full-
ur bæði fyrir okkur og alla íbúa í 
kring um þennan gæsluvöll. Á 15 

árum hefur ekkert skeð 
annað en stanslaust áreiti 
frá þessum gæsluvelli, 
ásamt andvaraleysi hjá 
bæjarstjórninni í Mos-
fellsbæ. Við erum búin 
að benda á að hávaðinn sé 
óþolandi á sumrin því að 
þegar gott er veður fyllist 
gæsluvöllurinn af börnum 
og hávaðinn er yfirþyrm-
andi.

Það er sóðaskapur í 
kringum og inni á þessum gæslu-
velli og illgresið og njólinn teygja 
sig í mannhæð yfir girðinguna 
og út á gangstéttina. Hávaði er í 
börnum og unglingum sem safnast 
saman á þessum velli um helgar, 
það eru oft brotnar rúður í þessum 
skúr sem tilheyrir gæsluvellinum 
og oft er búið að grýta ljósastaura 
sem eru í kringum völlinn og 
brjóta í þeim perur auk þess sem 
skúrinn er yfirleitt útkrotaður.

Ráðist á einkagarð
Alls staðar í kringum þennan rólu-
völl og reyndar út um allan Mos-
fellsbæ er veggjakrot sem hefur 
aukist síðustu ár, og bæjarstjórnin 
gaf það svar um daginn að foreldr-
um fyndist þetta í lagi vegna þess 
að unglingarnir væru þá allavega 
ekki að drekka á meðan. (Sem sé 
þetta er tómstundagaman hjá ung-
lingum í Mosfellsbæ í boði bæjar-

ins.) Það virðist engin gæsla vera 
í Mosfellsbæ og bæjarstjórnin er 
ekkert að sinna sínum störfum.

Um daginn skeði það svo að ein-
hverjir kvörtuðu til bæjarins undan 
öspum sem við erum með í garð-
inum hjá okkur, að greinar þeirra 
næðu yfir girðinguna og trufluðu 
gangandi og hjólandi vegafarendur. 
Það var strax brugðist við og um 
morguninn meðan húsráðendur 
voru ekki heima var farið af stað 
og greinarnar sagaðar af þessum 
tilteknu öspum og meira en þurfti. 
Eins og gefur að skilja þá voru 
húsráðendur ekki hrifnir af þessu 
athæfi og höfðu samband við bæj-
arstjórnina. Svörin voru á þá leið 
að þeir hefðu haft fullt leyfi til að 
fara og snyrta aspirnar hjá okkur. 
Að vísu viðurkenndu þeir að þeir 
hefðu kannski átt að láta vita af sér 
fyrst áður en þeir fóru af stað. Þeir 
hefðu frekar átt að líta sér nær og 
snyrta og taka til á þessum gæslu-
velli og í kringum hann frekar en 
að ráðast á einkagarða. 

Þetta er er skrifað í von um að 
bæjarstjóri ásamt fylgdarliði taki 
til skoðunar að það er fólk í bænum 
sem er óánægt með störf þess. Væri 
ekki ráð að leggja þennan gæslu-
völl niður með tilliti til þess að það 
eru stærri og flottari vellir til ann-
ars staðar í þessum stóra bæ sem 
myndu ekki trufla íbúa í nágrenn-
inu eins mikið?

Rusl, sóðaskapur, veggjakrot, 
og hávaði í Mosfellsbænum

Nýlega barst sú frétt að 
kostnaður við viðhald á 
Hörpu frá 2011 til mars 
2014 næmi 56 milljónum 
(RÚV 15/5). Hingað til hefur 
verið vonlaust að fá eitthvað 
upp á borðið varðandi sund-
urliðaðan Hörpukostnað og 
margt er enn hulið.

Það kom hins vegar ekki 
fram í fréttinni að í fjárlög-
um 2011 (02-969/6.23) eru 
44,2 milljónir vegna viðhalds Hörpu. 
Sem sagt 44,2 milljónir (fyrir 2011) 
auk 56 milljóna eftir 2011.

Um 100,2 milljónir eru því komn-
ar í viðhaldskostnað frá upphafi 
vegna Hörpu sem er mjög líklega 
Íslandsmet í viðhaldi nýrrar opin-
berrar byggingar.

Aldrei hafa Hörpuskuldarar feng-
ið að sjá uppgjörið á gallaða suður-
veggnum („stuðla“vegg nr. 1) sem 
var rifinn niður vegna hættu á hruni 
og sigldi síðan sem ryðtært brota-
járn til Spánar.

Sagt var að Kínverjar myndu 
borga skaðann að langmestu leyti 
og verktakar að einhverjum hluta, 
en aldrei var getið um þann kostnað 
sem lenti á skattgreiðendum. 

En í svari staðgengils 
menntamálaráðherra 
(17/10/2011), við fyrir-
spurn þingmanns (M.Á. 
04/10/2011), var talað um 
kostnað við endurgerð og 
uppsetningu stálvirkis 
fyrir glerhjúp og hlutdeild 
verkkaupa (ríkis og borg-
ar) í þeim kostnaði.  

Fróðlegt væri fyrir 
skattgreiðendur og Hörpu-

skuldara að sjá þessa reikninga.
Það hefur aldrei fengist upp-

gefinn óupplýstur heildarkostn-
aður Hörpu (A-Ö). Það er löngu 
tímabært að þessi kostnaðarmál 
verði rædd opinberlega og ekki á 
„málheftu“ Hörpu-málþingi eins 
og síðast. 

Örfá dæmi um kostnaðarþætti 
sem vantar svör við:
1)  Hvað kostaði Hörpulóðin öll 
og að gera hana byggingarhæfa? 
2)  Hvað kostaði jarðvinnan og nið-
urrif bygginga á svæðinu? 3)  Hvað 
kostuðu umhverfisframkvæmd-
ir vegna Hörpu? 4)  Hvað kostuðu 
gatnatengingarnar? 5)  Hvað kost-
uðu viðbótarframkvæmdir inni? 

6)  Hvað kostaði glerhjúpurinn einn 
og sér? 7)  Hvað fékk aðalhönnuð-
ur hans fyrir hönnunina? 8)  Hvað 
fengu verkfræðingar, „sérfræðing-
ar“ o.fl. fyrir? 9)  Hver eru lóðar- og 
gatnagerðargjöldin? 10)  Hver var 
beinn og óbeinn kostnaður okkar 
vegna fyrri ónýta suðurveggsins? 
11)  Hver er fjármagnskostnaður 
Hörpu frá 2009 til dagsins í dag? 
12)  Hvað kostuðu okkur „sérstöku“ 
Hörpufélögin átta? 13)  Hvað hefur 
árlegt meðlag skattgreiðenda og 
Hörpuskuldara með henni blás-
ið mikið út síðustu árin (var sagt 
í byrjun 1 milljarður)? Svona má 
áfram telja. 

NB: það er þarft mál að Ríkis-
endurskoðun eða einhver annar 
óvilhallur aðili geri upp og upplýsi 
allan byggingarkostnað Hörpu (A-Ö) 
og annan uppsafnaðan kostnað.

 
Til upplýsinga:
Heimildir: Samkvæmt upplýsingum 
frá skrifstofu Alþingis:
Fjárlög 2011 – Til viðhalds menn-
ingarstofnana:
Viðhald: 6.23 Tónlistarhús og ráð-
stefnumiðstöð í Reykjavík … 44,2 
milljónir

Viðhald Hörpu – 
100,2 milljónir frá upphafi !

FJÁRMÁL

Baldur Björnsson
framkvæmdastjóri 
Múrbúðarinnar

UTANRÍKISMÁL

Svavar Gestsson
fv. sendiherra 
Íslands í Ísrael

➜ Nú þarf að verða til 
heimshreyfi ng allra ríkja sem 
aldrei lætur neitt tækifæri 
ónotað til að reyna að tala 
um fyrir Bandaríkjastjórn.

UMHVERFI

Stella Eiríksdóttir
íbúi í Mosfellsbæ

FJÁRMÁL

Örnólfur Hall
arkitekt
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Síminn er aðalstyrktaraðili Símamótsins 2014

Símamótið í knattspyrnu fer fram í Kópavogi helgina 17.–20. júlí.

Á sérstakri farsímasíðu mótsins getur þú fylgst með fréttum og tilkynningum frá mótinu  
og séð tímasetningu og staðsetningu leikja. Einnig verða þar birt úrslit leikja og staðan  
í riðlunum.
 
Vertu í sterkara sambandi með Símanum
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Í skýrslu um stærð-
fræðikennslu í fram-
haldsskólum, sem sér-
fræðingahópur á vegum 
menntamálaráðuneytis-
ins sendi nýverið frá sér, 
er fullyrt að sumir fram-
haldsskólar útskrifi nem-
endur af náttúrufræði-
braut með prófgráður 
sem eru nánast að engu 
hafandi. Ennfremur er 
bent á að nýnemar við HÍ 
standi sig misvel á könn-
unarprófum í stærðfræði eftir 
því frá hvaða framhaldsskóla 
þeir koma. Í ljósi þess hve mun-
urinn er mikill milli einstakra 
skóla þurfa þeir skólar sem koma 
lakast út að fara í naflaskoðun og 
reyna að bæta sinn árangur. Þessi 
sláandi niðurstaða hefur í raun 
legið fyrir um langt skeið, en ein-
hverra hluta vegna hafa hæstráð-
endur menntamála kosið að sitja 
með hendur í skauti.

En hvaða tillögur lagði sérfræð-
ingahópurinn fram til úrbóta? Í 
sem stystu máli leggur hópurinn 
áherslu á að bæta þurfi mennt-
un kennara, auka símenntun og 
snurfusa nokkrar kennslubækur. 
Auk þess er lagt til að komið verði 

á fót fagráði sem m.a. hafi 
það hlutverk að hafa eftir-
lit með kennslu og árangri 
í stærðfræði ásamt því að 
stjörnumerkja kennslu-
bækur í stærðfræði. Að 
áliti skýrsluhöfunda virð-
ist sem stærðfræðikennur-
um sé ekki treystandi til að 
meta gæði kennslubóka.

Ýmsar tillögur sérfræð-
ingahópsins eru vissu-
lega góðra gjalda verð-
ar en skýrslan fær engu 

síður falleinkunn fyrir að hafa 
ekki tekið á grundvallaratriðum 
sem krefjast skýrra svara. Varð-
andi umfjöllun hópsins um nátt-
úrufræðibraut ásamt þeim niður-
stöðum sem henni eru tengdar var 
nauðsynlegt að draga eftirfarandi 
lykilspurningu fram í dagsbirt-
una: Er skynsamlegt að sem flest-
ir framhaldsskólar starfræki nátt-
úrufræðibraut?

Fá skemmri skírn
Svarið gæti vissulega verið já, ef 
við höfum aðgang að ótakmörkuðu 
fjármagni. En það er útópía sem 
gagnslaust er að ræða nánar. Ef 
við höldum okkur við raunveru-
leikann þá liggur fyrir að flestir 

framhaldsskólar búa við tiltölu-
lega þröngan efnahag og það eru 
fá teikn á lofti um viðsnúning á því 
sviði. Kröfur um sparnað og hag-
ræðingu gerast æ háværari enda á 
almenningur skýlausan rétt á því 
að skattfénu sé vel ráðstafað. Gegn 
þessum straumi tímans sitja ein-
stakir skólastjórnendur sem verja 
lendur síns skóla með öllum til-
tækum ráðum. Enginn vill missa 
spón úr aski sínum. Marghrjáð 
náttúrufræðibraut skal hafin til 
hæstu hæða og bera uppi merki 
skólans um ókomna framtíð. Hvað 
sem tautar og raular. Þeir neita að 
horfast í augu við þann veruleika 
að innistæða brautarinnar er horf-
in. Fyrir löngu síðan.

Sökum langvarandi fjárhags-
þrenginga hafa sömu skólar átt í 
stökustu vandræðum með að bjóða 
upp á námsáfanga sem skilyrðis-
laust ættu að standa nemendum 
til boða á náttúrufræðibraut. Til 
að halda skútunni á floti eru nauð-
synlegir/æskilegir áfangar á nátt-
úrufræðibraut miskunnarlaust 
skornir niður. Námi nemenda er 
þar með beinlínis stefnt í voða 
hvað frekara framhald varðar. 
Þeir fá skemmri skírn. Þeir borga 
brúsann að lokum.

Það er í rauninni ljótur leikur 
ástundaður þegar sumir skólar 
laða til sín nemendur undir því 
yfirskini að þar sé starfrækt metn-
aðarfull náttúrufræðibraut þegar 
raunin er sú að brautin stend-
ur ekki undir nafni. Allir gjalda 
afhroð. Nemendur eru grátt leikn-
ir. Orðstír skólans bíður hnekki. 
Væntingar skólastjórnenda um að 
von sé á betri tíð með blóm í haga 
er rödd hrópandans í eyðimörk-
inni. Skólaþróunin undanfarin 
15-20 ár talar sínu máli. Ef horft 
er til framtíðar þá er krafan sú að 
skólarnir greini sig hver frá öðrum 
í auknum mæli og erji sinn akur.

Óhrekjanleg staðreynd
Flestir framhaldsskólar eiga sitt 
flaggskip, ef svo má að orði kom-
ast, og sumir skólar eiga reyndar 
nokkur flaggskip innan sinna raða. 
Það er löngu orðið tímabært að 
ráðamenn átti sig á þeirri óhrekj-
anlegu staðreynd að náttúrufræði-
braut getur ekki verið flaggskip 
allra skóla þegar hún er í raun veik-
asti hlekkur sumra skóla. Vissulega 
getur verið erfitt fyrir einstaka 
skólahugsuði, sumir hverjir lokað-
ir í eigin heimi, að horfast í augu 
við þá staðreynd að forsendur til-

tekinnar námsbrautar séu brostnar 
með öllu og að hún sé í dauðateygj-
unum. En skólapólitík snýst ekki 
um draumsýnir eða einstaka skóla-
stjórnendur. Þess vegna er það í 
verkahring hæstráðenda mennta-
mála að bregðast við með afgerandi 
hætti og draga menn niður úr skýj-
unum og koma þeim niður á jörð-
ina. Nemendum til hagsbóta. Þjóð-
félaginu til hagsbóta.

Sannleikurinn er einfaldlega 
þessi: Fjölmargir framhaldsskól-
ar eru vel í stakk búnir til að starf-
rækja öfluga og metnaðarfulla 
náttúrufræðibraut. Þeir skila mjög 
hæfum nemendum til háskólanáms 
í stærðfræðitengdum greinum. 
Það er þeirra gersemi. Styrkur 
annarra skóla liggur á allt öðrum 
sviðum og að þeim styrkleika ber 
að hlúa. Það nær engri átt að allir 
framhaldsskólar séu að atast í 
því sama með mjög misjöfnum 
árangri. Skólar fá sinn dóm af því 
sem vel er gert.

Tréhestahugsun í menntamálum

1) Hvers vegna koma 
ferðaþjónustuaðilar af 
fjöllum varðandi gjald-
töku 2014? 

Á vordögum 2013 var 
Samtökum ferðaþjónust-
unnar (SAF) og stærstu 
aðilum þeirra sem taka á 
móti skemmtiferðaskip-
um tilkynnt að gjaldtaka 
myndi hefjast í Reykja-
hlíð sumarið 2014. Þeim 
skilaboðum virðist ekki 
hafa verið komið til við-
skiptavina þeirra erlendis. Þvert 
á móti birtist stöðugur áróður og 
rangfærslur í fjölmiðlum. „Vilj-
um ekki skúra á hvern stað, ekki 
fólk með posa, þetta mun skaða 
heildarímynd Íslands“ var sagt og 
ýmislegt þaðan af verra svo sem 
tillögur um eignarnám. 

Flestir eru sammála um að 
gjaldtaka sé nauðsynleg, en eru 
á móti því að einkaaðilar sjái um 
sína landareign sjálfir. Hvers 
vegna? Hefur aðkoma ríkisins 
verið til fyrirmyndar? Hver eru 
rökin? Ríkið hefur ekki sýnt það 
í gegnum tíðina að það standi 
traustari vörð um náttúruna en 
einkaaðilar, eða hvað? Allt er þetta 
dapurlegt og ekki í takt við óskir 
90% erlendra ferðamanna skv. 
opinberum könnunum, sem eru 

reiðubúnir til að greiða 
600-1.200 kr. inn á hvern 
stað.   

Hvers vegna þessi and-
staða við náttúruverndar-
gjald af hálfu  fyrirtækja 
í ferðaþjónustu, sem selja 
skipulagðar ferðir inn á 
land í einkaeigu? Náttúr-
an þarf því aðstoð frá eig-
endum sínum alveg sama 
hvort það eru einkaað-
ilar eða ríkið. Nær engu 
skattfé hefur verið varið 

til verndar náttúruperlum Íslands. 
Samt sem áður fær ríkið árlega 
25-30 milljarða í virðisauka frá 
ferðamönnum. Hvað er í gangi?

2) Hvað með lög um almanna-
rétt og náttúruvernd? Jónsbók 
gerði varla ráð fyrir að t.d. um 
Mývatnssveit færu 400.000 manns 
á ári eins og er nú að gerast? Um 
leið og ferðaþjónustuaðilar selja og 
hagnast á skipulögðum/auglýstum 
ferðum sínum inn á land í einka-
eigu eins og Reykjahlíð þá getur 
það varla staðist að almannaréttur 
sé enn í gildi.  

Í 14. grein náttúruverndarlaga 
stendur:

„Mönnum er heimilt án sérstaks 
leyfis landeiganda eða rétthafa að 
fara gangandi, á skíðum, skautum, 
óvélknúnum sleðum eða á annan 

sambærilegan hátt um óræktað 
land og dveljast þar.“

Síðan segir: 
„Á eignarlandi í byggð er eig-

anda eða rétthafa þó heimilt að 
takmarka eða banna með merking-
um við hlið og göngustíga umferð 
manna og dvöl á afgirtu og órækt-
uðu landi.“

Hvergi stendur að eigandi megi 
ekki taka gjald t.d vegna náttúru-
verndar eða vegna öryggis á við-
komandi stað. Við ætlum ekki að 
hlutast til um það hvað ríkið gerir 
með sínar jarðir. 

3) Setti ríkið ekki 10 milljónir 
í að byggja upp við Hveri austan 
Námaskarðs?

Hér er mikill misskilningur 
í gangi. Atvinnu- og nýsköpun-
arráðuneytið óskaði eftir því að 
aðeins sveitarfélög gerðu lista yfir  
þá staði sem mikill fjöldi ferða-
manna heimsækir. Þá aðeins til 
brýnna verkefna á ferðamanna-
stöðum er lúta að verndun náttúru 
og öryggi ferðamanna. 

Eigendum félags með stærstu 
jörð á Íslandi var ekki send slík 
beiðni eða óskalisti, bara sveitar-
félögum! Þrátt fyrir það eru svæði 
eins og Dettifoss, Hverir og Leir-
hnjúkur/Víti í Reykjahlíðarlandi. 
Er þetta ekki skattfé allra Íslend-
inga? Af hverju þessi mismunun?

Skútustaðahreppur (sem leigir 
stórt landsvæði af landeigendum) 
sendi að sjálfsögðu inn óskalista 
yfir staði sem uppfylltu þessi skil-
yrði, t.d Dimmuborgir (eign Land-
græðslunnar), Hveri (eign Reyk-
hlíðunga), Skútustaðagíga (eign 
ríkis að meirihluta) og Hverfell/
Hverfjall (eign Vogamanna). 

Staðan er nú sú að Skútustaða-
hreppur fær styrkinn, en hrepp-
urinn á ekki svæðið við Hveri! 
Það verður að nota styrkinn til 
uppbyggingar við Hveri, hvergi 
annars staðar. Af hverju fengu 
landeigendur Reykjahlíðar ekki 
möguleika á að senda inn beiðni/
óskalista? Veit fólk að af þessum 
384 m.kr., sem var úthlutað í 88 
verkefni nú 30. maí, fengu sveitar-
félög úthlutuð 49% fjármagnsins, 
ríkistofnanir/Umhverfisstofnun/
Skógrækt ríkisins 51% og einka-
aðilar 0%! Er þetta ekki forsmekk-
urinn að því sem koma skal með 
nýjum náttúrupassa og úthlutun 
fjármuna sem hann skapar í fram-
tíðinni, eða hvað? Svari hver fyrir 
sig, en ekki rugla saman Skútu-
staðahreppi og landeigendum 
Reykjahlíðar. 

4) Hvernig sé ég fyrir mér gjald-
töku á Íslandi? Ég hef áður sett 
fram þá hugmynd að gjaldtaka 
verði hafin á t.d. 10-12 stærstu og 

mest sóttu stöðum Íslands eins og 
þekkist víða erlendis. Mývatns-
sveit í heild sinni gæti verið eitt af 
þessum svæðum. Hér væri því ein-
göngu um samvinnu milli einkaað-
ila, sveitarfélaga og ríkis að ræða, 
sem eiga þessar náttúruperlur, en 
ekki samtaka. Með rafrænni sam-
tengingu er þetta mjög auðvelt í 
framkvæmd. Jafnvel væri hægt 
að hafa eitt gjald inn á alla þessa 
staði. Allt þetta er útfærsluatriði. 

Það sem vakir fyrir landeig-
endum Reykjahlíðar er að vernda 
náttúruna og skapa góða ímynd 
þegar til lengri tíma er litið.

Verið velkomin á upplýsinga- og 
sölusíðu verkefnis okkar:  www.
natturugjald.is  

Af hverju náttúruverndargjald í Reykjahlíð? Seinni grein

Það er ánægjulegt að finna 
aukinn áhuga á umhverfis-
málum og vaxandi umræðu 
um slæma nýtingu og 
förgun á mat. Umbúða-
málin eru eðlilega hluti af 
umræðunni enda tengjast 
þær matvælum og neyslu-
venjum okkar mjög náið. 
En það gleymist þegar rætt 
er um vondu umbúðirnar 
hvers vegna við pökkum 
vörum yfir höfuð og hver í raun 
mengunarvaldurinn sé.

Margar hugmyndir sem draga 
úr umbúðanotkun líta dagsins ljós 
eins og margnota umbúðir undir 
mat til áfyllingar á veitingastöðum 
og verslunum eða jafnvel sleppa 
umbúðum alveg. 

En eru það raunhæfar lausnir? 
Umbúðaframleiðendur hafa fyrir 
löngu síðan hugað að umhverfis-
málum og eyða stórum fjárhæð-
um og miklum tíma í umhverfis-
vænni umbúðir. Hins vegar eru 
pakkningar oft óþarflega fyrir-
ferðarmiklar.

En hvers vegna pökkum 
við vörum í umbúðir? 

Það er til þess að upp-
fylla kröfur eftirlitsstofn-
ana og okkur neytenda um 
að verja vöruna fyrir ryki, 
hnjaski og lykt, vegna 
gæðastaðla um meðhöndl-
un, hreinlæti, geymsluþol 
og ferskleika. Til þess að 
sinna upplýsingaskyldu 
um pökkunardag, síðasta 

söludag, um framleiðandann, inni-
haldslýsingar og næringartöflu, 
rekjanleika, notkunarreglur og 
varúðarmerkingar svo eitthvað 
sé nefnt og strikamerkið að kröfu 
stórverslana, sem annars tækju 
ekki við vörunni.

Til þæginda, en framleiðendur 
létta okkur lífið eins og að rúlla 
fyrir okkur tóbakinu en um leið 
halda gæðum þess og ferskleika 
með umbúðum, því enginn vill 
reykja þurra, óþétta sígarettu og 
spýta út úr sér tóbaksögnum. 

Til aðgreiningar, en umbúðir 
eru ígildi kaupmannsins í hillum 
stórmarkaðanna sem fanga augu 

neytandans sem afgreiðir sig 
sjálfur, því vöruúrvalið er orðið 
svo miklu meira en þegar mamma 
mín fór með mjólkurbrúsann til 
áfyllingar. Við þyrftum líka ófáa 
margnota brúsa fyrir léttmjólk-
ina, rjómann, súrmjólkina, skyr-
drykkinn og G-mjólkina. Er fólk 
tilbúið að fylla bílinn af brúsum 
til að stökkva út í búð og fá áfyll-
ingu? Svo kemur að förgun „marg-
nota“ brúsans en sennilega myndi 
markaðurinn fyllast af alls konar 
margnota brúsum því ekki viljum 
við öll vera með eins brúsa. 

Ekki bæði haldið og sleppt
Ég efast um að heilbrigðiseftir-
litið yrði ánægt með alla skítugu 
brúsana eða ílátin sem kæmu inn 
til framleiðanda, inn í verslunina 
eða á veitingahúsið til áfylling-
ar. Sennilega þyrfti hreinsibúnað 
sem þrifi allar gerðir af brúsum 
og ílátum til að uppfylla hreinlæt-
iskröfurnar. Og hvar setjum við 
þá innihaldslýsinguna og síðasta 
söludag eða strikamerkið og rekj-
anleikann? Við getum spurt hvort 

sótthreinsiefnin frá hreinsibún-
aðinum yrðu umhverfisvænni en 
förgun eða endurvinnsla á einnota 
umbúðum.

Það starfa nefnilega tugir 
manna alla daga ársins við að búa 
til og bæta við reglugerðum og 
nýju verklagi sem framleiðendur 
þurfa að uppfylla. Stöðugt hertari 
reglur um hreinlæti, pökkunar-
máta og upplýsingagjöf sem kall-
ar á þróun í framleiðslu og nýjar 
umbúðir. Margir framleiðendur 
vildu gjarnan minnka umbúðaves-
enið sem flækir framleiðsluferlið 
og allt leggst þetta á vöruverðið, 
sem við neytendur borgum fyrir 
og það er dýrt að uppfylla allar 
kröfurnar. Kannski ætti að létta 
á regluverkinu eða fækka fólkinu 
sem býr þær til svo mögulegt sé að 
minnka umbúðafarganið.

Ómögulegt er að uppfylla kröf-
urnar og reglugerðirnar sem við 
setjum okkur, án þess að pakka 
vörunum með einum eða öðrum 
hætti. Hér verður ekki bæði haldið 
og sleppt. Því þurfum við að vera 
snjallari í umbúðamálum en fara 

70 ár aftur í tímann. Við erum ein-
faldlega komin á allt annan stað í 
neysluvenjum og söluaðferðum, 
eða hvað? 

Hins vegar getum við spurt 
okkur hvers vegna sumum finnst 
í lagi að losa úr öskubakkanum 
í bílnum á rauðu ljósi eða hvers 
vegna plastpokinn sem við tókum 
með okkur heim úr búðinni er 
kominn utan um fisk í Norðurhafi 
og spillir lífríkinu í sjónum. Ég er 
ekki svo viss um að það sé umbúð-
unum að kenna.

Eru umbúðirnar sökudólgurinn?

➜ Það nær engri átt að allir 
framhaldsskólar séu að atast 
í því sama með mjög misjöfn-
um árangri. Skólar fá sinn 
dóm af því sem vel er gert.

MENNTUN

Jón Þorvarðarson
stærðfræðikennari 
og rithöfundur

FERÐAÞJÓNUSTA

Ólafur H. Jónsson
forsvarsmaður LR 
ehf. fyrir verkefninu

➜ Flestir eru sammála um 
að gjaldtaka sé nauðsyn-
leg, en eru á móti því  að 
einkaaðilar sjái um sína 
landareign. Hvers vegna? 
Hefur aðkoma ríkisins verið 
til fyrirmyndar? Hver eru 
rökin?

➜ Ómögulegt er að uppfylla 
kröfurnar og reglugerðirnar 
sem við setjum okkur, án 
þess að pakka vörunum með 
einum eða öðrum hætti. 
Hér verður ekki bæði haldið 
og sleppt. Því þurfum við 
að vera snjallari í umbúða-
málum en fara 70 ár aftur í 
tímann.

NEYTENDUR

María Manda
umbúðahönnuður



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

GARÐHÚSGÖGN 30%
FERÐAHÚSGÖGN 40%
SUMARBLÓM 20-50%
TRÉ OG RUNNAR 50%
TJÖLD 30%
GARÐLEIKFÖNG 40%
REIÐHJÓL 30%
REIÐHJÓLAHJÁLMAR 50%
BLÓMAÚTIPOTTAR 30%
GOSBRUNNAR 30%
FRÆ 30%
GARÐSTYTTUR 30%
OG ÓTAL MARGT FLEIRA

EINNIG ÚTSALA Í MÖRGUM VÖRUFLOKKUM:

GARÐVERKFÆRI 20%

HEKKKLIPPUR 25%

CLABER GARÐVÖRUR 40%

KEÐJUSAGIR 25%

ÚTIVISTARFATNAÐUR 30-50% 

BÚSÁHÖLD 30-50%

Afsláttur gildir ekki af vörum merktum Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar.
Úrval af rýmingarsöluvörum getur verið misjafnt milli verslana.

RÝMINGAR

SALA
Á SUMARVÖRUM

Allt að 50%afsláttur

GASGRILLIÐ 
FYLGIR!

Ef þú kaupir pallaefni 
fyrir 100.000 kr. eða meira 
færðu Outback gasgrill 

í kaupbæti.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

ELÍSA MARGRÉT JÓNSDÓTTIR
hjúkrunarheimilinu Skjóli,

Kleppsvegi 64,
áður Bólstaðarhlíð 40, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 14. júlí 2014.

Ingibjörg Sigurjónsdóttir Guðmundur Sigurpálsson
Ásthildur Sigurjónsdóttir Jón Stefánsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

HILMAR ARASON 
til heimilis að Skógarbraut 1106,  

Reykjanesbæ,

varð bráðkvaddur þann 13. júlí síðastliðinn. 
Jarðarför verður auglýst síðar.

Brynja Hilmarsdóttir Anthony D’Onofrio
Karen Hilmarsdóttir Einar H. Árnason
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir og afi,

BJÖRN JÓNASSON 
Suðurgötu 56, Siglufirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar  
10. júlí. Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju 
laugardaginn 19. júlí kl. 14.00.

Rakel Björnsdóttir Thomas Fleckenstein
María Lísa Thomasdóttir
Björn Thomasson

Elskulegur eiginmaður minn,

SIGVALDI MAGNÚS RAGNARSSON
Strikinu 8, Garðabæ,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 30. júní sl. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Ég vil þakka læknum og hjúkrunarliði 
fyrir frábæra umönnun í veikindum hans 
undanfarin ár á Landspítala við Hringbraut 
og í Fossvogi á deild 11G, 11B og 6A.

Fyrir mína hönd og annarra vandamanna,
Selma Gunnarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð og  
hlýhug við andlát elskulegrar eiginkonu 

minnar, móður okkar, tengdamóður, ömmu 
og langömmu,

GYÐU ÁSKELSDÓTTUR
frá Hrísey,

Mánatúni 4, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk heimahjúkrunar í Reykjavík, 
heimahlynningar Landspítalans og líknardeildar Landspítalans í 
Kópavogi.

Jón Þorbjörn Einarsson
Guðmundur Jónsson Lilja Guðrún Halldórsdóttir
Guðbjörg Jónsdóttir
Sigríður Kristín Jónsdóttir Oddur Hallgrímsson 
barnabörn og barnabarnabörn. 

HALLFRÍÐUR EIÐSDÓTTIR 
frá Tröð

lést á Dvalarheimilinu Jaðri, Ólafsvík, 
mánu daginn 14. júlí. Útförin fer fram frá 
Ólafsvíkurkirkju mánudaginn 21. júlí kl. 14.

Hrafnhildur Karlsdóttir
Hörður Karlsson Sigurborg Leifsdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

HAUKUR HANNESSON
andaðist á heimili sínu, Holtsbúð 33, 
aðfaranótt laugardagsins 12. júlí 2014.  
Útför fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ 
mánudaginn 21. júlí kl. 15.00. Blóm og 
kransar vinsamlegast afþökkuð en þeim 
sem vildu minnast hans er bent á líknarstofnanir.

María Björnsdóttir
Sólveig Hauksdóttir Alfreð F. Hjaltalín
Helgi Hauksson Nanako Ikeda
Gréta Hauksdóttir Emeric Sarron
barnabörn og barnabarnabörn.

„Það verður mjög margt um að vera, 
þarna verður kynnt hitt og þetta sem 
við kemur norrænni strandmenningu,“ 
segir Sigurbjörg Árnadóttir, formaður 
Íslenska vitafélagsins og formaður Nor-
rænu strandmenningarsamtakanna, 
sem standa fyrir hinni árlegu Norrænu 
strandmenningarhátíð sem fram fer í 
Ósló þessa dagana. Tónlist, bátar, hand-
verk, fyrirlestrar og fræðsla um íslenska 
strandmenningu er á meðal þess sem 
verður á dagskrá á hátíðinni. Hátíðin er 
nú haldin í fjórða sinn en fyrsta hátíð-
in var haldin á Húsavík árið 2011 og er 
Íslenska vitafélagið hugmyndasmiður og 
frumkvöðull hátíðanna.

„Þema hátíðarinnar að þessu sinni 
er báturinn og því sendir Vitafélagið 
tvo báta á hátíðina, Húna II og Ríkey,“ 
segir Sigurbjörg. Gert er ráð fyrir 
hundruðum báta til Óslóar og er flotinn 
nú á siglingu inn Óslóarfjörð og kemur 
til hafnar í Ósló í dag, fimmtudag. Auk 
þessara tveggja báta verður kynning á 
íslenskri tónlist sem fjallar um strönd og 
haf í umsjá hljómsveitarinnar Húnanna. 
Fleiri Íslendingar standa fyrir ýmsum 
kynningum og mun Arndís Jóhanns-
dóttir kynna nýtingu og verkun á roði 

fyrr og nú og þá ætlar Þorvaldur Frið-
riksson, fréttamaður að halda fyrirlest-
ur sem ber yfirskriftina Af hverju heitir 
norræni sjávarguðinn Ægir? 

Samtímis og norrænu strandmenn-
ingarfélögin kynna sinn menningararf 
og nýjungar innan strandmenningar 
halda Norðmenn  upp á 200 ára afmæli 
norsku stjórnarskrárinnar sem og 700 
ára afmæli borgarinnar.

„Tilgangur með Norrænu strand-
menningarhátíðinni er að vera vett-
vangur þar sem leikir og lærðir hittast, 
fræðast, miðla hver öðrum og mynda 
tengsl. Markmiðið er einnig að styrkja 
nýsköpun og menningu á strandsvæðum 
og koma henni á framfæri við almenn-
ing. Við viljum opna augu fólks fyrir 
mikilvægi þessa hluta vistkerfis jarðar 
og þeirri ógn sem að því steðjar. Þann-
ig verður stutt við áherslur í norrænum 
umhverfismálum og strandmenningu 
og hún kynnt fyrir umheiminum. Þetta 
eflir samstarf, samvinnu og nýsköpun í 
dreifðari byggðum landanna. 

Við stöndum vörð um hreint haf og 
virðingu fyrir þeirri menningararfleifð 
sem tengist ströndum hvers lands,“ segir 
Sigurbjörg. gunnarleo@frettabladid.is

Norræn strandmenning 
haldin hátíðleg í Ósló
Norræna strandmenningarhátíðin er sú fj órða í röðinni en fyrsta hátíðin var haldin á 
Húsavík 2011, Íslenska vitafélagið er hugmyndasmiður og frumkvöðull hátíðanna.

OKKAR BÁTAR  Vitafélagið sendir bátana Húna II og Ríkey á norrænu strandmenningarhátíðina í Ósló. Bátasmiðirnir Birkir Þór Guðmundsson 
og Guðmundur Birkisson gerðu upp Ríkey, en báturinn var upphaflega smíðaður árið 1920. 

FORMAÐURINN  Sigurbjörg Árnadóttir, 
formaður Íslenska vitafélagsins og formaður 
Norrænu strandmenningarsamtakanna, segir 
margt verða um að vera á hátíðinni.

HLJÓMSVEITIN HÚNARNIR 
 Ármann Einarsson, Eiríkur 
Stephensen, Snorri Guð-
varðarson og Linda Jóns-
dóttir, bátasmiðirnir, Birkir 
Þór Guðmundsson og
Guðmundur Birkisson. 

MERKISATBURÐIR
1932 Á Skólavörðuholti í Reykjavík var afhjúpuð stytta af Leifi 
heppna Eiríkssyni. Styttan var gjöf Bandaríkjamanna til Íslend-
inga í tilefni af þúsund ára afmæli Alþingis árið 1930.
1936 Spænska borgarastyrjöldin hófst.
1945 Potsdam-ráðstefnan hófst. Þar hittust Harry S. Truman 
Bandaríkjaforseti, Jósef Stalín, leiðtogi Sovétríkjanna, og Win-
ston Churchill, forsætisráðherra Bretlands. Fundur þeirra stóð 
til 2. ágúst.
1946 Fyrsti landsleikur Íslands í knattspyrnu var leikinn í 
Reykjavík og voru Danir andstæðingarnir. Leiknum lauk með 
sigri Dana, 3:0.
1989 Langferðabíll með 27 farþega hrapaði niður í 40 metra 
djúpt gil er hann fór út af veginum á Möðrudalsöræfum. Far-
þegarnir voru norrænir jarðfræðingar og sluppu flestir þeirra lítt 
meiddir.
1991 Arnór Guðjohnsen jafnaði afrek Ríkharðs Jónssonar með 
því að skora fjögur mörk í landsleik í knattspyrnu gegn Tyrkjum.



Halldóra Matthíasdóttir 
útibússtjóri breytti um lífs-
stíl árið 2008 með því að 

breyta mataræði sínu algerlega. 
Því næst tók hún á hreyfing-
unni og byrjaði að hlaupa. Hún 
fór sitt fyrsta maraþon 2011 og 
hljóp einnig Laugavegshlaupið 
og Jökulsárhlaupið sama ár. Það 
var svo í upphafi árs 2012 að 
hún skráði sig í Ironman-keppni í 
Cozumel í Mexíkó sem var haldin 
í lok nóvember. Ironman-keppnin 
gengur út á að synda 3,8 km, 
hjóla 180 km og hlaupa svo 42,2 
km. Í kjölfarið fór hún því einnig 
að æfa sund og hjólreiðar og lauk 
svo annarri Ironman-keppni í 
Frankfurt í fyrra og er skráð í þá 
þriðju í Kalmar í Svíþjóð í ágúst. 

ÞREYTAN HVARF EINS OG DÖGG 
FYRIR SÓLU!
Halldóra æfir að meðaltali níu 
sinnum í viku, þrisvar í hverri 
grein. „Eftir æfingar nota ég alltaf 
Magnesium Sport-spreyið því það 
hefur hjálpað mér verulega við 
endurheimt vöðva og minnkar 
líkurnar á krampa og harð-
sperrum. Ég hljóp um daginn 
með æfingafélögum mínum frekar 
langt hlaup eftir að hafa verið frá 
í nokkurn tíma vegna handleggs-
brots. Eftir hlaupið fékk ég mikla 
pirrings- og þreytuverki í sköfl-
ung og læri. Ég nuddaði vöðvana 
með Magnesium Sport-spreyinu 
og fann strax þreytuna og pirr-
inginn líða hjá. Það var eiginlega 
alveg ótrúlegt hvað það virkaði 
hratt!  

Ég notaði líka Magnesium Orig-
inal-spreyið á úlnliðinn þar sem 
ég handleggsbrotnaði um daginn 
og mér finnst það hafa hjálpað 
mér verulega í batanum.“

ÓTRÚLEGT HVAÐ 
SPREYIÐ VIRKAR   
GENGUR VEL KYNNIR  Halldóra Matthíasdóttir þríþrautarkona er mjög ánægð 
með Magnesium Sport-spreyið frá Better You og notar það eftir allar æfingar. 
Hún finnur sérstaklega mikinn mun á uppbyggingu vöðva. 

MÆLIR MEÐ
„Ég mæli eindregið með 
Magnesium Sport-spreyinu 
því það hefur hjálpað mér 
við að byggja upp vöðva, 
gegn þreytuverkjum og til 
að koma í veg fyrir krampa 
og harðsperrur.“

SÖLUSTAÐIR
Lyfja, Lyf og heilsa, 
Lyfjaver/Heilsuver, 
flest apótek, Fjarðarkaup, 
Heilsuhúsið, Blómaval, 
Garðheimar, valdar 
Hagkaupsverslanir og 
Krónubúðir, Systra-
samlagið, Þín verslun 
Seljabraut, Tri og Krossfit 
Reykjavík. 

HEIMUR VALENTINO
Hönnuðurinn Valentino Garvani gefur 
síðar á þessu ári út bókina Valentino: 
At the Emperor’s Table. Þar getur fólk 
skyggnst inn í glæsileg híbýli Valentino 
og stjörnum prýdd kvöldverðarboð hans.

TÆKIFÆRISGJAFIR
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Hnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

Útsala 
40% afsláttur

Lagersala í kjallara 

-70%

Vertu vinur okkar á Facebook

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Fyrir utan að halda úti umboðs-
skrifstofu fyrir fyrirsætur setti 
hún á fót keppnina Supermodel 

of the World árið 1980 sem var meðal 
annars haldin hér á landi um nokk-
urra ára skeið. Eileen Ford kom tvisvar 
hingað til lands. Í fyrra skiptið á 
sjöunda áratug síðustu aldar en þá 
starfaði María Guðmundsdóttir, fyrir-
sæta og síðar ljósmyndari, hjá henni 
í New York. Í seinna skiptið árið 1991 
í tengslum við fyrirsætukeppnina. Þá 
kom hún ásamt eiginmanni sínum, 
Jerry Ford, en þau ráku fyrirtækið 
saman alla tíð. 

Ford-keppnin var afar vinsæl hér á 
landi og nálægt hundrað ungar stúlkur 
sóttu um þátttöku á hverju ári. Margar 
íslenskar stúlkur hafa fengið tækifæri 
til að starfa hjá Ford Models og kynnt-
ust Eileen Ford mjög vel.  

ÚR MÓDELSTÖRFUM Í BISNESS
Eileen starfaði sjálf sem fyrirsæta 
áður en hún setti upp eigin umboðs-
skrifstofu. Eftir að hún eignaðist sitt 
fyrsta barn gaf hún fyrirsætustarfið á 
bátinn og fór að leita að heppilegum 
stúlkum til fyrirsætustarfa. Margar 
þeirra hafa öðlast heimsfrægð og má 
þar nefna Christie Brinkley, Cherul 
Tiegs, Veruschka, Jerry Hall, Grace 
Jones, Naomi Campbell, Christy Turl-
ington og Elle Macpherson. Sumar 
af fyrirsætum hennar urðu frægar 
Hollywood-leikkonur en þar má nefna 
Suzy Parker, Jane Fonda, Ali MacGraw, 
Brooke Shields, Candice Bergen, Rene 
Russo, Kim Basinger, Lauren Hutton 
og Jean Shrimpton. Þá má nefna að 
Martha Stewart starfaði sem fyrirsæta 
hjá Ford Models áður en hún varð 
sjálf risastórt fyrirtækjanafn. 

SÉRSTAKIR HÆFILEIKAR
Eileen Ford þótti hafa einstaka hæfi-
leika til að breyta „venjulegum“ stúlk-
um í stjörnur og tískudrottningar. Það 
er ekki að ástæðulausu að hún hefur 
verið kölluð móðir fyrirsætuheimsins 
í New York. Umboðsskrifstofan hefur 

gott orð á sér og það þykir eftir-
sóknarvert að fá að starfa þar. Þá lét 
Eileen sig miklu skipta velferð þeirra 
ungu stúlkna sem störfuðu hjá henni 
og lét þær yngstu borða heima hjá sér 
á kvöldin. Hún þótti jafnframt harður 
húsbóndi sem gerði miklar kröfur. Eig-
inmaður Eileen, Jerry, lést árið 2008. 

ÍSLENSKAR STÚLKUR FALLEGAR
Eileen átti það til að elta stúlkur úti 
á götu víða um heim sem henni þótti 
eiga erindi í fyrirsætuheiminn. Sjálf 
sagði hún að þær stúlkur sem vildu 
verða fyrirsætur þyrftu að vera sterkir 
persónuleikar því starfið byði upp á 
margar freistingar. Eileen sagði frá 
því í viðtali þegar hún kom hingað til 
lands að íslenskar stúlkur væru ein-
staklega glæsilegar. 

Í keppninni árið 1991 þegar Eileen 
Ford kom hingað til lands kepptu 
sextán glæsilegar stúlkur til úrslita. 
Sigurvegari var Birna Bragadóttir en 
meðal annarra þátttakanda sem síðar 
hafa skapað sér nafn í þjóðfélaginu eru 
Þórunn Lárusdóttir leikkona og Brynja 
Þorgeirsdóttir sjónvarpskona.

 ■ elin@365.is

FYRIRSÆTUMÓÐIR 
ER FALLIN FRÁ 
SVIÐSLJÓSIÐ  Fyrirsætumóðirin fræga, Eileen Ford, lést á sjúkrahúsi í 
New Jersey 9. júlí en hún varð 92 ára. Eileen hefur rekið eina frægustu 
módelskrifstofu í heimi frá árinu 1946 og gert margar stúlkur að stórstjörnum.

Í TEXAS
Þessi mynd af Eileen 
Ford og fyrrverandi fyrir-
sætunni Joan Severance 
var tekin á tískusýningu 
í Houston í Texas árið 
2010.
NORDICPHOTOS/GETTY

FORDKEPPNIN Á ÍSLANDI Fordkeppnin árið 1991 þegar Eileen og eiginmaður hennar, Jerry Ford, komu til Íslands. Hér með Birnu 
Bragadóttur sem bar sigur úr býtum í keppninni.  LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR/365BBætiefni

B vítamín styrkir taugarnar, eykur orku og eflir ónæmis-n styrkir taugarnar, eykkur orkku og eflir ón
kerfið. NNutra eru gæða vítamín á betra verði.

Save the Children á Íslandi
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Flugustangarsett - Diskabremsuhjól - Línur

Flugustangarsett frá Jaxon. 

Monolith er nýjasta stöngin 
frá Jaxon. Lína 4-5-6-7- eða 8. 

Gott diskabremsuhjól, 
lína að eigin vali og 
góður hólkur.

Fullt verð 38.900 kr 

Tilboð 29.900 kr.

Tvíhendu tilboð 

14 Feta  
Jaxon tvíhenda,
large arbour hjól,
shimano skotlína og hólkur 

Fullt verð 54.900 kr 

Tilboð 39.900 kr. 

Polaroid Veiðigleraugu
Polaroid gleraugu í miklu úrvali 

verð frá 2.990 kr. 

Jaxon vöðlur  

Líklega bestu vöðlurnar
fyrir peninginn. 4 og 5
laga vöðlur, engir 
saumar á innannverðum 
skálmum vasi, belti 
og poki fylgja.

Fullt verð 34.900 kr 
Tilboð 24.900 kr 

Barnavöðlur

Frábært á smáfólkið. 

Allir út að busla, veiða eða 
bara vera út í rigningunni með 
þurrar fætur. 

Vandaðar og níðsterkar vöðlur 
Fást í bleiku, grænu, bláu og 
mosagrænu. 

St. 21 – 41 

Verð 9.900 kr 

Strandveiðisett 
Jaxon 15 feta stöng, 6 legu stórt hjól, 
250m af 100 punda ofurlínu, taumar, 
sökkur, beituteygja, beita og nælur 
fylgja. Fullt verð 43.390 kr .

Tilboð  34.900 kr. 
Okkar lang besta strandveiðisett !

Ódýrt byrjenda strandveiðisett 
Jaxon 15 feta stöng, 6 legu hjól,  
250 metrar af 35 punda línu,
taumar, sökkur og nælur .
Fullt verð 23.800 kr 

Tilboð  19.900 kr. 

Snowbee U bátur 

Snowbee U bátur, þriggja hólfa 

Fullt verð 27.900 kr
Tilboð 19.900 kr. 

Veiðihjól

Jaxon Marion er 
ódýrt en gott 
3 legu hjól frá Jaxon 
fæst í tveimur 
stærðum
Verð 3.590 kr

Nýtt strandveiðihjól frá Jaxon. 
6 legur, 2 spólur sem taka mis 
mikið magn af línu og eru
sér hannaðar til að köstin verði 
sem lengst, rústfríar legur.
Tekur um 300 metra af 0.40mm 
línu Verð 15.900 kr 

Jaxon Dolphin 
Strandveiðihjól 
ódýrasta stóra 
strandveiðihjólið 
okkar. 3 Legur auka 
spóla. Tekur 250 
metra af 0,40mm línu. 
Verð 5.990 kr

ðð

Stórt og öflugt 
strandveiðihjól með 
6 legum og auka 
spólu.Fæst í tveimur 
stærðum 650 og 750 
sem  tekur um 300 
metra af 0.40 línu. 
Verð 8.950 kr

kjavík, Sími 552

Diskabrem

16. Opið á sunnu
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FrFráá

AlAllili
babarr
þuþurr

VaVann
FáFáss
momo

StSt. . 
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Flökunarhnífar Stangarhaldarar
Gott úrval af flottum 
flökunarhnífum 
frá 1.990 kr.

Komdu með 
gamla hnífinn 
og við brýnum 
hann fyrir þig 
og hann verður 
sem nýr fyrir 
750 kr.

Þessir hafa sannað sig í gegnum 
árin 

Fullt verð 9.900 kr 
Tilboð 7.900 kr 

kr.

n 
m m
gg
ðður

Jaxon byrjenda flugustangarpakki  Snowbee öndunarvöðlur Makrílslóðar

ihhjjjjjjjóóóll

on byrjenda fluugguussttaannggaarpaakkkkii  
Stöng, lína, hjól,10 flugur, taumur,
derhúfa og polaroid 
veiðigleraugu.

Frábært 
verð 19.900 kr 

Snowbee  
öndunarvöðlur 
með áföstu stígvéli. 

Fullt verð 34.900 kr.

Tilboð 
29.900 kr 

Einnig til í mittis  
verð 26.900 kr.

Mikið úrval af makrilslóðum 

Verð frá 495 kr.

30% 
afsláttur
af vöðluskóm ef 
keyptar eru jaxon 
öndunarvöðlur 
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Heilu fjöllin af fötum, skóm og 
kössum taka á móti blaðamanni 
þegar hann mætir í fataflokkun 

Rauða krossins í Skútuvogi. Það gerir 
líka hinn skælbrosandi Örn Ragnars-
son verkefnisstjóri sem hefur lofað að 
leiða okkur í allan sannleikann um þá 
starfsemi sem fram fer í þessu stóra 
vöruhúsi. „Vinnan hjá okkur byrjar á 
hverjum morgni með því að það kemur 
tuttugu feta gámur frá Sorpu sem 
venjulega er fullur af fötum eða um 
þrjú tonn. Þá hefjumst við handa við að 
losa hann og vinsum úr bestu flíkurnar 
fyrir búðirnar og í það sem við notum 
í hjálparstarf,“ lýsir Örn og bendir á 
að gríðarleg aukning hafi orðið síðustu 
tvö ár á þeim fötum sem berast Rauða 
krossinum. „Í fyrra jókst magnið um 
270 tonn, og það sem af er þessu ári hef 
ég flutt út 120 tonnum meira en á sama 
tíma í fyrra.“

HEIMSMARKAÐUR FYRIR NOTUÐ FÖT
Það sem Rauði krossinn getur ekki nýtt 
sér er flutt út og selt. „Á síðasta ári fóru 
yfir 1.600 tonn þá leiðina sem gaf 87 
milljónir í tekjur,“ segir Örn og tekur 
fram að mikill markaður sé fyrir notuð 
föt í heiminum. „Við skiptum við tvö 
fyrirtæki í Evrópu sem flokka fötin í 250 
til 300 flokka eftir efni, stærð og mark-
aði og svo selja þeir þetta áfram. Mikið 
af því sem hér fer í gegn endar í Afríku, 
Austur-Evrópu eða Miðausturlöndum 
og austur í Kasakstan,“ segir Örn en 
innan við tíu prósent af öllum fötum fer 
í endurvinnslu.

VELJA ÞAÐ BESTA
Fimmtíu tonn af fötum fara í Rauða-
krossbúðirnar og fataúthlutanir og um 
20 tonn í hjálparstarf til Hvíta-Rúss-
lands. „Við stillum yfirleitt upp færibandi 
við gáminn og losum úr hverjum poka, 
skoðum og vinsum úr það besta. Þær 
Sigrún Jóhannsdóttir og Guðbjörg Pálma-
dóttir þekkja þetta allt saman og ráða því 
hvað verður eftir,“ segir Örn og bendir á 
að önnur þeirra sé fyrrverandi handa-
vinnukennari og hin prjónahönnuður. 

Örn gengur nú yfir í næsta sal þar 
sem gæðafötin eru geymd. „Hér fer hin 
eiginlega úrvinnsla fram. Stelpurnar taka 
hverja flík og athuga hvort hún stenst 
gæði, hvort það séu saumsprettur, rifnir 
vasar eða blettir. Við viljum ekki setja 
slíkt í búðirnar.“ 

Örn gengur lengra og bak við fataslá 
sem hlaðin er dýrindis pelsum er að 
finna heilt borð fullt af skartgripum. „Við 
fáum mikið af skartgripum sem margir 
eru ekki í lagi. Öðru hverju myndum við 
starfshópa og lögum þá eða búum til 
nýja skartgripi úr gömlum.

LOPAPEYSUR Í VIÐGERÐ
Örn röltir fram hjá stöflum af pokum 
sem greinilega eru fullir af lopapeys-
um. Inntur eftir innihaldinu segir hann; 
„Þetta eru peysur sem eru á leið í 
viðgerð. Deildirnar á Egilsstöðum og 
Kópavogsdeildin fá senda flesta pok-
ana því þar eru svo góðar prjónakon-
ur,“ segir hann en lopapeysur seljast 
eins og heitar lummur í Rauðakross-
búðinni á Laugavegi.

BRÚÐARKJÓLAR OG BÚNINGAR
En hvað er nú það skrítnasta sem 
hefur borist í gámunum? „Ja, það er nú 
ýmislegt. Stundum berast hjálpartæki 
ástarlífsins,“ segir Örn kíminn og spyr 
svo Guðbjörgu hvort hún muni eftir 
einhverju. „Um daginn kom legsteinn í 
gámnum, en það voru held ég mistök,“ 
svarar hún hlæjandi. Guðbjörg segist 
annars safna þeim brúðarkjólum sem 
berast. „Síðan lána ég þá stundum í 
tökur,“ segir hún en Örn bendir á að 
búningahönnuðir hafi stundum sam-
band og leggi fram beiðnir um sér-
stakan fatnað. 

NÝ FÖT ÚR VERSLUNUM
Við endum yfirferð okkar á svæði þar 
sem pakkað er fötum sem ætluð eru í 
hjálparstarf í Hvíta-Rússlandi. „Konur 
úti um land búa til staðlaða fatapakka 
fyrir smábörn og eldri krakka en því 
til viðbótar eru send sérvalin föt,“ 
segir Örn og bendir á tvo risakassa 
með nýjum barnastígvélum og öðrum 
ónotuðum fötum. „Við fáum töluvert af 
nýjum fötum frá verslunum sem ekki 
má selja innanlands,“ útskýrir Örn og 
segir að fleiri fyrirtæki mættu hafa 
hugsun á því að koma fötum til hans. 
„Ég veit að enn er verið að urða nýjan 
fatnað uppi í Álfsnesi. Mig langar til 
að benda þessum fyrirtækjum á að við 
getum ábyrgst að fötin fari úr landi,“ 
segir Örn sem finnst alltaf gaman í 
vinnunni.

 ■ solveig@365.is

FLOKKA ÚR 20 FETA 
GÁMI DAGLEGA
ENDURNÝTING  Hver vinnudagur í fataflokkun Rauða krossins hefst á því 
starfsmenn og sjálfboðaliðar tæma þrjú tonn af fötum úr tuttugu feta gámi.

FLOKKA
Þau Helga Thomsen og 
Einar Sch. Thorsteinsson 
vinna hörðum höndum 
við að flokka og para skó.

VERKEFNISSTJÓRI
Örn Ragnarsson ræður 
lögum og lofum í fata-
flokkun Rauða krossins.

METUR GÆÐI Guðbjörg Pálmadóttir fer yfir fatnaðinn og athugar hvort nokkuð leynist saumsprettur eða blettir í honum. MYND/PJETUR

TÍSKA

ENDURNÝTA 
SKARTGRIPI
„Við fáum mikið 
af skartgripum 
sem margir eru 
ekki í lagi. Öðru 
hverju myndum 
við starfshópa þar 
sem búnir eru til 
nýir skartgripir úr 
gömlum, eða lag-
aðir þeir sem eru 
bilaðir.“

Útsalan 
í fullum gangi 

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my style

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

ÚTSALAN  
Í FULLUM GANGI 

30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum

Verslunin Belladonna

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 10–15.
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Gerið góð kaup á góðri vöru,  
á mjög góðu verði.

„Kryddaðu” fataskápinn   
með fatnaði frá

30% 
afsláttur af öllum útsölufatnaði

NÝTTKORTATÍMABIL

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS



ÞJÓÐHÁTÍÐ
140 ára

Hljómsveit in goðsagna-
kennda Quarashi spilar 
á Þjóðhátíð í ár en sveit-

in hefur aldrei áður haldið tón-
leika í Vestmannaeyjum. Quar-
ashi verður aðalatriðið á laugar-
dagskvöldinu þar sem hún mun 
spila öll sín þekktustu lög á stóra 
sviðinu í Herjólfsdal. Sveitin starf-
aði á tímabilinu 1996-2005 og náði 
miklum vinsældum hérlendis auk 
þess sem hún vakti nokkra athygli 
erlendis, þá helst í Japan og Banda-
ríkjunum. Sölvi Blöndal, forsprakki 
hljómsveitarinnar, lofar frábær-
um tónleikum og mikilli upplifun 
fyrir þjóðhátíðargesti enda sé tón-
list Quarashi stór og mikil og þurfi 
marga áhorfendur til að njóta sín. 
„Þetta verða einu tónleikar okkar 
í sumar og kannski þeir síðustu á 
ferlinum, hver veit. Ég hef aldrei 
komið til Vestmannaeyja og hlakka 
mikið til að spila í dalnum. Í sjálfu 
sér veit ég ekkert hvað ég er að fara 
út í en hef bara heyrt góða hluti um 
Þjóðhátíð og heimamenn.“ Allir 
fyrrverandi meginliðsmenn sveit-
arinnar verða með í Eyjum en auk 
Sölva eru það Höskuldur Ólafsson, 
Steinar Fjeldsted, Ómar „Swarez“ 
Hauksson og Egill „Tiny“ Thor-
arensen. 

Flestir þjóðhátíðargestir eru 
ungt fólk sem var á leikskóla-
aldri þegar fyrsta plata sveitar-
innar kom út. Sölvi segir það vera 

skemmtilega upplifun að spila 
fyrir nýja aldurshópa sem þó 
þekki tónlist þeirra vel. „Ég upp-
götvaði það fyrst fyrir alvöru á 
Bestu hátíðinni árið 2011 hvað við 
vorum að spila fyrir ungt fólk. Ég 
labbaði aðeins út fyrir og leit yfir 
áhorfendurna. Þetta voru allt um 
16-20 ára krakkar sem voru varla 
fædd þegar fyrsta plata okkar kom 
út. Það var alveg frábær sjón.“

NÝTT LAG Í HAUST
Quarashi gaf út nýtt lag í vor, Rock 
On, sem hefur fengið mikla spil-
un en tíu ár eru síðan sveitin sendi 
síðast frá sér nýtt lag. Sölvi segir 
hljómsveitina stefna á að senda 
annað lag frá sér í lok ágúst eða 
snemma í september. „Þótt Quar-
ashi muni kannski aldrei spila 
framar er þessi frumþörf alltaf til 
staðar, að semja tónlist. Hún er jú 
rótin að þessu öllu saman. Quar-
ashi hefur alla tíð verið mér hug-
stæð. Ef ég er í stuði til að búa til 
tónlist geri ég það. Það þýðir þó 
ekki að ég geri það alla tíð. Ég er 
í miklu stuði þessa dagana en við 
verðum bara að sjá til hvernig 
málin þróast næstu árin.“

Ferill sveitarinnar var við-
burðaríkur og margt stendur upp 
úr í minningunni að sögn Sölva. 
„Við fórum á einu ári úr því að 
spila fyrir tvo unglinga í félags-
miðstöð hér heima í að hita upp 

fyrir Eminem í Bandaríkjunum. 
Það sem stendur upp úr er að hafa 
fengið tækifæri til að taka þetta 
nánast alla leið. Við trúðum á 
okkur allan tíman og það er ótrú-

lega gaman að horfa til baka og 
rifja upp þetta tímabil. Við vorum 
til dæmis fyrsta íslenska hljóm-
sveitin sem fyllti Laugardalshöll 
og einnig sú fyrsta sem gaf út lag á 

MP3-formi sem var mikil nýjung á 
þeim tíma. Auk þess hituðum við 
upp fyrir Prodigy hér heima þann-
ig að þetta var ferðalag sem ég get 
hiklaust mælt með.“

Quarashi mætir í Herjólfsdalinn
Hljómsveitin Quarashi verður aðalnúmerið á Þjóðhátíð í ár en þetta verða einu tónleikar sveitarinnar á þessu ári. Nýtt lag frá 
sveitinni kom út í vor og annað er væntanlegt í lok sumars. Hljómsveitin starfaði á árunum 1996–2005 og naut mikilla vinsælda.

Þrír félaga Quarashi sem spila á Þjóðhátíð: Steinar Fjeldsted, Sölvi Blöndal og og Egill „Tiny“ Thorarensen.  MYND/DANÍEL
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Við sögðum að sjálfsögðu já 
þegar við vorum spurð-
ir í vetur hvort við vild-

um spila á Þjóðhátíð. Þetta er al-
gert óskagigg enda mörg þúsund 
manns á svæðinu,“ segir Jök-
ull Júlíusson, söngvari Kaleo en 
sveitin spilar á Þjóðhátíð í fyrsta 
sinn í ár. Sjálfur hefur Jökull 
aldrei farið á Þjóðhátíð en hefur 
góða reynslu af Eyjamönnum. 
„Við höfum verið að spila dálít-
ið í Eyjum að undanförnu og það 
er mikil stemning í Eyjamönnum 
sjálfum.“

Jökull hlakkar til að upplifa 
Þjóðhátíð. „Ég er að fá félaga minn 
frá Danmörku í heimsókn og hann 
ætlar með, enda er ég búinn að 
lofa honum miklu fjöri,“ segir Jök-
ull sem gefst þó ekki mikill tími til 
að anda að sér stemningunni. „Við 
verðum í Eyjum á föstudagskvöld-
inu, á Siglufirði á laugardag og á 
Akureyri á sunnudag.“

Heimsfrægir í Mosfellsbæ
Frægðarsól Kaleo hefur risið hratt 
á rúmu ári. „Þetta fór hratt af stað 
þá og hefur undið upp á sig síðan. 
Í kjölfarið á Vor í Vaglaskógi fór 
fólk að hlusta á önnur lög eftir 
okkur, við fengum plötusamn-
ing, platan kom út í nóvember 
og í síðustu viku fengum við af-
henta gullplötu,“ segir Jökull og 
finnur ekkert neikvætt við frægð-
ina. „Enda held ég að við séum nú 
bara heimsfrægir í Mosfellsbæ og 
þar þekktum við alla fyrir hvort 
eð er,“ segir Jökull glaðlega. Hann 
segir lítið um að hann sé beðinn 
um eiginhandaráritun á förnum 
vegi.

Hugur Kaleo-strákanna stefn-
ir þó hátt. Í það minnsta út fyrir 
landsteinana. „Við fórum í lítinn 
Evróputúr í maí. Þá fórum við til 
Danmerkur, Eistlands og Lett-
lands. Svo erum við á leiðinni 
á G! Festival í Færeyjum 19. júlí 
og líklega förum við til London í 
haust,“ segir Jökull en sveitinni 
var einnig boðið að spila í Kanada 

um verslunarmannahelgina. „En 
við vorum spenntari fyrir að spila 
á Þjóðhátíð.“

Rokk og ról og ballöður
En hver er draumurinn? „Bara að 
geta haldið áfram að gefa út tón-
list og að næsta plata verði betri 
en sú síðasta,“ svarar Jökull af 
sinni alkunnu hógværð. 

Kaleo leggur nú grunn að 
næsta hljómdiski en nýtt lag verð-

ur líklega gefið út í lok júlí. „Plat-
an verður fjölbreytt eins og síð-
asta plata. Við segjum stundum 
að við nennum ekki að vera ein-
hæfir enda engin ástæða til, sama 
hvað tónlistargagnrýnendum og 
fleirum finnst um það.“

En hvað fá gestir Þjóðhátíðar að 
heyra? „Við ætlum að spila okkar 
þekktustu lög, kannski í bland við 
eitthvað nýtt. Við vonum að fólk 
syngi með og njóti.“

Nennum ekki að 
vera einhæfir
Kaleo spilar í fyrsta sinn á Þjóðhátíð í ár. Sveitin skaust upp á stjörnuhimininn 
fyrir rétt rúmu ári. Hún hefur fangað hug og hjörtu Íslendinga og stefnir nú út 
fyrir landsteinana. En fyrst er það Þjóðhátíð, og strákarnir hlakka til.

Kaleo hlaut gullplötu á dögunum þegar 5.000 eintök höfðu selst af fyrstu plötu hljóm-
sveitarinnar.

Þrátt fyrir mörg þúsund gesti á hverju ári 
er skipulag Þjóðhátíðar í nokkuð föst-
um skorðum þar sem Þjóðhátíðarnefnd og 
mörg hundruð sjálfboðaliðar vinna saman 
að uppsetningu þessarar elstu útihátíð-
ar landsins. Hörður Orri Grettisson, einn 
nefndarmanna Þjóðhátíðarnefndar, segir 
undirbúning Þjóðhátíðar hefjast strax 
eftir verslunarmannahelgi þótt eðlilega 
gangi mest á síðustu vikurnar fyrir Þjóðhá-
tíð. „Nefndin hittist í byrjun október þar 
sem línurnar eru lagðar fyrir árið. Á loka-
metrunum fer allt í gang inni í dal þar sem 
nokkur hundruð sjálfboðaliðar hjálpa til 
við að setja upp svæðið. Þeir hafa allir vel 
skilgreint hlutverk og því gengur allt eins 
og vel smurð vél.“

Tugir sjálfboðaliða frá ÍBV sjá um gæslu 
en um 100 manns starfa við hana milli kl. 
21 til 5 um morguninn. „Á okkar vegum 
verða við gæslustörf í Herjólfsdal þrír 
bráðatæknar, þrír neyðarflutningamenn 

sem hafa til umráða tvo fullbúna sjúkra-
bíla, fjöldi lögreglumanna, hjúkrunarfræð-
ingar, læknir er á sólahringsvakt í daln-
um auk þess sem yfirmaður sálgæslunn-
ar er doktor í sálfræði. Einnig er mjög gott 
myndavélakerfi með níu eftirlitsmyndavél-
um í dalnum til að tryggja sem mest öryggi 
þjóðhátíðargesta. Auk þess er sjúkrahúsið 
hér fullmannað þannig að allt í allt er þetta 
gríðarstór hópur fólks sem kemur að hátíð-
inni með einum eða öðrum hætti.“ 

Þótt skipulag hátíðarinnar sé í föstum 
skorðum tekur hún þó breytingum milli 
ára að sögn Harðar. „Eyjamönnum þykir 
auðvitað vænt um Þjóðhátíð og hafa marg-
ir sterkar skoðanir á henni. Við í Þjóðhá-
tíðarnefnd þurfum alltaf að takast á við 
þá áskorun að hlusta á bæjarbúa og halda 
í gamlar hefðir en um leið að þróa hátíð-
ina til nútímans, eins og við höfum reynd-
ar gert með góðum árangri undanfarin ár 
að mínu mati.“

Skipulag í föstum skorðum
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„Gríðarstór hópur fólks 
kemur að hátíðinni með 
einum eða öðrum hætti,“ 
segir Hörður Orri Grettisson, 
einn nefndarmanna í 
Þjóðhátíðarnefnd.

John Grant kemur fram á Þjóðhá-
tíð í fyrsta skipti í ár. Grant stíg-
ur á svið klukkan 23.15 laugar-
daginn 2. ágúst en í kjölfarið hefst 
hin margrómaða flugeldasýning. 
Quarashi er svo á dagskrá 00.15

Grant hreifst sem kunnugt er af 
landi og þjóð við fyrstu komu til 
landsins á Iceland Airwaves árið 
2011. Hann sneri aftur til að taka 
upp síðari sólóplötu sína, Pale 
Green Ghost, nokkrum mánuðum 
síðar og ákvað í kjölfarið að setj-
ast hér að. Hann hefur hins vegar 
aldrei komið til Vestmannaeyja. 
Þegar ljóst var að hann myndi 
spila á Þjóðhátíð sagðist hann líta 
á það sem frábært tækifæri til að 
sækja eyjarnar heim. 

Grant hefur gaman af ljós-
myndun og hefur tekið margar 
fallegar myndir af því sem fyrir 
augu hans ber hér á landi. Mörg-

um þeirra deilir hann með aðdá-
endum sínum á Facebook. Hann 
hlakkar mikið til að koma til 
Eyja og ljóst að þar er margt fyrir 
augað.

Grant upplýsti í viðtali við 
Fréttablaðið í byrjun júní að hann 
komi mestmegnis til með að taka 
lög af Pale Green Ghosts, sem kom 
út í fyrra, en líka nokkur af fyrstu 
sólóplötunni Queen of Denmark 
sem kom út 2010.

Grant var tilnefndur til Brit-
verðlaunanna fyrr á þessu ári sem 
besti alþjóðlegi tónlistarmaður-
inn og skipaði sér þar í flokk með 
ekki ómerkari mönnum en Just-
in Timberlake, Eminem, Drake 
og Bruno Mars, en hinn síðast-
nefndi hreppti hnossið. Hann var 
svo valinn söngvari og lagahöf-
undur ársins á Íslensku tónlistar-
verðlaununum í mars. 

John Grant kemur til 
Eyja í fyrsta skipti
John Grant tók tilboði um að spila á Þjóðhátíð 
fagnandi, enda lítur hann á það sem kærkomið 
tækifæri til að heimsækja Vestmannaeyjar.

John Grant tók ástfóstri við Ísland árið 2011 en hefur aldrei komið til Eyja. 
 MYND/ARNÞÓR
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Ég er þegar búin að smyrja 50 flat-
kökur með hangikjöti en þær eru 
ómissandi á hátíðinni,“ segir El-

ínborg Jónsdóttir, húsmóðir í Eyjum. 
„Ég er að verða 73 ára og hef farið á 
allar Þjóðhátíðir nema fjórar síðan ég 
fæddist. Þjóðhátíð hefur verið ríkur 
þáttur í lífi fjölskyldu minnar. Við 
erum alltaf með tjald á svæðinu, búið 
húsgögnum; sófa, borði og stólum. Ég 
á ekkert nema góðar minningar um 
Þjóðhátíð,“ segir Elínborg. 

Stórfjölskylda Elínborgar kemur 
saman í tjaldinu sem heitir Laufás 
eftir bæ ömmu hennar og afa. „Við 
flytjum ekki í Dalinn en erum þar alla 
daga. Á fimmtudeginum er tjaldað, á 
föstudagsmorgni er síðan farið með 
allt hafurtaskið, nesti og nýja skó, eins 
og það er kallað,“ segir hún. „Setning 
hátíðarinnar er hálf þrjú og þá mætir 
maður á svæðið, klæddur eftir veðri en 
þó alltaf í betri fötum. Mér finnst allt-
af mikil stemning á Þjóðhátíð og þetta 
er stór hluti af menningu okkar Eyja-
fólks,“ segir Elínborg ennfremur.

Margt hefur breyst
Hún segir að hátíðin hafi breyst mikið 
í áranna rás. „Sumt er betra en annað 
verra, eins og gengur. Mér finnst vera 
of mikil drykkja á nóttunni. Ég hef 
alltaf átt auðvelt með að skemmta 
mér vel án áfengis. Fólk hefur auðvitað 
alltaf haft vín um hönd en meira síð-
ustu árin. Á árum áður var umgjörðin 
meira heimagerð. Núna er meira lagt 

í allan undirbúning og frægir lista-
menn koma fram. Þegar ég var að 
alast upp var skemmtunin nær ein-
göngu í höndum heimamanna, til 
dæmis mikið um einsöng. Það væri 
varla boðlegt í dag. Þá var einnig meira 
lagt upp úr íþróttum að deginum. Ég 
hef engu að síður gaman af að fylgj-
ast með þeim frægu listamönnum sem 
koma fram.“  

Mikil stemning
Elínborg segir ævinlega hafa verið 
mikla hátíðarstemningu á Þjóðhátíð. 
„Mér hefur alltaf þótt langskemmti-
legast að deginum þegar húsmæður 
í tjöldunum bjóða upp á kaffi og fínt 
meðlæti. Það er stór partur af upp-
runalegu Þjóðhátíðinni okkar. Mikil 
gestrisni alls staðar og nægar veiting-
ar. Áður fyrr var boðið upp á reyktan 
lunda en hann fæst ekki lengur. Það 
hefur alltaf verið gestkvæmt í tjaldinu 
okkar, sungið og spilað. Mér líst reynd-
ar vel á Eyjalagið í ár, það er grípandi. 
Maðurinn minn, sem nú er látinn, 
Guðjón Pálsson skipstjóri, spilaði allt-
af á harmóníku og það bjó til stemn-
ingu á svæðinu. Bróðir minn spilaði 
á gítar og svo sungu allir viðstaddir 
háum rómi. Það var alltaf mikil tónlist 
í kringum okkur. Ég er af stórri Vest-
mannaeyjaætt og það kemur alltaf stór 
hópur af ættingjum af landi sem leit-
ar uppi Laufástjaldið. Mér finnst svo 
mikið atriði að halda í gamlar hefðir 
og fjölskyldustemninguna.“  

Vil halda í gömlu hefðirnar
Elínborg Jónsdóttir er alin upp í Vestmannaeyjum og hefur sótt Þjóðhátíð frá unga aldri. Hún segist alltaf hlakka til þegar hátíðin 
nálgast. Margt hefur þó breyst í áranna rás, til dæmis sáu heimamenn sjálfir um öll skemmtiatriðin hér áður fyrr.

Þjóðhátíð 1965.

Í tjaldinu Laufási kemur stórfjölskyldan saman yfir kræsingum.

Nýtt  
tyggigúmmí 

fyrir tennurnar
- gott að tyggja!

Gefðu tönnunum 
aukakraft

Kalk
Kalk er nauðsynlegt  
fyrir viðhald tanna

Flúor
Flúor verndar tennur
fyrir skemmdum

Xylitol
Sykurlaust tyggigúmmí flýtir 
fyrir jafnvægi í gerlaflóru 
munnsins

t
Góð viðbót við  
tannburstun

Elínborg Jónsdóttir (til hægri) ásamt Bergljótu Björnsdóttur.
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Foreldrum okkar leist ekkert á þetta og 
héldu fund. Þar varð niðurstaðan sú 
að við fengjum að fara ef við yrðum hjá 

frænku hans Adda í Eyjum,“ segir Jóhann 
Bachmann, trommari Skítamórals, þegar hann 
rifjar upp hvernig ung og efnileg sveit fjögurra 
fimmtán ára stráka frá Selfossi fékk boð um að 
spila á Þjóðhátíð í fyrsta sinn. 

Ólýsanleg tilfinning
Þótt upplifunin hafi verið einstök fyrir ung-
lingana árið 1991 er það Þjóðhátíðin sex árum 
síðar sem er Hanna einna minnisstæðust. „Þá 
vorum við aðalbandið í fyrsta sinn, ásamt Sál-
inni. Það var hreint ótrúleg upplifun. Þessar 
hljómsveitir skiptu öllum kvöldunum á milli 
sín en síðasta kvöldið vorum við saman uppi á 
sviði með Sálinni og það var ólýsanleg tilfinn-
ing,“ lýsir hann „Maður var með gæsahúð allan 
tímann.“

Allir glaðir í dalnum
Ekki gafst mikill tími til skemmtanahalds 
fyrir sveitina það árið enda taka tónleikar 
hvert kvöld mikla orku.

„Í ár spilum við bara á laugardagskvöld-
ið, fyrst á kvöldvökunni og svo á ballinu. Þeir 
sem það vilja ættu því að geta skemmt sér eftir 

það,“ segir Hanni sem sjálfur er fæddur í Vest-
mannaeyjum og hefur því sótt ófáar Þjóðhátíð-
ir frá barnsaldri.

Inntur eftir því hvað það sé við Þjóðhátíð 
sem dragi allt þetta fólk að segist Hanni halda 
að það sé gleðin, kætin og hamingjan. „Það 
er eitthvað sem gerist í dalnum sem gerir alla 
glaða.“

Gamlir slagarar og nýir
Hanni segir gesti Þjóðhátíðar mega búast 
við að heyra gömul og góð Skítamóralslög á 
borð við Farinn og Ennþá. „Svo spilum við 
líka nýja lagið okkar, Þú (ert ein af þeim). Við 
höfum í gegnum tíðina reynt að taka cover-
lög á böllum en fólk vill það ekkert. Það vill 
bara heyra okkar lög. Þess vegna höldum við 
okkur við það,“ segir Hanni en honum finnst 
sjálfum mesta fjörið að spila Ennþá og Æði á 
böllum. „Þá verður allt vitlaust.“

Auk þessa verða eyjalög Skítamórals örugg-
lega á dagskrá en það eru Þú veist hvað ég 
meina mær frá 1997 og Draumur um þjóðhá-
tíð frá 2003. 

Nýtt lag og mikið um að vera
Skítamórall hefur annars margt á prjónunum. 
„Það kemur nýtt lag frá okkur í haust og svo 

erum við að spila á fullu og þegar búið að bóka 
verkefni í vetur.“

Félagarnir í Skítamóral eru sex. Það eru 
Hanni, Addi, Gunni Óla og  Herbert sem skip-
uðu upphaflega bandið en auk þess eru með 
þeim þeir Einar Ágúst og Gunnar Þór. „Einar 

tók sér frí í tíu ár en er nú kominn aftur. Það 
er mjög gaman að vera komnir saman að nýju. 
Það gerist eitthvað ákveðið þegar við erum 
komnir allir saman upp á svið. Við dettum í 
einhvern svakalegan gír og gleðin og stemn-
ingin á sviðinu verður mikil,“ segir Hanni. 

Gæsahúð á sviðinu með Sálinni
Strákarnir í Skítamóral voru ekki nema 15 ára þegar þeir spiluðu fyrst á Þjóðhátíð 1991. Þeir hafa verið fastagestir í Eyjum en um 
næstu verslunarmannahelgi spila þeir á Þjóðhátíð í sjöunda sinn. Gestir í Eyjum fá gömlu slagarana í æð auk nýs efnis frá sveitinni.

Það er alltaf mikið fjör þegar strákarnir í Skítamóral koma saman. MYND/GASSI

Golf
Eyjamenn eiga glæsilegan golfvöll sem er einn besti 18 holu völlur 
landsins og einn af 200 bestu völlum Evrópu.

Fuglalíf og klettafjör
Í Vestmannaeyjum er líf í björgunum en vel þekkt er sú iðja Eyja-
manna að spranga í klettunum. Þetta finnst bæði börnum og full-
orðnum skemmtilegt. Best er að fara varlega því slysin gera ekki 
boð á undan sér.

Ferðamenn geta einnig gengið á fjöll. Til 
dæmis má nefna tindana sjö sem um-

kringja byggðina. Þar er gengið um 
söguslóðir og misbrattar hlíðar. 
Klettarnir iða af fuglalífi og Vest-
manneyjar eru sannkölluð paradís 

fuglaskoðarans.

Höfin blá
Ýmsir aðilar bjóða upp á bátsferðir af ýmsum 

toga frá Vestmannaeyjum. Til dæmis Viking 
tours sem sigla kringum eyjuna, fara í hvala-
skoðunarferðir, sjóstangveiðiferðir og skoð-
unarferð til Surtseyjar.

Ribsafari býður einnig upp á spennandi 
afþreyingu. Siglingu í harðbotna slöngu-
bátum, lundaskoðun, ýmsar sérferðir og 
annað skemmtilegt.

Söfn
Í Eyjum eru nokkur söfn, þar á meðal 
Náttúru gripasafnið, Byggðasafnið og 

Surtseyjar stofa.
Eldheimar er glænýtt og 

spennandi safn sem miðl-
ar fróðleik um eldgos-

ið í Eyjum 1973.

Afþreying í Eyjum
Þótt flestir mæti á Þjóðhátíð til að taka þátt í hátíðahöldunum 
í Herjólfsdal er ýmislegt annað hægt að gera í eyjunum. 

Meðal þeirra sem bjóða upp á bátsferðir frá Eyjum er ribsafari.is. Þegar Jón var beðinn um að semja Þjóðhátíðar-
lagið fyrir árið 2014 síðastliðið haust var það 
auðsótt af hans hálfu. „Ég þurfti ekki að hugsa 

mig tvisvar um. Þarna var gamall draumur að ræt-
ast. Ég hef oft farið á Þjóðhátíð og upplifað stemn-
inguna. Ég tók þessari áskorun því fagnandi,“ sagði 
Jón þegar blaðamaður náði tali af honum í Hvíta-
Rússlandi þar sem hann var á ferð með knattspyrnu-
mönnum FH vegna Evrópuleiks. 

Jón segist hafa farið fyrst á Þjóðhátíð árið 2003 
og nokkrum sinnum síðan. Bæði 2011 og 2012 kom 
hann fram á hátíðinni. „Ég þekki algjörlega stemn-
inguna og þegar kom að því að semja texta var ég 
ekkert að finna upp hjólið. Frekar að setja á blað 
hina týpísku stemningu sem allir þekkja sem hafa 
verið á Þjóðhátíð. Síðan þurfti ég að huga að því að 
lag og texti væru þannig að allir gætu sungið með,“ 
segir Jón sem hefur fengið mjög góð viðbrögð við 
laginu, jafnt frá Eyjamönnum sem öðrum. 

Á föstudagskvöldið á Þjóðhátíð kemur Jón fram og 
frumflytur lagið fyrir gesti ásamt hljómsveit sinni. 
„Hljómsveitin klæðir lagið í fullan skrúða. Það væri 
ekkert varið í þetta ef ég væri einn með kassagít-
arinn. Ég er farinn að hlakka mikið til, enda veit 
ég að þetta verður sérstök stemning.“

Ljúft að vera til
Í Herjólfsdalnum, við lífsins njótum. 
Það er svo ljúft að vera til.   
Vináttuörvum allt í kring skjótum. 
Samveran veitir birtu og yl.   

Hér er hamingja, ást og gleði. 
Stemmingin í dalnum er svo blíð. 
Forréttindi að vera með í, 
veisluhöldunum á Þjóðhátíð.     

Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 

Í bleikri brekkunni við syngjum saman. 
Svo ljúft að vera þér við hlið.      

Í þínum örmum svo hlýtt, svo gaman. 
Vor bjarta framtíð blasir við. 

Hér er hamingja, ást og gleði. 
Stemmingin í dalnum er svo blíð. 
Forréttindi að vera með í, 
veisluhöldunum á Þjóðhátíð.     

Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 

    Eyja meyja og peyja, 
   lof mér að segja, 

   ó, hve ljúft það er 
    að vera til. 

Tók þessari 
áskorun fagnandi
Jón Ragnar Jónsson er höfundur Þjóðhátíðarlagsins í ár. Lagið þykir 
einstaklega grípandi og Jón hefur fengið mjög góð viðbrögð við því.

Jón Ragnar Jónsson hlakkar 
til að frumflytja lagið sitt á 

Þjóðhátíðinni í Eyjum. 



LÉTTÖLLÉTTÖL

LÉTTÖL

VIÐ HLÖKKUM TIL AÐ FAGNA
Í STÆRSTU OG FLOTTUSTU

AFMÆLISVEISLU SEM UM GETUR

TAKK FYRIR
SAMSTARFIÐ
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BRENNAN Á FJÓSAKLETTI 
Einn af hápunktum Þjóðhátíðar 
í Vestamannaeyjum er brennan á 
Fjósakletti á föstudagskvöldinu. 
Þjóðhátíð er nú haldin í 140. 
skiptið en elstu heimildir um 
brennuna eru frá árinu 1929. 
Á hverju ári er hefðbundnum 
trébrettum staflað hverju ofan á 
annað, samtals 55 brettahæðir, 
sem mynda um átta metra háan 
turn á Fjósaklettinum í Herjólfs-
dal. Fyrr í vikunni eru brettin 
vírbundin svo þau hrynji ekki og 
á föstudeginum sjálfum eru þau 
olíuborin svo þau séu tilbúin 
fyrir brunann. Um kvöldið eru 
neðstu brettin bleytt aftur og 
á miðnætti er eldur borinn að 
brettastaflanum. Það er sérstakur 
brennukóngur sem hleypur 
upp brekkuna með kyndil og 
tendrar brennuna við mikinn 
fögnuð þjóðhátíðargesta. Til að 
halda lífi sem lengst í eldinum 
sjá svokallaðir „skvettarar“ um 
að skvetta olíu á brennuna 
þannig að eldurinn nái að lýsa 
upp dalinn sem lengst. Yfirleitt 
logar enn í brennunni snemma 
morguns þegar formlegri dagskrá 
lýkur. Brettunum, sem notuð 
eru, er safnað saman allt árið og 
koma þau meðal annars frá fyrir-
tækjum bæjarins. Í fallegu veðri 
þykir brennan ein sú fegursta, ef 
ekki sú fegursta, sem tendruð er 
hérlendis.

LAUGARDAGSPASSINN
Af hverju ekki að fara í dagsferð til Eyja á Þjóðhá-
tíð og upplifa magnaðan laugardag sem endar 
með ofurtónleikum Quarashi? Engin gisting og 
ekkert vesen!
Í ár mun Þjóðhátíðarnefnd bjóða upp á laugar-
dagsferð og laugardagspassa á Þjóðhátíð. 
Pakkinn mun kosta einungis 14.420 kr. á mann og 
verður einungis takmarkað magn miða í boði.
Í pakkanum er innifalinn laugardagspassi í 
Herjólfsdal, 11.900 kr. og tvær ferðir með Herjólfi 
á 1.260 kr. hvor ferð. Einnig verður hægt að kaupa 
laugardagspassann eingöngu.
Dagskráin á laugardagskvöldinu er ekki af verri 

endanum: Kvöldvaka, Skonrokk, Skítamórall, 
Mammút, Jónas Sigurðsson, John Grant, flug-
eldasýning og Quarashi
Hægt er að leggja af stað frá Landeyjahöfn með 
Herjólfi á laugardeginum kl. 13, 16 og 19. Brottför 
frá Eyjum er aðfararnótt sunnudags kl. 4, 6 og 
8.30. Takmarkað sætaframboð er í Herjólf þessar 
ferðir – því skiptir máli að vera snemma á ferðinni 
til að tryggja sér miða! Kauptu miða á dalurinn.is
Verð:
14.420 kr. aðgangsmiði með Herjólfi
11.900 kr. aðgangsmiði
1.260 kr. Ferðin með Herjólfi

Brekkusöngurinn er einn af hápunktum Þjóð-
hátíðar. Þeir sem ekki treysta sér til þess að vera 
alla hátíðina en vilja samt taka þátt í brekkusöng-
num geta keypt svokallaðan sunnudagspassa.
Dagskráin um kvöldið er svo ekki af verri end-
anum. Klukkan 21 stíga á svið Fjallabræður ásamt 
Lúðrasveit Vestmannaeyja og gestum, Jónasi 
Sigurðssyni, Sverri Bergmann og Helga Björns. 
Klukkan 23.15 er brekkusöngur og á miðnætti er 
kveikt á blysum í brekkunni ofan við dalinn. Fyrir 
dansi eftir miðnætti spila Retro Stefson og Sálin. 

Nánari upplýsingar um passana  er að finna á 
síðunni www.dalurinn.is

SUNNUDAGSPASSINN

*Dagskrá Þjóðhátíðar 2014 er birt með fyrirvara um breytingar brt mebirt 014 ergskr*Dag
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Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl

Veitingastaðurinn Kol, á Skóla-
vörðustíg 40, var opnaður 14. 
febrúar síðastliðinn og var honum 

strax vel tekið. Nú er svo komið að hann 
vermir efsta sætið á lista TripAdvisor 
yfir bestu veitingastaði í Reykjavík. „Við 
höfum reynt að vanda vel til verka bæði 
í mat og þjónustu. Við leggjum sérstaka 
áherslu á góða stemningu og vingjarn-

legt viðmót starfsfólks 
og það er að skila sér,“ 
segir veitingastjórinn 
Gunnar Rafn Heiðarsson.

Á staðnum er boðið 
upp á kjöt-, fisk- og smá-
rétti og segir Gunnar lagt 
upp með að hafa matseð-
ilinn sem fjölbreyttastan 
svo allir geti fundið 
eitthvað við sitt hæfi. 

Matreiðslumennirnir Einar Hjartarson og 
Kári Þorsteinsson hafa yfirumsjón með 
eldhúsinu og leggja þeir höfuðáherslu á 
gott hráefni og bragðgæði. Á staðnum er 
sömuleiðis einstakur viðarkolaofn sem 
töfrar fram ljúft og seiðandi bragð.

Gunnar segir Íslendinga meirihluta við-
skiptavina en nú yfir hásumarið hefur út-
lendingum sem sækja staðinn eðli máls-
ins samkvæmt fjölgað. Þeir hafa margir 
lýst ánægju sinni á TripAdvisor. 

„Margir hrósa þjónustunni en þar 
skerum við okkur úr. Eins er fólk ánægt 
með kokteilana okkar en við leggjum 
sérstakan metnað í þá,“ segir Gunnar. 
Hann segir reynt að sniðganga líkjöra 
og vín sem eru lituð og bragðbætt með 
gervibragðefnum. „Í staðinn búum við 
til okkar eigin líkjöra, romm og síróp. 
Má þar nefna hindberjaromm, trönu-
berjalíkjör og ananassíróp. Þá notum við 
eingöngu ferska ávaxtasafa og kreistum 
greip, límónur, sítrónur, appelsínur og 
ananas á hverjum degi. Þetta skilar sér 
til viðskiptavina,“ segir Gunnar og tekur 
fram að staðurinn sé ekki eingöngu 
veitingastaður heldur líka bar. „Fólki er 
velkomið að detta hér inn í drykki og 
erum við bæði með sæti við barinn og í 
setustofunni. Staðurinn í heild tekur um 
100 manns.“

Gestir Kols hafa ekki síður lýst ánægju 
sinni með hönnun staðarins, sem var í 
höndum W concept creation, en hann 
þykir hafa sérstaklega hlýlegt yfirbragð. 
Þá prýðir stór handmálaður fálki eftir 
listakonuna Ingu Maríu Brynjarsdóttur 
einn vegg staðarins og vekur hann að-
dáun allra sem þangað koma. 

Í FYRSTA SÆTI
Á TRIPADVISOR
KOL KYNNIR  Veitingastaðurinn Kol vermir nú fyrsta sætið á lista TripAdvisor 
yfir bestu veitingastaði í Reykjavík. Veitingastjórinn Gunnar Rafn Heiðarsson 
þakkar það góðum mat, framúrskarandi þjónustu og metnaðarfullri kokteilgerð.

NOTALEGT Gestir hafa lýst ánægju sinni með hönnun staðarins en hann þykir afar hlýlegur. MYND/PJETUR

Gunnar Rafn
Heiðarsson, 
Veitingastjóri Kol.



Triumph Speed Triple árgerð 2006 ek 
14 þús km. Rnr 124474 Tilboðsverð 
1190 þús gsm 7836365

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

LAND ROVER Discovery 4 SE. Árgerð 
2013, ek. 25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Mjög vel útbúinn, 7 Manna, 
Verð 13.390.000.- Er á staðnum. 
Rnr.156082.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 27 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.210429. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 420 cdi 4matic 
. Árgerð 2007, ekinn 103 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.590.000. 
Rnr.990739.

 PORSCHE Cayenne s. Árgerð 2010, 
ekinn 62 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 12.490.000. Rnr.990810.

AUDI A1 attraction. Árgerð 2012, 
ekinn 20 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
3.390.000. Rnr.141117. TILBOÐ kr: 
2.990.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

LAND ROVER RANGE ROVER HSE V8 
DIESEL Árg. ‚07, ek. 105 Þ.km, sjálfsk., 
leður ofl. Skoðar skipti á góðum 
húsbíl. Verð 6.890.000. Raðnr.252371 
á www.BILO.is. Jeppinn er á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

DRAUMABÍLL!
VOLVO V70 se+ 2.5. Árgerð 2007, 
ekinn 92 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, 
leðursæti . Verð 3.190.000. 
Rnr.148837.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

HJÓLHÝSI!!, Okkur vantar hjólhýsi 
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

Volvo S60 2.5 bensin. 11/2008 árg. 
ek. 90.000. Verð 2.380.000. Uppls. 
777-2314

Volvo V50 2004 árg Ek125þ. 
Mikið endurnýjað. Fallegt eintak. 
Tilboð:1.1m S: 823-5800.

Honda HR-V, 4X4, árg. ‚04, ek. 112 þ. 
Sumar- og vetrardekk. Uppl. í s. 616 
2597

FRÁBÆR SPARIBAUKUR
Nissan almera 1.5 árg. ‚03 5dyra bsk 
ek. 140þ Sk. ‚15 allur ný yfirfarinn. 
Verð 670þ TILBOÐ 390þ Visa/euro 
kortalán til 3 ára Uppls 777-3077

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Til sölu Grand Cherokee Limited 
árg‘99. Ný skoðaður. Verð 250 þús. S. 
894-5999.

Til sölu Suzuki Grand Vitara 2007. Ek. 
140þús. V. 1650þús. Uppl. S. 8981180

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

 250-499 þús.

SPARIBAUKUR - TILBOÐ 499 
ÞÚS

VW POLO 1.0 árg 2002 ek.151 þús. 
beinsk, 3ja dyra, ný skoðaður 15, lýtur 
vel út og mikið yfirafarinn, eyðir um 5 
ltr/100 fæst á 499 þús og möguleiki á 
100% vísaláni í 36 man. s.841 8955

 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.

 Húsbílar

Til sölu Húsbíll Fiat Benimar 
Perseo 680 árg. ‚06 ek 21 þús 2,8 
vél disel beinsk sk.‘15 skráður 
fyrir 4 dráttarbeysli, hjólagrind, 
bakkmyndavél. ofl. Einn eigandi. Verð 
7,8m ATH. skipti á nýjlegum Land 
Cruiser. Uppl. í s. 892 7852

 Mótorhjól

VERTU SÝNILEGUR Í 
UMFERÐINNI !

Lazer Corsica hjálmur á sérstöku 
tilboðsverði. 39.900 Lokaður hjálmur 
með innbyggðu sólgleri og hægt 
að taka kjálkann af. VDO Verslun 
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo.is

 Hjólhýsi

HJÓLHÝSI MEÐ ÖLLU 
TILHEYRANDI - 

 HELGAR EÐA VIKULEIGA
Einnig heimagisting og bílaleiga. 
Gistiheimilið Njarðvík. Uppl. S. 421 
6053 www.gistiheimilid.is

Knaus hjólhýsi árg 2009 til sölu. Vel 
með farið og lítið notað. Uppl í síma 
557-8969

 Tjaldvagnar

 Vinnuvélar

SLÁTTUVÉLA OG 
REIÐHJÓLAÞJÓNUSTAN

Til sölu sláttutraktor 17, 5hp 6 
gíra 107cm sláttubreidd 389.000,- 
Sláttutraktor 20hp vökvaskiptur 
107cm sláttubreidd 449.000,- 
Takmarkað magn. S. 821 0040. 
Vagnhöfða 6

 Lyftarar

Til sölu Bobcat 3571 notkun 3.200 
tíma skófla og gafflar fylgja. Nýsk. í 
toppstandi. Verð: tilboð Uppl. sendist 
á bygg@internet.is S:892-0566

 Bátar

Mikið endurnýjaður strandveiðibátur 
til sölu. Volvo penta 230 Hestöfl, 
ganghr. Max 28 mílur, verð 5,9 
S.8933040

Til sölu sómi 800 með bilaða vél. 
Uppl. í S 897 1494

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 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.

til sölu

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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 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

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

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. Frí 
verkskoðun og verðtilboð. Sími. 891 
9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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

Byggingaverktaki getur bætt við sig 
verkefnum strax. Uppl. í S 897 1494

 Tölvur

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

 Nudd

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

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

NÝ EKTA MARC JACOBS 
TASKA 2014 TIL SÖLU.

Ath. greiðslu kvittun fylgir og miði er 
ennþá á töskunni. Fullt verð 80þús - 
Selst á 47.000 kr. Uppl. í s: 7736898.

Til sölu fundarborð 20 manna í mjög 
góðu ástandi, ítölsk smíði mjög fallegt. 
Uppl. í s. 695 7722

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

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

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

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Til sölu loftastoðið 200 stk. og 
dregarar. Uppl. í síma. 868-7899.

Ný jólabúð opnar
Óskum eftir handgerðum jólavörum til endursölu 

í nýrri verslun í miðborg Reykjavíkur.

Áhugasamir sendi upplýsingar um verð og leiðbeinandi 
útsöluverð ásamt mynd á netfangið jol@puffin.is

tilkynningar

Norðurbrú 2, Garðabæ - 4ra herbergja íbúð með verönd

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

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

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS FRÁ KL. 17.15-17.45

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 124,6 fm. íbúð á jarðhæð með 
gluggum í 3 áttir og útgengi á verönd í góðu álklæddu fjölbýlishúsi 
í Sjálandi í Garðabæ.  Sér stæði í bílageymslu fylgir og lyfta er 
í húsinu. Stofa með gólfsíðum gluggum og útgengi á verönd til 
suðurs. Opið eldhús með birkiinnréttingum. Sjónvarpshol og þrjú 
herbergi. Góð staðsetning þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla, 
íþróttasvæði o.fl. Verð 39,9 millj. Íbúð merkt 0102. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

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

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

fasteignir
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 Verslun

ÚTSALA - WWW.HUSH.IS
30-50% afsláttur af öllum vörum. 
Takmarkað magn. Millifærsla - netgíró 
- greiðslukort Margar okkar vinsælustu 
vörur. Rýmum fyrir nýjum vörum með 
sumarútsölu.

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

 Námskeið

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 600 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 

160- 400 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir 

í s. 661-7000

 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.

 Fasteignir

TÆKIFÆRI Í 101 REYKJAVÍK
Til sölu fasteign í miðbæ Reykjavíkur 

með heimild til stækkunar. Um er 
að ræða hálfstandsettar 2 íbúðir í 
húsinu með heimild til að byggja 

ofan á húsið og bæta við 2 íbúðum 
til viðbótar.

Mjög arðbært tækifæri fyrir 
laghenta. Ekkert áhvílandi.

Frekari upplýsingar veittar í 
s. 616-1030, 773-3709 

eða 820-1002

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 150fm Iðnaðarhúsnæði 
á skemmuvegi í Kóp, Stórar 
innkeyrsludyr, lofthæð tæpir 4m, uppl. 
í síma: 699 0778.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Heildsala miðsv.í Reykjavík óskar eftir 
starfsfólki til frambúðar. Umsóknir 
sendist til thjonusta@365.is merkt 
„heildsala”

Vantar vana pappalagningamenn. 
Uppl. í s. 896 4947.

ENGLISH PUB - REYKJAVÍK
Óskar eftir að ráða vaktstjóra til 
starfa. Reynsla af barstörfum og 
góð þjónustulund skilyrði. Góð 
laun í boði fyrir réttann aðila.

Ferilskrá sendist á: 
ingvar@enskibarinn.is

ÍSBÚÐIN PARADÍS 
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 
VAKSTJÓRA TIL STARFA.
Best væri ef viðkomandi væri 

þjónn eða með mikla reynsla af 
því að afgreiða fólk og stýra álagi 

á álagstímum.
Mynd óskast ásamt 

meðmælum á  netfangið: 
alexandravestmann@gmail.com

Vinna í noregi - JV Bygg as Smiðir 
óskast í vinnu í noregi. Góðir 
möguleikar fyrir bæði þá sem 
vilja flytja út eða pendla á milli. 
Umsækjandi þarf að hafa lágmark 
5 ára reynslu. Umsóknir sendast á 
vidar@hallgrimsson.no eda að hafa 
samband í síma +4790588024.

Opið Hús
þriðjudag 18:00 til 18:30

Upplýsingar veitir Brynjólfur í síma 820-8080 og Sylvía lgf. í síma 820-8081

Tölvupóstur binni@remax.is

Opið hús 
Föstudag 12:00 – 12:45 

SELD

MÓTTÖKURITARI
HJÁ SÓMA
Óskum eftir móttökuritara á skrifstofu til að sinna
símasvörun, móttöku viðskiptavina og bílstjóra auk 
tölvuvinnslu o.fl. milli 9 og 14 á daginn.

Viðkomandi þarf að hafa almenna tölvukunnáttu
og geta unnið sjálfstætt. Unnið er með Navision 
Dynamics, MS Outlook, Excel og Word.

Sækið um á staðnum eða með pósti á 
siggi@somi.is fyrir 23. júlí.

Gilsbúð 9, 210 Garðabæ
sími, 565 6000, www.somi.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,  

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

   
Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt eftirfarandi lýsing deiliskipulagsverkefnis:  
 
  1.  Deiliskipulag frístundahúsalóðar í landi Jaðars I í Hrunamannahreppi. 
       Kynnt er lýsing skipulagsverkefnis vegna deiliskipulags frístundahúsalóðar í landi Jaðars I. Skipulagssvæðið er um 2,5  
        til  3  ha að stærð og er framan Hádegishæðar í um 240 m hæð yfir sjávarmáli. Aðkoma að húsinu verður frá núverandi  
        afréttarvegi. 
 
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
 
   2.  Breyting á deiliskipulagi Laugarvatns í Bláskógabyggð. Lóð fyrir bálskýli ofan við þjóðveg. 
       Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Laugarvatns á svæði í hlíðinni ofan við þjóðveg, suðvestan við sameiginlegan  
        aðkomuveg að verslunar- og þjónustulóð (fyrrverandi tjaldmiðstöð), tjaldsvæði og skógi. Lóðin er 3.750fm að stærð  
        og verður heimilt að byggja þar allt að 170 fm bálskýli og salerni. Þá er gert ráð fyrir bílastæðum við aðkomuveg sem  
        tengist áningarstað með þreplausum stíg. 
   
  3.  Breyting á deiliskipulagi Laugarvatns í Bláskógabyggð sem nær til lóða við Dalbraut 10 og 12. Nýtingarhlutfall og    
       bílastæði. 
       Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Laugarvatns sem felst í að nýtingarhlutfall lóðarinnar Dalbraut 10 fer úr 0,45 í 0,8 þar   
       sem fyrirhugað er að stækka núverandi gistiheimili úr rúmlega 600 fm í um 1.060 fm. Stækkunin verður innan núverandi 
       byggingarreits. Þá er gert ráð fyrir fjölgun bílastæða til norðurs út frá lóðinni Dalbraut 12, en lóðirnar Dalbraut 10 og 12    
       munu samnýta stæði. 
  4.  Deiliskipulag fyrir spildu úr landi lögbýlisins Lindatungu í Bláskógabyggð. Íbúðarhús og skemma. Endurauglýsing.
       Auglýst að nýju tillaga að deiliskipulagi yfir nýja 22.025 fm spildu úr landi Lindatungu lnr. 167075 þar sem fyrirhugað er   
       að reisa allt að 250 fm íbúðarhús og 300 fm bílskúr/skemmu. Aðkoma að spildunni er um veg að húsi Lindatungu rétt  
       austan Andalækjar og er spildan norðan við núverandi íbúðarhús.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á  
skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni  
www.granni.is/uppsveitirogfloahr/auglysingar.htm.
 
Skipulagstillaga nr. 1 er í kynningu frá 17. – 28. júlí 2014 en tillögur nr. 2 til 4 frá 17. júlí til 29. ágúst. Athugasemdir og ábendingar 
við tillögu nr. 1 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 28. júlí 2014 en 29. ágúst fyrir tillögur nr. 2 - 4.  Athugasemdir og 
ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi
petur@sudurland.is

 Vörubílstjóri óskast
Eykt óskar eftir öflugum og áreiðanlegum vörubílstjóra, 
vanan vinnu með bílkrana.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar www.eykt.is 
eða með því að senda tölvupóst á póstfangið eykt@eykt.is.

Nánari upplýsingar gefur Páll Daníel Sigurðsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma  822-4422

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

atvinna

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Penninn - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1
540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

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

HVER FER MEÐ ÞÉR Í FRÍIÐ?

Verð: 3.299,-  
Piparkökuhúsið

Verð: 2.699,-  
Umhverfis Ísland í 30 tilraunum

Verð: 5.499,- 
155 ísland

Verð: 1.499.- (stk.) 
Nanna á fleygiferð
Nanna pínulitla

Verð:  3.499.- 
Átta gönguleiðir

Verð: 2.499,-  
Dægradvöl

Verð:  3.299,-  
Uppreisn

Verð: 5.499,-  
Íslenska plöntuhandbókin

Verð:  3.299,-  
Bragð af ást

Verð:  3.999,- 
Heilbrigði trjágróðurs

Verð: 1.499,- 
Martröð Skúla Skelfis

Verð: 3.999,- 
Kortabók 2014
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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

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. kjaft, 6. klukka, 8. kvk. nafn, 9. gagn, 
11. þófi, 12. óhreint vatn, 14. létt 
hlaup, 16. kvað, 17. berja, 18. tálbeita, 
20. fæddi, 21. láð.
LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. einnig, 4. verkfæri, 
5. gaul, 7. heimilistæki, 10. stal, 13. 
umrót, 15. sálga, 16. frostskemmd, 19. 
ónefndur.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gogg, 6. úr, 8. Gró, 9. nyt, 
11. il, 12. skólp, 14. skokk, 16. ku, 17. 
slá, 18. agn, 20. ól, 21. land. 
LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. og, 4. gripkló, 
5. gól, 7. ryksuga, 10. tók, 13. los, 15. 
kála, 16. kal, 19. nn.

„Stefnum við ekki öll að því að fá of mikið borgað 
fyrir það sem við gerum?“

Will Ferrell

Jæja, ég er búin að 
hugsa þetta mikið, 

og --

Klipp! Ha! Ha! Ha!

Fliss!

Ég er að hlusta.

Þetta verður 
einn daginn þitt, 

sonur sæll!

Svona hefur 
mér allavega 

liðið upp á 
síðkastið.

Ég hringi 
í barna-

píuna.

Hou Yifan (2.629) hafði hvítt gegn 
Anish Giri (2.750) á ofurmótinu í 
Biel fyrir skemmstu.
Hvítur á leik:

19. Rd6! (Snjall leikur sem not-
færir sé valdleysi svörtu mannanna.) 
19. … Bxd6 20. cxd6 Rxe2+ 21. Dxe2 
Dxd6 22. Rb5 Df6 23. fxg4 Rf3+ 24 
Dxf3 Dxa1 25. Be3 Df6 26. Dxf6 
gxf6 27. Rc7! Hac8 28. Rd5 og Giri 
gafst upp. www.skak.is Hannes 
teflir á opna tékkneska.







með osti
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TÓNLIST  ★★★★★

Ást þvers og kruss
Margrét Hrafnsdóttir sópran og 
Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari
TÓNLEIKAR Í LISTASAFNI SIGURJÓNS 
ÓLAFSSONAR ÞRIÐJUDAGINN 15. JÚLÍ.

Ástamál, bæði góð og slæm, hafa 
verið mörgu tónskáldinu innblást-
ur. Þau hafa líka verið efni í mis-
góðar kvikmyndir, sú versta senni-
lega Immortal Beloved, sem fjallar 
um Beethoven. Hún er byggð á ótta-
legri þvælu sem hér er óþarfi að 
rekja. Það er þó staðreynd að hann 
elskaði konu sem var gift öðrum og 
sú ást í meinum hefur örugglega 
verið kveikjan að einhverri tón-
list. Beethoven var reyndar ekki 
á dagskránni á tónleikum í Lista-
safni Sigurjóns Ólafssonar, en þeir 
voru engu að síður helgaðir ástinni 
og ástamálum nokkurra tónskálda. 
Dagskráin var forvitnileg, því þar 
voru m.a. flutt sjaldheyrð lög eftir 
Ölmu Mahler, eiginkonu Gustavs. 

Gustav tók Ölmu tali við upp-
haf sambands þeirra, en hún var 
nítján árum yngri en hann og upp-
rennandi tónskáld. Honum fannst 
ekki við hæfi að hún væri að fást 
við tónsmíðar, því hann væri tón-
skáld! Það mætti ekki vera sam-
keppni á milli þeirra. Skilyrði fyrir 
hjónabandi væri að hún léti tón-
smíðarnar eiga sig. En löngu síðar, 
þegar hjónabandið hafði versnað til 
muna, sá Gustav eftir karlrembu-
stælunum og lét gefa út fimm lög 
eiginkonunnar. Þau voru m.a. flutt 
á tónleikunum. 

Lögin voru áhugaverð, en nutu 

sín ekki alveg hér. Margrét Hrafns-
dóttir sópran söng þau við meðleik 
Hrannar Þráinsdóttur píanóleik-
ara. Lögin voru snemma á dag-
skránni og söngkonan var ekki 
komin á flugið sem hún var á síðar 
á tónleiknum. Söngurinn var jú 
hreinn en röddina skorti fágun. 
Píanóleikurinn var líka dálítið lit-
laus, stuðningurinn við sönginn 
hefði vel mátt vera meiri. 

Svipaða sögu er að segja um 
Rhenlegendchen eftir Gustav 
Mahler, og einnig Enfant, si j’etais 
rois eftir Franz Liszt. Þar var 
píanóleikurinn óttalega linkulegur. 
Töluverð breidd er í tónlistinni, allt 
frá viðkvæmni og innhverfu upp í 
magnaðar tilfinningasprengjur. 
En þá verður píanóleikarinn líka 
að sleppa sér. 

Liszt var tengdafaðir Wagners, 
og tónleikunum lauk með Wes-
endonk-ljóðunum eftir þann síðar-

nefnda. Matthilda Wesendonk var 
ljóðskáld sem einhverjar vísbend-
ingar eru um að Wagner hafi átt 
vingott við. Hann samdi forkunn-
arfagra tónlist við fimm ljóð henn-
ar og hér var Margrét í essinu sínu. 
Hún náði fullkomlega mystíkinni í 
tónlistinni, fangaði anda hennar og 
miðlaði til áheyrenda. Röddin var 
líka orðin mýkri og fágaðri, útkom-
an var frábær. Píanóleikur Hrann-
ar var jafnframt á margan hátt 
góður, helst mátti finna að óþarfa 
óróleika í Der Engel og óskýrleika 
og kraftleysi í Stehe still. En dul-
úðin í Im Treibhaus var einstaklega 
fallega útfærð hjá henni, og hin 
lögin komu sömuleiðis prýðilega út. 

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Söngurinn var dálítið 
hrár en sótti í sig veðrið. Píanóleikurinn 
hefði mátt vera tilþrifameiri. Engu að 
síður áhugaverð dagskrá. 

Karlrembusvínið Mahler

TÓNLISTARKONURNAR  „Söngurinn var dálítið hrár en sótti í sig veðrið. 
Píanóleikurinn hefði mátt vera tilþrifameiri.“ MYND/ÚR EINKASAFNI

Sýningin Jump in Diorama verð-
ur opnuð í anddyri Norræna húss-
ins 25. júlí. Sýningin er ljós- og 
hreyfimyndasýning finnsku lista-
mannanna Anniku Dahlsten og 
Markku Laakso en þau hafa und-
anfarin ár sýnt ljósmyndir, fjöl-
miðlaverk og gjörninga víða um 
lönd. Sýningin Jump in Diorama 
leggur áherslu á heimildargildi 
ljósmynda, sviðsetningu og spurn-
inguna um það hvað er ekta og 
hvað óekta.

Listamennirnir sýna myndir og 
myndbandsskot af mismunandi 
náttúrulandslagi í Lapplandi, 
Þýskalandi og Suður-Afríku og á 

mörgum myndanna bregður fyrir 
mönnum og dýrum sem hafa óvart 
slæðst inn á þær. Þau Dahlsten 
og Laakso klæðast á myndunum 
Samaþjóðbúningum, sem þau hafa 
fengið í arf, saumað sjálf eða eru 
sérsaumaðir fyrir þau. 

Verkefnið er innblásið af fjöl-
skyldusögu Markku Laakso. Árið 
1930 ferðuðust föðurafi hans og 
-amma til Þýskalands til þess að 
verða sýningargripir sem Samar 
í hinum ýmsu dýragörðum. Með 
í för voru rúmlega þrjátíu manns 
frá Finnlandi, Noregi og Svíþjóð 
sem ferðuðust í átta mánuði milli 
dýragarða í Þýskalandi.

Finnskar ljósmyndir
í Norræna húsinu
Tveir fi nnskir listamenn, Annika Dahlsten og Markku 
Laasko, opna sýningu í anddyri Norræna hússins.

SAMAR Í AFRÍKU  Á myndunum klæðast Dahlsten og Laakso Samaþjóðbúningum, 
sem þau hafa fengið í arf, saumað sjálf eða eru sérsaumaðir fyrir þau. 
 MYND/DAHLSTEN OG LAASKO

MENNING
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RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
Framleiðum dýnur og rúm fyrir hótel og gistiheimili

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

· SUMARÚTSALA ·
30-50% AFSLÁTTUR

Ítölsk hágæða sófasett

Rýmingarsa
la

65% afslá
ttur af sý

ningarsó
fum



Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

NÝR 4BLS 
BÆKLINGUR

29.900KYNNINGARVERÐ

NÝR SJÓÐHEITUR SUMARBÆKLINGUR STÚTFULLUR AF SNILLD :)

4BLS

sláttarvillur og m
yndabrengl

D :)D :):)

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

DRAUMA
SPJALDTÖLVA

ÓTRÚLEG NÝ KYNSLÓÐ SPJALDTÖLVA FRÁ 

ACER MEÐ 7.9” HD IPS SKJÁ, TVÖFALT 

ÖFLUGRI INTEL DUAL CORE ÖRGJÖRVA, TVEIM 

MYNDAVÉLUM OG  BURSTUÐU ÁLBAKI.;)

FYRSTA SENDING LENT!

FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ ;) Vönduð og glæsileg Dual Core spjaldtölva með ótrúlegum 
7” fjölsnertiskjá og hágæða Dolby Digital Plus hljóðkerfi

12.900
ÓMISSANDI Í SUMARFRÍIÐ:)

7” IDEATAB

AÐEINS145gr

Fisléttur, örsmár og hraðvirkur Stream 
USB3.0 ferðaflakkari á ótrúlegu tilboðsverði!

1TB FLAKKARI

12.900
500GB 8.990 | 2TB 19.900

TB1111TTBB

Margverðlaunaður þráðlaus ferðahátalari með 
Bluetooth og NFC one touch pairing tækni

9.990

ÞRÁÐLAUS SNILLD

FULLKOMIÐ
Í FERÐALAGIÐ
ÓTRÚLEGUR
HLJÓMUR

FÆST Í 3 LITUM

SJÓÐHEIT SUMARVERÐ Á TÖLVUM OG TÖLVUVÖRUM
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„Það er svolítið öðruvísi að skoða 
myndlist þegar maður er úti í nátt-
úrunni en í borginni. Maður er öðru 
vísi innstilltur, opinn fyrir umhverf-
inu og í fljótandi gír,“ segir Sólveig 
Aðalsteinsdóttir myndlistarkona um 
sýninguna Dalir og hólar sem er í 
byggðunum við Breiðafjörð. „Þetta 
eru afskaplega fallegar sveitir, Dal-
irnir og Reykhólasveitin og það er 
ágætt að hægja aðeins á ferðinni 
þar, enda margt að sjá,“ bætir hún 
við.

Sýningin er á átta stöðum og 
hefur verið vel sótt af heimafólki 
og þeim sem eiga leið hjá, að sögn 
Sólveigar. „Svo eru alltaf einhverj-
ir sem leggja leið sína hingað gagn-
gert til að skoða hana og fara í þetta 
ferðalag. Það er nú hugmyndin að 
draga fólk í ferðalag. Þetta er víð-
feðm sýning, rúmlega hundrað kíló-
metrar svo það er alveg dagsferð að 
fara um hana alla.“  

Dalir og hólar er haldin í fimmta 
sinn í sumar. Þema hennar er Litur. 
Myndlistarmennirnir Bjarki Braga-
son, Eygló Harðardóttur, Gerd 
Tinglum, Logi Bjarnason og Tumi 

Magnússon eiga þar verk og Sól 
veig er sýningarstjóri ásamt Þóru 
Sigurðardóttur. Þær fóru með lista-
mennina um svæðið snemma vors. 
Allir sýna þeir í gamla landbún-
aðarskólanum í Ólafsdal og dreifa 
sér víðar. Þrír sýna í hlöðu í Ytri-
Fagradal, sem bændur höfðu notað 
fyrir gamla bíla og eyðibýli verða 
að sýningarsölum. Í Skarðsstöð, sem 
er gamall verslunarstaður, er lista-

verk á hreyfiás og tekur mið af því 
að vindurinn blæs þar um. 

Sólveig segir samstarf við land-
og húsaeigendur hafa verið mjög 
gott. „Dalir og hólar er komin með 
ákveðinn sess og þó hún sé á sama 
svæði ár eftir ár er hún á mismun-
andi stöðum nema hvað Ólafsdalur 
er fastur punktur.“  Sýningin stend-
ur til 10. ágúst.

 gun@frettabladid.is

Sýna í Ólafsdal, úti-
húsum og eyðibýlum
Myndlistarsýningin Dalir og hólar dreifi st um sveitirnar við Breiðafj örðinn og 
dregur nafn af staðsetningunni, Dalabyggð og Reykhólasveit. 

SÝNINGARSTJÓRAR  „Þetta er víðfeðm sýning, rúmlega 
hundrað kílómetrar,“ segir Sólveig. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Á SÝNINGUNNI  Listaverk eru í og umhverfis gamla bíla í 
hlöðunni í Ytri-Fagradal.  

LITIR  Í Sundlauginni á Reykhólum er verk eftir Eygló Harðardóttur.

Voces Thules hefur þriðju viku 
Sumartónleika í Skálholti með tón-
leikum í kvöld klukkan 20. Á tón-
leikunum verður sungið á 12. og 
13. aldar íslensku og latínu. Í tilefni 
af upphafi Skálholtshátíðar verður 
m.a. prósan Innocentem te servavit 
sungin til heiðurs Þorláki Þórhalls-
syni biskupi í Skálholti á 12. öld. Að 
þessu sinni verður þessi þekktasti 
söngur úr Þorlákstíðum í fjölradda 
útfærslu. Spuni verður ríkjandi á 
tónleikunum, en hann var jafn eðli-
legur hluti af tónlistariðkun á mið-
öldum og nú, þó svo að kirkju feður 
gerðu annað slagið tilraun til að 
koma í veg fyrir hann.

Annað kvöld er það Bachsveitin 
í Skálholti sem kemur fram á Sum-
artónleikum klukkan 20 og einnig 
á laugardaginn, 19. júlí, klukkan 
16 og 21. Leiðari sveitarinnar er 
Peter Spissky en einleikarar með 
Bachsveitinni að þessu sinni verða 
Jóhanna Halldórsdóttir altsöng-
kona og Elfa Rún Kristinsdóttir 
fiðluleikari.

Dagskráin sem leikin er á föstu-
dagskvöld verður endurtekin á 
laugardagskvöld og verður þar 
hinn ítalski barokkstíll ráðandi. Þá 
verða m.a. aríur eftir Händel og 
sinfóníur eftir Vivaldi á dagskrá. Á 

laugardaginn klukkan 16 gefst svo 
tónleikagestum tækifæri á því að 
upplifa samruna hins ítalska stíls 
og þess franska, en á barokktím-
anum var oft rifist um hvor stíllinn 
væri betri. Þessi blandaði stíll er nú 
á dögum oft kallaður þýskur stíll. Á 
dagskrá eru m.a. verk eftir Lully, 
Telemann og Muffat. - fsb

Voces Thules og Bach-
sveitin í Skálholti
Dagskrá þriðju viku Sumartónleika í Skálholti hefst 
í kvöld með tónleikum Voces Thules. Á morgun og 
laugardag eru þrennir tónleikar með Bachsveitinni.

„Húsið var tekið niður árið 2009 en verður endurbyggt í upprunalegri 
mynd og á að verða fokhelt fyrir veturinn,“ segir Ólafur Jóhann Eng-
ilbertsson um framkvæmdir sumarsins í Selárdal í Arnarfirði. Hann 

er í félagi um listasafn 
Samúels og heldur utan 
um fjárreiður þess. „Hug-
myndin er að fólk geti í 
framtíðinni fengið sér 
kaffi hér og keypt minja-
gripi og á efri hæðinni 
verði íbúð fyrir lista- og 
fræðafólk,“ segir Ólafur. 

Gerhard König, sérfræð-
ingur í steypuviðgerðum, 
er verkstjóri á staðnum. 
Hann sér um steinvegginn 
á húsinu en þrjár hliðar af 
fjórum eru úr timbri og 
smiðir frá Tálknafirði eru 
að ganga frá þeim.

Endurbætur á listaverkum Samúels Jónssonar við húsið hófust fyrir 
sextán árum. „Sjálfboðaliðar af fjölmörgum þjóðernum hafa unnið með 
Köning, margir þeirra listnemar, sumir hafa gert lokaverkefnin sín um 
þennan stað,“ lýsir Ólafur.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða lagði endurbyggingunni lið 
nýlega en Ólafur segir verkefnið háð frjálsum framlögum. Frekar er hægt 
að fræðast um það á http://sogumidlun.is/pdf/samuel_net.pdf. - gun

Hugmyndin að fólk 
geti fengið sér kaffi  
Framkvæmdir eru hafnar við hús Samúels í Selárdal.

VIÐ FRAMKVÆMDIR  Gerhard Köning styrkir stein-
vegginn með múrsteinum. Hollendingur fylgist með.  

EINLEIKARI  Elfa Rún Kristinsdóttir 
fiðluleikari leikur einleik með Bach-
sveitinni.

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ  
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT



Ein vinsælasta bók sumarsins. 
Eldheit og spennandi saga um 
ástir og örlög. „Fullkomlega 
hrífandi og yndisleg,“ að sögn 
Daly Telegraph.
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FRÁBÆRAR Í FRÍIÐ

Glæný safabók, gómsæt 
hollusta  – ljúffengir og 
auðveldir drykkir sem 
dekra við líkamann.

Gönguleiðabækur Reynis Ingibjartssonar eru gríðarvinsælar. Nýjasta bókin um Borgar fjörð 
vísar veginn að fegurstu nátt úru  perl um svæðisins og ýmsum stöðum sem fáir þekkja en  
koma skemmtilega á óvart.

Æsispennandi  
sumarbústaðarlesning  
eftir Iðunni Steinsdóttur.

Bráðskemmtilegur fróðleikur 
eftir sænskan lækni  um „góð 
kolvetni“ og fituríkt fæði sem 
bætir heilsufar og léttir lund.

3.999
2.799KR/STK

KYNNINGARVERÐ
NÝ BÓK!

3.499
2.999KR/STK

TILBOÐ

3.499
2.999KR/STK

TILBOÐ

Æsispennan
sumarbústa
efee tir Iðunni 

2.499
2.099KR/STK

TILBOÐ

Gildir til 12 september.

og á Akureyri 

í sumar!
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Gönguleiðabæbb kkkur Reynis Ingibjartssonar eru gríðarvinsæl
ý

3.999
3.499KR/STK

TILBOÐ
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„Ég hef trú á að þeir séu á ákveðnum 
þröskuldi og gætu orðið mjög vinsælir 
um heim allan,“ segir rithöfundurinn 
Óttar M. Norðfjörð en hann stendur 
fyrir heimsókn spænsku hljómsveit-
arinnar I am Dive sem kemur fram 
á tónleikum hér á landi í kvöld. Um 
er að ræða dúett sem spilar blöndu 
af elektróník og rólegri popptónlist 
og er af mörgum talin ein áhugaverð-
asta hljómsveit Spánar um þessar 
mundir. „Ég bý að miklu leyti á Spáni 
og fylgist mikið með tónlistinni þar. 

Ég kynntist þeim fyrir um fjórum 
árum og finnst þeir gera mjög spenn-
andi hluti. Ég kynntist svo meðlimum 
sveitarinnar fyrir algjöra tilviljun og 
eftir umræður um Íslandsför eru þeir 
komnir hingað,“ útskýrir Óttar.

I am Dive hefur komið víða við 
og hefur farið í tónleikaferðalög um 
bæði Evrópu og Bandaríkin síðustu 
ár en er nú á Íslandi í fyrsta sinn. „Ég 
hef verið að sýna þeim helstu ferða-
mannastaðina en þeir nenntu ekki 
ofan í Bláa lónið en fannst lónið þó 

ákaflega fagurt og áhugavert.“ Tón-
leikarnir hefjast klukkan 20.30 og 
fara fram á skemmtistaðnum Húrra 
en hljómsveitin Stafrænn Hákon 
kemur einnig fram.  - glp

Nenntu ekki ofan í Bláa lónið
Spænska hljómsveitin I am Dive er komin hingað til lands og heldur tónleika hér á landi. 
Hún þykir ein áhugaverðasta hljómsveit Spánar um þessar mundir.

 Ég hef verið að sýna þeim 
helstu ferðamannastaðina en 

þeir nenntu ekki ofan í Bláa 
lónið en fannst lónið þó 

ákaflega fagurt og áhugavert.

fiykkvabæjar
forso›nar grillkartöflur
e›a kartöflusalat
me› hrásalati.

Einfalt og gott!

FUNHEITAR E‹A SVALAR
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SPILA Á ÍSLANDI  Spænski dúettinn I am Dive kemur fram á Húrra í 
kvöld ásamt Stafrænum Hákoni. MYND/ ELO VÁZQUEZ

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
FIMMTUDAGUR 17. JÚLÍ 2014 

Tónleikar
12.00 Sigrún Magna Þórsteinsdóttir leikur á 
Klais-orgel Hallgrímskirkju. Aðgangseyrir er 
1.700 krónur.
17.00 Valgerður Jónsdóttir og Þórður Sævars-
son úr My Sweet Baklava flytja tónlist tengda 
hafinu á Aggapalli við Langasand á Akranesi. 
Aðgangur er ókeypis.
20.00 Voces Thules hefur þriðju viku Sumar-
tónleika í Skálholti með tónleikum. Á tón-
leikunum verður sungið á 12. og 13. aldar 
íslensku og latínu. Í tilefni af upphafi Skál-
holtshátíðar verður m.a. prósan Innocentem 
te servavit sungin til heiðurs Þorláki Þórhalls-
syni biskupi í Skálholti á 12. öld.
21.00 Sveinn Guðmundsson og Unnur Sara 
Eldjárn flytja hvort sitt prógrammið af frum-
sömdu efni á Lofti Hosteli. Sveinn spilar á 
gítar og syngur um magaólgur, grímuböll, 
frændur, klukkur, ketti, feluleiki og sjálfan sig. 
Unnur Sara semur draumkennda popptónlist 
og flytur með eigin söng og gítarundirleik.

21.00 Grísalappalísa og Dj Flugvél og Geim-
skip blása til tónlistarskrúðgöngu um landið 
en í kvöld koma þau fram í Gamla Kaup-
félaginu á Akranesi.
22.00 Magnús R. Einarsson heldur tónleika á 
Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur er 
ókeypis.

Fræðsla
20.00 Fræðsluferð í tengslum við Miðalda-
daga á Gásum. Sagt verður frá viðamiklum 
uppgreftri sem fór fram að Gásum á árunum 
2001-2006 og farið í rútuferð fram Hörgárdal-
inn. Dagskráin hefst á bílastæðinu að Gásum. 
Þátttaka og rútuferð er ókeypis og öllum 
heimil.

Sýningar
09.00 Á sýningunni Villt hreindýr á Íslandi 
er hægt að sjá og fræðast um hreindýr og líf 
þeirra en hún fer fram í Flóanum í Hörpu. 
Hreindýrasýningin er fullkomin blanda menn-
ingar, náttúru og tækninýjunga og er mikil 
upplifun fyrir alla aldurshópa. Miðaverð er 
1.900 krónur.
12.00 Kristín Dagmar Jóhannesdóttir leiðir 
gesti um sýninguna Í ljósaskiptum í Listasafni 
Íslands, Fríkirkjuvegi 7. Sýningin tekur mið 
af þeim magnaða hluta sólarhringsins, sem 
hvorki er dagur né nótt heldur bil beggja.
14.00 Sirkus Íslands er staddur á Ísafirði. 
Sýninguna S.I.R.K.U.S. hefur Sirkus Íslands 
sett saman með yngri börnin í huga en þó 
ekki á kostnað eldri áhorfenda. Sýningin fer 
fram í tjaldinu Jökla og er miðaverð 2.500 
krónur.
17.00 Sirkus Íslands á Ísafirði. Heima er best 
er stóra fjölskyldusýning Sirkus Íslands. Hún 
er alíslensk sirkusskemmtun þar sem öll fjöl-
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skyldan nýtur þess að horfa á ótrúlega leikni 
listamanna Sirkus Íslands. Sýningin er sýnd í 
tjaldinu Jökla en miðaverð er 3.000 krónur.
19.00 How to become Icelandic in 60 
minutes er leiksýning sem leikin er á ensku, 
samin og flutt af Bjarna Hauki Þórssyni og 
leikstýrt af Sigurði Sigurjónssyni. Sýningin fer 
fram í Kaldalóni í Hörpu og er miðaverð 4.200 
krónur.

,,Ég mun lýsa svona uppbyggingu þessa svæð-
is í kringum Hlemm og rekja sögu gömlu gas-
stöðvarinnar sem Megas söng um forðum,‘‘ 
segir Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi en 
hann leiðir göngu í kvöld um hverfið í kring-
um Hlemm. 

,,Síðan ætla ég að segja frá miðstöð íslenskr-
ar bílasölu, þarna var stærsta bílasala lands-
ins,‘‘ segir Hjálmar. ,,Síðan verður rakin saga 
Hlemms og hvernig stoppistöðin varð athvarf 
unglinga, meðal annars fyrrverandi borgar-
stjóra, Jóns Gnarrs.‘‘

Gangan er hluti af kvöldgöngum Borgarbóka-

safnsins og Listasafns Reykjavíkur en göng-
urnar fara fram alla fimmtudaga í sumar. 
,,Síðan ætla ég að tala um þá ofboðslegu upp-
bygginu sem er komin af stað þarna, sérstak-
lega á Höfðatorgi,‘‘ segir Hjálmar. ,,Sýnist 
sitt hverjum um þau stóru hús sem eru að rísa 
þarna en ég mun ræða uppbygginguna.‘‘

Hjálmar hefur sjálfur gríðarlegan áhuga á 
borginni og sögu hennar og það verður áhuga-
vert að hlýða á hann flétta saman merkilega 
sögu svæðisins en gangan hefst klukkan 20.00 
við Hlemm.

 baldvin@365.is

Hlemmur skoðaður í öðru ljósi
Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson leiðir kvöldgöngu um hverfi ð í kringum 
Hlemm þar sem hann mun meðal annars rekja sögu stoppistöðvarinnar.

ATHVARF 
UNGLINGA 
 þessi mynd 
var tekin af 
afslöppuðum 
unglingum 
árið 1983.
MYND/JIM SMART

20.00 Skemmtikvöld Lollu og Steina með 
bingóívafi í Tryggvaskála á Selfossi. Þau 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Þorsteinn Guð-
mundsson munu skemmta bæjarbúum. 
Dagskráin samanstendur af uppistandi, 
upplestri, leikþáttum, tónlist, gríni og glensi. 
Miðaverð er 2.500 krónur.
20.00 Ræflavík sýnt í Rýminu á Akureyri. 
Leikritið er byggt á breska verðlaunaleikritinu 
Punk Rock eftir Simon Stephens og er hér 
sett upp í staðfærslu og leikgerð Jóns Gunnars 
og Norðurbandalagsins. Miðaverð er 2.500 
krónur og miða má nálgast á heimasíðu midi.
is.

Uppákomur
16.00 Lokahátíð Listhópa og Götuleikhúss 
Hins hússins, á göngugötunni á Laugavegi. 
Hátíðin fyllir göngugötuna af lífi og hefur 
dagskránni verið gríðarlega vel tekið af vegfar-
endum undanfarin tvö ár.

Fyrirlestrar
20.00 Fyrirlestur Ara Osterweil um hin 
líkamlegu hvörf í bandarískum framúrstefnu-
kvikmyndum í Listasafni Íslands, Hafnarhúsi. 
Fyrirlesturinn er unninn í samvinnu við rann-
sóknarstofu um framúrstefnu við Háskóla 
Íslands.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@frettabla-
did.is og einnig er hægt að skrá þá inni á visir.is.
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Dawn of the Planet of the Apes 
tekur upp söguna í kvikmyndinni 
Rise of the Planet of the Apes frá 
árinu 2011 en fyrsta myndin um 
Apaplánetuna var sýnd árið 1968.

Í þessari nýju mynd leiðir Caes-
ar, afburðagáfaður api, ört stækk-
andi hóp erfðafræðilega þróaðra 
apa. Þeim stafar ógn af eftirlifend-
um úr röðum manna sem stóðu af 
sér skelfilegan vírus sem breiddi 
úr sér um allan heim áratug fyrr. 
Aparnir og mennirnir komast að 
friðarsamkomulagi, sem er afar 
brothætt. Þeir standa því á barmi 
styrjaldar sem sker úr um hvor teg-
undin kemur til með að ráða ríkjum 
á jörðinni.

Leikstjóri myndarinnar er Matt 
Reeves sem er hvað þekktastur 
fyrir að leikstýra kvikmyndinni 
Cloverfield. Hann segir í viðtali 
við Slashfilm að hann hafi leik-
stýrt nokkrum senum myndarinn-
ar í gegnum Skype. Hann breytti 
meðal annars lokasenunni þannig.

„Þegar ég áttaði mig á að þetta 
var ekki réttur endir fór ég til 
[brellufyrirtækisins] Weta og 
sagði: ókei, við þurfum að gera eitt-
hvað annað,“ segir Matt. Hann leik-
stýrði aðalleikaranum Andy Serkis 
með því að tala við hann í gegnum 
tölvu með hjálp Skype.

„Ég sagði honum hvað væri að 
gerast í lokasenunni. Og við gerðum 
þetta hreinlega í gegnum Skype.“

Þá segir Matt að hann hafi einnig 
leikstýrt leikurunum Jason Clarke 
og Keri Russell með forritinu.

„Það er brjálað það sem er hægt 
að gera.“

Þetta er fyrsta myndin um Apa-
plánetuna sem er í þrívídd en hún 
hefur hlotið einróma lof gagnrýn-
enda um heim allan.

 liljakatrin@frettabladid.is

Leikstýrði lokasenu Apa-
plánetunnar í gegnum Skype
Stórmyndin Dawn of the Planet of the Apes var frumsýnd á Íslandi í gær en gagnrýnendur telja hana eina 
af bestu myndum sumarsins. Leikstjórinn Matt Reeves fór óhefðbundnar leiðir við gerð myndarinnar.

  Ég 
sagði honum 

hvað væri 
að gerast í 

loka   senunni. 
Og við gerð-

um þetta 
hrein lega í gegnum Skype

Matt Reeves

Dawn of the Planet of the Apes þénaði um 73 milljónir dollara, rúma átta 
milljarða króna, í Bandaríkjunum um frumsýningarhelgina. Þá halaði hún inn 
31,1 milljón dollara, um þrjá og hálfan milljarð króna, á alþjóðlegum markaði 
fyrstu frumsýningarhelgina. Þá var hún sýnd á 26 litlum svæðum ef undan-
skildar eru Ástralía og Suður-Kórea. Myndin skákar þannig Rise of the Planet 
of the Apes sem þénaði 54,8 milljónir dollara, rúmlega sex milljarða króna, 
um frumsýningarhelgina í Bandaríkjunum árið 2011. 

Áhorfendur Dawn of the Planet of the Apes um frumsýningarhelgina í 
Bandaríkjunum voru 58 prósent karlmenn og 65 prósent voru eldri en 25 ára.

Áætlaður kostnaður við myndina er 170 milljónir dollara, tæpir tuttugu 
milljarðar króna.

SKÁKAÐI FYRIRRENNARANUM Í MIÐASÖLU

ILLSKEYTTIR APAR  Apar og menn standa á barmi styrjaldar í myndinni.

8,5/10 

79/100

91/100

Leikarinn Donald Sutherland er 79 
ára í dag.

Helstu myndir: The Italian Job, Pride 
& Prejudice, The Hunger Games: 
Catching Fire

Afmælisbarn dagsins
Leikkonan Emmy Rossum deildi 
mynd af sér á Twitter þar sem hún 
sat samlestur fyrir fimmtu seríu af 
sjónvarpsþáttunum Shameless. Á 
myndinni sjást leikarar 
seríunnar í hláturs-
kasti og skrifar 
Emmy við mynd-
ina: „Þessi handrit 
fá mig til að 
hlæja upphátt.“ 
Þátturinn sem 
leikararnir 
voru að lesa 
þegar myndin 
er tekin er 
þáttur tvö í 
fimmtu seríu.

HANDRITIN 
SPRENGHLÆGILEG

Hinn tíu ára gamli Neel Sethi var val-
inn úr þúsundum barna til að leika 
Mowgli í kvikmyndinni The Jungle 
Book sem Jon Favreau leikstýrir. 
Áheyrnarprufur fóru fram í Banda-
ríkjunum, Bretlandi, Nýja-Sjálandi og 
Kanada en Neel býr í New York. Er 
þetta fyrsta hlutverk Neels og segir 
Jon að hann sé afar hæfileikaríkur og 
sjarmerandi.

LEIKUR Í THE JUNGLE 
BOOK

Leikstjórinn Ron Howard, sem 
hefur verið aðdáandi Bítlanna 
mest allt sitt líf, leikstýrir og 
framleiðir heimildarmynd um 
tónleikaferðir hljómsveitarinn-
ar á árunum 1960 til 1966. Apple 
Corps Ltd., White Horse Pict-
ures og fyrirtæki Rons, Imagine 
Entertainment, framleiðir mynd-
ina í samvinnu við Bítlana Paul 
McCartney og Ringo Starr sem 
og Yoko Ono Lennon og Oliviu 
Harrison, ekkjur Johns Lennon 
og George Harrison.

„Ég er spenntur og það er mér 
heiður að vinna með Apple og 
White Horse-teyminu að þess-
ari mögnuðu sögu um þessa fjóra 
ungu menn sem tóku heiminn 
með trompi árið 1964. Það er ekki 
hægt að ýkja áhrif þeirra á popp-
menningu og mannlega reynslu,“ 
segir Ron í samtali við Variety. 
Hann stefnir á að klára myndina 
og sýna hana í lok næsta árs.

Bítlarnir byrjuðu að spila sem 
sveit í Liverpool árið 1960 og 
spiluðu í kjölfarið á klúbbum í 
Hamborg. Þeir fóru síðan á Evr-
óputúr síðari hluta árs 1963. Eftir 
að þeir komu fram í þætti Eds 
Sullivan árið 1964 sigruðu þeir 
heiminn og þeir fóru í tónleika-
ferðalag sumarið sama ár.

„Eftir að ég sá Bítlana hjá Ed 
Sullivan langaði mig bara í bítla-
hárkollu. Foreldrar mínir sögðu 
nei en gáfu mér síðan eina slíka í 
tíu ára afmælisgjöf,“ segir Ron.

 - lkg

Leikstýrir
heimildarmynd 
um Bítlana

HEIMSYFIRRÁÐ  Bítlarnir eru ein vin-
sælasta sveit allra tíma.

Leikkonan Nicole Kidman er byrjuð 
í tökum á nýjustu mynd 

sinni, The Family Fang, 
í New York. Myndin 
fjallar um systkini 
sem snúa aftur á 
æskuslóðir til að 

leita að heimsfrægum 
foreldrum sínum 

sem hafa horfið 
sporlaust. Jason 
Bateman leikur 
bróður Nicole 
í myndinni 
en í öðrum 
hlutverkum 
eru Cristopher 
Walken og 
Grainger Hines. 

BYRJUÐ Í TÖKUM

Leikkonurnar Katie Holmes og 
Helen Mirren og leikarinn Ryan 
Reynolds mættu í tökur á 
kvikmyndinni Woman in Gold í 
Culver City í Kaliforníu í vikunni. 
Myndin fjallar um flóttamann-
inn Mariu Altmann, sem leikin 
er af Helen, sem er af gyðinga-
ættum og ætlar sér að ná aftur 
listaverkum sem hún telur að 
séu eign fjölskyldu sinnar. 

TÖKUR Í KALIFORNÍU

WOODY  borðstofustóll.  
6 litir með hvíttuðum viðarlöppum.

l
14.450
FULLT VERÐ: 19.990

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

WOODY 
KOMINN AFTUR Í ÖLLUM LITUM



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

Margverðlaunuð SKYACTIV spartæknin hefur veitt Mazda sérstöðu á markaðnum. Með þessari byltingarkenndu tækni 
hefur Mazda náð fádæma árangri til lækkunar eyðslu án þess að fórna afli né viðbragði – enda er akstursánægja eitt 

aðalsmerki Mazda. Að auki er bíllinn smíðaður í anda KODO hönnunarinnar sem gælir svo sannarlega við augað.

MAZDA. DEFY CONVENTION.

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



17. júlí 2014  FIMMTUDAGUR42

TREND Á TWITTER

„Ég held að þetta sé frekar tilviljun 
en ég hefði kannski átt að höfundar-
réttarmerkja þetta. Ég ætti kannski 
að hringja í lögfræðinga mína,“ 
segir tónlistarmaðurinn Sindri Már 
Sigfússon, betur þekktur sem Sin 
Fang, glaður í bragði. 

Nýjasta æðið á internetinu er 
myndir af mönnum sem hafa 
skreytt skegg sitt með blómum. 
Sindri hins vegar var á undan öllum 
með þessa tískustefnu þar sem hann 
gaf út plötuna Flowers í febrúar í 
fyrra og á plötuumslaginu skartar 
hann blómaskeggi.

„Ég gerði umslagið með kærustu 
minni, Ingibjörgu Birgisdóttur, en 
hún hefur gert síðustu þrjú plötu-
umslög fyrir mig. Á öllum þremur 
umslögunum er ég með skegg, það 
fyrsta var úr pappírsræmum, annað 
var blúnduskegg og svo ákváðum við 
að loka þríleiknum með blómaskeggi 
því platan heitir Flowers,“ segir 
Sindri. Hann segist ekki ætla að fara 
með skegghugmyndina lengra.

„Nei, þetta var lokaskeggið. Það 
verða örugglega engin blóm á næsta 
umslagi fyrst þetta er orðið „main-
stream“. Þetta eru gamlar fréttir,“ 
segir hann og hlær. 

Sindri er nú í stúdíói að taka upp 
fimm laga EP-plötu.

„Þetta er eiginlega rafplata og fæ 
ég gestasöngvara til að syngja með 
í hverju lagi. Þetta eru allt íslenskir 
snillingar á borð við Jónsa í Sigur 
Rós, Sóleyju og Sillu úr Múm. Plat-
an kemur vonandi út í ár. Ég átti að 
fara í tónleikaferðalag í haust en ég 
er búinn að vera svo lengi með plöt-
una að það frestast örugglega fram 
á næsta ár,“ segir Sindri sem spilar 
þó eitthvað erlendis áður en ferða-
lagið hefst.

„Ég fer til Kanada í næsta mánuði 
og svo til Tyrklands. Svo spila ég í 
Japan snemma á næsta ári.“

Á undan með 
blómaskegg
Tónlistarmaðurinn Sindri Már Sigfússon skartaði 
blóma skeggi á plötu sinni Flowers sem kom út í 
fyrra.  Nú er blómaskegg nýjasta æðið á netinu.

BLÓMLEGUR  Hér er plötuumslag Flowers með Sin Fang.

MYNDIR AF ÝMSUM ÚTFÆRSLUM 
 Af Instagram-síðunni emelielc.

Talið er líklegt að bloggarinn 
Pierre Thiot hafi komið af 
stað blómaskeggstrendinu á 
Instagram þegar hann byrjaði 
með verkefnið Will It Beard. Það 
felst í því að setja hvað sem er 
í skeggið, hvort sem það eru 
blóm eða Lego-kubbar, og athuga 
hvort það tollir. Blómaskeggs-
trendið er þó ekki nýtt af nálinni 
þar sem þessi iðja var vinsæl á 
hippatímabilinu á áttunda áratug 
síðustu aldar.

➜ Rakið til hippanna

Stjörnubarnið Jaden Smith 
er ókrýndur konungur 
heimspekilegra tísta. Nú 
hafa Twitter-notendur tekið 
málið í sínar hendur og gera 
óspart grín að leikaranum 
unga með kassamerkinu 
#TweetLikeJadenSmith eða 
#TístiðEinsOgJadenSmith.

invader zim 
@I_Am_The_Joe  
16. júlí
Þreytast draum-
arnir þegar 
maður eltir 
þá? #Tweet-
LikeJaden-
Smith

Julian Mart-
inez 
@Igotdatfosho  
16. júlí
Ertu næstur í 
röðinni eða er 
röðin næst þér? 
Hugsaðu. Lifðu. 
Þroskastu. 
#TweetLike-
Jaden Smith

Ed Gex
 @EdDJGex  
16. júlí
Ef tómatar eru 
ávextir hlýtur 
tómatsósa 
að vera þeyt-
ingur. Stoppið. 
Hugsið. Ímyndið 
ykkur. Dreymið. 
#TweetLike-
Jaden Smith

Harry Thotter 
@E_WoodThaG  
10. júlí
„Hver ber út 
póstinn til póst-
mannsins?“ 
#TweetLike-
JadenSmith

#kingkey 
@TheRealKDC  
10. júlí
Ef tveir örvhentir 
rífast getur þá 
annar þeirra haft 
rétt fyrir sér? 
#TweetLike-
Jaden Smith

OPNUNARHÁTÍÐ FÖSTUDAGINN 18. JÚLÍ - Verið velkomin!
Pylsuvagninn     hafnarstræti     600 akureyri

Pylsa
og pepsí 

300 kr. á meðan

birgðir endast

Skýringar  Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista
Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2 og K100,5.  
Auk þess er tekið mið af sölu og spilun á Tónlist.is og spilun á Spotify. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson, 
12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, Samkaup, Kaupfélag Skagfirðinga, Lucky Records, Vefverslun Record Records, N1 og tonlist.is

LAGALISTINN TÓNLISTINN

10.7.2014 ➜ 16.7.2014

1  Sam Smith Stay With Me
2  Coldplay A Sky Full Of Stars
3   Nico & Vinz Am I Wrong
4   Jón Jónsson Ljúft að vera til
5  The Common Linnets Calm After The Storm
6  Magic! Rude
7   Júníus Meyvant Color Decay
8  OneRepublic Love Runs Out
9  Mr. Probz Waves
10  George Ezra Budapest

1   Ýmsir Fyrir landann
2   Dimma Vélráð
3  Ýmsir Pottþétt 62
4  GusGus Mexico
5   Ýmsir This Is Icelandic Indie Music Vol. 1 & 2
6  Kaleo Kaleo
7  Samaris Silkidrangar
8  Ýmsir SG hljómplötur
9   Ásgeir Trausti Dýrð í dauðaþögn
10  Ýmsir Icelandic folk songs & other favourites
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Söngkonan Adele hefur staðfest 
að nýja platan hennar beri nafnið 
25 og að hún fari á tónleikaferða-
lag á næsta ári. Þetta kemur fram 
á Twitter-síðu World Music-verð-
launanna.

„Adele staðfestir tónleikaferða-
lag 2015 eftir útgáfu nýju plötunnar 
hennar 25!“ stendur á Twitter-síðu 
verðlaunahátíðarinnar.

Adele fagnaði 26 ára afmæli sínu 
í maí og gaf í skyn hvert plötuheitið 
yrði á Twitter-síðu sinni.

„Bless, bless 25 … Sjáumst aftur 

seinna á þessu ári x,“ skrifaði söng-
konan.

Síðasta plata hennar, 21, kom út 
árið 2011 og vakti gríðarlega lukku 
um heim allan. Adele fékk sex 
Grammy-verðlaun fyrir plötuna og 
var hún meðal annars valin plata 
ársins. Þá hlaut hún einnig Brit-verð-
launin og American Music-verðlaun-
in fyrir 21. Í kjölfarið sló Adele nokk-
ur met í Heimsmetabók Guinness 
en hún er fyrsti listamaðurinn til að 
selja meira en þrjár milljónir platna 
á einu ári í Bretlandi. 

Meðal laga á plötunni 21 eru 
Someone Like You, Set Fire to the 
Rain og Rolling in the Deep en 
Adele afrekaði það að eiga tvö lög 
á topp fimm listanum í Bretlandi á 
sama tíma en það hafði ekki gerst 
síðan Bítlarnir settu það met árið 
1964. - lkg

Adele túrar um heiminn 2015
Staðfestir að nýja platan heiti 25 en síðasta plata, sem hét 21, sló öll met.

SIGURSÆL  Adele slær hvert metið á fætur öðru. NORDICPHOTOS/GETTY

➜ 21 hefur selst í meira 
en 28 milljónum eintaka 

um heim allan.

 

Cheryl Fernandez-Versini er 
byrjuð að læra frönsku en hún 
vill geta talað við franskan eigin-
mann sinn, Jean-Bernard, á móð-
urmáli hans. 

Hlutirnir gerast ansi hratt hjá 
söngkonunni þessa dagana en 
hún giftist Jean-Bernard í síðustu 
viku eftir aðeins þriggja mánaða 
samband. 

Á dögunum lét hún einnig 
breyta eftirnafni sínu en hún bar 
áður eftirnafn fyrrverandi eigin-
manns síns, knattspyrnukappans 
Ashley Cole. - ka

Í frönskunámi
NÝGIFT  Cheryl gifti sig á dögunum.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Ryan Gosling tekur 
komandi föðurhlutverki alvarlega 
en hann á von á sínu fyrsta barni 
með leikkonunni Evu Mendes.

Samkvæmt heimildum tíma-
ritsins Us Weekly er Ryan dug-
legur að elda fyrir sína heittelsk-
uðu.

„Ryan kaupir í matinn. [Eva] 
hefur haft löngun í pasta og hann 
eldar fyrir hana. Ryan er nú 
þegar kominn í föðurhlutverkið,“ 
segir heimildarmaður tímarits-
ins.

Stutt er í að frumburður pars-
ins fæðist en skötuhjúin kynntust 
á setti myndarinnar The Place 
Beyond the Pines árið 2011 og 
byrjuðu í kjölfarið saman. - lkg

Eldar fyrir Evu

UMHYGGJUSAMUR  Ryan er talinn afar 
kynþokkafullur. NORDICPHOTOS/GETTY
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ÞÚSUNDIR ÍSLENDINGA 
ÁVAXTA FÉ SITT Í LÍFEYRISAUKA

Lífeyrisauki er stærsti sjóður landsins sem býður eingöngu 
viðbótarlífeyrissparnað. 

Sjö fjárfestingarleiðir tryggja að þú finnur þá réttu fyrir þinn 
lífeyrissparnað og leggur grunn að varasjóði til að skapa þér 
góð lífskjör eftir starfslok.

Skoðaðu leiðirnar á www.arionbanki.is/lifeyrisauki, með því 
að senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða 
hafðu samband við ráðgjafa í síma 444 7000 og leggðu grunn 
að góðri framtíð.

ÞÚ KEMST HÆRRA 
Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP

Lífeyrisauki
Innl. skuldabr.

Lífeyrisauki
Erl. verðbr.

Lífeyrisauki 5

Lífeyrisauki 4

Lífeyrisauki 3

Lífeyrisauki 2

Lífeyrisauki 1

Nafnávöxtun 30.06.2013-30.06.2014
5 ára meðalnafnávöxtun júní 2009-júní 2014

ÁVÖXTUN LÍFEYRISAUKA

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun
í framtíð. Fimm ára ávöxtunartölurnar sýna 

meðalnafnávöxtun frá 30.06.2009-30.06.2014 en 
ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari 

upplýsingar um ávöxtun hvers árs má nálgast
á arionbanki.is/lifeyrisauki.

8,2%
4,4%

5,3%
8,7%

3,1%
9,1%

2,4%
9,3%

7,2%
4,5%

3,9%
5,8%

8,6%
-0,2%

Einkaþjálfarinn Jillian Michaels 
er alveg hætt í þættinum The 
Biggest Loser vestan hafs eftir tíu 
ára þátttöku.

„Ég vil ekki að aðdáendur haldi 
að mér finnist ég of fræg fyrir 
þáttinn eða að ég sé að leita að ein-
hverju öðru. Ég er mjög þakklát 
fyrir þetta tækifæri og er leið yfir 
því að fara,“ segir Jillian í viðtali 
við tímaritið People. Hún segist 
hafa hætt vegna ósættis við fram-
leiðendur þáttanna.

„Í byrjun þáttanna var sýnt hve 
hörð ég er en líka ástrík,“ segir 
Jillian og bætir við að upp á síð-
kastið hafi hún aðeins verið sýnd 
sem hörð.

„Samböndin sáust ekki og ekki 
tengingin sem ég byggi við skjól-
stæðinga mína.“ Þar af leiðandi 
hafi margir litið neikvæðum 
augum á hana. Það hafi síðan haft 
áhrif á einkalíf hennar með kær-
ustunni Heidi Rhoades og tvíbur-
um þeirra sem eru fjögurra ára.

 - lkg

Hafði áhrif á 
einkalífi ð

EKKI LENGUR TEYMI  Hér er Jillian 
með Bob Harper, hinum þjálfara þátt-
anna.

Leikarinn og sjarmatröllið Chace 
Crawford er einhleypur á ný. 
Crawford og fyrirsætan Rachalle 
Goulding höfðu verið að hittast 
frá því í mars í fyrra en leikarinn 
greindi frá því í viðtali á dögun-
um að parið hefði tekið sameigin-
lega ákvörðun um að slíta sam-
bandinu. 

Hann segist nú ætla að taka sér 
hlé frá samböndum og einbeita 
sér að leikaraferlinum. Crawford 
sló eftirminnilega í gegn í sjón-
varpsþáttunum Gossip Girl. - ka

Hættur með 
fyrirsætunni

SJARMÖR  Chace Crawford er með 
þeim myndarlegri í Hollywood.

Samdi lag á hjóli á leiðinni heim til sín
Söngkonan Kristín Stefánsdóttir frumfl ytur nýtt lag, Both Feet on the Ground, á Visir.is í dag.

MIKIL ÁST  Kristín syngur frá hjartanu á 
tónleikunum í kvöld. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Það var mikill heiður að fá að 
vinna með þessum snillingum, 
Ómari og Kristjönu. Algjör forrétt-
indi að vera þátttakandi í flæðinu 
sem myndast þegar tónlistarmenn 
vinna saman og skapa. Það eru 
töfrar hreint og beint,“ segir söng-
konan Kristín Stefánsdóttir. Hún 
gaf nýverið út lagið Both Feet on the 
Ground og frumflytur það á Lífinu 
á Visir.is í dag.

Lag og texti eru eftir Kristínu  en 
lagið var unnið í samvinnu við tón-
listarmennina Kristjönu Stefáns-

dóttur og Ómar Guðjónsson. Krist-
ín hefur undanfarin ár stundað nám 
við Complete Vocal-söngskólann í 
Kaupmannahöfn og er lagið einmitt 
innblásið af námi hennar þar.

„Lag og texti varð til á nokkrum 
mínútum þegar ég var að hjóla heim 
eins og sönnum Dana sæmir. Eftir 
krefjandi dag þar sem við þurft-
um að kafa djúpt í okkur varð það 
til og fjallar um hversu mikilvægt 
það er að finna sitt grúv eða sinn 
stað í lífinu. Það er þinn sérstaki 
staður sem er einstakur af því við 

erum öll algjörlega einstök og það 
er bara til eitt eintak af hverjum,“ 
segir Kristín.

Hún heldur tónleika á Café 
Deluxe í Hafnarfirði í kvöld ásamt 
Helga Má Hannessyni píanóleikara. 
Þar munu þau taka djassstandarda 
og perlur úr poppheiminum og að 
sjálfsögðu nýja lagið hennar.

„Mér hefur verið sagt að lagið lík-
ist í raun ekki neinu. Eða sé allavega 
ólíkt því sem ég syng vanalega, en 
ég er með frekar dökka rödd og 
elska þess vegna til dæmis Carp-

enters og lög með mikla sál. Það 
verður mikil ást á tónleikunum í 
kvöld og sungið frá hjartanu,“ segir 
Kristín og bætir við að framundan 
séu spennandi tímar.

„Ég er búin að semja annað lag 
sem mun koma út á næstunni og er 
ég strax farin að hlakka til að frum-
flytja það.“ - lkg

➜ „Það verður mikil ást á 
tónleikunum í kvöld og 

sungið frá hjartanu.“



17. júlí 2014  FIMMTUDAGUR| LÍFIÐ | 46

BAKÞANKAR 
Bergs Ebba 
Benediktssonar

MAÐUR 1 Jæja. Nú eru liðin sex ár frá 
hruni og fólk loks farið að róast.

MAÐUR 2 Og við erum aftur við völd. 
Snilld.

MAÐUR 1 Jamm. Best að vera ekkert að 
rugga bátnum. Almenningur er loks farinn 
að trúa spunanum um að þetta hafi bara 
verið óheppni.

MAÐUR 1 Shit happens-kenningin. Gott 
stöff.

MAÐUR 2 En heyrðu. Svona til að loka bók-
inni endanlega, ættum við ekki að fá ein-
hverja stofnun í Háskólanum til að koma 
með greiningu sem leggur áherslu á erlenda 

þætti hrunsins, til að beina athyglinni 
frá því hvað efnahagsstjórn landsins 
var ömurleg og viðskiptalífið spillt, svo 
við séum örugglega off the hook?

MAÐUR 1 Frábær hugmynd. En 
hvern gætum við fengið til að leiða 
slíka rannsókn? Við þyrftum að fá 
einhvern sem útskýrir á mannamáli 
að hrunið hafi verið útlendingum að 
kenna. Þá er öll athygli endanlega 
farin af okkur.

MAÐUR 2 Þetta gengur bara upp ef við 
fáum einhvern óumdeildan mann í verkið, 
sameiningartákn sem sefar almenning og 
beinir athygli frá klíkuskapnum og bak-
tjaldamakkinu sem var hin raunverulega 
orsök hrunsins. Einhvern sem er ótengdur 
stjórnmálaflokkum og hófsamur í skoð-
unum.

MAÐUR 1 Já. Það er nú einu sinni almenn-
ingur sem mun borga fyrir þessa rann-
sókn þannig að við þurfum að fá einhvern 
sem pirrar fólk sem minnst, einhvern sem 
þjappar fólki saman og hefur sama siðferð-
is- og gildismat og hinn almenni borgari. 
Fólk má alls ekki fá þá tilfinningu að um 
sé að ræða ad hoc yfirklór byggt á hag-
fræðilegri frjálshyggjurörsýn sem ætlað 
er að beina athygli frá grundvallarklúðri í 
efnahagsstjórn landsins.

MAÐUR 2 Þetta er hárrétt hjá þér. Nú 
skulum við brain-storma í tvo klukkutíma 
um hvern við fáum í verkið og ef ekkert 
kemur út úr því þá hringjum við í Hannes 
Hólmstein og ríðum svo apa og kveikjum í 
okkur.

MAÐUR 1 Samþykkt.

Samtal á fundi II

Seyðisfjörður er þessa vikuna 
suðupunktur listsköpunar ungs 
fólks þar sem listahátíðin LungA 
fer fram. Hátíðin hófst á sunnu-
daginn og eru nú í gangi sjö mis-
munandi listasmiðjur. Yfir hundr-
að einstaklingar eru skráðir í 
listasmiðjurnar en einn til tveir 
leiðbeinendur er í hverri. Margir 
þekktir einstaklingar leiðbeina 
í listasmiðjunum eins og Halla 
Ólafsdóttir, Kippi Kaninus, Hrund 

Atladóttir, Katla Rós Völudóttir 
og Ragnar Már Nikulásson ásamt 
mörgum fleirum. 

Mikil aðsókn er að jafnaði í 
listasmiðjurnar en það seldist upp 
á fjórum dögum í ár. Bærinn er nú 
orðin stútfullur af ungu, skapandi 
fólki og þegar líða tekur á vik-
una bætist enn í hópinn. Afrakst-
ur vinnunnar í listasmiðjunum 
verður sýndur á lokasýningunni á 
laugardag. Alls er talið að um þrjú 

hundruð manns komi að listahátíð-
inni með einum eða öðrum hætti.

Listakonan Sara Riel vinnur nú 
hörðum höndum við að mála lista-
verk á húsnæði sem hýsir höfuð-
stöðvar LungA en gert er ráð fyrir 
að verkið verði tilbúið um helgina. 

Á laugardaginn verða svo úti-
tónleikar og koma þar fram meðal 
annars Retro Stefson, Hermi-
gervill, Moses Hightower og fleiri 
frábærir listamenn.

Líf og fj ör á LungA
Listahátíðin LungA fer fram á Seyðisfi rði þessa dagana og taka yfi r hundrað einstak-
lingar þátt í hátíðinni. Fjöldi listamanna er þar saman kominn til þess að skapa.

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

„BESTA STÓRMYNDIN Í SUMAR.  
ÞÚ VERÐUR GERSAMLEGA AGNDOFA“

- P. H., MOVIELINE

DAWN . . . PLANET OF THE APES 3D 
DAWN . . . PLANET OF THE APES 3D  LÚXUS
THE PURGE: ANARCHY 
DELIVER US FROM EVIL 
EARTH TO ECHO 
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
22 JUMP STREET 
VONARSTRÆTI  

KL.  5 - 8 - 10.45
KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 8 - 10.20
KL.8 - 10.35
KL. 3.40 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45 
KL. 8 - 10.30
KL. 5

DAWN . . . PLANET OF THE APES 3D 
THE PURGE: ANARCHY 
DELIVER US FROM EVIL 
THE SALVATION 
AÐ TEMJA DREKANN 2 2D ÍSL. TAL
TRAIN. . . DRAGON 3D ENS. TAL ÓTEXT. 
22 JUMP STREET 
FAULT IN OUR STARS 
VONARSTRÆTI  Miðasala á: 

KL.  6 - 9*
KL.  10.10
KL.  10.40 
KL. 8 
KL. 5.45
KL. 5.45
KL. 10.40
KL. 8 
KL. 5.20 - 8

*GÆÐASTUND

 -T.V., BIOVEFURINN.IS-H.S.S., MBL

PLANET OF THE APES 3D 5, 8, 10:15(P)
THE PURGE: ANARCHY 8, 10:40
TEMJA DREKANN SINN 2D 5
22 JUMP STREET 8
MILLION WAYS, DIE WEST 10:20
VONARSTRÆTI 5ÍSL TAL

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%
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DORMA Holtagörðum, Reykjavík OPIÐ: Virka daga frá kl. 10.00-18.00 og Laugardaga frá kl. 11.00-16.00 

Dalsbraut 1, Akureyri 558 1100

Ö
ll 

ve
rð

 e
ru

 b
irt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g 
m

yn
db

re
ng

l o
g 

gi
ld

a 
 á

 m
eð

an
 á

 ú
ts

öl
un

ni
 s

te
nd

ur
 o

g 
bi

rg
ði

r e
nd

as
t.

ÆGINDASTÓLAR | LYFTISTSTÓLÓLAAR | KODDAR | SÆ
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SUMARÚTSALA

20-50%
AFSLÁTTUR

EKKI MISSA  
AF ÞESSU

ÆNGUURRRR |||| RRRRRRÚÚMÚMÚMÚMÚMÚMFÖÖFÖFÖFÖFÖTTTT TT O.OOO.OOO FLFLF .

NÝTTU 
TÆKIFÆRIÐ 
ENN BETRA

DORMAVERÐ

áklæði

S  

 taka af

NATURE’S COMFORT T

SUMAR
ÚTSALA
134.900 
FULLT VERÐ 164.900

 

ÚTSALA

KRÓNA AFSL.

30.000 

áklæði

S  

Fábærar  

NATURE’S REST 
 

SUMAR
ÚTSALA
52.900 
FULLT VERÐ 72.900

ÚTSALA

KRÓNA AFSL.

20.000 

SUMAR
ÚTSALA
179.900 
FULLT VERÐ 239.900

ÚTSALA

KRÓNA AFSL.

60.000 

FLORIDA 
 

MILANO

ÚTSALA

AFSLÁTTUR
50%

MMM

ÚÚ

A
5

SUMAR
ÚTSALA
24.950 
FULLT VERÐ 49.900

ÚTSALA

AFSLÁTTUR
30%

SIESTA SIES

SUMAR
ÚTSALA
109.900 
FULLT VERÐ 139.900

ÚTSALA

KRÓNA AFSL.

30.000 

AUGUSTA  

DORMA H lt ö ð

HM
TILBOÐ
84.900 
FULLT VERÐ 99.900

beige ekta-leður 

DÚNSÆNG 
 

 

ÚTSÖLUVERÐ: 
13.230

DÚNKODDI 
 

 

ÚTSÖLUVERÐ:  
3.430
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Opna breska á Royal Liverpool Royal Liverpool, 
sem er við stendur Dee við Hoylake, er 
tiltölulega flatur völlur og við hann 
standa fá tré. Til varnar vindinum 
eru aðeins nokkrir sandhólar.

50 metrum 
bætt við síðan 

opna breska 
var síðast 

haldið 
2006
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Opna breska á Royal Liverpool
GOLF Opna breska meistaramótið 
í golfi, The Open, hefst í dag, en 
það er elsta og virtasta risamótið í 
íþróttinni. Að þessu sinni fer mótið 
fram á Hoylake-vellinum hjá Royal 
Liverpool-klúbbnum, strandvelli 
sem getur verið nokkuð þægilegur 
í góðu veðrið en refsað grimmilega 
ef Kári kemur í heimsókn.

Baráttan um Silfurkönnuna (e. 
Claret jug) verður hörð og enginn 
einn sem kemur frekar til greina 
sem sigurvegari en annar. Eng-
lendingar vonast eftir að sjá ein-
hvern af sínum mönnum standa 
uppi sem sigurvegara en Eng-
lendingur hefur ekki unnið opna 
breska í 22 ár eða síðan Nick Faldo 
bar sigur úr býtum á Muirfield 
árið 1992. 

Síðasti Bretinn til að vinna opna 
breska var Darren Clarke fyrir 
þremur árum en aðeins hafa tveir 
Bretar unnið mótið undanfarna 
tvo áratugi. Bandaríkjamenn hafa 
drottnað yfir mótinu og unnið í 
tólf skipti af síðustu 20. Ríkjandi 
meistari er einmitt Bandaríkja-
maðurinn Phil Mickelson.

Hvað gerir Tiger?
Eins og alltaf þegar Tiger Woods 
er með snúast hlutirnir um hann. 
Tiger er langstærsta nafnið í 
íþróttinni og vinsælasti kylfingu 
heims. Hann hefur þó átt mjög 
erfitt uppdráttar á árinu vegna 
meiðsla og ekki verið á meðal efstu 
20 á neinu móti sem hann hefur 
tekið þátt í á þessu ári.

Tiger hefur unnið 14 risamót á 
ferlinum en gengur illa að nálgast 
met Jack Nicklaus sem vann 18 
risamót á sínum ferli. Tiger hefur 
ekki unnið eitt af risamótunum í 
sex ár eða síðan hann stóð uppi 
sem sigurvegari á opna banda-
ríska meistaramótinu árið 2008.

Síðast vann hann opna breska 
meistaramótið á vellinum sem 
spilað er núna. Hann gjörsamlega 
valtaði yfir keppinauta sína á Hoy-
lake árið 2006; lauk leik á 18 högg-
um undir pari sem er met.

Þar sýndi Tiger hrein töfrabrögð 

með járnin og notaði „dræverinn“ 
aðeins einu sinni allt mótið. Þarna 
var þessi magnaði kylfingur á 
hápunkti ferilsins og algjörlega 
ósnertanlegur.

Mikil meiðsli hafa sett strik í 
reikninginn og er tæpt að hann 
geti slegið jafnlöng og góð högg 
með járnunum að þessu sinni. 
Allavega er það sem menn hafa 
hvað mesta áhyggjur af.

Rose líklegur
Englendingurinn Justin Rose 
þykir hvað líklegastur að vinna 
á Hoylake, en hann vann opna 
skoska mótið um síðustu helgi 
sem er undanfari opna breska. 
Þar svaraði hann gagnrýnisrödd-
um margra og er hann helsta von 
Englendinga.

Rory McIlroy hefur átt í vand-
ræðum með stöðugleika á tíma-
bilinu, en hann setti vallarmet á 
fyrsta hringnum á opna skoska í 

síðustu viku en spilaði svo sjö yfir 
pari daginn eftir.

„Ég verð að geta spilað eins á 
föstudegi og ég geri á fimmtudegi. 
Það er engin ástæða til annars,“ 
sagði Rory á blaðamannafundi um 
sveiflukennda frammistöðu sína 
undanfarið.

Ástralinn Adam Scott, efsti kylf-
ingur heimslistans, er alltaf lík-
legur og svo er spurning um hvað 
Evrópumennirnir Martin Kaymer, 
Sergio Garcia og Henrik Stenson 
gera.

Sagan segir okkur þó, að þeir 
sem eru vanir góðum árangri á 
Hoylake standa vanalega uppi sem 
sigurvegarar. Síðast þegar mótið 
var haldið þar voru í fjórum af 
fimm efstu sætunum Tiger Woods 
(3 sigrar), Ernie Els (2 sigrar), 
Sergio Garcia (sjö sinnum í topp 
10) og Jim Furyk (fimm sinnum í 
topp 10.)

  tomas@365.isW 

Tiger þarf sömu járn-töfrana
Opna breska meistaramótið í golfi  hefst á Hoylake-vellinum í Liverpool í dag. Tiger Woods stefnir á fyrsta 
sigurinn á risamóti í sex ár. Valtaði yfi r keppinauta síðast þegar mótið fór fram á sama velli árið 2006.

RORY MCILROY  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

TIGER WOODS  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI FH og Stjarnan halda 
áfram keppni í forkeppni Evr-
ópudeildar UEFA í kvöld en liðin 
leika fyrri leiki sína í 2. umferð 
ytra í kvöld. FH mætir Neman frá 
Grodno í Hvíta-Rússlandi en bær-
inn liggur við landamærin við Pól-
land. Stjarnan leikur gegn skoska 
liðinu Motherwell.

„Ferðalagið gekk mjög vel og 
þetta lítur allt saman vel út,“ sagði 
Heimir Guðjónsson í samtali við 
Fréttablaðið í gær en FH-ingar 
lögðu snemma af stað á þriðju-
dagsmorgun og komu á áfangastað 
í gær eftir að hafa gist í Póllandi 
á leið sinni til Grodno. Hann segir 
að FH-ingar mæti ágætlega undir-
búnir til leiks.

„Við teljum okkur vita eitt og 
annað um þá. Þetta er hörkulið og 

eins og önnur frá Austur-Evrópu 
vel skipulagt og gott í að halda 
boltanum innan liðsins,“ segir 
Heimir. „Þar að auki er sumar-
deild hér í Hvíta-Rússlandi og því 
er liðið í hörkuformi, eins og við. 
Það hefur hentað íslenskum liðum 
illa að spila gegn slíkum liðum og 
ég á því von á erfiðum leik.“

Neman Grodno hafnaði í fjórða 
sæti hvít-rússnesku deildarinnar 
í fyrra en þar í landi hefur BATE 
Borisov borið höfuð og herðar yfir 
önnur lið og unnið meistaratitilinn 
átta ár í röð.

„Við spiluðum við BATE bæði 
2007 og 2010 og þó svo að þetta 
lið sé ekki jafn sterkt er það afar 
öflugt. Það er ljóst að við þurf-
um að spila þéttan varnarleik og 
komast frá leiknum þannig að við 

eigum möguleika í seinni leiknum 
í Kaplakrika,“ segir Heimir.

Belgíski bakvörðurinn Jon athan 
Hendrickx samdi nýverið við FH 
og er kominn með leikheimild 
fyrir Evrópukeppnina. „Hann er 
góður leikmaður sem styrkir hóp-
inn. Ég veit ekki hvort hann byrji í 
kvöld en reikna með að hann komi 
við sögu,“ segir þjálfarinn.

Bæði FH og Stjarnan kom-
ust auðveldlega áfram úr fyrstu 
umferðinni en fá nú mun sterkari 
anstæðinga. Garðbæingar leika 
gegn Motherwell sem hafnaði í 
öðru sæti skosku úrvalsdeildar-
innar í vor, á eftir Celtic sem vann 
1-0 sigur á KR í fyrrakvöld í fyrri 
leik liðanna í forkeppni Meistara-
deildarinnar.

FH-ingar hefja leik í Hvíta-

Rússlandi klukkan 17.00 í dag og 
Stjarnan mætir Motherwell klukk-
an 18.45. Hægt verður að fylgjast 
með gangi mála á Boltavakt Vísis.
 - esá

Reynslunni ríkari eft ir leikina gegn BAKU
FH og Stjarnan eru í eldlínunni í 2. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar. Báðir leikirnir fara fram ytra í dag.

ÆVINTÝRI  Atli Viðar og félagar eru í 
Hvíta-Rússlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Bakvörðurinn öflugi Jóhann Laxdal er genginn aftur í raðir Stjörnunnar frá Ullensaker/Kisa 
í norsku 1. deildinni sem hann samdi við eftir síðustu leiktíð. Jóhann hefur spilað nánast alla leiki 
liðsins í deildinni, en forráðamenn norska liðsins vildu samt sem áður losna við hann.

„Þetta er eiginlega frá þeim komið. Ég fæ skilaboð í gegnum umboðsmann minn frá for-
ráðamönnum félagsins um að ég geti rift samningnum. Þjálfararnir voru samt ekki ánægðir 
með þetta þannig ég er að fá misvísandi skilaboð,“ segir Jóhann í samtali við Fréttablaðið.

„Þjálfararnir fréttu í morgun að þetta hefði komið frá stjórninni og þeir voru ekki nógu 
ánægðir með það. Það var samt ekki hægt að snúa aftur eftir þetta. Það hefði verið mjög 
skrýtið að halda áfram þegar yfirvaldið vill mann burt. Þeir geta þá notað peninginn til 
að kaupa aðra leikmenn þannig að ég taldi best að koma bara heim aftur,“ segir Jóhann.

„Þetta snýst ekkert um að mér líði illa og vilji koma heim–  alls ekki. Ég hef yfir engu að 
kvarta. Ég er á frábærum stað og mér semur vel við strákana. Ég setti bara mikla pressu á 
sjálfan mig þegar ég kom út og vildi komast enn lengra í atvinnumennskunni.“

Stjarnan fékk Nicklas Vemmelund til að leysa Jóhann af og hefur hann staðið sig vel. 
Býst Jóhann við að fá stöðuna sína strax aftur? „Nei. Ég kem bara heim og verð leikmaður 
Stjörnunnar. Ef ég þarf að sitja á bekknum til að byrja með verð ég bara ofur-varamaður.“ - tom

Fékk misvísandi skilaboð

HANDBOLTI Handknattleikssam-
band Íslands, HSÍ, sendi frá sér í 
gær kröfu þess efnis að Alþjóða-
handknattleikssambandið, IHF, 
myndi draga til baka ákvörðun 
um að úthluta Þýskalandi sæti 
á heimsmeistaramótinu í Katar 
2015. Evrópska handknattleiks-
sambandið, EHF, hafði tilkynnt 
að Ísland væri sú þjóð sem fengi 
sæti frá Evrópu kæmi til þess en 
IHF úthlutaði Þýskalandi sætinu. 

Fyrri reglur sögðu til um að 
handknattleikssamband þeirrar 
álfu sem ríkjandi heimsmeistar-
ar koma frá myndi útnefna þjóð 
sem tæki hvert það sæti sem yrði 
laust á mótinu. 

Samkvæmt IHF var ákvörð-
un tekin á fundi stjórnarráðs 
sambandsins þann 30. maí sl. að 
breyta fyrirkomulaginu. Þess í 
stað yrði liðinu sem komst ekki 
á mótið sem náði hvað bestum 
árangri á síðasta móti boðið 
sætið.

HSÍ hefur hins vegar fengið 
staðfest að enginn fundur fór 
fram þann 30. maí. Var ákvörðun-
in tekin 8. júlí þegar það lá fyrir 
um hvaða þjóðir ræddi.

Var ákvörðunin tekin eftir að 
EHF hafði gefið út yfirlýsingu 
um að Ísland væri fyrsta þjóðin 
inn af Evrópuþjóðunum. - kpt

HSÍ krefst þess 
að fá sæti á HM 

ÓSÁTTIR  Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Albert Brynjar Ingason, leikmaður FH er  á förum frá 
félaginu. Albert hefur tilkynnt að hann vilji fara frá félaginu og 
staðfesti Ásgeir Ásgeirsson, framkvæmdarstjóri knatt-
spyrnusviðs Fylkis í samtali við Fréttablaðið að það 
væri áhugi af hálfu beggja aðila að Albert gengi til 
liðs við Fylki. Samkvæmt heimasíðu KSÍ er Albert 
Brynjar án samnings og ætti því að geta samið 
við Fylki. FH-ingar tóku fyrir allt slíkt í samtali 
við Vísi í gær og fullyrti framkvæmdarstjóri 
knattspyrnudeildar FH, Birgir Jóhannsson 
að Albert væri samningsbundinn FH. 
Albert Brynjar lék á sínum tíma 56 leiki 
fyrir Fylki í efstu deild og skoraði í þeim 26 mörk.  
Á fyrsta tímabili sínu hjá FH sló Albert í gegn og 
skoraði 15 mörk en hann hefur ekki fengið mörg 
tækifæri í liðinu á núverandi tímabili. - kpt

Óvissa með samningsmál Alberts

UFC Gunnar Nelson mætir Zak 
Cummings í sannkölluðum stór-
bardaga í UFC á laugardaginn. 
Verður bardagi Gunnars og Zaks 
einn af aðalbardögum kvölds-
ins en viðburðurinn fer fram í 
Dublin. Garry Cook, yfirmaður 
UFC í Evrópu og Asíu, sagði við-
burðinn á laugardaginn vera 
einn þann stærsta í langan tíma 
í Evrópu og Asíu. Áætlaði hann 
að um 350 milljón manns myndu 
horfa á viðburðinn um allan heim. 

Fyrirfram þykir Gunnar tölu-
vert líklegri til að sigra bardag-
ann en Zak var nokkuð bjartsýnn 
á blaðamannafundi sem hald-
inn var í gær. Talaði hann um að 
þetta væri stórt tækifæri sem 
hann ætlaði ekki að missa af. - kpt

Búist er við   
miklu áhorfi 

VINSÆLL Í DUBLIN  Búist er við fullu 
húsi á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

ÞÚ SPARAR
22.000 KR. 55.995kr.

Vnr. 50630086
OUTBACK Hunter
gasgrill, grænt, 3 brennarar, 
11,88 kW.

FULLT VERÐ: 77.995 kr.

ÞÚ SPARAR
3.600 KR.

ALLT Á AÐ 
SELJAST

LAGERHREINSUN

ÞÚ SPARAR
30.000 KR.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

3.995kr.

Vnr. 55530500
Garðstóll, grár,
samanbrjótanlegur.

FULLT VERÐ: 7.595 kr.

4.995kr.

Vnr. 55530501
Garðborð, grátt,
samanbrjótanlegt.

FULLT VERÐ: 9.995 kr.

ÞÚ SPARAR
2.600 KR.

ÞÚ SPARAR
4.000 KR.

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

FÆST Í BYKO BREIDD

FÆST Í BYKO BREIDD

4.995kr.

Vnr. 41616080
Garðstóll, 
samanbrjótanlegur

FULLT VERÐ: 7.595 kr.

9.995kr.

Vnr. 88015959
Tjald, 4 manna.

FULLT VERÐ: 13.995 kr.

119.995kr.

Vnr. 79290121
Bílkerra (550 kg), 
1520x1200 mm.

FULLT VERÐ: 149.995 kr.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

19.995kr.

Vnr. 87977170
Kælibox með rafmagni, 
12V, E40.

FULLT VERÐ: 24.995 kr.

5.995kr.

Vnr. 41622106
Sólbekkur, plast/bast, 
svartur.

FULLT VERÐ: 8.995 kr.

ALLT Á AÐ 
SELJAST

LAGERHREINSUN
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LAGERHREINSUN
Á VÖLDUM SUMARVÖRUM!

ÞÚ SPARAR
6.000 KR.

9.990kr.

Vnr. 87651648
Kælibox með borði 
og stólum, 30 l.

FULLT VERÐ: 15.990 kr.

ÞÚ SPARAR
3.000 KR.

facebook.com/BYKO.isf

TAKMARKAÐ MAGN

9.995kr.

Vnr. 0291706
MEGAN blómapottur, 
tveggja þrepa.

ÞÚ SPARAR
2.000 KR.

Vnr. 0291538
Klifurblómakassi,
50x100x135 cm.

9.995kr.

19.995kr.

FULLT VERÐ: 11.995 kr.

Vnr. 42373699
Grillsett, 4 stk.

3.995kr.
FULLT VERÐ: 4.995 kr.

FULLT VERÐ: 29.995 kr.

ÞÚ SPARAR
600 KR.

ÞÚ SPARAR
5.000 KR.

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.

ÞÚ SPARAR
2.500 KR.

3.995kr.

Vnr. 0291479
ACACIA stiklur, 30x30 
cm, beinar, 10 stk.

FULLT VERÐ: 4.995 kr.

4.995kr.

1.695kr.

Vnr. 0291438
ALNUS girðingaeining
1800x1800 mm, brúnt.

Vnr. 0291595
Blómabeðskantur 30 cm, 
2 m langur, 70 mm.

FULLT VERÐ: 9.995 kr.

FULLT VERÐ: 2.295 kr.FULLT VERÐ: 12    .995 

3.995kr.

Vnr. 0291540
Garðstóll,
gagnvarin fura.

FULLT VERÐ: 9.995 kr.

Vnr. 50632142
Gasgrill án 
þrýstijafnara, 6,1 kW.

990kr.

Vnr. 0291541
Milliborð fyrir garðstóla, 
gagnvarin fura.

FULLT VERÐ: 3.490 kr.

ÞÚ SPARAR
6.000 KR.

ÞÚ SPARAR
10.000 KR.

ÞÚ SPARAR
1.000 KR.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Úmísúmí
17.45 Poppý kisuló
17.56 Kafteinn Karl
18.08 Sveppir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hljómskálinn (2:4) (Djass)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Miðjarðarhafskrásir Ottoleng-
his–  Túnis (3:4) (Ottolenghi’s Mediterr-
anean Feast)  Yotam Ottolenghi dekrar við 
bragðlaukana og afhjúpar leyndardóma 
matargerðar heimamanna á ferðalagi sínu 
um sunnan- og austanvert Miðjarðarhaf.
20.25 Best í Brooklyn (22:22) (Brooklyn 
Nine-Nine)  Besti gamanþátturinn á Gold-
en Globe og Andy Samberg besti gaman-
leikarinn. Lögreglustjóri ákveður að breyta 
afslöppuðum undirmönnum sínum í þá 
bestu í borginni. 
20.50 Scott og  Bailey (3:8) (Scott & Bai-
ley III)  Bresk þáttaröð um lögreglukon-
urnar Rachel Bailey og Janet Scott í Man-
chester sem rannsaka snúin morðmál. 
21.40 Íslenskar stuttmyndir–  Áttu 
vatn?  Stuttmynd eftir Harald Sigurjóns-
son um tvo unga menn sem kynnast á 
netinu en eru báðir jafn feimnir. Myndin 
vann Stuttmyndadaga í Reykjavík 2010 og 
var í framhaldi af því sýnd í stuttmynda-
horni kvikmyndahátíðarinnar í Cannes og 
einnig á hátíð í Sao Paulo. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lögregluvaktin (5:15) (Chicago PD)
23.05 Barnaby ræður gátuna–   Skotinn 
í dögun
00.40 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.20 The Bachelorette
16.50 Survior 
17.35 Dr. Phil
18.15 America’s Next Top Model 
19.00 Emily Owens M.D
19.45 Parks & Recreation (5:22)
20.10 The Office (11:24)  Skrifstofu-
stjórinn Michael Scott er hættur störf-
um hjá Dunder Mifflin en sá sem við 
tekur er enn undarlegri en fyrirrenn-
ari hans. Endurskoðandinn skellir sér í 
spurningakeppni og klappliðið af skrif-
stofunni mætir til að fylgjast með.
20.30 Royal Pains (14:16)  
21.15 Scandal (4:18)  Við höldum áfram 
að fylgjast með fyrrum fjölmiðlafulltrúa 
Hvíta hússins, Oliviu Pope (Kerry Wash-
ington), í þriðju þáttaröðinni af Scandal. 
Fyrstu tvær þáttaraðirnar hafa slegið í 
gegn og áskrifendur beðið eftir fram-
haldinu með mikilli eftirvæntingu. 
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (14:22) 
22.45 The Tonight Show  
23.30 King & Maxwell
00.15 Beauty and the Beast 
01.00 Royal Pains
01.45 Scandal 
02.30 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

08.00 The Open Championship 19.00 Inside The 
PGA Tour 19.25 Golfing World 2014 20.15 Web.
com Tour Highligts 21.05 Inside The PGA Tour 
2014 21.30 The Open Championship Highligh 
22.00 The Open Championship

17.55 Top 20 Funniest
18.40 Community
19.00 Malibu Country  (16:18)
19.25 Guys With Kids  (2:17) Skemmti-
legir gamanþættir um þrjá unga feður 
sem standa þétt saman í uppeldi ungra 
barna sinna og alltaf er stutt í grínið.
19.50 Wilfred  (3:13) 
20.15 Ravenswood  (7:10) 
21.00 The 100  (8:13) 
21.45 Supernatural  (2:22) Sjötta þátta-
röðin af yfirnáttúrlegu spennuþáttun-
um um Winchester-bræðurna sem halda 
ótrauðir áfram baráttu sinni við yfirnátt-
úrulegar furðuskepnur.
22.25 True Blood  (12:12) 
23.20 Malibu Country
23.45 Guys With Kids  
00.10 Wilfred  
00.30 Ravenswood
01.15 The 100  
02.00 Supernatural
02.45 Tónlistarmyndbönd

07.00 Lína langsokkur 07.25 Latibær 07.47 
Hvellur keppnisbíll 08.00 Dóra könnuður 08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  08.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 09.00 Áfram Diego, áfram!  09.24 Svampur Sveins 
 09.45 Elías  09.55 UKI  10.00 Ofurhundurinn 
Krypto  10.22 Ljóti andarunginn og ég  10.44 
Ávaxtakarfan 11.00 Lína langsokkur  11.24 
Latibær  11.47 Hvellur keppnisbíll 12.00 Dóra 
könnuður 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 12.45 Doddi litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  13.00 Áfram Diego, áfram! 
 13.24 Svampur Sveins  13.45 Elías  13.55 UKI 
 14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.25 Ljóti andar-
unginn og ég  14.47 Ávaxtakarfan 15.00 Lína 
langsokkur 15.24 Latibær  15.47 Hvellur keppnis-
bíll 16.00 Dóra könnuður  16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.45 Doddi litli og Eyrnastór  16.55 
Rasmus Klumpur og félagar  17.00 Áfram Diego, 
áfram!  17.24 Svampur Sveins  17.45 Elías 17.55 
UKI  18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.25 Ljóti and-
arunginn og ég  18.47 Ávaxtakarfan 19.00 Ljóti 
andarunginn og ég 20.30 Sögur fyrir svefninn

18.20 Strákarnir
18.50 Friends
19.15 Seinfeld  
19.40 Modern Family  
20.05 Two and a Half Men  (5:24)
20.30 Weeds  (8:13) Sjötta þáttaröðin 
um hina úrræðagóðu Nancy Boewden, 
sem ákvað að hasla sér völl sem eitur-
lyfjasali eftir að hún missti eiginmann 
sinn og fyrirvinnu. 
21.00 Breaking Bad  
21.50 Without a Trace  (20:24) Önnur 
röð þessara vinsælu glæpaþátta sem 
fjalla um sérstaka deild innan FBI sem 
rannsakar mannshvörf, með Anthony 
LaPaglia í aðalhlutverki.
22.35 Harry’s Law  
23.20 Boss
00.20 Weeds
00.50 Breaking Bad  
01.35 Without a Trace
02.20 Harry’s Law 
03.05 Tónlistarmyndbönd

11.20 Hope Springs  
13.00 In Her Shoes  
15.10 Men in Black II
16.40 Hope Springs
18.20 In Her Shoes
20.30 Men in Black II
22.00 Rock of Ages  
00.05 Life
01.55 Fire With Fire
03.30 Rock of Ages  

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle 
08.30 Man vs. Wild
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors 
10.20 60 mínútur  
11.05 Nashville
11.50 Suits
12.35 Nágrannar  
13.00 Oceans
14.50 The O.C.  
15.35 Ærslagangur Kalla kanínu og 
félaga
16.00 Frasier  
16.20 The Big Bang Theory  
16.45 How I Met Your Mother
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Fóstbræður  
19.45 Derek  (5:8) Frábær gamanþátta-
röð með Ricky Gervais í aðalhlutverki.
20.10 Grillsumarið mikla
20.30 NCIS  (21:24) 
21.15 Major Crimes  (1:10) Hörku-
spennandi þættir sem fjalla um lög-
reglukonuna Sharon Raydor sem er 
ráðin til að leiða sérstaka morðrann-
sóknardeild innan hinnar harðsvíruðu 
lögreglu í Los Angeles.
22.00 Those Who Kill  (7:10) Spennu-
þáttaröð sem byggð er á dönsku þátta-
röðinni Den som dræber með Chloë 
 Sevigny í aðalhlutverki.
22.45 Louie  (2:13)
23.10 Mad Men  
00.00 24. Live Another Day
00.45 Tyrant
01.30 NCIS. Los Angeles  
02.15 Worried About the Boy  
03.45 Grace  
05.15 The Big Bang Theory
05.35 Fréttir og Ísland í dag

14.55 Borgunarmörkin 2014
15.40 Demantamótin
17.40 Stjarnan - FH  
19.30 Pepsímörkin 2014  
20.45 Royce Gracie–  Ultimate 
Gracie  Þáttur frá UFC.
21.50 Búrið  
22.20 UFC Now 2014
23.05 Meistaradeild Evrópu. Man. 
Utd. - Olympiakos

07.00 Bröndby - Liverpool  
14.25 Stoke - Chelsea
16.15 HM Messan
17.15 Bröndby - Liverpool  
19.00 Premier League World
19.30 Arsenal - Tottenham 29.10.08  
20.00 Sol Campbell  10 þátta sería um 
nokkra af helstu leikmönnum ensku 
úrvalsdeildarinnar í gegnum árin.
20.30 Spánn - Holland
22.10 Chile - Ástralía  
23.55 PL Classic Matches. Everton - 
Liverpool, 2003  

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Suðurnesjamagasín

Stöð 2 kl. 20.10
Grillsumarið 
mikla
Vönduð íslensk 
þáttaröð með 
verðlaunakokkunum 
Bjarna Siguróla og 
Jóhannesi Steini. Þeir 
munu töfra fram ljúf-
fenga og fj ölbreytta grill-
rétti fyrir áhorfendur í 
allt sumar.

X-ið 977
kl. 08.00
Frosti
Frosti Logason 
fylgir þér inn í 
fagran fi mmtu-
dag og töfrar 
fram góða 
X-tónlist.

IÐNAÐARHÚSNÆÐI  
ÓSKAST STRAX!

HÖFUM ÁKVEÐINN KAUPANDA AÐ 1500-2500M² 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU. 
HÚSNÆÐIÐ ÞARF AÐ MESTU LEYTI AÐ VERA Á 

EINNI HÆÐ MEÐ GÓÐRI LOFTHÆÐ. 

ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBAND 
VIÐ GUÐLAUG Í S. 896-0747.

Skipholti 50b - 105 Reykjavík  s. 511-2900     www.trod.is   trod@trod.is

Tillaga að breyttu deiliskipulagi 
Hafnarfjörður Miðbær,  

Standgata 31-33. 
Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum þann 1. júlí 2014 að auglýsa tillögu að breytingunni í 
samræmi við 43. gr. laga nr. 123/2010. Breytingin felst í að 
lóðir nr. 31 og 33 við Strandgötu verða sameinaðar í eina lóð, 
Strandgötu 31-33 sem jafnframt er stækkuð. Heimilað verður 
að byggja inndregna fjórðu hæð. Íbúðir verða á þremur efstu 
hæðunum. Nýtingarhlutfall lóðarinnar verður 2.94.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strand-
götu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði Norðurhellu 2, 
frá 17. júlí til 12. september 2014.  
Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs 
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is. Kynningarfundur 
verður haldinn 14. ágúst. Nánari upplýsingar eru veittar á 
skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað 
skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, 
eigi síðar en 12. september 2014. Þeir sem eigi gera athugas-
emdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir 
henni.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Í KVÖLD

Scandal
SKJÁR EINN KL. 21.15 Við höldum 
áfram að fylgjast með fyrrum fj ölmiðla-
fulltrúa Hvíta hússins, Oliviu Pope (Kerry 
Washington), í þriðju þáttaröðinni af 
Scandal. 

Weeds
STÖÐ 2 GULL KL. 20.30 Sjötta 
þáttaröðin um hina úrræðagóðu Nancy 
Boewden, sem ákvað að hasla sér völl 
sem eiturlyfj asali eft ir að hún missti 
eiginmann sinn og fyrirvinnu.

Best í Brooklyn
SJÓNVARPIÐ KL. 20.25 Besti gaman-
þátturinn á Golden Globe og Andy Sam-
berg besti gamanleikarinn. Lögreglustjóri 
ákveður að breyta af slöppuðum undir-
mönnum sínum í þá bestu í borginni.
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Athafnamaðurinn Oliver Luckett 
er fæstum Íslendingum kunnug-
ur þrátt fyrir að vera einn mesti 
Íslandsvinur sem fyrirfinnst. Luck-
ett stofnaði fyrirtækið theAudi-
ence fyrir þremur árum ásamt vini 
sínum Sean Parker sem er hvað 
frægastur fyrir að hafa stofnað 
Napster og síðar Spotify. 

theAudience sérhæfir sig í að 
markaðssetja opinbert fólk og fyrir-
tæki á samfélagsmiðlum og í dag sér 
fyrirtækið um markaðssetningu 
fyrir um það bil sex þúsund lista-
menn og ná til rúmlega milljarðs 
notenda veraldarvefsins mánaðar-
lega. 

Luckett hefur persónulega unnið 
fyrir manneskjur á borð við Bar-
ack Obama, Charlize Theron og Ian 
Somerhalder en þrátt fyrir að hafa 
grætt dágóða summu í gegnum 
fyrir tækið þá sýnir Luck ett ekkert 
nema hógværð og við fyrstu sýn 
er ekki að sjá að hettupeysuklæddi 
maðurinn sé efnaður.

,,Ég kom hingað fyrst árið 2011 
að vinna með Björk fyrir Bio-
philia-verkefnið,‘‘ segir Luckett en 
síðan þá hefur hann komið hingað 
sjö sinnum í viðbót. ,,Eftir það þá 
urðum við svo góðir vinir að alltaf 
þegar ég kem hingað þá reynir hún 
að haga ferðalögum sínum þannig 
að við getum hist.‘‘

Athafnamaðurinn er mikill aðdá-
andi Íslands og hefur sankað að 
sér rúmlega 80 listaverkum eftir 
íslenska listamenn. 

,,Björk heldur að ég eigi stærsta 
safn íslenskra listaverka í Banda-
ríkjunum,‘‘ segir hann og hlær en 
meðal listamanna sem Luck ett 
hefur mætur á eru til dæmis Gabrí-
ela Friðriksdóttir, Daníel Magnús-
son og tónlistarmaðurinn Einar Örn 
Benediktsson. 

,,Einar tók mig í þriggja daga 
ferðalag þar sem ég held að ég 
hafi kynnst öllum listamönnunum 
hérna.‘‘

„Ég var í verslunarmiðstöð þegar 
einhver kona kom upp að mér og tal-
aði flæmsku. Ég skildi ekkert fyrr 
en hún skipti yfir í ensku og vildi 
fá mig á skrá,“ segir Rós Kristjáns-
dóttir en hún var að heimsækja 
móður sína í Brussel í seinustu viku 
þegar hún skrifaði nýverið undir 
samning hjá umboðsstofunni Dom-
inique Models. 

„Fyrst fór ég bara að skoða þessa 
stofu og leist vel á það sem þau voru 
að gera,“ segir Rós sem fór síðan á 

fund til þeirra þar sem hún var 
mæld og send í myndatöku. „Þau 
vildu fá mig í hæla á myndinni og 
spurðu mig hvaða stærð ég væri, 
síðan hlógu þau öll þegar ég sagð-
ist vera stærð 38,“ segir fyrirsæt-
an sem er tæpir 180 sentímetrar á 
hæð. „Þau spurðu mig bara hvernig 
ég héldi jafnvægi.“

Rós stundar nám í mannfræði við 
Háskóla Íslands og mun halda því 
áfram í fjarnámi í vetur. „Ég tek 
örugglega nokkra mánuði úti í einu 

og kem síðan heim inn á milli en það 
er ekkert komið á hreint.“

Móðir Rósar, Sigrún Jónsdótt-
ir, starfar hjá fastanefnd Íslands í 
Brussel og hefur Rós íhugað að feta 
í fótspor hennar. „Ég hef alltaf haft 
áhuga á stjórnmálafræði og gæti 
hugsað mér að fara í það nám eftir 
mannfræðina,“ segir fyrirsætan sem 
ætlar þó fyrst að sjá hvernig gengur 
hjá nýju stofunni og í fjarnáminu. 
„Þetta getur farið á marga mismun-
andi vegu. Það er allt opið.“ - bþ

Á mála hjá belgískri módelskrifstofu
Rós Kristjánsdóttir er 22 ára mannfræðingur og upprennandi fyrirsæta en hún 
skrifaði nýverið undir samning hjá umboðsstofunni Dominique Models.

ALLT OPIÐ   Rós ætlar ekki að hætta í 
námi þrátt fyrir samninginn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

Ég borða aldrei morgunmat, ég 
brönsa bara því ég er B-manneskja 
sem vaknar ekki snemma. En besti 
brönsinn er samt egg, pönnukökur, 
búst og camembert.
Ásdís María Viðarsdóttir söngkona

BESTI MORGUNMATURINN

theAudience er í fararbroddi sem efnismiðlunar- og dreifingarnet fyrir 
afþreyingarfyrirtæki sem vilja ná til stórra aðdáendahópa og ná árangri 
í notkun samfélagsmiðla. 
Meðal viðskiptavina Olivers eru til dæmis Mark Wahlberg, Charlize Theron, 
Jack Black, Eddie Murphy, Hugh Jackman,  Usher, Pitbull, Russell Brand og 
LMFAO. 
Þá sá hann líka um samfélagsmiðlaherferð fyrir kvikmyndina Ted og tónlist-
arhátíðina Coachella. 
Stjörnurnar greiða Oliver mánaðargjald fyrir þjónustuna sem getur verið mis-
munandi. Það lægsta er um fimm þúsund dollarar, rúmlega hálf milljón króna.

Hvað gerir theAudience?

Gaf Íslandi veggmynd
Oliver Luckett er staddur hér á landi til þess að halda upp á fertugsafmælið sitt 
en hann hefur gríðarlegan áhuga á landinu og listasenunni í Reykjavík.

ELSKAR ÍSLAND  Oliver Luckett hefur mikla trú á listasenunni í Reykjavík og vill efla samstarf á milli landa. MYND/OLIVER LUCKETT

FJÖR Í FERTUGSAFMÆLI  Það var mikið fjör í afmæli Olivers Luckett í Gamla Bíó.

Luckett er staddur á Íslandi nú til 
þess að halda upp á fertugsafmæli 
sitt en veislan fór fram í Gamla bíói 
síðastliðið laugardagskvöld. 

,,Þetta kvöld var ógleymanlegt. 
Mér finnst alltaf gaman að tengja 
saman listamenn og fá nýtt fólk 
til þess að hittast og jafnvel vinna 
saman,‘‘ segir Luckett en hann 
flytur reglulega inn listamenn til 
Íslands í samstarf við aðra íslenska 
listamenn. Hann flutti nýverið inn 
listamennina DevnGosha til þess 

að mála vegglistaverk sem hann gaf 
Reykjavíkurborg. 

,,Þeir eru virkilega hæfileikaríkir 
listamenn sem ég er að halda uppi 
núna,‘‘ segir Luck ett sem leggur sig 
fram við að gefa ungum listamönn-
um færi á að spreyta sig á stærri 
markaði, en af hverju að koma 
með listamenn hingað? ,,Þið hafið 
ákveðin gildi sem ég kann að meta,‘‘ 
segir hann. ,,Þið kunnið að meta 
manneskjur, list og menningu.‘‘ 
 baldvin@frettabladid.is

ALICIA Svefnsófi  
B 163 D 83 H 78 cm.  

Dýnustærð 147x197 cm. 
Slitsterkt áklæði. Litir:  
Rautt, svart, grænt, og  

blómamunstur. 

119.990
FULLT VERÐ: 139.990

SVEFNSÓFAR Í HÖLLINNI

H Ú S G AG N A H Ö L L I N 

E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0

MELBOURNE SVEFNSÓFI MEÐ TUNGU

169.990
FULLT VERÐ: 199.990

MELBOURNE Svefnsófi Stærð: 243x170 H:70 cm. 
Slitsterkt áklæði. Litir: Svargrár, grænn og rauður. 
Vinstri og hægri tunga. 

Rúmfata-
geymsla í tungu.

ÁTTU 
VON Á 

GESTUM!
SVEFNSÓFAR

Í ÚRVALI



ÓDÝRARI FERÐAFÉLAGI
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5% afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum

Fyrirtækjaþjónusta Pennans
Í Pennanum má finna úrval ritfanga, rekstrarvara, húsgagna og kaffilausna sem 
henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum. Fyrirtækjaþjónusta Pennans hefur 
verið starfrækt síðan 1997. Starfsfólk Fyrirtækjaþjónustu Pennans kappkostar 
að veita faglega og persónulega þjónustu um land allt. Fyrirtæki sem nýta sér 
heildarþjónustu Pennans tryggja sér bestu kjörin sem í boði eru hverju sinni. Hægt 
er að sækja um reikningsviðskipti á www.penninn.is . Hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í þjónustuveri í síma 540-2050 eða í gegnum netfangið pontun@penninn.is fyrir 

Penninn Hallarmúla 4
Við Hallarmúla 4 er ein stærsta ritfangaverslun 
á landinu. Í versluninni er gott úrval af töskum, 
bókum, tímaritum og leikföngum auk þess sem 
þar er að finna eitt mesta úrval landsins í blek og 
dufthylkjum.  

Sími: 540-2360, netfang: hallarmuli2@penninn.is
upplýsingar um vörur og þjónustu Pennans.

A.T.H. AÐEINS í verslun okkar Hallarmúla 4

Tilboð gilda aðeins í verslun Pennans Eymundsson Hallarmúla 4. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Gildistími tilboða er 17. júlí, til og með 18. júlí eða á meðan birgðir endast. 

ÓTRÚLEG 
VERÐ

AÐEINS Í
verslun okkar
HALLARMÚLA 4

A.T

AF ÖLLUM
FERÐATÖSKUM

vildarafsláttur
25%



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Ný hárgreiðsla
Hildur Eir Bolladóttir, prestur í 
Akureyrarkirkju, lenti heldur betur í 
æsilegri lífsreynslu á baðherberginu hjá 
sér í gærmorgun. Hún sá sér leik á borði 
þegar Heimir Haraldsson, eiginmaður 
hennar, var að raka sig og bað hann um 
að laga aðeins klippingu sína. Hún taldi 
manninn sinn svo flinkan með skærin. 
„Þegar ég tók mér spegil í hönd og skoð-
aði baksvipinn, blasti þetta fyrirbæri við 
mér,“ segir Hildur Eir á Facebook-síðu 
sinni. Taldi hún greiðsluna minna á 
höfuð barns sem hefði komið í heiminn 

með hjálp sogklukku. 
Hildur Eir er þekkt 
norðan heiða fyrir að 
hafa húmor fyrir sjálfri 
sér og birti mynd af 

herlegheitunum á 
síðu sinni. Þakk-

aði hún síðan 
eiginmanni 

sínum 
pent í 
lokin 
fyrir þessa 
nýstárlegu 

klippingu.
 - sa

lokadagar

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Mest lesið
1 „Getur verið óttalegt skítadjobb“
2 Lík fannst í Bleiksárgljúfri
3 Anna Mjöll að skilja
4 Kretzschmar um IHF-farsann: Snýst 

bara um peninga
5 Stolið frá Skálmöld?

Leikarahópurinn fyrir kvikmyndina 
Bakk sem áætluð er í tökur í sumar 
stækkar ört. Þau Gunnar Hansson, 
Víkingur Kristjánsson og Saga Garðars-
dóttir fara með aðalhlutverk myndar-
innar en Þorsteinn Gunnarsson, Ólafía 
Hrönn Jónsdóttir, Þorsteinn Bachmann, 
Hanna María Karlsdóttir, Hallgrímur 
Ólafsson, Halldóra Geirharðsdóttir og 
Jóhannes Haukur Jóhannesson hafa 
bæst í hóp leikara sem munu taka að 
sér hlutverk í myndinni. Myndin segir 
frá tveimur æskuvinum sem ákveða að 
bakka hringinn í kringum 
Ísland til styrktar lang-
veikum börnum. Um 
er að ræða gaman-
mynd eftir Gunnar 
Hansson sem hann 
og Davíð Óskar 
Ólafsson leikstýra 
saman og Myst-
ery framleiðir. 
Tökur hefjast á 
næstu vikum og 
verður tökuliðið 
á ferð um land 
allt fram í sept-
ember. - lkg

Leikarahópurinn stækkar
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