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Ö ryggi barna er leiðarljós framleiðandans Dream Baby sem býður upp á úr-val öryggishliða og ýmsar lausnir til að vernda börn fyrir slysum í heimahúsum,“ segir Erla Einars-dóttir hjá Arctic Trading Comp-any (ATC).
Nú njóta vinsælda útdregin hlið frá Dream Baby sem tekið hefur verið fagnandi af foreldrum og sérfræðingum um öryggismál.„Hliðin eru einstaklega létt, endingargóð og auðveld í upp-setningu. Þau eru fyrirferðarlítil, rúllast upp þegar þau eru ekki í notkun og taka því ekki óþarfa pláss á heimilinu,“ segir Erla.Auðvelt er að koma útdregnu hliði fyrir á tveimur stöðum innan heimilisins því hliðin eru hönnuð með tvenns konar festingum og passa í hurðarop sem eru allt að 140 sentimetrar á breidd.„Útdregnu hliðin frá Dream Baby eru margverðlaunuð og hafa meðal annars unnið iParent-ing Media Award auk verðlauna vefsíðunnar ptpamedia.com þar sem hliðin voru prófuð og sam-þykkt af forráðamönnum barna og sérfræðingum.“Auk ú d

BARNVÆN HEIMILIATC KYNNIR  Forgangsverkefni allra foreldra er að vernda barn sitt á 

heimilinu. Öryggisvörurnar frá Dream Baby einfalda það verkefni til muna.

GALABALLETTNokkrir af bestu dönsurum heims frá Boston-ballettinum, Parísar-óperunni, Bolshoi-ballettinum og tékkneska þjóðarballettinum koma fram á galaballett í Eldborgarsal Hörpu í kvöld og annað kvöld.

SKIPHOLTI 31, 105 .REYKJAVÍK SÍMI: 568 0450    LJOSMYNDAVORUR.IS

29 kr. stykkið! 
Frábært tilboð á Instagram myndum, 10x13,5cm myndum og 10x15 cm  myndum. 100 stk og yfir á 29 kr.  stykkið gegnum framköllunarvefinn  okkar:  framkollun.ljosmyndavorur.is
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014
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Hræðist ekki að eldast
Kvikmyndaframleiðandinn Margrét 
Hrafnsdóttir flutti til Los Angeles 
snemma á tíunda áratug síðustu 
aldar. Nú er hún orðin virt í bransan-
um þar ytra og nóg í pípunum.

LÍFIÐ

Sími: 512 5000

29. ágúst 2014
202. tölublað 14. árgangur

SKOÐUN Jórunn Sörensen skrifar 
um skert réttindi hunda og eigenda 
þeirra. 16

LÍFIÐ Friðrik Karlsson spilar með Kate 
Bush á fyrstu tónleikaröð hennar í 35 
ár. 38

SPORT Ólafur heitinn Rafnsson á 
þátt í því að Ísland komst á EM í 
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FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

LEIKHÚS „Það má segja að við séum 
alveg að verða ballettdansarar en 
við erum samt allir jafn góðir,“ 
segir hinn 13 ára gamli Baldvin 
Alan Thorarensen en hann mun, 
ásamt hinum 12 ára gamla Sölva 
Viggóssyni Dýrfjörð, og hinum 11 
ára gamla Hirti Viðari Sigurðar-
syni, leika ballettdansarann Billy 
Elliot í nýrri uppfærslu í Borgar-
leikhúsinu í vetur undir leikstjórn 
Bergs Þórs Ingólfssonar. 

„Við erum búnir að vera í stífum 
ballettæfingum í sumar og erum 
orðnir mjög vöðvaðir og mass-
aðir, þetta er ótrúlega erfitt,“ segir 
Hjörtur Viðar og hlær. Þeir hafa 
ekki eingöngu lært dans, því þeir 
hafa einnig lært leiklist, söng, fim-
leika og djassballett. „Þeir þoldu 

þetta allir mjög vel og eru að ná 
mjög góðum árangri,“ segir Bergur 
Þór leikstjóri. 

Í upphafi komu um 900 strákar í 
prufur til að fá að leika Billy Elliot 
og var þrisvar sinnum sigtað út en 
á endanum var sex piltum boðið í 
Billy-sumarskólann. Baldvin, Sölvi 
og Hjörtur urðu svo að lokum fyrir 
valinu sem Billy-ar Borgarleikhúss-
ins. Strákarnir þrír munu skipta sýn-
ingunum á milli sín. - glp / sjá síðu 38

Þrír ungir piltar hafa verið á fullu við að undirbúa sig fyrir hlutverk Billys Elliot:

Voru valdir úr 900 manna hópi 

Bolungarvík 11°  SA 2
Akureyri 14°  SA 4
Egilsstaðir 13°  A 5
Kirkjubæjarkl. 12°  A 2
Reykjavík 13°  SA 4

Áfram hlýtt    Í dag verður yfirleitt 
hægur vindur og skýjað með köflum en 
léttskýjað norðan- og norðaustantil. Hiti á 
bilinu 12-18°C, hlýjast NA-lands. 4

BILLY ELLIOT SÝNING  Baldvin Gunn-
arsson (blár bolur), Hjörtur Viðar Sig-
urðarson og Sölvi Viggósson (gul peysa)
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SLYS  Tveir flugmenn lentu í vandræðum á fisflugvél í Mosfellsbæ í gærkvöldi. Lending þeirra misheppnaðist þannig að vélin 
hafnaði á ljósastaur. Mennirnir slösuðust lítillega. Þingvallavegi var lokað um tíma vegna óhappsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

FÓTBOLTI Stjörnumenn eru úr leik 
í Evrópudeildinni eftir 6-0 tap 
fyrir Internazionale á San Siro í 
gærkvöldi. Ítalska liðið vann því 
samanlagt 9-0. 

Stuðningsfólk Stjörnunnar fjöl-
mennti til Mílanó og var mjög 
áberandi á pöllunum. Stjörnu-
fólkið og Silfursveitin héldu líka 
áfram að hvetja Stjörnuliðið allan 
leikinn þrátt fyrir að Garðbæing-
ar hafi átt litla möguleika á móti 
gríðarsterku liði Inter.
Evrópuævintýri Stjörnunnar er 
því á enda en það fer svo sannar-
lega í sögubækurnar. - óój

Stjörnumenn burstaðir ytra:

Úti er ævintýri

SETTU SINN SVIP Á SAN SIRO  Stjörnu-
fólkið studdi lið sitt í gær.   MYND/GETTU

  Við erum búnir að vera 
í stífum ballettæfingum í 

sumar og erum orðnir mjög 
vöðvaðir og massaðir.

Hjörtur Viðar Sigurðarson, 
dansari og leikari.

Vilja losna við sígalandi hana 
 Bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vilja að 
lögbýli í þéttbýli verði aflögð til að 
geta beitt sér gegn landnámshönum 
sem gala út í eitt. 2
Breytingar á styrkjakerfi lands-
byggðarinnar  Sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra tekur við forræði 
yfir styrkjum til menningartengdrar 
ferðaþjónustu. 4

Skoðanakönnun Fréttablaðsins 27. og 28. ágúst

STJÓRNMÁL Sextíu og sjö prósent 
þeirra sem afstöðu tóku telja að 
Hanna Birna Kristjánsdóttir inn-
anríkisráðherra eigi að segja af 
sér embættinu. 33 prósent telja að 
hún eigi ekki að segja af sér. Þetta 
sýna niðurstöður skoðanakönnun-
ar Fréttablaðsins. 

Séu svörin skoðuð í heild kemur 
fram að 53% aðspurðra telja að 
Hanna Birna ætti að segja af 
sér. 26% telja að hún eigi ekki að 
segja af sér en 21% voru óákveðn-
ir í afstöðu sinni. Séu niðurstöður 

skoðaðar eftir stjórnmálaflokkum 
sést að 51% framsóknarmanna 
sem afstöðu taka vilja að hún segi 
af sér og 45% sjálfstæðismanna. 
86% stuðningsmanna Bjartrar 
framtíðar vilja að hún segi af sér, 
83% stuðningsmanna Samfylking-
arinnar, 88% stuðningsmanna VG 
og 90% stuðningsmanna Pírata.

„Það kemur ekkert á óvart að 
andstæðingar ríkisstjórnarinnar 
og Sjálfstæðisflokksins telji að ég 
eigi að gera eitthvað annað en að 
vera í póltík. Undanfarnir dagar 

hafa verið mjög erfiðir og umræð-
an óvægin og erfið og ég held 
að þetta endurspegli það,“ sagði 
Hanna Birna þegar niðurstöðurn-
ar voru bornar undir hana í gær-
kvöldi. 

Spurt var: Finnst þér að Hanna 
Birna Kristjánsdóttir eigi að segja 
af sér embætti innanríkisráð-
herra? Svarmöguleikarnir voru 
Já, nei, óákveðinn og svara ekki.

Hringt var í 1.056 manns þar til 
náðist í 650 manns. Úrtakið var 
lagskipt slembiúrtak. - jhh 

Tveir af hverjum þremur 
vilja að Hanna Birna hætti
Alls vilja 67 prósent aðspurðra í skoðanakönnun Fréttablaðsins að Hanna Birna Kristjánsdóttir segi af sér 
embætti. Hanna Birna segir það ekki koma sér á óvart að andstæðingar ríkisstjórnarinnar vilji hana burt.

33%

Finnst þér að 
Hanna Birna 

Kristjánsdóttir 
eigi að segja 

af sér? 

67%

 JÁ  NEI
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UMHVERFISMÁL „Þeir gala og gala 
og gala. Þeir gala alveg út í eitt,“ 
segir Vígmundur Pálmarsson í 
Mosfellsbæ sem óskar eftir því 
að bæjaryfirvöld beiti sér gegn 
tveimur landnámshönum sem 
nágranni hans heldur.

Vígmundur býr á Reykjahvoli 
við Varmá. Handan árinnar býr 
Kristján Ingi Jónsson á Suður-
Reykjum. Kristján heldur flokk 
landnámshænsna. Þar á meðal 
eru tveir hanar.
„Þar sem um lögbýli er að ræða 
höfum við engin tæki eða tól til 
að bregðast við. Þeim sem búa á 
lögbýlum er frjálst að hafa hana 
þótt nágrönnunum finnist það 
ekki öllum jafn spennandi,“ segir 
Bryndís Haraldsdóttir, formað-
ur bæjarráðs, sem kveður málið 
þó ekki úr sögunni af hálfu bæj-
aryfirvalda. „Við erum að skoða 
skrá yfir lögbýli í Mosfellsbæ og 
erum að láta kanna hvort eðlilegt 
sé að óska eftir því við innan-
ríkisráðuneytið að lögbýli innan 
þéttbýlis verði felld niður.“

Kristján Ingi hyggst ekki gefa 
eftir lögbýlisrétt sinn. „Það þarf 
þá að fara fyrir Alþingi,“ segir 
hann.

Að sögn Kristjáns Inga hefur 
bæði heilbrigðiseftirliti og dýra-
eftirlitsmanni, auk lögreglu, 
verið stefnt að Suður-Reykjum.

„Það átti held ég að slátra þeim 
hérna í heimkeyrslunni en þeim 
varð ekki kápan úr því klæð-
inu,“ segir Kristján sem undir-
strikar að hanarnir hafi mikil-
vægu hlutverki að gegna. „Þeir 
eru að passa upp á hænurnar 
mínar. Meðan hænur hafa hana 
þá stjórnar haninn en ef það eru 

eingöngu hænur þá er allt í vit-
leysu því þá er goggunarröðin öll 
í tómu tjóni.“

Fyrir nokkru var reistur hljóð-
einangraður kofi yfir hænsnin á 
Suður-Reykjum. Kristján segir 
hönunum hleypt út klukkan tíu 
eða ellefu á morgnana. Þeir gali 
„nokkrum sinnum“ yfir dag-
inn þar til þeir fari inn í kofann 
klukkan sjö á kvöldin.

Vígmundur viðurkennir að 
með kofanum hafi ástandið skán-
að frá því áður þegar hann var 
vakinn af hanagali klukkan hálf 
fimm á morgnana. „En það eru 

allir hérna megin við ána búnir 
að fá nóg. „Þeir gala á tuttugu til 
þrjátíu sekúndna fresti yfir allan 
daginn. Það er alveg fáránlegt að 
leyfa sér þetta.“

 gar@frettabladid.is

  Meðan hænur hafa 
hana þá stjórnar haninn 

en ef það eru eingöngu 
hænur er allt í vitleysu.

Kristján Ingi Jónsson 
á Stóru-Reykjum

Opið 
hús
Á MORGUN 
30. Ágúst

milli 13 og 16
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Hafrós, eruð þið eins og 
villuráfandi sauðir?
Nei nei. Hvað ertu sauðdrukkinn, 
lambið mitt?
Hafrós Huld Einarsdóttir er bóndi á bænum 
Fremri-Gufudal í Gufudalshreppi þar sem 
er svo rúmt um sauðfé að það tók búaliðið 
fjörutíu daga að ná því af fjalli síðasta haust. 

Galandi hanar njóta 
verndar lögbýlaskrár
Bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vilja að lögbýli í þéttbýli verði aflögð. Þá geti þau beitt 
sér gegn tveimur landnámshönum sem nágranni í Reykjahverfi segir sígalandi. 
Eigandi hananna segist ekki gefa lögbýlisréttinn eftir nema Alþingi breyti lögum.

MEÐ LANDNÁMSHÆNSNUM  Kristján Ingi Jónsson segir hanamálið að hluta vera 
flokkspólitískt. „Ég er náttúrulega ekki sjálfstæðismaður,“ segir Kristján sem bauð 
sig fram fyrir Mosfellslistann. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FJÖLMIÐLAR Í dag verður aðalfundur hlutafélags 
DV haldinn, þar sem meðal annars verður kosið í 
nýja stjórn félagsins. Með nýrri stjórn er hægt að 
ráða nýjan framkvæmdastjóra félagsins og þar með 
nýjan ritstjóra. 

Ingi Freyr Vilhjálmsson, blaðamaður DV, skrifaði 
leiðara fyrr í vikunni þar sem kom fram að Sig-
urður G. Guðjónsson hæstaréttarlögmaður og Þor-
steinn Guðnason, fyrrverandi stjórnarformaður DV, 
reyni að ná meirihluta í hluthafahópi DV og telur 
blaðamaður forsendur fyrir yfirtöku ekki faglegar 
heldur snúist þær um valda- og áhrifakaup. 

„Já, ég get lofað þér að það verður fjörugt á fund-
inum,“ segir Reynir Traustason, ritstjóri DV, en 
Björn Leifsson, eigandi World Class og nýr hlut-
hafi félagsins, hefur opinberlega lýst því yfir að 
hann vilji að „mannorðsmorðingjanum“ Reyni verði 
komið frá. 

„Við ritstjórnin erum mjög samstíga að standa 
af okkur aðför Björns. Við dauðskömmumst okkar 
fyrir að hafa þennan mann í hluthafahópnum en við 
ætlum að mæta honum,“ segir Reynir sem segist 
vera þrælbrattur og alveg til í að víkja ef vilji er 

fyrir því en það verði að vera á eðlilegum forsend-
um. 

„Fjölmiðlar eiga að fá sem mestan frið frá pen-
ingavaldinu en á endanum eru það náttúrulega 
peningarnir sem tala,“ segir Reynir og bætir við að 
ýmislegt geti komið á óvart á fundinum í dag. - ebg

Reynir Traustason segir ritstjórn DV samstíga í að standa af sér aðför: 

Lofar fjörugum aðalfundi DV

ER ÞRÆLBRATTUR  Reynir  Traustason, ritstjóri, stjórnarmað-
ur og einn eigenda DV, segist eingöngu víkja á eðlilegum for-
sendum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SJÁVARÚTVEGUR Búið er að landa 
25 þúsund tonnum af makríl í 
höfninni í Neskaupstað á þessari 
vertíð. 

Ríflega helmingur veiðinnar 
var nýttur til vinnslu í fiskiðju-
veri Síldarvinnslunnar í Nes-
kaupstað, eða þrettán þúsund 
tonn. Afgangurinn af makrílnum, 
tólf þúsund tonn, var veiddur af 
frystiskipum. Af frystiskipunum 
hefur Vilhelm Þorsteinsson EA 
landað mestu.

 - ih

Mikil veiði á Neskaupstað:

25 þúsund tonn 
af makríl veidd

ARGENTÍNA Argentínskir verkamenn efndu til sólahringslangs alls-
herjarverkfalls í gær vegna aukins atvinnuleysis, fjörutíu prósenta 
verðbólgu og vandræða stjórnvalda í Argentínu við að greiða skuldir 
sínar. 

Meðlimir verkalýðsfélaga og aðgerðasinnar settu upp vegartálma 
á umferðaræðum í Buenos Aires og stöðvuðu ferðir rútu- og leigubíl-
stjóra sem ekki tóku þátt í verkfallinu. Verkalýðsfélög vilja að upp-
sagnir verði bannaðar næsta árið.  - ih

Mótmæla miklu atvinnuleysi og fjörutíu prósenta verðbólgu:

Efndu til verkfalls í Argentínu

STÁL Í STÁL  Lögregla stöðvaði mótmælendur í að loka breiðgötum í Buenos Aires í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Lögregla leitaði í 
tveimur húsum í Hafnarfirði á 
þriðjudag. Í öðru húsinu fannst 
eitt og hálft kíló af kannabisefn-
um auk ýmissa muna sem grunur 
leikur á að séu þýfi. 

Í hinni húsleitinni fann lög-
regla hálft kíló af kannabisefn-
um. Húsráðandi, karl á fertugs-
aldri, var handtekinn vegna 
rannsóknar málsins en í fórum 
hans fannst amfetamín. Húsleit-
irnar voru vegna óskyldra mála. 
 - ih

Húsleit lögreglu í Hafnarfirði:

Fundu kannabis 
og amfetamín

BORGAMÁL Borgarráð hefur sam-
þykkt að selja fasteignirnar við 
Laugaveg 4 og 6 og Skólavörðustíg 
1 a. Ákvörðun um þetta var sam-
þykkt í gær með fjórum atkvæð-
um borgarráðsfulltrúa Samfylk-
ingarinnar, Bjartrar framtíðar, 
Vinstri grænna og Pírata. Fulltrú-
ar Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknar og flugvallarvina greiddu 
atkvæði á móti.

Í bókun borgarráðsfulltrúa 
Framsóknar og flugvallarvina 
segir að tap borgarsjóðs af þess-

um gerningi sé rúmar 338 millj-
ónir króna og rúmar 409 millj-
ónir króna ef ekki sé tekið tillit 
til afskrifta sem þegar hafi verið 
gerðar. 

Þetta er hluti af lóðinni sem 
borgin keypti ásamt fasteign-
um fyrir 580 milljónir árið 2008. 
Kaupin voru gerð í tengslum við 
samstarfsyfirlýsingu Ólafs F. 
Magnússonar og sjálfstæðismanna 
í borgarstjórn þegar myndaður 
var nýr meirihluti í borgarstjórn 
og Ólafur F. varð borgarstjóri. 

Borgarstjórn tekur endanlega 
ákvörðun um söluna, en Fram-
sóknarmenn og flugvallarvinir 
bókuðu gegn henni í gær og sögðu 
tímasetningu sölunnar afleita sem 
og framkomið verð.

Í bókun sjálfstæðismanna segj-
ast þeir einnig telja að söluverð 
sé of lágt. „Rétt er að bíða með 
sölu eignanna þar sem allt bendir 
til þess að söluverð eigna í hjarta 
borgarinnar muni hækka,“ segja 
sjálfstæðismenn í bókun sinni.
 - jhh

Borgarráðsfulltrúar minnihlutans telja söluverðið á eignum við Laugaveg og Skólavörðustíg of lágt:

Samþykkja sölu húsa að Laugavegi 4 og 6 

LAUGAVEGUR 6   Húsin að Laugavegi 4 
og 6 að frumkvæði Ólafs F. Magnússon-
ar, þáverandi borgarstjóra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

SPURNING DAGSINS
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11.000 fýlar, tæplega, 
voru veiddir

á Íslandi
árið 2000, en síðan hefur veiði 
minnkað ár frá ári. 
3.352 fuglar voru veiddir árið 2012.

ERFITT  Forstjórinn segir það hafa verið 
erfiða ákvörðun að hætta framleiðslu 
World of Darkness. FRÉTTABLAÐIÐ/ ERNIR

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 kkolbeins@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

ALÞINGI Sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra tekur við forræði yfir 
styrkjum til menningartengdrar 
ferðaþjónustu. Þetta kemur fram í 
svari Ragnheiðar Elínar Árnadótt-
ur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
við fyrirspurn frá Svandísi Svav-
arsdóttur þingmanni. 

Menntamálaráðuneytið hefur 
undanfarin ár úthlutað peningum 
til menningarsamninga landshluta. 
Á síðasta ári var úthlutað um 200 
milljónum króna í þessi verkefni. 
Styrkir menntamálaráðuneytisins 
taka ekki til menningartengdrar 
ferðaþjónustu en ráðuneyti Ragn-
heiðar Elínar hefur styrkt menn-
ingarsamninga landshluta og hafa 
þeir fjármunir runnið til menning-
artengdrar ferðaþjónustu. Styrkur-
inn var 45 milljónir króna í fyrra. 

Ekki hefur verið úthlutað í ár 
en gert er ráð fyrir að farið verði 
fram á fé á fjáraukalögum í þennan 
málaflokk.  

Hins vegar standa fyrir dyrum 
viðamiklar breytingar á styrkja-
kerfi landsbyggðarinnar. Unnið 
er að því að búa til einn pott eða 
sjóð. Í hann á að renna það 
fjármagn sem hefur farið 
til að styrkja menningu á 
landsbyggðinni, menning-
artengda ferðaþjónustu, 
og peningar sem hafa til 
þessa runnið í atvinnuþró-
un og nýsköpun á lands-
byggðinni. 

Ef sjóðurinn kemst á 
laggirnar gæti hann haft 
um 600 milljónir króna til ráðstöf-
unar. 

Í áðurnefndu svari iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra segir að í vetur 
hafi verið tekin sú ákvörðun að fela 
Sigurði Inga Jóhannssyni, sjávar-

útvegs- og landbúnaðarráð-
herra, forræði vaxtasamn-
inga og sóknaráætlana. 
Þegar sú ákvörðun lá fyrir 
þótti eðlilegt að forræði 
sem iðnaðarráðherra hafði 
áður haft með mennta-
málaráðherra hvað varðar 
aðkomu að gerð menning-
arsamninga færðist til Sig-
urðar Inga. 

Karl Björnsson, framkvæmda-
stjóri Sambands íslenskra sveitar-
félaga, segir að sambandið fagni 
fyrirhuguðum breytingum. Hann 
segir að samkvæmt þeim tillögum 
sem nú liggja fyrir sé gert ráð fyrir 

að ráðstöfunarrétturinn yfir þess-
um peningum færist heim í hérað. 

 „Það verða samráðshópar í 
hverju héraði. Heimamenn munu 
hafa meira um það að segja hvern-
ig peningum til verkefna verður 
úthlutað. Þetta er gríðarlega mikið 
hagsmunamál fyrir sveitarstjór-
nir og eykur lýðræði,“ segir Karl 

og bætir við að heimamönnum á 
hverjum stað verði með þessu falið 
að úthluta peningum í það sem þeim 
þykir brýnast og ekki fást pening-
ar til með öðrum hætti. Hann segir 
jafnframt að með þessu móti verði 
meira til skiptanna. Kostnaður 
við utanumhald og verkefnastjórn 
minnki. johanna@frettabladid.is

Landbúnaðarráðherra út-
hlutar menningarstyrkjum 
Unnið að uppstokkun á styrkjakerfi landsbyggðarinnar. Stofna á einn sjóð sem gæti haft um 600 milljónir 
króna til úthlutunar. Sveitarfélögin fagna breytingunni og telja að með þessu móti verði meira til skiptanna.

1. Efla samstarf á sviði menningarmála á svæðinu. 
2. Stuðla að nýsköpun og fjölbreytni í menningu og menningartengdri   

ferðaþjónustu. 
3. Fjölga atvinnutækifærum á sviði menningar og lista. 
4. Menningarstarfsemi styðji við ferðaþjónustu.

MARKMIÐ MENNINGARSAMNINGA 

STYRKIR  Unnið er að því að breyta styrkjakerfi landsbyggðarinnar, stofna á einn sjóð sem á að styrkja atvinnuþróun, nýsköpun 
og menningu.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON 

VERTU
MEÐ Í

 ÁSKRIFT!
FJÓRAR SÝNINGAR
Á AÐEINS 14.500 KR.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

ÁRÉTTING

Röng mynd var birt með frétt um 
athugun Neytendastofu á verðmerk-
ingum á Akureyri í blaði gærdagsins. 
Myndin sem birtist var af verslun 
Byko á Akureyri en Byko var eitt 
þeirra fyrirtækja þar sem verðmerk-
ingar í öllum verslunum voru í lagi. 
Beðist er velvirðingar á mistökunum.

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

ÁFRAM HLÝTT Í VEÐRI  Í dag verður hæglætisveður og úrkomulítið að mestu en á 
morgun má búast við rigningu eða skúrum SV- og V-til. Aðfaranótt sunnudags koma 
leifar af hitabeltislægð upp að landinu með tilheyrandi úrkomu og vindi.
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VIÐSKIPTI Tap tölvuleikjaframleið-
andans CCP eftir skatta nam 22,8 
milljónum Bandaríkjadala á fyrri 
helmingi ársins, eða 2.690 milljón-
um króna. Hagnaður í fyrra nam 
318 þúsund dölum eða 37 milljón-
um króna.

Tekjur fyrstu sex mánuði árs-
ins námu 36,5 milljónum Banda-
ríkjadala, en var 36,7 milljónir 
dala á sama tímabili árið 2013. 
Félagið skilaði 4,5 milljónum dala 
í EBITDA-hagnaði á fyrstu sex 
mánuðum ársins, sem er lækkun 

úr 8,3 milljónum miðað við sama 
tímabil 2013.

„Niðurfærslan á þróunarkostn-
aði, sem nemur alls 24 milljónum 
Bandaríkjadala án skattaáhrifa, 
er langstærsti þátturinn í því að 
félagið skilar tapi á tímabilinu 
upp á 22,8 milljón Bandaríkja-
dala,“ segir í afkomutilkynningu 
CCP.

„Stöðugar tekjur og fram-
legð félagsins á milli ára sýna 
að kjarnastarfsemi okkar, útgáfa 
og þróun á tölvuleiknum EVE 

Online, er áfram sterk. Í apríl 
tókum við þá erfiðu ákvörðun að 
hætta þróun á tölvuleiknum World 
of Darkness og einbeita okkur að 
því markmiði að þróa leiki fyrir 
einn og sama leikjaheiminn; EVE 
leikjaveröldina,“ segir Hilmar 
Veigar Pétursson, framkvæmda-
stjóri CCP, í tilkynningunni.

Tveir af stjórnendum fyrirtæk-
isins, Joe Gallo og David Reid, 
munu láta af störfum hjá fyrir-
tækinu á næstunni.

 - jhh

Tveir af stjórnendum hjá framleiðanda EVE Online tölvuleiksins hætta hjá fyrirtækinu á næstunni:

CCP tapaði hátt í þremur milljörðum króna

FJÖLMIÐLAR Samkeppniseftirlitið 
hyggst ekki hafa afskipti af sam-
runa 365 miðla og Konunglega 
kvikmyndafélagsins, sem rak 
Miklagarð og Bravó.

Þetta kemur fram í úrskurði 
Samkeppniseftirlitsins sem birt-
ur var í gær. Eftirlitið segir að 
samruninn muni ekki hafa skað-
leg áhrif á samkeppni, fjölræði 
og fjölbreytni í fjölmiðlum. 

Í úrskurðinum segir að tekjur 
Konunglega kvikmyndafélagsins 
hafi gefið til kynna að hlutdeild 
félagsins á fjölmiðlamarkaði 
væri vart merkjanleg. - ih

Enginn skaði á samkeppni:

Mun ekki stöðva 
samruna við 365

SAMRUNI  Konunglega Kvikmynda-
félagið og 365 miðlar renna nú saman.

ÖRFRÉTT
Malbikað við Miklubraut
Unnið verður að malbikun og fræsun á 
Miklubraut til austurs frá klukkan sex 
til tvö í dag.  Framkvæmdirnar verða 
frá Grensásvegi fram yfir frárein að 
Skeiðarvogi og því mun rampurinn að 
Skeiðarvogi lokast á meðan. - ih



ford.is

Viltu vita meira um staðalbúnað Ford Kuga?
Meðal staðalbúnaðar Ford Kuga er: skynvætt fjórhjóladrif, Ford SYNC raddstýrt samskiptakerfi með Bluetooth búnaði fyrir GSM síma og neyðarhringingu, Titanium leðuráklæði á slitflötum sæta, 17” Titanium álfelgur, 
upphitanleg framrúða, starthnappur, regnskynjari í framrúðu og langbogar með álútliti. Síðan er að sjálfsögðu hægt að sérpanta. Ford Kuga hefur sérstöðu í úrvali og verði aukabúnaðar. Afgreiðslutími sérpantana er einnig 
styttri en almennt gerist. Pantaðu bílinn eins og þú vilt hafa hann! Það er margt í boði. Við mælum með að þú byrjir á að kíkja við í reynsluakstur - við tökum vel á móti þér!
Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 140 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,7/6,1 l/100 km. CO2 losun 149/159 g/km.
Ford Kuga AWD 1,6i EcoBoost bensín 182 hö. 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 7,7 l/100 km. CO2 losun 179 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. *Samkvæmt öryggisprófunum Euro NCAP.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.

KUGA

FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturs- 
eiginleikum, fyrsta flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Öruggasti sportjeppinn 
  - búinn skynvæddu fjórhjóladrifi og       
      

FR
Á5.790.000

SJÁLFSKIPTUR MEÐ DÍSILVÉL

FR
Á6.290.000KR.

KR.
BEINSKIPTUR MEÐ DÍSILVÉL

Ford Kuga er öruggasti jeppinn í sínum flokki.  Skynvætt fjórhjóladrif og 
Ford SYNC raddstýrt samskiptakerfi með Bluetooth búnaði fyrir 
GSM síma og  neyðarhringingu  er staðalbúnaður. 
                                                                  Komdu og prófaðu öruggasta  sportjeppann.

FORD KUGA TITANIUM AWD

SJÁLFSKIPTUR MEÐ BENSÍNVÉL

FR
Á6.190.000KR.

 Ford SYNC samskiptakerfi

*  
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1. Hvenær fannst slöngumaðkur hér 
á landi?
2. Hver hefur skorað fjögur mörk 
beint úr aukaspyrnu í sumar?
3. Hversu mikill hluti makríls í Norð-
austur-Atlantshafi  mældist innan ís-
lenskrar efnahagslögsögu?

SVÖR:

1. Í sumar. 2. Guðjón Pétur Lýðsson. 3. Tæp 
18 prósent.

Prófaðu Sensodyne vörurnar og finndu muninn. 

Sensodyne fyrir viðkvæmar tennur 
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TANNBURSTAR OG 
TANNKREM FYRIR 
VIÐKVÆM SVÆÐI

DÓMSMÁL Verðtryggingin er ekki 
almennt bönnuð samkvæmt ráðgef-
andi áliti EFTA-dómstólsins í Lúx-
emborg sem birt var í gær. 

Þar kemur fram í svörum við 
spurningum Héraðsdóms Reykja-
víkur að tilskipun Evrópusam-
bandsins (ESB) um óréttmæta skil-
mála í neytendasamningum leggi 
ekki almennt bann við skilmálum 
um verðtryggingu veðlána í samn-
ingum milli veitanda og neytanda. 
Það sé hins vegar innlendra dóm-
stóla að meta hvort umræddur skil-
máli sé óréttmætur. Það mat verði 
hins vegar að taka mið af skýringu 
dómstólsins, sem fram kemur í álit-
inu, á hugtakinu „óréttmætur skil-
máli“.

Málið var höfðað af Gunnari V. 
Engilbertssyni gegn Íslandsbanka 
vegna skuldabréfs sem Íslands-
banki, þá Glitnir, gaf út vegna fast-
eignakaupa í maí 2007 sem Gunnar 
telur ólögmætt. Hann hélt því fram 
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur að 
verðtryggingarákvæði samningsins 

sé óréttmætur 
skilmáli og and-
stæður tilskipun-
inni og því eigi 
að víkja honum 
til hliðar.

Jóhannes Karl 
Sveinsson hæsta-
réttarlögmaður 
var meðal þeirra 
sem ráku málið 

fyrir hönd Íslandsbanka. Hann 
segir niðurstöðuna ekki koma sér-
staklega á óvart.

„Dómurinn tekur ekki neina 
afstöðu til þess hvort verðtrygg-
ing sé ólögmæt og segir að það sé 
í rauninni málefni innanlandsdóm-

stóla, það er að segja héraðsdóms 
og Hæstaréttar, að meta það hvort 
að verðtryggingin geti verið ósann-
gjarn samningsskilmáli, ekki nægi-
lega útfærður eða útskýrður í samn-
ingum, og lætur í ljós leiðbeiningar 
um það hvernig það er metið.“

Jóhannes segir niðurstöðuna 
frekar hefðbundna og fyrirsjáan-
lega að þessu leyti og málinu sé því 
ekki lokið.

„Það er þá í verkahring dóm-
stólanna hérna þegar búið er að 
reka málið þar að meta hvort eigi 
að víkja frá þessu skuldabréfi sem 
málið snýst um. Aðalfréttin í þessu 
er að neytendatilskipunin bannar 
ekki verðtryggingu,“ segir Jóhann-
es að lokum.

Enn er beðið eftir ráðgefandi 
áliti EFTA-dómstólsins í hinu verð-
tryggingarmálinu sem héraðsdóm-
ur vísaði til Lúxemborgar. Í því eru 
sömu spurningar lagðar fyrir dóm-
inn ásamt einni til viðbótar. Í henni 
er spurt um réttmæti þess að miða 
við núll prósenta verðbólgu í lána-
samningum þegar kostnaður lána er 
reiknaður. Áður en ný lög um neyt-
endalán tóku gildi árið 2013 gátu 
bankarnir og fleiri lánveitendur 
sleppt því að reikna áhrif verðbólgu 
á heildarkostnaðinn. 

„Þessi lán voru mjög algeng hjá 

fjármálastofnun-
um fyrir hrun. 
Neytendum 
var sagt munn-
lega að það væri 
erfitt að meta 
verðbólguna 
og fengu síðan 
greiðsluáætlun 
sem sýndi enga 
verðbólgu,“ 

segir Björn Brynjúlfur Björns-
son, hagfræðingur Viðskiptaráðs 
Íslands. 

 „Í því máli þarf fyrst að meta 
hvort það standist Evróputilskip-
unina og hins vegar hvort það stand-
ist íslensk lög. Jafnvel þótt EFTA-
dómstóllinn dæmi þannig að þessi 
lán hafi ekki sem slík brotið í bága 
við tilskipunina getur hugsanlega 
farið svo að Hæstiréttur dæmi þau 
ólögmæt. Slík niðurstaða myndi 
þýða að stór hluti neytendalána 
til íbúðakaupa frá þessum tíma er 
þá ekki í samræmi við lög,“ segir 
Björn. Hann bendir á að samkvæmt 
nýju neytendalögunum fái lántak-
endur greiðsluáætlun sem miðar 
við ársverðbólgu síðustu 12 mánuði. 
EFTA-dómstóllinn mun gefa álit sitt 
í málinu í haust.

 fanney@frettabladid.is /
 haraldur@frettabladid.is

Verðtryggingin heldur en niður-
stöðu innlendra dómstóla er beðið
EFTA-dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ákveðin tilskipun ESB leggi almennt ekki bann við skilmálum um verðtryggingu í neyt-
endalánum. Innlendir dómstólar þurfa að taka afstöðu til málsins. Annað mál er varðar verðtryggingu bíður nú afgreiðslu dómsins.

JÓHANNES KARL 
SVEINSSON Már Guðmundsson seðlabanka-

stjóri segir mikilvægt að óvissunni, 
sem hafi verið uppi vegna ákvörð-
unar EFTA-dómstólsins, hafi verið 
eytt. 

„Henni hefur verið eytt með 
hætti sem líka dregur úr óvissu 
varðandi verðtrygginguna almennt 

og þá áhættu sem kann að stafa af dómsmálum 
fyrir fjármálastöðugleika. Það er því betri vissa 
fyrir því að það er ekki að koma mikið áfall úr 
þessari átt.“

Már segir starfsfólk Seðlabankans hafa verið 
undirbúið fyrir það ef álit EFTA-dómstólsins hefði 
farið á hinn veginn.  

„Það var búið að greina þetta lagalega og efna-

hagslega og áhrifin á fjármálakerfið út frá ýmsum 
sviðsmyndum. Auðvitað töldu okkar lögfræðingar 
og ráðgjafar að það væri ólíklegt að niðurstaðan 
yrði með einhverjum þeim hætti sem myndi grafa 
undan verðtryggingunni í stórum stíl. En við vorum 
búin að undirbúa okkur undir hitt líka,“ segir Már.

Hann telur líklegt að verðtrygging neytendalána 
haldi þegar málið fer fyrir íslenska dómstóla.   

MIKILVÆGT AÐ ÓVISSUNNI HAFI VERIÐ EYTT

BJÖRN B. 
BJÖRNSSON

  Það er mikilvægt að þessi niðurstaða 
liggi fyrir. Málið verður tekið aftur fyrir 

í Héraðsdómi Reykjavíkur sem metur 
staðreyndir málsins í samræmi við íslensk 

lög og hefur hliðsjón af áliti EFTA-dómstóls-
ins. Við bíðum þeirrar niðurstöðu.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka.

UMDEILD VERÐTRYGGING  Niðurstöðu dómsins var beðið með eftirvæntingu.

VELFERÐARMÁL Í framhaldi af frétt 
Fréttablaðsins í fyrradag um 250 
börn á biðlista eftir plássi á frí-
stundaheimilum í Hafnarfirði og 
vöntun á starfsfólki fóru umsókn-
irnar að streyma inn. 

Geir Bjarnason, æskulýðs- og for-
varnafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar, 
segir hátt í tuttugu umsóknir hafa 
borist. „Helmingur umsóknanna 
er frá Vinnumálastofnun. Eftir 
að fréttin birtist streymdu inn 
umsóknir þaðan,“ segir Geir.  

Blaðinu barst ábending frá Vinnu-

málastofnun um að aldrei hafi verið 
haft samband við stofnunina vegna 
vöntunar á starfsfólki. Geir segir 
það einfaldlega vera rangt. „Það lá 
inni beiðni hjá þeim og henni var 
svarað eftir að fréttin birtist. Nú 
erum við komin með umsóknir og 
það er gott.“

Í gær voru enn 180 börn á biðlista 
þannig að sjötíu börn hafa komist 
inn á tveimur dögum. Biðlistarnir 
eru lengstir hjá stærstu skólunum 
en Geir býst við að málið leysist á 
næstu viku eða svo. - ebg 

Vinnumálastofnun brást við frétt um manneklu á frístundaheimilum:

Umsóknir fóru að streyma inn
SAMFÉLAGSMÁL Aðgangur að létt-
ari útgáfu af ordabok.is er nú 
ókeypis. Því mun almenningur 
nú geta nýtt sér síðuna. Skólum 
landsins mun einnig bjóðast að 
kaupa fullan aðgang að síðunni á 
lægra verði en áður.

Þó verður enn hægt að kaupa 
áskrift af síðunni og fá þá fullan 
aðgang að síðunni. Forsvars-
menn ordabok.is segja auðvelt 
að nálgast vefinn á hefðbundn-
um tölvum, spjaldtölvum og far-
símum.  - ih

Almenningur fær aðgang:

Bjóða ókeypis 
veforðabók

FRÍSTUNDAHEIMILI  Sjötíu hafnfirsk 
börn hafa fengið pláss á síðustu tveim-
ur dögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEISTU SVARIÐ?
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  En það verður að 
teljast líklegast að þessi 

sopi hafi runnið þangað,“ 
Magnús Tumi Guðmundsson

prófessor í jarðeðlisfræði

NÁTTÚRA Jarðvísindamenn eru 
sammála um að ekki sé hægt 
að útiloka að sigkatlarnir þrír í 
Vatnajökli séu tilkomnir vegna 
þess að kvika hafi komist í 
snertingu við ís í stuttan tíma 
á laugardaginn, þegar Veður-
stofa Íslands tilkynnti að lítið 
eldgos væri hafið.

Magnús Tumi Guðmunds-
son, prófessor í jarðeðlis-
fræði, útilokar ekki, frekar en 

aðrir jarð-
vísindamenn 
sem Frétta-
blaðið ráð-
færði sig við, 
að ummerkin 
sem nú eru 
komin fram 
séu frá því á 
laugardaginn, 
þegar tilkynnt 
var um að 

eldgos væri hafið. Hann segir 
jafnframt að það gæti orðið 
erfitt að staðfesta það í eitt 
skipti fyrir öll.

Magnús Tumi segir jökul-
bráðina frá sigkötlunum hafa 
verið litla, en hún færi samt 
ekki fram hjá neinum ef hún 
rynni í Jökulsá á Fjöllum. 
Búið er að kanna vatnsstöðu 
Grímsvatna sem talin er hafa 
hækkað um fimm til tíu metra 
á síðustu dögum, sem sam-
svarar því að 10 til 30 milljón 
rúmmetrar af vatni hafi bæst í 
vötnin. Hins vegar eru Gríms-
vötn þvílíkt ólíkindatól að ekki 
er hægt að fullyrða að hér sé 
um vatnið frá sigkötlunum að 
ræða. 

„En það verður að teljast lík-
legast að þessi sopi hafi runnið 
þangað,“ bætir Magnús Tumi 
við og nefnir í því samhengi 
Gjálpargosið og það gríðarlega 
vatnsmagn sem Grímsvötn 
söfnuðu í kjölfarið. Þetta sé 
með öllu ósamanburðarhæft, 
eldstöðin hafi breyst mikið 
síðan, og nú sé hún hriplek, 
öfugt við það sem þá var.

Berggangurinn, eða kviku-
gangurinn, vinnur sig hægt 
en örugglega í átt til Öskju. 
Skjálftavirkni þar hefur aukist 
lítillega. Gangurinn er kominn 
inn í sprungusvæði Öskju og 
mælingar sýna að verulegra 
áhrifa gætir þar. Litakóði fyrir 
flug yfir Öskju var færður upp 
í gær, í gult, sem þýðir að vökt-
un er aukin.

Magnús Tumi telur ólíklegra 
en hitt að gangurinn nái inn 
undir Öskju og gati kvikuhólfið 
þar undir. „Það eru litlar líkur 
á því að gangur fari alla leið 
inn í svona þroskaða og öfluga 
megineldstöð,“ segir Magnús 
Tumi en setur þann fyrirvara 
að dæmi þess séu þekkt í jarð-
sögu Íslands.

 svavar@frettabladid.is

Sigkatlar gætu verið frá af-
boðaða gosinu á laugardag
Líklegast er að bráð frá sigkötlum í Vatnajökli hafi runnið til Grímsvatna. Jarðvísindamenn útiloka ekki að 
ummerki séu komin fram frá því sem Veðurstofan taldi á laugardag vera eldgos. Kvika skríður áfram til Öskju.

■ Ummerki í Vatnajökli sem 
greindust í eftirlitsflugi á 
miðvikudagskvöld voru rann-
sökuð frekar í gærmorgun. 
Engar frekari breytingar 
sáust frá því að sprungur og 
sigdældir sáust í suðaustan-
verðri Bárðarbungu. Ljóst er 
að bráðnun hefur orðið við 
botn. 

■ Sprungumyndanirnar í jökl-
inum eru þrjár og hringlaga, 
samanlagt um 5 kílómetrar 
að lengd. Um er að ræða 
svæði þar sem jökullinn er 
um 400-600 metrar að þykkt.

■ Skjálftavirkni er svipuð og 
undanfarna daga. 

■ Berggangurinn undir Dyngju-
jökli hefur lengst um 1-1,5 
kílómetra til norðurs á milli 
daga (hádegi í gær).

UMMERKIN Á 
JÖKLINUM 5 KÍLÓ-
METRA LÖNG

DYNGJUJÖKULL  Kvikugangurinn undir jöklinum nær nú um 12 kílómetra norður úr jökulsporðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK

MAGNÚS TUMI 
GUÐMUNDSSON

SÝRLAND Vopnaðar sveitir sýr-
lenskra uppreisnarmanna hafa 
tekið 43 friðargæsluliða Sam-
einuðu þjóðanna til fanga á Gól-
anhæðum, milli Ísraesl og Sýr-
lands.

Ránið átti sér stað nærri bænum 
Al Qunaytirah þar sem Sýrlands-
her hefur átt í átökum við sýr-
lenska uppreisnarmenn. Talsmað-
ur SÞ segir að unnið sé að því að fá 
friðargæsluliðana lausa. Uppreisn-
armenn hafa jafnframt bannað 81 
friðargæsluliða að yfirgefa stöðv-

ar sínar nærri bæjunum al-Ruwa-
yhina og Burayqa.

Í frétt BBC segir að uppreisn-
armenn hafi í gær náð tökum 
á landamærastöð á Gólanhæð, 
sem er undir yfirráðum Ísraels-
manna, eftir margra daga átök.

Friðargæslumennirnir til-
heyra friðargæsluveitum SÞ í 
Sýrlandi (UNDOF) sem eru á 
Gólanhæðum og var komið á 
eftir friðarsamkomulag Ísraela 
og Sýrlendinga árið 1974. Alls 
eru 1.223 manns í sveitunum og 

þeir koma frá Fídjieyjum, Ind-
landi, Írlandi, Nepal, Hollandi 
og Filippseyjum.

Gólanhæðir eru hernaðarlega 
mikilvægt landsvæði milli Ísra-
els og Sýrlands þar sem finna má 
mikilvægar vatnslindir.

Ísrael lagði svæðið undir sig 
í sex daga stríðinu gegn nálæg-
um arabaríkjum og innlimuðu 
í reynd landsvæðið árið 1981. 
Önnur ríki hafa þó aldrei viður-
kennt svæðið sem ísraelskt.

 - aí

Uppreisnarmenn í Sýrlandi hafa náð stjórn á landamærastöð Gólanhæðum eftir margra daga átök:

Friðargæsluliðar í haldi uppreisnarmanna

VERSLUN Framfarafélag Öxar-
fjarðar segir stjórnendur ÁTVR 
hafa áhuga á að leigja aðstöðu 
í hluta verslunarhúsnæðisins á 
Kópaskeri og opna þar vínbúð.

„Muni það styrkja rekstrar-
grundvöll verslunarinnar, bæta 
þjónustu við íbúa, farandverka-
fólk og sívaxandi fjölda ferða-
manna á svæðinu,“ segir í erindi 
Framfarafélagsins til Norður-
þings þar sem óskað er eftir því 
að sveitarstjórn biðji forstjóra 
ÁTVR um að opna vínbúð á Kópa-
skeri.

Bæjarráð Norðurþings bendir 
hins vegar á að ÁTVR verði að 
senda sveitarfélaginu formlegt 
erindi um opnun áfengisútsöl-
unnar.
 - gar

Segja ÁTVR hafa áhuga:

Vilja Vínbúð til 
Kópaskers

KÓPASKER  Vínbúð styrki verslunina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SAMGÖNGUR Japan Airlines 
hyggst fljúga sex ferðir frá borg-
unum Osaka og Tókýó til Kefla-
víkurflugvallar í ágúst og sept-
ember. Fyrsta flugvélin lenti á 
Keflavíkurflugvelli í gær með 
220 farþega. Þetta er þriðja árið í 
röð sem flugfélagið flýgur beint 
til Íslands.

Japönskum ferðamönnum 
hefur fjölgað mikið undanfarin 
ár. Samkvæmt tölum frá Ferða-
málastofu fóru 12.363 Japanir um 
Keflavíkurflugvöll árið 2013 sem 
eru nálægt tvöföldun frá árinu 
2011. - ih

Japönum fjölgar hér á landi:

Beint flug frá 
Japan í haust

FJÖLGUN  Japönskum ferðamönnum 
sem ferðast í gegnum Keflavíkurflugvöll 
fer fjölgandi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HAFNARFJÖRÐUR Haraldur L. 
Haraldsson hóf í gær störf sem 
bæjarstjóri í Hafnarfirði. Har-
aldur hefur talsverða reynslu af 
sveitarstjórnamálum en hann var 
bæjarstjóri á Ísafirði í áratug og 
sveitastjóri í Dalabyggð í fimm 
ár.

Rósa Guðbjartsdóttir, formað-
ur bæjarráðs, segir ánægjulegt 
að fá Harald til starfa og er þess 
fullviss að „reynsla og þekk-
ing Haraldar eigi eftir að nýtast 
okkur í Hafnarfirði vel.“  - ih 

Haraldur til Hafnarfjarðar: 

Nýr bæjarstóri 
tekinn til starfa 

Kistufell

Holuhraun

Askja

Dyngjujökull

Bárðarbunga

Grímsvötn

Sigkatlarnir eru þrír, 
samanlagt um 5 kílómetrar 
að lengd. Jökullinn undir er 
400 til 600 metrar að þykkt.

Kvikugangurinn, eða 
berggangurinn, nær nú um 

12 kílómetra fram úr sporði 
Dyngjujökuls–  og er um 43 

kílómetrar að lengd.

Jökulbráðin hefur líklega 
runnið til Grímsvatna

b
12
D

 Fyrri jarðskjálft ar
 Jarðskjálft ar í gær

BERGANGURINN NÁLGAST ENN ÖSKJU

ÖRFRÉTT
Bílvelta í Norðurárdal
Bifreið valt á malarvegi ofarlega í 
Norðurárdal seinnipartinn í gær en 
sjö erlendir ferðamenn voru í bílnum. 
Allir farþegarnir slösuðust og voru þrír 
þeirra fluttir með þyrlu á Landspítalann 
í Fossvogi.  - sáp

SÝRLAND  Í rskir friðargæsluliðar á 
Gólanhæðum við landamæri Sýrlands 
og Ísrael. FRNORDICPHOTOS/AFP



ÚRVALIÐ AF 
LAMBAKJÖTI ER 
Í NETTÓ
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Átök við strendur Asovhafs

  Sé það rétt að 
rússneskir hermenn 

séu á úkraínsku 
landsvæði, þá væri 

það óþolandi og 
óásættanlegt.

FranÇois Hollande 
Frakklandsforseti

© GRAPHIC NEWSHeimildir: Þjóðaröryggis- og varnarráð Úkraínu, fréttastofur

28. ágúst, Novoasovsk: Uppreisnar-
menn ná borginni á sitt vald og 
stefna til hafnarborgarinnar Mariupol

Donetsk

Mariupol

Horlivka

E58

E105

Rússneskir uppreisnarmenn eru í sókn 
til vesturs og reyna að ná á sitt vald 
strand-lengjunni allt frá rússnesku 
landamærunum til Krímskaga.

Innlimaður 
í Rússland 
í mars 2014

Asovhaf

Ú k r a í n a

K r í m s k a g i  

R ú s s l a n d

DONETSK

LUHANSK

Rostov

Sevastopol

Simferopol

Kíev

Stækkað 
svæði

Ú k r a í n aÚ k r a í n a

Krímskagi 

50km
30 mílur

Á valdi uppreisnarmanna
Ekki lengur á valdi þeirra

27. ágúst, Amvrosíjívka: Rússneskir 
hermenn héldu inn í bæinn 
á brynvörðum vögnum

25. ágúst, Dzerkalne: Tíu rússneskir 
fallhlífarhermenn handteknir

ÚKRAÍNA Bæði Úkraínustjórn og 
NATO segja lítinn sem engan vafa 
leika lengur á því að rússneski her-
inn sé farinn að taka beinan þátt í 
átökunum í austurhluta landsins. 
NATO hefur birt gervihnattamynd-
ir sem sýna fram á þetta.

„Við metum það svo að vel yfir 
þúsund rússneskir hermenn séu 
nú að athafna sig innan landamæra 
Úkraínu, að veita uppreisnarmönn-
um aðstoð og berjast við hlið þeirra,“ 
sagði NATO-herforinginn Nico Tak 
við blaðamenn í gær.

Carl Bildt, utanríkisráðherra Sví-
þjóðar, segir allt benda til þess að 
milliríkjastríð sé hafið. Þetta hafði 
breska útvarpið BBC eftir honum í 
gær.

„Sé það rétt að rússneskir her-
menn séu á úkraínsku landsvæði, þá 
væri það óþolandi og óásættanlegt,“ 
sagði François Hollande Frakk-
landsforseti í stefnuræðu um utan-
ríkismál í París í gær.

Petró Porosjenkó Úkraínuforseti 
hætti í gær við Tyrklandsferð og 
kallaði saman ráðgjafa sína til að 
ræða viðbrögð við tíðindum dags-
ins. Hann hvatti almenning þó til að 
halda ró sinni: „Óstöðugt ástand og 
ofsahræðsla er ekki síður en skrið-
drekar vopn í höndum óvinarins,“ 
sagði hann.

Alexander Sakhartsjenkó, leiðtogi 

uppreisnarmanna, fullyrti í gær í 
viðtali við rússneska ríkissjónvarpið 
að þrjú til fjögur þúsund Rússar hafi 
verið að berjast með uppreisnarlið-
inu allt frá því átökin hófust í apríl.

Rússar hafa þó allt til þessa haldið 
fast við þá skýringu að rússneskir 
ríkisborgarar, sem tekið hafa þátt 
í bardögum með úkraínskum upp-
reisnarmönnum, séu allt saman 
sjálfboðaliðar og alls ekki á vegum 
rússneska hersins.

Uppreisnarmenn höfðu í gær náð 
á sitt vald borginni Novoasovsk. 
Borgin er við strönd Asovhafs, 
skammt frá landamærum Rúss-
lands, og stefndu uppreisnarmenn í 
framhaldi af sigrum sínum þar í átt-
ina að borginni Mariupol.

Úkraínuher hefur undanfarið 
styrkt varnir sínar við Mariupol og 
má búast við hörðum bardögum þar 
á næstunni. Talsmaður Úkraínu-
hers sagði við AP-fréttastofuna að 
þjóðvegurinn frá Novoasovsk til 
Mariupol væri á valdi úkraínskra 
hermanna.

Fréttaskýrendur telja sumir 
hverjir líklegt að uppreisnarmenn 
muni reyna að ná á sitt vald allri 
strandlengjunni norðan við Azovhaf, 
allt frá rússnesku landamærunum 
til Krímskaga, sem Rússar lögðu 
undir sig í mars.

 gudsteinn@frettabladid.is

Rússar berjast í Úkraínu
Porosjenkó Úkraínuforseti sakar Rússa um innrás en biður landsmenn að halda ró sinni. NATO segir meira en 
þúsund manna lið frá rússneska hernum tekið til við að aðstoða uppreisnarmenn í austurhluta landsins. 

ÁTÖK VIÐ NOVOASOVSK  
Almenningur fylgist með úr 
fjarska. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMFÉLAG Engin lög eru til um starfsemi 
frístundaheimila hér á landi en um níutíu 
prósent sveitarfélaga bjóða slíka þjónustu. 
Ekkert yfirlit er heldur til um skráningu 
á slík heimili og rannsóknir á áhrifum 
starfsins vantar sárlega, segir lektor og 
skýrsluhöfundur um heimilin. 

Í grunnskólalögum er heimild til að 
bjóða upp á lengda viðveru barna 6 til 9 
ára á frístundaheimilum og raunar er gert 
ráð fyrir að í hverjum skóla sé skipulagt 
félags- og tómstundastarf.  

Almennar reglur um starfsemina skort-
ir hins vegar og ólík viðmið eru á milli 

sveitarfélaga um barnafjölda, menntun 
starfsmanna og þjónustustig. Þá eru ekki 
fastar reglur um hve margir starfsmenn 
eru á heimilunum miðað við fjölda barna 
en börnin geta verið frá 12 til 18 talsins á 
hvern starfsmann. Þá er almennt ekki gerð 
sérstök krafa um menntun starfsmanna. 

Í skýrslu sem gerð var á þessu ári fyrir 
menntamálaráðuneytið kom í ljós að 60 
prósent barna á aldrinum 6-9 ára á land-
inu eru skráð á einhvers konar frístunda-
heimili. Kolbrún Þ. Pálsdóttir, lektor við 
Háskóla Íslands í tómstunda- og félags-
málafræði, er skýrsluhöfundurinn. Hún 

segir að foreldrar yngri barna nýti þjón-
ustuna meira og flest séu þau til 16 eða 17 
á daginn. Vandinn sé þó að hvergi sé að 
finna opinberar tölur um skráningu barna 
á frístundaheimilin eða hvað þar almennt 
fer fram.

Börnum sem dvelja marga klukkutíma í 
viku á frístundaheimili hefur fjölgað und-
anfarin ár. Þá stendur stórum hluta barna 
til boða heilsdagsdvöl á starfsdögum 
skóla. Fimmtungi stendur til boða heils-
dagsdvöl í vetrarfríum og helmingnum að 
dvelja þar allan daginn á sumrin. 

 - lb

Börn á frístundaheimilum geta verið tólf til átján talsins á hvern starfsmann og ekki er almennt gerð sérstök krafa um menntun:

Engin lög til um starfsemi frístundaheimila á landinu

HVERGI OPINBERAR TÖLUR Börnum sem dvelja á 
frístundaheimili hefur fjölgað.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Íslendingar áttu verð-
bréf að verðmæti 1.229 milljarða 
króna í útlöndum í lok árs 2013 og 
verðbréfaeign jókst um 148 millj-
arða frá árinu á undan, eða um 
fjórtán prósent, samkvæmt könn-
un Seðlabanka Íslands.

Verðbréfaeign íslenskra aðila 
í útlöndum var mest í Bandaríkj-
unum, 282 milljarðar, og 190 millj-
arðar í Lúxemborg. Eins og í fyrri 
könnunum Seðlabankans áttu 

íslenskir lífeyrissjóðir mest af 
erlendu verðbréfaeigninni. Eignir 
þeirra námu 595 milljörðum króna 
í lok árs 2013 og höfðu vaxið um 
46,2 milljarða á árinu.

Innlánsstofnanir í slitameðferð 
áttu næstmest af erlendu verð-
bréfaeigninni, eða 395 milljarða, 
og höfðu aukið hlut sinn um 38,1 
milljarð á milli ára.

Seðlabankinn kannaði einnig 
verðbréfaeign útlendinga hér á 

landi og nam hún um 700 milljörð-
um í árslok 2013. Eign þeirra var 
að mestu leyti í langtímaskulda-
skjölum, eða um 631 milljarður.

Þeir erlendu aðilar sem mest 
áttu af verðbréfaeignum á Íslandi 
voru skráðir í Bandaríkjunum. 
Þeir áttu um 35 prósent af inn-
lendum verðbréfum í eigu erlendra 
aðila, en þar á eftir komu aðilar 
skráðir í Lúxemborg með um 34 
prósent. - hmp

Íslendingar áttu verðbréf að verðmæti 1.229 milljarða króna erlendis og þar voru lífeyrissjóðir stærstir:

Verðbréfaeign Íslendinga erlendis eykst

AUKNING  Verðbréfaeign Íslendinga 
jókst um fjórtán prósent á síðasta ári. 
 

FINNLAND Formaður utanríkis-
máladeildar neðri deildar rúss-
neska þingsins, Aleksej Puskov, 
segir Finnland ekki lengur verða 
hlutlaust ríki undirriti stjórnvöld 
samkomulag við Atlantshafs-
bandalagið, NATO, um að her-
sveitir bandalagsins geti komið 
til landsins til æfinga eða vegna 
hættuástands.

Samkvæmt frétt á vef Hufvud-
stadsbladet hefur varnarmálaráð-
herra Finnlands, Carl Haglund, 
tilkynnt að samkomulagið verði 
undirritað á leiðtogafundi NATO 
í Wales í næstu viku. - ibs

Rússneskur þingmaður:

Finnland ekki 
lengur hlutlaust

TRYGGINGAMÁL Bruninn í Skeif-
unni mun kosta TM 240 milljónir 
króna. Tjónið er það mesta sem 
fyrirtækið hefur þurft að bæta 
frá árinu 2002. 

Hagnaður TM á fyrri hluta árs-
ins, eftir skatta, var ríflega einn 
milljarður og dregst því saman 
um tæplega tvö hundruð milljónir 
miðað við sama tímabili á síðasta 
ári. Kostnaður vegna Skeifubrun-
ans nær þó ekki til þessa upp-
gjörs þar sem hann varð í júlí. - ih

Hagnaður TM dregst saman:

Skeifubruninn 
kostar TM stórfé

LANDBÚNAÐUR Mjólkursamsalan 
hyggst hefja framleiðslu á skyri 
í Bandaríkjunum í samstarfi við 
bandaríska fjárfesta. Mjólkur-
samsalan flytur nú út um 120 
tonn af skyri til Bandaríkjanna 
á ári. 

Einar Sigurðsson, forstjóri MS, 
segist sjá mikla vaxtarmöguleika 
í Bandaríkjunum. „Miðað við þá 
eftirspurn sem við sjáum fyrir 
okkur verður ekki hægt að full-
nægja því með framleiðslu hér á 
landi.“ 

Í vikunni hóf MS einnig útflutn-
ing á íslensku skyri til Sviss. - ih

Sjá tækifæri í Bandaríkjunum:

Hyggjast búa til 
skyr vestanhafs

MS Í SÓKN  Einar Sigurðsson forstjóri 
MS segist sjá mikla vaxtamöguleika í 
Bandaríkjunum.  MYND/BERNHARD

SKEIFUBRUNI  Kostnaður TM vegna 
brunans í Skeifunni verður 240 millj-
ónir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ
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SPÁNN Barcelonabúar eru búnir að fá nóg 
af túristum sem hegða sér eins og borgin sé 
skemmtistaður. Þúsundir tóku þátt í mótmæl-
um á miðvikudagskvöld gegn fullum ferða-
löngum sem margir taka á leigu herbergi eða 
íbúðir í íbúðahverfum sem íbúarnir segja að 
séu farin að líkjast sumarleyfisdvalarstöðum 
á Costa Brava. Á vef Dagens Nyheter er vitn-
að í Barcelonabúa sem segir ástandið versna 
með hverju árinu sem líður. Hlandlykt sé á 
götum úti og öskur og læti að næturlagi.

Túrismi í Barcelona hefur meira en sjöfald-
ast á undanförnum 20 árum og þangað koma 
árlega 7,5 milljónir ferðalanga. Flestir sem 
leigja út íbúðir sínar til ferðamanna hafa ekki 

tilskilin leyfi en margar íbúðanna eru leigðar 
í gegnum vefinn Airbnb. Eftirlit með ólöglegri 
útleigu var hert fyrir nokkrum dögum.

Íbúar Barcelona eru 1,5 milljónir en sífellt 
færri fjölskyldur hafa ráð á að búa í borginni 
því leiguverð hefur snarhækkað. Barcelona-
búum finnst að ferðamennirnir geti búið á 
hótelum þar sem hægt sé að vísa þeim burt 
hegði þeir sér ekki vel.

Haft er eftir rithöfundinum Marc Caellas 
að mesti vandinn sé fjöldi ferðamanna í til-
tölulega lítilli borg eins og Barcelona. Ekki 
skipti máli hvort ferðamennirnir eyði miklu 
fé eða ekki. Aðalatriðið sé að þeim fækki.

 - ibs

Þúsundir Barcelonabúa efndu til mótmæla vegna ónæðis af fjölda drukkinna ferðalanga:

Vilja ekki túrista í íbúðahverfi Barcelona

FERÐAMENN  Árlega koma 7,5 milljónir ferðalanga til 
Barcelona. NORDICPHOTOS/AFP

SKIPULAGSMÁL Hart er deilt um 
uppsetningu hliðs á aðkomuvegi 
að tveimur sumarhúsasvæðum á 
Sogsbökkum.

„Ef svo ólíklega vildi til að aðil-
ar innan Fljótsbakkasvæðisins 
myndu taka upp á því að setja upp 
hliðið við aðkomuveginn og brjóta 
þannig gegn sumarhúseigendum á 
Sogsbakka verður tafarlaust gripið 
til viðeigandi aðgerða í formi lög-
banns og skaðabótamáls og hugs-
anlega kæru til lögreglu,“ segir í 
bréfi Félags landeiganda í Sogs-
bakka til Grímsness- og Grafn-
ingshrepps. Sveitarstjórnin segir 
hlið ekki verða leyft nema allir séu 
sammála um uppsetninguna. - gar

Landeigendur við Sog ósáttir:

Hóta lögbanni 
á aðkomuhlið

VIÐ SOGIÐ  Óeining er um uppsetningu 
hliðs. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

HEILBRIGÐISMÁL Matvælastofnun 
hefur varað fólk við útbreiðslu 
afrískrar svínapestar sem breið-
ist nú út um austurhluta Evrópu. 
Um er að ræða alvarlegan sjúk-
dóm í svínum, sem í flestum til-
vikum veldur dauða. 

Sjúkdómurinn berst hvorki í 
önnur dýr né fólk. Veiran getur 
meðal annars borist með sýkt-
um svínum og sæði, hráu kjöti, 
sem og farartækjum, búnaði og 
fatnaði. Matvælastofnun vill því 
árétta að fólki er hvorki ráðlagt 
að taka með sér hrátt né illa með-
höndlað kjöt til landsins frá þess-
um heimshluta. - ih

Dreifist um Austur-Evrópu:

Afrísk svínapest 
að breiðast út 

SVÍÞJÓÐ Sænsk stjórnvöld ákváðu 
í gær að undirrita samninga við 
Atlantshafsbandalagið, NATO, 
sem gerir hersveitum bandalags-
ins mögulegt að koma til Svíþjóð-
ar í boði stjórnvalda.

Varnarmálaráðherra Svíþjóðar, 
Karin Enström, segir í viðtali við 
sænska fjölmiðla að samkomu-
lagið auki möguleikana á að veita 
og þiggja hernaðarlega aðstoð.

Gert er ráð fyrir að samkomu-
lagið taki gildi árið 2016.

 - ibs

Auknir möguleikar:

Sveitir NATO 
til Svíþjóðar

ÆFING  Samkomulag Svía við NATO á 
að taka gildi 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HÆTTULEG PEST  Svínapestin berst 
aðeins í svín og fólk.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hvanndalsbræður, 
Ljótur hálfviti og fleiri 
gestir í Hamraborg

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Vildarþjónusta

Íslandsbanki og Hof bjóða á tónleika í Hamraborg 30. ágúst kl. 23.30, 
á Akureyrarvöku. Þekktir Akureyringar koma fram með hljómsveitinni og 
flytja lögin sem koma öllum í stuð. Meðal gestasöngvara eru skólameistari, 
safnvörður og einkaþjálfari. Kynnir verður sr. Oddur Bjarni Þorkelsson úr 
Ljótu hálfvitunum.
 
Enginn aðgangseyrir og allir velkomnir 
meðan húsrúm leyfir.
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Auglýsing á tillögum breytinga 
Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 

2008-2020  
Tillögur breytinga Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 
2008-2020 varða landnotkun við Grundartanga og 
stefnumörkun fyrir iðnaðarsvæði.   
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkti þann 12. ágúst sl. að 
auglýsa tillögur að breytingum Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 
2008-2020  sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga 123/2010.  Um er 
að ræða tvær tillögur.  Annars vegar breytingu landnotkunar 
við Grundartanga ásamt umhverfisskýrslu sbr. 7. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og hins vegar breytingu 
stefnumörkunar iðnaðarsvæða.  
 
Breyting landnotkunar varðar stækkun iðnaðarsvæðis um  
52,4 ha og minnkun athafnasvæðis um 85,8 ha og minnkun  
hafnarsvæðis um 6,7 ha við Grundartanga.  
Tillögunni fylgir einnig umhverfisskýrsla. 
 
Breyting stefnumörkunar iðnaðarsvæða varðar í megin atriðum 
að bestu fáanlegu tækni sem uppfyllir BAT staðal skal ávallt 
beitt til að draga úr mengun frá iðnaðarsvæðum og ekki verði 
heimilt að hefja nýja starfsemi sem hefur í för með sér losun 
flúors eða brennisteinstvíoxíðs á iðnaðarsvæðum við  
Grundartanga. 
 
Tillögur breytinga aðalskipulags liggja frammi hjá Skipu-
lagsstofnun og á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3. 
Tillögur má einnig sjá á heimasíðu sveitarfélagsins,  
www.hvalfjardarsveit.is/skipulag/auglysingar/  
frá 29. ágúst til og með 3. október 2014. 
 
Athugasemdir við tillögur breytinga aðalskipulags skulu vera 
skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þann 3. 
október 2014 á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 
Akranes eða á netfangið skipulag@hvalfjardarsveit.is.
 
Skipulagsfulltrúi Hvalfjarðasveitar

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu   

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Framleiðsluaukning á eldi regnbogasilungs í allt að 
1.100 tonna ársframleiðslu í Önundarfirði,  
Ísafjarðarbæ, á vegum Dýrfisks hf. 
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykja-
vík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðunina má kæra til úr-
skurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  30. september 2014. 

Opið 
hús
Á MORGUN 
30. Ágúst

milli 13 og 16
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

LÝÐFRÆÐI Eyjamenn búa sig nú 
undir að mæta spá Hagstofunnar 
um að Íslendingum eldri en 67 ára 
fjölgi um um fimmtíu prósent milli 
áranna 2013 og 2025.

Samkvæmt Hagstofunni voru 36 
þúsund Íslendingar eldri en 67 ára 
í fyrra og gert er ráð fyrir að þeir 
verði 54 þúsund á árinu 2025. Fjöl-
skylduráð Vestmannaeyja býst við 
að þróunin verði sú sama í Eyjum.

„Þessi breyting mun kalla á nýjar 
og framsæknar hugmyndir í öldr-
unarþjónustu og slíku mun fylgja 

verulegur kostnaður umfram það 
sem nú er,“ segir fjölskylduráðið, 
sem hefur skipað fimm manna hóp 
til að meta stöðuna og skila af sér 
niðurstöðum áður en árið er á enda.

„Hópurinn skal sérstaklega kort-
leggja aldurssamsetningu í Eyjum 
og leggja mat á líklega þróun. Þá 
skal mat lagt á núverandi þjónustu-
stig og núverandi þörf. Að lokum 
skal leggja grunn að frekari stefnu-
mótun og þróun þjónustu við eldri 
borgara um leið og mat verður lagt 
á kostnað við slíkt.“ - gar

Vestmannaeyingar búa sig undir 50 prósenta fjölgun eldri borgara á tólf árum:

Kortleggja aldurssamsetningu

VESTMANNAEYJAR  Ætla ekki að láta 
yfirvofandi sprengingu í fjölda eldri 
borgara koma sér í opna skjöldu.
 MYND/ÓSKAR

GENF, AP Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunin (WHO) hefur gefið út 
að ríflega tuttugu þúsund manns 
til viðbótar eigi á hættu að smit-
ast af ebólu áður en hægt verður 
að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins. 

Einnig hefur verið gefið út að 
tvisvar til fjórum sinnum fleiri 
gætu hafa smitast af ebólu en 
hingað til var talið. Þrjú þúsund 
smit eru skráð og um helmingur 
hinna smituðu er nú látinn. Því 
óttast stofnunin að yfir tíu þúsund 
gætu látið lífið vegna ebólu. 

Faraldurinn er þegar orðinn 
sá versti í sögunni að sögn Bruce 
Aylward hjá WHO. „Í versta far-
aldrinum þar til nú sýktust um 
fjögur hundruð manns,“ sagði 
Aylward.

Heilbrigðisyfirvöld í Banda-
ríkjunum og á Bretlandi hyggjast 
hefja prófanir á mönnum á lyfjum 
gegn ebólu sem enn eru á tilrauna-
stigi. Prófununum var flýtt vegna 
ebólufaraldursins. Ef vel tekst til 
verða lyfin komin í framleiðslu 
innan nokkurra mánaða. - ih

Fimmtán hundruð manns eru látin vegna ebólufaraldursins sem nú geisar:

Tugþúsundir í hættu vegna ebólu

MIKIL HÆTTA  Bruce Aylward hjá WHO 
segir ebólufaraldurinn sem nú breiðist 
út þann versta í sögunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REYKJAVÍK Óendurskoðaður árs-
hlutareikningur Reykjavíkurborg-
ar fyrir tímabilið janúar til júní 
2014 var staðfestur í borgarráði í 
gær. Þar kemur fram að rekstrar-
niðurstaða samstæðu Reykjavík-
urborgar sé jákvæð um 3,7 millj-
arða króna og 1,5 milljörðum betri 
en gert var ráð fyrir. 

Aftur á móti, ef eingöngu er litið 
til reksturs borgarsjóðs, sem er 
starfsemi sem fjármögnuð er með 
skatttekjum og þjónustugjöldum 
en ekki fjárhagslega sjálfstæð fyr-
irtæki borgarinnar, er niðurstaðan 
neikvæð um 2,3 milljarða. 

Sjálfstæðismenn í borginni 
gagnrýna að reksturinn sé 640 
milljón krónum lakari en áætlan-
ir gerðu ráð fyrir og einnig að tap 
á borgarsjóði sé fjögur hundruð 
milljónum króna meira en í fyrra. 
„Þrátt fyrir hækkun útsvarstekna 
um tæpan einn milljarð er farið 
fram úr því sem var áætlað,“ segir 
Halldór Halldórsson, oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í Reykjavík. 

Birgir Björn Sigurjónsson, fjár-
málastjóri Reykjavíkurborgar, 

segir að helsta 
ástæða hallans 
sé lítil sala á 
byggingarrétti 
fyrri part árs-
ins. „Hins vegar 
segir reynslan 
okkur að seinni 
hluti ársins er 
tekjusterkari 
tími.“

Annað sem útskýrir hallann, að 
sögn Birgis, er þjónusta fyrir ríkið 
sem ekki hefur verið bætt upp með 
tekjum. „Það var gríðarleg aukn-
ing á kostnaði vegna yfirtöku á 
málefnum fatlaðs fólks. Það koma 
vaxandi kröfur frá ríkis valdinu 
um aukna þjónustu sem við fáum 
ekki bætta með auknum fjárlög-
um. Það sama á við um 240 millj-
óna halla vegna hjúkrunarheim-
ila.“ 

Birgir ítrekar þó að heildar-
niðurstaðan sé betri en búist var 
við. „Í heildina séð er borgin með 
sterka fjárhagsstöðu og við erum 
ekki óróleg yfir þessu.“ 

Halldór segir heildarniðurstöð-

una vera villandi. „Einn stærsti 
liðurinn sem færður er inn í tekjur 
er áætlun um hve mikið verðmæti 
íbúða Félagsbústaða hefur aukist 
á hálfu ári, sem er 2,4 milljarðar. 
Það er ekkert á bak við þetta þar 
sem eignirnar eru ekki til sölu. Ef 
maður tekur þennan lið út og sam-
bærilegan lið frá því í fyrra kemur 
í ljós að rekstrarniðurstaðan er 
verri í ár en í fyrra,“ segir Halldór 
og bætir við að þetta kalli á upp-
stokkun og nýja hugsun í rekstri 
borgarinnar. erlabjorg@frettabladid.is

Lítil lóðasala veldur 
halla í borgarsjóði 
Rekstrarniðurstaða borgarsjóðs er 640 milljón krónum lakari en gert var ráð fyrir. 
Helsta ástæðan er lítil sala á lóðum ásamt þjónustu fyrir ríkið sem ekki hefur 
verið bætt upp með tekjum. Sjálfstæðismenn kalla eftir uppstokkun í rekstri. 

GRUNNSKÓLI  
Borgarsjóður 
rekur fagsviðin, 
meðal annars 
grunnskóla 
og þjónustu 
við fatlað fólk, 
Eignasjóð og 
Bílastæðasjóð.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

  Það 
koma vaxandi 

kröfur frá 
ríkisvaldinu 

um aukna 
þjónustu sem 
við fáum ekki 

bætt með auknum 
fjárlögum.

Birgir Björn Sigurjónsson,
fjármálastjóri Reykjavíkurborgar.

HALLDÓR
HALLDÓRSSON
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ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
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DVD SPILARAR
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Sjá allt 
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MAGN

Fyrstur kemur – fyrstur fær!

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

7 VERSLANIR UM ALLT LAND

SUÐURLANDSBRAUT 26   REYKJAVÍK    S: 569 1500 

HAFNARGÖTU 90    REYKJANESBÆ   S: 414 1740

AUSTURVEGI 34    SELFOSSI    S: 414 1745 

ÞJÓÐBRAUT 1    AKRANESI   S: 431-3333

GLERÁRGÖTU 30   AKUREYRI    S: 460 3380 

GARÐARSBRAUT 18A  HÚSAVÍK    S: 464 1600

KAUPVANGI 6    EGILSSTÖÐUM    S: 414 1735

ALLA HELGINA

LAUGARDAG 11-16
SUNNUDAG 13-17
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að gista þar í nokkrar nætur. Ég hringdi 
í ferðaskrifstofu og bað um upplýsingar 
um gistingu þar sem ég gæti haft hund-
inn minn með mér. Fyrst var andartaks 
þögn svo kom: „Hund?!“ Eins og ég hefði 
viljað hafa með mér geimveru. Þannig 
að tónninn sýndi greinilega hversu frá-
leitt það var að ætla að gista á hóteli á 
Akureyri með hund. Hund!! En þetta var 
kurteis kona sem áttaði sig og ætlar að 
athuga málið og hringja í mig.

Nú, nú – síðan hringdi ég í Strætó 
með sama erindi. Ég þyrfti að fara til 
Akureyrar, ætlaði með strætó og hvort 
ekki væri í lagi að taka hundinn með 
mér. Svarið var þvert nei. Engin dýr. Ég 
spurði hver réði þessu og svarið var eig-
endur og stjórn Strætó bs. 

Það er undrunarefni og mjög sorglegt 
að þrátt fyrir áratuga baráttu fólks fyrir 
leyfi til hundahalds í borg og bæjum á 
Íslandi skuli það enn ekki vera sjálfsagt 
að fara um borgina og  landið í almenn-
ingsfarartækjum, setjast inn á kaffihús, 
eða gista á hóteli og vera með hund. 

Leyfi til hundahalds fékkst með 
herkjum. Fyrir þetta leyfi borga hunda-
eigendur þúsundir króna árlega. Þessi 
gjaldtaka er bæði óviðunandi og fárán-
leg því svo eru þessi „löglega skráðu 

dýr“ til óþurftar í návist almennings. 

Skert réttindi
Sem einn af stofnendum bæði Hundavina-
félagsins og Hundaræktarfélags Íslands 
hef ég sannarlega upplifað allar hliðar á 
skerðingu á réttindum okkar og hundanna 
okkar í samfélaginu. Nú áratugum síðar 
er ég bæði hissa og leið yfir því hve seint 
gengur að koma hundahaldi hér í eðlilegt 
horf. Með þessum orðum á ég við að yfir-
völd hætti þessum neikvæða tóni í garð 
hunda og hundaeigenda. Í hvert sinn sem 
rætt er við yfirvöld um hunda er talað 
um að margir hundar séu ekki skráðir; að 
hundar kúki, hræði fólk og svo framvegis.

Ein dótturdætra minna býr og starfar 
í Stokkhólmi. Hún og maðurinn hennar 
eiga hund, Bjöllu sem er fædd á Íslandi. 
Ég fæ iðulega sendar myndir af Bjöllu á 
lestarstöð; í lestinni; í strætó; á kaffihúsi. 
Bjalla á vegabréf sem gerir henni kleift 
að ferðast um alla Evrópu með eigendum 
sínum – nema til Íslands. Þegar fjölskyld-
an fór í frí til Berlínar skiptu þau hótel 
hundruðum sem buðu Bjöllu velkomna. 
Það myndu nú ekki detta af okkur Íslend-
ingum gullhringarnir þótt við færum að 
umgangast hundaeigendur og heimilis-
hunda þeirra eins og eðlilegan part af 
samfélaginu. 

Hundalíf á Íslandi
SAMFÉLAG

Jórunn Sörensen
framhaldsskólaken-
nari á eft irlaunum

VERTU
MEÐ Í

 ÁSKRIFT!
FJÓRAR SÝNINGAR
Á AÐEINS 14.500 KR.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gleðiefni 
Það var sannarlega tilefni fyrir Bjarna 
Benediktsson fjármála- og efnahags-
ráðherra til að fagna í gær. Niðurstaða 
í verðtryggingarmáli fyrir EFTA-dóm-
stólnum, þar sem Íslandsbanki vann 
fullnaðarsigur, bendir til þess að dóm-
stólar muni ekki knýja á um breytingar 
á verðtryggingu. Íslenskir dómstólar 
munu þó eiga lokaorðið. Dæmi íslenskir 
dómstólar verðtrygginguna löglega 
má ljóst þykja að efnahagsmálin 
verða auðveldari viðureignar fyrir 
ráðherrann en ella væri. Bjarni var 
staddur á Ítalíu til að fagna, þar 
sem Stjarnan lék seinni leikinn 
gegn Inter Mílanó. Spurning 
hvort hann sé eins ánægður 
með úrslit leiksins eins og 
niðurstöðu EFTA-dómsins.

Hriktir í stoðum óskabarnsins
Niðurstöður rekstraruppgjörs tölvufyrir-
tækisins CCP, sem birt var í gær, valda 
vonbrigðum. Fyrirtækið þurfti fyrir 
nokkrum mánuðum að hætta þróun 
á nýjum tölvuleik. Það hefur meðal 
annars leitt til þess að tap varð á rekstr-
inum upp á 2,7 milljarða króna á fyrri 
helmingi ársins. Þetta er ekki einungis 
slæmt fyrir fyrirtækið sjálft heldur 
líka samfélagið í heild. Nýsköpunar-

fyrirtæki á borð við CCP og Plain 
Vanilla hafa af mörgum verið álitin 
óskabörn þjóðarinnar. Engin augljós 
umhverfisspjöll eru af rekstri þeirra 

og þau krefjast fjölda vel 
menntaðra starfs-
manna sem þiggja 
há laun og geta 
greitt ríkulega til 
samfélagsins. 

Afrísku svínin
Matvælastofnun lagði sín lóð á vogar-
skálarnar til stuðnings baráttu Sigmund-
ar Davíðs Gunnlaugssonar forsætis-
ráðherra gegn innflutningi á kjöti. Í frétt 
á vef stofnunarinnar kemur nefnilega 
fram að afrísk svínapest sé að brjóta sér 
leið úr austri til æ fleiri Evrópulanda. 
Um er að ræða alvarlegan sjúkdóm í 
svínum, sem í flestum tilvikum veldur 

dauða þeirra. Sigmundur Davíð 
getur með vísan í þessa frétt 
fært rök fyrir þeim hugmyndum 
sínum að íslensk matvæli séu 
þau bestu. Forsætisráðherra 

hefur í það minnsta rök 
til að beita sér gegn 
innflutningi á svínakjöti 
frá Afríku.
 jonhakon@frettabladid.is

Þ
að fólk sem velur sér það starf að skrifa fréttir eða 
annað fjölmiðlaefni er venjulegt fólk. Stundum er í þeim 
hópi fólk sem er fast á sinni meiningu, fljótt að hugsa og 
áræðið. Það eru kostir í fréttamennsku. Besta fólkið er 
fólk sem hefur sóma og þykir vænt um vinnuna, eigið 

orðspor og eigin æru.
Það hefur gengið á ýmsu, hjá nokkrum fjölmiðlum, síðustu 

daga, ekki síst á þeirri ritstjórn sem ég starfa á og það á reyndar 
víðar við. Þannig er stundum 
lífsins gangur.

Eitt sker störf við fjölmiðla frá 
flestum öðrum störfum. Það er sú 
staðreynd að vinnan er birt opin-
berlega, hún er öllum aðgengileg. 
Fréttastofa 365 framleiðir býsn 
af fréttum, fréttum sem allar eru 

öllum aðgengilegar án endurgjalds. 
Til að skrifa allar þessar fréttir þarf margt fólk, fólk sem tekur 

starf sitt alvarlega, fólk sem fylgir eigin afstöðu í meðferð frétta, 
sómakært fólk, fólk sem veit að fréttir eru ekki til sölu eða leigu, 
fólk sem vill með starfi sínu segja fréttir. Sannar og réttar. 

Ef Reynir Traustason hættir sem ritstjóri DV er ekki þar 
með sagt að aðgangshörð blaðamennska, í þeim anda sem DV 
rekur, hverfi. Taki annar ritstjóri við verður eflaust annar blær á 
blaðinu, kannski verri og kannski betri.

Sama er með alla aðra fjölmiðla. Þeir sem stýra hafa vissulega 
áhrif á það sem þar er unnið og jafnvel hvernig. Einstaka blaða-
menn og fréttamenn hafa ekki minna um það að segja. Ritstjóri eða 
fréttastjóri beygir ekki blaðamenn frá þeirra eigin sannfæringu og 
fær þá til að skrifa ósannindi, rangindi eða þóknunarfréttir. Það er 
bara ekki hægt. Ekki gagnvart sómakæru fólki.

Þegar skipt er um ritstjóra á fjölmiðli vill oft verða mikil 
umfjöllun um það. Alls kyns kenningar myndast. Ástæðurnar geta 
hins vegar verið margar og ólíkar, sem liggja að baki ákvörðun eig-
enda eða stjórnenda fjölmiðlafyrirtækja þegar ákveðið er að gera 
breytingar á fyrirtækjunum. Stundum gerist það að afkastamiklir 
skipstjórar og ágætlega fisknir eru látnir fara. Ástæður þess geta 
verið margar. Kannski fer viðkomandi ekki nægilega vel með skip 
eða veiðarfæri eða eitthvað annað. Já, ástæðurnar eru ekki alltaf 
augljósar þegar ákveðið er að skipta um stjórnendur.

Liðna daga hefur á sumum stöðum verið látið að því liggja að á 
fréttastofu 365 séu óeðlileg afskipti af ritstjórninni. Vilji einhver, 
eigandi eða annar, hafa áhrif á fréttir eða fréttamenn þarf margt 
að gerast. Og til að það geti gerst þarf mikið að láta undan. Sumt 
af því er óhagganlegt, en það er sómi og æra fólks. Fólks sem í 
þessu tilfelli mætir daglega til vinnu sinnar með sín eigin viðmið, 
sinn eigin sóma og sinn eigin huga.

Eftir að hafa starfað með þessu ágæta fólki í nokkra daga, talað 
við það og hlustað á hvað það hefur að segja um faglegt mat þess 
á blaða- og fréttamennsku er ég sannfærður um eitt, og það er 
það að hlustendur, áhorfendur og lesendur Fréttablaðsins, Stöðvar 
2, Vísis og Bylgjunnar, hafa ekkert að óttast. Hér starfar heilt og 
gott fólk sem tekur starf sitt alvarlega. Fólk með sóma og sann-
færingu og það er ekki hægt að svíkja eigin sannfæringu. Það er 
bara ekki hægt.

Er hægt að ráðskast með heiður blaðamanna:

Er hægt að svíkja 
sannfæringuna?

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is
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FISKIKÓNGURINN 
SOGAVEGI 3

SÍMI: 777 2000 

Lok til á lager
Eigum til á lager:
Stærðir:
174x217 cm
200x200 cm
210x210 cm
217x217 cm
220x220 cm
217x235 cm
235x235 cm
8 hyrnd lok, 
(passar á Unaðskel)

www.fiskikongurinn.is

FISKIKÓNGURIN
HÖFÐABAKKA 1

v/Gullinbrú
SÍMI 555 2800

FISKIKÓNGURINN
S0GAVEGI 3

SÍMI 587 7755

OPIÐ LAUGARDAG 10 - 15

NN

Kæri Magnús. Mig lang-
aði að spyrja þig hvort þú 
teljir RÚV uppfylla laga-
legar skyldur sínar gagn-
vart öllum landsmönnum? 
Mín skoðun er sú að svo 
sé ekki. Sjónvarp án texta-
varps stenst engan veginn 
lagalega skoðun. 

Að minnsta kosti 50.000 
manns er misboðið með 
einangrun sem því fylgir 
að vera heyrnarskertir 
og lifa við heft aðgengi að 
íslenskri menningu og þátttöku í 
samfélagsumræðu í eigin landi. 
Þar spilar RÚV stórt hlutverk og 
ýtir undir þá einangrun með því 
að uppfylla ekki lagalegar skyldur 
sínar um að þjóna hlutverki sínu 
gagnvart öllum landsmönnum. 
Bæði hvað menningu varðar og 
almannavarnir. Textavarp er enn 
mjög naumt skammtað og virðist 

geðþóttinn ráða því hvað 
við erum verðug að vera 
upplýst um og hvað ekki.

Mæta mannréttindi for-
gangi?

Þröstur Helgason, verð-
andi doktor og nýráðinn 
dagskrárstjóri Rásar 1, 
leggur einmitt sérstaka 
áherslu á samfélagslega 
umræðu hlustenda Rásar 
1, en skiljanlega gagnast 
það aðeins þeim heyr-
andi. En hvað með okkur 

sem heyrnarskert erum? Sér-
stök áhersla er lögð á endurreisn 
Rásar 1, með róttækum breyting-
um, en samkvæmt nýlegu viðtali 
við Þröst var rásin í dauðateygj-
unum áður. Gott og blessað. Von-
andi tekst vel til með það, enda 
þótt hálfur skammtur bænalest-
urs sé talinn nægur fyrir sálartet-
ur hlustenda rásarinnar. Íslending-

ar verða að vera „töff“ og hliðra til 
fyrir „attitjúdinu“ því bænalestur 
telst kannski ekki til „attitjúds“. 

Frá 18 ára aldri eru landsmenn 
skikkaðir í áskrift, svo og öll fyrir-
tæki landsins. Fyrir utan þau 
hundruð milljóna sem stofnunin 
hlýtur af fjárlögum. Það er auð-
vitað fyrir utan auglýsingatekjur. 
Fáar opinberar stofnanir eða hluta-
félög hafa slíkt fé til ráðstöfun-
ar en það er réttlætt vegna laga-
legrar skyldu RÚV gagnvart öllum 
landsmönnum – líka þeim sem ekki 
heyra. Enda bæði ljósvakamiðill og 
útvarp.

Geðþóttaskammtanir á textun
Þessi mismunun sem RÚV hefur 
stundað um árabil gagnvart fötl-
uðu fólki er ekkert annað en mann-
réttindabrot. Það er nefnilega ekki 
geðþóttaákvörðun ykkar hvaða efni 
heyrnarskertir þurfa að fá textað. 

Þeir eiga rétt á því að allt íslenskt 
efni hjá RÚV sé textað. Ekki bara 
erlendir glæpaþættir. 

Hingað til hafið þið borið fyrir 
ykkur fjárskort, en það er fásinna. 
Í fyrsta lagi eru mannréttindi óháð 
fátækt. Og það er ekki hægt að 
segja að þessi stofnun sé fátæk. Þar 
fyrir utan eru aðrir hlutir í miklu 
meiri forgangi hjá ykkur, eins og að 
umbylta tækninni í háskerpusjón-
varp, kaupa dýra erlenda þætti og/
eða greiða stjórnendum ofurlaun.

Það er þrekraun að fá ekki tæki-
færi til að vera með á nótunum í 
íslenskri menningar- og samfélags-
umræðu – eins og Þröstur Helgason 
vill sjálfur leggja áherslu á. Órétt-
lætið er hróplegt fyrir okkur sem 
heyrnarskert erum. Hvernig þætti 
heyrandi, sjónvarp án hljóðs? 

Tæknin ekki lengur fyrirstaða
Um leið og ég ítreka kröfu mína 

um að réttur minn sem samfélags-
þegn sé virtur hjá RÚV þá langar 
mig til að hvetja þig til að sjá sóma 
þinn í að beita þér fyrir þessu í 
starfi þínu. Hvort þú ætlir þér að 
hreinsa RÚV af þessu grófa mann-
réttindabroti, sem það hefur stund-
að í fjölmörg ár. Áður var tæknin 
fyrirstaða en ekki lengur. Þetta 
snýst allt um forgang. Hver verð-
ur þinn forgangur í starfi? Von-
andi að stofnunin uppfylli lagaleg-
ar skyldur sínar og hætti að brjóta 
mannréttindi á fötluðu fólki. Er það 
kannsi meira virði en „attitjúdið“ 
sem Þröstur vísaði til, eða hvað?

Með ósk um svar á sama vett-
vangi. 

Opið bréf til útvarpsstjóra RÚV um mannréttindabrot

Undanfarið hefur farið nokk-
uð fyrir umræðu um verð-
bólgu og væntingum um 
hana næstu misserin. Það er 
ekki að ófyrirsynju því verð-
bólga hefur verið ein höfuð-
meinsemd í íslensku þjóð-
lífi um langa hríð. Síðustu 
mánuði hefur náðst góður 
árangur sem vonandi er ekki 
tímabundinn. Þannig hefur 
mánaðarverðbólga undan-
farið verið undir verðbólg-
umarkmiðum Seðlabankans 
lengur samfellt en nokkru sinni.  

Í nýlegum spám er því hins vegar 
spáð að verðbólga fari vaxandi á 

næstu mánuðum og miss-
erum. Er þar einkum um 
að kenna vaxandi þenslu að 
sögn greiningarfyrirtækja. 
Mér lék nokkur forvitni á að 
kynna mér nánar forsendur 
greiningarfyrirtækjanna 
og hafði því samband við 
eitt þeirra. Ég spurði hvort 
í spánni væri tekið tillit til 
þess að mjög vantar á að 
styrking krónunnar hafi 
skilað sér í lægra vöruverði 
og því sé fyrir hendi upp-

söfnuð lækkun vísitölu. 
Svar greiningarfyrirtækisins var 

sláandi: Ekki er gert ráð fyrir vöru-

verðslækkun í spám fyrirtækisins 
því reynsla undanfarinna ára og 
jafnvel áratuga hefur kennt mönnum 
að gera ekki ráð fyrir lækkun vöru-
verðs þegar gengi krónunnar styrk-
ist. Veiking krónunnar skilar sér 
hins vegar undantekningarlaust og 
örfljótt inn í vöruverð á Íslandi sam-
kvæmt sömu reynslu.

Tregða kaupmanna
Sá sem hér ritar hefur ítrekað bent á 
þá staðreynd að tregða kaupmanna 
til að skila styrkingu krónunnar sem 
nemur að meðaltali um 13% undan-
farin misseri, þó ekki væri nema að 
hluta, kostar landsmenn stórar upp-

hæðir. Í fyrsta lagi greiða landsmenn 
hærra verð fyrir nauðsynjar en efni 
standa til. Í öðru lagi kemur tregða 
kaupmanna til lækkunar vöruverðs 
í veg fyrir að verðtryggð lán heim-
ilanna lækki eins og gerast myndi 
kæmi styrking krónunnar fram í 
lækkuðu verði.

Benda má á að ef kaupmenn skil-
uðu styrkingu krónu, þó ekki væri 
nema sem næmi 5%, myndi vísitala 
neysluverðs lækka um tvö prósentu-
stig. Það hefði í för með sér um 34 
milljarða lækkun á verðtryggðum 
lánum heimilanna í landinu.

Á því tímabili sem undirritaður 
hefur gaumgæft þróun vöruverðs og 

gengis, þ.e. frá febrúar 2013, hefur 
innkaupakarfa ASÍ hækkað í öllum 
verslunum sem könnun ASÍ nær til 
nema í Bónus þar sem karfan hefur 
lækkað um þrjú prósent. Lækkun 
Bónuss er góðra gjalda verð en betur 
má ef duga skal. Allar aðrar verslan-
ir í könnunni, þ.á.m. Hagkaup, hafa 
hækkað innkaupakörfuna á tíma-
bilinu. Það er algerlega óásættanlegt 
að verðbólguþróun fari úr böndun-
um vegna aðgerða eða aðgerðaleysis 
kaupmanna. Ljóst er að ef ekki verð-
ur breyting hér á þarf að fara gaum-
gæfilega yfir það lagaumhverfi sem 
varðar verslun, samkeppni og verð-
lagningu.  

Af verðbólgu og verðbólguvæntingum

MANNRÉTTINDI

Rannveig 
Magnúsdóttir
heyrnarskertur eldri 
borgari

➜ Hingað til hafi ð þið borið 
fyrir ykkur fjárskort, en það 
er fásinna. Í fyrsta lagi eru 
mannréttindi óháð fátækt.

FJÁRMÁL

Þorsteinn 
Sæmundsson
þingmaður Fram-
sóknarfl okks



29. ágúst 2014  FÖSTUDAGUR| TÍMAMÓT | 18TÍMAMÓT
29. ágúst 2014  FÖSTUDAGUR

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir  
og amma,

GRÉTA FANNEY GUÐLAUGSDÓTTIR
hjúkrunarfræðingur og myndhöggvari,

Hátúni 10, Reykjavík,

lést á heimili sínu þann 21. ágúst. Útförin 
fer fram þann 29. ágúst frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík og hefst athöfnin kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Yngvi Eiríksson 
Finnur Eiríksson Ragnheiður Valdimarsdóttir
Guðrún Margrét Finnsdóttir
Kristín Ragna Finnsdóttir

Hjartans þakkir til ykkar allra sem  
studduð okkur og umvöfðuð við andlát 
og útför eiginmanns míns, föður okkar, 

tengdaföður og afa,

KRISTJÁNS GUNNARSSONAR
Leirubakka 18, Reykjavík.

Sérstakar kærleikskveðjur fær starfsfólk 
líknardeildarinnar í Kópavogi. Ást og friður.

Áslaug J. Guðjónsdóttir
Guðlaug Helga Kristjánsdóttir Sólon Lárus Ragnarsson
Sæunn Harpa Kristjánsdóttir
Elsa Dögg Áslaugardóttir Jósef Gunnar Sigþórsson
og barnabörnin sjö.

Ástkær sonur minn,  
bróðir, faðir, tengdafaðir og afi,

ÞORVALDUR BALDURS
Skólavörðustíg 10,

lést á líknardeild Landspítalans 24. ágúst.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn  
1. september kl. 11.00.

Ása Þorvaldsdóttir Baldurs
Jón Arnar Baldurs
Jóhann Ásgeir Baldurs
Óskar Hrafn Þorvaldsson Laufey Kristjánsdóttir
Steinunn Ása Þorvaldsdóttir
og barnabörn.

önnumst við alla þætti 
þjónustunnar með virðingu 
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar andlát 
ber að höndum

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is
Við þjónum allan sólarhringinn

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

ANNA GÍGJA GUÐBRANDSDÓTTIR 
Sóltúni 5, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans, 
laugardaginn 23. ágúst. Útförin fer fram  
frá Hallgrímskirkju föstudaginn 29. ágúst  
kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð  
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Karitas og Ljósið.

Haraldur Eiríksson
Agnes Úlfarsdóttir Kristján Þ. Björgvinsson
Eiríkur Haraldsson Guðrún Olsen
Pétur Haraldsson Soo-Kyung Pak-Haraldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og 
útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður 

okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÖLDU HALLDÓRU  
HALLGRÍMSDÓTTUR
Dvergagili 10, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
gjörgæsludeildar Sjúkrahússins á Akureyri.

Rafn Halldór Gíslason
Gísli Rúnar Rafnsson
Gunnar Helgi Rafnsson Erna Björg Guðjónsdóttir
Vigdís Lovísa Rafnsdóttir Guðmundur Geirsson
Anna Sigrún Rafnsdóttir Kristján Hreinsson
barnabörn og barnabarnabarn. 

 
F.h. fjölskyldna,
Björg J. Snorradóttir
Arndís Snorradóttir
Sævar Þór Geirsson
Gylfi Sigurður Geirsson
Jóhanna Elka Geirsdóttir
Ingibjörg Guðrún Geirsdóttir

SIGRÚNAR  
JÓHANNESDÓTTUR  

sjúkraliða, 

 og föður okkar, tengdaföður og afa,

       GEIRS RUNÓLFSSONAR  
      bankastarfsmanns.

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför móður okkar, 

tengdamóður og ömmu,

Móðir mín, tengdamóðir, amma,  
langamma og langalangamma,

KRISTÍN ÁGÚSTA ÞORVALDSDÓTTIR
Njarðargötu 27, Reykjavík,

lést á öldrunardeild LSH 22. ágúst. Útförin 
fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn  
1. september kl. 15.

Fyrir hönd aðstandenda,

Jón Yngvi Ástráðsson Sjöfn Jónsdóttir

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

LOFTUR J. GUÐBJARTSSON
fv. bankaútibússtjóri,
Asparfelli 6, Reykjavík

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir miðvikudaginn 
13. ágúst. Útförin fer fram frá Fella- og 
Hólakirkju mánudaginn 1. september kl. 15.

Vigdís Guðfinnsdóttir
Marta Loftsdóttir Gunnar Jóhannsson
Svava Loftsdóttir Ásmundur Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Í greininni sýni ég fram á mikil-
vægi þess að halda ákveðnu jafnvægi 
innan kóra en að mismunandi geta 
söngvaranna sé ekki endilega slæm, 
því það að hafa leiðandi einstaklinga 
innan hverrar raddar auðveldi öðrum 
að læra.“ Þetta segir dr. Sigrún Lilja 
Einarsdóttir, lektor við Háskólann 
á Bifröst, um ritrýnda grein sem 
hún birti í hinu virta tímariti British 
Journal of Music Education sem gefið 
er út af Cambridge University Press. 

Sigrún byggir greinina að hluta til 
á niðurstöðum doktorsritgerðar sinn-
ar sem hún varði 2012 við háskólann í 
Exeter í Englandi en sérsvið Sigrúnar 
er tónlistarfélagsfræði.

„Kórastarf er stór þáttur í menn-
ingarlífi staða og markmiðið með 
greininni er meðal annars að vekja 
athygli á því óformlega tónlistarnámi 
sem í því felst að syngja í kór. Það er 
mikil menntun,“ segir Sigrún. „Auð-
vitað eru það engar fréttir fyrir kóra-
fólk en það hefur vantað umfjöllun 
um það á fræðasviðinu.“ 

 gun@frettabladid.is

Kórstarf óformlegt nám
Dr. Sigrún Lilja Einarsdóttir, hefur birt grein í tímaritinu British Journal of Music 
Education um hvernig kórsöngvarar upplifa samvinnu og hversu kórastarf er menntandi.

LEKTORINN  „Ég sýni fram á það í greininni að mismunandi geta kórsöngvara er ekki 
endilega slæm.“ MYND/ÚR EINKASAFNI

MERKISATBURÐIR
1910 Fyrsti keisaraskurður þar sem bæði móðir og barn lifðu var 
framkvæmdur í Reykjavík.
1944 Í Ísafjarðardjúpi veiddist 300 kílógramma túnfiskur.
1945 Hafin var bygging húss fyrir Þjóðminjasafn Íslands við 
Hringbraut.
1971 Kirkjan á Breiðabólstað á Skógarströnd brann.
2005 Fellibylurinn Katrín olli yfir 1.600 dauðsföllum í Bandaríkj-
unum.
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Öryggi barna er leiðarljós 
framleiðandans Dream 
Baby sem býður upp á úr-

val öryggishliða og ýmsar lausnir 
til að vernda börn fyrir slysum í 
heimahúsum,“ segir Erla Einars-
dóttir hjá Arctic Trading Comp-
any (ATC).

Nú njóta vinsælda útdregin 
hlið frá Dream Baby sem tekið 
hefur verið fagnandi af foreldrum 
og sérfræðingum um öryggismál.

„Hliðin eru einstaklega létt, 
endingargóð og auðveld í upp-
setningu. Þau eru fyrirferðarlítil, 
rúllast upp þegar þau eru ekki í 
notkun og taka því ekki óþarfa 
pláss á heimilinu,“ segir Erla.

Auðvelt er að koma útdregnu 
hliði fyrir á tveimur stöðum innan 
heimilisins því hliðin eru hönnuð 
með tvenns konar festingum og 
passa í hurðarop sem eru allt að 
140 sentimetrar á breidd.

„Útdregnu hliðin frá Dream 
Baby eru margverðlaunuð og 
hafa meðal annars unnið iParent-
ing Media Award auk verðlauna 
vefsíðunnar ptpamedia.com þar 
sem hliðin voru prófuð og sam-
þykkt af forráðamönnum barna 
og sérfræðingum.“

Auk útdreginna hliða fram-
leiðir Dream Baby hefðbundin 
öryggishlið í tveimur hæðum (75 
sm og 100 sm) og breiddinni 71 
til 82 sentimetrar. Þá er hægt að 
kaupa framlengingar á hliðin sem 
geta aukið breiddina upp í 190 
sentimetra.

„Frá Dream Baby eru líka til 
fjölmargar gerðir af skápa- og 
skúffulæsingum, gúmmímottur 
í baðið, gardínu- og rafmagns-
snúru styttar, flatskjás- og hillu-
festingar, baðsæti og fjölmargt 
fleira til að tryggja öryggi barna,“ 
segir Erla um brot af öryggisbún-
aði Dream Baby.

„Í boði eru margar gerðir gard-
ína í bíla, speglar til að foreldrar 
eigi auðveldara með að fylgj-
ast með barni sínu í bílnum og 
bumbubelti til að vernda ófædd 
kríli í móðurkviði.“

Hefðbundin öryggishlið eru 
sjálflokandi og fást í svörtu, 
hvítu og stáli. Útdregin hlið fást í 
svörtu og hvítu.

BARNVÆN HEIMILI
ATC KYNNIR  Forgangsverkefni allra foreldra er að vernda barn sitt á 
heimilinu. Öryggisvörurnar frá Dream Baby einfalda það verkefni til muna.

DRAUMABÖRN Barnið getur leikið sér frjálst og öruggt heima með öryggisbúnaði 
Dream Baby.

Nánari upplýsingar um Dream Baby er að fi nna á 
Facebook undir DreambabyOryggisvorur.

GALABALLETT
Nokkrir af bestu dönsurum heims 
frá Boston-ballettinum, Parísar-
óperunni, Bolshoi-ballettinum og 
tékkneska þjóðarballettinum koma 
fram á galaballett í Eldborgarsal 
Hörpu í kvöld og annað kvöld.

KUNG
PAOKJÚKLINGUR KUNG PAO MEÐ GRÆNMETI

CHILLI, JARÐHNETUM, FERSKUM ENGIFER, HVÍTLAUK OG HRÍSGRJÓN

ÞÚ VERÐUR AÐ SMAKKA

Hringdu núna!
Sæktu eða fáðu 

matinn sendan heim

588 9899

SKIPHOLTI 31, 105 .REYKJAVÍK SÍMI: 568 0450    LJOSMYNDAVORUR.IS

29 kr. stykkið! 
Frábært tilboð á Instagram myndum, 
10x13,5cm myndum og 10x15 cm  
myndum. 100 stk og yfir á 29 kr.  
stykkið gegnum framköllunarvefinn  
okkar:  framkollun.ljosmyndavorur.is

Afmælistilboð í ágúst

“Ekki missa  
af tilboðinu -

 lýkur 31.ágúst”

Vertu vinur okkar á Facebook

NÝ SENDING FRÁ
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FRÍTT INN
Matarmarkaður Búrsins stend-
ur yfir laugardag og sunnudag 
og verður opinn milli kl. 11 til 17 
báða dagana. Ekkert kostar inn. 
Nánari upplýsingar má finna á 
Facebook undir Matarmarkað-
ur Búrsins.

Hinn geysivinsæli matarmark-
aður Búrsins verður haldinn 
í fimmta sinn um helgina í 

Hörpu. Markaðurinn er fyrir löngu 
búinn að skipa sér stóran sess meðal 
matgæðinga landsins enda má þar 
finna mikið úrval af alls kyns góðgæti 
frá íslenskum bændum og smærri 
framleiðendum.  

Það var Eirný Sigurðardóttir, eigandi 
ljúfmetisverslunarinnar Búrsins, sem 
setti markaðinn fyrst á fót fyrir jólin 
2011. Þar kynntist hún Hlédísi Sveins-
dóttur sem þá var formaður félagsins 
Beint frá býli. Í sameiningu hafa þær 
byggt upp markaðinn sem hefur vaxið 
hratt undanfarin þrjú ár. „Á jólamark-
aðinn 2013 komu um 16.000 manns en 
vormarkaðurinn í ár dró til sín 32.000 
gesti sem hlýtur að vera heimsmet,“ 
segir Eirný. „Að 10% þjóðarinnar komi 
á markað sem haldinn er í nafni lítillar 
ljúfmetisverslunar af tveimur konum 
er ótrúlegt. Engir fjárfestar eru á bak 
við okkur, nefndir eða annað slíkt. 
Þetta er bara unnið á hlaupum og 
öllum tímum dags eins og Íslendingum 
einum er lagið.“ 

Að sögn Hlédísar munu yfir fimm-
tíu bændur og framleiðendur kynna 
og selja framleiðslu sína og kennir þar 
ýmissa grasa. „Markaðir okkar hafa 
alltaf einkennst af gríðarlega miklu úr-
vali enda er þetta stærsti matarmark-
aður landsins. Meðal annars verður 
boðið upp á kiðlingakjöt, grænkáls-
pestó, ostrusveppi, landnámshænu-
egg, íslenskan halloumi-ost, makríl, 
velferðarkjúkling, grænmetis- og kjöt-
pylsur, kartöflukonfekt og ótal margt 
fleira. Listinn er nánast endalaus.“

Þær ítreka að án allra þeirra frá-
bæru framleiðenda sem taka þátt hefði 
aldrei verið hægt að setja slíkan mark-
að á fót. „Þetta eru dugnaðarforkar og 
frumkvöðlar. Svona markaður er ein 
besta leiðin til að koma sér á framfæri 
því þangað mætir fjölbreyttur hópur 
fólks; hefðbundnir neytendur, birgða-

VEISLA FYRIR MAT-
GÆÐINGA LANDSINS
MATARMARKAÐUR  Bændur og framleiðendur kynna framleiðslu sína 
í Hörpu þegar vinsælasti matarmarkaður landsins er haldinn í fimmta sinn. 

FRÁBÆR AÐSÓKN
„Að tíu prósent þjóðarinnar komi á markað sem haldinn er í nafni lítillar ljúfmetis-
verslunar af tveimur konum er ótrúlegt,” segja þær Hlédís og Eirný. MYND//GVA

ÚRVAL VEITINGA Yfir 50 bændur og smærri framleiðendur kynna og selja alls kyns góðgæti í Hörpu um helgina.  
 MYND/HELGA BJÖRNSDÓTTIR

kaupendur, mataráhugafólk 
og fólk úr veitingabrans-
anum. Svona markaðir eru 
líka góð leið fyrir framleið-
endur til að „lesa“ salinn, 
heyra í neytendum og þróa 
eigin vörur. Það er því ljóst 
að allt áhugafólk um mat 
ætti að passa upp á að láta 
þennan markað ekki fram 
hjá sér fara um helgina.“

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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HVER ER?

AUGNA-
BLIKIÐ

Leikkonan Taylor Schilling var 
ótvíræð stjarna rauða dregilsins 
á Emmy-verðlaunahátíðinni sem 
fór fram í byrjun vikunnar. Schill-
ing var tilnefnd fyrir hlutverk sitt í 
þáttunum vinsælu Orange Is the 
New Black. Hún tók sig vel út í 
ljósum kjól sem var þakinn stein-
um og pallíettum úr smiðju Zuhair 
Murad. Einfaldur og látlaus í snið-
inu sem fór leikkonunni vel. Takið 
eftir húðflúrinu á hliðinni sem setti 
töffaralegan svip á heildarútlitið. 

Það var kynngimögnuð stemning á tónleikum 
poppprinsins Justins Timberlake í Kórnum á 
sunnudagskvöldið. Þar var meðal annars söngv-
arinn Friðrik Ómar í sínum fínasta pússi. Punkt-
inn yfir i-ið setti hann með glansandi silfurskóm. 
Stórsöngvararnir Stefán Hilmarsson og Björg-
vin Halldórsson létu líka sjá sig sem og meðlim-

ir sveitarinnar Of Monsters and Men. 
Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdótt-
ir mætti með fjölskylduna og Solla 
og Elli, kennd við Gló, skemmtu sér 
konunglega. Stjörnuparið Friðrika 
Hjördís Geirsdóttir og Skúli Mogensen 
létu vel hvort að öðru í stúkunni.

Nafn?

Marta Eiríksdóttir
Aldur: 29 ára

Starf?
Jógakennari hjá World Class og 
starfsmaður í nýrri heilsuverslun 

sem Gló mun opna í haust.

Maki? Einhleyp.

Stjörnumerki? Tvíburi.

Hvað fékkstu þér í morgunmat?
Dásamlegan grænan djús með fullt 

af engifer, sítrónu, agúrku, selleríi 
og lime og þeyting með möndlu-

mjólk, banana, hnetusmjöri, grænu 
tei, lucuma, maca og 

frosnum bláberjum.

Uppáhaldsstaður?
Álftanes á Mýrum þar sem 

fjölskylda mín er svo lukkuleg að 
eiga jörð með bústað og guðdóm-

legu útsýni.

Hreyfing? Jóga.

Uppáhaldsfatahönnuður?
Malene Birger.

Uppáhaldsmynd?
Það koma margar frábærar 

myndir upp í kollinn en sú fyrsta 
sem poppaði inn er The Intouch-

ables. Yndisleg mynd sem fær mig 
til að kveikja á öllum tilfinninga-

skalanum.

Ertu A- eða B-manneskja?
Nátthrafn sem elskar morgun-

stundir. Það er bara svo gaman 
að vera til að bæði er betra.

Það er margt um að vera á leik-
listarhátíðinni Lókal og  má þar 
nefna I Am My City eftir Aude 
Busson sem sýnt er í Hörpu klukkan 
2 í dag, sýningu Óskabarna ógæf-
unnar, Bláskjá eftir Tyrfing Tyrfings-
son í Borgarleikhúsinu á sunnu-
daginn klukkan 4 og sýningu Kviss 
búmm bang, Flækj-
ur/Hospice, í Borg-
arleikhúsinu klukk-
an 6.

Þá er fjöldinn 
allur af sýning-
um á hinu árlega 
Reykjavík Dance 
Festival. Meðal 
annarra áhuga-
verðra sýninga er 
Okkar á milli eftir 
Ásgeir Helga Magn-
ússon og Ingu Maren 
Rúnarsdóttur á laugar-
daginn klukkan 6 í Hafnarhúsinu 
og sýningu Ragnheiðar Maísólar 
Sturludóttur, Praise II, á laugardag-
inn klukkan tvö í Laugardalslaug.
Þá er úrslitakeppnin í Íslands-
meistaramótinu í spuna hald-
in á laugardagskvöldið klukkan 8 í 
Frysti klefanum á Hellissandi.

LÍFIÐ MÆLIR MEÐ
Reykjavík Dance Festival, leiklistarhátíðinni Lókal og 

Íslands meistaramótinu í spuna sem verður um helgina.

Ragnheiður Maísól

Í Hafnarhúsinu

Tyrfingur Tyrf-
ingsson, leiklist-
arnemi við HÍ

L
jósmyndarinn Saga Sigurð-
ardóttir og stílistinn Ellen 
Loftsdóttir hafa starfað í 
tískubransanum hérlendis 
sem erlendis um hríð og ætla 

nú að nýta þá reynslu og miðla 
áfram í skóla Reykjavík Fashion 
Academy. Þær munu halda utan 
um stílista- og ljósmyndanám skól-
ans og eru spenntar að hefjast 
handa. 

„Hlutverk okkar er fyrst og 
fremst að sníða/búa til námið og 
halda utan um námið í heild sinni, 
skipuleggja það, ráða inn gesta-
kennara með sérhæfni sem og vera 
nemendum innan handar meðan 
á náminu stendur,“ segir Ellen og 
Saga bætir við: „Við munum leggja 
mikið upp úr skapandi hugsun, 
hugmyndavinnu og að hjálpa nem-
endum að finna sinn stíl. Ásamt 
því að fara í praktísk, tæknileg 
og undirstöðuatriði í greinunum 
tveim.“

Ellen og Saga segjast  leggja 
mikið upp úr tengslum við atvinnu-
lífið á námskeiðunum tveimur. 
„Okkur finnst það mjög mikilvægt 
að geta sýnt hvernig þessi heim-
ur virkar með því að leyfa nem-
endum að spreyta sig á sínum eigin 
verkefnum undir leiðsögn kennara. 
Ásamt því fá nemendur að fylgj-
ast með í tökum og kynnast þannig 
tísku-og auglýsingabransanum hér 
heima og úti,“ segir Ellen.  

Saga og Ellen eru báðar búsett-
ar erlendis, Saga í London og Ellen 
í Kaupmannahöfn, svo þær gera 
ráð fyrir að veturinn bjóði upp á 
mikið flakk milli landa. Á meðan á 
náminu stendur – hvert námskeið 
er fimm vikur að lengd –gera þær 

ráð fyrir að vera á Íslandi. „Maður 
er alltaf með eitthvað skemmtilegt 
í pípunum. Til dæmis er ég að fara 
að mynda fyrir norsku útgáfuna af 
ELLE með ljósmyndaranum Herði 
Ingasyni og munu nemendur fá að 
fylgjast náið með því ferli,“ segir 
Ellen og Saga tekur undir. „Ég hef 
verið að koma mikið til Íslands að 
mynda á árinu. Ég var að klára að 
mynda fyrir tónskáldið Önnu Þor-
valds. Svo er ég á leiðinni út á land 
í nokkra daga að mynda herferð 
með listakonunni og ilmvatnshönn-
uðinum Andreu Maack og svo er 
ég að vinna með Jör og Aftur. Við 
Rebekka Rafnsdóttir erum einn-
ig að vinna að heimildarmynd á Ís-
landi og svo eru fleiri verkefni á 
döfinni.“

Þær eru spenntar að hefjast 
handa við kennsluna. „Mér finnst 
ótrúlega skemmtilegt að kenna 
og mjög gefandi, hef bæði verið 
að halda fyrirlestra í St. Martins í 
London og í Ljósmyndaskólanum 
hérna heima,“ segir Saga og Ellen 
segir verkefnið vissulega krefj-
andi. „Þetta leggst mjög vel í mig 
og er ég mjög spennt að takast á 
við þetta skemmtilega en sömuleið-
is krefjandi verkefni. Það er alltaf 
gaman að geta miðlað reynslu sinni 
til þeirra sem yngri eru og ekki 
síst að fá innblástur frá þeim.“

Aðspurðar hvaða eiginleika 
þurfi til að ná langt í þessum harða 
heimi tískunnar stendur ekki á 
svörum frá stöllunum: „Gefast 
ekki upp þótt á móti blási, vera til-
búin að leggja hart að sér og síðast 
en ekki síst að hafa ástríðu og óbil-
andi trú á sjálfum sér.“

 alfrun@frettabladid.is

TÍSKA  SPENNANDI AÐ MIÐLA 
REYNSLU SINNI TIL NEMENDA

Saga Sigurðardóttir og Ellen Loftsdóttir setjast í kennarastólinn í vetur er þær halda utan um stílista-og ljósmyndaranám 
Reykjavik Fashion Academy. Þær segja nemendur verða að eiga það sameiginlegt að búa

yfi r ástríðu og gefast ekki upp þótt á móti blási. 

Saga Sigurðar-
dóttir og Ellen 
Loftsdóttir sjá 
um stílista- og 

ljósmyndanám-
skeið á vegum 
Reykjavik Fas-
hion Academy 

sem hefjast í 
lok september. 

MYND/SAGA SIG

SAGA: Lærði  tískuljósmyndun í London College of Fashion og hefur síð-
astliðin ár unnið í London sem tísku- og auglýsingaljósmyndari fyrir fyrir-
tæki eins og Topshop, Nike og Burberry og myndað fyrir blöð eins og 
Dazed & Confused, Harper’s Bazaar og Nylon. Hún hefur líka verið að 
mynda fyrir tónlistarmenn eins og M.I.A. og tónleika fyrir Björk. Fyrr á 
árinu var hún valin af hinum virta myndavélaframleiðanda Leica til þess 
að taka þátt í sýningu í nýjum höfuðstöðvum þeirra sem var mikill heiður. 

ELLEN: Lærði tískumarkaðsfræði í London College of Fashion og 
að námi loknu byrjaði hún að vinna fyrir einn fremsta stílista Breta 
þar sem hún vann fyrir blöð á borð við ameríska Vogue,Teen Vogue, 
Another Maga zine. Einnig vann hún með hljómsveitinni Coldplay í að 
skapa og halda utan um heildarútlit hljómsveitarinnar. Síðan þá hefur 
hún unnið sjálfstætt sem búningahönnuður fyrir bíó og leikhús, aug-
lýsingar, tískusýningar ásamt því að starfa mikið innan tískugeirans 
bæði hér og erlendis. Hún hefur unnið fyrir blöð eins og I-D Magaz-
ine, ELLE og Euroman.

Reynslumiklar



VEITIR HÚÐINNI NÆRINGU

GEFUR FRÍSKANDI LJÓMA 

LÉTT OG FLAUELSMJÚK ÁFERÐ

NÆRING,    ÞRÓTTUR,    LJÓMI

NÝJUNG

FINNST ÞAÐ BESTA
FYRIR ÞÍNA HÚÐ Í OLÍU?

BECAUSE YOU´RE WORTH IT.

Ytri áhrif og sífelldar veðrabreytingar í 
okkar norræna veðurfari geta verið þess 
valdandi að húðin virkar stíf og þurr. Þess 
vegna hefur Ĺ Oreal skapað nýju Nutri 
Gold línuna með einstaklega endurnærandi 
jurtaolíum. Fullkomin húðumhirða, sem 
gefur þér flauelsmjúka húð sem geislar af 

þrótti.

NNUTRRI GGGOLD EEXTRAORDINAARYY FAAACEE OILLL 
3 dropar kvölds eða morgna ein og sér 
eða áður en þú berð á þig dagkrem. Olían 
smýgur létt inn í húðina án þess að skilja 
eftir sig fitutilfinningu og húð þín fær ljóma 
og öfluga næringu.

NNUTRRI GGGOLD OOIL-CREAM  
Inniheldur örsmáa einangraða dropa af olíu, 
sem bráðna á húðinni. Kremið gefur ríkulega 
næringu og raka allan daginn.

Dekraðu við húðina með einstakri 
húðumhirðulínu. 
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10 SPURNINGAR

ÆTLAÐI AÐ VERÐA 
SÖNGSTJARNA
EVA LAUFEY KJARAN HERMANNS-
DÓTTIR, SJÓN VARPSKOKKUR, 
RITHÖFUNDUR OG BLOGGARI
1. Þegar ég var lítil hélt ég að ég myndi 
verða söngstjarna eftir eitt námskeið í söngskóla 
Siggu Beinteins  

2. Núna veit ég þó að svo verður ekki. 

3. Ég mun eflaust aldrei skilja stríð. 

4. Ég hef engan sérstakan áhuga á leiðind-
um og neikvæðni. Það margborgar sig að einbeita 
sér að því góða í lífinu.

5. Karlmenn eru eins misjafnir og þeir eru marg-
ir. Alveg eins og við konur. 

6. Ég hef lært að maður á alls ekki að gefast 
upp á því sem maður trúir á. 

7. Ég fæ samviskubit þegar ég gleymi að 
hringja til baka þegar ég missi af símtölum eða 
þegar ég gleymi að svara tölvupósti. 

8. Ég slekk á sjónvarpinu þegar við förum 
að sofa. Ég er vanalega með kveikt á sjónvarpinu yfir 
daginn þar sem ég á ekki útvarp; þá finnst mér nota-
legt að hlusta á útvarpið í sjónvarpinu. Það er svo 
agalega notalegt að hlusta á tónlist á meðan við Ingi-
björg Rósa dóttir mín dúllumst hér heima við á dag-
inn. 

9. Um þessar mundir er ég upptekin af dóttir 
minni, Ingibjörgu Rósu, sem er sjö vikna. 

10. Ég vildi óska að fleiri vissu af mikilvægi 
þess að koma fram við aðra eins og við viljum að 
aðrir komi fram við okkur sjálf.

J
óga er orðið venjulegt hugtak á Íslandi sem er ánægjulegt. Flestir 
hafa stundað, eða þekkja einhvern sem stundar, jóga,“ segir Guð-
rún Darshan jógakennari en í fyrsta sinn á Íslandi ætlar Jóga- og 
heilsustöðin Andartak að bjóða upp á kennaranám í meðgöngu-
jóga. 

Meðgöngujóga er vinsælt meðal barnshafandi kvenna en nám-
skeiðið verður byggt upp sem ferðalag móðurinnar, frá getnaði til 40 
dögum eftir fæðingu. 

„Verið er að kenna konum að tengja við líkama sinn, vera meðvit-
aðar um eigin styrk og nota hann í fæðingunni. Fara inn í sársaukann 
og anda. Einnig erum við að fjalla um manneskjuna í tengslum við 
þetta andlega ferðalag í kringum barnsburð. Eins og til dæmis sam-
skipti kynjanna sem er mikilvægt og að finna kyrrðina,“ segir Guð-
rún og segir jóga öfluga leið til að undirbúa konu fyrir fæðinguna 
sjálfa. 

„Eitt af markmiðum með meðgöngujóga er að gera fæðinguna að 
einhverju til að hlakka til frekar en að kvíða.“

Námskeiðin eru fyrst og fremst ætluð til að undirbúa nemendur 
með þekkingu og tækni sem auðveldar þeim að kenna barnshafandi 
konum kundalini-jóga og hugleiðslu. Guðrún segist finna fyrir mikl-
um áhuga á náminu en jóga og hugleiðsla á meðgöngu getur haft 
áhrif á móður sem barn. 

„Ég vil meina að jóga sé einnig hollt til að byggja mæður upp and-
lega í kringum barnsburð en rannsóknir sýna að jóga getur líka haft 
áhrif á barnið, og tengsl móður og barns. Margar konur glíma til 
dæmis við lágt sjálfsmat meðan á meðgöngu stendur og jóga og hug-
leiðsla getur hjálpað við það. Það má því segja að jóga sé grunnur að 
betra samfélagi.“

HEILSA  BYGGJA
UPP KONUNA
FYRIR FÆÐINGU

Jóga-og heilsustöðin Andartak ætlar í fyrsta sinn á 
Íslandi að standa fyrir kennaranámi í meðgöngujóga. 

Guðrún Darshan er einn af kennurunum en hún segir námið 
byggt upp sem ferðalag móðurinnar, sem hefst við getnað

og lýkur 40 dögum eftir fæðingu. 

NÁMINU er skipt í 6 hluta – alls 12 
dagar, 16 tímar hver hluti. Þessir 12 dagar 
dreifast á fjóra mánuði og kennt er ýmist 
tvo eða fjóra daga í senn. Samtals eru 
þetta 96 klst. í kennslu.

1 Lagt af stað í ferðalag. Meðvituð 
sambönd, kynlíf, mánahringurinn, frjó-

semi, lífsstíll, getnaður, fóstur, bæn móður-
innar, ferðalag sálarinnar, mataræði, jóga 
og hugleiðsla. Þessi hluti er mjög gagnlegur 
fyrir pör og verðandi foreldra.

2 Jóga á meðgöngu. Líffæra- og lífeðl-
isfræði á meðgöngu, breytingar á þrem 

tímabilum meðgöngunnar, kundalini-jógaæf-
ingar og kríur, jógastöður og valmöguleikar, 
forgangsröðun, minniháttar kvillar og ráð við 
þeim, hugleiðslutækni. Þetta er eini skyldu-
hlutinn og nýtist mjög vel þeim sem eru 
þegar að kenna kundalini-jóga

3 Fæðingarferlið. Undirbúningur, stig 
hríða, öndunin, að vinna með „sárs-

auka“, stuðningur, að auðvelda fæðingar-
ferlið, andlegar hindranir, að standa öld-
urnar, læknisfræðileg inngrip, óvæntar 
uppákomur, fæðing sem vígsluathöfn. Helgi-
athafnir og fæðing. Keisaraskurður sem efl-

andi upplifun. Þessi hluti hjálpar til við að 
undirbúa foreldra fyrir fæðingarferlið.

4 Eftir barnsburð. 40 daga tímabil 
eftir fæðingu, nýtt upphaf – vígslutími 

móðurinnar, áskoranir, tilfinningar til nýbur-
ans, að jafna sig eftir keisaraskurð, líkam-
inn í eðlilegt form, brjóstagjöf, að þiggja 
hjálp, þunglyndi, að hlúa að móðurinni, 
hvaða æfingar og hvenær. Þetta er þýðing-
armesta tímabilið og fullt af töfrum.

5 Forysta og frelsi fyrir konur. Að 
taka þátt og styrkja félagsskap kvenna, 

viska tíðahringsins, hugleiðslutækni til að 

styrkja eigin staðfestu, hverjar erum við sem 
einstaklingar? Skuggavinna og að vaxa í 
styrk, konur og kraftur helgiathafna. Þessi 
hluti er mikilvægur hverri konu sem hefur 
löngun til að styrkja aðra.

6 Meðvitað foreldrahlutverk. Frum-
bernska og áfram. Fjölskyldunæring, 

virðingarfull samskipti, afbrýðisemi systk-
ina, ást og umhyggja, samskiptafærni, fjöl-
skyldukarma, jóga fyrir börn. Hvernig við 
styrkjum börn og erum í góðum samskipt-
um við þau.
Nánari upplýsingar má finna á Andartak.is

Guðrún Darshan segir meðgöngujóga meðal annars gera fæðinguna að einhverju til að hlakka til frekar en að kvíða. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fæðingarferlið, frelsið og foreldrahlutverkið 



Lækjargata 2a og Vesturgata 2a 101 Reykjavík 

Södd og sátt án kolvetna 3.490 Út að hlaupa 3.490

Sköpunarkjarkur 3.490

Átta gönguleiðir í nágrenni
 Reykjavíkur 2.990

Andy Warhol Giant Size 7.995 The French Laundry
 Cookbook  8.995

Jerusalem 6.995Art & Today 8.995

Atlas of Human Anatomy & 
Surgery 10.995

Olives, Lemons & Za'atar 5.995
Out of the Blue: 
On Finnish Design 7.995 The Chamber of Curiosity 9.995

Photography Today 14.995
Shoetopia: Contemporary
 Footwear 6.995 India Cookbook 7.995

Opið frá 9-22
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É
g held að í dag sé ég orðin 
óttalaus. Ég var það ekki. 
En ég held að ég sé orðin 
það eftir þessa göngu sem 
ég hef gengið til að komast 

á þann stað sem ég er á í dag. Til 
þess hef ég þurft að leggja mikið 
á mig. Gríðarlega miklar fórnir. 
Miklu meira en fólk heldur,“ segir 
kvikmyndaframleiðandinn Mar-
grét Hrafnsdóttir. Hún flutti ásamt 

eiginmanni sínum, Jóni Óttari 
Ragnarssyni, vestur um haf árið 
1992. Þar starfrækja þau fram-
leiðslufyrirtækið Othar Raven 
Pictures og lifa og hrærast í heimi 
kvikmynda og sjónvarps meðal 
stórstjarna.

Brjálæðislega ástfangin
Margrét kynntist Jóni Óttari þegar 
hún var nítján ára. Þá var hann 44 
ára, 25 árum eldri en hún.

„Okkur var spáð þremur mánuð-
um saman. Hann var aðeins eldri 
en ég og ég var fjórða eiginkona 

hans. Hann á dóttur sem er á svip-
uðum aldri og ég þannig að þetta 
var auðvitað svolítið sérstakt. Ef 
ég hefði ekki verið svona brjál-
æðislega ástfangin af honum hefði 
ég örugglega ekki valið þessa leið. 
En ég var brjálæðislega ástfangin 
af honum og það yfirvinnur allar 
hindranir,“ segir Margrét. En er 
hún enn jafn brjálæðislega ást-
fangin af honum?

„Það kemur og fer,“ segir hún 
brosandi.

„Maður þarf að huga að ástinni. 
Hann er ástin í lífi mínu en maður 
þarf að hafa fyrir því að vera ást-
fanginn. En þessi ást og kærleikur 
til hans er alltaf til staðar,“ segir 
Margrét. Þau Jón Óttar giftu sig 
í Palm Springs árið 1996 en einu 
gestirnir voru presturinn og kona 
hans. Þau ákváðu strax að gifta sig 
aftur seinna á lífsleiðinni og hafa 
það þá almennilegt. Það gerðu þau 
svo sannarlega í desember á síð-
asta ári hér á Íslandi.

„Við kölluðum það óð til ástar-
innar. Það var virkilega dásamleg 
stund með fjölskyldu og vinum.“

Kynlíf stórlega ofmetið
Mar grét segir lykilinn að því að 
hjónaband þeirra haldi sé að þau 
trúi hvort öðru fyrir flestu.

„Hjónaband er fallvalt. Það þarf 
að passa upp á það og ég er mjög 
meðvituð um það. Við reynum að 
fara á deitkvöld en það er erfitt 
þegar er mikið að gera. Þegar við 
erum farin að rífast og samskiptin 
orðin þyngri minnum við okkur á 
að við höfum ekki tekið neinn tíma 
frá fyrir hvort annað. Þá fer fólk 
stundum að horfa eitthvað annað 
sem er bara eðlilegt. Það er mann-
inum eðlilegt að leita að væntum-
þykju og athygli. Þegar við förum 
á deit tölum við ekki um neitt 
leiðinlegt. Í tilhugalífinu tölum við 
nefnilega ekkert um það leiðin-
lega. Maður sýnir sparihliðina, er 
sexí og fyndinn og vandar sig. Svo 
breytist það. Það er skiljanlegt að 
svona mörg hjónabönd endi, af því 
að við gleymum þessu. Það er ekki 
gott,“ segir Margrét.

„Kynlíf er stórlega ofmetið. Það 

er æðislegt og rosalega dýrmætt 
en ég held að heimurinn sé „over 
sexed“. Unga kynslóðin er með 
algjörar ranghugmyndir um kyn-
líf og ungar konur beðnar um að 
koma fram klæddar nánast eins og 
vændiskonur. Þetta eru fullkom-
lega óeðlilegar kröfur.“

Fleiri börn ekki út úr myndinni
Eins og fyrr segir á Jón Óttar dótt-
ur á svipuðu reki og Margrét og 
barnabörnin eru orðin tvö en þau 
hjónin eiga einnig einn son saman, 
Ragnar, sem er 22 ára og stundar 
nám við Brown-háskólann í Banda-
ríkjunum. En var ekki inni í mynd-
inni að eignast fleiri börn?

„Eftir að Nicole Kidman eignað-
ist seinna barnið sitt kviknaði sú 
hugmynd innra með mér að eign-
ast barn með hjálp staðgöngumóð-
ur. Ég ætla ekki að útiloka þann 
möguleika og við höfum rætt hann. 
Ég hef líka velt því fyrir mér að 
ættleiða barn því það er fullt af 
börnum sem þurfa góð heimili.“ 

Elton John meðal kúnna
Margrét stundaði nám í kvik-
myndagerð í Columbia College í 
Los Angeles þegar þau fluttu til 
Bandaríkjanna í byrjun tíunda ára-
tugar síðustu aldar og Jón Óttar 
lærði handritagerð. Á meðan á 
náminu stóð keyptu þau vídeó-
leiguna Rocket Video í félagi við 
annan sem þau ráku í fjölda ára.

„Þetta var leigan sem allur 
bransinn leigði hjá; leikarar, leik-
stjórar, framleiðendur, fyrir-
tæki. Elton John var einn af okkar 
stærstu kúnnum. Þegar heim-
urinn breyttist og þessar hefð-
bundnu myndbandaleigur byrjuðu 
að lognast út af gáfum við Louis B. 
Mayer-safninu í AFI myndbanda-
safnið,“ segir Margrét. 

„Ég kynntist Herbalife 1996 
og heillaðist algjörlega af fyrir-
tækinu. Við höfum byggt Herba-
life upp í næstum tvo áratugi og 
njótum góðs af því á alla lund. 
Okkar viðskipti eru í dag jafnt í 
Ameríku og á Íslandi og færast í 
aukana víða í Evrópu. Í raun og 
veru er þetta frábært mótvægi við 

skemmtanabransann sem getur 
verið töff. Þar er mikið djamm 
og getur gengið á ýmsu enda oft 
miklar sveiflur. Þessi blanda hefur 
hentað mér svakalega vel.“

Miklir peningar í sjónvarpi
Í dag eru Margrét og Jón Óttar 
orðin virt meðal mikils metins 
fólks í kvikmyndabransanum og 
nóg í pípunum. Þau eru með stór-
myndina Kill the Poet í vinnslu-
með íslensku leikurunum Anitu 
Briem, Nínu Dögg Filippusdóttur 
og Þorvaldi Davíð Kristjánssyni í 
aðalhlutverkum en heimildir Lífs-
ins herma að það hafi komið til tals 
að stórleikarinn Robert deNiro fari 
með lítið hlutverk í myndinni. Þau 
eru einnig með myndina Visiting 
Professor í bígerð sem skartar 
stórum nöfnum frá Bretlandi í 
stærstu hlutverkum og verður 
það tilkynnt í loks árs. Þá er Mar-
grét að framleiða spennumyndina 
Terra Infirma ásamt góðu fólki.

Hjónin ætla að færa sig enn 
frekar út í sjónvarpsframleiðslu. 
Þau framleiða þáttinn Dulda Ísland 
sem byrjar á Stöð 2 í vetur. 

„Í þessum þáttum ferðast Jón 
Óttar um landið á staði sem eru 
ekki þessir hefðbundnu ferða-
mannastaðir og vekur athygli 
Íslendinga og útlendinga á þessum 
mögnuðu perlum um allt land. 
Á þessum slóðum er farið yfir 
söguna og sérfræðingar fengn-
ir til liðs. Í för með Jóni Óttari 
slást ferðafélagar eins og Eiður 
Smári, Magnús Scheving, Eivör, 
Yoko Ono, Þorvaldur Davíð og 
fleiri. Snillingurinn Högni Egils-
son semur svo tónlistina,“ segir 
Margrét. Þættirnir eru teknir upp 
bæði á íslensku og ensku.

„Erlendir dreifingarðilar hafa 
sýnt þáttunum áhuga og finnst 
„formatið“ spennandi. Það getur 
farið víða.“

Nágrannar Bills Gates
Margrét er þakklát fyrir það líf 
sem hún lifir nú þó hún telji það 
ekki einkennast af lúxus, eins og 
margir myndu halda.

„Ég held að við séum mjög jarð-

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
liljakatrin@frettabladid.is

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk. 
opið til 22 alla daga.

Okkur var spáð 
þremur mánuðum 
saman. Hann var 
aðeins eldri en ég 
og ég var fjórða 
eiginkona hans. 
Hann á dóttur 
sem er á svipuð-
um aldri og ég 
þannig að þetta 
var auðvitað svo-
lítið sérstakt. 
Ef ég hefði ekki 
verið svona brjál-
æðislega ástfang-
in af honum hefði 
ég örugglega ekki 
valið þessa leið.

MARGRÉT HRAFNSDÓTTIR
EKKI Í ÞESSU FYRIR GLAMÚR

Kvikmyndaframleiðandinn Margrét Hrafnsdóttir fl utti til Los Angeles með eiginmanni sínum, Jóni Óttari Ragnarssyni, snemma á tíunda  áratug síðustu 
aldar. Nú, rúmum tveimur áratugum seinna, eru þau hjónin orðin virt í kvikmyndabransanum þar ytra og nóg í pípunum.
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Ráðstefnur
&veisluþjónusta

FÖSTUDAGUR  29. ÁGÚST 2014

Sérútbúnir 
fundarsalir
Hótel Örk í Hveragerði býður upp á góða 
aðstöðu fyrir ýmiss konar ráðstefnur 
og fundi. SÍÐA 4

Úrvals veitingar í 
aldarfjórðung
Veisluþjónustan Veislan hefur starfað í 
rúman aldarfj órðung. Hún bíður á heild-
arlausnir fyrir allar veislur. SÍÐA 6

Bjartur og fagur
veislusalur
Á efri hæð Sólons Bístró er glæsilegur 
veislusalur sem er leigður út með veit-
ingum. SÍÐA 8
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Sífellt færist meira í vöxt að 
erlend fyrirtæki og samtök 
haldi ráðstefnur og sýning-

ar hér á landi. Þegar tölur yfir er-
lenda ferðamenn árin 2011-2013 
eru skoðaðar sést að þeir ferða-
menn sem hingað koma vegna ráð-
stefna, hvataferða, funda og sýn-
inga eru um 9,2% af heildarfjölda 
erlendra ferðamanna. Sambæri-
legar tölur fyrir allan heiminn eru 
6% að sögn Brynju Laxdal, mark-
aðsstjóra Meet in Reykjavik, sem 
sérhæfir sig í markaðssetningu 
innan þessa markaðar. „Vöxtur í 
þessum geira ferðaþjónustunnar 
hérlendis hefur verið mjög mikill 
undanfarin ár eins og raunar með 
almenna ferðamannamarkaðinn. 
Hér hefur þessi svokallaði MICE-
markaður (e. meetings, incentives, 
conferences, events/exhibitions) 
vaxið um 18% árin 2011-2013 en að-
eins 5,4% í Evrópu. Tækifærin eru 
því mörg en um leið verðum við að 
gæta okkar að missa ekki fótanna í 
þeim uppgangi sem verið hefur og 
standa vörð um langtímastefnu á 
þessum markaði.“

Verðmætur hópur
Sé eingöngu horft á ráðstefnu-
markaðinn hefur alþjóðlegum ráð-
stefnum árin 2011-2013 fjölgað um 
15% en alþjóðlegum ráðstefnugest-
um um 39%. „Það er óhætt að segja 

að með tilkomu Hörpu hafi lands-
lagið fyrir alþjóðlegar ráðstefnur 
breyst mikið. Nýting Hörpu undir 
ráðstefnuhald hefur aukist mjög 
mikið síðustu árin og er í dag sam-
bærileg við stóru ráðstefnuhúsin 
í Evrópu, þrátt fyrir að húsið hafi 
ekki verið opnað fyrr en árið 2011.“

Flestir ráðstefnugesta koma frá 
Norðurlöndunum, öðrum Evr-
ópulöndum og Norður-Ameríku 
að sögn Brynju. „Ráðstefnurnar 
eru mjög fjölbreyttar og þar kenn-
ir ýmissa grasa. Meðal fyrirferðar-
meiri atvinnugreina má nefna 
orku- og jarðvarmageirann, heil-
brigðisgeirann, fjármálageirann 
og menntageirann. Þá eru skipu-
leggjendur kvennaráðstefna farnir 
að horfa meira til okkar enda staða 
íslenskra kvenna til fyrirmyndar 
miðað við mörg lönd.“

Rannsóknir bæði erlendis og 
hérlendis sýna að kauphegðun 
þessa hóps skapar þjóðfélaginu 
mun meiri gjaldeyristekjur en hinn 
hefðbundni ferðamaður. „Áætla 
má að hver gistinótt MICE-ferða-
manns árið 2013 hafi skilað um 
63% hærri gjaldeyristekjum í þjóð-
arbúið en gistinótt hjá meðalferða-
manni.“ Þeir dvelja auk þess lengur 
en hefðbundnir ferðamenn og 68% 
þeirra koma hingað til lands utan 
háannatíma. „Það er einnig áhuga-
verð staðreynd að fylgdarlið ráð-

Verðmætir ráðstefnugestir
Sífellt fleiri erlend fyrirtæki skipuleggja fundi og ráðstefnur á Íslandi. Mikill vöxtur hefur verið undanfarin ár í þessari grein. Höfuð -
borgarsvæðið er vel samkeppnishæft við aðrar erlendar borgir enda er hér hátt þjónustustig, fjölbreytt afþreying í boði og falleg náttúra.

„Tækifærin eru því 
mörg en um leið 
verðum við að gæta 
okkar að missa 
ekki fótanna í þeim 
uppgangi sem verið 
hefur og standa vörð 
um langtímastefnu 
á þessum markaði,“ 
segir Brynja Laxdal, 
markaðsstjóri Meet in 
Reykjavik. 

MYND/GVA

stefnu- og viðburðagesta er frek-
ar fjölmennt hér á landi og áætlað 
er að 25% ráðstefnugesta taki fjöl-
skyldu eða vin með sér hingað.“

Vel samkeppnishæf
Að sögn Brynju státa Reykjavík og 
nágrannasveitarfélög af aðstöðu 
sem er samkeppnishæf við aðrar 
nálægar borgir sem vinna að því 

að markaðssetja sig sem ráðstefnu- 
og viðburðaborgir. „Auk þess býður 
höfuðborgarsvæðið upp á stuttar 
vegalengdir innan svæðisins, hátt 
þjónustustig, fjölbreytta afþrey-
ingu og óviðjafnanlega náttúru rétt 
utan við borgina. Enn sem komið 
er býr Ísland enn að því að vera á 
„gortlista“ margra sem eykur enn 
frekar á aðdráttarafl landsins sem 

ráðstefnu- og viðburðalands.“
Brynja segir náttúru, menningu 

og mannlíf vera auðlindir okkar 
og Reykjavíkursvæðið sé sérstök 
blanda af innviðum sem standast 
alþjóðlegan samanburð sem og 
sveitarómantík. „Auk þessara auð-
linda er það mat margra að auð-
lindir landsins séu líka hið einstaka 
andrými, gestrisni íbúa og kyrrðin.“

Hótel Hekla er eitt af bestu sveitahótelum landsins, staðsett 
í hinum fallega og friðsæla Skeiða- og Gnúpverjahreppi, og 
er aðeins innan við klukkustundar akstur frá Reykjavík. 
Undanfarin tvö ár hefur hótelið tekið stakkaskiptum með 
nýjum herbergjum, endurnýjun á veitingasal, setustofu og 
útibaðaðstöðu.

Hótelið hefur ávallt verið vinsæll staður fyrir fundi og 
ráðstefnur, hvort sem um er ræða litla eða stóra vinnu-
fundi, innlendar eða alþjóðlegar ráðstefnur því afslappað 
og fallegt umhverfið, fjarri truflun og skarkala hentar 
einstaklega vel. Ráðstefnusalurinn tekur 60 manns  
í sæti og veitingasalurinn getur tekið 100 manns.

Hótelið stendur á 14 hektara landsvæði og góð aðstaða 
er fyrir hvers konar hópefli og stutt að fara á söguslóðir, 
upplifa náttúruperlur og fjölbreytta afþreyingu. 

Við hótelið er ný útibaðaðstaða með tveimur stórum 
heitum pottum, eimbaði, kynjaskiptum búningsklefum  
og salerni. Hvað er dásamlegra en að láta líða úr sér í pott-
inum, horfa til himins og njóta sveitakyrrðarinnar?

Á hótelinu eru 47 vel útbúin og rúmgóð herbergi og hafa 
tuttugu þeirra verið fallega endurnýjuð. 
Meðal nýrra herbergja eru glæsilegar loftsvítur og stórar 
fjölskyldusvítur. Öll herbergin eru með sjónvarpi tengdu 
gervihnattadiski, hárþurrku og háhraðaneti. 
Öll herbergin eru reyklaus og háhraðanet er á öllu hótelinu.

Veitingasalurinn er nýlega endurnýjaður þar sem áhersla 
var lögð á notalegt andrúmsloft, fallega liti og íslenska 
hönnun. Útsýnið er einstakt með dásamlegri jökla- og 
fjallasýn. Matreiðslumeistarar okkar hafa fengið mikið 
lof enda elda þeir aðeins úr ferskasta hráefni dagsins og 
nota sem mest vörur úr héraði. Brauð og bakkelsi er allt 
bakað á staðnum. Hægt er að panta sérstaklega fyrir þá 
sem eru með mataróþol.

Á barnum er alltaf notalegt að sitja, þar er arinn og 
bækur til að blaða í og svo eru þjónarnir flinkir að útbúa 
kokteila! Út frá barnum eru svalir þar sem gestir geta 
notið þess að horfa á fjallahringinn og hlusta á kyrrðina. 

Hin einstaka staðsetning okkar sem og öll aðstaða, góð 
herbergi, fallegur og framúrskarandi veitingastaður - hentar  
sérstaklega vel fyrir ráðstefnur, fundi, árshátíðir, og önnur 
fagnaðarefni, og gerir viðburðinn þinn ógleymanlegan. 

Kynntu þér málið í síma 486-5540 eða sendu póst 
á info@hotelhekla.is.

Hótel Hekla státar af óviðjafnanlegri staðsetningu og 
leggur áherslu á góða þjónustu og vinalegt viðmót



Hilton Reykjavík Nordica er 
eitt glæsilegasta ráðstefnu-
hótel landsins enda stend-

ur það miðsvæðis í Reykjavík og 
er rómað fyrir gæði og glæsileika. 
Í hótelinu eru þrettán veislu- og 
fundarsalir og tæplega 250 her-
bergi sem nýtast jafnt innlendum 
sem erlendum gestum. Undanfar-
in misseri hafa staðið yfir veiga-
miklar endurbætur á hótelinu og 
fékk það meðal annars fegrunar-
viðurkenningu frá Reykjavíkur-
borg fyrir fallega og vel heppnaða 
endurgerð á lóð hótelsins. Að sögn 
Anítu Ólafsdóttur, ráðstefnu- og 
viðburðastjóra Hilton Reykjavík 
Nordica, er lögð áhersla á fram-
sækna þjónustu og taka breyt-
ingar og endurbætur mið af því. 
„Við viljum klárlega vera leiðandi 
á markaðnum og bjóða viðskipta-
vinum okkar spennandi nýjung-
ar, hvort sem um ræðir upplifun 
gesta af veitingum, þjónustu eða 
þeirri umgjörð sem við bjóðum 
upp á þegar kemur að funda- og 
veislusölum.“

Breyttar þarfir
Hún segir þær breytingar sem nú 
standa yfir ekki bara miðast við 
endurbætur á fundarsölum held-
ur sé um leið verið að velta fyrir 
sér framtíðarþörfum fundargesta. 
„Við finnum fyrir auknum umsvif-
um frá skapandi greinum auk þess 
sem atvinnulífið í heild keppist við 
að hugsa út fyrir boxið. Fundarsal-
irnir okkar þurfa að endurspegla 
þessar óskir og þjónustan sömu-
leiðis. Við bjóðum til dæmis sal 
sem þjónustar sérstaklega þá sem 
vilja skemmtilega og skapandi 
umgjörð en eru ekki að leita að 
hefðbundnum fundarsal.“ Aníta 
segir að salinn taka mið af garð-
stemningu enda er bein tenging 
við verönd úr salnum. „Hér sitja 
gestir á upphækkuðum pöllum og 
þeir sem vilja geta tyllt sér í rólur 
sem hanga úr loftunum. Salurinn 

er hannaður með tilliti til þess 
að krydda hefðbundna fundi og 
skapa létt andrúmsloft. Salurinn 
hentar þó líka fyrir minni mót-
tökur og viðburði af ýmsu tagi.“ 
Auk þessa hafa allir fundar- og 
veislusalir hótelsins verið 
endurbættir og skart-
ar nú hver og einn 
s a l u r  á k v e ð -
inni sérstöðu 
með vísun í ís-
lenska nátt-
úru. 

Að auki eru 
t v ær ný ja r 
v e i s l u -  o g 
fundaraðstöð-
ur á hótelinu; 
Vox Club og Vox 
Lounge sem henta 
fyrir hvers kyns mann-
fagnaði en einnig sem skemmtileg 
viðbót við aðalveislusal hótelsins. 

Stærri viðburðir 
Með tilkomu þessarar viðbótar 
við aðstöðu á jarðhæð hótelsins 
og þeirra breytinga sem ráðist var 
í þar fyrr á árinu getur nú hótelið 
þjónustað stórviðburði og árshá-
tíðir fyrir allt að 2.000 manns. 
„Hingað til hafa ekki margir stað-
ir komið til greina fyrir viðburði 
af þessu tagi og oftar en ekki 
þarf að ráðast í kostnaðarsam-
an undirbúning við að breyta til 
dæmis íþróttasölum í veislusali. 
Sú vinna felur í sér að það þarf að 
skapa alla umgjörð frá grunni; 
teppaleggja, koma með húsgögn, 
eldhús og allt sem þarf. Við erum 
stolt af því að geta boðið þessa 
einstöku nýjung á íslenskum við-
burðamarkaði. Hér er allt til alls 
og matreiðslumenn hússins eru 
þekktir fyrir vandaðar veitingar 
sem alltaf hitta í mark. Ekki spillir 
fyrir að hægt er að bjóða dagskrá 
á allt að fimm mismunandi svið-
um eftir því hverjar þarfirnar eru 
hverju sinni.“

Aníta segir einnig að áhugi fyrir-
tækja á standandi árshátíðum hafi 
aukist mjög á síðustu árum enda 
býður slíkt fyrirkomulag upp á 
miklu meiri fjölbreytni í matargerð 
sem og fjölbreyttari skemmtidag-

skrá og því líklegra að við-
burðurinn hitti í mark 

hjá stórum hópi. 
Á hótelinu fara 

ei n n ig f r a m 
fjölmargir við-
burðir allt árið 
um kring því 
ásamt því að 
þjónusta litl-

ar sem stórar 
árshátíðir eru 

ha ld na r mót-
tökur, hvers kyns 

fyrirtækjafagnaðir, af-
mæli og brúðkaup. 

Jólavertíðin fram undan
Fram undan er annasamur tími í 
ráðstefnu- og viðburðahaldi og að 
sögn Anítu er jólaundirbúningur 
kominn á fullt á Hilton. „Fyrstu 
fyrirspurnir um jólahlaðborðin 
bárust okkur í sumar enda er best 
að bóka í tíma. Við brjótum að-
eins upp hefðir hjá okkur og bjóð-
um gestum okkar í sannkallaða 
jóladýrð á Hilton þar sem fléttast 
saman ævintýraleg jólaumgjörð, 
allt það besta úr eldhúsi meist-
aranna og að sjálfsögðu einstök 
skemmtidagskrá.“ Jógvan Hansen, 
Erna Hrönn og Pálmi Sigurhjart-
arson sjá um skemmtidagskrá 
og dansleik að loknu borðhaldi 
á þessum kvöldum. Jóladýrðin á 
Hilton hefst þann 14. nóvember 
næstkomandi.

Að auki verður boðið upp á 
skemmtilega nýjung á VOX Club 
en þar verður jólaleg partístemn-
ing með léttum veitingum og allt 
annarri stemningu en í hefð-
bundnu jólahlaðborði.

Allar nánari upplýsingar á 
www.hiltonreykjavik.com/is.

Spennandi nýjungar á Hilton 
Mikið úrval veislu- og fundarsala má finna á Hilton Reykjavík Nordica sem er eitt glæsilegasta ráðstefnuhótel landsins. Miklar 
endurbætur hafa staðið yfir undanfarið sem miða að því að bjóða enn betri þjónustu og svara breyttum þörfum markaðarins.

Vox Lounge er nýtt 
og glæsilegt rými á 
jarðhæð hótelsins.

Fundarsalir hótelsins hafa 
allir verið endurbættir þar 
sem horft er til framtíðarþarfa 
fundargesta.

Vox Club er nýr og glæsi-
legur veislusalur á jarðhæð 
hótelsins sem hentar vel 
fyrir hádegisverðarfundi, 
móttökur og hvers kyns 
viðburði.
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Hótel Örk í Hveragerði býður 
upp á góða aðstöðu fyrir 
stærri sem minni fundi og 

ráðstefnur. „Hér erum við með fjölda 
sérútbúinna fundarsala,“ segir Jakob 
Arnarson, hótelstjóri og yfirmat-
reiðslumaður. 

„Við lítum á nálægðina við Reykja-
vík sem ótvíræðan kost. Fólk getur 
farið út fyrir bæinn og komist í frið-
inn án þess að fara langan veg,“ segir 
hann. 

Þeir sem hyggja á gistingu geta 
valið úr fjölda fallega útbúinna her-
bergja en einnig geta gestir nýtt sér 
aðra aðstöðu á borð við sundlaug, 
heita potta og afþreyingarherbergi.

Ráðstefnur og hvataferðir
„Hér eru bæði haldnir dagfundir 
þar sem fólk kemur að morgni og fer 
heim eftir kvöldverð, og ráðstefnur 
sem vara nokkra daga,“ segir Jakob. 
Oft og tíðum nýti hópar hluta tímans 
til að skoða sig um á Suðurlandi. 

Yfirleitt sér Hótel Örk um aðstöðu 
og veitingar en ef þörf krefur hefur 
hótelið aðgang að fólki sem getur 
tekið að sér skipulagningu funda.  

Jólahlaðborðin vinsæl
Jakob hefur þegar tekið við pönt-
unum fyrir jólahlaðborðin í desem-
ber. „Mesti þunginn í pöntunum er 
á haustin,“ segir Jakob en Hótel Örk 
getur tekið við allt að 300 manns í 
mat. 

„Jólahlaðborðið okkar verður með 
hefðbundnu sniði með áherslu á 

villibráð líkt og undanfarin ár,“ upp-
lýsir Jakob en hótelið býður upp á 
skemmtidagskrá samhliða hlaðborð-
inu. „Núna um jólin mun Ingó Veð-
urguð sjá um að halda uppi stuðinu.“ 

Tilboð í sæluna
Undanfarna tvo áratugi hefur Hótel 
Örk boðið upp á Sælutilboð. Í því felst 
gisting fyrir tvo ásamt þriggja rétta 
máltíð af matseðli á  28.900 krónur. 

Í þægilegri fjarlægð 
frá höfuðborginni

Öll aðstaða á Hótel Örk er til fyrirmyndar.

Jakob er bæði hótelstjóri og yfirmatreiðslumaður á Hótel Örk. Hér stendur hann við 
glæsilegt jólahlaðborð hótelsins.

Glæsilegar ráðstefnuhallir
Ráðstefnu- og fundarsalir eru sjaldnast tengdir glæsi- og mikilfengleika. Víða um heim finnast þó glæsihallir og listaverk í arkítektúr 
sem einmitt hafa verið hönnuð sérstaklega undir ráðstefnur og fundi. Íslendingar eiga hina óviðjafnanlegu Hörpu og hér fyrir neðan 
má finna nokkrar ráðstefnuhallir um víðan heim sem margar hverjar eru helstu kennimerki borga sinna.

Heydar Aliyev-miðstöðin
Íraski arkitektinn Zaha Hadid hannaði Heydar Aliyev-miðstöðina og hlaut fyrir 
verðlaunin „hönnun ársins 2014“ sem veitt voru af Hönnunarsafni Lundúna. 
Byggingin rís eins og alda upp úr landsvæðinu en miðstöðin stendur miðsvæðis 
í Bakú, höfuðborg Aserbaídsjans.
Heydar Aliyev-miðstöðin er fyrst og fremst menningarmiðstöð sem ætlað er að 
hýsa sýningar, tónleika og aðra menningarviðburði.
Byggingin er nefnd í höfuðið á Heydar Aliyev sem var leiðtogi í Aserbaídsjan 
1969 til 1982 þegar Sovétmenn réðu þar ríkjum. Hann var forseti landsins frá 
1993 til 2003.

Alþjóðlega ráðstefnumiðstöðin í Dalian í Kína 
Ráðstefnumiðstöðin í Dalian er framúrstefnuleg bygging. Hönn-
uðir hennar eru arkitektar frá áströlsku arkitektastofunni Coop 
Himmelb(l)au.
Í húsinu er ópera og gríðarstórir sýningarsalir. 
Byggingin sem stendur við höfnina í Dalian var kláruð 2012. Hún 
er orðin eitt af helstu kennileitum borgarinnar enda vekur snúin 
stálbyggingin hvarvetna athygli. 
Coop Himmelb(l)au hannaði bygginguna sem snúinn massa úr stáli 
og steypu. Yfirborðið er gárað og sumstaðar eru op líkt og tálkn á 
gildum fiski. Gluggar eru inni í tálknunum sem hleypa náttúrulegri 
birtu inn í bygginguna.
Skipasmiðir hjálpuðu til við byggingu hússins enda þurfti kunnáttu 
til að beygja gríðarmiklar stálplöturnar sem notaðar voru í ytra 
byrði hússins.

Alþjóðlega ráðstefnumiðstöðin 
í Sjanghæ
Ráðstefnumiðstöðin, sem var opnuð 
1999, samanstendur af stórri fremur 
klassískri byggingu en til hvorrar 
hliðar eru tvær risastórar kúlur. 
Stærri kúlan er 52 metrar á hæð en 
minni kúlan er 38 metra há. Gler-
flötum kúlnanna er raðað saman til 
að líkja eftir heimskorti.
Miðstöðin er í hjarta Lujiazui, fjár-
málahverfis Sjanghæ, og stendur 
við Huangpu-ána, nærri austur-
lensku perlunni sem er sjónvarps-
turninn þar í borg. 

Wujin Lotus-ráðstefnumiðstöðin í 
Kína
Þessi afar sérstæða bygging er hönnuð af 
studio505-arkitektastofunni í Ástralíu að beiðni 

borgarstjórnarinnar í Wujin-borg.
Verkefnið fólst í að byggja ofan á tveggja 
hæða neðanjarðarbyggingu sem þegar 
var til staðar en yfir henni var manngerð 
tjörn. Arkitektarnir ákváðu að móta nýju 
bygginguna í formi lótusblóma á þremur 
vaxtarstigum sem speglast í vatninu á góð-
viðrisdögum. 

Alþjóðlega ráðstefnu-
miðstöðin í Katar
Ráðstefnumiðstöðin er sérstök fyrir þær 
sakir að þar er notuð nýjasta tækni til að 
gera hana sem umhverfisvænsta. 
Byggingin, sem kostaði 720 milljónir dala, 
var tilbúin 2011 en hún stendur í Gharafat 
al Rayyan í Doa í Katar.
Hin umhverfisvæna tækni gerir bygg-
inguna um það bil 32 prósentum 
skilvirkari en svipaðar byggingar. 
Til dæmis sjá 3.500 fermetrar af sólarhlöð-
um byggingunni fyrir 12,5 prósentum af 
orkunni sem hún þarf. Sýningarsalir eru 
útbúnir orkusparandi LED-lýsingu. 
Byggingin hlaut verðlaun í fyrra sem besti 
viðburðastaður í Miðausturlöndum. 

Margir óttast það að koma fram fyrir framan hóp af fólki meira en kjarn-
orkustríð, gjaldþrot og jafnvel sjálfan dauðan. Í námi og starfi gerist þess 
þó oftar en ekki þörf og því ekki óvitlaust að fjárfesta í námskeiði í fyrir-
lestra- og ræðutækni einhvern tíman á lífsleiðinni. Þau eru víða í boði. 
Yfirleitt er þar fjallað um tegund, markmið og uppbyggingu ræðu. Eins um 
framkomu og þá vandasömu list að halda athygli þeirra sem hlusta. 

Það er að mörgu að hyggja þegar halda á fyrirlestur eða ræðu. Eftirfar-
andi punkta er að finna á heimasíðu Símenntunar Háskólans á Akureyri.

Fyrst þarf að skilgreina markhóp. Erindið þarf að taka mið af bakgrunni 
áheyrenda, aldurssamsetningu, kyni og þekkingu þeirra á efninu. Þá þarf 
markmiðið með fyrirlestrinum/ræðunni að vera skýrt: Er markmiðið að hafa 
áhrif á fólk, að fræða eða skemmta? Þá er gott að gera sér grein fyrir aðstæð-
um á ræðustað;  svo sem aðbúnaði, uppröðun borða og tæknilegum atriðum.

Fyrirlestur samanstendur yfirleitt af opnun, meginmáli og samantekt. 
Hann þarf að vera vel uppbyggður og skýr. Það er jafn mikilvægt að byrja vel 
og að enda vel. Áhrifarík opnun og fyrstu áhrif fyrirlesarans hafa mikið um 
það að segja hvernig til tekst með fyrirlesturinn. Þá skiptir miklu að enda á 
eftirminnilegan hátt, til dæmis með tilvitnun, mynd, eða fullyrðingu. Upp-
bygging meginmálsins, sem tekur yfirleitt um 70% af tímanum, verður að 
vera rökrétt og efnisþættir fáir og skýrir.

Besta leiðin fyrir fyrirlesara til að ná athygli og halda henni er að koma efn-
inu frá sér með sannfæringu, krafti og eldmóði. Með því að hækka og lækka 
róminn, beita líkamstjáningu, nota svipbrigði, handahreyfingar, endurtekn-
ingar og þagnir getur fyrirlesari hrifið áheyrendur með sér.

Sjá nánar á: http://www.simenntunha.is/

Námskeið í fyrirlestra-
tækni er góð fjárfesting



FUNDIR OG 
VIÐBURÐIR Í EINU 
AF 25 UNDRUM 
VERALDAR

FUNDIR VIÐBURÐIR ÁRSHÁTÍÐIR

Frábær aðstaða fyrir 
smærri sem stærri hópa

Bókanir á sales@bluelagoon.is eða í síma 420 8800.

Einstakt umhverfi Bláa Lónins 
gerir tilefnið ógleymanlegt

Matur og þjónusta 
á heimsmælikvarða
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Veislan er alhliða veisluþjónusta 
sem stofnuð var árið 1988 og er 
því 26 ára í ár. Í rúmlega ald-

arfjórðung hefur Veislan boðið upp á 
fyrsta flokks mat og heildarlausnir í 
veislur af öllum stærðum og gerðum 
auk þess að veita ávallt persónu lega 
og fagmannlega þjónustu. 

Að sögn Árnýjar Davíðsdóttur, 
sölu- og markaðsstjóra Veislunn-
ar, hefur veisluþjónustan ávallt lagt 
metnað í að bjóða upp á fjölbreyttar 
veitingar fyrir ólík tilefni. „Hvort sem 
fyrirtæki eru að halda fundi, ráð-
stefnur eða árshátíðir eða fjölskyldur 
að halda upp á stórafmæli, fermingar 
eða brúðkaup, þá bjóðum við upp á 
fjölbreyttar og góðar veitingar.“ 

Hún segir starfsfólk ávallt reiðu-
búið til að gefa viðskiptavinum góð 
ráð við undirbúning veislunnar og 
þar hjálpi mikið áralöng reynsla þess. 
„Við höfum á að skipa úrvals starfs-
fólki á öllum sviðum, til dæmis mat-
reiðslumenn, bakara, smurbrauðs-
dömur og þjóna. Viðskiptavinur-
inn getur ávallt komið með sínar sér 
óskir og við reynum að sjálfsögðu 
uppfylla þær. Við komum með veit-
ingarnar inn á veisluborðið þitt, fal-
lega fram settar. Einnig leigjum við 
út veislusal, borðbúnað og þjónustu. 
Við leggjum metnað í góða og vina-
lega þjónustu.“

Allar nánari upplýsingar um Veisl-
una veisluþjónustu má finna á www.
veislan.is og í síma 561-2031. Á vef 
Veislunnar má sjá margar fallegar 
ljósmyndir af því mikla úrvali sem 
hún býður upp á. 

Veisluveitingar í aldarfjórðung
Viðskiptavinir Veislunnar geta valið úr fjölbreyttu úrvali frábærra veitinga fyrir öll tilefni. Veislan hefur starfað í rúman 
aldarfjórðung og leggur mikla áherslu á úrvals veitingar og vandaða þjónustu fyrir allar gerðir af veislum.

Veislan býður upp á ýmis hlaðborð, tveggja til sex rétta seðla og 
margt fleira. Fyrsta flokks hráefni úr eldhúsi  Veislunnar.

Terta með brúðarmassa úr handverksbakaríi Veislunnar sem býður upp á fjölbreytt úrval af tertum, kökum 
og ýmsu brauðmeti.

Smáréttahlaðborð með smáréttum og tapasréttum eru vinsæl í partí og móttökur. MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Smurbrauðsdeildin töfrar fram fallegar kaffisnittur, brauðsneiðar og 
brauðtertur fyrir fundi, afmæli og erfisdrykkjur.

Klemmarinn
Í þennan leik þarf að nota litla klemmu, 
til dæmis eins og notaðar eru í blóma-
búðum til að klemma blómastilka við 
grind. Veislustjórinn fær einum gestanna 
klemmuna og á sá að klemma hana í fatn-
að eða hár einhvers annars án þess að 
viðkomandi verði þess var, færa sig eitt-
hvert annað og byrja að telja hátt og snjall 
niður frá tíu. Allir eiga að taka undir og á 
meðan leita á sjálfum sér hvort klemman 
hafi verið  fest við þá. Ef klemman finnst 
þarf sá sem klemmdi að reyna aftur. Ef 
hún finnst ekki áður en búið er að telja 
niður að núlli á sá sem klemmdur var að 
reyna að koma klemmunni á einhvern 
annan. Klemmarinn ræður alveg hversu 
langan tíma hann tekur sér. Leikurinn 
getur tekið allt kvöldið og langt fram á 
nótt.

Kötturinn í tunnunni
Þessi leikur er venjulega ætlaður börnum 
og er þá tunnan fyllt af sælgæti. Fullorðn-
ir hafa þó jafn gaman af því að slá í tunnu. 
Fyllið því sæmilega stóran pappakassa 
eða plasttunnu með fullorðinslegum 
hlutum, til dæmis litlum plastf löskum 
með drykkjum. Þetta gæti verið skemmti-
leg leið til að „berja fram“ fordrykkinn!

Hver er ég? 
Skrifið nöfn frægra para á miða og nælið 
á bak veislugesta. Þeir verða síðan að 
ganga um salinn og finna út hverjir þeir 
sjálfir eru og leita einnig uppi hinn aðila 
parsins. Einungis má spyrja hvern einn-

ar spurningar í einu og bara já- og nei-
spurninga. Þegar allir hafa parað sig 
saman þurfa þeir að „pósa“ sem viðkom-
andi fræga par á mynd.

Ber og rjómi
Setjið tvö kirsuber eða jarðarber hvort í 
sína skálina og kallið á tvo sjálfboðaliða. 
Útskýrið fyrir þeim að leikurinn snúist 
um það hvor verði fyrri til að borða berið 
upp úr skálinni, án þess að nota hendurn-
ar. Þeir munu sjá fram á auðvelda keppni 
en þá skaltu óvænt fylla báðar skálarn-
ar með þeyttum rjóma! Sá vinnur keppn-
ina sem verður á undan að finna berið og 
borða það. Vertu með myndavélina til-
búna.

Sardínur í dós
Feluleikur er ekki bara fyrir barnaaf-
mæli. Í stóru húsnæði og stórum hópi er 
þessi leikur sérstaklega skemmtilegur. 
Einn úr hópnum er valinn til að fela sig. 
Eftir tíu mínútur eiga allir að fara að 
leita hans. Sá sem finnur hann á ekki 
að láta vita heldur fela sig með honum 
á sama stað. Áður en langt um líður er 
hópur fólks samantroðinn inni í skáp, 
eða inni á baðherbergi og má ekki gefa 
frá sér tíst, sem er erfitt og fyndið. Ef 
sá síðasti hefur hins vegar ekki fundið 
hópinn eftir klukkutíma gæti hann verið 
sofnaður. 

Fíraðu upp í fjörinu með leikjum
Veisluleikir eru það sem þarf ef deyfð er yfir gestunum. Ef stór hópur fólks, sem þekkist ekki mikið, er saman kominn eru til ýmsir leikir 
sem fá fólk til að tala saman og enn fleiri sem fá það til að hlæja. Eftirfarandi leikir voru fengnir af síðunni www.funstufftodo.com

Sardínur í dós er skemmtilegur veisluleikur.
Hópurinn má ekki gefa frá sér minnsta hljóð,

sem er erfitt og fyndið.
NORDIC PHOTOS GETTY
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Kaff ihúsið Sólon Bistro 
er á besta stað í miðborg 
Reykjavíkur, í glæsilegum 

og björtum húsakynnum. Stað-
urinn hefur um árabil notið mik-
illa vinsælda enda býður hann 
upp á ljúffenga rétti á sann-
gjörnu verði. 

„Sólon er þekktur fyrir góm-
sætan mat á góðu verði og því 
frábær kostur fyrir þá sem vilja fá 
sér hádegismat og kvöldverð alla 
daga vikunnar,“ segir Jón Sig-
urðsson, eigandi Sólons Bistro. 
Jón segir færri vita að á efri hæð 
Sólons sé glæsilegur veislusalur, 
kallaður Efri salurinn.

„Efri salurinn er leigður út 
með veitingum og hýsir með 
góðu móti 85 manns í sitjandi 
borðhaldi og 130 í standandi 
veislum. Salurinn hentar vel fyrir 
afmæli, fermingarveislur, fundi, 
brúðkaupsveislur, vinnustaða-
partí eða önnur tilefni lífsins, 
hann er bjartur og fagur og hefur 
auk þess yndisfagrar svalir sem 
er vinsælt að kíkja út á.“

Á matseðlinum er úrval girni-
legra rétta og eru veisluréttir sér-
sniðnir að þörfum hvers hóps 
sem heldur veislu á Sólon Bistro.

„Tapashlaðborð er til að 
mynda afar vinsælt og saman-

stendur af vel útilátnum tapas-
snittum og nauta- og kjúklinga-
spjótum. Svo bjóðum við úrval 
léttra vína.“

Efri salurinn er vel búinn fyrir 
veislur og ráðstefnur og er búinn 
hljóðkerfi fyrir tónlistarflutning, 
myndvarpa og tjaldi, og hægt er 
að tengja tölvur, myndbandstæki 
og DVD-tæki við myndvarpa og 
hljóðkerfi. 

„Á efri hæðinni er einnig for-
láta bar og við útvegum tónlist-
arfólk, plötusnúða og hvaðeina 
sem vantar í skemmtilega veislu 
á Sólon Bistro.“

Nánari upplýsingar á solon.is.

Í hjarta Reykjavíkur
Á efri hæð Sólons Bistro er glæsilegur veislusalur sem er leigður út með veitingum. 
Salurinn hentar fyrir margs konar tilefni og er einstaklega bjartur og fagur.

Jón Sigurðsson er eigandi Sólons Bistró. MYNDIR/VALLI

Það fer að sjálfsögðu eftir því hvers konar veislu skal halda hvaða rétti á að bera á 
borð og með hvaða sniði veislan á að vera. Er staðið eða setið? Er börnum boðið? 
Er boðið upp á áfengi? Og fleira og fleira. Veitingar fara líka eftir tíðarandanum. Í 

brúðkaupsveislum sjöunda áratugarins var boðið í kaffi og kökur en það þekkist varla í 
dag. Núna eru veislurnar yfirleitt með stærra sniði og oft boðið upp þríréttaðan matseðil. 

Hér á eftir verða tekin dæmi um vinsælar veitingar í nokkrum mismunandi veislum. 

Veitingar sem hæfa hverri veislu
Þegar veislu skal halda er að mörgu að huga. Stærsta atriðið er veitingarnar. „Hvernig var maturinn?“ er spurning sem allir hafa 
einhvern tíma fengið eftir að hafa komið heim úr veislu, sama af hvaða tilefni veislan var haldin. 

BRÚÐKAUP
Steikur.  Margir kjósa að hafa 
nokkrar tegundir af kjöti, til 
dæmis naut eða lamb og svo 
hvítt kjöt með, kalkún eða 
kjúkling. 

Brúðarterta.  Óaðskiljan-
legur hluti brúðkaupa 
er brúðartertan. Þær 
eru hins vegar eins 
ólíkar og þær eru 
margar en í seinni 
tíð hefur það færst 
í aukana að hafa 
súkku laðitertur 
í stað 
marsipan- og 
rjómaterta.

FERMING
Brunch.  Undanfarin    ár hefur verið í 
tísku að bjóða gestum í brunch í tilefni 
fermingar. Þá er skellt í eggjahræru og 
amerískar pönnsur með sírópi, beikon 
steikt og grænmeti og ávextir skornir 
niður.

Fermingarterta.  Það er eins hér og 
með brúðarterturnar, fermingarterturnar 
eru eins misjafnar og þær eru margar en 
gamla, góða kransakakan er enn tíður 
gestur á veisluborðinu.

AFMÆLI
Fingramatur.  Djúpsteiktar risarækjur, 
 beikonvafðar döðlur, upprúlluð skinka 
með aspas, litlar kjötbollur með sósu … Í 
þessum veislum geta allir fundið eitthvað 
við sitt hæfi. 

Sushi.  Síðastliðin ár hefur neysla á 
sushi aukist gríðarlega og er það orðið 
vinsæll veislumatur enda fjölbreyttur og 
þægilegur í framreiðslu. 

ERFISDRYKKJA
Erfisdrykkja er sérstök tegund af veislu og 
vafamál hvort hægt sé að kalla þær veislur. 
Engu að síður er yfirleitt boðið upp á 
veitingar í erfisdrykkjum og þá er smekkur 
þess sem verið er að kveðja yfirleitt hafður 
í heiðri. Gamaldags kaffihlaðborð eru oft 
valin í þessum tilfelllum.

Brauðtertur. Brauðterturnar klikka seint 
hvort sem þær eru með rækjum, skinku, 
laxi eða túnfiski.

Flatkökur með hangikjöti. Þessi sam-
setning fellur vel að smekk flestra. 

Pönnukökur með sykri. Þessar klístruðu 
sem voru með kaffinu á sunnudögum í þá 
gömlu, góðu daga. 

F E R M I N G A R
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Viðtalið við Margréti Hrafnsdótt-
ur má lesa í heild sinni á Vísir.is
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Mér finnst gaman 
að vera listamað-

ur á sama tíma 
og ég er bissness-

kona

Myndaalbúmið

bundin. Það eru mikil rólegheit í 
kringum okkur. Ég efast samt ekki 
um ef þú kæmir heim til okkar 
fyndist þér við lifa lúxuslífi. Við 
búum vel í Palm Desert sem er 
eins og Beverly Hills í eyðimörk-
inni. Bill Gates býr rétt hjá okkur 
og ég fæ húshjálp einu sinni í viku. 
Við förum í veislur með fræg-
asta og valdamesta fólki í heimi. 
Auðvit að er það glamúrus. En ég 
er aðallega þakklát fyrir þá upplif-
un. Ég er ekki í þessu fyrir glamúr. 
Ég er í þessu því ég er með ástríðu 
fyrir góðum sögum. Mér finnst 
gaman að vera listamaður á sama 
tíma og ég er bissnesskona,“ segir 
Margrét sem stefnir hátt.

„Mér finnst fólk stundum setja 
draumana sína ofan í skúffu. Ég 
hvet fólk eindregið til að fara á 
eftir draumunum, sérstaklega 
þeim stóru þar sem þú ferð all-
hressilega út fyrir þægindahring-
inn. Ég stefni á að gera stórar 
myndir og stórar sjónvarpsseríur.“

Í formi eftir fertugt
Margrét hugar vel að heilsunni.
„Ég man eftir konum sem undir-
bjuggu sig sérstaklega fyrir það 
að verða fertugar. Ég hélt að ég 
yrði undantekning en svo var 
ekki. Ég er búin að taka mig í 
gegn og aðhyllist möntruna „fit 
after forty“ eða í formi eftir fer-
tugt. Ég borða mikið af prótein-
ríkri fæðu og æfi fimm til sex 
daga vikunnar. Það sem ger-
ist hjá konum eftir fertugt er að 
það snarhægist á brennslunni og 
vöðvamassinn rýrnar mjög hratt. 
Þá þurfum við að borða mikið 
prótein og æfa. Þetta var algjört 
lykilatriði að skilja. Við þurfum að 
ákveða hvort við ætlum að verða 
líkamlega gamlar strax eða ekki 
og hvort við viljum halda í æsku-
ljómann eins lengi og við getum. 
Ég hræðist það ekki að eldast. Ég 
veit algjörlega hvað ég vil og aðal-
lega hvað ég vil ekki.“

Annað sem Margrét hefur gert 
um árabil er að leita reglulega til 
sálfræðings. 

„Í Los Angeles telur fólk að það 
sé eitthvað að manni ef maður er 
ekki hjá sálfræðingi og litið er 
á sálfræðing manns sem mikið 
stöðutákn. Ég fór ung í þerapíu og 
það sem gerist er að þú burðast 
ekki lengur með bakpoka til að 
lifa af heldur blómstrar.“

Mikil þörf á Íslandi
Nú hefur Margrét tekið að sér enn 
eitt verkefnið, og það verðugt – að 
vera einn af talsmönnum Fjöl-
skylduhjálpar Íslands.

„Á Íslandi eru um sex þúsund 
manns á skrá hjá Fjölskylduhjálp 
Íslands og fjögur til fimm þúsund 
börn sem njóta góðs af matargjöf-
um. Í haust fer af stað herferð, 
eða aðallega vitundarvakning, um 
hvað þessi börn eru að borða. Við 
ætlum að setja af stað söfnunar-
átak svo hægt sé að bæta meira 
af grænmeti, ávöxtum, fiski og 
hreinna kjöti við matargjafirnar 
og stuðla að heilbrigðu mataræði. 
Átakið heitir Íslandsforeldri/rar 
sem vísar í að Íslendingar eru 
mjög duglegir að hjálpa börn-
um erlendis. Það er frábært og 
það er mikil þörf en það er líka 
mikil þörf á Íslandi. Við þurfum 
að hætta að tala um þetta sem 
feimnis mál og vera algjörlega 
opin fyrir því að vera vakandi 
fyrir náunganum.“ 

Að lokum forvitnast blaðamað-
ur um forsíðumyndina sem Mar-
grét sjálf fékk hugmyndina að.

„Alla alvöru framleiðendur 
dreymir um tvo aðstoðarmenn.“

Margrét ásamt syni sínum, Ragnari ● Margrét og Jón Óttar með Eiði Smára við tökur á Dulda Ísland ● #FitAfter40 ● Margrét og Jón Óttar á brúðkaupsdaginn í fyrra
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FATASKÁPURINN
MARÍA BIRTA

Grænkálssnakk
1 búnt grænkál
3 msk. ólífuolía
1 tsk. sjávarsalt
nýmalaður pipar, eftir smekk
½ tsk. paprikukrydd
smjörpappír

Hitið ofninn í 180°C. Sker-
ið stilkinn frá grænkálsblöð-
unum og raðið á pappírs-
klædda ofnplötu. Hellið ólífu-
olíu yfir blöðin og veltið 
þeim upp úr olíunni. Kryddið 
með salti, pipar og papriku-
kryddi. Bakið blöðin í u.þ.b. 
15–20 mínútur.

MATUR ÁVANABIND-
ANDI EN HOLLT SNAKK

Rikka á heiðurinn af þessu girnilega og holla snakki 
sem er tilvalið til að narta í milli mála. 

Hnetublanda
70 g kasjúhnetur
70 g pekanhnetur
70 g möndlur
50 g graskersfræ
1 msk. hampfræ
1 msk. smjör
1 msk. hlynsíróp
1 msk. rósmarín
chiliflögur á hnífsoddi
salt eftir smekk

Þurrristið hneturnar og fræin á meðal heitri 
pönnu. Bætið hampfræjunum saman við 
og ristið í stutta stund. Bærið smjörinu út 
á pönnuna ásamt hlynsírópi, rósmarín og 
chiliflögum. Saltið og berið fram. 

Mér finnst ég vera nakin 
án skartgripanna minna.

4 „Þessir svörtu skór 
komu með síðustu skó-
sendingu í Maníu og 
þeir eru svo þægilegir 
að ég hef varla farið 
úr þeim síðan … svo 
þeir eru nýjasta upp-
áhaldið.“

1
3

„Mig hefur í mörg ár 
dreymt um að eign-
ast fallegan Balmain-
jakka og ég lét það eftir 
mér í fyrra og því mun 
ég aldrei sjá eftir. Þessi 
jakki er eins og 
hannaður á mig.“

„Ralph Lauren-
taskan mín var jóla-
gjöf frá mömmu í 
fyrra og ég 
hef notað 
hana mikið 
síðan.“

2 „Marios-peysan 
mín var gjöf frá 
vinkonu minn, en 
ég hef notað hana 
a.m.k. 5 sinnum 
í viku síðan þá … 
komin fjögur ár 
síðan og ég bara 
get ekki skilið við 
þessa peysu! Ég 
nota hana við öll 
tilefni, en mér finnst 
hún passa við allt.“

5 „Ég keypti mér þenn-
an MCQ-kjól í fyrra 
þegar ég var að 
fara með myndinni 
„minni“, XL, á kvik-
myndahátíðina í 
Karlovy Vary, en 
hann hefur verið í 
uppáhaldi síðan.“

Rauða serían varð til í kreppunni 
árið 1985. Þá vantaði okkur vinnu 
í Ásprenti á Akureyri,“ segir Rósa 
Guðmundsdóttir, eigandi Ásútgáf-
unnar sem undanfarin 29 ár hefur 
séð Íslendingum fyrir ástar-, 
spennu- og örlagasögum af bestu 
gerð.

„Viðtökurnar voru strax góðar 
og landsmenn tóku Rauðu serí-
unni fagnandi,“ segir Rósa um 
bókakostinn sem samanstóð fyrst 
af ástarsögum en svo bættust við 
sjúkrasögur, örlagasögur og sögur 
um ástir og afbrot, ástir og undir-
ferli og ástir og óvissu.

Rósa gerði útgáfusamning við 
kanadísku alheimsútgáfuna Harl-
equin Enterprises sem sendir til 
hennar sextíu bókartitla í hverj-
um mánuði.

„Sjálf les ég allar bækurnar og 
vel úr þær bestu. Ef bókin er ekki 
orðin spennandi á fimmtándu blað-
síðu tek ég hana ekki með. Stund-
um geymi ég bókartitla í eitt til tvö 
ár, til að ná úr þeim góðri seríu, 
því Íslendingar eru ættfræðingar 
í eðli sínu og njóta þess að fylgj-
ast með afkomendum og afdrifum 
söguhetjanna,“ upplýsir Rósa um 
snjallræði sem alheimsútgáfan 
vestra hefur nú einnig tekið upp, 
við miklar vinsældir eins og hér 
heima.

Í hverjum mánuði gefur Ásút-
gáfan út sex prentaðar bækur og 
sex rafbækur í Rauðu seríunni.

„Markmiðið er að gefa út ódýrar 
og góðar bækur sem koma alltaf út 
fyrsta dag mánaðarins. Lesendur 
geta þá treyst því að fá vel þýdda 
og góða lesningu í hendur því góð 
þýðing er gulls ígildi.“

Mánaðarleg útgáfa Rauðu serí-
unnar selst í þúsundatali. Á vef-
síðu Ásútgáfunnar koma rafbæk-
ur út sama dag og þeim er dreift í 
verslanir, en á enn betra verði og 
hægt að eignast eldri og nú fágæt-
ar bækur seríunnar.

„Ég hef alltaf haft skýra fram-
tíðarsýn og látið úrtölur annarra 
verða mér að hvatningu. Í upphafi 
þótti flestum hugmyndin um ástar-
sögurnar fráleit og enn fáránlegri 
þótti hugmyndin um rafbækurnar 
sem ég byrjaði að selja árið 2010. 
Mér þykir gott að synda á móti 
straumnum og veit að hugmyndin 
er góð þegar aðrir hrista hausinn,“ 
segir Rósa hlæjandi.

Lesendur Rauðu seríunnar 

eru á öllum aldri. „Unglingarnir 
byrja í bókahillunum hjá ömmu 
og lesa svo áfram í rafbókaformi. 
Þá sendum við rafbækur í tölvu-
pósti til eldri borgara sem ekki 
kunna að hlaða niður rafbókum en 
geta bjargað sér með tölvupóst og 
Íslendingar í útlöndum kaupa sér 
frekar rafbækur því það er dýrt að 
senda innbundnar bækur í pósti.“

ÁSTARDROTTNINGIN
Í hartnær 30 ár hafa Íslendingar notið þess að sökkva sér niður í eldheitar ástar- og 
örlagasögur Rauðu seríunnar sem einnig eru gefnar út á rafbókaformi.  

Rósa Guðmundsdóttir, eigandi Ásútgáfunnar, segir lesendur Rauðu seríunnar gjarn-
an hringja spennta í lok mánaðar til að vita hvort bækurnar komi kannski aðeins fyrr 
út ef mánaðamótin lenda á helgi. MYND/ARNÞÓR

Skoðið úrvalið á asautgafan.is

María Birta, leikkona og versl-
unareigandi: „Stíllinn minn er 

rokkaður í bland við kvenleika, en 
ég er þó oftast svartklædd. Lífs-

stíll minn hefur tekið hamskiptum 
síðustu árin og hugsun mín til fata-

kaupa þar með breyst mikið. Ég 
leyfi  mér frekar að kaupa fallega 

hönnun í dag en ég gerði áður fyrr, 
en ég blanda merkjavöru mikið 
við einfalda boli og buxur, en ég 

er ekki feimin við að vera í of litlu 
eða of miklu, en þori þó að viður-
kenna að mér fi nnst ég nakin án 
skartsins míns. Ég og verslunin 
mín, Manía, tökum alltaf breyt-
ingum saman og það mun sjást 

á næstu mánuðum í hvers konar 
stuði ég er, en næstu sendingar 

verða t.d. bara djúsí síðar peys-
ur, slár, gallabuxur, plain bolir 

og svartir hversdagsskór,“ segir 
María Birta er hún sýnir uppá-

haldsfatnað sinn úr fataskápnum.



Sjöfn Jónsdóttir, sex barna móðir og margföld amma:
Hef kennt veggjaklifur og fimleika til fjölda ára var slæm af sinaskeiðabólgu 
og álagi á vöðva. Var farin að sjá fram á að geta ekki kennt eða keppt í veggjaklifri.  
Eftir að ég byrjaði að taka inn AstaZan liðu ekki nema nokkrir dagar  þar til ég fann 
mikla breytingu, laus við verki og fékk meira vöðvaþol. Nota AstaZan reglulega og í 
dag klifra ég og kenni án nokkurra vandkvæða.

lífræn bætiefni fyrir alla www.celsus.is

1 hylki á dag, byrjar að virka strax!

 Lagar vöðvabólgu, stirðleika og eymsli

 Eykur styrk og úthald vöðva, endurheimt og liðleika

 Mikill hjálp fyrir hlaupara, álagsmeiðsl og í líkamsrækt

 Öflug andoxunarvirkni AstaZan gerir húðina fyrr brúna í sól 
   og viðheldur sólbrúnum lit. Styrkir viðkvæma húð

Íþróttafólk og sjúkraþjálfara mæla með AstaZan - Rannsóknir staðfesta árangur.
Ríkt af Lutein sem verndar augun gegn hrörnun í augnbotnum. Inniheldur lífrænt E-vítamín.

Fæst apótekum, heilsubúðum, helstu stórmörkuðum og Fríhöfninni

Hlauptu Maraþon 
  eða gerðu hvað 
    sem þú vilt!



FRÉTTABLAÐIÐ Sænsk götutíska.  Samfélagsmiðlar

10 • LÍFIÐ 29. ÁGÚST 2014

White Russian-bollakökur með 
Vodka-smjörkremi
Bollakökur
1 ¾ bolli sykur
225 g mjúkt smjör
3 bollar hveiti
½ bolli súrmjólk
¼ bolli Kahlua eða annar kaffilíkjör
1 msk. lyftiduft
2 tsk. vanilludropar
½ tsk. salt
4 stór egg

Hitið ofninn í 175°C. Blandið þurr-
efnum saman í skál og setjið til 
hliðar. Blandið smjöri og sykri vel 
saman í annarri skál, í 6 til 8 mín-
útur. Blandið 2 eggjum saman við, 
einu í einu og síðan helmingnum 
af þurrefnablöndunni. Blandið vel 
saman í tvær mínútur. Blandið súr-
mjólk og Kahlua saman í lítilli skál 

og bætið helmingnum af því saman 
við blönduna. Blandið síðan rest-
inni af eggjunum saman við, einu 
í einu, svo þurrefnablöndunni og 
loks restinni af súrmjólkurblönd-
unni og vanilludropum. Hrærið vel 
saman. Bakið í 25 til 30 mínútur 
og leyfið kökunum að kólna. 

Krem
115 g mjúkt smjör
4 bollar flórsykur
¼ bolli vodka
½ tsk. vanilludropar

Smá mjólk til að ná réttri þykkt á 
kremið.

Blandið öllu vel saman og skreyt-
ið kökurnar þegar þær eru orðn-
ar kaldar. Til að gefa kökunum smá 
aukakikk er hægt að setja nokkra 
dropa af Kahlua ofan á kremið.

MATUR  WHITE 
RUSSIAN Í BOLLA-
KÖKUFORMI 

TÍSKA SÆNSKIR TÍSKUTAPPAR Í STOKKHÓLMI
Þessa stundina fer fram tískuvika í Stokkhólmi þar sem sænsk fatamerki á borð við Filippu K, Whyred, Cheap Monday og Carin Wester sýndu sumar-

tísku næsta árs. Svíar hafa löngum verið þekktir fyrir smekkvísi sína og stíl en það var í fjölbreyttri götutískunni í Stokkhólmi sem gestir tískuvikunnar 
lögðu sig fram um að skara fram úr í klæðaburði. Sumarið er ekki alveg búið hjá nágrönnum okkar í Skandinavíu þó að haustbragur sé á fatatískunni. 

Svart og dramatískt. Óvenjulega loðinn skóbúnaður. 

Svart og hvítt. 

Útpældar vinkonur á tískuvikunni. 

Tískutappar sem klæddu sig upp á. 

Flott eyrnaskraut.

Hattar eru vinsælir fylgihlutir í haust. 

Derhúfa og íþrótta-
sokkar við fínan kjól.



Hæðarsmári 4. 201 Kópavogur. við hliðina á bílaapótekinu

Tímapantanir í síma 583 1300

Ný og glæsileg sólbaðstofa opnar í dag 
og að því tilefni verða fríir prufutímar í dag frá kl 12 – 23 

NÝ SÓLBAÐSSTOFA
Í HÆÐARSMÁRA 4 Í KÓPAVOGI

Tímapantanir í síma 583 1300



Lífi ð
FRÉTTABLAÐIÐ Samfélagsmiðlar og bloggið.

BLOGGARINN  SJÚK Í SYKUR
www.lifeloveandsugar.com/ 
Matgæðingurinn Lindsay heldur úti matarblogginu Life, Love 
& Sugar og er mikill sykurfíkill að eigin sögn. Hún elskar að 
baka stórkostlegar kökur og skreyta þær á undraverðan hátt 
en myndirnar á síðunni eru listaverk út af fyrir sig.

Þá er hún líka óhrædd við að prufa sig áfram í elda-
mennsku og elskar að prófa nýjar uppskriftir að kvöldmat 
fyrir fjölskylduna.

Á blogginu deilir hún líka lífsreynslu sinni með lesend-
um en hún leggur mikið upp úr því að lenda í ýmiss konar 
skemmtilegum ævintýrum með fjölskyldu sinni eins oft og hún 
hefur tíma til.

Lindsay elskar Disney og dans, hatar þegar matur fer til 
spillis og er með fullkomnunaráráttu á hæsta stigi.

Mert Alas
@mertalas
Mert Alas er annar helmingur ljós-
myndaradúósins Mert og Marcus. 
Mert og Marcus, sem heitir fullu 
nafni Marcus Piggott, kynntust fyrst 
á Englandi árið 1994 og hafa síðan 
þá unnið saman að einhverju leyti. 
Í dag eru þeir þekktastir fyrir að 
taka myndir af kraftmiklum konum 
og hafa unnið fyrir tímarit á borð 
við bandaríska og ítalska Vogue, W 
og Pop. Kúnnar þeirra eru til dæmis 
tískurisarnir Louis Vuitton, Missoni, 
Giorgio Armani, Roberto Cavalli og 
Fendi. Mert deilir hinu og þessu úr 
lífi sínu á Instagram, þar á meðal 
myndum af stórvinkonum sínum Kate 
Moss og Naomi Campbell. Sannkall-
aður glysprófíll.

M t Al

Useful DIY
www.facebook.com/
UsefulDiy
Hver elskar ekki að breyta gömlum 
hlutum og gefa þeim nýtt hlutverk? 
Eða föndra eitthvað gagnlegt inn 
á heimilið og búa þannig til minn-
ingar? Á þessari Facebook-síðu er 
hægt að fá óteljandi hugmyndir að 
verkefnum sem hægt er að fram-
kvæma sjálfur, jafnt stór sem smá. 
Þá erum við ekki aðeins að tala 
um verkefni fyrir handlagna held-
ur einnig ljúffengar uppskriftir að 
vinsælum réttum. Tæplega fjög-
ur hundruð þúsund manns líkar við 
síðuna og eru aðdáendur henn-
ar óhræddir við að láta í sér heyra 
og gefa hver öðrum góð ráð við 
framkvæmd hinna ýmsu verkefna.

Indian Makeup and 
Beauty Blog
www.pinterest.com/
officialimbb/
Makeupandbeauty.com er með 
kröftuga Pinterest-síðu þar sem 
hægt er að fá ýmis ráð og hug-
myndir að förðun. Indian Makeup 
and Beauty Blog, betur þekkt sem 
IMBB, var stofnað árið 2009 og er 
nú eitt stærsta bloggsvæði heims 
en rúmlega sjö hundruð pennar 
starfa fyrir bloggið. Metnaður 
stofnendanna Rati og Sanjeev er 
að hafa Pinterest-síðuna og blogg-
ið mjög fallegt og stílhreint og 
hefur það vakið athygli um heim 
allan. Á Pinterest-síðunni er ekki 
aðeins um indverska förðun að 
ræða, þótt nafnið gefi annað til 
kynna, heldur sitt lítið af hverju úr 
heimi fegurðar.

Nú vakna ég útsofinn og -hvíldur.

Nú sef ég eins og barn og er endurnærð á morgnana!

Inniheldur náttúruleg vítamín og jurtir eins og amínósýruna L-theanine, sem hjálpar til við slökun 
ásamt alhliða B-vítamína, sem stuðla að eðlilegri taugastarfsemi. 

Auk þess inniheldur taflan mikið magn magnesíums, sem stuðlar að eðlilegri vöðvastarfsemi 
og dregur þar með úr óþægindum í fótum og handleggjum og bætir svefn.

Til þess að hjálpa þér við að losna við hvíldar- og svefnlausar nætur ættir þú að prufa Melissa Dream-töflurnar. 
Sítrónumelis-töflurnar (Lemon balm)  viðhalda góðum og endurnærandi svefni.
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For a Flat Stomach breytist í 
One Week Flat. Nákvæmlega 
sama varan en undir nýju 
heiti. Ný sending er komin 
í verslanir. Síðasta sending 
seldist upp.

VINVEITTIR MELTINGARGERLAR
OptiBac-vörurnar innihalda blöndu sýruþolinna meltingargerla sem komast örugglega 
og lifandi gegnum magasýrur smáþarma þar sem þeim er ætlað að virka.

Ég get ekki hugsað mér að vera 
án gerlanna,“ segir Marta 
Eiríksdóttir jógakennari, sem 

hefur notað OptiBac Probiotics-
gerlana að staðaldri í eitt ár. 

„Ég er með viðkvæma meltingu 
og hef þjáðst af meltingaróþæg-
indum í langan tíma. Gerlarnir 
hjálpa til við niðurbrot mjólkur-
sykurs og sterkju í meltingarvegi 
og koma í veg fyrir óþægindi sem 
tengjast fæðuóþoli,“ segir Marta, 
sem reynir eftir megni að sneiða 
hjá mjólkurvörum, sykri, glúteni og 
unnum kjötvörum.

„Líkami minn þolir ekki þessar 
matvörur. Meltingin fer úr skorðum 
og ég verð þreytt og orkulaus. 
Vissulega getur verið erfitt að 
sneiða hjá þessum fæðutegundum 
en þegar ég borða mat sem ég þoli 
illa á ég alltaf til poka af „One Week 
Flat“ í veskinu.“

Marta mælir hiklaust með Opti-
Bac Probiotics-vörunum.

„Ég nota „One Week Flat“ sem 
dregur úr lofti í maga og gerir 
þaninn kvið flatari. Það er sjö daga 
kúr sem inniheldur vinsamlegar 
bakteríur eins og acidophilus og 
svo prebiotics-trefjar fyrir þá sem 
þjást af óþægindum vegna lofts í 
maga.“

Marta bendir á að einn af 
hverjum fimm fái þaninn maga einu 
sinni eða oftar í mánuði sem stafað 
geti af fæðuóþoli, streitu, fyrirtíða-
spennu, tíðahvörfum eða lélegu 
mataræði. 

„Því er gott að nota „One Week 
Flat“ til að draga úr neikvæðum 
áhrifum eins og uppþembu vegna 

grillmatar og sætinda sem fólk 
borðar gjarnan yfir sumarmán-
uðina. Þá er „One Week Flat“ nú 
vinsælt fyrir brúðkaup og veislur, 
til þess að brúðurin líti betur út í 
kjólnum, svo maður tali nú ekki um 
sundferðir sumarsins.“

VÍSINDALEGA SANNAÐ
OptiBac Probiotics er ný lína af 
meltingargerlum með vísinda-
lega sannaðri virkni í meira en 
þrjátíu klínískum rannsóknum. 
Aðrar gagnlegar vörur frá OptiBac 
Probiotics eru:
Bowel Calm (Saccharomyces 

Boulardii) sem stoppar niðurgang 
á náttúrulegan og fljótvirkan hátt 
og er áhrifaríkt gegn gersveppa-
óþoli (Candida).

Optibac for Every Day (extra 

sterkur) inniheldur 20 milljarða 
lifandi baktería í dagskammti. 
Bakteríurnar hafa verið ítarlega 
rannsakaðar í yfir 75 klínískum 
rannsóknum. Virkar vel gegn ger-
sveppaóþoli (Candida) og iðra-
bólgu (IBS), sem hrjáir tuttugu 
prósent manna.

Bifidobacterium BB12 með trefj-
um virkar vel gegn hægðatregðu 
og kemur meltingu í eðlilega 
virkni. Gott fyrir alla og öruggt 
fyrir konur á meðgöngu og börn 
frá eins árs aldri.

Optibac for Traveling Abroad 
inniheldur mikið magn af góðum 
gerlum fyrir meltinguna en einnig 
Saccharomyces Boulardii sem 
stoppa niðurgang og hjálpa líkam-
anum að losa sig við óæskilegar 
bakteríur á náttúrulegan hátt.

FLATUR MAGI 
Á SJÖ DÖGUM
RARITET KYNNIR  Ertu með loft í maganum og þjáist af vindverkjum? Þá er 
lausnin fundin með hjálp vinveittra meltingargerla frá OptiBac Probiotics.

GÓÐUR ÁRANGUR Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af OptiBac 
Probiotics-trefjunum og notar „One Week Flat“ til að fá flatan maga.  MYND/DANÍEL

HVAR FÆST 
OPTIBAC 
PROBIOTICS?
Þessar lyfjaverslanir selja 
Optibac Probiotics: Lyf og heilsa, 
Apótekarinn, Apótekið, Lyfja, 
Heilsuhúsið, Lyfsalinn, Lyfjaver, 
Lyfjaval, Reykjavíkurapótek, Apótek 
Vesturlands, Apótek Suðurnesja, 
Árbæjarapótek, Apótek Garðabæjar, 
Apótek Hafnarfjarðar, Urðarapótek, 
Rimaapótek, Garðs Apótek og 
Apótek Ólafsvíkur.

www.vitex.is

Eitt skot = 6 rauðrófur 
eða 1 líter af rauðrófusafa

Orkuskot fyrir æfingarOrkuskot fyrir æfingar
WE BEET THE COMPETITIONWE BEET THE COMPETITION

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

Við erum á Facebook

GALLABUXUR  
FRÁ 

KR. 10.900.- 
 

BEINAR SKÁLMAR 
 

HÁAR Í MITTIÐ 
STR. 36-46 
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Chrysler Town - Country lxi 4x2. 
Árgerð 2005, ekinn 70 Þ.Mílur, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Tilboð 
1.190.000.- Stgr Rnr.336803.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

ADRIA Classica 663uk kojuhús 
. Árgerð 2007, ekinn -1 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.133914. Er á staðnum

TOYOTA 1300 Yaris sol. Árgerð 6/2007, 
ekinn 129 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
990.000. Rnr.133930. Tilboðsverð 990 
þús Er á staðnum.

SUBARU Forester. Árgerð 10/ 2009, 
ekinn 198 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 1.790.000. Rnr.125669. 
Ásett verð 2290 þús. Þjónustubók Er 
á staðnum

TOYOTA Land cruiser 100 diesel . 
Árgerð 8/ 2002, ekinn 247 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.890.000. 
Rnr.133790. Tilboðserð ásett 3390 þús 
Er á staðnum

LINCOLN Navigator 4wd. Árgerð 2003, 
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000. Rnr.125944. 
Tilboðsverð ásett verð 2290 þús Er á 
staðnum

FORD F350 crew 4x4 44” 38”. 
Árgerð 2005, ekinn 144 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.125267. Tilboðsverð ásett 3990 
þús Er á staðnum.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2012, ekinn 
52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Krókur. 
Verð 4.470.000. Rnr.181911.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

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

www.toyotakletthalsi.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

NÝJIR DODGE DURANGO 
CITADEL 4X4

Með öllum aukahlutum, V8 Hemi, 
360hö, 7 manna, Sjón er sögu 
ríkari, Rosalega flottir bílar, Aðeins 
2 eftirársbílar í boði, Verð áður 
11.490þkr, Tilboðsverð 9.990þkr, Eru 
í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

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

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

MERCEDES-BENZ Cls 500. Árgerð 
2006, ekinn 127 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
Rnr.990879.

Kia cee‘d LX 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð 
2011, ekinn 66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.650.000. Rnr.990794. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

HONDA Cr-v. Árgerð 2008, ekinn 
113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.090.000. Rnr.210509.

AUDI A4 limousine. Árgerð 2012, 
ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.890.000. Rnr.210490.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

DÍSEL SPARÍBAUKUR
NISSAN X-trail. Árgerð 2007, ekinn 
159 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.790.000. Rnr.194872. s. 695 2015

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað 

lau
www.100bilar.is

NÝR BÍLL
Hyundai i20 Classic. Árgerðir 2014. 
Beinskiptir. Bensín. 5 ára ábyrgð. 
Frábært verð aðeins 2.090.000kr. 
Raðnúmer 156272. Sjá nánar á www.
stora.is.

Range Rover Sport HSE Dísel Árgerð 
12/2006. Ekinn 110þ.km. Gott eintak 
sem er á staðnum. Verð 5.190.000kr. 
Raðnúmer 134247. Sjá nánar á www.
stora.is

VW Caddy TDi Árgerð 2011. Ekinn 
57þ.km. beinskiptur. Er á staðnum. 
Verð 1.990.000kr án VSK. Raðnúmer 
156289. Sjá nánar á www.stora.is

Nissan LEAF SL Árgerð 2014. Ekinn 
12þ.km. Leður, sólarsella, 17” álfelgur 
o.m.fl.. Er á staðnum. Verð 3.990.000kr. 
Raðnr 156387. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 Bílar til sölu

Opel Astra station til sölu, á 350 
þús. 2000 árg., ekin 180.000 km. 
Sjálfskiptur, skoðaður 2015. Ný dekk, 
ný tímareim. S. 848 0039.

Ford 150 limited edition árg ‚08. Ek. 
78 Þ.KM. Bensín. Bíll í toppstandi 
og lítur út eins og nýr. Ásett verð 
4.990.000. Til sölu og sýnis á 
Bílahöllinni Bíldshöfða 5. S. 567-4949.

KAUPUM 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.

HONDA CR-V EXECUTIVE 6/2012 
EK. 55 Þ.KM., SJÁLFSK.,150 HÖ., 
LEÐURSÆTI, GLERTOPPLÚGA, TOYO 
VETRARDEKK, ALLUR SAMLITUR, 
ÞJÓNUSTUBÓK. VERÐ 4990. S 8958956

 500-999 þús.

FLOTTUR SPARIBAUKUR - 
VÍSLÁN!

VW FOX 1,2 árg 2005 ek.107 þús, 3ja 
dyra, beinsk, ný skoðaður 2015, ný 
dekk, flottur snattari sem eyðir litlu 
um 5ltr/100 verð 620 þús möguleiki á 
100% vísaláni í 36 mán s.659 9696

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

Kubota Gr 2100 árgerð 2007 Notaður 
735 tíma verð 1.300.000+vsk Leó S: 
8975300 eða leo@orlofshus.is

 Bílaþjónusta

ERU LJÓSIN Á BÍLNUM 
ORÐIN 

 GUL OG MÖTT ?
QUIXX er ódýr og einföld lausn sem 
gerir bílljósin eins og ný. Skoðaðu 
úrvalið á www.quixx.is

 Varahlutir

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

SUZUKI GRAND VITARA. Nýskr. 
06/07, ekinn 158 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. VERÐ 1.990.000. Rnr.320269.

HYUNDAI I20 CLASSIC. Nýskr. 07/10, 
ekinn 75 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 1.690.000. Rnr.281933.

CHEVROLET LACETTI STATION. Ný-
skr. 04/07, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. VERÐ 890.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.320238.

SUBARU JUSTY S. Nýskr. 05/08, 
ekinn 120 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
VERÐ 990.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.142149.

CITROEN C3 SX. Nýskr. 06/05, ekinn 
102 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
VERÐ 690.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.142276.

TOYOTA YARIS TERRA. Nýskr. 05/10, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
VERÐ 1.690.000. Rnr.310064.

SUBARU LEGACY SPORT WAGON. 
Nýskr. 07/07, ekinn 132 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. VERÐ 1.990.000. 
Rnr.281702.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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MÚSUM, LYKLABORÐUM 

OG HEYRNARTÓLUM

TIL MIÐNÆTTIS Í HALLARMÚLA 2

HOGOG H

LAUGARDAGINN 
30.ÁGÚST 

OPIÐ FRÁ 12 TIL 
MIÐNÆTTIS

AFMÆLISHÁTÍÐ

POPP&
CandyFloss
ALVÖRU CARNIVAL POPP 

OG SYKURSÆTT CANDY 

FLOSS

SIRKUS
ÍSLANDS
STÓRSKEMMTILEGAR 

SIRKUSLISTIR ALLAN 

DAGINN

SIRKUSSKÓLINNLÆRÐU FRÁBÆR SIRKUSTRIX Í ALVÖRU SIRKUS SKÓLA

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS • HALLARMÚLA 2 • 108 REYKJAVÍK

3TB
Seagate Expansion USB 

3.0 glæsilegur flakkari 

14.900
1TB

Flottur Lacie USB 3.0 

örsmár ferðaflakkari 

9.990

RISA
RENNIBRAUT

6 METRA ANGRY BIRDS 
RENNBRAUT FRÁ 

SKÁTALANDI

2000
2000 STK ÍS FRÁ EMMESS Í BOÐI
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300
STK

1 STK Á MANN
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24”
Hágæða 24” BenQ skjár á 

ótrúlegu afmælistilboði
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VERÐ ÁÐUR 26.900
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VERÐ ÁÐUR 14.900
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Í DAG FÖSTUDAG
HALLARMÚLA 2 
OPIÐ FRÁ 12:00 

TIL 18:00

ÚTSÖLUMARKAÐUR

ALLT AÐ90%AFSLÁTTURAF RÝMINGARVÖRUM, SÝNINGAR-
EINTÖKUM OG ÚTLITSGÖLLUÐUM 

VÖRUM. FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ, 
ALLT Á AÐ SELJAST :)

ALLT AÐ30%AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM TÖLVUSKJÁM

Á ÚTSÖLUMARKAÐI

ALLT AÐ50%AFSLÁTTURAF FARTÖLVUTÖSKUMRÝMUM FYRIRNÝJUM TÖSKUM

LAUGARDAGINN 
30.ÁGÚST 

OPIÐ FRÁ 12 TIL 
MIÐNÆTTIS

AFMÆLISHÁTÍÐ

ÚTSÖLU
MARKAÐUR
AÐEINS Í DAG • HALLARMÚLA 2 • ÓTRÚLEG TILBOÐ

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS • HALLARMÚLA 2 • 108 REYKJAVÍK

ALLT AÐ50%AFSLÁTTUR
NOTAÐAR OG LÍTIÐ ÚTLITSGALLAÐAR 

SPJALDTÖLVUR Á ÓTRÚLEGU VERÐI 

MEÐAN BIRGÐIR ENDAST FRÁ8.450

ALLT AÐ
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39.900
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75%
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50%
AFSLÁTTUR
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Á ÚTSÖLUMARKAÐI
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Garðyrkja

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

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

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. 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

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga 
reynsla. Þorsteinn s. 893 6994

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. 
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SILFUR GULL
Námskeið að byrja í byrjun sept. 
Kennt verður að smíða úr silfri, 
unnið með íslenska steina og horn. 
Opið hús verður að smiðshöfða 12, 
laugardaginn 30. ágúst á milli 11-16. 
Komið og kynnið ykkur aðstöðuna. 
Kennarar Leifur Jónsson, Gullsmiða 
meistari, Kristján Reynir Kristjánsson 
Gullsmiður & Vífill Valgeirsson 
handverksmaður. Uppl. í s. 823-1479. 
Viva skart.

 Ökukennsla

WWW.AKSTUROGKENNSLA.IS
Ökukennsla, ökuskóli og akstursmat. 
Kenni allan daginn. GSM: 8973660. 
Guðjón Ó. Magnússon.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Gullfallegir Golden Retriever hvolpar 
eru að leita að framtíðarheimili. 
Ættbókarfærðir hjá HRFÍ og 
tryggðir hjá VIS. Upplýsingar á www.
bilddalsgoldenretriever.simplesite.com 
S. 691 4498.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Gisting

ÍBÚÐ TIL LEIGU Á SPÁNI
Íbúð til leigu á góðum stað í 
Torrevieja. Uppl. í s. 898 5956

 Fyrir veiðimenn

VEIÐILEYFI TIL SÖLU - 
 LÆKKAÐ VERÐ Í SEPT!

í Staðará á Snæfellsnesi fyrir landi 
Traða (veiðihús) Lax og sjóbirtingur. S. 
893 4515

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

ÍBÚÐ TIL LEIGU / 
SOGAVEGUR

60m2, sérinng. strætó vid útidyr, 
garður. Laus í okt.. Eingöngu reglusamt 
fólk. Uppl: 8601404.

 Húsnæði óskast

Ábyrg, reglusöm og snyrtileg 3ja 
manna fjölskylda óskar eftir 3ja herb. 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. 
Góð meðmæli og skilvísum greiðslum 
lofað. Bryndís s: 695-4999

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI:
Skrifstofuherbergi til leigu að 
Ármúla 6 frá 20 fm upp í 100 
fm. Laus strax . Aðgangur að 
fundarherbergjum, Orange 
Café og yfir 80 bílastæðum. 
Allt innifalið í leigu. Lang- og 

skammtímaleiga í boði. Frábært 
aðgengi og góð staðsetning.

Uppl. Í s: 5 27 27 87 - Orange 
Project : Skrifstofuhótel

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið um helgar 10-19. 
Uppl. í s. 895 3176 & 864 3176.

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

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 Sólbakki.

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

K-BAR - LAUGAVEGI 74
óskar eftir þjóni í sal. 100% starf. 
Hressleiki og brennandi áhugi á 
mat skilyrði. Laun borguð rétt, 
samkv. kjarasamningum. Einnig 
vantar okkur þjónn í kvöld og 

helgarvinnu.
Umsóknir: kbar@kbar.is

VEITINGAHÚS
Matreiðslumaður eða maður 
vanur eldamennsku óskast 
á meðalstórt veitingahús í 

kópavogi. Dagvinna og önnur 
hver helgi eða eftir samkomulagi. 

Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is merkt 
„veitingahús”

KVIKKFIX GETUR BÆTT 
VIÐ SIG FÓLKI.

Vantar fólk í smur - dekk og 
smáviðgeðir.

Áhugasamir sendi upplýsingar 
um sig ásamt meðmælum á 

orri@nrg.is 
www.kvikkfix.is

NONNABITI
Starfsmaður óskast í Reykjavík til 
starfa. Reyklaus og þarf að geta 

unnið undir álagi.
Sendið umsókn á 

nonnabiti@nonnabiti.is 
eða á staðnum.

SJÓMENN
Útgeðarfyrirtæki óskar eftir að 

ráða vana sjómenn í eftirfarandi 
stöður: Stýrimann, vélstjóra, 

háseta, vinnslustjóra og Vmk eða 
Baader menn. Útgerðin rekur 
frystitogara og uppsjávarskip.

Umsóknir sendist á 
tjonusta@365.is

merkt „sjómenn”

Óskum eftir vönum Bifvélavirkjum 
til starfa sem fyrst á Bílaspítalann í 
Hafnarfirði. Þarf að vera vandvirkur 
reglusamur og stundvís. Umsókn 
sendist á adda@bsp.is

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu
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HVAÐ
VILTU  VER ÐA?
Veldu úr 30 hæfnisþáttum á netinu

Kíktu á
dale.is/hvadviltu

og taktu þátt - án skuldbindinga. 

tilkynningar
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119
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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.

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

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

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

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

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

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

„Að vera svikinn er ein af mikilvægustu lexíum sem lífið 
getur kennt manni.“

Shania Twain

LÁRÉTT
2. sálar, 6. ólæti, 8. spil, 9. tjara, 11. 
númer, 12. eggjarauðu, 14. hroki, 16. 
tímaeining, 17. stilla, 18. skammst., 
20. tveir eins, 21. sundfæri.

LÓÐRÉTT
1. plat, 3. ónefndur, 4. rafall, 5. eyrir, 7. 
aðdragandi, 10. sönghús, 13. meiðsli, 
15. bakki, 16. keraldi, 19. einnig.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. anda, 6. at, 8. níu, 9. bik, 
11. nr, 12. blóma, 14. dramb, 16. ár, 
17. róa, 18. möo, 20. rr, 21. uggi. 
LÓÐRÉTT: 1. gabb, 3. nn, 4. dínamór, 
5. aur, 7. tildrög, 10. kór, 13. mar, 15. 
barð, 16. ámu, 19. og.

Einn, 
tveir … Einn, 

tveir, 
þrír …

Við þurfum 
fleiri fjöltengi 

í bílskúrinn, 
pabbi!

Fjórir, fimm, 
sex, sjö, átta ….

Minnsta!

Mamma, ég þarf að 
koma með heimalag-
aðan desert í bekkjar-
partí á morgun.

Ha?

Veistu hvað 
klukkan 

er??
Fyrirgefðu, 
ég gleymdi 

þessu!

(Úff) Ok, ég held að ég eigi 
allt í marengs tertuna 

mína.

Þetta er fyrir 
spænskutíma. 

Það verður 
að vera frá 
Gvatemala. 

Hún læsti sig 
inni á baði!

Náið í 
bréfa klemmu!

Ég er með 
eina!

Af hverju þurfti hún 
bréfaklemmu?

Magnus Carlsen (2.877) lék afar 
óvenjulegum leik gegn Maxime 
Vachier-Lagrave (2.768) á Sinque-
field Cup-mótinu í St. Louis.
Svartur á leik:

13. … Rb4! Besti leikurinn sem var 
leikinn eftir hálftíma umhugsun. 14. 
Rxb4 d5 15. Df4 dxc4. Afar æsilegri  
skák lauk með því að keppendur 
sættust á skiptan hlut. 
www.skak.is: Sinquefield Cup í 
fullum gangi.



6 stöðvar

Internet og heimasími 0 kr. 

Bravó
Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn. 

Stöð 2
Fréttir, vönduð íslensk dagskrárgerð, 
þættir frumsýndir daglega og spennandi 
bíómyndir fyrir alla aldurshópa. 
 

Stöð 3
Snilldarþættir á hverju kvöldi. Grín, 
raunveruleikaþættir, spenna og 
rómantík. Hressandi sjónvarpsstöð
fyrir ungt fólk á öllum aldri.

Gullstöðin
Sígildir innlendir og erlendir 
þættir. Allt það besta!

Bíóstöðin
Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn, klassískar 
myndir í bland við nýjar.

Krakkastöðin
Vandað talsett barnaefni 
frá morgni til kvölds, teiknimyndir 
og leiknir þættir.

Skemmtipakkinn er sérsniðinn fyrir þá sem vilja góðan skammt af vandaðri íslenskri dagskrá, erlenda 

grín- og spennuþætti, hárbeitt fréttaefni, hágæða kvikmyndir og talsett barnaefni. Sem sagt, eitthvað fyrir alla!

Internet og heimasími fylgir
Skemmtipakkanum

Áskrifendur 365 fá allt 
að 50% afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana.

St
Sn
ra
ró
fy

á allt 
fjölda

lana.

dagskrá allan sólarhringinn. ssískar 
r.

8.490 kr.

gaman!
Fyrir þá sem vilja hafa

fylgir

Internet og heimasími fylgir
Skemmtipakkanum

Fyrir þá sem vilja hafa

Viltu meiri átök? 
Blóð, svita, tár, pústra, 
dramatík og sigra? 
Nánar um það á næstu síðu.

flettu
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Auglýsing á tillögu að  
breytingu deiliskipulags  

austursvæðis við Grundartanga  
 
Breyting deiliskipulags varðar opin svæði,  
hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði við Grundartanga  
(austursvæði).   
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkti þann 12. ágúst sl. að 
auglýsa tillögu að breytingu deiliskipulags hafnar-, iðnaðar- og 
athafnasvæðis við Grundartanga - austursvæðis  sbr. 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga 123/2010.  Tillagan er ekki í samræmi við 
gildandi Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 og er því 
samsvarandi breyting aðalskipulags auglýst samhliða sbr. 2. 
mgr. 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
 
Breytingar innan skipulagssvæðis gildandi deiliskipulags  
varða fjölda lóða, lóðaafmarkanir, byggingarreiti og 
lóðastærðir: 

     •  2 iðnaðarlóðir bætast við norðan Katanesvegar. 
     •  Katanesvegur nr. 2 verður Katanesvegur nr. 6. 
         Tvær lóðir bætast við vestan megin og verða  
         Katanesvegur nr. 2 og 4. 
     •  Lóð spennistöðvar er skilgreind sem Katanesvegur nr. 6a. 
     •  Hafnargata nr. 1 skiptist upp í 3 lóðir, Hafnargata nr. 1 og 3  
         og Katanesvegur nr. 8. 
     •  Lóð norðan megin við Hafnargötu 1 breytist í 3 lóðir, 
         Katanesvegur nr. 10 og Hafnargata nr. 5 og 7. 
     •  Lóðir nr. 2, 4 og 6 við Katanesveg breytast í 2 lóðir nr. 12 
         og 14 við Katanesveg. 
     •  Kerbrotagryfja (flæðigryfja) er fullnýtt og hefur henni 
         verið lokað. 
 
Breytingar utan skipulagssvæðis gildandi deiliskipulags 
varða nýjar lóðir: 
 
     •  Ný aðkoma er skilgreind inn á lóð Norðuráls, austarlega  
        á lóð fyrirtækisins. 
     •  Lagnaleið vestan Katanesvegar 12 er breikkuð í 5 m. 
     •  Skilgreindur er nýr gangstígur meðfram strönd, austan   
         megin lóða við Katanesveg nr. 12 og 14. 
     •  Skilgreind er tæplega 6 ha stækkun á athafnasvæði hafnar   
        (AH)4 á fyllingu neðan Katanesvegar þar sem skilgreind  
        landnotkun er höfn (H). 
     •  Skilgreindar eru 4 iðnaðarlóðir, að hluta til á fyllingu, 
        austur af hafnarsvæðinu. 
     •  Skilgreindar eru nýjar götur, Vestursker og Austursker,  
         sem tengjast Katanesvegi. 
     •  Katanesvegur er framlengdur til austurs og umhverfis  
         Katanestjörn. 
     •  Skilgreindar eru 6 nýjar lóðir fyrir hafnsækna iðnaðar- 
         starfsemi. 
     •  Skilgreindar eru 3 nýjar lóðir fyrir hafnsækna athafna-
         starfsemi. 
     •  Skilgreindar eru gönguleiðir meðfram Katanestjörn 
         og strönd, svo og tengingar gönguleiða á milli 
         opinna svæða. 
     •  Skilgreindar eru jarðvegsmanir til afmörkunar iðnaðar-
        svæðis gagnvart náttúruverndarsvæði við strönd. 

Tillaga breytingar deiliskipulags liggur frammi hjá Skipu- 
lagsstofnun og á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3.  
Tillögu má einnig sjá á heimasíðu sveitarfélagsins,  
www.hvalfjardarsveit.is/skipulag/auglysingar 
frá 29. ágúst til og með 3. október 2014.
 
Athugasemdir við tillögu breytingar deiliskipulags skulu vera 
skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þann 3. 
október 2014 á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 
Akranes eða á netfangið skipulag@hvalfjardarsveit.is.

Skipulagsfulltrúi Hvalfjarðasveitar

Save the Children á ÍslandiSave th

„Við lögðumst í smá grúsk og flytj-
um lög og ljóð sem tengjast þeim 
þremur árum sem Halldór Lax-
ness dvaldi í Bandaríkjunum og 
Kanada á þriðja tug 20. aldar. Það 
er fjölbreytt efni.“ segir Ingibjörg 
Guðjónsdóttir sópransöngkona sem 
syngur í Gljúfrasteini á sunnudag-
inn við undirleik Ástríðar Öldu Sig-
urðardóttur píanóleikara. 

Á efnisskránni eru íslensk og 
bandarísk sönglög bæði í alvarlegri 
og léttari kantinum. 

Tónleikarnir hefjast klukkan 16.  
 - gun

Alvarleg lög og í léttari kantinum
Ingibjörg Guðjónsdóttir sópran og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari 
koma fram á síðustu stofu tónleikum sumarsins á Gljúfrasteini á sunnudag. 

„Gestir hafa sagt sýninguna vera bæði skemmtilega og 
margslungna enda hefur þeim gefist tækifæri til að taka 
þátt í sumum verkanna,“ segir Inga Jónsdóttir, safn-
stjóri Listasafns Árnesinga að Austurmörk 21 í Hvera-
gerði, um sýninguna Snertipunkta sem samanstendur af 
verkum sjö íslenskra myndlistarmanna. Þeir eru Anna 
Eyjólfsdóttir, Birgir Snæbjörn Birgisson, Helgi Hjalta-
lín Eyjólfsson, Helgi Þorgils Friðjónsson, Ragnhildur 
Stefánsdóttir, Þórdís Alda Sigurðardóttir og Þuríður 
Sigurðardóttir. 
 „Allir listamennirnir eiga það sameiginlegt að hafa 
verið virkir í íslensku listalífi og jafnframt skapað sér 
vettvang erlendis,“ segir Inga.

Margrét Elísabet Ólafsdóttir er sýningarstjóri Snerti-
punkta. Hún mun ræða við gesti um verkin þar á sunnu-
daginn, 31. ágúst, klukkan 15 en sýningin stendur til 14. 
september. - gun

Skemmtileg sýning og margslungin
Sýningunni Snertipunktum í Listasafni Árnesinga í Hveragerði hefur verið afar 
vel tekið af gestum á  öllum aldri að sögn Ingu Jónsdóttur safnstjóra.

EITT VERKANNA  Fótspor á Vetrarbraut eftir Þórdísi Öldu 
Sigurðardóttur.

FLYTJENDURNIR  
Ingibjörg og 
Ástríður Alda ætla 
að flytja tónlist 
við ljóð Laxness 
úr Sölku Völku og 
Sjálfstæðu fólki og 
lög sem hann hefði 
getað heyrt vestan-
hafs. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

LEIKSÝNING ★★★★ ★

Gudda
Frumsýnt í Smiðjunni, Sölvhólsgötu, 
28. ágúst á leiklistarhátíðinni Lókal
ÞÁTTTAKENDUR: VALA HÖSKULDSDÓTT-
IR, GUÐBJÖRG ÁSA JÓNS HULDUDÓTTIR
OG EVA RÚN SNORRADÓTTIR

Guðbjörg (Gudda) og Vala leigðu 
íbúð á Bárugötunni í vesturbæ 
Reykjavíkur ásamt eiginkonu Völu 
frá 2012 til 2014. Sambúðin var aug-
sýnilega ekki hin auðveldasta en 
einstaklega frjó á köflum og frekar 
súrrealísk ef marka má afrakstur-
inn sem hægt er að sjá á alþjóðlegu 
leiklistarhátíðinni Lókal um þessar 
mundir.

Lókal er vettvangur sviðslista-
tilrauna og þar á Gudda vel heima. 
Verkið er hvort tveggja tilraun 
með sviðslistaformið og tilraun til 
þess að hjálpa Guddu að veita orku 

sinni í skapandi farveg án þess að 
fulkomnunarárátta hennar taki öll 
völd. Vala setur henni markmið 
byggð á lífi Guddu sem hún síðan 
framkvæmir innan skýrra tíma-
marka.

Sviðsetningin er fábrotin í fyrstu 
en springur síðan út eins og potta-
blóm þegar líður á sýninguna, í 
góðum takt við uppbrot á sýning-
unni sem þróast í óvænta og ein-
læga átt í seinni helmingnum.

Áhrifamestu atriðin eiga sér 
stað þegar Gudda sjálf fær lausan 
tauminn til að vera hún sjálf, leika 
sér og sýna sína innri manneskju, 
eða í sumum tilfellum heilt þorp 
af persónum sem búa innra með 
henni. Sérstaklega eftirminnilegt 
er atriði þar sem þær gefa áhorf-
endum magnaða og átakanlega inn-
sýn í hinn gráa heim þunglyndis. 
Einnig er frábært augnablik þar 
sem Gudda leikur á sinn einstaka 

hátt Lé konung, Macbeth, lafði 
Macbeth og Thisbe úr Draumur á 
Jónsmessunótt í einni hendingu, á 
sjö mínútum.

Þrátt fyrir að samband með-
leigjendanna sé grunnurinn að 
verkinu er ekki kafað nógu djúpt 
í samband þeirra heldur er fók-
usinn aðallega á Guddu sjálfri. 
Stilla þarf sýninguna betur af 
og fá rödd Völu, sem er líka með 
virkilega skemmtilega nærveru, 
meira inn í sýninguna og skerpa 
innri ramma verksins sem birtist 
á mjög fallegan hátt undir lokin 
sem falleg vinátta með öllum 
sínum blæbrigðum.

(Sýningin fer fram að mestu á 
ensku).

Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Áhugaverð sviðslista-
tilraun sem hittir reglulega beint í 
hjartastað en þyrfti skýrari driffjöður.

The Roommates (Gudda - An Epic Tale)
Á SVIÐINU  Sambúðin var augsýnilega ekki hin auðveldasta en einstaklega frjó á köflum ... segir í dómnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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8 stöðvar

Internet og heimasími 0 kr. 

Sportpakkinn er tilvalinn fyrir þá sem fá aldrei nóg af íþróttum. Allur Enski boltinn í beinni, Meistaradeildin, 

Spænski boltinn ásamt spjallþáttum með spekingunum. Þú færð einnig besta handbolta í heimi, Formúluna, 

Gunnar Nelson og margt annað sem fær hjartað til að slá örar.

11.990 kr.

íþróttir!
Fyrir þá sem elskaFFyyrriirr þþáá sem elska

Stöð 2 Sport
Meistaradeildin, NBA, 
FA-bikarinn, Enski deilda-
bikarinn, Evrópudeildin, 
Formúla 1, MotoGP,
spænska deildin, 
þýski handboltinn, UFC 
og Gunnar Nelson, box, 
Pepsi-deildin o.fl.

Stöð 2 Sport 2 
Allir Ensku leikirnir í beinni 
og Messan með Gumma Ben.

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport

MUTV 
Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

ChelseaTV
Allt um Chelsea á einni og sömu stöðinni. 

LFC TV
Flottustu mörkin, viðtöl, samantektir o.fl.

fylgir

Internet og heimasími fylgir
Sportpakkanum

Áskrifendur 365 fá allt 
að 50% afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana.

á allt 
fjölda

lana.

Hefurðu séð allt það helsta 
sem hugurinn girnist en getur ekki
ákveðið hvað verður fyrir valinu? 
Þá blasir svarið við á næstu síðu.

flettu
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FÖSTUDAGUR 29. ÁGÚST 2014 

Tónleikar
12.10 Andrými í litum og tónum - Húm, 
frá suðri til norður í Listasafni Íslands, 
Laufásvegi 12. Að tónleikum loknum 
býður kaffistofan upp á hádegisverðartil-
boð en aðgangur er ókeypis.
19.30 Syngdu með Sinfó, Ragnheiði 
Gröndal, Hjalta og Láru og Óskari Péturs-
syni í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri. 
Miðaverð er 2.900 krónur.
21.00 Útgáfutónleikar Pink Street 
Boys á Húrra. Hljómsveitirnar Skelkur í 
bringu, Panos From Komodo, Rattofer, DJ 
Musician koma fram ásamt Pink Street 
Boys. Miðaverð er 500 krónur.
21.30 Beebee and the bluebirds blása til 
tónleika á Gauki á Stöng. Skúli mennski 
hefur kvöldið og hitar upp. Aðgangseyrir 
er 1.500 krónur.
22.00 Blues Brothers á Græna hattinum. 
Stórtónleikar með 12 manna bandi þar 
sem rjóminn verður fleyttur af blues 
og soul tónlistinni. Miðaverð er 2.500 
krónur.
23.00 Sváfnir Sigurðarson og hljómsveit 
halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.

Sýningar
14.00 Voices of Reykjavík í Kling og 
Bang, Hverfisgötu 42. Sýningin hljóð-
blandar öskur rúmlega 1.200 Íslendinga.
19.00 Danski sirkusinn Sirkus Baldoni 
heimsækir Ísland með frábæra sýningu í 
Íþróttamiðstöðinni á Dalvík. 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 Sigur-
jónssyni. Sýningin fer fram í Kaldalóni í 
Hörpu og er miðaverð 1.900 krónur.
20.00 Haustsýning Hafnarborgar RÁS 
opnar. Á sýningunni eru ný verk eftir 
fjölmarga myndlistarmenn en sýningar-
stjóri er Helga Þórsdóttir.

Uppákomur
21.30 Hægt er að spila sígilda leikinn 
PONG á ljósahjálmi Hörpu. Áhugasamir 
geta komið sér fyrir á Arnarhóli og tengst 
sérstöku þráðlausu neti og spilað að vild.

Dans
15.00 Ragnheiður Maísól kynnir verk sitt 
PRAISE II. Verkið er ádeila á hrósmenn-
ingu samfélagsins. Verkið verður flutt á 
horninu á Bankastræti og Ingólfsstræti.
18.00 Okkar á milli er samtal milli 
tveggja dansara þar sem hreyfingin 
kemur í stað orða. Sýningin er á vegum 
Menningarfélagsins og fer fram í Hafnar-
húsi Listasafns Reykjavíkur.
18.00 Frumflutningur á nýju dansverki 
Menningarfélagsins og Reykjavík Dance 
Festival í Listasafni Reykjavíkur, Hafnar-
húsi. Verkið nefnist Okkar á milli og 
er samtal tveggja dansara, orðaskipti á 
hreyfingu. Miðaverð er 2.500 krónur.
19.30 Steinunn Ketilsdóttir kynnir verk 
sitt This Is It í Kassanum, Lindargötu 3.
23.00 Ásrún Magnúsdóttir og Alexander 
Roberts flytja verk sitt FRONT í sam-
starfi við Gunnar Ragnarsson og Kötu 
Mogensen en verkið skoðar hreyfingar 
frontmanna hljómsveita. Verkið er flutt í 
Mengi, Óðinsgötu 2.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá þá 

inni á visir.is.

„Þetta er í raun ekki ósvipað því 
að mæta á uppistand,“ segir Hákon 
Jóhannesson um Íslandsmeistara-
mótið í spuna sem fer fram um 
helgina í Frystiklefanum á Rifi. 
„Spuni er bara saga, lítil saga eða 
grín, sem búið er til á staðnum í 
þeim aðstæðum sem gefnar eru 
upp,“ segir Hákon um spuna. 

„Aðstæðurnar geta verið allt frá 
skurðstofu á sjúkrahúsi til regn-
skóga í Afríku,“ segir Hákon en enn 
þá er opið fyrir skráningu í keppn-
ina og ekki þarf að hafa áhyggjur af 
því að skrá sig einn því þeir sem eru 
einir á báti verða settir í lið.

„Þetta býður náttúrulega upp 
á fullt af mistökum og kjánaleg-
heitum en oft er það það sem er 
svo skemmtilegt við þetta,“ segir 
Hákon. Skráningargjald eru litlar 
4.000 krónur. Keppnin fer fram í 
kvöld og annað kvöld og eru áhorf-
endur meira en velkomnir.

Býður upp á 
mörg mistök
Íslandsmeistaramótið í 
spuna fer fram í kvöld.

„Þetta fjallar um hvað það er að 
vera ungur listamaður og hversu 
erfitt sköpunarferlið getur verið,“ 
segir Sigurjón Bjarni en hann 
býður áhugasömum á sýninguna 
Verk í vinnslu, sem leikhópurinn 
Kæruleikhúsið flytur ókeypis í 
kvöld klukkan 22 í hráa salnum í 
Listaháskóla Íslands við Sölvhóls-
götu og á morgun klukkan 16.

„Þetta eru í raun bara við að 
takast á við það sem bíður okkar,“ 
segir Sigurjón en hópurinn gerði 
sýninguna í áfanga í skólanum. 
Þegar þeim bauðst að sýna sýn-
inguna sína aftur á Local-hátíð-
inni núna stukku þau á tækifærið. 
„Við erum að díla við eigin ótta og 
væntingar og erum svona að horf-
ast í augu við það.“

Leikhópurinn samanstendur af 

Önnu Kein, Brynjari Valþórssyni, 
Grétu Kristínu, Heklu Elísabetu og 
Sigurjóni sjálfum en þau eru öll að 
hefja sitt annað ár á sviðshöfunda-
braut í Listaháskólanum.

„Eftir að við kláruðum verkefnið 
í skólanum ákváðum við að stofna 
leikhópinn og þetta er fyrsta sýn-
ingin okkar undir þessu nafni,“ 
segir Sigurjón og bætir því við að 
sýningin sé á ákveðin hátt persónu-
leg. „Þetta á við alla listamenn,“ 
segir Sigurjón. „Þessi týpíska list-
ræna krísa og hvað framtíðin er 
óhugnanleg fyrir fólk sem velur 
sér þessa braut.“

Eins og áður hefur komið fram 
fer sýningin fram í kvöld klukkan 
22.00 í Listaháskólanum við  Sölv-
hólsgötu 13 og er hægt að panta 
ókeypis miða hjá anna13@lhi.is.

Ávarpa óvissu
Leikhópurinn Kæruleikhúsið heldur sína fyrstu 
sýningu í kvöld en þar takast þau á við framtíðina.

HIN TÝPÍSKA LISTRÆNA KRÍSA  Sýningin tekur á málum sem eiga við alla listamenn.

EKKI ÓSVIPAÐ UPPISTANDI  Hákon 
segir spuna vera litla sögu sem búin er 
til á staðnum
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HELGARBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS Ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ

KRAFTAKONA
Ragnheiður Kristín Sigurðardóttir er Norðurlandameist-
ari í kraftlyftingum. Hún er í 120 prósent starfi sem lyfja-
fræðingur og hefur verið búsett í Argentínu og Japan. Ung 
missti hún foreldra sína. Hún fór að æfa kraftlyftingar fyrir 
tveimur árum og stefnir á EM á næsta ári.

Áfengið
heillar
ekki
Æ fleiri Íslendingar virðast 
kjósa líf án áfengis. Margar 
ástæður geta legið að baki. 
Fréttablaðið tók púlsinn á 
þeim sem vilja áfengislausan 
lífsstíl.

Byggja upp
verslunarveldi

Albert Þór Magnússon og Lóa 
Dagbjört Kristjánsdóttir hafa á 

fáum árum byggt upp eina farsælustu 
fatakeðju landsins. Hugmyndin að 
fá sænska verslanarisann Lindex til 

landsins kviknaði í bílskúr á Selfossi en 
þau grunaði ekki að móttökurnar yrðu 

svona góðar.

Baráttan harðnar
Fréttablaðið rýnir í átökin í 
Úkraínu. Barátta uppreisnar-
manna í austurhlutanum 
stjórnast af ótta við þjóðernis-
sinna í stjórn landsins. Þeir 
leita skjóls í þjóðernisstefnu 
Pútíns Rússlandsforseta.



14 stöðvar

Internet og heimasími 0 kr. 

Bravó
Tónlist í bland við íslenska 
dagskrá allan sólarhringinn.

Stöð 3
Erlent gæðaefni í bland 
við íslenska dagskrá.

Gullstöðin
Sígildir innlendir og 
erlendir þættir.

Bíóstöðin
Frábærar kvikmyndir 
allan sólarhringinn.

Krakkastöðin
Talsett barnaefni 
frá morgni til kvölds.

Stöð 2 Sport 2 
Allir Ensku leikirnir í beinni 
og Messan með Gumma Ben.

Stöð 2 Sport
Íþróttaumfjöllun og beinar útsendingar 
frá stærstu íþróttaviðburðum í heimi.

Þrjár hliðarrásir 
Stöð 2 Sport

Stóri pakkinn ber nafn með rentu enda sameinast Skemmtipakkinn og Sportpakkinn í þessum frábæra og 
fjölbreytta pakka. Grín, spenna, rómantík, fréttir, barnaefni og allt það besta úr heimi íþróttanna, eitthvað 
fyrir alla í Stóra pakkanum – á frábæru verði.

ár hliðarrásir 
öð 2 Sport

Fyrir þá sem hugsa 

17.490 kr.

MUTV 
Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.

ChelseaTV
Allt um Chelsea á 
einni og sömu stöðinni. 

LFC TV
Flottustu mörkin, viðtöl, 
samantektir o.fl.

Stöð 2
Fréttir, vönduð íslensk dagskrárgerð, 
þættir frumsýndir daglega og spennandi 
bíómyndir fyrir alla aldurshópa. 

fylgir

Internet og heimasími fylgir
Stórapakkanum

Áskrifendur 365 fá allt 
að 50% afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana.

á allt 
fjölda

lana.

Með þessum fá allir í 
fjölskyldunni eitthvað við hæfi 
– allir sáttir!

FFyyrriirr þþáá ssem hugsa 

Internet og heimasími fylgir

Með þessum fá allir 
fjölskyldunni eitthva
– allir sáttir!
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Leikaraparið Brad Pitt og 
Angelina Jolie gengu í það heil-
aga á laugardaginn í Frakk-
landi. Parið gifti sig á sveita-
setri sínu, Chateau Miraval, og 
var athöfnin mjög lítil. Aðeins 
nánustu vinir og fjölskylda 
parsins voru viðstödd. Brad og 
Angelina, sem oftast eru köll-
uð Brangelina, eiga sex börn; 
Maddox, þrettán ára, Zahara, 
níu ára, Pax og Shiloh, átta ára 
og Knox og Vivienne, sex ára. 

Börnin tóku virkan þátt í 
brúðkaupinu. Angelina gekk upp 
að altarinu með Maddox og Pax 
á meðan Zahara og Vivienne 
fengu það hlutverk að kasta 
rósablöðum fyrir framan móður 
sína. Þá voru Shiloh og Knox 
hringaberar.

Angelina og Brad kynntust 
þegar þau léku saman í kvik-
myndinni Mr. & Mrs. Smith árið 
2004, þegar Brad var kvæntur 
vinalegu leikkonunni Jennifer 
Aniston. Sögusagnir fóru fljót-
lega á kreik um að Brad hefði 
haldið fram hjá Jennifer með 
Angelinu á meðan á tökum á 
myndinni stóð en bæði Angelina 
og Brad hafa neitað því staðfast-
lega. Þau viðurkenna þó að hafa 
orðið ástfangin á setti myndar-
innar.

„Að vera náin kvæntum manni 
þegar minn eigin faðir hélt fram 
hjá móður minni er eitthvað sem 
ég gæti ekki fyrirgefið sjálfri 
mér. Ég gæti ekki horft á mig í 

spegli ef ég gerði það. Ég myndi 
ekki laðast að manni sem héldi 
fram hjá eiginkonu sinni,“ var 
haft eftir Angelinu. 

Þegar Brad og Jennifer skildu 
árið 2005, eftir fimm ára hjóna-
band, skiptust aðdáendur Brads 
í tvær fylkingar. Önnur fylking-
in dáði og dýrkaði Angelinu og 
var ánægð með þennan kven-
kost fyrir leikarann en hin fylk-
ingin hataði Angelinu og vor-
kenndi Jennifer. Margir spáðu 
því enn fremur að samband 
Brads og Angelinu myndi ekki 
ganga og hlakkaði í mörgum 
þegar News of the World birti 
frétt um skilnað Brangelinu árið 
2010 – frétt sem reyndist vera 
uppspuni frá rótum.

Þetta er þriðja hjónaband 
Angelinu. Hún giftist breska 
leikaranum Jonny Lee Miller 
árið 1996 en þau skildu árið 
1999. Angelina giftist síðan leik-
aranum Billy Bob Thornton árið 
2000 eftir tveggja mánaða sam-
band en þau skildu vorið 2003.

 liljakatrin@frettabladid.is

 Að vera náin 
kvæntum manni þegar

minn eigin faðir hélt 
fram hjá móður minni er 

eitthvað sem ég gæti 
ekki fyrirgefið 

sjálfri mér. 
Angelina Jolie

Ég játa að ég hef takmarkaðan 
skilning á því af hverju fólk vill 
lesa pistla um hvernig það eigi að 
haga sér í kynlífi. Kemur þetta þér 
á óvart? Er ég í mótsögn við sjálfa 
mig? Alls ekki. Ég nefnilega þoli 
ekki upptalningar á hlutum sem 
einstaklingar „verða“ að gera í kyn-
lífi eða mega alls ekki gera. Ég las 
einn slíkan pistil þar sem mælt var 
með að smeygja kleinuhring utan 
um liminn og borða hann af eða 
kremja í samförum, ég er ekki viss. 
Eina sem ég gat hugsað var „þarna 
er illa farið með góðan kleinuhring 
og allt mun enda í sveppasýkingu og 
klístri“. Hver skrifar svona og það 
sem meira er, hverjum dettur það í 
hug sem eitthvað ómissandi í kyn-
lífi? Svo ég gleymi nú ekki ísmola-
ráðinu. Það átti að þykja það heit-
asta að renna ísmola eftir líkama 
og kynfærum. Ég get lofað ykkur 
að á okkar landi, þar sem mjög oft 
er kalt, gerir þetta afskaplega tak-
markað gagn. Besta sem ég las 
samt var með munnskolið. Maður 

á að skola munninn með munnskoli 
og fara svo beint á kynfæri ból-
félagans, það á að vera svo flippað 
og sexí. Það er hins vegar líklegra 
til að senda viðkomandi beint undir 
vatnsbunu því það er spíri í munn-
skoli og það getur sviðið þegar hann 
kemst í snertingu við kynfæri. Ein-
hverjum kann að þykja þessar til-
lögur heillandi en svona heilt yfir 
virkar það ekki fyrir alla. Það er 
nefnilega þannig með fólk að það 
virkar ekkert eitt fyrir alla. Við 
viljum hafa val og fólk hefur ólíkan 
smekk, sem tengist stuði og stemm-
ingu. Þess vegna eru matseðlar á 
veitingastöðum með ólíkum réttum, 
en einnig ólíkir veitingastaðir. 

Ógrynni af bókum fjalla um kyn-
lífstækni og hinar og þessar stell-
ingar. Ég las eitt sinn að með nýjum 
bólfélaga ætti maður að sýna fram 
á bólfimi með því að þekkja nokkr-
ar erfiðar exótískar stellingar sem 
gerðu kröfu um fimm vikna undir-
búning í jóga. Þá áttirðu samt að 
passa að skipta ekki of oft um stell-

ingar því það er ósjarmerandi. Ætli 
ágætu höfundarnir hafi ekki reikn-
að út að fimm stellingar væru í lagi. 
Þetta leit meira út eins og fólk væri 
að spila Twister nakið, frekar en að 
reyna stunda samfarir.

Sumir segja, hvað er þetta, þetta 
er bara krydd, eitthvað til að hafa 
gaman af. Fyrir suma er þetta bara 
eitthvað til að hlæja að en fyrir aðra 
þá eru þeir búnir að festa sig í bak-
inu með munninn fullan af munn-
skoli og kleinuhring á typpinu. Má 
ég biðja þig kæri lesandi um að lofa 
mér að næst þegar þú lest eitthvert 
kynlífsráð um að fara varlega í að 
prófa það og gera það ávallt með 
samþykki bólfélagans.

Það virkar ekkert eitt fyrir alla

KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Gerð ódauðleg sem Simpsons-karakter
Listamaðurinn aleXsandro 
Palombo hefur gert hertoga-
ynjuna Kate Middleton ódauð-
lega sem teiknimyndafígúru í 
anda Simpsons-fjölskyldunnar. 
Listamaðurinn hefur teiknað 
Kate sem Simpsons-karakter 
í nánast öllum dressum sem 
hún sést í opinberlega.

Brad og Angelina orðin hjón
Leikaraparið Brad Pitt og Angelina Jolie gift u sig á laugardaginn. Þau kynntust fyrst við tökur myndarinnar 
Mr. & Mrs. Smith þegar Brad var enn kvæntur Jennifer Aniston. Sex börnum seinna eru þau orðin hjón.

BARNASKARI BRANGELINU  Brad og Angelina huga vel að fjölskyldunni.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Jennifer Aniston tjáði sig um 
hjónaskilnaðinn og Angelinu í 
viðtali við bandaríska Vogue árið 
2008. Henni blöskraði að Angelina 
lét hafa eftir sér að hún hefði orðið 
ástfangin af Brad á setti myndar-
innar Mr. & Mrs. Smith.

„Það voru greinar birtar á þeim 
tíma sem ég vissi ekki af þessu. 
Mér fannst sumt af því vera óvið-
eigandi að ræða. Eins og að hún 
hafi ekki getað beðið eftir að fara 
í vinnuna á daginn. Það var mjög 
ósvalt,“ sagði Jennifer í viðtalinu. 

Hún ítrekaði samt sem áður að 
hún bæri hlýjar tilfinningar til 
Brads og að skilnaðurinn hafi verið 
í góðu.

„Ég dáist að honum og er stolt af 
honum. Þegar allt kemur til alls var 
skilnaðurinn í vinsemd. Þetta var 
aldrei fyllt af hatri og leiðindum og 
það var reynt að búa til eitthvað 
um að Brad gæti ekki talað við Jen 
og að Jen gæti ekki talað við Brad 
út af því að þessi persóna leyfði 
það ekki. Það bara gerðist ekki. 
Hjónabandið gekk ekki upp.“

ÁSTARSAGA BRADS OG ANGELINU FRÁ ÞVÍ AÐ ÞAU KYNNTUST FYRST FYRIR HEILUM ÁRATUG:

2004 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2008 2008 2012 2014

Brad og Angelina 
kynnast á setti 
myndarinnar Mr. 
& Mrs. Smith

Brad og Jennifer 
Aniston skilja

Angelina staðfestir samband 
þeirra Brads í tímaritinu People 
með því að segja að hún gangi 
með barn hans undir belti

Brad ættleiðir 
Maddox og Zahara

Knox og 
Vivienne fæðast

Angelina og Brad 
gifta sig í Frakklandi

Shiloh Nouvel, 
dóttir Brads og 
Angelinu, fæðist

Angelina ættleiðir 
dótturina Zahara 
frá Eþíópíu

Angelina segir frá 
því að hún eigi von 
á tvíburum

Myndir nást af Brad, 
Angelinu og syni 

hennar Maddox á 
strönd í Kenía

Brad og Angelina 
ættleiða Pax Thien 

frá Víetnam
Brad biður 

Angelinu

nar

S/GETTY

ÁSTFANGIN 
Á TÖKUSTAÐ  
Brad og Angelina 
felldu hugi saman 
þegar þau léku 
ímyndinni Mr. & 
Mrs. Smith árið 
2004..

Orð Angelinu ósvöl

Opið 
hús
Á MORGUN 
30. Ágúst

milli 13 og 16
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 
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BAKÞANKAR 
Lilju Katrínar 
Gunnarsdóttur

Hver man ekki eftir Útvegsspilinu? 
Það var spilið sem var dregið fram á 

tyllidögum á áttunda áratug síðustu aldar 
á nánast hverju einasta heimili í landinu. 
Spilið sem margir hafa taugar til. 

ÉG og minn heittelskaði ástmaður höfum 
leitað að Útvegsspilinu logandi ljósi út 
um allt síðustu vikur og mánuði. Ég hef 
heimsótt alla nytjamarkaði á höfuðborg-
arsvæðinu og nágrenni til að finna þetta 
goðsagnakennda spil en allt kemur fyrir 

ekki – ég finn það ekki. Og alltaf þegar 
ég spyr um það hjá mér eldra fólki í 
þessum verslunum kemur það af fjöll-

um. Eins og það viti ekkert um hvað 
ég er að tala.

SÖMU sögu er að segja um ást-
vini okkar og fjölskyldu. Það kann-

ast enginn við spilið og hafa margir 
jafnvel dregið það í efa að það hafi 
nokkurn tímann verið til. 

ÞETTA hefur vakið mikið óöryggi  
hjá mér og mínum manni. Var 

spilið ekki örugglega til? Eða er það 
bara ímyndun ein? Við höfum heyrt að 

það hafi verið endurútgefið í seinni tíð 
undir heitinu Allir upp á dekk. Enginn 
kannast við það spil heldur. Hvað veldur?

NÚ erum við rólyndisfólk og látum ekki 
margt slá okkur út af laginu en eina 
skýringin er samsæri. Samsæri sem felst 
í því að neita tilvist Útvegsspilsins. Láta 
sem það hafi aldrei verið til. Kynslóðun-
um fyrir ofan okkur er greinilega mikið 
í mun að hindra það að við fáum að spila 
þetta spil. Ég gæti útskýrt það með ein-
hverjum hætti ef ég myndi nákvæmlega 
út á hvað spilið gengur. 

EN einhvers staðar er það. Eða hefur 
verið hylmt yfir brotthvarf spilsins 
með einhverjum hætti? Óupplýstu saka-
máli jafnvel? Það er nóg af þeim. Er 
það kannski kyrfilega geymt í hvelfing-
um Seðlabankans? Eru þau ef til vill öll 
heima hjá Sigmundi Davíð? Voru papp-
írspeningarnir notaðir sem veð í ekkert í 
góðærinu? Ég veit ekki með ykkur, en ég 
heimta svör.

P.S. Ef einhver kallar þetta nútímavanda-
mál moldviðri þá tryllist ég.

Hvar er Útvegsspilið?

„Ég á ekki golfsett en á þó eina 
golfkylfu, ég held hún sé sexa en ég 
þurfti að fara með hana í lengingu,“ 
segir ofurmennið Hafþór Júlíus 
Björnsson sem tekur þátt í góðgerð-
argolfmóti hestamanna sem kall-
ast Rider Cup og fer fram á Húsa-
tóftavelli í Grindavík í dag. Fjöldi 
þekktra einstaklinga tekur þátt 
í mótinu og má þar nefna Fjölni 
Þorgeirsson, Loga Bergmann og 
Stefán Hilmarsson ásamt mörg-
um fleirum. „Ég er ekki mikill 
golfáhugamaður en þetta er samt 
ágætis sport. Ég hef núna tvisvar 
sinnum farið í kennslu til Karenar 
Sævarsdóttur og það hefur gengið 
vel. Fyrir mig er þetta bara upp á 
gamanið,“ segir Hafþór Júlíus um 
golfáhuga sinn. 

Hann er 205 sentímetrar á hæð 
og 170 kíló og því kannski örlítið 
stærri og meiri en meðalgolfari, 
er það einhver fyrirstaða? „Maður 
er kannski aðeins stífari en meðal-
golfari, það er ekki alveg það sama 

að vera í kraftasporti og golfi. Ég 
held samt að ég muni standa mig 
með prýði, þó svo að þetta sport sé 
alveg lúmskt erfitt, maður verður 
alveg lúmskt þreyttur,“ segir Haf-
þór Júlíus. 

Golfmótið er eins og fyrr segir 
til styrktar góðu málefni. „Þetta er 
dagsmót þar sem fjögurra manna 
lið keppa hvert við annað. Liðs-
skipan er þannig að það koma tveir 
úr þeim fyrirtækjum sem taka 
þátt, einn frægur og einn lands-
liðsknapi,“ segir Magnús Bene-
diktsson, einn skipuleggjenda 

mótsins. Hvert fyrirtæki heitir svo 
á málefni og ef það vinnur þá fer 
peningurinn til málefnisins.

Í fyrra sigraði lið Baltasars 
Kormáks. „Það liggur ekki alveg 
ljóst fyrir hvort hann keppir í ár 
en hann stóð sig vel í fyrra,“ bætir 
Magnús við. Eftir mótið býður 
Bláa lónið keppendum í lónið og 
síðan verður verðlaunaafhending 
og almenn gleði í Eldborgarsaln-
um í Bláa lóninu um kvöldið, þar 
sem Guðni Ágústsson og Sigríður 
Elva Vilhjálmsdóttir sjá um veislu-
stjórn.  gunnarleo@frettabladid.is

Sá sterkasti spilar golf til góðs
Hafþór Júlíus Björnsson er á meðal þeirra sem taka þátt í golfmótinu Rider Cup. 
Golfmótið er góðgerðarmót og tekur fj öldi þekktra einstaklinga þátt í því.

„Það er langbest að fara sjálfur og prófa þetta og ef maður fílar þetta er 
best að hafa samband við golfkennara. Það er hægt að fá lánaðar kylfur, 
þannig að ég mæli ekki með að þú kaupir þér golfsett nema þú sért „all 
in“ í þetta. Ef þú ert hins vegar „all in“ þá er heilt golfsett klárlega málið. 
Margir byrja að prófa þetta í lok sumars og skrá sig svo í klúbba í lok 
sumars, en þá fær fólk oft afslátt ef það skráir sig svona seint á árinu,“ 
segir Kristján Þór Einarsson, Íslandsmeistari í holukeppni 2014.

Langar þig að byrja að spila golf?

KÖGGULL MEÐ KYLFU  Hafþór Júlíus Björnsson, sterkasti maður Íslands einbeitir sér vel að sveiflunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR!
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KÖRFUBOLTI Ísland heldur áfram að vekja heimsat-
hygli í íþróttum fyrir ótrúlegan árangur miðað við 
stærð og hina víðfrægu höfðatölu. Við höfum undan-
farnar vikur fylgst með knattspyrnuliði Stjörnunnar 
endurskrifa knattspyrnusöguna, aðeins fáeinum mán-
uðum eftir að karlalandsliðið í knattspyrnu gerði slíkt 
hið sama og komst í umspil um sæti á HM.

Nú er það körfuboltinn sem á sviðið. Karlalands-
liðið tryggði sér farseðil á EM 2015 á miðvikudags-
kvöldið og var ákaft fagnað í fullri Laugardalshöll. 
Eftir tvo flotta sigra á Bretum og tvo góða leiki gegn 
firnasterku liði Bosníu tókst það sem margir í körfu-
boltahreyfingunni héldu að þeir myndu aldrei upplifa: 
íslenskt landslið á stórmóti. Menn og konur sem hafa 
verið viðloðandi íþróttina í áratugi leyfðu sér vart að 
dreyma um að upplifa þennan dag.

Ólafur breytti öllu
Draumurinn var ævintýralega fjarlægur, og það 
tengdist ekki bara getu íslenska liðsins. Í flestum 
íþróttum „slysast“ minni þjóðir reglulega inn á stór-
mót, en það var ekki gert mögulegt í körfuboltanum 
á árum áður.

Aðeins sextán lið tóku þátt í lokakeppni EM og und-
ankeppninni var skipt í A- og B-deildir. Stóru liðin 
spiluðu sín á milli um hvaða lið komust í lokakeppn-
ina og minni spámenn fengu að spila innbyrðis um 
hvaða lið yrði fallbyssufóður fyrir stóru strákana í 
næstu undankeppni.

En þessu breytti einn maður. Þegar Ólafur Rafns-
son heitinn, fyrrverandi formaður ÍSÍ, var kjörinn 
formaður evrópska körfuknattleikssambandsins, 
FIBA Europe, var það hans fyrsta verk að gera undan-
keppnina líkari þeim sem þekkist í knattspyrnunni og 
handboltanum. Þannig var stéttaskiptingunni útrýmt 
á sögulegum fundi sambandsins í lok maí 2010.

Allt í einu máttu minni þjóðirnar eiga von á stór-
þjóðum í heimsókn. Þetta opnaði ekki bara möguleika 
þeirra á farseðli á EM, þó leiðin væri að sjálfsögðu 
áfram erfið, heldur var þetta líka leið til að upphefja 
körfuboltann um álfuna.

Þegar öllu er á botninn hvolft var það þessi breyt-
ing, sem Ólafur barðist svo hart fyrir, sem hjálpaði 
íslenska liðinu á EM. Það var ekki að ástæðulausu að 
framkvæmdastjóri KKÍ, Hannes S. Jónsson, þakkaði 
Ólafi heitnum fyrir sitt framlag í beinni útsendingu 
á RÚV eftir leikinn gegn Bosníu.

Barðist fyrir sínu
Ekki misskilja mig. Leikmennirnir eiga allan heiður 
skilinn fyrir frammistöðu sína. Hlynur Bæringsson 
fékk okkur enn og aftur til að efast um að hann væri 

frá þessari plánetu, Haukur Helgi Pálsson og Martin 
Hermannson stimpluðu sig inn sem stjörnur í liðinu 
og Jón Arnór Stefánsson… Já, Jón Arnór. Hvað getur 
maður sagt? 
En þessir ágætu menn, og öll körfuboltahreyfingin, 
veit að þessi draumur hefði aldrei orðið að veruleika 
væri ekki fyrir Ólaf Rafnsson og baráttu hans fyrir 
opinni undankeppni. 

Hann sannfærði stórþjóðir í Vestur-Evrópu um 
ágæti þessarar ákvörðunar og barðist gegn austur-
blokkinni sem vill ekki sjá það að spila við minnipoka-
menn eins og Íslendinga. Hann barðist fyrir sínu og 
breytti landslagi evrópsks körfubolta um aldir alda.

Fyrirsögnin hér að ofan vísar til kveðju íslensku 
þjóðarinnar til eins merkasta 
íþróttamanns Íslands fyrr og 
síðar, Ólafs Stefánssonar. Nafni 
hans, Ólafur Rafnsson, er á 
sinn hátt einn merkasti starfs-
maður íþróttahreyfingarinn-
ar og arfleifð hans er eitthvað 
sem íslenska þjóðin getur notið 
saman næsta sumar, þegar strák-
arnir okkar verða á meðal 24 
bestu þjóða heims í lokakeppni 
Evrópumótsins.  tomas@365.is 

Takk, Óli Rafns
Karlalandsliðið í körfubolta braut blað í íslenskri íþróttasögu á miðvikudag-
skvöldið þegar það komst á EM. Fyrrverandi forseti ÍSÍ á ekki lítinn þátt í því.

ÍÞRÓTTALJÓS
Tómas Þór 
Þórðarson
fjallar um árangur íslenska körfuboltalandsliðsins

TIL HAMINGJU ÍSLENSKUR KÖRFUBOLTI  Hlynur Bærings-
son fagnar sæti á EM með Axel Kárasyni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Leiknir úr Reykjavík getur skrifað nýjan kafla í 
sögu félagsins í Ólafsvíkinni í kvöld en með sigri 
á heimamönnum í Víkingi tryggja Leiknismenn 
sér sæti í Pepsi-deildinni 2015. Leiknir hefur 
aldrei áður spilað í efstu deild en fyrir þetta 
tímabil var besti árangur liðsins 3. sætið í b-
deildinni árið 2010.

Vinni Leiknismenn Víking í kvöld ná þeir tólf 
stiga forskoti á Víkinga sem sitja í 3. sæti 1. deildar-
innar. Jafntefli fer einnig langt með að tryggja 
sætið en þó ekki alveg. Þá myndi áfram 
muna níu stigum á liðunum þegar níu stig 
væru eftir í pottinum en Leiknir er með 
miklu betri markatölu (+16 á móti +3). 

Leiknismenn geta komist upp í 
Pepsi-deildina í kvöld

Allir velkomnir í körfu!
vetrarstarf hjá ÍR að hefjast

•
Hjá ÍR æfa krakkar úr Breiðholti, Árbæ, 

Norðlingaholti og víðar
•

Strákar og stelpur á öllum aldri eru 
velkomin á æfingar

•
Hjá ÍR starfa reyndir þjálfarar og aðstaðan 

er frábær

ÍR kynnir vetrarstarfið á körfuboltadegi sem 
verður haldinn 

laugardaginn 30. ágúst kl. 13.00 
í íþróttahúsi Seljaskóla.

•
Grillaðar pylsur

•
Kynning á æfingatímum og skráning

•
Körfuboltamenn leika listir sínar

Körfuknattleiksdeild ÍR - www.ir.is/karfa

Íslands- og bikarmeistarar ÍR í 9. flokki karla vorið 2014

KARFA

ÓLAFUR RAFNSSON

A-RIÐILL
Atletico

Juventus

Olympiacos

Malmö

B-RIÐILL
Real Madrid

Basel

Liverpool

Ludogorets

C-RIÐILL
Benfica

Zenit

Leverkusen

Mónakó

D-RIÐILL
Arsenal

Dortmund

Galatasaray

Anderlecht

E-RIÐILL
Bayern

Man.City

CSKA Moskva

Roma

F-RIÐILL
Barcelona

Paris SG

Ajax

Apoel

G-RIÐILL
Chelsea

Schalke

Sporting

Maribor

H-RIÐILL
Porto

Shakhtar

Bilbao

BATE Borisov

Riðlarnir átta í Meistraradeild Evrópu í fótbolta í vetur  

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson og 
félagar í Ajax mæta Luis Suarez og 
Zlatan Ibrahimovich í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar en dregið 
var í gær. 

Ajax lenti í riðli með risunum 
Barcelona og Paris St. Germain en 
hollenska liðið hefur ávallt mætt 

risum í Meistaradeildinni undan-
farin ár.  

Chelsea var langheppnast með 
riðil af ensku liðunum en Eng-
landsmeistarar Manchester City 
lentu í mjög erfiðum riðli. Liver-
pool er nú aftur með í Meistara-
deildinni og fær viðráðanlegt 

verkefni. Liverpool slapp við 
Luis Suarez og Barcelona-liðið en 
lenti aftur á móti í riðli með Evr-
ópumeisturum Real Madrid en 
Liverpool hefur aldrei tapað fyrir 
spænska stórliðinu. 

Hér fyrir neðan má sjá alla riðl-
ana átta en keppni hefs.  - óój

Kolbeinn gegn Suarez og Zlatan
Chelsea heppið með riðil í Meistaradeildinni og Liverpool mætir Real Madrid. 

FÓTBOLTI Íslenski landsliðsmiðju-
maðurinn Helgi Valur Daníelsson 
hefur gert þriggja ára samning 
við danska b-deildarliðið AGF frá 
Árósum. Helgi Valur fékk sig lausan 
frá portúgalska liðinu Belenenses þar 
sem hann lék á síðasta tímabili. 
Helgi Valur er 33 ára gamall uppalinn 
Fylkismaður en hann hefur áður 
spilað í Englandi, Svíþjóð og Þýska-
landi. Helgi Valur reynir nú í fyrsta 
sinn fyrir sér í Danmörku en AGF féll 
úr úrvalsdeildinni á síðasta tímabili 
og ætlar upp strax aftur.  - óój

Helgi Valur samdi 
við AGF í gær

STÓRT TAP Á SAN 
SIRÓ  Stjarnan er úr 
leik í Evrópudeild inni 
eftir 6-0 tap í gær 
í seinni leiknum á 
móti ítalska liðinu 
Internazionale í 
umspili um sæti í 
riðlakeppni Evrópu-
deildarinnar. Ítalirnir 
unnu samanlagt 
9-0. Hinn tvítugi 
Króati Mateo Kovacic 
skoraði þrennu og 
Mauro Icardi (sjá 
mynd) var með tvö 
eftir að hafa komið 
inn á sem varamaður. 
 MYND/AP
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Námskeiðin hefjast 1. september 
– nokkur pláss laus

Fanta gott form FF-16 5*FIT Hot Fitness
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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 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

15.40 Ástareldur
17.20 Kúlugúbbarnir
17.44 Sanjay og Craig
18.07 Nína Pataló
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Svipmyndir frá Noregi
18.30 Önnumatur í New York
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Grínistinn (2:4) (Laddi eins og 
hann leggur sig)  Laddi hefur  skemmt 
þjóðinni um áratugaskeið. Flest þekkj-
um við þó persónurnar sem hann leikur 
betur en manninn sjálfan. Hver er mað-
urinn á bakvið gervin? Gísli Einarsson 
fær vini og samferðamenn Ladda sér til 
aðstoðar við að draga upp nærmynd af 
Þórhalli Sigurðssyni, Ladda. 
20.15 Saga af strák (13:13) (About 
a Boy)  Bandarísk gamanþáttaröð um 
áhyggjulausan piparsvein sem sér sér 
leik á borði þegar einstæð móðir flytur 
í næsta hús. 
20.40 Séra Brown (8:10) (Father 
Brown)  Breskur sakamálaþáttur um 
hinn slungna séra Brown sem er ekki 
bara kaþólskur prestur heldur leysir 
sakamál á milli kirkjuathafna.
21.30 Manhattan sigruð (We’ll Take 
Manhattan)  Sannsöguleg mynd byggð á 
ævi fyrirsætunnar og leikkonunnar Jean 
Shrimpton og sambandi hennar við ljós-
myndarann David Bailey.
23.00 Arne Dahl–  Illt blóð - fyrri 
hluti (1) (Arne Dahl) 
00.30 Stjörnur á samningi (Cadillac 
Records)
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
13.35 The Voice  
16.35 Friday Night Lights 
17.20 Dr. Phil
18.00 The Moaning of Life 
18.45 30 Rock
19.05 America’s Funniest Home 
Videos (3:44)  Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fynd-
in myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. 
19.30 Survior (14:15)  Það er komið 
að 25. þáttaröðinni af Survivor með 
kynninn Jeff Probst í fararbroddi og í 
þetta sinn er stefnan tekin á Filippseyj-
ar. Keppendur eru átján að þessu sinni. 
Fimmtán þeirra eru nýliðar en þrír eru 
að spreyta sig í annað sinn eftir að hafa 
dottið út á sínum tíma sökum veikinda 
eða meiðsla. 
21.00 The Bachelorette (11:12)
22.30 Fatal Attraction
00.25 Monroe
01.10 Law & Order. SVU 
01.55 Revelations 
02.40 Survior 
04.10 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Championship 2014  12.00 PGA 
Tour 2014 - Highlights 12.55 Golfing World 2014 
13.45 Inside The PGA Tour 2014 14.10 PGA 
Tour 2014 17.40 Golfing World 2014 18.30 PGA 
Tour 2014 22.30 Web.com Tour Highlights 23.25 
Golfing World 2014

17.10 Raising Hope  
17.30 The Neighbors
17.50 Cougar Town  
18.15 The Secret Circle  
19.00 Top 20 Funniest
19.40 Britain’s Got Talent  (12:18) 
20.50 Community  (23:24) 
21.10 The Listener  (9:13) Önnur röðin af 
þessum dulmögnuðu spennuþáttum um 
ungan mann sem nýtir skyggnigáfu sína 
til góðs í starfi sínu sem sjúkraflutninga-
maður.
21.55 Grimm  (7:22) 
22.35 Sons of Anarchy  (9:14) 
23.15 Longmire  
00.00 Top 20 Funniest  
00.40 Britain’s Got Talent 
01.50 Community  
02.15 The Listener
02.55 Grimm  
03.40 Sons of Anarchy  
04.25 Tónlistarmyndbönd

07.00 Könnuðurinn Dóra 07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.45 Doddi litli og Eyrnastór 07.55 
Sumardalsmyllan  08.00 Áfram Diego, áfram! 
 08.24 Svampur Sveinsson 08.45 Elías 08.55 UKI 
09.00 Ofurhundurinn Krypto  09.22 Ljóti andar-
unginn og ég  09.44 Gulla og grænjaxlarnir  09.56 
Rasmus Klumpur og félagar  10.00 Ævintýri 
Tinna 10.25 Latibær 10.47 Hvellur keppnisbíll 
 11.00 Könnuðurinn Dóra  11.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  11.45 Doddi litli og Eyrnastór 11.55 
Sumardalsmyllan 12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 12.45 Elías  12.55 UKI 
 13.00 Ofurhundurinn Krypto  13.22 Ljóti andar-
unginn og ég  13.44 Gulla og grænjaxlarnir  13.56 
Rasmus Klumpur og félagar  14.00 Ævintýri 
Tinna  14.25 Latibær  14.47 Hvellur keppnisbíll 
 15.00 Könnuðurinn Dóra 15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  15.45 Doddi litli og Eyrnastór 15.55 
Sumardalsmyllan  16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson  16.45 Elías  16.55 UKI 
 17.00 Ofurhundurinn Krypto  17.22 Ljóti andar-
unginn og ég  17.44 Gulla og grænjaxlarnir  17.56 
Rasmus Klumpur og félagar  18.00 Ævintýri 
Tinna  18.25 Latibær  18.47 Hvellur keppnisbíll 
 19.00 The Croods 20.40 Sögur fyrir svefninn 

17.55 Strákarnir
18.20 Frasier  
18.45 Friends  
19.05 Seinfeld  
19.30 Modern Family
19.55 Two and a Half Men  (1:24) 
20.15 Réttur  (2:6) Réttur er fyrsti íslenski 
lögfræðikrimminn, ný leikin spennuþátta-
röð sem gerist í rammíslenskum heimi 
lagaflækja og glæpa. Söguhetjurnar eru 
þrír lögmenn sem starfa á lögmannsstof-
unni Lög og réttur og er Logi Traustason 
þar fremstur meðal jafningja. 
21.00 Homeland  (4:13) 
21.50 A Touch of Frost  
00.00 Boardwalk Empire
00.55 Footballers’ Wives
01.40 Réttur  
02.30 Homeland
03.15 A Touch of Frost  
05.20 Boardwalk Empire

11.55 Limitless  
13.40 Dear John  
15.25 Tenure  
16.55 Limitless
18.40 Dear John 
20.30 Tenure
22.00 The Company You Keep  
00.00 Haywire
01.30 Being Flynn
03.10 The Company You Keep

07.00 Messan
12.15 Premier League Review 
2014/2015  
13.10 Southampton - WBA  
15.00 Football League Show 2014/15
15.30 Chelsea - Leicester  
17.10 Messan
17.50 Premier League World  
18.20 Man. City - Liverpool
20.00 Match Pack  
20.30 Enska úrvalsdeildin - upphitun
21.00 Messan  Leikir komandi helgar eru 
krufðir til mergjar með Gumma Ben og 
Hjörvari Hafliða.
21.45 Tottenham - QPR  
23.25 Messan  
00.10 Sunderland - Man. Utd.

20.00 Norðurlandsleiðangur 2013 21.00 
Harmóníkan heillar 21.30 Eldhús meistaranna

07.00 Tottenham - Limassol  
08.50 Inter - Stjarnan
12.35 Víkingur - FH  
14.25 Pepsi-mörkin 2014  
15.45 Demantamótin  
17.45 Inter - Stjarnan
19.30 La Liga Report
20.00 Tottenham - Limassol
21.50 Benson Henderson - Rising Up 
 Þáttur frá UFC.
22.35 UFC Fight Night

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.00 Malcolm in the Middle  
08.25 Drop Dead Diva
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Last Man Standing  
10.40 The Smoke
11.25 Junior Masterchef Australia  
12.15 Heimsókn  
12.35 Nágrannar  
13.00 Straight A’s  
14.30 Pirates! In an Adventure With 
Scientists  
16.00 Young Justice  
16.25 The Michael J. Fox Show
16.50 The Big Bang Theory
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  
19.06 Veður  
19.15 Super Fun Night  (13:17) 
19.35 Impractical Jokers  (5:15) 
20.00 Mike and Molly  (23:23) 
20.25 NCIS. Los Angeles  (13:24) 
21.10 Wallander  Spennandi sakamála-
mynd þar sem Kenneth Branagh fer með 
hlutverk rannsóknarlögreglumannsins 
Kurts Wallander sem er landsmönnum vel 
kunnur úr glæpasögum Hennings Mankell.
22.40 Europa Report 
00.10 Nowhere Boy  
01.45 Straight A’s  
03.10 The Grey  
05.05 Mike and Molly
05.25 Fréttir og Ísland í dag

FM 957 kl. 10.00
Heiðar
Austmann
Heiðar Austmann er 
aldursforseti stöðvar-
innar en er samt yngst-
ur í anda að eigin sögn. 
Heiðar kom til starfa 
á FM957 árið 1998 og 
hefur unnið samfl eytt á 
stöðinni í rífl ega 15 ár.
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.00
Mike and Molly
Gamanþáttaröð um turtil-
dúfurnar Mike Biggs og Molly 
Flynn. Það skiptast á skin og 
skúrir í sam-
bandinu og 
ástin tekur 
á sig ýmsar 
myndir.

Survivor
SKJÁR EINN KL. 19.30 Það er komið 
að 25. þáttaröðinni af Sur vivor með 
kynninn Jeff  Probst í fararbroddi og í 
þetta sinn er stefnan tekin á Filippseyj-
ar. Keppendur eru átján að þessu sinni.

Messan
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 21.00 Leikir 
komandi helgar eru krufðir til mergjar 
með Gumma Ben og Hjörvari Hafl iða.

Grínistinn
SJÓNVARPIÐ KL. 19.35 Laddi hefur 
skemmt þjóðinni um áratugaskeið. Flest 
þekkjum við þó persónurnar sem hann 
leikur betur en manninn sjálfan.



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 9-12 & 13-18

MIKIÐ 
ÚRVAL

Comfort line plastparket, dökk eik 1215x194x8,3 mmComfort line plastparket dökk eik 1215x194x8 3 mm

1.675 kr. m2

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

Fösuð Eik Countryy 1.890pr.m2

Eik Natur Plankik l k 1.790pr.m22

Dökk Eik Planki, fasaðkk k l k f ð1.890pr.m22

Eik Planki, fasaðEik Pl ki f ð1.890pr.m22

8,3 mm 
þykkt

8,3 mm 
þykkt

Ath: Plastparket > Víða kallað harðparket 
með samþykki “neytanda” eftirlits!

Afsláttur af MÚRBÚÐARVERÐI

25/25
25 tegundir af flísum 

með 25% afslætti!

FLÍSAFJÖR!

Allt náttúrusteins mósaík með 20% afslætti!

Rakaþéttikvoða 7 kg

6.190
Flísalím Profiflex 25 kg

3.190

Comfort line plastparket, eik 1215x194x8,3 mm

1.675 kr. m2

Comfort line plastparket eik 1215x194x8 3 mm

8,3 mm 
þykkt

15%
afsláttur

1.607

15%
afsláttur

1.522

15%
afsláttur

1.607

15%
afsláttur

1.607

20%
afsláttur

20%
afsláttur

4.9522.552

Alls 6 tegundir

15%
afsláttur

15%
afsláttur

1.423 1.423
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„Það er alltaf smá frumsýning-
arspenna en þetta var ótrúlega 
gaman og gekk rosalega vel. Þetta 
er það flottasta sem að ég hef komið 
nálægt og það fór ekkert úrskeið-
is,“ segir tónlistarmaðurinn Frið-
rik Karlsson en hann leikur á gítar 
á tónleikaröð Kate Bush í London. 

Fyrstu tónleikarnir af 22 fóru 
fram á þriðjudagskvöldið og hafa 
þeir fengið prýðisdóma í erlendum 
fjölmiðlum. „Ég hef aldrei æft svona 
mikið fyrir neitt enda er þetta rosa-
lega stórt í sniðum, ætli það komi 
ekki um 60 manns að þessu sjói. 
Þetta er aðeins öðru vísi en sveita-
böllin á Íslandi,“ segir Friðrik léttur 
í lundu. 

Á fyrstu tónleikunum var fjöldi 
þekktra einstaklinga í salnum 
og ber þar helst að nefna okkar 
íslensku Björk, Lily Allen og þá 
er einnig talið að Madonna, David 
Bowie og Elton John hafi verið á 
tónleikunum. „Ég sá að á þriðja 
bekk fyrir framan mig sat Dave 
Gilmour úr Pink Floyd, það var 

skemmtilegt,“ bætir Friðrik við. 
Hann segir rábært að vinna með 
Bush. „Hún valdi lagalistann, útset-
ur allt og er algjör heildarhönnuður 
á sjóinu. Hún er ótrúlega skapandi 
einstaklingur og mikill listamaður.“ 

Mikil aðsókn er að tónleikunum, 
110.000 miðar seldust á einung-
is fimmtán mínútum en þetta er í 
fyrsta sinn í 35 ár sem Bush kemur 
fram. Í hljómsveitinni eru menn 
á heimsmælikvarða, en á meðal 
þeirra eru trommuleikarinn Omar 
Hakim, sem trommaði meðal ann-
ars vinsælasta lag síðasta árs, Get 
Lucky með Daft Punk, og David 
Rhodes sem hefur í fjölda ára verið 
gítarleikari Peters Gabriel, ásamt 
fleiri reynsluboltum. 

Í fjölmiðlum erlendis er sagt að 
Bush hafi ekki leikið lög af fyrstu 
fjórum plötum sínum og þar af leið-
andi ekki leikið nokkra af sínum 
helstu slögurum. „Þetta eru þrí-
skiptir tónleikar með ákveðið kons-
ept og hún valdi lög sem voru í sam-
ræmi við konseptið.“ - glp

Aðeins öðru vísi en sveitaböllin
Kate Bush hélt tónleika í London í vikunni en Friðrik Karlsson leikur á gítar í 
hljómsveit Bush. „Þetta er það fl ottasta sem ég hef komið nálægt.“

„Við eigum eftir að kaupa kassettur 
og umslög, eða hvað það er sem 
þarf fyrir svona útgáfu bissness. 
Kannski innsigli,“ segir Sigríð-
ur Eir Zophoníasardóttir, önnur 
tveggja sem skipa hljómsveitina 
Evu, sem var að ljúka við að taka 
upp sína fyrstu breiðskífu. Hljóm-
sveitin vakti athygli fyrir tónlistina 
í uppsetningu Leikfélags Akureyrar 
á Gullna hliðinu á liðnu leikári. Sýn-
ingin verður sýnd í Borgarleikhús-
inu í vetur. „Við eigum eftir að láta 

hljóðblanda, mastera, fjölfalda og 
loks gefa út. Það vantar örlítið upp 
á að þetta hafist, og við höfum efnt 
til áheitasöfnunar í gegnum Karol-
ina Fund til að klára málið.“

„Í tilefni af útgáfunni ætlum við 
að halda pop-up tónleika á ófyr-
irsjáanlegum stöðum í hverri viku 
þar til verkefnið er fjármagnað. 
Við héldum einkatónleika með hálf-
tíma fyrir vara úti á Gróttu síðasta 
sumar og fannst það svo gaman að 
við vildum taka þetta lengra. Það 

kom reyndar bara einn áhorfandi 
og einn hundur og ég held þau hafi 
bara óvart átt leið hjá. Það var eitt-
hvað magnað við það að spila heila 
tónleika fyrir nánast engan nema sól-
ina og sjóinn.“

Tónleikastaðir í sigtinu núna eru 
stigagangar fjölbýlishúsa, strætó-
skýli, heimili ókunnugra, umferð-
areyjar og undirgöng. „Tillögum að 
fleiri stöðum má koma á framfæri í 
gegnum Facebook-síðu hljómsveit-
arinnar,“ segir Sigríður.  - ósk

Spiluðu fyrir einn gest og hund
Hljómsveitin Eva lauk upptökum á sinni fyrstu breiðskífu á dögunum. Til að fj ár-
magna það sem eft ir er heldur sveitin pop-up tónleika um allar trissur.

Á EINKATÓNLEIKUNUM Í GRÓTTU 
 Hljómsveitin Eva hélt tónleika fyrir einn 
gest og hund í fyrra.  
 MYND/ÚR EINKASAFNI

„Það má alveg segja að við séum 
alveg að verða ballettdansarar en 
við erum samt allir jafn góðir,“ 
segir hinn 13 ára gamli Baldvin 
Alan Thorarensen en hann mun 
ásamt, hinum 12 ára gamla Sölva 
Viggóssyni Dýrfjörð og hinum 11 
ára gamla Hirti Viðari Sigurðar-
syni leika ballettdansarann Billy 
Elliot í nýrri uppfærslu í Borgar-
leikhúsinu í vetur undir leikstjórn 
Bergs Þórs Ingólfssonar. „Við erum 
búnir að vera í stífum ballettæfing-
um í sumar og erum orðnir mjög 
vöðvaðir og mass aðir, þetta er ótrú-
lega erfitt,“ segir Hjörtur Viðar og 
hlær. Þeir hafa ekki eingöngu lært 
dans, því þeir hafa einnig lært leik-
list, söng, fimleika og djassballett. 
„Þeir þoldu þetta allir mjög vel og 
eru að ná mjög góðum árangri,“ 
segir Bergur Þór leikstjóri. 

Strákarnir eiga það einnig sam-
eiginlegt að koma úr samkvæmis-
dönsum. „Þetta eru allt öðru vísi 
hreyfingar en í samkvæmisdans-
inum því þar eru tveir að dansa 
saman en í ballettinum ertu bara 
einn,“ segir Baldvin.

Í upphafi komu um 900 strákar í 
prufur til að fá að leika Billy Elliot 
og var þrisvar sinnum sigtað út en 
á endanum var sex piltum boðið í 
Billy-sumarskólann. Baldvin, Sölvi 
og Hjörtur urðu þó að lokum fyrir 
valinu sem Billyar Borgarleikhúss-
ins. Chantelle Carey og Elizabeth 
Greasley hafa að mestu séð um 
dansþjálfunina en þær hafa báðar 
unnið við hina ýmsu söngleiki í West 
End í London. Strákarnir þrír munu 
skipta sýningunum á milli sín. „Við 
munum skiptast á, ef einhver verður 
lasinn og svo er þetta líka bara mjög 
erfitt,“ segir Sölvi.  

Billy Elliot verður frumsýnt í 
mars en eru piltarnir ekkert stress-
aðir fyrir því að stíga á stóra sviðið 

í Borgarleikhúsinu? „Jú, við erum 
dálítið stressaðir en við hlökkum 
samt líka ótrúlega mikið til,“ segir 
Baldvin og þá bætir Hjörtur við: 
„Mig dreymdi einu sinni að ég væri 
að leika á sviði og ég fékk næstum 
því bara spennufall.“ Þeir hafa þó 
allir leikið í skólaleikritum áður.

Billy Elliot er boxari að upplagi 
en strákarnir hafa þó ekki enn farið 
í boxþjálfun. „Við höfum ekki farið 
í boxkennslu enn þá en förum lík-
lega í hana þegar nær dregur,“ segir 

Baldvin sem kannast þó aðeins við 
bardagaíþróttirnar eftir að hafa æft 
karate. Strákarnir munu æfa stíft 
fram að frumsýningu.

 gunnarleo@frettabladid.is

Vöðvaðir og massaðir
Þeir Baldvin Alan, Hjörtur Viðar og Sölvi deila með sér hlutverki Billys Elliot á 
stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu í vetur. Þeir kunna vel við sig í ballettbúningnum.

BILLYARNIR  Þeir Baldvin Alan Thorarensen, Hjörtur Viðar Sigurðarson og Sölvi 
Viggósson Dýrfjörð bregða sér í líki Billy Elliots í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

■ Álfrún Örnólfsdóttir

■ Guðjón Davíð Karlsson

■ Halldóra Geirharðsdóttir

■ Hilmar Guðjónsson

■ Hilmir Jensson

■ Jóhanna Vigdís Arnardóttir

■ Jóhann Sigurðarson

■ Sigrún Edda Björnsdóttir

■ Halldór Gylfason

Aðrir leikarar

 Ég sá að á þriðja 
bekk fyrir framan 

mig sat Dave Gilmour úr 
Pink Floyd, það var 

skemmtilegt.
Friðrik Karlsson tónlistarmaður

 Við erum búnir að 
vera í stífum ballett-
æfingum í sumar og 

erum orðnir mjög vöðv-
aðir og mass aðir, þetta 

er ótrúlega erfitt.

„Lagið Dancing on my own með 
Robyn er alltaf hressandi á 
föstudögum.“
Valdimar Guðmundsson tónlistarmaður.

FÖSTUDAGSLAGIÐ





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Umfj öllun, myndir og viðtöl: Ísland - 

Bosnía 70-78 | Ísland í fyrsta sinn á 
EM!

2 Er verið að refsa fólki fyrir að eiga 
börn?

3 „Bendir ekkert til þess að stórt gos 
sé í gangi“

4 Tekur fj örutíu daga að smala
5 Verðtryggingin heldur

Ömurlegt 
ólöglegt niðurhal
Leikstjórinn Ragnar Bragason er ósáttur 
við að mynd hans Málmhaus hefur 
verið hlaðið niður ólöglega í miklum 
mæli. „Málmhaus var sem dæmi lekið 
á netið snemmsumars og eftir að hafa 
fylgst með af bestu getu er mjög varlega 
áætlað að í kringum 200.000 manns hafi 
hlaðið myndinni niður af tugum torrent- 
og deilisíðna víðsvegar um heiminn,“ 
skrifar Ragnar á Facebook. „Má finna 
a.m.k. 15 mismunandi textaþýðingar á 
hin og þessi tungumál s.s. á víetnömsku, 
pólsku, frönsku, spænsku, 
portúgölsku, tékknesku, 
tyrknesku, ítölsku, rúss-
nesku o.s.frv. Þessi stað-
reynd hefur virkað mjög 
letjandi á væntanlega 
kaupendur til að 
dreifa myndinni 
í mörgum þeim 
löndum sem 
hún hafði ekki 
selst til þegar 
þessi ósköp 
hófust.“  - lkg

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 
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Leggur grunn að góðum degi

140x200 Pure Sleep
verð áður kr. 24.900

Nú kr. 17.430

Vandaðar dúnsængur

30% afsláttur

AKUREYYYYYYKKKKKKKKKKKJJJJJJAAVVVVVVVÍÍÍÍÍÍÍÍÍKKKKKKKKKKK |  A

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR!
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Nú kr. 17.430

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Tempur® heilsukoddar!

25-50% afsláttur25 50% afsláttur
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  Dýna og
Tegund Stærð Classic-botn Útsala

C&J Gold 120x200    119.900 kr. 89.925 kr.

C&J Gold 140x200 139.900 kr. 104.925 kr.

C&J Gold 160x200    152.900 kr. 114.675 kr.

C&J Gold  180x200     164.900 kr. 123.675 kr.

 5 svæða skipt yfirdýna. 

Laserskorið Conforma Foam 

heilsu- og hæg inda lag 

tryggir réttan stuðning við 

neðra mjóbak og mýkir 

axlasvæði.

 Vandaðar kantstyrkingar.

 Vandað pokagormakerfi.  

Minni hreyfing betri 

aðlögun.

 Slitsterkt og mjúkt 

bómullaráklæði.

 Þykkt 29 cm.
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AÐEINS KRÓNUR

89.925
ÚTSÖLUVERÐ

GOLD120X200

AÐEINS KRÓNUR

114.675
ÚTSÖLUVERÐ

GOLD160X200

GOLD heilsurúm 25% afsláttur

Frábært verð!

ÚÚÚNDUR TVENNUTILBOÐ – 30% AFSLÁTTUR

QOD Alaska dúnsæng QOD Alaska dúnsænng
Stök sæng fullt verð kr. 24.900

QOD Alaska dúnkoddi l k d k dd
Stakur koddi fullt verð kr. 5.900

+
SSSSStttttiiiiillllllllaaannnnnllllleeeeeggggg  hhhhheeeeiiiillssssuuuuurrrrrúúmm íí sséérrflflookkkkii!!
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eeeeggg hhheeeeiiiillllssssuuuuurrrrrúúúúúmmm íí sséérrflflookkkkkii!!

19.900
KRÓNUR

Tvennutilboð

SÆNG + KODDI

FLJÓTLEGT
OG ÞÆGILEGT

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Ólöf kynnir Palme
Tónlistarkonan Ólöf Arnalds er þessa 
dagana að kynna sína fjórðu sóló-
plötu, Palme, sem kemur út í Bretlandi 
í dag á vegum útgáfufyrirtækisins One 
Little Indian. Platan hefur að geyma 
átta lög og var myndband við fyrsta 
smáskífulagið, Patience, frumsýnt á 
miðvikudag. Fram undan hjá henni 
eru átta tónleikar á Bretlandseyjum, 
þar á meðal í London, Manchester, 
Liverpool og Glasgow. Einnig spilar 
hún næsta miðvikudagskvöld, ásamt 

Emilíönu Torrini og 
John Grant, á árlegri 
menningarhátíð sem 
er haldin í Árósum 
í Danmörku. Há-
tíðin hefst í dag og 

stendur yfir í tíu daga. 
Hún er á 
meðal þeirra 

stærstu í 
Skandinavíu 
en fyrsta 
hátíðin var 

haldin 
árið 
1965.  - fb
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