
Stjórnmál Möguleiki væri á þrenns 
konar þriggja flokka stjórn ef kosið 
yrði til Alþingis í dag. 

Píratar og Sjálfstæðisflokkurinn 
gætu myndað meirihluta, en þessir 
tveir flokkar gætu líka hvor um sig 
myndað meirihluta með VG. Þetta 
má lesa út úr niðurstöðum skoðana-
könnunar Fréttablaðsins, Stöðvar 2 
og Vísis.

Síðasta könnun sem Fréttablaðið 
gerði og sýndi að mögulegt væri 
að mynda tveggja flokka stjórn án 
Pírata var gerð í nóvember 2014, eða 
fyrir um einu og hálfu ári.

Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, 
telur stjórn Sjálfstæðisflokksins og 
VG þó ólíklegan möguleika að lokn-
um kosningum. „Ég hef alltaf talað 
fyrir því að ef stjórnarandstaðan fær 
meirihluta eftir þessar kosningar, þá 
leitist hún við að mynda ríkisstjórn. 
Það finnst mér vera eðlilegur val-
kostur,“ segir Katrín.

Rétt tæplega 20 prósent segja að 
þau myndu kjósa VG ef kosið væri 
nú, 31,1 prósent Sjálfstæðisflokkinn 
og 30,3 prósent Pírata. Rúm sjö pró-
sent myndu kjósa Samfylkinguna og 
tæp sjö prósent myndu kjósa Fram-
sóknarflokkinn. Rúm þrjú prósent 
myndu kjósa Bjarta framtíð.

Ef niðurstöður kosninga yrðu í 
samræmi við könnunina fengi Sjálf-
stæðisflokkur 21 þingmann kjörinn, 
Píratar 20, VG fengi 13, Samfylkingin 
fengi fimm menn og Framsóknar-
flokkurinn fjóra.

„Hún er mjög athyglisverð þessi 
fylgisaukning Vinstri grænna. Vinstri 
græn virðast hafa styrkt stöðu sína 
verulega í kjölfar þessa stjórnar-
óróleika sem hefur verið á landinu 
undanfarnar vikur,“ segir Baldur Þór-
hallsson stjórnmála fræðiprófessor. 

„Það er augljóst að bæði Sam-

fylking og Framsóknarflokkur eru 
í verulegum vanda. Þetta er mjög 
slæm útkoma fyrir flokkinn sem 
stýrir ríkisstjórninni annars vegar og 
hins vegar fyrir stærsta stjórnarand-
stöðuflokkinn, sem hefur á þessum 
tíma verið nokkuð í umfjölluninni 
vegna formannskjörs.“

Í aðsendri grein í blaðinu í dag 
leggur Magnús Orri Schram, for-
mannsframbjóðandi Samfylkingar, 
til að flokkurinn verði lagður niður 
og nýr jafnaðarflokkur stofnaður 
í hans stað. Flokkurinn njóti ekki  
hljómgrunns. 
– jhh, snæ / sjá síður 4 og 18
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Fréttablaðið í dag

Skoðun  
Þorvaldur 
Gylfason 
skrifar um 
sundraða 
flokka. 19

Sport  Kevin 
Keegan var 
meðal gesta á 
Business and 
Football. 22 

menning Hið íslenska bók-
menntafélag er 200 ára og af því 
tilefni er efnt til afmælissýningar 
í Þjóðarbókhlöðunni. 28 

lÍFið Með hendur í hári 
 Sigourney Weaver. 42 
plúS Sérblað l Fólk  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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✿   Fylgi flokka
Skoðanakönnun Fréttablaðsins 9. maí

12 MANNA ÁSAMT FYLGIHLUTUM
YFIR 15 TEGUNDIR

VERÐ FRÁ KR.24.990    

HNÍFAPARATÖSKUR 

45 ÁRA

LAUGAVEGI 178 – SÍMI 568 9955

Fleiri tveggja 
flokka stjórnir 
í myndinni
VG er með tæplega 20 prósenta fylgi í nýrri könnun. 
Píratar og Sjálfstæðisflokkurinn stærstir. Mögulegt 
væri að mynda þrenns konar tveggja flokka stjórn. 
Stjórn með aðild Vinstri grænna yrði þó mjög veik.

lÍFið Nú er runninn upp sá tími 
ársins að prófatíðin fer að klárast 
hjá flestum. Nemendur í prófum 
hafa gengið í gegnum ýmsar raunir 
undanfarið, eins og að vaka heilu 
næturnar, drekka yfir sig af kaffi og 
stressast upp úr öllu valdi. 

Það er erfitt að ímynda sér að lífið 
verði samt aftur á meðan þessi 
ósköp standa 
yfir, en engar 
áhyggjur – það 
er líf eftir prófin.

F r é t t a b l a ð i ð 
skoðar nokkrar 
skotheldar leiðir sem 
mismunandi mann-
gerðir geta nýtt sér til 
að komast aftur í gamla 
formið. 
– sþh, gjs / sjá 
síðu 38

Það er augljóst að 
bæði Samfylking og 

Framsóknarflokkur eru í 
verulegum vanda.
Baldur Þórhallsson, 
prófessor í stjórn-
málafræði við HÍ 

Er eitthvert líf 
eftir próflok?

- 30%
hindber

549  
kr.
pk.

Verð áður 799 kr. pk.

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

 Pepsi-deild kvenna hófst með fjórum leikjum í gær. Íslandsmeistarar Breiðabliks unnu öruggan sigur á KR, Sel-
foss gerði góða ferð til Eyja og vann sigur á ÍBV og Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði í fyrsta deildarleik sínum á 
Íslandi síðan 2008. Þá skoraði Harpa Þorsteinsdóttir þrennu þegar Stjarnan vann Þór/KA. Fréttablaðið/anton brink 



Veður

Álfurinn 2016
   - fyrir unga fólkið

stjórnmál „Það eru allir mjög 
spenntir, sérstaklega þegar hugsað 
er til þess að þetta á eftir að hafa 
jákvæð áhrif til framtíðar,“ segir Sig
ríður Þórunn Þorvarðardóttir, með
limur ungmennaráðs Hornafjarðar 
sem heldur forsetakosningar fyrir 
ungmenni í júní.

Bæjarstjórn Hornafjarðar sam
þykkti í fyrradag ósk ungmenna
ráðsins um svokallaðar skugga
kosningar fyrir þrettán til sautján 
ára samhliða forsetakosningunum 
25. júní. Ungmennaráðið fagnaði 
niðurstöðunni á fundi síðdegis í 
gær og hvatti til þátttöku í kosning
unum.

„Í skuggakosningum gefst ungu 
fólki tækifæri til að læra að kjósa,“ 
segir Sigríður. „Þetta hefur aldrei 
verið gert á Íslandi áður. Hugmynd
in er náttúrlega að auka kosninga
þátttöku ungs fólks því kannanir og 
rannsóknir sýna að hún minnkar frá 
ári til árs.“

Sigríður segir að ákveðið hafi 
verið að nýta tækifærið núna því 
forsetakosningarnar beri upp á 
sömu helgi og hina árlegu humar
hátíð á Höfn.

„Okkur fannst kjörið að bjóða 
upp á skuggakosningar sem viðburð 
fyrir ungt fólk því það er ekki mikið 
um að vera fyrir ungt fólk á bæjar
hátíðinni,“ útskýrir Sigríður. „Við 
verðum með kosningavöku fyrir 
þrettán til átján ára. Það þarf að vera 
smá gulrót og það verður ball með 
Emmsjé Gauta. Eftir því sem ég best 
veit er mikil spenna fyrir þessu."

Skuggakosningarnar verða á sama 
kjörstað og forsetakosningarnar 
sjálfar á Höfn. Einnig verður kosið 
í sveitunum; í Öræfum og á Mýrum.

„Við verðum með kjörskrá og 

með sér kjörseðla og sér kjörklefa 
svo það verði enginn ruglingur,“ 
segir Sigríður og hlær. Á kjörseðl
inum verða nöfn þeirra sem verða á 
hinum raunverulega kjörseðli í for
setakosningunum. Talning atkvæða 
í skuggakosningunum verður á kjör
stað á Höfn með yfirumsjón kjör

stjórnar sveitarfélagsins.
Að sögn Sigríðar eru undirtektirn

ar mjög góðar því fólk sjái að áhrifin 
geti verið jákvæð. „Þetta er fólk sem 
á eftir að kjósa á næstu árum og fólk 
sem mun stjórna landinu og verða 
næstu forsetar,“ segir hún.

„Við erum mjög spennt og ætlum 
að gera allt sem við getum til að 
hjálpa þeim til að koma þessu í 
gang,“ segir Þórhildur Ásta Magn
úsdóttir bæjarfulltrúi sem fylgdi 
tillögu ungmennaráðs úr hlaði í 
bæjarstjórn. Tilgangurinn er að 
auka lýðræðisvitund ungs fólks.

„Við vonumst til að þetta eigi 
eftir að koma af stað meiri umræðu 
meðal yngri krakkanna,“ segir Þór
hildur. „Það getur verið gaman 
fyrir þá að ræða inni á heimilunum 
hvaða forseta á að kjósa. Ég held að 
þetta verði bráðskemmtilegur við
burður.“ gar@frettabladid.is

Skuggakosningar verða 
um forseta í Hornafirði
Vaxandi spenna er í Hornafirði fyrir fyrstu skuggakosningum ungmenna sam-
hliða forsetakosningum í júní. Á að sporna við dvínandi stjórnmálaþátttöku 
ungs fólks. Úrslitin kynnt á kosningavöku og unglingaballi á Humarhátíðinni.

Kjaramál Kjaradeila flugumferðar
stjóra við Isavia er enn í hnút. Síðast 
var fundað í deilunni á mánudag.

„Fundurinn var tíðindalaus,“ 
segir Sigurjón Jónasson, formaður 
Félags íslenskra flugumferðar
stjóra. „Menn eru bara að bíða eftir 
niðurstöðu félagsdóms.“ Hann segir 
vonir standa til að dómurinn skili í 
vikunni, eða á allra næstu dögum, 
úrskurði um lögmæti þjálfunar
banns sem flugumferðarstjórar hafa 
boðað, til viðbótar við yfirstand
andi yfirvinnubann þeirra.

„Svo halda viðræður væntan
lega áfram þegar sú niðurstaða er 
komin,“ segir Sigurjón. – óká

Bíða eftir 
félagsdómi

Fremur hæg sunnanátt á landinu í dag. 
Sólríkt veður á Norðaustur- og Austur-
landi, annars skýjað með köflum og 
yfirleitt þurrt. Hiti 6 til 14 stig. 
sjá sÍÐU 26

Fjórir af fimm aðalmönnum ungmennaráðs Hornafjarðar: Þorkell Ragnar Grétars
son, Dagbjört Ýr Kiesel (starfsmaður ráðsins), Þórdís María R. Einarsdóttir, Sigríður 
Þórunn Þorvarðardóttir og Sunna Dögg Guðmundsdóttir. MynD/BRynDíS BjaRnaRSon

Miðborgin Framkvæmdir á Hljómalindarreitnum standa yfir en Icelandair Hotels stefna að því að opna þar hótel fyrir 17. júní. Langt er í land en 130 
starfsmenn koma að framkvæmdum á degi hverjum. Stefnt er að því að verslanir og íbúðarhúsnæði verði tilbúið síðar í sumar. FRéttaBlaðið/VilHElM

Framkvæmdir á fullu

Okkur fannst kjörið 
að bjóða upp á 

skuggakosningar sem 
viðburð fyrir ungt fólk því 
það er ekki mikið um að 
vera fyrir ungt fólk á bæjar
hátíðinni.
Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir, með-
limur ungmennaráðs Hornafjarðar

Sigurjón jónasson, 
formaður Félags 
íslenskra flug
umferðarstjóra

HúsnæÐismál Félagsstofnun stúd
enta tilkynnti í gær leigjendum á 
Stúdentagörðum um 5,3% hækkun 
á leigugrunni. Í tilkynningu til leigj
enda kom fram að hækkunin væri 
tilkomin vegna aukins rekstrar
kostnaðar, þá sér í lagi vegna hærri 
fasteignagjalda, sem innheimt eru af 
Reykjavíkurborg.

Einnig verður leiguverð á almenn
um íbúðum og herbergjum samræmt 
verði á herbergjum með aðgengi fyrir 
fatlaða. Íbúðir fyrir fatlaða eru stærri 
og hingað til hafa ófatlaðir greitt 
hærra verð en fatlaðir fyrir leigu á 
þeim. Nú verður leigan hins vegar 
sú sama og á öðru sambærilegu hús
næði, óháð því hvort íbúar eru fatl
aðir eða ekki. – þv

Leiga stúdenta 
hækkar um 5%

alþingi Þrjár þingkonur Vinstri 
grænna hafa lagt fram frumvarp á 
Alþingi þess efnis að frambjóðendur 
í tíu efstu sætum hvers framboðslista 
fyrir alþingiskosningar og sveitar
stjórnarkosningar greini opinberlega 
frá fjárhag sínum og maka þeirra um 
leið og framboðið er lagt fram. Hið 
sama gildi um forsetakosningar.

Þingkonurnar eru Svandís Svavars
dóttir þingflokksformaður, Bjarkey 
Olsen Gunnarsdóttir og Steinunn 
Þóra Árnadóttir. Samkvæmt frum
varpinu á að gera grein fyrir heildar
tekjum á árinu fyrir kosningar og 
eignum og skuldum beggja hjóna.
– snæ

Tíu efstu greini  
frá fjárhag maka

Bjarkey er meðflutningsmaður frum
varpsins. FRéttaBlaðið/VilHElM
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

RAV4 
FERÐAKLÁR Í SUMARIÐ

Með 486.000 kr. ferðapakka kaupauka í takmarkaðan tíma.

RAV4 2WD Hybrid eða 2WD Dísil býðst núna með veglegum ferðapakka í takmarkaðan tíma: sex manna tjald, 
gasgrill, stólar og borð fyrir útileguna, þverbogar og farangursbox á toppnum ásamt  leiðsögukerfi sem vísar 
veginn að næsta tjaldstæði. 

Gerðu ferðaklárt fyrir sumarið hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota á Íslandi.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

1. Farangursbox - 410 lítra
2. Þverbogar - með ásetningu
3. Coleman MacKenzie tjald - 6 manna
4. Coleman Deck útilegustólar - 4 stk.

5. Safarica útileguborð
6. Campingaz ferðagasgrill
7. Leiðsögukerfi
     

1

2
3

4

5

6
7

Verð frá 4.990.000 kr. 
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Yrði þetta niðurstaðan væri möguleiki á að mynda þrenns 
konar tveggja flokka ríkisstjórn

Heildarskipting þingsæta
Könnun 9. maí 2016 

Svona skiptist fylgið milli flokka
 Kosningar 2013
 Könnun 2. og 3. maí 2016
 Könnun 9. maí 2016

 Kosningar 2013   
 Könnun 9. maí 2016
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Skipting þingsæta eftir kjördæmum

Norðvestur Suður Reykjavík suður NorðausturSuðvesturReykjavík norður

4 44 4 4 4 4

5 5

4

8,
25

%

6,
50

%8,
30

%

7,
40

%

8,
40

%

19
,8

0%

14
,0

0%

30
,3

0%31
,8

0%

24
,4

3% 26
,7

0%

31
,1

0%

29
,9

0%

12
,8

5%

10
,8

7%

5,
10

%

1

✿ Þróun fylgis á kjörtímabilinu

Framsókn

Sjálfstæðisfl.

Björt framtíð

Samfylkingin

Vinstri grænir

Píratar

3,
10

%

4,
00

%

1,2
1%

1,7
0%

Vi
km

ör
k 

3,
21

%

Vi
km

ör
k 

1,
81

%

Vi
km

ör
k 

2,
76

%

Vi
km

ör
k 

3,
19

%

Hringt var í 1.019 þar til 
náðist í 799 manns sam-
kvæmt lagskiptu úrtaki  
9. maí. Svarhlutfallið var 
78,4 prósent. 

Alls tóku 64,6 prósent 
þeirra sem náðist í afstöðu 
til spurningarinnar.

INNIHALDSEFNI: 
L-tryptófan, sítrónumelissa, lindarblóm, 
hafrar, B-vítamín, magnesíum

LUNAMINO

Melatónín er myndað  
úr tryptófani

NÝTT 
BÆTIEFNI 

FYRIR 
SVEFN

Er erfitt að sofna?

SÖLUSTAÐIR: Flest apótek og heilsubúðir

Stjórnmál „Við höfum fundið fyrir 
meðbyr upp á síðkastið úti í sam-
félaginu. Við höfum fundið fyrir 
auknum áhuga fólks á að taka þátt 
í okkar starfi,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir, formaður Vinstri hreyfingar-
innar – græns framboðs. 

VG bætir við sig tæpum sex pró-
sentustigum í nýrri könnun Frétta-
blaðsins, Stöðvar 2 og Vísis frá fyrri 
könnun sem gerð var í síðustu viku. 
Mælist flokkurinn nú með 19,8 pró-
senta fylgi.

Sjálfstæðisflokkurinn og Píratar 
eru stærstu flokkarnir, en 31,1 pró-
sent myndi kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn og 30,3 prósent myndu kjósa 
Pírata. Munurinn á fylgi flokkanna 
er innan vikmarka og breytingin 
á fylgi þeirra frá könnun síðustu 
viku er líka innan vikmarka. Rúm 
sjö prósent myndu kjósa Samfylk-
inguna og 6,5 prósent myndu kjósa 
Framsóknarflokkinn. Þá myndi 
3,1 prósent kjósa Bjarta framtíð og 
fengi flokkurinn ekki þingmann 
kjörinn.

Fylgi Vinstri grænna er núna um 
það bil 9 prósentustigum meira en 
það var í þingkosningum 2013. For-
maðurinn segir flokkinn þó halda 

sínu striki og taka breytingum með 
ró. „Af því að svona lagað getur 
sveiflast mjög hratt.“ Katrín segir 
flokkinn ekki setja sér nein pró-
sentumarkmið fyrir næstu kosning-
ar. „Okkar markmið snúast um að 
ná sem bestum árangri fyrir okkar 
stefnu og við setjum engin svona 
prósentumarkmið.“ 

Yrðu niðurstöður kosninga, sem 
ráðgert er að halda í október, í sam-
ræmi við niðurstöður könnunar-
innar myndi Sjálfstæðisflokkurinn 
fá 21 kjörinn þingmann og bæta 
við sig tveimur mönnum frá síðustu 
kosningum. 

Píratar fengju tuttugu þingmenn 
en eru nú með þrjá. VG fengju svo 

þrettán þingmenn, Samfylkingin 
fimm og Framsóknarflokkurinn 
fjóra. Þetta þýðir að nú er komin 
upp sú staða að völ væri á þrenns 
konar tveggja flokka ríkisstjórn. 

Sjálfstæðisflokkurinn og Píratar 
gætu myndað ríkisstjórn með 41 
þingmann að baki sér. VG gæti 
líka myndað ríkisstjórn, annað-
hvort með Sjálfstæðisflokknum eða 
Pírötum. 

Ríkisstjórnir með aðild VG myndu 
þó hafa afar nauman meirihluta á 
bak við sig. Ríkisstjórn VG og Pírata 
hefði 33 þingmenn á bak við sig en 
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og 
VG 34. Meirihlutastjórn þarf að hafa 
minnst 32 þingmenn á bak við sig. 

VG bætir við sig tæpum sex prósentum
Tæplega 20 prósent myndu kjósa VG ef kosið yrði til þings núna. Sjálfstæðisflokkurinn og Píratar eru stærstir og hafa rúmlega 30  
prósenta fylgi hvor um sig. Þrír möguleikar eru á myndun tveggja flokka stjórnar, en tveggja flokka stjórn með VG yrði afar veik.

Stjórnmál  Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, fyrrverandi forsæt-
isráðherra, birti í gær upplýsingar 
um eignir og skattgreiðslur sínar 
og eiginkonu sinnar, Önnu Sigur-
laugar Pálsdóttur, um áratug aftur 
í tímann.

Samkvæmt Sigmundi byggir 
skattframtal þeirra hjóna á þeirri 
meginforsendu að aflandsfélagið 
Wintris Inc. hafi ekki verið í atvinnu-
starfsemi og því hafi þeim ekki borið 
að skila svokölluðum CFC-skýrslum. 
Ásmundur G. Vilhjálmsson, sér-
fræðingur í skattarétti, segir þessa 
aðferð Sigmundar við skattskilin 
ekki í samræmi við skattalög.

„Þvert á móti þá ber aðilum sem 
ekki eru í atvinnurekstri einmitt að 
skila inn skýrslunum, en þeir sem 
eru í atvinnurekstri eru undanþegn-
ir skilaskyldunni,“ segir Ásmundur.

Bjartmar Oddur Þeyr Alexanders-
son, meðlimur Jæja-hópsins, segir 
útskýringu Sigmundar á því hvers 
vegna þau hjónin skiluðu ekki inn 

CFC-skýrslu ekki fullnægjandi.
Hann segir einnig að mótmælin á 

Austurvelli hafi ekki snúist um það 
hvort hann hefði staðið skil á skatti 
eða ekki. „Það var enginn að ásaka 

hann eða konu hans um skattsvik. 
Aðalásökunin var sú að hann tók 
félagið ekki fram í hagsmunaskrán-
ingu þingsins,“ segir Bjartmar. 
– gag, þv

Skattskilin eru ekki í samræmi við lög

Sigmundur Davíð birti upplýsingar um eignir og skattgreiðslur.  Fréttablaðið/Ernir

Við höfum fundið 
fyrir auknum áhuga 

fólks á að taka þátt í okkar 
starfi.
Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri 
hreyfingarinnar – græns framboðs 

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@365.is
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w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

1956 - 2016

ÁRA Húsasmiðjan fagnar
60 ára afmæli

Skoðaðu öll tilboðin í 
Húsasmiðjublaðinu

Garðsett Hraun
3899573

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

29.590kr

36.990 kr

20%
afsláttur

af ÖLLUM 
garðhúsgögnum

Gasgrill Weber Q3200
Létt og meðfærilegt gasgrill, stór grillflötur, 
Postulín glerungshúðaðar grillgrindur úr 
pottjárni. Brennari: 6,35 kW/h—21.700 BTU.
3000380

Gasgrill Broil King Royal 320
3 ryðfríir brennarar: Dual tube 8,8kW/h, rafstýrður 
kveikjari, grillgrind úr pottjárni, postulínshúðuð 
vermigrind.
3000604

ÞÚ SPARAR: 10.000 kr

49.990kr
59.990 kr

1.199kr
1.790 kr

33%
afslátturStjúpur 10 stk. í bakka.

BLÓMAVALS

PALLAEFNI
Byggjum á betra verði

29%
afsláttur

1.199kr
1.690 kr

Margarita.

SUMAR-

BLÓMIN

21x95 mm.
621600

28x95 mm
628600

185 kr/lm
Verð frá

215 kr/lm
Verð frá
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Sláttuvél TEXAS 
Razor 4610 með drifi
139 cc, sláttubreidd 46 cm, 
sláttukerfi 3in1, 6 hæðastillingar.
5085301

15%
afsláttur

38.245kr
44.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

24%
afsláttur

Sláttuvél IKRA ELM 1434U
1400w, 34 cm slátturbreidd, 
35 ltr. safnkassi, 5 þrepa hæðarstilling 
25-65 mm, 
eitt handtak.
5085137

15.956kr
20.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

76.990kr
99.900 kr
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HYUNDAI ix35 COMFORT
Nýskr. 02/15, ekinn 29 þús km. 
dísil, beinskiptur.

VERÐ!
4.790 þús.Rnr. 120961

FRÁBÆR

KAUP

ÚRVAL
BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM KJÖRUM!

KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI! 

NOTAÐRA BÍLA

VW PASSAT ECOFUEL
Nýskr. 07/12, ekinn 71 þús km. 
bensín, sjálfskiptur

Rnr. 283659

VERÐ kr. 2.890 þús.

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT CLIO EXPRESSION
Nýskr. 04/15, ekinn 15 þús km. 
dísil, beinskiptur.

Rnr. 370028

VERÐ kr. 2.390 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i10 COMFORT
Nýskr. 06/15, ekinn 28 þús km. 
bensín, beinskiptur.

Rnr. 120987

VERÐ kr. 1.790 þús.

FRÁBÆR

KAUP

BMW X5 xDrive 25d 
Nýskr. 06/14, ekinn 31 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.

Rnr. 283641

VERÐ kr. 9.490 þús.

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN NOTE VISIA
Nýskr. 09/15, ekinn 8 þús km. 
dísil, beinskiptur.

Rnr. 103515 

VERÐ kr. 2.490 þús.

FRÁBÆR

KAUP

LEXUS CT200h
Nýskr. 05/12, ekinn 43 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

Rnr. 143391

VERÐ kr. 3.180 þús.

FRÁBÆR

KAUP

Kjaramál Nýr kjarasamningur 
milli sjómanna og útgerðarmanna 
er fullgerður að mestu en beðið er 
ákvörðunar um aðkomu stjórn-
valda. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins stendur ekki annað 
í vegi fyrir undirritun en vilyrði um 
ákveðna skattaívilnun sjómönnum 
til handa.

Svars er sagt að vænta á næstu 
dögum um hvort stjórnvöld leggist 
á árar með viðsemjendum og liðki 
fyrir nýjum samningi.

Ekki liggur nákvæmlega fyrir 
um hvaða aðgerðir er að ræða, en 
þær eru þó sagðar snúast um skatt-
frelsi á hluta tekna sjómanna, á 
svipaðan hátt og farið sé með dag-
peningagreiðslur til launamanna. 
Upphæðirnar sem um sé að ræða 
séu ekki háar en þó þannig að þær 
skipti sjómenn máli.

Sjómannaafsláttur, sem sjó-
menn nutu áður, féll niður frá og 
með tekjuárinu 2014. Hann nam 
árið 2013 alls 246 krónum á dag, að 
því er fram kemur á vef Ríkisskatt-
stjóra, og náði til daga þar sem skylt 

var að lögskrá menn á sjó, auk daga 
þar sem sjómenn áttu rétt á veik-
indalaunum.

Frá því í lok apríl hafa verið vænt-
ingar um að takast mætti að ljúka 
samningum Sjómannasambands 
Íslands við SFS (Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi, áður LÍÚ) á allra næstu 
dögum, einungis ætti eftir að „hnýta 
nokkra lausa enda“.

Viðræður sjómanna og útgerðar-
manna voru teknar upp á ný á síð-
asta ári, en sjómenn hafa verið samn-
ingslausir frá því í ársbyrjun 2011.

Viðræður gengu þó hægt þegar 
liðið var á árið og hafðar uppi kröfur 
beggja vegna sem viðsemjendur áttu 
bágt með að sætta sig við. Þar á meðal 
voru kröfur sem sjómenn hafa haft á 
lofti um að allur afli fari á markað og 
kröfur útgerðarmanna um aukna 
þátttöku sjómanna í kostnaði við 
útgerðina, þar á meðal veiðigjöldum 
og olíukostnaði.

Nokkur kurr var kominn í sjó-
menn þegar upp úr viðræðum 
slitnaði í desember og var gengið í 
það milli jóla og nýárs að kanna hug 
sjómanna til mögulegra verkfallsað-
gerða. Á nýja árinu var orðið ljóst að 
vilji væri meðal sjómanna til að taka 
slaginn.

Viðræður voru hins vegar teknar 
upp að nýju í mars og hefur verið 
nokkur gangur í þeim síðan þá. 
Reyna átti til þrautar að ná lendingu 
í viðræðum til að afstýra aðgerðum. 
Helstu ágreiningsefni voru tekin út 
fyrir sviga og stefnt að því að ná 
samningi sem næði utan um þá 
þætti sem menn gætu komið sér 
saman um. olikr@frettabladid.is

Sjómenn bíða svars 
um skattaívilnun
Útgerðarmenn og sjómenn hafa í megindráttum komið sér saman um nýjan 
kjarasamning. Beðið er svara frá ríkinu um mögulega aðkomu að samningi með 
skattaívilnun til handa sjómönnum. Sjómenn hafa verið samningslausir frá 2011.

Kvikmyndahátíðin í Cannes var sett í gær í 69. sinn. Mikið var um dýrðir á rauða dreglinum en eins og sést 
var gríðarlegur fjöldi ljósmyndara samankominn til að ná myndum af helstu stjörnum kvikmyndabransans. 
Nýjasta kvikmynd Woody Allen, Café Society, var opnunarmynd hátíðarinnar. NordicPhotos/AFP

Örtröð við rauða dregilinn

Nokkur kurr var kominn 
í sjómenn þegar upp úr 
viðræðum slitnaði í desem
ber og var gengið í það milli 
jóla og nýárs að kanna hug 
sjómanna til mögulegra 
verkfallsaðgerða. Á nýja 
árinu var orðið ljóst að vilji 
væri meðal sjómanna til að 
taka slaginn.
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Á neðstu hæð fjölbýlishúsaklasa við 

Garðatorg opnar nú hvert 

þjónustufyrirtækið af öðru, glæsilegar 

sérverslanir, veitingastaður og 

förðunarskóli. Staðurinn er miðsvæðis, 

í alfaraleið á höfuðborgarsvæðinu og 

kærkomin viðbót í verslanaflóru 

Garðabæjar og nærbyggða. 

Verslun fyrir sælkera 

sprottin af brennandi 

mataráhuga

ZEISS háskerpuglerin, 

ein bestu sjónglerin sem 

völ er á 

Staðurinn sem allir vilja 

fara á – aftur og aftur

Fjölbreytt úrval gleraugna og sólgleraugna en 

einnig er boðið upp á sjónmælingar sem 

augnlæknar framkvæma í versluninni. Gleraugna- 

Pétur selur ZEISS háskerpuglerin sem talin eru ein 

bestu sjónglerin sem völ er á.

Evrópsk húsgögn og húsmunir sem standast 

ströngustu gæða- og endingarkröfur. Verslunin 

hefur um árabil þjónustað fyrirtæki og stofnanir en 

Willamia á Garðatorgi býður nú upp á breiðara úrval 

af gæðavörum fyrir heimilið. 

Á blómaverkstæðinu fæst fjölbreytt úrval skreytinga 

eftir Auði sem er lærður blómaskreytingameistari. 

Auður sækir innblástur í verk sín í náttúruna og býr 

til fjölmarga hluti frá grunni, s.s. krossa, kerti og 

ýmiskonar skrautmuni. 

Mud Studio er fyrsti alþjóðlegi förðunarskólinn á 

Íslandi sem býður upp á alþjóðleg réttindi og 

útskrifar nemendur með viðurkennda prófgráðu. 

Einnig eru í boði stök námskeið og almenn fræðsla 

um allt sem viðkemur útliti og förðun. 

Ný�
Við erum hér:

600m

Vífilsstaðavegur
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Lifandi blóm og 

náttúrulegar skreytingar

Garðbæingar fá 

sportvöruverslun

Alþjóðlegur förðunarskóli 

Evrópsk gæðahúsgögn 

í úrvali

Ný� á Garðatorgi
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KJÖT & FISKUR
BERGSTAÐASTRÆTI

EST 2014

Sportland selur allt til íþróttaiðkunar en sérhæfir sig 

einnig í markmannshönskum, handboltavörum og 

búningaþjónustu fyrir íþróttafélög, hópa og 

fyrirtæki. Á meðal vörumerkja í Sportlandi: Better 

Bodies, Gasp, Uhlsport og Kempa.

Náttúrulegar heilsu- og 

snyrtivörur og fallegar 

vörur á heimilið

Sælkerabúðin Kjöt og fiskur leggur kapp á gott úrval 

af ferskum fiski og gæðakjöti en einnig er boðið upp 

á tilbúinn mat og margskonar meðlæti sem Ari 

Posocco töfrar fram í sérútbúnu eldhúsi á staðnum.

Metnaðarfullur eðalmatseðill úr úrvals hráefni. 

Mathús Garðabæjar er staður þar sem fólk kemur 

saman og nýtur stundarinnar í mat og drykk. 

Mathúsið aðstoðar og ráðleggur einnig við stórar og 

smáar veislur. 

Verslunin Maí er lífsstílsverslun sem sérhæfir sig í 

náttúrulegum heilsu- og snyrtivörum ásamt 

fallegum hlutum fyrir heimilið.
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NÝR ISUZU D-MAX 
VERÐ FRÁ 5.790.000 BEINSKIPTUR, 6 GÍRA

ISUZU D-MAX ER EINN HAGKVÆMASTI OG STERKASTI 
PALLBÍLL SEM UM GETUR 
EYÐSLA AÐEINS 7,4 l/1OO km*

TILBOÐ
NÚNA FYLGIR ÖLLUM ISUZU D-MAX

DRÁTTARBEISLI OG HEITKLÆÐNING Á PALLINN
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

35OO kg
NÝTT  MEIRI DRÁTTARGETA

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Aðalatriðið er að birta textann. 
Allan textann,“ segir Rosa 
Pavinelli um viðræður Banda-

ríkjanna, Evrópusambandsins og fleiri 
ríkja um TISA-samninginn, sem snýst 
um þjónustuviðskipti milli ríkja.

Pavinelli er framkvæmdastjóri 
Alþjóðasambands opinberra starfs-
manna, PSI. Hún hefur gagnrýnt 
leyndina sem hvílir yfir viðræðunum 
og óttast að stjórnvöld ríkjanna séu 
alltof værukær gagnvart hagsmuna-
þrýstingi frá stórfyrirtækjum. „Stað-
reyndin er sú að borgurunum og lýð-
ræðinu stafar hætta af þessari leynd,“ 
segir hún. 

„Þetta var ekki svona áður. Í samn-
ingalotunum um Alþjóðaviðskipta-
stofnunina, WTO, var allt uppi á 
borðum. Við í launþegahreyfingunni 
höfðum fullan aðgang að textanum, 
gátum rýnt í hann og gert athuga-
semdir.“ Hún segir þessu öðru vísi 
farið í nýrri viðræðum um stóra við-
skiptasamninga.

Allt sem ekki er tilgreint
Pavinelli segir annað mikilvægt atriði 
líka frábrugðið í þessum nýrri samn-
ingum. Það snýst um hvernig ríki 
undanskilja tiltekin ákvæði sem þau 
vilja ekki gangast undir. 

„Áður var það þannig að aðildarrík-
in gerðu lista yfir þau ákvæði, sem þau 
vildu taka þátt í og þurftu ekki að hafa 

áhyggjur af neinu öðru. Nú er þetta 
orðið öfugt, þannig að ríkin þurfa að 
gera lista yfir þau ákvæði, sem þau 
vilja ekki taka þátt í. Þetta þýðir að 
þau eru sjálfkrafa aðilar að öllu sem 
ekki er með á þeim lista. Þannig að ef 
það til dæmis gleymist að undanskilja 
himnuskiljun fyrir nýrnasjúklinga, þá 
verður opnað á einkarekstur í þeim 
geira. Og hvað svo með nýja tækni 
og nýjar þjónustugreinar, sem falla 
þá sjálfkrafa undir samninginn af því 
að ekki var búið að undanskilja það 
skýrum orðum? Og hver veit hvað 
gerist eftir 50 ár?“

Að auki sé þessum viðræðum nú 
háttað þannig, að einungis ríkin sem 
taka þátt í viðræðunum geti samið um 
efni þeirra. Önnur sem bætast í hóp-
inn síðar hafi ekkert um þau að segja.  

Leyndin rofin
Wikileaks birti á síðasta ári nokkrum 
sinnum fjölmörg leyniskjöl frá TISA-
viðræðunum, og Greenpeace-sam-
tökin gerðu slíkt hið sama nú í maí.  

Birting skjalanna hefur varpað ljósi 
á margt, sem áður var hulið leynd. 
Pavinelli segir að svo virðist sem birt-
ing skjalanna og gagnrýni í kjölfar 
hennar hafi haft einhver áhrif á við-
ræðurnar þótt meginstefna þeirra hafi 
ekki breyst. „Mér sýnist Evrópusam-
bandið sýna af sér meiri háttvísi og 
forðast að vera með of mikinn þrýst-
ing. Það hefur til dæmis verið fljótara 
að fallast á gagnrýni á hugmyndir um 
að yfirþjóðlegt vald verði sett á stofn 
til að skera úr um ágreining milli ríkja 

og fyrirtækja. Slíkt yfirþjóðlegt vald 
kemur í veg fyrir að ríki geti sett reglur 
sem fyrirtæki, sem starfar þar, þarf að 
fara eftir.“

Ekkert að óttast, segir Merkel
Leyndin er þó ekki alger. Evrópusam-
bandið hefur birt öll skjöl, sem frá 
því koma um þessa samninga, þar á 
meðal samningsmarkmið sín á mis-
munandi stigum umræðunnar.

Hið sama hafa Íslendingar gert. 
Utanríkisráðuneytið er með öll 
aðgengileg plögg á sinni vefsíðu.

Þá fullyrðir framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins að endanleg niður-
staða samninganna muni ekki fela í 
sér neina skerðingu á neytendavernd, 
umhverfisvernd eða kröfum um mat-
vælaöryggi.

Angela Merkel Þýskalandskanslari 
hefur ítrekað fullyrt að Þjóðverjar 
þurfi ekkert að óttast, að ekki verði 
slegið af neinum gæðakröfum í frí-
verslunarsamningi við Bandaríkin.

Merki um upplausn?
„Ég vona það svo sannarlega,“ segir 
hún, spurð um vangaveltur í þýskum 
fjölmiðlum nýverið, þar sem greint 
er frá merkjum þess að samningavið-
ræðurnar séu að leysast upp vegna 
þess að Evrópuríki muni aldrei skrifa 
undir ítrustu kröfur stórfyrirtækj-
anna. „En ég get engu spáð. Það sem 
ég sé er að alþjóðafyrirtækin beita 
miklum þrýstingi og hótunum en 
stjórnvöld sýna lítinn áhuga á því að 
verja hagsmuni almennings.“

Vill að allt sé uppi á borðum í TISA 
Rosa Pavinelli segir TISA-viðræðurnar ógn við bæði lýðræðið og almenning. Leyndin sem hvílir yfir þeim sé hættuleg, stórfyrirtæki 
beiti þrýstingi bak við tjöldin og hagsmunir almennings séu vanræktir. Leyniskjöl hafi varpað ljósi á margt en breyti ekki stefnunni. 

Rosa Pavanelli segir stjórnvöld sýna lítinn áhuga á að verja hagsmuni almennings. 

TISA

Trade in Services Agreement
Samningur um frelsi í  
þjónustuviðskiptum

l  Viðræður standa yfir.
l  Fimmtíu aðildarríki, þar á meðal 

öll ríki Evrópusambandsins og 
Evrópska efnahagssvæðisins, 
Bandaríkin, Kanada, Noregur, 
Sviss og Japan.

Þetta var ekki svona 
hér áður fyrr. Í 

samningalotunum um 
Alþjóðaviðskiptastofnunina, 
WTO, var allt uppi á borð-
um.
Rosa Pavanelli,  
framkvæmdarstjóri 
PSI 

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardag

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Lokað á Hvítasunnudag og annan í Hvítasunnu

DC 5000
Þriggja sæta sófi.  
Grátt slitsterkt áklæði.  
Einnig fáanlegur tveggja sæta.  
Stærð: 3ja 203 x 79 H: 81 cm.  

 153.993 kr.   
 219.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

ANDREW
Sterkbyggðir stólar 
fyrir eldhúsið eða  
borðstofuna. 
Svart bundið leður.

 13.990 kr.  
 19.990 kr.

PINTO 
Hornsófi. 2H3 eða 3H2.
Slitsterkt áklæði, grátt eða svart. 
Hátt bak og þægilegur.
Stærð: 260 x 210 x 88 cm.  159.992 kr.   199.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
50%
SMÁVARA FRÁ
SALT&PEPPER

PINNACLE
Klæddur svörtu leðri  
á slitflötum.  
Stærð: 84 × 90 × 100 cm

 125.993 kr.  
 179.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

HÁTÍÐARTILBOÐ
Í TILEFNI HVÍTASUNNUNNAR

MAGAN Borðstofustóll í fjórum 
útfærslum. Dökkgrár  

eða dökkrauður 
með dökkum 

eða ljósum 
viðarfótum.

 19.990 kr.   
27.990 kr.



Á fyrsta ársfjórðungi 2016 bættist 
billjón dollara við heildarumfang 
skulda í Kína. Óttast er að skuldir 
Kína séu að verða of miklar.

Business Insider greinir frá því að 
skuldir einkaaðila í Kína séu orðn-
ar svo miklar að eina dæmið um 
slíkar skuldir hafi fundist á Írlandi 
rétt fyrir kreppu árið 2008, sam-
kvæmt greiningaraðilanum Andrew 
Garthwaite hjá Credit Suisse. Þegar 
skuldirnar voru svona miklar á 
Írlandi var stutt í að fasteignabólan 

þar í landi spryngi og að atvinnu-
leysi þrefaldaðist.

Garthwaite segir bólu ríkja á hús-
næðismarkaði í Kína. Hann bendir 
á að lán deilt með landsframleiðslu 
hafi hækkað meira á sjö ára tíma-
bili en í nokkru öðru landi (fyrir 
utan Írland fyrir kreppu). Skuldir 
deilt með vergri landsframleiðslu í 
Kína eru nú 36 prósentum hærri en 
meðaltal síðustu 25 ára og nema um 
240 prósentum.

Erfitt er að spá um þróun skulda-

vandans í Kína, en engu að síður er 
hann verri þar í landi en í nokkru 
öðru landi í dag. – sg

Óttast umfang skuldavandans í Kína

Niðurstöður tilraunverkefnis 
um styttingu vinnuvikunnar hjá 
Reykjavíkurborg benda til þess að 
starfsmönnum hafi tekist að sinna 
verkefnum sínum til fulls þrátt 
fyrir fjórum til fimm klukkutímum 
styttri vinnuviku. Enginn auka-
kostnaður fylgdi tilrauninni fyrir 
utan bakvakt á föstudagseftirmið-
dögum hjá Barnavernd.

Niðurstöður benda til þess að með 
styttri vinnuviku sé andleg og líkam-
leg líðan starfsmanna betri, starfs-
ánægja eykst og tíðni skammtíma-
veikinda lækkar. Sóley Tómasdóttir, 
forseti borgarstjórnar og formaður 
stýrihóps um innleiðingu verkefnis-
ins, segir tvímælalaust jákvæð áhrif 
af þessari tilraun. Hún segir æskilegt 
að halda áfram með verkefnið til að 
mæla hvort jákvæð áhrif vari.

Frá 1. mars 2015 til 1. mars 
2016 fór fram tilraun með stytt-
ingu vinnuviku í Þjónustumið-
stöð Árbæjar og Grafarholts og hjá 
Barnavernd; tveimur vinnustöðum 
þar sem álag var talið mikið. Hjá 
Barnavernd var vinnuvikan stytt 
um fjóra klukkutíma með því að 
loka eftir hádegi á föstudögum, þá 
tók bakvakt við. Hjá Þjónustumið-
stöðinni var lokað klukkan þrjú í 
stað fjögur alla virka daga. „Við átt-
uðum okkur strax á því að það er 
mikilvægt að laga þetta að hverjum 
vinnustað fyrir sig,“ segir Sóley.

„Verkefnið hefur gengið snurðu-
laust fyrir sig. Það hafa verið mjög fáar 
hindranir í veginum. Báðir vinnu-
staðir tóku sínar daglegu venjur til 
gagngerrar skoðunar, þeir veltu fyrir 
sér tímastjórnun, lengd kaffipása, og 
funda. Niðurstöður og samtöl við fólk 
sem tók þátt benda til þess að fólk 

nýti tímann sem það er í vinnunni 
betur til vinnu,“ segir hún.

Sóley segir að þó að þessar vís-
bendingar séu til staðar þá sé ýmis-
legt sem þörf sé á að skoða frekar, til 
dæmis hvort fólk sem vinni styttri 
vinnuviku sé að taka á sig auknar 
byrðar heima. „Niðurstöður til-
raunarinnar verða formlega kynnt-
ar á málþingi í Ráðhúsi Reykjavíkur 
klukkan tvö í dag. Það væri gaman 
ef málþingið í dag yrði til að kveikja 
í almenna vinnumarkaðnum til að 
skoða þetta,“ segir Sóley Tómas-
dóttir. saeunn@frettabladid.is

Jákvæð áhrif af 
styttri vinnudegi
Starfsmenn Reykjavíkurborgar náðu að sinna verk-
efnum sínum til fulls á 35 tíma vinnuviku og  
veikindi drógust saman í tilraunaverkefni. 

Greiningaraðili hjá Credit Suisse telur að bóla ríki á húsnæðismarkaði í Kína. 
Fréttablaðið/aFP

240%
nema skuldir deilt með vergri 
landsframleiðslu í Kína.

ViðsKipti

Enginn aukakostnaður fylgdi tilrauninni fyrir utan bakvakt á föstudagseftirmiðdögum hjá barnavernd. Fréttablaðið/DaníEl

Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
S: 587 2123

FJÖRÐUR      
S: 555 4789

SELFOSS   
S:482 3949

2015 POSTER/DURATRAN IMAGE CHOICES
Imagery expires December 31, 2015

UNITED STATES OR INTERNATIONAL

VW IMAGE 5
Styles featured: Nolita

*Vera Wang Salon- Available at
select locatons.

VW IMAGE 5
Styles featured: Inanna

VW IMAGE 5
Styles featured: V367

VW IMAGE 1
Styles featured: Inanna

VW IMAGE 2 
Styles featured: V430
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VW IMAGE 3
Styles featured: V368
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Úrval af
sólgleraugum

BÍLDSHÖFÐA
AKUREYRI 
SELFOSSI

ALLT FYRIR
BOLTANN!

6.990
PUMA

EVOSPEED 5.4

Það væri gaman ef 
málþingið í dag yrði 

til að kveikja í almenna 
vinnumarkaðnum til að 
skoða þetta.

Sóley Tómasdóttir  
forseti borgar-
stjórnar

35
tíma vinnuvika skilaði sömu 
niðurstöðum hjá Þjónustu-
miðstöðinni.
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Tengibox og kaplar

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Kapalkefli 10m 
H05vv-F3G1,5mm   

2.990

Rafmagnssnúra  
25m H05vv F3G1,5   

5.490
Einnig 15m kr. 3.190
10 mtr  kr. 2.590
25mtr IP44 H07RN 
F3G1,5 kr. 7.790

Fjöltengibox  IP44 
H07RN F3G1,5   
1,5 m snúra  

1.990
Kapalkefli 50mtr H05vv-F 3G1,5mm   

8.990 
25mtr H05vv-F 3G1,5mm  6.190
25mtr H05vv F3G1,5mm  4.190 

Rafmagnskefli Pro 25m 
H07RN-F 3G1,5mm 

8.590

3 fasa rafmagnssnúrur 25m 
32amp 5G4  

19.900
einnig 25m 32Amp 5G6 24.990
& 63Amp 25m 5G10 29.990

Tengibox 1x32A-
1 x 16-4x230v

21.990
Tengibox 1x32A-
2x16-4x230 v

29.900

Staðan sem komin er upp við 
Mývatn virðist ekki aðeins ætla að 
varpa ljósi á hvort sérlög um vernd 
Mývatns og Laxár eru aðeins orðin 
tóm heldur einnig prófsteinn á ný 
náttúruverndarlög sem Alþingi 
samþykkti einum rómi í vetur.

Fjallað var um ástandið við 
Mývatn og fráveitumál Skútustaða-
hrepps á þinginu á þriðjudag. Þar 
kom fram þverpólitískur vilji til 
þess að stjórnvöld brygðust tafar-
laust við. Steingrímur J. Sigfússon, 
þingmaður Vinstri grænna, gerði 
það að tillögu sinni að tafarlaust 
kæmi til fjárveiting til handa Skútu-
staðahreppi til að hefja umbætur 
á fráveitumálum sveitarfélags-
ins – einum af þeim þáttum sem 
mannshöndin getur sannarlega 
haft áhrif á í hinu flókna samspili 
sem sambúð manns og náttúru 
er við Mývatn. Þar vísaði hann til 
röksemda stjórnvalda um að lítið 
væri hægt að gera áður en fullvissa 
sé fyrir því hvað veldur lífríkinu 
við Mývatn svo miklum skaða sem 
raun ber vitni. 

Svandís Svavarsdóttir, þing-
maður Vinstri grænna og fyrrver-
andi umhverfisráðherra, benti á í 
þingræðu sinni á þriðjudaginn að 
vissulega væri ekkert sannað hversu 
mikið álagið á vatnið er af manna-
völdum. Hins vegar þyrftu ný nátt-
úruverndarlög að skoðast í því ljósi 
og vitnaði til 9. greinar laganna þar 
sem segir: Ef hætta er á alvarlegum 
eða óafturkræfum náttúruspjöllum 
skal skorti á vísindalegri þekkingu 
ekki beitt sem rökum til að fresta 
eða láta hjá líða að grípa til skil-
virkra aðgerða sem geta komið í 
veg fyrir spjöllin eða dregið úr þeim.

„Þetta samþykktum við öll á 
Alþingi Íslendinga í vetur sem leið, 
þ.e. varúðarregluna samkvæmt Ríó-
yfirlýsingunni. Þessi regla segir að 
við getum ekki skákað í því skjóli 

að við vitum ekki hversu mikið 
er um að kenna sambúðinni við 
manninn, að hve miklu leyti er um 
að ræða náttúrulegar sveiflur o.s.frv. 
Okkur ber að grípa inn í og okkur 
ber að láta náttúruna njóta vafans. 
Og ég vil biðja hæstvirtan ráðherra 
að segja nokkur orð um þessi mál 
í lok þessarar umræðu, þ.e. hvort 
við séum ekki alveg sammála um 
að nýsamþykkt náttúruverndarlög 
skeri úr um okkar skyldu gagnvart 
vatninu þegar þetta ástand blasir 
við,“ sagði Svandís.

Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- 
og auðlindaráðherra, varð ekki við 
þessari ósk Svandísar. Hitt liggur þó 
fyrir að ný náttúruverndarlög voru 

samþykkt samhljóða 12. nóvem-
ber í fyrra og var sérstaklega til þess 
tekið af þingmönnum allra flokka 
hversu vel tókst til, og haft á orði að 
þvert á orðaskak og ósætti þá væri 
hægt að lenda góðum málum með 
samstarfi, þó það hafi tekið tíma.

Af þessu tilefni sagði Sigrún í við-
tali við RÚV að þingið hefði þurft 
á tímanum að halda enda hefði 
margt breyst á tveimur árum, ekki 
síst gríðarleg fjölgun ferðamanna. 
Ráðherra fagnaði niðurstöðunni; 
leikreglur hefðu verið skýrðar en 
um leið settar auknar kröfur á ráðu-
neyti og stofnanir.

Röksemdin að baki varúðar-
reglunni er óvissa, í flestum til-

vikum vísindaleg óvissa og skortur 
á upplýsingum, um hvort ákveðnar 
aðgerðir eða eftir atvikum aðgerða-
leysi muni hafa óæskileg áhrif á 
umhverfið. Þrátt fyrir óvissu ber 
eftir sem áður að grípa til fyrir-
byggjandi varúðarráðstafana jafn-
vel þótt ekki sé mögulegt að sýna 

fram á orsakatengslin á milli til-
tekinna afhafna og áhrifa þeirra.

Fram að lagasetningunni 12. 
nóvember í fyrra hafði varúðar-
reglan ekki verið útfærð með 
skýrum hætti í lögum um náttúru-
vernd. Hins vegar má það fylgja 
sögunni að á varúðarsjónarmiðum 
var byggt í dómi Hæstaréttar árið 
1997 um laxagengd í efri hluta 
Laxár, affalls Mývatns. Til grund-
vallar niðurstöðu Hæstaréttar fyrir 
því að leyfa ekki landeigendum að 
gera laxi kleift að ganga í efri hluta 
Laxár var sérstaða svæðisins sem 
er friðað með sérstökum lögum, 
og þeim þannig meinað að standa 
að aðgerðum er tefldu lífríkinu í 
Laxá og Mývatni í tvísýnu, að mati 
vísindamanna.

Mývatn er prófsteinn á nýja löggjöf
Ný náttúruverndarlög virðast skuldbinda stjórnvöld til að bregðast tafarlaust við grafalvarlegu ástandi í lífríki Mývatns en óhemju 
magn blábaktería er í vatninu. Það kemur til viðbótar þeim skyldum sem sérlög um vernd sem um svæðið gilda leggja þeim á herðar. 

Óhemju magn blábaktería í Mývatni tvö síðastliðin sumur er skýrt merki ofauðgunar í vatninu af mannavöldum, er mat sér-
fræðings um lífríki vatnsins. Fréttablaðið/VilhelM

Lífríki Mývatns 
undir miklu álagi:

l Óhemju magn blábaktería í 
Mývatni tvö síðastliðin sumur 
er skýrt merki ofauðgunar í 
vatninu af mannavöldum.

l Niðurstöður mælinga í fyrra-
sumar sýndu tólffalt það magn 
sem talið er óhóflegt í leið-
beiningum WHO.

l Engum vafa er talið undirorpið 
að athafnir manna hafi aukið 
bakteríuvöxtinn svo óhóflega 
með losun næringarefna í 
Mývatn – og þar komi meðal 
annars til frárennsli frá þéttbýli, 
áburðargjöf og iðnrekstri.

l Kúluskítur sem er friðlýst 
tegund virðist vera horfinn úr 
Mývatni.

l Bleikja er á undanhaldi á 
svæðinu – stofninn er svo gott 
sem horfinn.

l Hornsílastofn Mývatns mældist 
afar lítill í fyrrasumar.

l Mikill ferðamannastraumur set-
ur aukaálag á vistkerfi svæðisins 
bæði hvað varðar fráveitur og 
ágang á náttúruverndarsvæði.

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

viðskipti Þær eignir sem ríkið fékk 
afhentar með stöðugleikafram-
lögum föllnu bankanna á að selja 
í opnu útboði. 

„Sala eða ráðstöfun skal eiga sér 
stað að undangengnu opnu tilboðs-
ferli þar sem gætt er gagnsæis og 
jafnræðis bjóðenda,“ segir í svari 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins 
við fyrirspurn Fréttablaðsins um 
eignasölu í gegnum félagið Lindar-
hvol ehf.

Félagið var stofnað í apríl, á að 
hafa umsjón með sölu eignanna 
sem féllu ríkinu í skaut, að undan-
skildum Íslandsbanka sem heyrir 
undir Bankasýslu ríkisins.

Félagið hefur þegar hafið störf en 
í stjórn þess sitja Þórólfur Arason, 
skrifstofustjóri í fjármála- og efna-
hagsráðuneyti, og Haukur C. Bene-
diktsson, forstöðumaður Eigna-
safns Seðlabanka Íslands.

Við umsýslu, fullnustu og sölu 
eignanna á að leggja áherslu á 
gagnsæi, hlutlægni, jafnræði og 
hagkvæmni samkvæmt svari ráðu-
neytisins. „Með hagkvæmni er átt 
við að leitað sé hæsta verðs eða 
markaðsverðs.“

Þá segir jafnframt að almenna 
reglan verði opið söluferli, bæði 
við sölu óskráðra og skráðra eigna.

Skráðar eignir verði seldar í 
gegnum Kauphöll að undangengnu 
ferli þar sem söluaðili verður val-
inn. 

„En óskað verður eftir tilboðum í 
söluþóknun vegna sölu á umrædd-
um eignum og lægsta tilboði verður 
tekið.“

Áætlað er að eignirnar sem 
Lindarhvoll hefur umsjón með 
sölu á séu metnar á um 60 milljarða 
króna. Þar á meðal er hlutur í 16 
hlutafélögum, t.d. í Sjóvá, Reitum, 
Dohop, Lyfju, Símanum og Eim-
skipum auk skuldabréfa á Arion 
banka, Hitaveitu Suðurnesja og 
ríkissjóð og Lánasjóð sveitarfélag-
anna. – ih

Selja á stöðugleikaeignir í opnu ferli  

bjarni benediktsson fjármálaráðherra hefur sagt talsverðan áhuga á ákveðnum 
óskráðum eignum sem komust í ríkiseigu með stöðugleikaframlögum. 
Fréttablaðið/anton brink

En óskað verður 
eftir tilboðum í sölu-

þóknun vegna sölu á um-
ræddum eignum og lægsta 
tilboði verður tekið.
Úr svari fjármála- og efnahagsráðu-
neytisins

Svandís  
Svavarsdóttir 
þingmaður Vinstri 
grænna 
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NÚ Í VERSLUNUM NÁLÆGT ÞÉR

Nói Síríus kynnir:

Nóa
Lakkrís

Síríus
Rjómasúkkulaði

Rétta bragðið Sjálfbærni - Samfélagsábyrgð

Þegar tvær íslenskar hetjur sameinast gerist eitthvað stórkostlegt.

Nóa Lakkrís er ekta íslenskur lakkrís. Hann er sætur og krö�ugur í senn. Hann er lungamjúkur, með djúpu 
lakkrísbragði og anísundirtóni, sem tryggir þér alveg einstaka bragðupplifun. Síríus súkkulaði þekkja Íslendingar 

vel og hafa átt í ástarsambandi við um árabil. Hið silkimjúka Síríus rjómasúkkulaði bráðnar uppi í þér og í Nóa 
Rjómaperlum umlykur það mjúkan lakkrísinn, sem er einmitt þróaður til að fara einstaklega vel með súkkulaði. 

Saman mynda Nóa Lakkrís og Síríus rjómasúkkulaði einstakt par sem þú átt hreinlega e�ir að elska.
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Samfylkingin þarf að taka verulegum breytingum á 
næstu vikum til að geta gegnt hlutverki sínu sem 
valkostur jafnaðarfólks í kosningunum í haust. 

Flokkurinn er með átta til tíu prósenta fylgi sem er að 
mestu meðal elstu kjósendanna. Okkur gengur afar 
erfiðlega að ná til yngra fólks. Áherslur okkar um sann-
gjarnt skattkerfi, öflugt heilbrigðis- og menntakerfi, 
auðlindir í almannaþágu og samkeppnishæft atvinnulíf 
eiga í dag brýnt erindi en virðast ekki ná til kjósenda. 
Þessi staða gerir okkur erfitt fyrir að laða til okkar nýtt 
fólk með nýjar hugmyndir. Vegna alls þessa tel ég að 
kominn sé tími á grundvallarbreytingu.

Þróun í takt við tímann
Til að hreyfing jafnaðarfólks geti þróast í takt við tímann 
verðum við að vera tilbúin til að byrja upp á nýtt. Það vil 
ég að Samfylkingin geri. Við eigum að skapa nýjan sam-
eiginlegan vettvang fyrir flokksfólk og fólk sem er sam-
mála okkur í pólitík en er utan flokka eða í öðrum stjórn-
málaflokkum. Fólk sem hefur frjálslyndi, félagshyggju, 
femínisma og jöfnuð að leiðarljósi. Fólk sem vill ekki vera 
hluti af fortíðinni en hefur brýnt erindi við samtímann. 
Hreyfing með nýja talsmenn með nýjar hugmyndir.

Þörf á nýrri hreyfingu 
Verði ég formaður Samfylkingar þá hyggst ég leiða 
flokkinn í þessa átt. Samfylkingin á að vera tilbúin að 
taka alvöru skref í átt til fólks sem er sammála okkur um 
lykiláherslur í íslenskum stjórnmálum. Við eigum að 
stofna nýja hreyfingu sem stefnir saman fólki frá miðju 
til vinstri. Hreyfingu sem rúmar fjölbreyttar raddir og 
mörg sjónarmið.

Ég vil að við stefnum að því að stofna nýja nútímalega 
stjórnmálahreyfingu. Sem formaður Samfylkingarinnar 
mun ég hefja samtal við aðra stjórnmálaflokka og fólk 
utan flokka, um mótun nýrrar hreyfingar með áherslu á 
auðlindir í almannaþágu, umhverfisvernd, nýja stjórnar-
skrá, jöfn tækifæri, öflugt velferðarkerfi og samkeppni í 
heilbrigðu atvinnulífi. Staðan í stjórnmálum krefst þess 
að við séum hugrökk, köstum burt klyfjum fortíðar og 
séum tilbúin til að stíga saman næsta skref í sögu jafn-
aðarfólks á Íslandi.

Verum hugrökk

 

Ég vil að við 
stefnum að 
því að stofna 
nýja nútíma-
lega stjórn-
málahreyf-
ingu.

 

Með því að 
notast við 
slík félög, 
leyna eignar-
haldi með 
því að fela 
raunverulega 
eigendur, er 
heimsins 
verstu 
starfsemi gert 
kleift að 
þrífast; 
hryðju-
verkum, 
mansali, 
vopnasölu og 
svo fram-
vegis.

Magnús Orri 
Schram
varaþingmaður 
og frambjóðandi 
til formanns 
Samfylkingar-
innar

Undanfarnar vikur hafa upplýsingar úr 
Panama-skjölunum svokölluðu mall-
að út og haft gríðarleg áhrif á samfé-
lag okkar. Sitjandi forsætisráðherra 
hefur þurft að segja af sér, boðað 
hefur verið til þingkosninga í haust 

og sitjandi forseti tók tímabundna ákvörðun um að 
hætta við að hætta við að sækjast eftir endurkjöri.

Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna opnuðu 
á mánudag fyrir gagnagrunn með skjölunum þar 
sem hægt er að skoða félög skráð á aflandssvæðum 
og einstaklingana sem þar búa að baki. Þar var að 
finna nöfn fleiri Íslendinga sem eiga eða hafa átt 
skráð félög í skattaskjólum víðs vegar um heiminn.

Þessi opinberun vakti hins vegar ekki jafn mikla 
athygli, hvað svo sem veldur því. Nöfn ákveðinna 
einstaklinga koma ef til vill einfaldlega engum á 
óvart. Eins hafði hinn gríðarlegi fjöldi Íslendinga 
sem átti aflandsfélög verið gefinn upp og mátti því 
eiga von á þessum upplýsingum.

Engu að síður hefur birting skjalanna hrundið 
af stað nauðsynlegri umræðu um skattaskjól og 
skaðsemi þeirra. Skjölin varpa ljósi á skattaundan-
skot aðila sem nóg áttu fyrir, tilfærslu á fjármunum í 
hruninu sem „hurfu“ og augljóst tap íslenska ríkisins 
og þannig allra þjóðfélagsþegna á þessum æfingum.

En það má ekki gleyma allra verstu hlið þess að 
hægt er að eiga fé og rekstur í skattaskjólum. Með 
því að notast við slík félög, leyna eignarhaldi með 
því að fela raunverulega eigendur, er heimsins 
verstu starfsemi gert kleift að þrífast; hryðjuverkum, 
mansali, vopnasölu og svo framvegis.

Í vikunni rituðu 300 hagfræðingar víða að opið 
bréf í tilefni af ríkjaráðstefnu um spillingu sem 
haldin verður í næstu viku. Leiðtogar 40 ríkja sækja 
ráðstefnuna. Þeir segja skattaskjólin þjóna hinum 
ríkari og alþjóðafyrirtækjum og að hagnaður þeirra 
sé á kostnað allra hinna. Tilvist skattaskjóla sé ekki 
óhjákvæmileg og gerðist ekki af sjálfu sér. Hún er 
meðvituð ákvörðun stærri ríkisstjórna og fjármála-
fyrirtækja, ásamt endurskoðenda- og lögfræðistof-
um. Hagfræðingarnir hvetja ráðstefnugestina til að 
taka stór skref í átt að því að útrýma skattaskjólum.

Birgitta Jónsdóttir Pírati spurði Bjarna Bene-
diktsson fjármálaráðherra hver stefna hans væri 
gagnvart skattaskjólum og hvort til greina kæmi að 
Ísland setti fordæmi varðandi það að banna slíka 
gjörninga. Bjarni svaraði því til að baráttan gegn 
skattaskjólum snerist um tiltekna afmarkaða þætti 
eins og peningaþvætti, afnám leyndar og skattsvik. 
Hann telur að lítill árangur myndi nást ef Íslend-
ingar ætluðu einir að stíga það skref án samstarfs við 
önnur ríki.

Það er rétt hjá ráðherra að alþjóðasamfélagið 
verður að leggjast á eitt við að útrýma slíkum 
svæðum og möguleikum áframhaldandi uppgangs 
auðstjórnunar í heiminum. En það er ekkert sem 
segir að Ísland geti ekki verið hluti af þeim hópi sem 
leiðir þá vegferð. Þeir sem skipta við glæpamenn 
samþykkja starfsemi þeirra. Erum við samþykk því?

Fordæmið

Dabbi Grensás
„Dabbi Grensás eins og flestir 
þekkja hann, var einn hættuleg-
asti gangsterinn á götunni forðum 
daga. Hann rúlaði Breiðholtinu 
eins vel og hann rúlaði Grensás-
veginum.“ Svona hljómaði 
lýsingin á manni sem árið 2008 
varð alræmdur í íslenskum fjöl-
miðlum fyrir ýmis fólskubrot. 
Davíð Oddsson forsetafram-
bjóðandi var líka mikið í fréttum 
árið 2008, sem seðlabankastjóri 
í miðju hruninu. Nú hefur hann 
opnað kosningaskrifstofu sína á 
Grensásvegi og gárungarnir sitja 
ekki á strák sínum. Búast má við 
því að Davíð verði kallaður Dabbi 
Grensás það sem eftir lifir kosn-
ingabaráttunnar. Sem borgar-
stjóri „rúlaði“ Davíð einmitt líka 
Breiðholti og Grensásvegi.

Halla í halla
Það má segja að Halla Tómasdótt-
ir sé eini forsetaframbjóðandinn 
sem keyrir áfram kosninga-
baráttu af alvöru en mælist varla í 
könnunum. Samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins er Halla með 1% 
fylgi. Þetta er sérstakt því fyrir 
örfáum mánuðum svöruðu 
margir því til að þeir vildu konu 
á Bessastaði. Halla talar líka fyrir 
„kvenlegum gildum“ eins og hún 
orðar það sjálf. Það er orðið alveg 
ljóst að Halla verður ekki næsti 
forseti en spurningin er hvort 
hún geti nýtt afgang baráttunnar 
í að eiga samtal við þjóðina, í stað 
þess að halla undir flatt. 
snaeros@frettabladid.is
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Undarlegir hlutir gerast nú 
allt í kringum okkur. Brezki 
Íhaldsflokkurinn, flokkur 

Winstons Churchill og Margrétar 
Thatcher, getur hæglega sprungið í 
loft upp í sumar ef Bretar ákveða að 
segja skilið við Evrópusambandið í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni 23. júní 
nk. Atkvæðagreiðslan er haldin 
vegna þess að Íhaldsflokkurinn er 
klofinn í málinu. David Cameron 
forsætisráðherra og 16 aðrir ráðherr-
ar í ríkisstjórn hans vilja að Bretar 
verði áfram í ESB, en fimm ráðherrar 
vilja ganga út eins og allmargir 
þingmenn flokksins og óbreyttir 
flokksmenn. Aðrir helztu flokkar í 
þinginu leggjast gegn úrsögn Breta 
úr ESB, þ.m.t. Verkamannaflokkur-
inn, Frjálslyndi flokkurinn og Skozki 
þjóðarflokkurinn.

Boris Johnson, fráfarandi borgar-
stjóri í London, mælir fyrir úrsögn, 
sumir segja til að geta orðið for-
sætisráðherra strax í sumar verði 
úrsögnin samþykkt. Fari svo, mun 
ekki bara Íhaldsflokkurinn splundr-
ast heldur einnig Bretland þar eð 
Skotar munu þá trúlega heimta 
sjálfstæði án frekari tafar til að geta 
verið áfram í ESB á eigin spýtur. Lík-
legt virðist einnig að Norður-Írland 
muni þá kjósa að sameinast Írlandi í 
sama skyni. Eftir stendur þá England 
berstrípað ásamt Wales, varla svipur 
hjá sjón. Barack Obama Bandaríkja-
forseti varar Breta opinskátt við 
útgöngu og hættunni á að Bretar 
myndu með því móti spilla sérstöku 
sambandi sínu við Bandaríkin.

Repúblikanar: Sama saga
Svipað er að gerast í Bandaríkjunum 
þar sem Repúblikanaflokkurinn, 
flokkur Abrahams Lincoln, virðist 
ætla að ganga sundraður til for-
setakjörs í haust. Í fyrsta sinn í 
sögu landsins hefur nú annar stóru 
flokkanna kallað yfir sig óvinveitta 
yfirtöku eins og sagt er á viðskipta-
máli. Kaupsýslumaðurinn og raun-
veruleikasjónvarpsstjarnan Donald 
Trump stendur einn eftir þeirra 17 
manna sem sóttust eftir útnefningu 
repúblikana og virðist því líklegur til 
að hljóta útnefninguna á flokksþing-
inu í Cleveland í Ohio í sumar nema 
flokkseigendafélagið finni leið til að 
hafa útnefninguna af honum. Fari 
svo segist hann munu bjóða sig fram 
utan flokka. Ekki er heldur hægt að 
útiloka að flokkseigendafélagið tefli 
fram utanflokkaframbjóðanda til 
höfuðs Trump.

Repúblikanaflokkurinn klofnaði 
síðast 1912. Klofningurinn þá færði 
demókrötum Hvíta húsið á silfurfati. 
Það virðist einnig líkleg niður-
staða forsetakjörsins þar vestra í 
nóvember. Við bætist að efnahagur 
Bandaríkjanna fer nú batnandi, 
full atvinna er aftur komin á eftir 
hremmingar undangenginna ára, 
verðbólga er lítil sem engin og vextir 
eru nálægt núlli. Það ætti eitt sér í 
ljósi reynslunnar að duga demó-
krötum til sigurs jafnvel gegn sam-
einuðum repúblikönum enda þótt 
laun séu enn víða þrúgandi lág þar 
vestra og misskipting auðs og tekna 
sé mörgum þungbær.

Sviðin jörð ehf.
Áþekk staða er nú uppi hér heima. 
Fyrir liggur að Sjálfstæðisflokkurinn 
gengur sundraður til næstu alþingis-
kosninga þar eð Viðreisn Benedikts 
Jóhannessonar tölfræðings er fyrst 
og fremst stefnt gegn Sjálfstæðis-
flokknum vegna vanefnda flokksins 
í Evrópumálum. Það veikir flokkinn 
enn frekar að nú hefur fv. formaður 
flokksins, forsætisráðherra og 

seðlabankastjóri tilkynnt framboð 
sitt til forseta Íslands, maður sem 
hefur skilið eftir sig sviðna jörð 
hvar sem hann hefur drepið niður 
fæti sl. aldarfjórðung. Hann kýldi 
kjörfylgi Sjálfstæðisflokksins niður 
um þriðjung, kýldi lestur Morgun-
blaðsins niður fyrir Bændablaðið, 
keyrði Seðlabanka Íslands í þrot 
(„Það var aldrei kláraður lánasamn-
ingur á milli Kaupþings og Seðla-
bankans vegna þessa láns“ að sögn 
forstjóra Kaupþings í Fréttablaðinu 
25. október 2014) og reyndi síðan 

að selja Ísland í hendur Rússum eftir 
hrun („Öll aðstoð frá Rússlandi er vel 
þegin“, Viðskiptablaðið, 7. október 
2008) til að komast undan AGS og 
Norðurlöndum sem áttu þó eftir að 
bjarga því sem bjargað varð – svo 
fátt eitt sé talið.

Rannsóknarnefnd Alþingis 
ályktaði að hann hefði líkt og sex 
aðrir menn gerzt brotlegur við lög 
í aðdraganda hrunsins. Fjórir af 
þessum sjö voru hátt settir sjálf-
stæðismenn. Nánar tiltekið segir 
RNA í skýrslu sinni (2. kafli, bls. 46) 

að seðlabankastjórinn þáv. „hafi 
sýnt af sér vanrækslu í skilningi … 
laga … í tilteknum störfum sínum 
við framkvæmd laga og reglna um 
fjármálastarfsemi og eftirlit með 
henni.“

Ætla má eftir allt sem á undan er 
gengið að einhverjir flokksmenn 
sjái e.t.v. votta fyrir tormerkjum á 
að senda mann með slíkan feril til 
Bessastaða. Stjórnmálaflokkar hafa 
losnað úr límingunum af minna 
tilefni.

Spyrjið repúblikana.

Þegar allt springur
Það veikir flokkinn enn 
frekar að nú hefur fv. for-
maður flokksins, forsætis-
ráðherra og seðlabankastjóri 
tilkynnt framboð sitt til 
forseta Íslands.

Þorvaldur 
Gylfason
prófessor

Í dag

KJÖTBORÐ

Í Fjarðarkaupum færðu allt á einum stað. Kjötborð okkar er rómað fyrir góða 
vöru og framúrskarandi þjónustu. Við bjóðum upp á fyrsta flokks ferskt kjöt, 
sérvalið af fagmönnum.

Hjá okkur starfar lærður kjötiðnaðarmaður sem leiðbeinir þér við val á kjöti 
og sker eftir þínum óskum. Einnig bjóðum við alltaf upp á sérútbúna rétti 
sem þú getur eldað heima.

Við tryggjum þér ferskleika, gæði og úrval.

Verið velkomin í Fjarðarkaup

Ferskt kjöt • Þú ræður magni og skurði • Sérútbúnir réttir

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is
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Sadiq Khan 1.148.716 44,2% 161.427 1.310.143 50,4%
Zac Goldsmith 909.755 35,0% 84.859 994.614 38,3%
Hinir tíu frambj. 538.490 20,7%   
      Ófæranleg atkvæði    292.204 11,3%
Gild atkvæði alls 2.596.961 100,0% 246.286 2.596.961 100,0%

Atkvæði  
í aðalvali

Hlutfall af  
gildum  

atkvæðum

Færð  
atkvæði

Atkvæði að 
loknum  

tilfærslum

Hlutfall af  
gildum  

atkvæðum

✿   Atkvæði og tilfærslur

Hvað eiga þessi tvö hús sam-
eiginlegt? Annað er aðsetur 
forseta Íslands en í hinu 

situr borgarstjóri Lundúnaborgar. 
Það er þó gjörólíkt hvernig menn 
komast til ábúðar í þessum húsum. 
Framundan er að velja næsta bónda 
á Bessastöðum. Það verður gert með 
svokallaðri meirihlutakosningu. 
Sá vinnur sem flest fær atkvæðin, 
óháð því hvort hann nær meirihluta 
atkvæða eða ekki. Nú kunna all-
margir að takast á um forsetaemb-
ættið. Þá er undir hælinn lagt hver 
stuðningurinn verður við vinnings-
hafann. Borgarstjórinn í London er 
á hinn bóginn kjörinn á þann hátt 
að meiri líkur eru á því en minni að 
hann njóti stuðnings meirihlutans. 
Lítum nánar á kosninguna sem fram 
fór í London 5. maí sl.

Kjósandi í London merkir við 
þann frambjóðanda sem hann 
helstan kýs, allt eins og hér. En að 
auki býðst honum að merkja við 
annan til vara. Uppgjörið fer þann-
ig fram að fyrst eru talin saman 
atkvæði í aðalvali kjósenda. Nái þá 
einhver meirihlutafylgi er hann rétt 
kjörinn borgarstjóri. Ef ekki, kemur 
sá frambjóðandi sem fær fæst aðal-
atkvæði ekki lengur til greina. 
Atkvæði hans færast til hinna fram-
bjóðendanna í samræmi við vara-
val hvers þessara kjósanda. Þessu 
er haldið áfram koll af kolli þar til 
einungis tveir frambjóðendur eru 
eftir og er þá að sjálfsögðu sá valinn 
sem hefur flest atkvæði. Hvernig 
voru úrslitin fengin í London?

Tólf buðu sig fram í borgarstjóra-
embættið. Þeir sem flest atkvæði 
hlutu í aðalvali kjósenda voru fram-
bjóðendur Verkamannaflokksins 
annars vegar og Íhaldsmanna hins 
vegar, þeir Sadiq Khan og Zac Golds-
mith. Fylgi þeirra tveggja kemur 
fram í tveimur fyrstu talnadálk-
unum í meðfylgjandi töflu.

Af töflunni sést að enginn fram-
bjóðandi hlaut hreinan meirihluta 
atkvæða í aðalvali kjósenda. Ef þetta 
væru forsetakosningar á Íslandi 
væri hér með amen eftir efninu 
og Khan kjörinn út á 44% fylgi. 
Atkvæði þeirra tæplega 21% kjós-
enda, sem völdu einhvern hinna 
tíu – en þeir eru spyrtir saman í töfl-
unni – myndu detta niður dauð og 
ómerk. Þau réðu engu um það hvort 
Khan eða Goldsmith yrði að lokum 
valinn. Þó er ljóst að þau ættu að 
geta ráðið úrslitum.

Í London er því ekki látið staðar 
numið heldur rýnt í varaval kjós-
enda þeirra frambjóðenda sem 
reka lestina og atkvæðin færð til í 

samræmi við vilja kjósenda. Loka-
niðurstaðan er sýnd í fjórða talna-
dálki töflunnar.

Að loknum tilfærslum atkvæða í 
varavali sést að Khan nær hreinum 
meirihluta gildra atkvæða, þótt 
naumur sé eða 50,4%. Úr lokadálki 
töflunnar má lesa að einungis 11,3% 
kjósenda hafa engin áhrif á það hvor 
þeirra efstu náði kjöri. Án vara-
valsins væru þessir áhrifalausu nær 
helmingi fleiri eða 20,7%. Ástæður 
þess, að tiltölulega mörg atkvæði 
– eða 246.286 – fara forgörðum 
þrátt fyrir varavalið, eru einkum 
tvær. Annars vegar sú að kjósendur 
hirtu ekki um að velja varamann en 
hins vegar vegna þess að tiltölulega 
margir völdu sama frambjóðanda 
sem aðal- og varamann og gerðu 
þar með varaval sitt marklaust. Hjá 
þessu síðarnefnda hefði mátt kom-
ast með betri útfærslu kjörseðilsins 
en það er önnur saga.

Aðferðafræðin í þessum bresku 
borgarstjórakosningum er vel 
þekkt. Hún hefur verið notuð í nær 
heila öld á Írlandi, m.a. við forseta-
kjör, og hún var notuð í kosning-
unum til Stjórnlagaþingsins sáluga 
2010 og henni mun verða beitt við 
kjör á formanni Samfylkingarinnar 
nú á næstunni. Kosningin á borgar-
stjóranum í London og kosningin 
til Stjórnlagaþingsins eiga fleira 
sameiginlegt, m.a. að í báðum var 
talið rafrænt. En munurinn er sá að 
Hæstiréttur leyfði sér að úrskurða 
íslensku kosninguna ólöglega.

Stjórnlagaráð lagði til margvís-
legar umbætur á fyrirkomulagi for-
setakosninga, svo sem um fjölgun 
meðmælenda svo og að kjósendur 
gætu forgangsraðað frambjóð-
endum svipað og í þessari bresku 
kosningu. En allt hefur þetta dagað 
uppi. Því sitjum við líka uppi með 
það að forseti lýðveldisins getur 
veitt „… undanþágur frá lögum 
samkvæmt reglum, sem farið hefur 
verið eftir hingað til“. eins og segir í 
hinum gildandi grundvallarlögum 
okkar, bráðabirgðastjórnarskránni 
frá 1944.

Er ekki tími til kominn að fólk 
kynni sér stjórnarskrármálið?

Bessastaðir og 
Mansion House

Þorkell  
Helgason
áhugamaður um 
bætta stjórnar-
skrá og sat í 
stjórnlagaráði

Stjórnlagaráð lagði til marg-
víslegar umbætur á fyrir-
komulagi forsetakosninga, 
svo sem um fjölgun með-
mælenda svo og að kjós-
endur gætu forgangsraðað 
frambjóðendum svipað og í 
þessari bresku kosningu. En 
allt hefur þetta dagað uppi.

FÉLAG ÍSLENSKRA 
HJÚKRUNARFRÆÐINGA

Góð heilbrigðisþjónusta er ein forsenda þess 
að einstaklingar geti notið góðrar heilsu.

Hjúkrun er sá þáttur heilbrigðisþjónustu 
á Íslandi sem nær til �estra landsmanna.

Hjúkrun er þekking, færni og umhyggja 
í þágu þjóðarinnar.

Skipulagning

Skyldur

Stefnumótun

Stjórnun

Trúnaður

Virðing

Þjálfun

Öryggi

Ábyrgð

Árangur

Eftirlit

Endurhæfing

Gæði

Heilsuefling

Heilsugæsla

Heilsuvernd

Þekking
Færni
Umhyggja

Kennsla

Leiðsögn

Lýðheilsa

Málsvörn

Mat

Meðferð

Menntun

Nám

Nýjungar

Ráðgjöf

Rannsóknir

Samhæfing

Samheldni

Samhjálp

Sérhæfing

Skilningur

Suðurlandsbraut 22 – 108 Reykjavik – Sími 540 6400 – hjukrun@hjukrun.is
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30% AFSLÁTTUR 
AF borðstofuhúsgögnum

30% AFSLÁTTUR
AF rúmteppum og speglum

AKRON STÓLL
ÁÐUR 29.900,-

NÚ 20.930,-

KEVIN STÓLL
ÁÐUR  15.990,-

NÚ 11.193,-

LHUIS STÓLL
ÁÐUR 35.900,- 

NÚ 25.130,-

DAYTON STÓLL
ÁÐUR 22.900,-

NÚ 16.030,- NAVELLI 
STÓLL
ÁÐUR 17.990,- 

NÚ 12.593,-

NQ EIKARBORÐ 
ÁÐUR 179.900,- 

NÚ 125.930,-
Stærð: 200x100xH76 cm.

ILMUR MÁNAÐARINS
30% AFSLÁTTUR

CANADIAN LANDSCAPE
 ÁÐUR 2.990,- NÚ 2.093,-
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GLÆSILEGT ÚRVAL Á PIER.IS

GILDIR 12.–25. MAÍ

INDVERSK TEPPI
125X150 cm.

VERÐ 3.990,-

E r u m  á  F a c e b o o k  •  w w w . p i e r . i s

RÚMTEPPI
VERÐ FRÁ 6.993,- m/afslætti

BREDA SPEGILL
ÁÐUR 29.900,- 

NÚ 20.930,-
Stærð: 88x108 cm. 



Í dag
17.00 The Players  Golfstöðin
17.50 ÍBV - Víkingur Ó.  Sport 2
19.30 KR - FH  Sport 
00.30 OKC - San Antonio  Sport

19.15 Valur - Fylkir  Valsvöllur
19.15 Stjarnan - Þróttur  Samsung-v.
19.15 ÍA - Fjölnir  Norðurálsv.

Stórleikur veStur í bæ  
Þriðja umferð Pepsi-deildar karla 
í fótbolta hefst í kvöld með fimm 
leikjum. Þar ber hæst leik kr og 
FH á Alvogen-vellinum. FH er með 
fullt hús stiga en kr aðeins tvö stig. 
kr-ingar mega því alls ekki við 
því að tapa fyrir íslandsmeistur-
unum ef þeir ætla að taka þátt í 
titilbaráttunni í sumar. Stjörnu-
menn, með sín sex stig, mæta 
nýliðum Þróttar í Garðabænum 
og hinir nýliðarnir, 
víkingar ó., sækja 
eyjamenn heim. 
Stigalaus lið 
vals 
og 
Fylk-
is mætast á 
valsvell-
inum og 
Fjölnismenn 
geta haldið 
sigurgöngu 
sinni áfram 
gegn Skaga-
mönnum.
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sport
Haukar svöruðu fyrir sig

Staðan orðin jöfn  Haukar unnu þriggja marka sigur, 25-28, á Aftureldingu í N1-höllinni í Mosfellsbæ í gær og jöfnuðu þar með metin í einvíginu um 
Íslandsmeistaratitilinn í handbolta karla. Liðin mætast í þriðja sinn á Ásvöllum á laugardaginn. FRéTTABlAðið/AnTOn BRinK

FóTBoLTI „Það hefur margt breyst 
síðan ég kom hingað síðast,“ sagði 
kevin keegan, fyrrverandi lands-
liðsmaður og landsliðsþjálfari eng-
lands, þegar Fréttablaðið settist 
niður með honum í hádegishléi á 
business and Football-ráðstefn-
unni sem fram fór í Hörpu í gær. 
keegan var einn af frægum fótbolta-
mönnum og þjálfurum sem sat pall-
borðsumræður á ráðstefnunni.

keegan kom síðast til íslands árið 
1979 með Þýskalandsmeisturum 
Hamburg en hann var á þeim tíma 
besti leikmaður evrópu og handhafi 
Gullknattarins. Hamburg mætti val 
á laugardalsvellinum og vann auð-
veldan sigur í tveimur leikjum.

„Það var smá ævintýri að koma 
til íslands því þetta var ekki staður 
sem enskur maður eins og ég myndi 
heimsækja í fríinu sínu. kannski í 
dag reyndar, en á þeim tímum fór 
maður til Spánar eða þangað sem 
var heitt,“ segir keegan.

„við vorum alveg smeykir fyrir 
svona leiki því við gátum lent í 
vandræðum ef við töpuðum illa. Það 
var alveg möguleiki því við vissum 
ekkert um íslenska liðið og maður 
vissi ekkert hvernig völlur yrði. Það 
var vetur þegar við komum og snjór 
úti um allt og kalt,“ bætir hann við 
en á þessum tíma var allt öðruvísi að 
spila evrópuleiki en í dag.

„við renndum blint í sjóinn þarna 
en þannig var fótboltinn á þessum 
tíma. við höfðum ekkert séð val 
spila. Okkur var bara sagt að ákveð-
inn leikmaður væri leikstjórnand-
inn og að þeir spiluðu svona taktík. 
Svona var þetta gert í gamla daga 
en auðvitað hafa miklar breytingar 
orðið á þessu,“ segir keegan.

Ekki svo mikið á óvart
keegan er auðvitað staddur á land-
inu vegna afreks íslenska lands-
liðsins en ráðstefnan var sett upp 
í kringum þann árangur sem og 
árangur í viðskiptalífinu eftir hrun-
ið. Hvernig horfir þessi árangur við 
keegan?

„Þegar maður sér svona afrek eins 
og hjá íslandi fer maður að hugsa: 
Hvernig getur þetta gerst? Allir 
halda að fótbolti og íþróttir í heild-
ina snúist bara um tölur. england 
er með svona og svona marga íbúa, 
Þýskaland svona marga og brasilía 
er stórt land,“ segir hann og fer svo 
að tala um hópinn.

„en ég lít fyrst á þjálfarana. 
Hverjir eru þeir? Hjá íslandi er 
annar þeirra lars lagerbäck sem 
er þrautreyndur og þeir Heimir ná 
vel saman. Síðan lítur maður á leik-
mennina og hvar þeir spila. Sumir 
eru á englandi en spila í næstefstu 
deild sem er líka sterk deild. Svo 
horfir maður á hina leikmennina 
og áttar sig á því að íslenska liðið 
er með hina fullkomnu blöndu,“ 
segir keegan, sem er ekkert gapandi 
vegna árangurs strákanna okkar.

„Það kemur í raun ekkert svo 
mikið á óvart að ísland sé komið á 
eM ef maður horfir á heildarmynd-
ina og það kæmi mér heldur ekki 
í opna skjöldu ef liðið kemst upp 
úr riðlinum. liðið er sterkt og með 
nógu marga góða leikmenn þótt 
breiddin sé ekki mikil.“

Verða að þora að sækja
David Moyes, fyrrverandi knatt-
spyrnustjóri everton og Manchester 
united, var í viðtali við Fréttablaðið 
á dögunum þar sem hann bað 
stuðningsmenn íslenska liðsins og 
íslensku þjóðina að halda vænting-
unum niðri. keegan er ekki alveg 
á sama máli þótt hann skilji hvað 
Skotinn eigi við.

„Það virðist vera í tísku að gera 
sér ekki of miklar væntingar. Það 
er ekki langt síðan við horfðum á 
Manchester City spila seinni undan-
úrslitaleikinn gegn real Madrid í 
Meistaradeildinni og ekki einu sinni 
að reyna að vinna ef þannig má að 
orði komast. Þeir gáfu sig ekki alla í 
þetta þrátt fyrir að eiga möguleika 
á að komast í úrslitaleik Meistara-
deildarinnar,“ segir keegan og bætir 
við:

„eina leiðin til að vinna bestu 
liðin er að mæta þeim í fótbolta. 
Það þýðir ekkert að láta lið eins og 
Manchester united eða eitthvert 
stórlið á evrópumótinu, ef við 
tölum um ísland, vera með boltann 
80 prósent af leiknum. ísland vinn-
ur engan leik ef það er bara tuttugu 
prósent með boltann nema með 
ótrúlegri heppni. Þegar rétti tíminn 
kemur í leiknum verður liðið að 
þora að sækja. Það þýðir ekkert bara 
að vona að hitt liðið eigi slæman 
dag og skjóti alltaf í stöngina.“

Sögubækurnar
Spurður hvað strákarnir okkar 
þurfi að passa þegar þeir verða 
loks komnir á eM segir keegan: „Ég 
hlakka til að sjá hvernig þeir koma 
til leiks og og bera sig að fyrstu 
10-20 mínúturnar. Það verður fróð-
legt að sjá hvort þeir verða smeykir 
eða tilbúnir að mæta jafnsterkum 
mótherja og Portúgal. ísland þarf 
samt ekkert að óttast. liðið hefur 
nú þegar afrekað mikið.“

Hann vill samt ekki að íslensku 
strákarnir sætti sig bara við það eitt 
að komast á evrópumótið. „leik-
mennirnir mega samt ekki mæta 
með það hugarfar að nú sé þetta 
komið fyrst liðið komst á eM. Ég vil 
að þeir hugsi um að skrifa annan 
kafla í sögubækurnar og komast 
upp úr riðlinum,“ segir keegan og 
heldur áfram:

„Þegar ég horfi á liðið og leik-
mennina sem eru í því er ég viss um 
að það mun gefa öllum liðum leik. 
Þannig er bara íslenski andinn og 
í raun allra á Norðurlöndum. við 
höfum séð það með íslenska leik-
menn og aðra frá Norðurlöndunum 
sem koma til englands. Þeir leggja 
mikið á sig til að ná fram því besta 
í sjálfum sér.

ef íslenska liðið hugsar þannig 
og spilar þannig þá verður erfitt að 
vinna það. íslensku strákarnir þurfa 
að hlaupa og berjast og vera í and-
litinu á mótherjanum allan leikinn 
eins og það hefur alltaf gert. Svo, 
þegar tækifæri gefst, verður liðið 
að þora að spila boltanum. við 
vitum alveg að íslenska liðið getur 
það enda komst það á eM í gegnum 
mjög erfiðan riðil,“ segir kevin 
keegan. tomas@365.is

Nú þarf að skrifa næsta kafla
Kevin Keegan, fyrrverandi landsliðsmaður og landsliðsþjálfari Englands, segir það ekki koma sér mikið á 
óvart að Ísland hafi komist á Evrópumótið í fótbolta. Nú þurfi strákarnir að þora að komast lengra.

Það kemur í raun 
ekki svo mikið á 

óvart að Ísland sé komið á 
Evrópumótið ef maður 
horfir á heildar-
myndina.
Kevin Keegan

Nýjast

pepsi-deild kvenna í fótbolta 

Stjarnan - Þór/KA  4-0 
1-0 Harpa Þorsteinsdóttir (25.), 2-0 Harpa 
(55.), 3-0 Kolbrún Tinna Eyjólfsdóttir (67.), 
4-0 Harpa (89.). 
 
Breiðablik - KR  4-1 
1-0 Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir (25.), 
2-0 Fanndís Friðriksdóttir (50.), 3-0 Rakel 
Hönnudóttir (52.), 4-0 Andrea (63.), 4-1 Ey-
dís Lilja Eysteinsdóttir (70.). 
 
ÍBV - Selfoss  0-1 
0-1 Lauren Hughes (21.). 
 
Fylkir - Valur  2-2 
0-1 Margrét Lára Viðarsdóttir (16.), 1-1 Ruth 
Þórðar Þórðardóttir (68.), 2-1 Berglind Björg 
Þorvaldsdóttir (82.), 2-2 Lilja Dögg Valþórs-
dóttir (86.).

olís-deild karla, úrslit: 

Afturelding - Haukar 25-28 
Afturelding: Árni Bragi Eyjólfsson 6, Mikk 
Pinnonen 5, Jóhann Jóhannsson 3, Jóhann 
Gunnar Einarsson 3. 
Haukar: Janus Daði Smárason 8, Jón Þor-
björn Jóhannsson 6, Hákon Daði Styrmis-
son 4. 
 
Staðan í einvíginu er 1-1.

Efst 
Leicester 80
Tottenham 70
Arsenal 68
Man. City 65
Man. Utd 63

neðst 
Bournem. 42
Sunderland 38
Newcastle 34 
Norwich 34
Aston Villa 17

Enska úrvalsdeildin 

liverpool - Chelsea 1-1 
0-1 Eden Hazard (32.), 1-1 Christian Benteke 
(90+2). 
 
Sunderland - Everton 3-0 
1-0 Patrick van Aanholt (38.), 2-0 Lamine 
Koné (42.), 3-0 Koné (55.). 
 
norwich - Watford 4-2 
0-1 Troy Deeney (11.), 1-1 Nathan Redmond 
(15.), 2-1 Dieumerci Mbokani (18.), 3-1 Craig 
Cathcart, sjálfsmark (37.), 3-2 Odion Ighalo 
(51.), 4-2 Mbokani (57.). 



fólk
kynningarblað 1 2 .  m a í  2 0 1 6   F I m m T U D a G U R

MYNDIR/STEFÁN

Innblástur 
sóttur tIl 
náttúrunnar
Á meðan Dainius Bendikas stundaði nám við Vilnius Art 
Academy í Litháen eyddi hann öllum sumrum úti í 
náttúrunni í leit að innblæstri. Nú býr hann og starfar á 
Íslandi og hefur m.a. unnið með hönnunarteymi JÖR. 
Nýlega tók hann við stöðu aðjúnkts í fatahönnun við 
hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands. ↣



Dainius Bendikas var nýlega 
ráðinn í stöðu aðjúnkts við náms-
braut í fatahönnun við hönnunar- 
og arkitektúrdeild Listaháskóla 
Íslands. Dainius, sem hefur fjöl-
breytta reynslu á sviði hönnunar, 
útskrifaðist frá Vilnius Art Aca-
demy í Litháen árið 2011. Meðan 
á námi hans stóð kom hann til Ís-
lands sem skiptinemi og sneri 
hann aftur hingað til lands að út-
skrift lokinni. Undanfarin ár hefur 
Dainius starfað í hönnunarteymi 
JÖR auk þess sem hann hefur líka 
hannað búninga fyrir hljómsveit-
ina Of Monsters and Men og rokk-
óperu í Litháen.

Á meðan hann var í námi í 
heimalandi sínu segist hann hafa 
sótt mestan innblástur til náttúr-
unnar. „Ég eyddi heilu sumrunum 
úti í náttúrunni þar sem ég þróaði 
og hugleiddi hugmyndir mínar. 
Eftir þrjú annasöm og afkasta-
mikil ár þurfti ég að breyta til og 
finna um leið nýtt landslag til að 
veita mér innblástur. Þannig varð 
Ísland fyrir valinu.“

Byrjaði ungur
Áhugi Dainius á hönnun og fatn-
aði byrjaði snemma að sögn hans. 
Faðir hans er verkfræðingur og 
uppfinningamaður og móðir hans 
er klæðskeri. „Foreldrar mínir 
höfðu bæði mikil áhrif á mig. Þau 
stofnuðu fjölskyldufyrirtæki sem 
framleiddi föt og ég lærði af þeim, 
samhliða öðrum leik í æsku minni. 
Átta ára gamall hannaði ég fyrsta 
prjónamynstrið mitt á risastórri 
tölvustýrðri prjónavél. Næst hann-
aði ég æfingaföt fyrir sjálfan mig 
þannig að ég byrjaði snemma. Ég 
var þó ekki beint heillaður af hönn-
un á þessum tíma heldur fannst 
fyrst og fremst gaman að skapa 
eitthvað sjálfur.“

Skórnir heilla
Honum finnst íslenskir karlmenn 
almennt klæðast vel en segir 
mestu máli skipta að velja föt sem 
passa við persónuleika hvers og 
eins. „Ég kann því vel að meta þá 
karlmenn sem eru óhræddir við að 
stunda tilraunastarfsemi í klæða-
burði til þess að finna sinn eigin 
stíl og karakter.“ Uppáhaldsflík-
ur hans eru skór en sjálfur hann-
aði hann nokkrar skólínur fyrir fá-
einum árum. „Ég á nokkur pör sem 
ég hef gengið til húðar og því hóf 
ég nýlega aftur að hanna skólínur 
í frítíma mínum. Það er eitthvað 
svo heillandi við skó og það verður 
gaman að sjá hvað kemur úr þess-
ari vinnu minni.“

Ýmsir fylgihlutir eru í upp-

áhaldi hjá honum, þá helst hring-
ar og handtöskur. „Yfirleitt ber ég 
hringa eftir hæfileikaríkan skart-
gripahönnuð sem heitir Benas 
Staskauskasen en einn hringa hans 
má m.a. sjá á plötuumslagi nýjustu 
plötu Bjarkar. Ég á einnig fimm 
handtöskur sem ég nota mikið enda 
eru þær mjög praktískar.“

ný lína framundan
Þessar vikurnar er hann að 
leggja lokahönd á fatalínu í sam-
starfi við fyrirtæki sem sérhæf-
ir sig í útivistarfatnaði. „Vinn-
an hófst fyrir næstum ári og er 
nú loks að ljúka. Það er töluverð 
áskorun að hanna innan ákveðins 
ramma en um leið að vera trúr 
sjálfum sér og eigin hugmynd-
um. Í línunni notumst við við 
nýja nálgun að útivistarfatnaði, 
þar sem konsept og hönnun eru í 
fyrirrúmi. Ég var svo heppinn að 
fá fullt frelsi þegar kom að loka-
útkomunni, markaðsherferðinni, 
umbúðum og fleira tengt fatalín-
unni en hún ætti að koma á mark-
að í lok sumars.“

Hönnun Dainius Bendikas má 
finna á Facebook (Dainius Bendi-
kas) og á Instagram (dainius_
bendikas).

Dainius er óhræddur við tilraunastarfsemi þegar kemur að eigin hönnun.

Allur fatnaður á myndunum er hönnun Dainius, fyrir utan skóna á forsíðunni. MYNDIR/STEFÁN

fólk er kynningarBlað sem 
býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í 
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
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Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
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Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
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Verslunin BelladonnaStærðir 38-58

Alltaf eitthvað nýtt og spennandi 

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

Flott föt, fyrir flottar konur 

↣

Ég kann því vel að 
meta þá karlmenn 

sem eru óhræddir við að 
stunda tilraunastarfsemi í 
klæðaburði til þess að 
finna sinn eigin stíl og 
karakter.

Dainius Bendikas
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Greta bar ýmiss konar skart í að-
draganda keppninnar í ár og á 
undan úrslitakvöldinu sjálfu. 
Þar á meðal frá skart-
gripahönnuðinum 
SIGN. „Við smíðum 
skartgripi úr margs 
konar eðalmálmum 
en silfrið hefur þó allt-
af skipað heiðurssess. 
Það má því að segja 
að Greta hafi verið silf-
urbúin,“ segir Sigurður Ingi 
Bjarnason, gullsmiður og aðalhönn-
uður SIGN. Hann segir þetta ekki í 
fyrsta skipti sem Greta beri skart 
frá SIGN. „Við höfum auk þess 
staðið við bakið á mörgum Euro-
vision-stjörnum á vegferð þeirra 
fyrir hönd Íslands í gegnum árin 
og erum afar hreykin af því að vera 
hluti af ásýnd Gretu.“

Greta er með skartgripasett úr 
fjórum skartgripalínum SIGN í far-
teskinu. „Eitt er úr Ísnálinni sem er 

ein vinsælasta lína SIGN, en hún er 
innblásin af margbreytilegri mynd 

íss. Þá er hún með settið Ham-
ingjuhjólið sem er hluti af 

línunni Eldur og ís og kom 
í verslanir um síðustu jól. 
Eins með armbandið Him-
inboga og skartgripasett-
ið „Lucky nember seven“ 
sem vísar í happatöluna 

sjö,“ upplýsir Sigurður Ingi.
Að sögn Sigurðar Inga bæt-

ist sífellt í skartgripaúrval SIGN 
og því tilheyra fjölbreyttar línur. 
Hver hefur sitt sérkenni og dreg-
ur nafn sitt af mismunandi náttúru-
fyrirbærum og menningu. „Þessa 
dagana er meðal annars að bætast 
í skartgripalínuna Ögn af Íslandi, 
sem einkennist af samspili silfurs 
og íslenska hraunsins. Hraunið er 
einn fallegasti efniviður jarðarinn-
ar og getur skákað hvaða eðalstein-
um sem er í réttri umgjörð. Hraun 
í hásæti silfurs er Ögn af Íslandi.“

Greta 
Silfurbúin
Fjölmennt teymi stendur jafnan að baki 
hverjum Eurovision-keppanda. Þeirra á meðal 
eru skartgripahönnuðir og hafði Greta Salóme 
til að mynda nokkrar skartgripalínur frá SIGN 
með í farteskinu til Stokkhólms sem hún hefur 
borið við ólík tilefni.

Yfirhafnir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Vertu vinur á 
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

www.laxdal.is

FISLÉTTIR   
SUMARFRAKKAR 

Facebook/laxdal.is

Greta fór utan með fjögur mismunandi skartgripasett frá SIGN.

Armbandið 
Himinbogi.

Hálsmen úr 
Hamingjuhjólinu.

Hringur úr Lucky number 
seven.  

Ísnálin er ein vinsælasta 
lína SIGN.
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Alla virka daga kl. 10:00 - 18:00
Laugardaga kl. 10:00 - 16:00

Verslunin er opin:WWW.TRI.IS

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík
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#cube_your_life!

CUBE RACER CUBE 27,5”CUBE HYBRID
Verð frá: 89.990kr Verð frá: 159.990kr Verð frá: 89.990kr

2016 2016 2016

CROSS RACE 2016
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Skyrtur, kjólar eða samfesting
ar með berum öxlum þykja kyn
þokkafullur fatnaður þegar 
sólin skín. Hann hentar hvort 
sem er að degi til eða í kvöld
veislu að sumri. Nútímastjörn
ur hafa sést klæðast í þessum stíl 
undanfarið. Má þar nefna Oliviu 
Palermo, Dakotu Johnson, Chloe 
Bennet, Selenu Gomez og Alexu 
Chung. Helstu tískuhús voru með 
fatnað með berum öxlum á tísku
sýningum sínum fyrir vor og 
sumar 2016. Má þar nefna Micha
el Kors, Chloé, Sonya Rykiel, Giv
enchy og fleiri. Það þykir eitthvað 
mjög sumarlegt við að hafa axlirn
ar berar, eftir því sem tískulöggur 

Berar axlir 
í sumar

Jason 
Wu 

Berar axlir verða 
vinsælar í sumar ef 
marka má helstu 
tískukónga. Þeir sækja 
tískustrauma sína til 
Hollywood-stjarna á 
borð við Elísabetu 
Taylor og Brigitte 
Bardot sem sýndu sig 
gjarnan með berar 
axlir á góðviðrisdögum.

Voguetímaritsins segja. Auk þess 
sem stíllinn er frjálslegur, svokall
að bóhemútlit.

Konur eins og Kelly Kapowski 
og Kendall Jenner sýna berar axlir 
þessa dagana. Skyrturnar eru 
gjarnan úr silki eða bómull. Stund
um er talað um „off should er“ 
skyrtur eða kjóla. Skyrtan pass
ar vel með gallabuxum og við háa 
hæla. Fallegt hálsmen nýtur sín 
vel við slíkan fatnað.

Michael 
Kors

Derek Lam

Derek Lam

Adeam

Elísabet Taylor með berar axlir árið 1955.

Brigitte Bardot með berar axlir í kringum 1960.

Proenza 
Schouler

6
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 119.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 319.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar



Þetta er góður 
hópur og við 

höfum hjálpast mikið að. 
Við komum úr ólíkum 
áttum, ein okkar er til 
dæmis bóndi og vinnur 
með ull af eigin kindum.

Alexandra Jónsdóttir

„Lokaverkefnið mitt er vefnað
ur,“ segir Alexandra  Jónsdóttir. 
Hún útskrifast með diplóma í  
textíl frá Myndlistaskóla Reykja
víkur í vor en í dag verður árleg 
vorsýning skólans með verkum 
nemenda opnuð. Verk eftir nem
endur úr listnámsdeild, sjónlista
deild, keramikdeild, teiknideild og 
textíl deild verða til sýnis.

Alls útskrifast níu nemendur 
úr textíl og hefur hópurinn unnið 
hörðum höndum síðustu daga við 
lokafrágang.

„Hér hefur allt verið á fullu 
og verða sýnd ótrúlega fjölbreytt 
verkefni úr textíldeildinni, út
saumur, þrykk, vefnaður, prjón og 
fleira,“ segir Alexandra. „Námið 
hefur verið ótrúlega skemmti
legt og ég hef lært mikið á þess
um tveimur árum. Ég er yfir mig 
ánægð með skólann. Hér eru 
kenndar aldagamlar aðferðir og 
tækni sem ekki má gleymast og 
er til dæmis ekki kennd í Lista
háskólanum. Þess vegna er Mynd
listaskóli Reykjavíkur svo dýr
mætur inn í flóruna.“

Alexandra segir ekki síður lær
dómsríkt að kynnast ólíkum bak
grunni samnemenda sinna.

„Þetta er góður hópur og við 
höfum hjálpast mikið að. Við 
komum úr ólíkum áttum, ein 
okkar er til dæmis bóndi og vinn
ur með ull af eigin kindum. Marg
ar úr hópnum eru með BA í mynd
list eða fatahönnun en þetta er 
gott nám til að dýpka þekkingu 
sína. Mér finnst dýrmætt að eiga 
samskipti við fólk með ólíkan 
bakgrunn. Í lokaverkefninu mínu 
vann ég áfram með þau tækni
legu atriði sem ég lærði í vefnað
inum og litun í upphafi náms. Ég 
set einnig persónulega tengingu í 
verkið en ég hef rússneskan bak
grunn og í verkinu vinn ég með 
rússneskan texta sem endurtekur 
sig í gegnum fimm metra af satín
vefnaði, úr ryðlituðum bómullar
þráðum. Ég óf á gamlan, hefð
bundinn vefstól.“

Hvað tekur við eftir útskrift?
„Það býðst ekki að klára textíl

námið hér á landi en ég get klár
að BAgráðuna mína í einhverjum 

samstarfsskóla Myndlistaskól
ans erlendis, eða byrjað á grunni 
í örum skóla. Ég er að bíða eftir 
svari frá Designskolen i Kold
ing í Danmörku sem ég er spennt 
fyrir og sótti líka um í fatahönn
un í LHÍ.“

Sýningin verður opnuð klukkan  
17 í dag og verður síðan opin milli 
kl. 13 og 18 fram til þriðjudagsins 
17. maí.

Tækni sem alls 
ekki má gleymasT
Vorsýning Myndlistaskólans í Reykjavík verður opnuð í dag klukkan 17 
á 2. og 3. hæð í JL-húsinu við Hringbraut. Verkin á sýningunni eru eftir 
þá tæplega 120 nemendur sem stunda samfellt nám á framhalds- og 
háskólastigi í fimm dagskóladeildum skólans. 

Ryðlitað band ofið með satínvefnaði eftir Alexöndru Jónsdóttur.

Þrykk eftir Júlíu Guðrúnu Sveinbjörnsdóttur.

Júlía Guðrún Sveinbjörnsdóttir og Alexandra Jónsdóttir útskrifast úr textíldeild Myndlistaskólans í Reykjavík. Vorsýning nem-
enda verður opnuð í dag klukkan 17. Mynd/VilhelM

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Verð 11.900 kr.

- 3 litir: blátt, svart, 
ljóst grá/beige.

- stærð S - 3XL 
 (34 - 46/48)
- háar í mittið
- mjúkar
- grannt lærasnið

Ítalskar  
og vinsælar

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Sumarkjólar
Verð 8.900.-

Str: s-xxl
Litir blátt,svart

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Land Cruiser 150 GX 10/2011 
ek.95þús. Sjálfskiptur. Dráttarbeisli. 
7 manna. Ásett verð 6.690.000.- 
Rnr.311670

Honda CR-V Lifestyle Diesel 9/2013 
ek.52þús. Beinskiptur. Dráttarkrókur. 
Ásett verð 4.980.000.- Rnr.288087

Toyota Yaris Hybrid 9/2015 ek.2þús. 
Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. Ásett verð 
3.090.000.- Rnr.151544

Nissan Juke Acenta 2wd Diesel 
12/2013 ek.35þús. Beinskiptur. 
Ný dekk. Ásett verð 2.790.000.- 
Rnr.287983

Honda Accord Tourer Sport 1/2007 
ek.158þús. Sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 
1.190.000.- Rnr.311565

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

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

MERCEDES BENZ Sprinter. Árgerð 
2005, ekinn 220 Þ.KM, dísel, 20 
manna . Verð 3.900.000. Rnr.194255 
Hafið samband varðandi hugsanleg 
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

NÝR SANTA FE PREMIUM !
Hyundai Santa Fe Premium Panorama 
2016 Einn með Öllu Leður 7 manna, 
Panorama ofl Verð 8.4 mil ! Skipti 
möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 2011, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.991677.

MERCEDES-BENZ B 220 CDI 
blueefficiency. Árgerð 2014, ekinn 
27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.090.000. Rnr.280121.

CHEVROLET Captiva 7 sæta. Árgerð 
2013, ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.170024.

KIA Sorento BL. Árgerð 2007, ekinn 
175 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.190.000. Rnr.991814.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !
 HONDA TRX 700 árg. 2009 lítið 
notað og í góðu standi, tilboðsverð 
590 Þús, möguleiki á 100% Vísaláni, 
GSM 893-9500

hjól.is
Sími: 577 4565

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

www.hjol.is

FRÁBÆRT VERÐ !
AUDI Q5 quattro v6t 260 hö.5,9 sek 
í 100,2015 árg, ekinn 4 Þ.KM, dísel, 
sjk 7 gíra.nývirði 9,7m Tilboðsverð 
8.2m Bíllinn er á staðnum núpalind 
1 netbílar5885300 engin skipti 
Rnr.213423.

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA!
HUSABERG 450 FE árg. 2006 ek. 115 
tíma, rafstart, nýr rafgeymir og nýleg 
dekk, tilboðsverð 299 þús, möguleiki á 
100% Vísaláni, GSM 893-9500

hjól.is
Sími: 577 4565

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

www.hjol.is

EINSTAKUR BÍLL !!!
PORSCHE 911 CARERRA (997) árg. 
2006 ek. 62 Þkm. Sjálfskiptur, 100% 
þjónustaður ef umboði, algjört super 
eintak. Verð 8900 þús GSM 893-9500

GLÆSILEGUR !!!
 M.BENZ ML 350 BLUETEC 4MATIC 
árg. 2014 ek. 15 Þkm, 1 með öllu, 20” 
sumar og vetradekk á felgum, krókur 
ofl.ofl. ofl. Nývirði 16600 þús, okkar 
verð 12900 þús gsm 893-9500

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !
 VOLVO S60 TURBO árg. 2006 ek. 178 
Þkm. Sjálfsk, leður, topplúga, álfelgur 
ofl. Mjög gott eintak og ný skoðaður, 
tilboðsverð 1190 Þús, GSM -893-95800

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

TOYOTA YARIS ACTIVE DIESEL nýskr. 
08/2014, ekinn 31 Þ.km, dísel, 6 gíra. 
Verð 2.590.000 TILBOÐ 2.200.000 kr. 
Raðnr.287098 á BILO.is

NISSAN PATROL ELEGANCE nýskr. 
06/2007, ekinn 159 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur 35” breyttur (minni). 
Einn eigandi! Verð 3.350.000 kr. 
Raðnr.255030 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TOYOTA Corolla 1.6 vvti sjálfskiptur. 
Árgerð 2007, ekinn 140 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.490.000.- TILBOÐ 
1.150.000. Rnr.410912.

TOYOTA Avensis wagon sol bskipt 
6gíra dísel. Árgerð 2013, ekinn 59 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.990.000.- 
TILBOÐ 3.490.000. Rnr.390799.

SKODA Superb ambition 140 hö. 
Árgerð 2011, ekinn 133 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.290.000.- TILBOÐ 
2.690.000. Rnr.390560.

OPEL Vectra elegance cdti disel 
sjálfskiptur. Árgerð 2008, ekinn 
95 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000.- TILBOÐ 1.190.000. 
Rnr.410640.

NISSAN Pathfinder le it disel 7manna. 
Árgerð 2005, ekinn 225 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 1.890.000.- 
TILBOÐ 1.590.000. Rnr.411232.

MAZDA 3 s/d t plus. Árgerð 2007, 
ekinn 162 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000.- TILBOÐ 790.000. 
Rnr.390513.

LEXUS Rx400h exe. Árgerð 2009, 
ekinn 112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000.- 3.990.000. 
Rnr.390991.

KIA Sportage crdi 4wd. Árgerð 2005, 
ekinn 170 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000.- TILBOÐ 1.090.000. 
Rnr.410587.

HYUNDAI Tucson 2wd. Árgerð 2004, 
ekinn 184 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 690.000.- TILBOÐ 490.000. 
Rnr.411162.

CHEVROLET Trax disel sjálfskiptur. 
Árgerð 2014, ekinn 40 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.490.000.- 
TILBOÐ 3.190.000. Rnr.411159.

VW Transporter kombi 8 manna. 
Árgerð 2014, ekinn 20 Þ.KM, dísel, 
beinskiptur. Verð 5.490.000.- TILBOÐ 
4.990.000. Rnr.287142.

VW Transporter d/c pickup . Árgerð 
2014, ekinn 22 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 4.650.000.- TILBOÐ 4.280.000.
ánVSK. Rnr.411110.

VW Passat ecofuel metan. Árgerð 
2011, ekinn 92 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 2.690.000.- 
TILBOÐ 2.190.000. Rnr.411238.

VOLVO Xc90 v8 7manna. Árgerð 2005, 
ekinn 222 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 1.990.000.- TILBOÐ 
1.690.000. Rnr.410963.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2008, ekinn 195 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.390.000.- TILBOÐ 
3.890.000. Rnr.411034.

TOYOTA Corolla 1.6 vvti sjálfskiptur. 
Árgerð 2007, ekinn 144 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.390.000.- TILBOÐ 
990.000. Rnr.410918.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Volvo V60 new buisness, 3/2015, ek 
25 þús km, dísel, sjsk, ásett verð 4.990 
þús, er á staðnum, raðnr 152458.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

ÓDÝRIR DÍSELBÍLAR
Skoda, Partner, Berlingo, Clio, Megane, 
og fleiri Nánar á Facebook: Ódýrir 
Díselbílar Sími: 534-0000

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Reiðhjól

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Húsaviðhald

HAGSTÆÐIR SMIÐIR 
GETA BÆTT VIÐ SIG 

VERKEFNUM.
Gluggaskipti, glerskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar, 

innréttingar, parketlögn, öll 
trésmíði. 

Upplýsingar í síma: 782-6029 eða 
framsmidi@framsmidi.is

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 8645920

 Málarar

MÁLNINGI
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagmennska og vönduð vinnubrögð. 
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga og klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

GARÐAUMSJÓN
Ódýr alhliða garðyrkja. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 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

 Rafvirkjun

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

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

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

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

- Dísellyftarar
- Ramagnslyftarar
- Vöruhúsatæki
- Varahlutir

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

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

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta
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 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

 Bókhald

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg S:842-
2535

Til sölu nýlegur 20ft gámur með 
rafmagnstöflu. Verð 400þús Uppl. í s. 
865 9590

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Nudd

Nudd. Nuddstofan, opið frá 09-19 og á 
laugardögum. S. 855 3199 & 555 0939

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI TIL 
LEIGU

Stórhöfði 33, 135m2. Tvennar 
innkeyrsludyr 4,2mtr á hæð, 2,8 og 
3,7mtr á breidd, lofthæð 4,6mtr. 
Nánari upplýsingar í síma 660-4012

TIL LEIGU
120 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILBOÐ
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
25% afsláttur. www.geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir málara í sumarvinnu. Uppl. í 
síma 896 3982

HÚSAVIÐGERÐIR
Óska eftir manni í múr og 
sprunguviðgerðir. Reynsla æskileg. 
Uppl. í síma 618 5286 Þórður

HOUSEKEEPERS
Apartment Hotel in 101 Reykjavik is 
looking for housekeepers. Please send 
applications to: jobs@apartmentk.is

JÁRNABINDINGAR / IRON 
JOB

Vantar járnamenn. Mikil vinna. Uppl. í 
s. 897 1995 / 893 1174 / 866 1083 og 
jarnaverk@internet.is

BÓKA-RITFANGA- OG 
LEIKFANGABÚÐ

óskar eftir starfskrafti í fullt starf og 
í hlutastörf í sumar. Vinna með skóla 
næsta vetur kemur til greina. Svör 
sendist á strokledur123@gmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Barónsstígur 55,  2. hæð

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Jóhanna Guðrún Snæfeld
Lögfræðingur
sími 845 6305

johanna@trausti.is

Opið hús fimmtud. 12. maí frá 17:30-18:00 
Góð 3ja herb, 78.8 fm íbúð í miðbæ Reykjavíkur. 
Eignin fæst afhent við kaupsamning. 
Verð: 32.9 milljónir.
Fáið frekari upplýsingar hjá Jóhönnu Guðrúnu 
Snæfeld, lögfræðingi í síma 845-6305 eða á  
netfanginu johanna@trausti.is

OPIÐ HÚS

Vísir hf óskar eftir að ráða 
vélavörð á Kristínu Gk 457

Kristín er línuveiðiskip 
með beitningarvél. 

Nánari upplýsingar gefur Njáll í síma  
856 5730 eða á heimasíðu Vísis 

www.visirhf.is

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn  hdl. 

lögg.fasteignasali í síma 535-1000/895-2049

Umsóknarfrestur er til 15. maí.

Lögfræðingar-
Viðskiptafræðingar

-Löggiltir fasteignasalar!

Stakfell er rótgróin fasteignasala með öfluga 

liðsheild. Okkur vantar duglegan og drífandi 

starfsmann til að annast og halda utan um 

reikningsfrágang, skjalafrágang og undirbúning  

kaupsamninga.  Mjög góð og vönduð vinnuaðstaða 

í boði.   

Æskilegt er að viðkomandi sé löggiltur fasteignasali 

eða stefni á nám til löggildingar á næstunni.

Laun og önnur kjör eru samkomulag. Við erum 

staðsett í Borgartúni 30 í Reykjavík.

Báturinn er afar vel búinn.
Svefnaðstaða fyrir 6 manns

2 baðherbergi, sturta í báðum
2 cummings mótorar, 425 hestöfl hvor. 9 kW rafstöð 
Báturinn er lítið notaður, vélar keyrðar í 240 tíma

Nánari upplýsingar veitir Þórarinn s. 770-0309

Til sölu 
Glæsilegur skemmtibátur / Meridian 459

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

 49,9 millj.Verð:

Einstök íbúð að stærð 148,3 m²
Þrjú svefnherbergi, 
eitt þeirra mjög rúmgott
Gott eldhús opið inn í stofu
Mjög rúmgott baðherbergi 
Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 
svip á eignina

Básbryggja 15
Glæsileg íbúð

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

 33,9 millj.Verð:

Íbúð á þriðju hæð, stærð 98,2 m²
Sérinngangur af svölum
Suðursvalir / Lítið fjölbýli

Flétturima 38
glæsileg 3ja herbergja

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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TILBOÐ

FULLT VERÐ 79.995

49.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 49.995

29.995

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

Whirlpool ACM2200
Eldavél án blásturs með 4 steyptum 
hellum. 53 lítra ofn. Yfir og undirhiti. 
Grill. Tvöfalt gler í hurð. Geymsluskúffa 
og barnalæsing. Orkuflokkur A. Stærð 
(HxBxD): 85-92 x 50 x 50 cm.

WHIRLPOOL DAGAR
ÖLL WHIRLPOOL HEIMILISTÆKI 
MEÐ ALLT AÐ 40% AFSLÆTTI

Whirlpool AKM9010NE
60 cm helluborð með 4 keramik 
hellum og rofum. 1 x 2100W hella 
21 cm. 1 x 1700W hella 18 cm. 
2 x 1200W Hella 14,5 cm. Stærð 
(bxhxd): 58 x 49 x 51 cm.

38%40%

TILBOÐ

FULLT VERÐ 44.995

34.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 94.995

74.995

22% 21%
Whirlpool WHS1021
100 lítra frystikista með hraðfrystingu 
og LED skjá sem sýnir hitastig. 
Orkuflokkur A+. Frystigeta 9kg. 
Geymslutími eftir straumrof 22 klst. 
Stærð (hxbxd): 86x52,7x56,9 cm.

Whirlpool BSNF8121W
Kæliskápur með 97 lítra frysti og 222 lítra 
kæli. No Frost. 6th SENSE Fresh Control. 
Multiflow kælivifta. AntiBacteria Filter. LED 
lýsing. Orkuflokkur A+. Frystigeta 4kg / 24 
klst. Stærð (hxbxd): 188,5 x 59,5 x 65,5 cm.

10 ára ábyrgð á kælipressu

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR
HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 119.995

99.995

20%
Whirlpool ADPU2030IX
Uppþvottavél með 10 kerfi og 6th Sense 
með gufu. PowerClean. LCD skjár. Vatns-
flæðivörn. Sjálfhreinsandi sía. Þurrkar með 
hita og viftu. Þvottahæfni A. Orkuflokkur 
A+++. Þurrkgeta A. Stál eða Hvít.

Rollsinn frá 
Whirlpool



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

Sigurður Ketill Gunnarsson
Hellulandi 8, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk þann  
 7. maí. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

föstudaginn 20. maí kl. 15.00.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hans er bent á framtíðarsjóð  

Hjálparstarfs kirkjunnar.

Sigríður Theodóra Guðmundsdóttir
Guðríður Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson Gerður Harpa Kjartansdóttir
Sigurður Grétar Sigurðsson Anna Elísabet Gestsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, dóttir, systir, 
tengdamóðir, amma og frænka,
Jóhanna Hákonardóttir

Hólabraut 10, Hafnarfirði,
lést á líknardeildinni í Kópavogi  

þann 3. maí síðastliðinn.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

þriðjudaginn 17. maí kl. 13.

Sigurlaug Helga Teitsdóttir  Tómas Joensen 
Sigurlaug Helga Leifsdóttir
Leifur Hákonarson 

ömmustrákar og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Helga 
Vilhjálmsdóttir

Hofsvallagötu 62, Reykjavík,
lést á heimili sínu laugardaginn 7. maí.

Útförin verður gerð  
frá Dómkirkjunni í Reykjavík 

miðvikudaginn 18. maí kl. 13.00.

Valgerður Andrésdóttir Ögmundur Jónasson
Vilhjálmur Kr. Andrésson Kristín Jóhannsdóttir
Ólafur Bjarni Andrésson
Margrét Birna Andrésdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón K. Þórðarson
múrarameistari, 

Boðaþingi 12, Kópavogi,
lést að morgni miðvikudags 4. maí. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 13. maí kl. 15.00. Blóm og kransar 

vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á líknarsjóð Oddfellow-stúku Þorfinns Karlsefnis.

Úndína Gísladóttir
Gyða Jónsdóttir Þorgrímur Hallgrímsson
Guðbjörg Jóna Jónsdóttir Eiríkur Bragason
Sigrún Ísabella Jónsdóttir Gísli Hjálmtýsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurlaug Jóhannsdóttir
Lilla á Á, 

Siglufirði,
lést 30. apríl.  

Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju 
þriðjudaginn 17. maí kl. 14.00. 

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hennar er bent á Björgunarsveitina Stráka, 

Siglufirði, kt. 551079-1209, banki 0348-26-2717.

Jóhann Skarphéðinsson Auður Halldórsdóttir
Björg S. Skarphéðinsdóttir Tryggvi Árnason
Stefanía Skarphéðinsdóttir Aðalsteinn Sveinsson
Aðalbjörg Skarphéðinsdóttir Guðjón Björnsson

barnabörn og barnabarnabörn.

330 Konstantínópel, nú Istanbúl, verður 
höfuðborg Rómverska heimsveldisins.
1191 Ríkharður ljónshjarta gengur að eiga 
Berengaríu af Navarra og hún er krýnd 
drottning sama dag.
1870 Fyrstu vesturfararnir, fjórir Íslending-
ar, leggja af stað frá Eyrarbakka og koma 
til Quebec í Kanada 18. eða 19. júní.
1916 Hásetaverkfalli lýkur eftir að hafa 
staðið í tvær vikur. Þetta var fyrsta verkfall 
á Íslandi sem ber nokkurn árangur.
1940 Hermenn Þjóðverja ráðast inn í 
Frakkland.
1984 Oddur Sigurðsson setur Íslands- 
og Norðurlandamet í 400 metra hlaupi: 
45,36 sekúndur.
1990 Ásgeir Sigurvinsson lýkur ferli 
sínum sem atvinnuknattspyrnumaður en 
hann hófst 1973.
1999 Skoska þingið kemur saman í fyrsta 
skipti.
2008 Jarðskjálfti verður 
í Sesúan í Kína. Skjálftinn 
er átta stig á Rich-
terskvarða. Um 69.000 
manns láta lífið og 
fimm milljónir manna 
missa heimili sín.
2009 Samtök fullveldis-
sinna eru stofnuð gegn 
hugsanlegri aðild Ís-
lands að Evrópusam-
bandinu.

Merkisatburðir

Í dag eru tíu ár liðin frá því að Rann-
sóknarstofnun í barna- og fjöl-
skylduvernd (RBF) var stofnuð. 
Stofnunin er rannsókna- og fræðslu-

stofnun sem ætlað er að vera víðtækur 
vettvangur rannsókna á sviði félagsráð-
gjafar.

Hlutverk stofnunarinnar er að auka 
og efla rannsóknir á sviði barna- og fjöl-
skylduverndar. Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 
verkefnastjóri hjá RBF, segir stofnunina 
vera í nánu samstarfi við opinberar 
stofnanir sem veita félagslega ráðgjöf 
líkt og Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
og Barnaverndarstofu.

„Náið samstarf við þessar stofnanir 
gerir það að verkum að RBF geti svarað 
kallinu frá vettvangi og gerir stofnun-
inni kleift að sinna rannsóknum á því 
efni sem fagfólk telur vert að rannsaka,“ 
segir hún.

Ásdís segir starf stofnunarinnar hafa 
gengið vel á síðustu tíu árum. „Stofnunin 
hefur unnið margar mikilvægar rann-
sóknir á sviði félagsráðgjafar á síðustu 
árum. Árið 2010 var ofbeldi gegn konum 
rannsakað og var það eitt af stærstu 
verkefnum stofnunarinnar frá upphafi,“ 
segir Ásdís.

„Í lok síðasta árs var kynnt verkefni 
sem unnið var fyrir Barnaverndarstofu 
en verkefnið fjallaði um nýja nálgun í 
heimilisofbeldismálum. Í skýrslunni 
voru kynntar niðurstöður mats á til-
raunaverkefni Barnaverndarstofu vegna 
heimilisofbeldis. Í tilraunaverkefninu 
fólst að um tveggja ára skeið var sendur 
ráðgjafi á vegum Barnaverndarstofu með 
lögreglu á vettvang þegar tilkynnt var um 
heimilisofbeldi,“ segir Ásdís. Samkvæmt 
niðurstöðum skýrslunnar ríkti ótvíræð 
ánægja með verkefnið og voru allir sam-
mála um mikilvægi þess að fá bæði lög-
reglu og félagsráðgjafa á staðinn í slíkum 
tilfellum.

Haldið verður upp á afmæli stofnunar-
innar þann 27. maí næstkomandi og að 
sögn Ásdísar verður velunnurum stofn-

unarinnar boðið á hátíðarhöldin. „Einn-
ig verður í fyrsta sinn veittur styrkur úr 
svokölluðum Sigrúnarsjóði,“ segir Ásdís.

„Sjóðurinn var stofnaður árið 2011 
á fimm ára afmæli RBF til að efla rann-
sóknir á sviði félagsráðgjafar og heitir 
eftir Sigrúnu Júlíusdóttur sem átti frum-

kvæðið af því að RBF var stofnuð á sínum 
tíma, en hún er jafnframt stjórnarfor-
maður stofnunarinnar,“ segir Ásdís. Sig-
rún Júlíusdóttir hefur verið einn ötulasti 
talsmaður þróunar, menntunar, rann-
sókna og fræða í félagsráðgjöf. 
thordis@frettabladid.is

Barna- og fjölskylduvernd 
verið rannsökuð í tíu ár
Stofnunin hefur unnið margar mikilvægar rannsóknir á sviði félagsráðgjafar í samstarfi 
við innlendar stofnanir. Veittur verður styrkur úr Sigrúnarsjóði í fyrsta sinn þann 27. maí.

Hinn 12. maí 1882 fengu ekkjur og 
ógiftar konur, tuttugu og fimm ára og eldri, 
kosningarétt á Íslandi. Þær fengu þó ekki 
kjörgengi. Þetta gilti aðeins um konur sem 
stóðu fyrir búi eða áttu með sig sjálfar að 
öðru leyti. Það var mjög fámennur hópur 
kvenna.

Áður en lögin tóku gildi höfðu þó þrjár 
konur kosið. Þær höfðu notfært sér þá 
gloppu í lögunum að hvergi var tekið fram 
að konur mættu ekki kjósa.

Giftar konur og vinnuhjú fengu kosn-
ingarétt og kjörgengisrétt í áföngum fram 
til ársins 1915. Þá fengu allar konur, 40 
ára og eldri, kosningarétt. Árið 1920 var 
aldurstakmörkunum breytt í 25 ár og 
höfðu konur þá jafnan pólitískan rétt og 
karlar.

Fyrsta konan var kjörin á þing árið 1922 
en næstu 60 árin, allt þar til Kvennalistinn 
bauð fram til kosninga, sátu aðeins tólf 
konur á þingi.

Þ EttA  g E R ð i St :  1 2 .  m A Í  1 8 8 2

Konur fá takmarkaðan kosningarétt

Áður en lögin tóku gildi árið 1882 höðu þrjár konur kosið á Íslandi. NordicPhotoS/Getty

Ásdís Aðalbjörg Arnalds, verkefnastjóri hjá rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd. 
FréttAblAðið/Vilhelm

1 2 .  m a í  2 0 1 6   F I m m T U D a G U R24 T í m a m ó T   ∙   F R É T T a B L a ð I ð 1 2 .  m a í  2 0 1 6   F I m m T U D a G U R

tímamót



íslenskt

1.690,-
Garðlilja sumarblóm 

íslenskt

íslenskt



8 3 4 1 2 6 9 5 7

6 9 5 4 3 7 1 2 8

7 1 2 5 8 9 6 4 3

1 4 6 2 5 8 3 7 9

9 8 3 7 6 4 2 1 5

2 5 7 9 1 3 4 8 6

3 7 1 8 9 2 5 6 4

4 2 9 6 7 5 8 3 1

5 6 8 3 4 1 7 9 2

8 1 4 3 7 5 9 2 6

7 5 9 8 6 2 3 1 4

6 2 3 4 9 1 7 8 5

5 8 2 9 1 4 6 3 7

9 6 7 5 8 3 1 4 2

3 4 1 6 2 7 5 9 8

1 3 5 2 4 6 8 7 9

2 7 8 1 5 9 4 6 3

4 9 6 7 3 8 2 5 1

9 4 5 1 3 8 7 2 6

8 3 6 2 5 7 4 9 1

1 2 7 4 6 9 8 3 5

2 1 3 6 8 5 9 4 7

4 5 9 3 7 1 2 6 8

6 7 8 9 2 4 1 5 3

3 8 1 5 9 2 6 7 4

5 9 4 7 1 6 3 8 2

7 6 2 8 4 3 5 1 9

Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
Föstudagur Laugardagur

þrautir
1
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2 3 4 5

LÁRÉTT
2. dylja
6. fíngerð 
líkamshár
8. magi 
9. gerast 
11. verslun 
12. haldast 
14. súla 
16. tveir eins 
17. sægur 
18. eyrir 
20. ekki heldur 
21. málmur

LÓÐRÉTT
1. fyrst fædd 
3. skammstöfun 
4. land 
5. sigað 
7. galli 
10. hnoðað 
13. hjör 
15. felldi tár 
16. verkur 
19. kyrrð

LÁRÉTT: 2. fela, 6. ló, 8. hít, 9. ske, 11. bt, 12. tolla, 14. 
stöng, 16. tt, 17. mor, 18. aur, 20. né, 21. króm.
LÓÐRÉTT: 1. elst, 3. eh, 4. Líbanon, 5. att, 7. ókostur, 
10. elt, 13. löm, 15. grét, 16. tak, 19. ró.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

Létt miðLungs þung
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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.

veðurspá Fimmtudagur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

VERA OG VATNIÐ 
15. MAÍ, KL. 15:00
22. MAÍ KL. 13:00

TEPPIÐ:
Bláskjár og íRiS
17. MAÍ, KL. 20:00

MIÐASALA:
MIÐI.IS
MIDASALA@TJARNARBIO.IS

BLÓÐHÓFNIR
1. JÚNÍ, KL. 20:30

SÍMI LÁTINS MANNS
23. MAÍ, KL. 20:30
24. MAÍ, KL. 20:30
3. JÚNÍ, KL. 20:30
4. JÚNÍ, KL. 20:30
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Ég hjóla í þetta! 
Nú fer ég beint 
til Theu og býð 

henni á deit!

Ertu viss 
um að það 

sé góð 
hugmynd?

Hún er vin-
sælasta 

stelpan í öllum 
skólanum.

Segðu mér 
eitthvað 

sem ég ekki 
veit, vinur!

Hún er líka 
með Bjarti, 

a.k.a. mesta 
gleraugnabrjót 

skólans.

Það vissi ég 
ekki! Takk fyrir 
að deila, vinur.

KRASS

Ókei, ég var að 
keyra fram hjá 

fyrstu fráreininni.

Flott. Haltu 
áfram þar til þú 
sérð í Kolaportið 
og þá ættir þú að 
vita hvert þú átt 

að fara.

Ég held að 
ég sé góður 

núna. Takk fyrir 
hjálpina, pabbi!

Gleður mig að 
geta hjálpað …

… hinum áttavillta 
og óstundvísa syni 

mínum. Það skellist 
ekki á nema þú 

ýtir á rauða 
takkann,  
pabbi …

Takk fyrir að leyfa mér að 
horfa á sjónvarpið, mamma.

Ég vona bara að 
það láti þér líða 

betur, elskan.

Ó, já! Stór skammtur af slúðri um fræga 
fólkið og sápuópera er einmitt það sem 

ég þarf akkúrat núna.

Þú sérð eftir þessu þegar 
ég dey úr leiðindum!!!

Vasjúkov átti leik gegn Antonisjín í 
Moskvu árið 1983.
Hvítur á leik
1. Rdb5 (1. Rcb5 leiðir til sömu niður-
stöðu). 1. … cxb5 2. Rxb5 Db8 3. Rxd6 
Hd8 4. Rxf7! 1-0. EM einstaklinga hefst í 
dag í Kósóvó. Hannes, Héðinn, Guð-
mundur og Björn taka þátt.
www.skak.is EM einstaklinga í beinni.

Fremur hæg sunnanátt á landinu í dag, fimmtudag. Sólríkt veður á Norð-
austur- og Austurlandi, annars skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 6 
til 14 stig.

1 2 .  m a í  2 0 1 6   F i m m t u D a g u R26 F R é t t a B L a ð i ð



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

GÓMSÆT
TILBOÐ

Þú færð allt sem þú þarfnast í Iceland, á frábæru verði!
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BEN & JERRY´S ÍS - 500 ML
FRÁBÆRT ÚRVAL
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PEPSI 2L.

BEN & JERRY´S ÍS - 500 ML
FRÁBÆRT ÚRVAL
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1. FLOKKS SS LAMBALÆRI
 FROSIÐ. 2,1–2,6 KG

1199
VERÐ ÁÐUR: 1498 KR. 
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Hið íslenska bókmennta-
félag er 200 ára í ár og í 
tilefni af þeim merku 
tímamótum verður í 
dag opnuð afmælis-

sýning í Þjóðarbókhlöðu. Á sýning-
unni er greint frá helstu áföngum í 
sögu félagsins og stillt fram mörgum 
merkustu útgáfum þess en félagið 
er í senn elsta félag og bókaforlag á 
Íslandi.

Forseti félagsins um þessar mund-
ir er Jón Sigurðsson hagfræðingur og 
hann segir að tilurð félagsins megi 
að sumu leyti rekja til sambæri-
legra aðstæðna íslenskunnar og við 
þekkjum úr samtímanum. „Í byrjun 
nítjándu aldar, svona um aldamótin 
1800, átti íslenskan mjög undir högg 
að sækja, ekki síst í Reykjavík og á 
öðrum þéttbýlisstöðum. Málið var 
dönskuskotið og íslenskunni lítill 
sómi sýndur við uppfræðslu barna 
og ungmenna. Það var ekki til nein 
eiginleg kennslubók í íslensku, hvort 
sem var fyrir íslenska menn eða 
erlenda.

Rasmus Christian Rask
Helsti hvatamaður að stofnun 
félagsins var danskur málfræðingur, 
Rasmus Christian Rask, sem kom 
til Íslands sumarið 1813. Hann átti 
íslenska vini og kunningja, bæði í 
Kaupmannahöfn og hér heima, en 
langaði að heyra hvernig íslensk 
tunga sem hann hafði numið af 
bókum og tekið ástfóstri við í æsku 
hljómaði af vörum þjóðarinnar. 
Hann ferðaðist víða um land næstu 
tvö ár og dvaldist um tíma í Reykja-
vík. Á þessu ferðalagi sá hann glöggt 
ástand íslenskunnar og honum virt-
ist tungan í bráðri hættu, ekki síst í 
Reykjavík. Í bréfi til vinar síns Bjarna 
Þorsteinssonar sem seinna varð amt-
maður á Íslandi þá spáði Rask því að 
íslenskan dæi senn út ef ekki yrðu 
rammar skorður reistar. Þetta var 
eiginlega upphafið að því að hann 

Við hugsum ekki í árum heldur öldum
Hið íslenska bókmenntafélag er 200 ára um þessar mundir og af því tilefni verður í 
dag opnuð glæsileg sýning í Þjóðarbókhlöðunni um sögu þessa merka félags.

Jón Sigurðsson er forseti Hins íslenska bókmenntafélags sem er samofið menningarsögu þjóðarinnar. FRéttablaðið /VilHelm

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

beitti sér fyrir því ásamt íslenskum 
vinum sínum að stofna félag í þeim 
tilgangi að gefa út alls konar bækur 
á íslenskri tungu. Þetta hefur verið 
tilgangur félagsins frá upphafi, að 
styðja og styrka íslenska tungu, bók-
vísi og menntun og heiður hinnar 
íslensku þjóðar eins og það heitir svo 
hátíðlega í frumskjölunum.

Þurfum að duga 200 ár til
Það er óhætt að segja að stofnun Hins 
íslenska bókmenntafélags 1816 hafi 
markað gagngera breytingu á við-
horfi manna til íslenskrar tungu og 
bókmennta. Grundvallarstefna var 
að endurreisa íslenskuna og að reisa 
sjálfstæða menningu og menntir á 
Íslandi við og það er ánægjulegt að 
geta sagt frá því í dag hvað Íslend-
ingum hefur tekist vel upp við þetta 
verkefni þessar tvær aldir sem eru 
liðnar frá því að félagið var stofnað. 
Það er víst að starf félagsins í 200 ár, 
sem er lýst á sýningunni, skiptir hér 
máli og sýningin veitir okkur innsýn 
í það starf sem félagið hefur unnið 
samfélagi sínu og þjóð. En auðvitað 
steðja enn hættur að íslenskri tungu 
vegna samfélags- og tæknibreytinga 
og þess vegna þurfum við að reyna að 
duga næstu hundrað eða tvö hund-
ruð ár til, svo framtíð íslenskunnar 
sé tryggð.“

endurreisn tungu og mennta
Hið íslenska bókmenntafélag er 
elsta forlag landsins og Jón segir að 
útgáfustarf félagsins sé í dag þríþætt. 
„Ég ætla að nefna fyrst tímarit bók-
menntafélagsins sem heitir Skírnir, 
var stofnað 1827 og hefur komið út 
óslitið frá þeim tíma og er reyndar 
elsta tímarit af þessu tagi á Norður-
löndum og hugsanlega þó víðar 

væri leitað. Þetta er rit sem sinnir 
ekki síst íslenskum bókmenntum 
og sögu en líka því sem er að gerast 
í samfélaginu. Síðan gefum við út 
mjög fjölbreytt úrval bóka á ýmsum 
sviðum menntunar og vísinda en í 
þeim tilgangi að félagið geti verið 
brú á milli fræðasamfélagsins og 
almennra lesenda. Félagið hefur líka 
alla tíð verið stórtækt í útgáfu sagn-
fræðirita og sögulegra heimilda og 
það er starfsemi sem var hafin til 
vegs á forsetatíð Jóns Sigurðssonar, 
hins eiginlega forseta sem var forseti 
félagsins frá 1851 til 1879, þ.e.a.s. til 
dauðadags. Þannig má segja að saga 
félagsins á nítjándu öldinni sé sam-
ofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar 
sem byggðist mikið á því viðhorfi að 
endurreisa íslenska tungu og bók-
menntir.

Útgáfa félagsins hefur svo orðið 
stöðugt fjölbreyttari síðustu 50 árin, 
sérstaklega í forsetatíð forvera míns, 
Sigurðar Líndals, sem er um leið rit-
stjóri þess mikla verks Saga Íslands 
sem komin er út i tíu bindum. Við 
áformum að gefa út ellefta og loka-
bindið nú á afmælisárinu.

En árið 1970 var hafin útgáfa svo-
kallaðra Lærdómsrita bókmennta-
félagsins sem margir kannast nú við. 
Mjög aðgengilegar og fallegar bækur 
þar sem eru einkum birtar vand-
aðar þýðingar á framúrskarandi rit-
verkum hvaðanæva úr heiminum, 
alveg frá fornöld til okkar daga, á 
ýmsum sviðum lærdóms og vísinda. 
Sérstaklega rit sem hægt er að telja 
sem vörður í sögu mannsandans 
svo maður tali nú hátíðlega. Til-
gangurinn er sá að kynna íslensk-
um lesendum það besta í alþjóð-
legri vísinda- og menntahugsun 
en um leið auðga íslenska tungu á 

milli háskólasamfélagsins og hins 
almenna lesanda.

Samofin menningarsögunni
Það er ágætt að hafa í huga að tilgang-
ur okkar er ekki arður útgefandans 
heldur að vinna í þágu upplýsingar 
og menningar hjá almennum lesend-
um. Auðvitað hefur hlutverk félags-
ins breyst í áranna, eða mér liggur 
við að segja aldanna rás, því margt 
af því sem félagið gerði á nítjándu 
öld hefur verið afhent opinberum 
stofnunum og öðrum félögum. En ég 
vil t.d. nefna að félagið á dögum Jóns 
Sigurðssonar hóf útgáfu Stjórnar-
tíðinda sem var síðar afhent stjórn-
völdum. Þarna má segja að innan 
þessa félags hafi verið farið að vinna 
samkvæmt hugmyndinni um sjálf-
stætt þjóðríki löngu áður en hún 
var sett á blað. Þess vegna eru þarna 
rætur sjálfstæðisþróunar landsins og 
fyrstu sporin í átt að íslensku lýðveldi 
sem stigin voru á nítjándu öld.“

Jón nefnir að sýningin í Þjóðar-
bókhlöðunni sé myndarleg og vill 
koma á framfæri þakklæti til þeirra 
starfsmanna Landsbókasafns sem 
hjálpuðu til við að setja hana upp. 
„Á sýningunni eru munir ekki síst úr 
Landsbókasafninu og handritasafni 
þess sem það geymir, m.a. handrita-
safni Jóns Sigurðssonar, og auk þess 
munir úr eigu félagsins og félaga í því 
svo sem ýmsar merkar bækur. Þarna 
má líka skoða tímalínu yfir það sem 
hefur á daga drifið. Saga félagsins er 
samofin menningarsögu þjóðarinn-
ar og þarna getur að líta nöfn þeirra 
manna sem allir þekkja, eða ættu að 
þekkja, úr menningarsögu síðustu 
tveggja alda. Það hefur lengi verið 
kjörorð þessa félags að hugsa ekki í 
árum heldur öldum.“
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 588 2300
Kringlunni

KJÓLL
5.495 kr.

SKÓR
12.995 kr.
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ENDALAUST RUGL?

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

30%
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Komdu og gerðu kaup sumarsins!
Afslátturinn gildir af outletverðum og getur numið allt að 90% af upphaflegu verði verslana.

Hvítasunnuhelgin:
Lokað sunnudag og mánudag.



Skjaldborg – hátíð íslenskra 
heimildarmynda fer fram í 
tíunda sinn á Patreksfirði um 

helgina. Hátíðin er tileinkuð alls 
konar heimildarmyndum og á dag-
skránni eru bæði örstuttar myndir 
sem og heimildarmyndir í fullri 
lengd og eru efnistökin fjölbreytt. 

„Í ár erum við að frumsýna þrett-
án íslenskar heimildarmyndir og 
umfjöllunarefnin eru mjög fjöl-
breytt og myndirnar af öllum 
stærðum og gerðum. Frá átta mín-
útum og upp í tveggja tíma myndir,“ 
segir Helga Rakel Rafnsdóttir, ein af 
aðstandendum hátíðarinnar.

Heiðursgestur hátíðarinnar í ár 
er spænski leikstjórinn Jose Luis 
Guerin, sem er einna þekktastur 
fyrir myndina En Construcción sem 
vann til fjölda verðlauna á Spáni en 
myndin verður sýnd á Skjaldborg í 
ár. Einnig var mynd hans The City 

of Sylvia frá árinu 2007 frumsýnd í 
aðalkeppni kvikmyndahátíðarinnar 
í Feneyjum.

Ókeypis er inn á allar heimildar-
myndir sem keppa um áhorfenda-
verðlaunin Einarinn en gestir eiga 
möguleika á að kaupa armband, 
sem gildir í sjávarréttaveislu, plokk-
fiskboð kvenfélagsins, dansleik og 
í sundlaugina, á 4.000 krónur í for-
sölu eða 5.000 krónur á staðnum. 
Helga Rakel mælir svo sannarlega 
með að áhugasamir mæti í plokk-
fiskinn og sjávarréttaveisluna sem 
eru fastir hlutar dagskrárinnar. 

„Þetta er mikil stemningshátíð. 
Það er ekki nóg að hafa bara góðar 
heimildarmyndir því ég er ekki viss 
um að fólk myndi nenna að fara alla 
þessa leið nema einmitt líka fyrir 
þessa góðu stemningu,“ segir hún 
glöð í bragði og auðheyrt er að hún 
hlakkar til helgarinnar.

„Svo erum við líka alltaf með 
lið sem heitir Verk í vinnslu og þá 
kemur fólk og kynnir það sem það 
er að gera, sýnir aðeins úr mynd-
unum sínum og talar um þær. 
Þessar myndir koma líka oft inn á 
Skjaldborg seinna og þá eru margir 
fastagestir kannski búnir að vera 
að fylgjast með verkunum í lengri 
tíma,“ útskýrir hún.

„Kolla Sibb sem er viðfangsefni 
einnar myndarinnar á hátíðinni 
kemur til okkar. Hún býr á Selfossi 
og er trúbador og hún mætir með 
gítarinn,“ segir Helga og bætir við 
að einnig verði tónleikar í heitum 
potti auk annarra fastra liða á borð 
við limbókeppni og skrúðgöngu á 
lokakvöldi hátíðarinnar á sunnudag.

Áhorfendaverðlaunin Einar eru 
nefnd eftir smíðakennaranum í 
bænum, Einari Skarphéðinssyni, en 
hann sér um að smíða verðlaunagrip 
hvers árs og leggur mikla vinnu í að 
velja efniviðinn í hann. Í fyrra var 
það myndin Hvað er svona merkilegt 
við það? eftir Höllu Kristínu Einars-
dóttur sem hreppti hnossið.

Hátíðin fer líkt og áður sagði fram 
á Patreksfirði og hefst annað kvöld. 
Allar nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á vefsíðunni skjaldborg.is.
gydaloa@frettabladid.is

Plokkfiskur, limbó og Einarinn  
á heimildarmyndahátíð
Heimildarmyndahátíðin Skjaldborg fer fram í tíunda sinn um helgina. Þrettán ís-
lenskar heimildarmyndir verða frumsýndar og heiðursgestur er Jose Luis Guerin.

Frumsýningar
Keanu

Gamanmynd
Aðalhlutverk: Keegan-Michael 
Key, Jordan Peele, Will Forte, Luis 
Guzman
Frumsýnd: 18. maí
IMDb 7,1/10
Rotten Tomatoes 77%

eddie tHe eaGLe

Ævisöguleg drama- og 
gamanmynd
Aðalhlutverk: Taron Egerton, 
Hugh Jackman, Tom Costello, Jo 
Hartley
Frumsýnd: 13. maí
IMDb 7,6/10
Rotten Tomatoes 79%

X-Men: apocaLypSe

Spennu- og ævintýramynd
Aðalhlutverk: James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence, Nicholas Hoult, 
Oscar Isaac og Rose Byrne
Frumsýnd: 18. maí
IMDb 8,3/10

Helga Rakel Rafnsdóttir er einn af aðstandendum hátíðarinnar sem hún segir mikla stemningshátíð. FRéttablaðið/SteFán

Þetta er MiKiL 
SteMninGSHátíð. 

Það er eKKi nóG að Hafa 
bara Góðar HeiMiLdar-
Myndir Því éG er eKKi viSS 
uM að fóLK Myndi nenna að 
fara aLLa ÞeSSa Leið neMa 
einMitt LíKa fyrir ÞeSSa 
Góðu SteMninGu.
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Enski söngvarinn Chris Norman sló fyrst í gegn á 8. áratugnum 

sem aðalsöngvari hljómsveitarinnar Smokie og er röddin sem 

allir þekkja á bak við þeirra vinsælustu lög. Hann kemur nú 

fram á stórtónleikum í Hörpu ásamt stórri hljómsveit og 

flytur öll sín þekktustu lög.
 

‘If You Think You Know How to Love Me’, ‘Living 

Next Door to Alice’, ‘I'll Meet You at Midnight’, 

‘Lay Back in the Arms of Someone’, 'Don't Play 

Your Rock 'n' Roll to Me' og ‘Stumblin’ In’ eru 

meðal þeirra sem munu hljóma á tónleikunum á 

milli þess sem Norman segir sögurnar á bak við 

lögin. Ekki missa af þessum einstaka viðburði.
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 I'll Meet You at Midnight

Miðasala hefst í dag 12.maí  
klukkan 10 á Harpa.is, Tix.is 
og í miðasölu Hörpu.

Stórtónleikar í Eldborg, 
laugardaginn 17. september
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-AFTENPOSTEN

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORELDRABÍÓ
BAD NEIGHBOURS 2 
Á FÖSTUDAGINN KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

FORSALA
HAFIN

ANGRY BIRDS 3:50, 5:50 ÍSL.TAL

ANGRY BIRDS 3D 4:15 ÍSL.TAL

ANGRY BIRDS 5:50, 8 ENS.TAL

BAD NEIGHBORS 2 8, 10

CAPTAIN AMERICA 7, 10

RATCHET & CLANK 3:50 ÍSL.TAL

MAÐUR SEM HEITIR OVE 10:10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 3:50

TILBOÐ KL 3:50 TILBOÐ KL 4:15

KRINGLUNNI

AKUREYRI KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:30 - 8:30

MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 10:30
MOTHER’S DAY VIP  KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:15 - 8:20
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7 - 8 - 10:05
CAPTAIN AMERICA 2D VIP   KL. 10:30
CRIMINAL   KL. 10:40
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 5
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 6 - 8:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 10:20
BAD NEIGHBOURS 2  KL. 5:50 - 8 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:30 - 8:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:10
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40 - 8

MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 9 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 6 - 9
ALLEGIANT   KL. 6:20

MOTHER’S DAY   KL. 8 - 10:30
ANGRY BIRDS ÍSLTAL 2D  KL. 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:10

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

ROGEREBERT.COM


HITFIX


ENTERTAINMENT WEEKLY


STÓRKOSTLEG ÆVINTÝRAMYND

95%

DD

Sýnd með íslensku tali

TRI-CITY HERALD


ABOUT.COM


TOTAL FILM


THE TELEGRAPH


90%

Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Pretty 
Woman og Valentine´s Day

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Eurovison í beinni  19:00
Anomalisa   18:00
The Ardennes ENG SUB   20:15, 22:00 
Hrútar ENG SUB   20:00
The Witch    22:15
Fyrir Framan Annað Fólk ENG SUB   22:00 

  
    

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Borgartún 25, 105 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði á 4. hæð
Stærð 390 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í stórt opið vinnurými að mestu, 3 lokaðar skrifstofur þar af ein stór, kaffistofu og 
snyrtingar. Gegnheilt olíuborið parket á gólfum. Virðisaukaskattur leggst við leigufjárhæð. Glæsilegt 
útsýni út á sundin blá. LAUST STRAX!

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

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Smáratorg 3, 201 Kópavogur
Skrifstofuhúsnæði á 14. hæð
Stærð 357,6 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Vandað skrifstofuhúsnæði á 14. hæð í þessari glæsilegu skrifstofubyggingu Turninum og skiptist í rúm-
góða móttöku, 8 lokaðar skrifstofur, eitt stórt fundarherbergi sem hægt er skipta í 2 rými með fellivegg, 
kaffistofu og tvær snyrtingar. Steinteppi er á gólfum nema á kaffistofu og snyrtingum en þar eru flísar. 
Möguleiki að leigja húsnæðið í minni einingum. LAUST STRAX!

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

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Fimmtudagur

12. maí 2016
Tónlist
Hvað?  Robin Nolan Trio
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rosenberg
Bræðurnir Robin Nolan, Kevin 
Nolan og bassaleikarinn Arnoud 
Vandenberg. Robin Nolan Trio 
er eitt af bestu gipsy jazz tríóum 
heimsins. Við hlökkum til að 
heyra í þeim á Café Rosenberg. 
Miðaverð aðeins kr. 2.000.

Hvað?  Rhapsody in Blue
Hvenær?  19.30
Hvar?  Harpa
Joann Falletta og Orion Weiss eru í 
hópi virtustu tónlistarmanna vest-
anhafs. Falletta er aðalstjórnandi 
Fílharmóníuhljómsveitarinnar í 
Buffalo og Sinfóníuhljómsveitar 
Virginíu ásamt því að vera aðal-
gestastjórnandi Brevard-tónlistar-
miðstöðvarinnar. Orion Weiss 
píanóleikari hefur komið fram 
með öllum helstu hljómsveitum 
Bandaríkjanna og er annálaður 
fyrir listrænan flutning sem hefur 
aflað honum alþjóðlegrar viður-
kenningar.

Hvað?  Extreme chill á Vínyl
Hvenær?  19.30
Hvar?  Kaffi Vínyl

Hvað?  Jón Lorange – Maður og stóll
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn Kópavogi
Útskriftartónleikar Jóns Lorange 
úr tónsmíðum, Maður & stóll. 
Boðskap sögunnar Maður & stóll 
er hægt að túlka á margan hátt. 
Höfundur vill eingöngu segja þessa 
einföldu dæmisögu og láta hvern 

og einn túlka boðskap hennar. Á 
tónleikunum verður þessi saga 
sögð af sögumanninum Randveri 
Þorlákssyni og hljómsveit. Fyrir 
frumflutning verksins verður 
annað verk flutt eftir Jón sem 
heitir Hvað slær klukkan? .

Hvað?  Vorsöngvar á hádegistónleikum 
úr ýmsum áttum.
Hvenær?  12.00
Hvar?  Fríkirkjan
Flytjendur eru Hanna Dóra Sturlu-
dóttir, mezzosópran, og Lilja Egg-
ertsdóttir, píanó. Flutt verða verk 
eftir Grieg, Brahms, Schubert, R. 
Strauss, Atla Heimi, Jórunni Viðar 
og Árna Thorsteinsson. Efnisskrá 
má sjá hér neðst. Miðaverð er 
1.500 krónur.

Fundir
Hvað?  Hungurverkfall árið 1981: 
Söguleg umræða og þjóðfrásagnir um 
Norður-Írlandi á internetinu
Hvenær?  16.00
Hvar?  Þjóðminjasafn Íslands
Síðasti fyrirlestur félags þjóðfræð-
inga á þessari önn og ætlar Richard 

Allen að slá botninn í fyrirlestra-
röðina. Fyrirlesturinn er sem áður 
haldinn í samstarfi við Þjóðminja-
safn Íslands. Richard Allen skilaði 
meistararannsókn sinni í júní 
árið 2014 og mun segja frá sínum 
helstu niðurstöðum. Í erindinu 
fjallar hann um rannsókn á áfram-
haldandi deilu í samfélagi írskra 
lýðveldissinna oghinu stærra sam-
félagi kaþólikka-þjóðernissinna-
lýðveldissinna í Norður Írlandi.

Uppákomur
Hvað?  Undirsjálfin vilja vel
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Arnfinnur Amazeen opnar sýn-
ingu sína í D-sal Hafnarhússins: 
Undirsjálfin vilja vel. Arnfinnur er 
þriðji listamaðurinn sem sýnir í 
D-salnum árið 2016. Í verkum 
sínum fæst Arnfinnur við 
hversdagsleikann í samtím-
anum og mótsagnakennt 
hlutverk manneskjunnar 
innan hans.

Hvað?  Bókmenntafélagið 200 
ára
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðarbók-
hlaðan
Sýning verðurí 
Þjóðarbók-
hlöðunni í tilefni 
af 200 ára afmæli 
Hins íslenska bók-
menntafélags. 
Á sýningunni er 
greint frá helstu 
áföngum í sögu 

félagsins og stillt fram mörgum 
merkustu útgáfum þess. Ávörp 
flytja Jón Sigurðsson, forseti Hins 
íslenska bókmenntafélags, Ingi-
björg Steinunn Sverrisdóttir lands-
bókavörður og forseti Íslands, 
herra Ólafur Ragnar Grímsson, 
sem jafnframt opnar sýninguna. 
Boðið verður upp á tónlistar-
dagskrá við opnun. Þóra Einars-
dóttir sópransöngkona og Elísabet 
Waage hörpuleikari flytja lag Atla 
Heimis Sveinssonar „Ástkæra, 
ylhýra málið“ við ljóð Jónasar 
Hallgrímssonar. Einnig flytja þær 
lag Jóns Þórarinssonar „Íslenskt 
vögguljóð á hörpu“ við ljóð Hall-
dórs Kiljans Laxness.

Uppistand
Hvað?  Hí á Húrra – Uppistand

Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra

Hí á Húrra snýr aftur eftir 
tveggja mánaða hlé. Fram 
koma: Snjólaug Lúðvíks-
dóttir, Andri Ívarsson (sem 

er alltaf að hanga með 
Mið-Ísland-gaurunum) 

Þórdís Nadía, Hug-
leikur Dagsson, Bylgja 
Babýlons, Ragnar 
Hansson, Jóhannes 
Ingi Torfason. Miða-
verð er 1.500 krónur.

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar? 
Fimmtudagur
12. maí 2016

Hugleikur Dagsson er meðal 
þeirra sem koma fram á Hí á 
Húrra í kvöld.  
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SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

SamSUngSetrid.iS

55” Samsung JU6075

Verð áður kr. 239.900,-  Nú: 189.900.-
55” Samsung JU8005

Verð áður kr. 379.900,-  Nú: 329.900.-

30% afsláttur 
af MultiRoom hátölurum og Soundbar 

bæði bognum og beinum
R3

WAM3500
HW-J8511

65” Samsung JS9005

539.900.-EM verðlækkun kr. 110.000,-  Nú kr:

TILBOÐ
EM

TILBOÐ
EM

TILBOÐ
EM

Sjáðu alla leikina á EM
í Samsung háskerpu

Leikir í F-riðli

Lægsta 
55” verðið!



Fimmtudagur

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

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Kalli kanína og félagar 
07.45 Tommi og Jenni 
08.05 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Masterchef USA 
11.05 Jamie's Super Food 
11.50 Um land allt 
12.15 Heimsókn 
12.35 Nágrannar 
13.00 The Golden Compass 
15.00 Semi-Pro 
16.30 Frikki Dór og félagar 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Íþróttir 
19.08 Ísland í dag 
19.20 Undateable 
19.40 Six Puppies and Us 
20.40 Restaurant Startup 
21.30 The Blacklist Þriðja spennu-
þáttaröðin með James Spader í 
hlutverki hins magnaða Raymonds 
Reddington eða Red, sem var efstur 
á lista yfir eftirlýsta glæpamenn hjá 
bandarískum yfirvöldum.  
22.15 Containment Ný spennu-
þáttaröð úr smiðju Warner. Stór 
hluti borgarinnar Atlanda í Banda-
ríkjunum er sett í sóttkví Þegar 
faraldur brýst út í borginni Atlanta í 
Bandaríkjunum.  
22.55 Lucifer 
23.40 Rapp í Reykjavík 
00.15 Banshee 
01.00 Shameless 
01.50 Ocean's Twelve 
03.50 Taps 
05.55 NCIS. New Orleans

18.45 Cristela 
19.10 Community 
19.30 League 
19.55 Supergirl 
20.40 Flash 
21.25 Gotham 
22.10 Arrow 
22.55 First Dates 
23.45 NCIS Los Angeles 
00.25 Justified 
01.20 League 
01.40 Supergirl 
02.25 Flash 
03.05 Gotham 
03.50 Arrow 
04.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

10.55 Multiplicity Bráðfyndin 
gamanmynd. Doug Kinney er í 
kröfuhörðu hjónabandi og starfi 
sem leiðir til þess að hann hefur ekki 
tíma til að njóta hvors um sig. Þegar 
hann kynnist Dr. Owen Leeds, sem 
hefur sérhæft sig í að klóna lífverur, 
fær hann brjálaða hugmynd. 
12.55 A Walk in the Clouds 
14.35 Admission 
16.25 Multiplicity 
18.25 A Walk In the Clouds 
20.10 Admission Skemmtileg 
gamanmynd frá 2013 með Tinu 
Fey og Paul Rudd í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um Portiu sem vinnur 
við að fara yfir umsóknir um skóla-
vist í Princeton-háskólann en lendir 
í vandræðum með það að vera 
fullkomnlega fagleg þegar hún sér 
að einn umsækjandinn gæti mögu-
lega verið sonur hennar sem hún 
hafði gefið til ættleiðingar strax eftir 
fæðingu. 
22.00 Fifty Shades of Grey  
00.05 Blue Jasmine Cate Blanch-
ett hlaut Óskarsverðlaunin fyrir 
leik sinn í þessari frábæru mynd 
frá 2013. Hún leikur Jasmine sem 
neyðist til að flytja inn til systur 
sinnar í San Fransisco eftir að eigin-
maður hennar hendir henni út og 
skilur hana eftir allslausa. 
01.45 Curse of Chucky 
03.25 Fifty Shades of Grey

16.30 Í garðinum með Gurrý 
17.00 Violetta 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Eðlukrúttin 
18.06 Kata og Mummi 
18.20 Fréttir 
18.40 Íþróttir 
18.45 Veður 
19.00 Eurovision 2016 
21.10 Eurovision – Skemmtiatriði 
21.20 Bækur og staðir 
21.30 Leiðin til Frakklands 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Glæpahneigð 
23.05 Svikamylla

08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America's Next Top Model 
09.50 Survivor 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Leiðin á EM 2016 
14.20 America's Next Top Model 
15.05 The Voice 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Life in Pieces 
20.15 Grandfathered 
20.40 The Grinder 
21.00 The Catch 
21.45 Scandal 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Scorpion 
00.35 Law & Order: Special Victims 
Unit 
01.20 The Family 
02.05 The Catch 
02.50 Scandal 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden

18.15 Raising Hope 
18.40 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.25 Friends 
19.50 Modern Family 
20.15 Major Crimes 
21.00 Shetland 
22.00 The Sopranos 
22.55 Mind Games 
23.40 Friends 
00.00 Friends 
00.25 Major Crimes 
01.05 Shetland 
02.05 The Sopranos 
03.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.35 Wells Fargo Championship 
13.55 PGA Tour 2016 - Highlights 
14.50 Golfing World 2016 
15.40 2015 Players Official Film 
16.35 Inside the PGA Tour 2016 
17.00 The Players Championship 
23.00 Golfing World 2016

09.40 Aston Villa - Newcastle 
11.25 Norwich - Man. Utd. 
13.10 Messan 
14.30 Víkingur R. - Stjarnan 
16.20 Pepsímörkin 2015 
17.50 ÍBV - Víkingur Ó. 
20.00 San Antonio - Oklahoma. 
Leikur 5 
21.50 Inter Milan - Empoli 
23.30 Real Madrid - Valencia

07.20 Sunderland - Everton 
09.00 Stjarnan - Þór/KA 
10.40 Norwich - Watford 
12.20 Football League Show 
2015/16 
12.50 Roma - Chievo 
14.30 Ítölsku mörkin 2015/2016 
14.50 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
15.15 Spænsku mörkin 2015/2016 
15.45 Pepsímörkin 2016 
17.20 Liverpool - Chelsea 
19.00 Premier League World 
2015/2016 
19.30 KR - FH 
22.00 ÍBV - Víkingur Ó. 
23.40 OpenCourt - Basketball 101 
00.30 Oklahoma - San Antonio. 
Leikur 6

07.00 Ævintýri Tinna 
07.25 Kalli á þakinu 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Víkingurinn Viggó 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 UKI 
09.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.00 Brunabílarnir 
10.25 Latibær 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Kalli á þakinu 
11.45 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.45 Víkingurinn Viggó 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 UKI 
13.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
14.00 Brunabílarnir 
14.22 Latibær 
14.47 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.23 Kalli á þakinu 
15.45 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.45 Víkingurinn Viggó 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 UKI 
17.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
18.00 Bruna-
bílarnir 
18.22 Latibær 
18.47 Hvellur 
keppnisbíll 
19.00 The Cro-
ods

16.00 Dóra  
könnuður

Fáðu þér áskrift á 365.is

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:40
RESTAURANT STARTUP
Skemmtilegir þættir þar sem 
fylgst er með venjulegu fólki 
leggja allt í sölurnar þegar það 
eltist við drauma sína um að 
opna veitingastað.

 | 19:40
SIX PUPPIES AND US
Að eignast hund kallar á mikla ábyrgð og þolinmæði. Við 
fylgjumst með sex ólíkum fjölskyldum takast á við nýtt líf 
með hvolpi sem oft á sér skondnar hliðar. Skemmtilegir þættir 
sem enginn hundaaðdáandi má láta framhjá sér fara.
 

 | 21:30
THE BLACKLIST
James Spader er 
stórkostlegur í hlutverki 
hins alræmda Raymonds 
Reddington í þessum 
mögnuðu spennuþáttum.

 | 22:55
LUCIFER
Lucifer kemur upp á yfirborð 
jarðar þegar hann fær nóg af 
helvíti einn daginn. Þar kynnist 
hann rannsóknarlögreglukonu 
sem breytir sýn hans á lífið.

 | 22:15
CONTAINMENT
Faraldur brýst út í Atlanta og stór hluti borgarinnar er settur 
í sóttkví. Fjölskyldur splundrast og lítið samfélag byrjar að 
myndast innan veggja múrsins þar sem hið ólíklegasta fólk 
berst sem hetjur en aðrir sýna sínar myrku hliðar!
 

MAGNAÐIR

SPENNUÞÆTTIR!
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*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

GönguskódagarGönguskódagar

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

20% 

Afsláttur
* 

af öllum 
gönguskóm



2.595kr.

55090005 

995kr.

41613316       

Garðkanna, 
11 l, með úðastút. 1.295kr.

55095007 

2.325kr.

55095039 

22.995kr.
74830073  
Almennt verð: 26.995 kr.  

EINHELL sláttuorf, GH-BC 25 
AS, tvígengismótor, 0,75 kW, 
23 cm sláttubreidd með hníf, 
42 cm með þræði.

6.995kr.
54909805 

SmallCut 300/23
rafmagnssláttuorf 300 W 
sláttubreidd 23 cm   

9.995kr.
54909830   

EasyCut 420/45 rafmagnshekk- 
klippur, 420 W, lengd blaðs 45 cm,  
bil milli tanna 18 mm 

2.495kr.

80602501-2 

TREOLJE XO pallaolía 
glær eða gylden, 3 l.

4.995kr.

86363040

KJÖRVARI pallaolía, 
fura, 4 l.

3.995kr.

89819950

SADOLIN BIO
pallahreinsir, 5 l.

495kr.

83020210-30 

HARRIS Premier pensill, 
25, 38, 50 eða 75 mm.

Verð frá:

SPEKTER pallaskrúbbur.

2.995kr.
84105030

XTRA-pensill, 120 mm.

2.495kr.
58365522

Penslasett, grænt,
25, 38 og 63 mm.

995kr.
84175700

4.995kr.
506670006 
Almennt verð: 5.995 kr.    

Stafrænn kjöthitamælir,  
þráðlaus

2.995kr.

506670019     
Almennt verð: 3.995 kr.

  
Grillsett, 3 stk

KJÖRVARI 13 eðalolía 
glær, allir litir, 1 l. Góð olía 
á garðhúsgögnin.

2.195kr.
86333410/510

Kjörvari 14 viðarvörn,
allir litir, 4 l.

5.295kr.
86332040-9040

Kjörvari 16 viðarvörn, 
þekjandi, allir litir, 4 l.

7.595kr.
86360040-1337

VERJUM VIÐINN

5.995kr.

55095014-5       

KEEPER illgresiseyðir 100 ml sem dugar 
á 323 m2 eða 200 ml sem dugar á 645 m2.

Verð frá:

2,5x2 m

3,5x2,5 m

4 L 4 L 4 L 3 L1 L 5 L

19.995kr.

0291500       

Ræktunarkassi,
50x100x120 cm.

Illgresiseyðir til 
eyðinGar á gróðri
 drepur spírandi 

illgresi

Blákraftur, 
einkorna, 10 kg.

Blákorn, 
5 kg.

Turbokalk, 
12,5 kg.

Mosaeyðir, 5 kg.

4.995kr.
55097052

LUX, plöntuskófla

725kr.
68320235

Krafla, 1240 mm.

5.825kr.
55600972

1.795kr.
68320212  

Sóltjald, ál og plast, 3x1,6m, 
svart eða svart og grátt.

19.995kr.
41613417-8

Markísa, 2,5x2 m 
eða 3,5x2,5 m, dökkgrá.
Verð frá:

29.995kr.
41624123/6

Glæðir
blómaáburður, 1 l.

785kr.
55029080

Lágt 
verð  
alla  
daga

síðan 1962

Helgartilboð

69.995kr.
506600012

Ferðagasgrill TravelQ m/vagni, 4,1 
kW, tvöfaldur brennari úr ryfríu stáli, 
eldunarsvæði 37x54 cm, JETFIRE 
kveikikerfi, pottjárns WAVE grill- 
grindur, ACCU-PROBE hitamælir í 
loki, auðvelt að taka í sundur og setja 
saman, hliðarborð með snögum.

Helgartilboð

Helgartilboð

reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

Helgartilboð

Helgartilboð

4.995kr.

506670001     
Almennt verð: 6.995 kr.

PRO Pizzasteinn  
með pizzuskera.

39.995kr.
53323140  
Almennt verð: 49.995 kr.  

Sláttuvél OY460P, fjórgengismótor, 
2,3 kW, sláttubreidd 46 cm, 
5 hæðastillingar, 60 lítra safnpoki.

Helgartilboð

24.995kr.
50632096-100

Ferðagasgrill G-600, 2,93 kW, ryðfrír 
brennari, 2 grillgrindur. Margir litir.

Helgartilboð

ÚRVAL AF FERÐAGRILLUM

SUMARBLÓM

1 L5 kg 5 kg10 kg 12,5 kg

LUX fúguskeri.

SIESTA 310 gasgrill, 14,9 kW, Grillflötur: 
35x43 + 2x(13,5x43) cm, emileraðar 
grillgrindur úr pottjárni, emileruð efri grind,  
3 brennarar, hitamælir í loki.

64.995kr.

50689231 - Almennt verð: 84.995kr 

SIGNET 20 11,7 kW Ryðfrítt brennarakerfi, 
mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni, ryðfrítt 
eldunarkerfi, þrír ryðfríir brennarar, gaskranar 
með 180° tökkum, elektrónískt kveikikerfi,  
hitamælir í loki.

79.995kr.

50657504 - Almennt verð: 99.995kr 

119.995kr.
506600034 - Almennt verð: 139.995 kr.

TRIUMPH 495 gasgrill, 18,4 
kW - 62.700 BTU, 5 brennarar (4 
aðalbrennarar), heildargrillflötur 
er 3202 cm²,hamborgarafjöldi 
(10cm): 30 stk, JETFIRE™ 
kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur 
úr pottjárni, ACCU PROBE™ 
hitamælir, áfastur flöskuopnari.1.195kr.

55092011       

Snædrífa.

1.495kr.

55092267       

Dvergtómatar.

1.195kr.

55092015       

Margarita.

1.195kr.

55092000       

Stjúpur, 10 stk.

Þú færÐ allt 
efni í palla  
og skjólveggi  
í BYKO
gagNvarin fura  
lerki / plastpallaefni

AB-gagnvarin 22x95 mm.  Vnr. 0058254 185kr./lm*

AB-gagnvarin 22x120 mm.  Vnr. 0058255 247kr./lm

AB-gagnvarin 27x95 mm.  Vnr. 0058324 215kr./lm*

AB-gagnvarin, 27x145 mm.  Vnr. 0058326 295kr./lm*

AB-gagnvarin 45x95 mm.  Vnr. 0058504 295kr./lm*

AB-gagnvarin 45x145 mm.  Vnr. 0058506 485kr./lm*

A-gagnvarin 95x95 mm.  Vnr. 0059954 715kr./lm*

*4,5 m og styttra.

Fura, græn,  
alhefluð  
og gagnvarin
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OPNUNARTÍMI  
UM HVÍTASUNNU

15. MAÍ – HVÍTASUNNUDAGUR 
LOKAÐ
SJÁ NÁNAR Á WWW.BYKO.IS

16. MAÍ – ANNAR Í HVÍTASUNNU
VERSLUN BREIDD 11-17 
TIMBUR / LAGNAVERSLUN / 
 LEIGUMARKAÐUR  11-16
VERSLUN GRANDA   11-17



2.595kr.

55090005 

995kr.

41613316       

Garðkanna, 
11 l, með úðastút. 1.295kr.

55095007 

2.325kr.

55095039 

22.995kr.
74830073  
Almennt verð: 26.995 kr.  

EINHELL sláttuorf, GH-BC 25 
AS, tvígengismótor, 0,75 kW, 
23 cm sláttubreidd með hníf, 
42 cm með þræði.

6.995kr.
54909805 

SmallCut 300/23
rafmagnssláttuorf 300 W 
sláttubreidd 23 cm   

9.995kr.
54909830   

EasyCut 420/45 rafmagnshekk- 
klippur, 420 W, lengd blaðs 45 cm,  
bil milli tanna 18 mm 

2.495kr.

80602501-2 

TREOLJE XO pallaolía 
glær eða gylden, 3 l.

4.995kr.

86363040

KJÖRVARI pallaolía, 
fura, 4 l.

3.995kr.

89819950

SADOLIN BIO
pallahreinsir, 5 l.

495kr.

83020210-30 

HARRIS Premier pensill, 
25, 38, 50 eða 75 mm.

Verð frá:

SPEKTER pallaskrúbbur.

2.995kr.
84105030

XTRA-pensill, 120 mm.

2.495kr.
58365522

Penslasett, grænt,
25, 38 og 63 mm.

995kr.
84175700

4.995kr.
506670006 
Almennt verð: 5.995 kr.    

Stafrænn kjöthitamælir,  
þráðlaus

2.995kr.

506670019     
Almennt verð: 3.995 kr.

  
Grillsett, 3 stk

KJÖRVARI 13 eðalolía 
glær, allir litir, 1 l. Góð olía 
á garðhúsgögnin.

2.195kr.
86333410/510

Kjörvari 14 viðarvörn,
allir litir, 4 l.

5.295kr.
86332040-9040

Kjörvari 16 viðarvörn, 
þekjandi, allir litir, 4 l.

7.595kr.
86360040-1337

VERJUM VIÐINN

5.995kr.

55095014-5       

KEEPER illgresiseyðir 100 ml sem dugar 
á 323 m2 eða 200 ml sem dugar á 645 m2.

Verð frá:

2,5x2 m

3,5x2,5 m

4 L 4 L 4 L 3 L1 L 5 L

19.995kr.

0291500       

Ræktunarkassi,
50x100x120 cm.

Illgresiseyðir til 
eyðinGar á gróðri
 drepur spírandi 

illgresi

Blákraftur, 
einkorna, 10 kg.

Blákorn, 
5 kg.

Turbokalk, 
12,5 kg.

Mosaeyðir, 5 kg.

4.995kr.
55097052

LUX, plöntuskófla

725kr.
68320235

Krafla, 1240 mm.

5.825kr.
55600972

1.795kr.
68320212  

Sóltjald, ál og plast, 3x1,6m, 
svart eða svart og grátt.

19.995kr.
41613417-8

Markísa, 2,5x2 m 
eða 3,5x2,5 m, dökkgrá.
Verð frá:

29.995kr.
41624123/6

Glæðir
blómaáburður, 1 l.

785kr.
55029080

Lágt 
verð  
alla  
daga

síðan 1962

Helgartilboð

69.995kr.
506600012

Ferðagasgrill TravelQ m/vagni, 4,1 
kW, tvöfaldur brennari úr ryfríu stáli, 
eldunarsvæði 37x54 cm, JETFIRE 
kveikikerfi, pottjárns WAVE grill- 
grindur, ACCU-PROBE hitamælir í 
loki, auðvelt að taka í sundur og setja 
saman, hliðarborð með snögum.

Helgartilboð

Helgartilboð

reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

Helgartilboð

Helgartilboð

4.995kr.

506670001     
Almennt verð: 6.995 kr.

PRO Pizzasteinn  
með pizzuskera.

39.995kr.
53323140  
Almennt verð: 49.995 kr.  

Sláttuvél OY460P, fjórgengismótor, 
2,3 kW, sláttubreidd 46 cm, 
5 hæðastillingar, 60 lítra safnpoki.

Helgartilboð

24.995kr.
50632096-100

Ferðagasgrill G-600, 2,93 kW, ryðfrír 
brennari, 2 grillgrindur. Margir litir.

Helgartilboð

ÚRVAL AF FERÐAGRILLUM

SUMARBLÓM

1 L5 kg 5 kg10 kg 12,5 kg

LUX fúguskeri.

SIESTA 310 gasgrill, 14,9 kW, Grillflötur: 
35x43 + 2x(13,5x43) cm, emileraðar 
grillgrindur úr pottjárni, emileruð efri grind,  
3 brennarar, hitamælir í loki.

64.995kr.

50689231 - Almennt verð: 84.995kr 

SIGNET 20 11,7 kW Ryðfrítt brennarakerfi, 
mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni, ryðfrítt 
eldunarkerfi, þrír ryðfríir brennarar, gaskranar 
með 180° tökkum, elektrónískt kveikikerfi,  
hitamælir í loki.

79.995kr.

50657504 - Almennt verð: 99.995kr 

119.995kr.
506600034 - Almennt verð: 139.995 kr.

TRIUMPH 495 gasgrill, 18,4 
kW - 62.700 BTU, 5 brennarar (4 
aðalbrennarar), heildargrillflötur 
er 3202 cm²,hamborgarafjöldi 
(10cm): 30 stk, JETFIRE™ 
kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur 
úr pottjárni, ACCU PROBE™ 
hitamælir, áfastur flöskuopnari.1.195kr.

55092011       

Snædrífa.

1.495kr.

55092267       

Dvergtómatar.

1.195kr.

55092015       

Margarita.

1.195kr.

55092000       

Stjúpur, 10 stk.

Þú færÐ allt 
efni í palla  
og skjólveggi  
í BYKO
gagNvarin fura  
lerki / plastpallaefni

AB-gagnvarin 22x95 mm.  Vnr. 0058254 185kr./lm*

AB-gagnvarin 22x120 mm.  Vnr. 0058255 247kr./lm

AB-gagnvarin 27x95 mm.  Vnr. 0058324 215kr./lm*

AB-gagnvarin, 27x145 mm.  Vnr. 0058326 295kr./lm*

AB-gagnvarin 45x95 mm.  Vnr. 0058504 295kr./lm*

AB-gagnvarin 45x145 mm.  Vnr. 0058506 485kr./lm*

A-gagnvarin 95x95 mm.  Vnr. 0059954 715kr./lm*

*4,5 m og styttra.

Fura, græn,  
alhefluð  
og gagnvarin
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OPNUNARTÍMI  
UM HVÍTASUNNU

15. MAÍ – HVÍTASUNNUDAGUR 
LOKAÐ
SJÁ NÁNAR Á WWW.BYKO.IS

16. MAÍ – ANNAR Í HVÍTASUNNU
VERSLUN BREIDD 11-17 
TIMBUR / LAGNAVERSLUN / 
 LEIGUMARKAÐUR  11-16
VERSLUN GRANDA   11-17



Útivistartýpan
Laugavegurinn genginn
Útivistartýpan gæti nýtt sér allan frítímann sinn 
og látið loks verða af því að ganga Laugaveginn, en 
þetta er auðvitað ein besta gönguleið heimsins.

Sjósund
Eftir mikið stress og lítinn svefn 
prófatarnarinnar er gott að 
skella sér út í sjó og kæla sig 
niður.

Snorkl í Silfru
Ef Nauthólsvíkin er ekki nógu mikil nátt-
úra fyrir Útivistartýpuna gæti verið gott að skella 
sér í snorkl í Silfru, upplifun sem Útivistartýpan 
getur sko ekki látið fram hjá sér fara.

Brimbretti
Fólk er víst farið að skella sér á brimbretti hér 
ávið land og Útivistartýpan má nú ekki láta það 
hjá líða, auk þess sem það sameinar sjó-
sund, snorkl og adrenalínfíknina.

Djammarinn
Rapp í Reykjavík
Um næstu helgi fer tón-
listarhátíðin Rapp í Reykjavík 
fram á Húrra þar sem nokkrir 
af vinsælustu tónlistarmönnum 
landsins munu spila og Djammar-
inn getur varla látið sig vanta þar.

RVK Soundsystem
Sömu helgi verður RVK Sound-
system kvöld á Paloma á laugardeg-
inum og Djammarinn gæti auðveld-
lega læðst út af Húrra og skroppið 
yfir á þetta sívinsæla fastakvöld.

Flöskuborð á B5
Djammarinn er kannski fátækur 
námsmaður en hann þekkir aðra 
djammara sem leggja í púkk fyrir  
VIP-reynsluna á B5.

Logi Pedro á Prikinu
Djammarinn verður 
að skella sér á Prikið 
og upplifa Loga Pedro 
á heimavelli sem er 
nánast trúarleg upp-
lifun. Allir djamm-
arar landsins 
verða þarna.

Lífið  

Íþróttafríkið
Námskeið í ólympískum lyftingum
Lyftingar verða sífellt vinsælli eins og Íþrótta-

fríkið veit vel. Það væri því ekki vitlaust 
að skella sér á námskeið í ólympískum 

lyftingum til að færa áhugann á næsta 
stig.

BJJ
Íþróttafríkið þarf að prófa allt og 

brasilískt jiu jitsu er tiltölulega ný íþrótt í 
hugum fólks hér á landi. Það væri tilvalið 
að skella sér í Mjölni eftir prófatíðina og 
láta nokkra tappa út.

Hjólreiðar
Það virðast allir vera í spandexgalla 
á hjóli í dag og er það alveg kjörið 
fyrir Íþróttafríkið. Nokkrir kílómetrar 
eftir síðasta próf og málið er dautt.

Jóga
Það væri ekki vitlaust að skella 

sér í jóga eftir prófin. Íþrótta-
fríkið elskar að taka á því en 

eftir prófatörn getur verið 
gott að taka einn eða 
tvo jógatíma til að koma 

hausnum niður á jörðina.

Innipúkinn
House of Cards loksins klárað
Innipúkinn mun grafa sig undir teppi 

og horfa á House of Cards eða Better 
Call Saul í nokkra sólarhringa sam-

fleytt.

Bað
Hvað er betra en 
lavenderolía og 
kertaljós í sjóðheitu 
baðkerinu? Ekki 
skemmir fyrir að 
hafa einn kaldan 
sér við hlið.

Lesa góða bók
Innipúkinn get-
ur loksins lesið 

allar bækurnar 
sem hann fékk 

í jólagjöf, Tappi á 
himninum eftir Evu 

Rún Snorradóttur er til 
dæmis góð byrjun.

Vafrað stefnulaust á 
netinu

Loksins getur Inni-
púkinn aflétt 
internetbanninu 

sínu og 
skrollað 

niður 
tíma-
línuna 
klukku-
stund-
um 

saman.

Nautnaseggurinn
Bláa lónið
Nautnaseggurinn er auðvitað búinn að panta pláss í lóninu og 
verður þar í góðu yfirlæti beint eftir síðasta próf.

Nudd
Nautnaseggurinn er allur stífur og bólginn eftir prófstressið og þarf 
að láta nudda það úr sér.

Sælkerabúð
Hvað er betra en að gera vel við sig með góðum mat? Frú 
Lauga, Johansen Deli og fleiri eðalstaðir eru gjörsamlega til-
valdir fyrir Nautnasegginn.

Tanað á sundlaugarbakkanum
Það er algjörlega klassískt að nýta sér allar þessar frábæru sund-
laugar sem Reykjavík hefur upp á að bjóða og Nautnaseggurinn er 
mættur um leið og sólin fer að skína.

eftir prófin
Eftir vikur af stressi og prófaljótu 

finnst sumum kannski ótrúlegt að 
það sé líf eftir prófin, en jú, það er 

sannarlega hægt að taka gleði sína 
á ný og njóta lífsins.

Guðrún Jóna 
Stefánsdóttir
gudrunjona@frettabladid.is

Stefán þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is
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VIÐ ELSKUM EUROVISION

2.799 KR.

Við elskum Eurovision! Þess vegna er tilboð 
á Hot Wings á þriðjudag, fimmtudag og 
laugardag. 25 funheitir Hot Wings á aðeins: Mundu eftir 

Hot Wings 
sósunni!

25 HOT WINGS



Ég vildi að Ég gæti 
varið meiri tíma á 

íslandi í að skoða landið en 
því miður næ Ég því ekki 
verandi á miðju tón-
leikaferðalagi – Ég þarf 
að koma mÉr á brott og 
á næsta áfangastað. 
Hins vegar væri ákaf-
lega gaman að koma 
einHvern tímann aftur og 
skella sÉr í veiðitúr.

Fjársjóðsleitarmaðurinn Nathan 
Drake er snúinn aftur í síðasta 
sinn í besta Uncharted-leiknum 

hingað til. Eftir að hafa sest í helgan 
stein með Elenu Fisher, eiginkonu 
sinni úr fyrri leikjum seríunnar, er 
Drake knúinn til þess að sýna gamla 
takta eftir að eldri bróðir hans, Sam, 
snýr aftur frá dauðum. Til að bjarga 
lífi Sams þurfa þeir Drake að finna 
sama sjóræningjafjársjóðinn og þeir 
leituðu að á sínum yngri árum.

Uncharted-leikirnir hafa notið 
gífurlegra vinsælda frá því að sá fyrsti 
kom út árið 2007. Þá þurfti Drake 
að finna týndu borgina El Dorado, 
en síðan þá hefur hann fundið fleiri 
forna fjársjóði.

Sem áður snýst ævintýri Nathans 
Drake um að elta uppi vísbendingar 
víða um heiminn og leysa þrautir og 
gátur og gera það á undan hópi mála-
liða sem ætla sér að finna fjársjóðinn 
á undan Drake.

Skotbardagar eru ekki sterkasti 
hluti leiksins en Uncharted skín þegar 

spilarar þurfa að leysa gátur leiksins. 
Þær eru oft og tíðum mjög krefjandi 
og hönnun borða er einstaklega vel 
gerð. Mörg borð leiksins eru í raun 
opin þar sem hægt er að fara margar 
leiðir til að leysa verkefni sem liggja 
fyrir. Þar að auki er oft og tíðum hægt 
að laumast fram hjá óvinum í stað 
þess að berjast við þá. Svæði leiksins 
eru mun stærri en þau hafa verið í 
fyrri leikjum seríunnar.

Hvað grafík varðar hafa starfs-
menn Naughty Dog svo sannarlega 

unnið vinnuna sína. Persónur leiks-
ins virðast lifandi í atriðum inn á milli 
borða og umhverfi ATE er mjög flott. 
Fjölbreytt borð leiksins líta mjög vel 
út og óhætt er að segja að Uncharted 
4 sé einstakur leikur.

Lokakafli sögunnar um  Nathan 
Drake er einstaklega flottur og 
skemmtilegur. Uncharted 4: A Thief’s 
End sýnir hve góður miðill tölvuleikir 
eru fyrir frábæra sögusköpun á stór-
fenglegan hátt.
Samúel Karl Ólason

ferðalok nathans drake

 Fjölbreytt borð Uncharted líta einstaklega vel út. Mynd/naUghty dog

Tónlistarmaðurinn goðsagna-
kenndi Bryan Ferry spilar 
á tónleikum í Hörpu 16. 

maí og er þetta í annað sinn sem 
söngvarinn kemur til landsins en 
hann spilaði á tvennum tónleikum 
í Hörpu árið 2012. Bryan Ferry þarf 
vart að kynna en hann hefur dáleitt 
fólk með seiðandi söngrödd sinni 
síðan á áttunda áratugnum bæði 
með hljómsveitinni Roxy Music og 
sem sólótónlistarmaður.

Þetta er í annað sinn sem þú 
kemur til Íslands, muntu spila svip-
að sett og þá eða er margt breytt frá 
því síðast?

„Ég myndi segja að settið væri 
breytt frá því sem var síðast. Ég er 
kominn með nánast alveg nýtt band 
og hef því valið lög til að spila sem 
henta uppstillingunni á þessari 
nýju hljómsveit. Við erum með tvo 
gítarleikara, saxófónleikara og fiðlu-
leikara þannig að það er óhætt að 
segja að við verðum með mjög fjöl-
breyttan hljóm sem getur náð utan 
um breitt úrval af efni.“

Munið þið aðallega spila efni af 
nýjustu plötunni þinni eða verða 

þetta lög frá Roxy Music tímabilinu 
og eldra sólóefni þitt?

„Ég mun spila eitt eða tvö lög af 
nýjustu plötu minni, Avonmore, og 
afgangurinn af tónleikunum mun 
allur fara í að spila lög af bæði Roxy 
Music efnisskránni og sólóplöt-
unum mínum.“

Þú ert þekktur fyrir að vera ávallt 
með flottar ljósasýningar, myndbönd, 
dansara og annað sem hluta af tón-
leikaupplifuninni og munt mæta til 
landsins með stærðarinnar hóp af 
fólki til að sjá um að gefa áhorfendum 
bæði sjónræna upplifun sem og hljóð-
ræna – getur þú sagt okkur meira um 
þennan hóp og hvað það er sem við 
megum búist við hvað sjónrænu hlið-
ina varðar?

„Það eru tíu einstaklingar í hljóm-
sveitinni minni, þannig að það er 
heilmikið um að vera tónlistarlega 
séð. Hins vegar er ekki mikið pláss 
fyrir sjónræna afþreyingu í þetta 
sinn. Þó má minnast á að við verð-
um með ljósasýningu sem virkar 
afar vel með tónlistinni og hefur 
fengið glæsilega umfjöllun núna 
upp á síðkastið.“

Gefst þér tækifæri til að skoða þig 
um á Íslandi á meðan á heimsókn 
þinni stendur eða gerðir þú það 
þegar þú heimsóttir landið síðast?

„Ég vildi að ég gæti varið meiri 
tíma á Íslandi í að skoða landið en 
því miður næ ég því ekki verandi 
á miðju tónleikaferðalagi – ég þarf 
að koma mér á brott og á næsta 
áfangastað. Hins vegar væri ákaf-
lega gaman að koma einhvern tím-

vildi geta varið meiri tíma á íslandi
Íslandsvinurinn Bryan Ferry er á leið til landsins á ný. Fréttablaðið heyrði í 
honum og notaði tækifærið til að spyrja hvaða lög hann ætlaði að flytja í 
Hörpu, bandið sem fylgir honum og upplifun hans af landi og þjóð.

Bryan Ferry mun vafalaust heilla fólk upp úr skónum í hörpu með sínum annálaða sjarma. Mynd/getty

ÞRÓUÐ Í SAMVINNU VIÐ

590 2045 |  BENNI.IS 561 4200 / NESDEKK.IS

ann aftur og skella sér í 
veiðitúr.“

Hefur þú hlustað eitt-
hvað á íslenska tónlist eða 
heyrt eitthvað um íslenska 

tónlistarmenn?
„Ég næ einu kvöldi í fríi 

í Reykjavík og mun von-
andi ná að líta aðeins út 

á lífið. Hver veit nema 
ég skelli mér á tónleika 

hjá íslenskum tón-
listarmönnum það 

kvöldið.“
Eins og áður sagði 

mun Bryan Ferry 
spila í Eldborgarsal 

Hörpunnar þann 16. maí 
klukkan 20.00. Miðasala er í 
fullum gangi og verð er á bil-
inu 8.990 til 16.990 krónur.
stefanthor@frettabladid.is
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Umsóknarfrestur er til 15. maí

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnir

Nám í menningarstjórnun er kennt í fjarnámi 
og nemendur geta tekið námið á eigin hraða.

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2016 er til 15. maí.

Meistaranám í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst 

er vandað nám sem býr nemendur undir skapandi störf á 

sviði menningar og menntunar. Námið gerir nemendum 

kleift að þróa gagnrýna sýn á menningu og menningar- 

pólitík um leið og þeir öðlast þjálfun í rekstri, stjórnun og 

skipulagningu. Háskólinn á Bifröst er eini háskólinn hér á 

landi sem býður upp á þessa samsetningu náms.

Meistaranám í menningarstjórnun

Stefnir þú á stjórnun í
skapandi heimi menningar?
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Þetta var ótrúlega skemmtileg 
lífsreynsla, þetta kom þann-
ig til að dóttir hennar hringir 

og pantar tíma hjá okkur, hún gefur 
bara upp nafnið sitt, Charlotte Simp-
son, sem ég kannaðist ekkert við og 
bætir við að mamma hennar ætli líka 
að koma til að fá blástur, sem var hið 
besta mál. Ég hafði ekki hugmynd um 
að þetta væri dóttir Sigourney Weaver 
og óhætt að segja að það hafi komið 
skemmtilega á óvart, enda er ég mikill 
aðdáandi hennar og hef séð fullt af 
kvikmundum sem hún leikur í,“ segir 
Hildur Boga Bjarnadóttir hárskeri en 
hún varð þess heiðurs aðnjótandi að 
þjónusta leikkonuna frægu, Sigour-
ney Weaver.

Hildur hefur klippt hár frá því hún 
var lítil og segist alltaf hafa haft áhuga 
á hárgreiðslu. Hún starfar á Reykjavík 
Hair á horni Hverfisgötu og Vitastígs 
og er virkilega ánægð í starfi.

„Þegar ég var lítil var ég alltaf að 
klippa hárið á pabba og eftir að ég 
kláraði menntaskólann hugsaði ég 

með mér að nú færi ég að læra eitt-
hvað skemmtilegt. Ég fór strax í hár-
greiðslu og hef unnið við það síðan ég 
útskrifaðist,“ segir Hildur og bætir við 
að það hafi verið ótrúlega skemmti-
legt að fá tækifæri til hafa hendur í 
hári Sigourney Weaver.

Aðalástæða heimsóknar stórleik-
konunnar var sú að dóttir hennar, 
Charlotte Simpson, er rithöfundur 

og hefur dvalið hér á landi og unnið 
að bók. Fjölskyldan spókaði sig í 
borginni og virtist afar ánægð.

„Við slógum á létta strengi og þær 
voru báðar mjög skemmtilegar, 
Sigourney Weaver spurði mig mikið 
út í samfélag okkar og stjórnmál, en 
við vorum nokkuð sammála um að 
það væri frekar mikið vesen í þeim 
málum bæði hér og í Bandaríkjunum. 
Hún hafði virkilega góða nærveru og 
þær höfðu orð á því hversu fallegt 
landið okkar væri,“ segir Hildur og 
skellir upp úr og bætir við að hún hafi 
einnig gefið þeim fínar hugmyndir 
um afþreyingu í miðbænum.

„Ég lagði mikið upp úr því að vera 
fagmannleg og leyfði þeim að njóta 
sín og slaka á því það er auðvitað 
partur af því að koma í hárgreiðslu. 
Það var mikill heiður fyrir mig að fá 
að hafa hendurnar í hárinu á henni, 
hún talaði um hvað hún væri ánægð 
og fór sátt út í daginn með dóttur 
sinni,“ segir Hildur að lokum.
gudrunjona@frettabladid.is

Með hendur í hári  
    stórstjörnu
Bandaríska stórleikkonan Sigourney Weaver var stödd hér á landi 
í síðasta mánuði, hún lét fara vel um sig í borginni og fór meðal 
annars í snyrtingu á Reykjavík Hair, þar sem hún sló á létta strengi.

Hildur Boga Bjarnadóttir hárskeri þjónustaði leikkonuna frægu Sigourney Weaver. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Hildur ásamt Sigourney og dóttur 
hennar Charlotte. 
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Tryggðu þér miða á sibs.is eða í síma 560 4800

VINNINGASKRÁ 
5. flokkur 2016
útdráttur 10. maí 2016

PENINGAVINNINGAR  kr. 50.000     
137 9919 16720 22404 30368 36132 43032 49216 55380 59699 66033 74615
349 9970 17094 23140 31465 36272 43267 49334 55428 59733 66168 74721
989 10458 17123 23262 32129 36375 44057 49742 55669 59795 66495 75221
1226 10765 17419 23341 32351 36714 44568 50702 55739 60055 66592 75431
1418 11112 17694 23885 32945 36939 44572 51036 55857 60795 67590 75708
3507 11591 18074 24809 33177 37200 44667 51064 55858 61284 67746 76256
3932 12405 18151 25876 33290 37329 44697 51071 55956 61929 67776 76656
4117 12532 18623 26733 33388 37842 44849 52230 56124 61935 67929 76659
4797 13092 18654 27124 33659 38219 45009 52261 56196 62375 68124 76708
5406 13238 18797 27159 33727 38611 45091 52467 56515 62502 68235 76718
5598 13776 19061 27186 33897 38891 45172 52620 56627 63178 68415 76757
6343 13906 19509 27295 33913 38981 45543 52817 56938 63686 68535 77041
6369 13996 19887 27658 34044 39398 45959 53130 57459 63709 68854 77285
6513 14100 19895 27801 34218 40041 46012 53948 57564 63785 69653 77350
6765 14176 20030 27814 34353 40349 47076 54031 57596 64343 70470 77736
7287 14212 20386 28220 34418 40418 47092 54436 57660 64777 71734 77917
7341 14358 20723 28405 35205 40665 47646 54480 58151 64885 71797 78779
7618 14543 20905 28532 35870 41329 48132 54821 58479 65045 72205 78881
8066 15113 22084 29891 35897 41452 48295 54851 58825 65093 73334 79729
8217 15211 22109 29943 35956 41622 48384 54964 59351 65454 73533 
9405 16158 22113 30214 35995 42982 49145 55067 59651 65812 73699 
        

VÖRUÚTTEKT HJÁ HAGKAUPUM kr. 30.000        
17 6342 12162 19251 24217 31260 38244 44205 52473 60554 68315 75150
132 6587 12408 19278 24267 31604 38337 44358 52607 60730 68702 75188
141 6668 12711 19348 24487 31636 38469 44369 52685 61049 68868 75286
256 6688 13072 19352 24494 31659 38502 44530 52745 61208 68963 75372
273 6692 13639 19472 24513 31744 38589 44536 52823 61220 69337 75627
342 6710 13762 19770 24654 31907 38783 44561 53054 61297 69465 75634
419 6889 13937 19838 24782 32071 38789 44716 53094 61487 69469 75834
605 6936 14081 19852 25098 32231 38833 45256 53182 61907 69498 76114
688 7136 14104 20008 25360 32263 39095 45312 53277 62150 69606 76327
932 7163 14221 20038 25578 32502 39300 45354 53440 62558 69708 76389
978 7204 14468 20145 25796 32507 39559 45556 53467 62566 69772 76472
987 7265 14520 20253 25879 32738 39767 45557 53500 62578 69778 76506
1403 7408 14539 20786 26010 32824 39874 45563 53853 62604 69818 76714
1848 7685 14747 20866 26178 33059 40143 45641 53929 62802 69826 76716
1973 8006 14797 21000 26332 33071 40271 45663 53945 62866 69848 76725
1992 8019 15008 21036 26361 33166 40281 46181 54059 62936 69869 77140
2375 8070 15052 21081 26470 33254 40289 46439 54092 62979 69912 77194
2476 8085 15308 21105 26643 33344 40412 46489 54184 63066 70287 77353
2585 8101 15623 21247 26938 33605 40501 46558 54692 63320 70464 77385
2828 8109 15761 21274 26987 33623 40521 46817 54769 63347 70590 77393
3187 8122 15805 21410 27070 33643 40535 47047 54885 63506 70602 77574
3192 8323 15853 21428 27086 33646 40735 47214 55055 63538 70643 77676
3224 8369 15981 21716 27324 33717 40809 47278 55058 63672 70806 77680
3378 8706 16191 21841 27447 33759 40928 47368 55176 64007 70857 77687
3409 9115 16528 22018 27602 33769 40946 47565 55318 64453 70864 77696
3529 9127 16660 22050 27679 33850 41014 47597 55626 64521 70934 77743
3665 9163 16828 22145 27719 34165 41059 47728 55836 64524 71322 77878
3984 9178 16883 22198 27858 34247 41303 47816 56030 64535 71429 78202
4047 9388 16884 22216 28386 34328 41412 47868 56529 64762 71779 78341
4121 9441 17023 22345 28570 34605 41457 48033 56615 65516 72009 78600
4166 9504 17177 22397 28908 34887 41471 48465 56832 65787 72164 78849
4257 9807 17221 22409 28931 35141 41484 48687 56929 66051 72211 78879
4298 9819 17271 22439 28952 35229 41573 48757 56965 66400 72280 78910
4418 9849 17352 22479 28970 35655 41696 48797 57163 66423 72333 78945
4471 10137 17470 22517 29044 35660 41724 48951 57279 66629 72448 79067
4494 10352 17520 22521 29201 35853 41910 49098 57574 66665 72476 79075
4545 10377 17577 22522 29214 36017 41961 49215 57962 66669 72619 79256
4571 10412 17642 22523 29294 36024 42286 49383 58048 66699 72881 79294
4662 10515 17852 22637 29325 36260 42397 49549 58216 66953 72940 79507
5086 10552 17987 22672 29427 36465 42410 49657 58334 67037 72956 79630
5128 10621 18198 22698 29707 36602 42696 49680 58345 67038 72986 79635
5207 10671 18284 22714 29713 36964 42817 49704 58469 67077 73075 79637
5209 10745 18424 22824 29928 37235 42819 50659 58840 67163 73352 79662
5297 10913 18708 22898 30033 37239 42949 51044 59227 67212 73369 79804
5438 10927 18765 23179 30301 37318 43036 51117 59299 67388 73416 79997
5486 11005 18794 23186 30360 37402 43104 51202 59541 67403 73999 
5700 11097 18889 23222 30362 37427 43182 51206 59555 67553 74165 
5794 11133 18966 23345 30482 37475 43381 51313 59666 67581 74308 
5853 11305 19040 23367 30641 37517 43502 51321 59767 67613 74325 
6134 11352 19118 23421 30730 37628 43625 51371 59771 67871 74533 
6136 11374 19127 23578 30836 37667 43789 51469 59783 67965 74628 
6164 11422 19140 23810 30917 37752 43876 51665 59969 68082 74687 
6255 11709 19229 23913 30932 37808 43947 51696 59994 68203 74701 
6262 11773 19231 24089 30937 37955 44020 51834 60257 68292 74882 
6274 12155 19243 24125 31075 38174 44200 51835 60306 68293 75005 

PENINGAVINNINGAR kr. 20.000        
90 7747 13954 20448 26243 32420 38876 45961 52986 59502 67192 73405
112 7861 14032 20473 26302 32440 39060 45999 53118 59652 67312 73520
268 7955 14090 20503 26326 32672 39071 46112 53164 59868 67333 73724
284 8133 14236 20583 26423 32694 39093 46139 53255 59926 67384 74173
473 8211 14260 20685 26443 32710 39160 46143 53352 60026 67405 74311
616 8224 14338 20742 26498 32837 39225 46176 53367 60135 67744 74633
777 8237 14393 20875 26535 33250 39362 46219 53522 60269 67788 74656
858 8242 14571 20902 26553 33668 39466 46233 53831 60392 67882 74709
1054 8250 14807 21029 26710 33673 39486 46301 53882 60453 68165 74713
1064 8315 15042 21114 26735 33675 39704 46302 54017 60473 68204 74725
1165 8475 15070 21182 26865 33715 40215 46407 54187 60603 68271 74727
1179 8629 15095 21248 26978 33950 40262 46440 54256 60696 68511 74735
1508 8636 15201 21282 27154 34006 40334 46601 54272 60713 68573 74802
1682 8676 15498 21304 27176 34139 40394 46732 54299 60783 68863 74823
1703 8802 15655 21356 27289 34341 40411 46943 54315 60968 68987 74878
1710 8809 15791 21385 27735 34504 40499 47112 54388 61051 69054 75360
1952 8855 15831 21689 27797 34550 40517 47196 54464 61070 69056 75565
2015 9014 15890 21759 27837 34587 41006 47228 54549 61209 69108 75613
2049 9198 15896 21799 27890 34620 41016 47257 54771 61214 69188 75801
2286 9206 15983 21861 27935 34630 41028 47519 54894 61285 69217 75918
2296 9240 16041 21924 27983 34690 41481 47629 54924 61454 69259 76035
2358 9317 16132 22034 28056 34702 41545 47701 55169 61623 69321 76086
2471 9494 16266 22173 28256 34815 41623 47821 55173 61730 69357 76279
2509 9617 16336 22322 28264 34819 41721 47839 55213 61743 69449 76328
2669 9657 16392 22323 28291 34950 41819 47864 55251 61790 69531 76494
2751 9762 16456 22344 28306 34953 41924 47954 55277 61879 69639 76774
2870 9812 16611 22422 28666 35030 42022 47986 55359 61889 69652 76775
2897 9932 16652 22484 28716 35038 42217 48012 55407 62017 69709 76831
2995 10020 16666 22639 28720 35113 42252 48206 55444 62278 69714 76834
3705 10067 16813 22671 28757 35122 42305 48221 55539 62404 69764 76886
3819 10145 16890 22794 28787 35187 42373 48279 55573 62480 69838 76936
3927 10153 17008 22893 28810 35194 42405 48322 55608 62533 69917 76942
3990 10157 17021 22934 28849 35246 42535 48686 55638 62538 69921 77055
4072 10259 17032 22943 28936 35378 42657 48694 55791 62546 69982 77148
4088 10303 17077 23033 29007 35414 42667 48840 55799 62561 70050 77363
4104 10476 17081 23061 29096 35527 42673 48880 56005 62622 70093 77445
4130 10674 17162 23076 29109 35593 42711 48934 56085 62667 70111 77469
4211 10738 17307 23366 29415 35594 42789 48938 56086 62992 70205 77591
4307 10809 17327 23458 29460 35597 42882 48965 56271 63086 70257 77750
4403 10836 17340 23527 29545 35620 42883 49076 56350 63438 70258 77812
4631 11124 17417 23555 29558 35685 42948 49371 56362 63470 70309 78028
4656 11154 17466 23572 29617 35702 43171 49538 56399 63568 70538 78107
4747 11219 17583 23695 29703 35795 43172 49759 56437 63589 70561 78199
4818 11313 17764 23717 29718 35846 43223 49925 56455 63611 70571 78229
4833 11409 17767 23750 29720 36228 43251 50087 56520 63835 70674 78349
4910 11464 17990 23953 29757 36232 43320 50172 56882 63868 70684 78531
4924 11617 18068 23989 29836 36322 43419 50206 56983 64017 70706 78538
4973 11683 18166 24142 29907 36382 43460 50213 57003 64164 70718 78797
5084 11885 18438 24149 29952 36393 43476 50324 57273 64205 70725 78877
5129 11945 18566 24229 29972 36567 43561 50528 57360 64267 70739 78898
5427 12029 18577 24349 30072 36758 43596 50790 57388 64288 70822 78927
5593 12175 18605 24463 30089 36769 43721 50813 57418 64325 70876 78981
5679 12179 18615 24636 30116 36924 43861 50824 57463 64389 70930 79124
5801 12260 18639 24648 30205 37117 43908 50851 57679 64471 71035 79171
5826 12374 18781 24682 30241 37163 43971 50959 57712 64556 71130 79201
5829 12519 18843 24778 30497 37169 44091 51048 57727 64891 71221 79297
6195 12567 18893 24859 30621 37320 44264 51299 57736 64903 71251 79397
6372 12705 18923 24952 30684 37334 44271 51412 57781 65118 71257 79437
6461 12934 18973 24981 30979 37506 44291 51425 57786 65389 71570 79578
6517 12966 19337 24984 30984 37598 44378 51510 57901 65441 71659 79580
6570 12988 19384 25129 31112 37660 44383 51687 57948 65873 71834 79588
6617 13040 19488 25240 31190 37711 44494 51752 58025 65900 71944 79596
6657 13119 19670 25248 31248 37818 44668 51885 58096 66109 72016 79607
6685 13150 19689 25271 31270 37864 44815 51896 58311 66231 72023 79783
6696 13178 19732 25289 31332 37891 44826 51947 58318 66293 72117 79945
6755 13230 19856 25501 31381 37950 44828 51976 58319 66487 72486 
6975 13248 19865 25536 31413 38013 44836 52002 58339 66547 72773 
7023 13305 19920 25835 31433 38030 44963 52044 58534 66627 72791 
7202 13315 19941 25884 31533 38076 44964 52217 58698 66749 72803 
7223 13331 19952 26055 31537 38139 45392 52542 58769 66802 72850 
7291 13352 19985 26066 31598 38366 45540 52726 58959 66997 72932 
7293 13492 20198 26102 31623 38529 45599 52740 58960 67042 73061 
7509 13565 20250 26103 32109 38561 45654 52785 59208 67107 73116 
7516 13620 20280 26116 32163 38600 45753 52802 59352 67137 73129 
7554 13895 20290 26165 32305 38603 45771 52879 59358 67187 73133 

AÐALVINNINGUR kr. 5.000.000   AUKAVINNINGAR kr. 100.000
63338      63337 63339

PENINGAVINNINGAR  kr. 500.000
622 21892 27398 31435 36569 57239 61530 67455 68566 71641

Happdrætti SÍBS er hornsteinn 
framkvæmda á Reykjalundi

Afgreiðsla vinninga hefst þann 20. maí 2016
Birt án ábyrgðar um prentvillur 
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Ísleifur Jónsson
1899 - 1981

Ísleifur Jónsson ehf. er fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var árið 1921 og heldur því upp á 95 ára afmæli á árinu. Fyrirtækið sérhæfir sig í lausnum fyrir baðherbergi, eldhús og 
öllu sem við kemur pípulögnum. Gæðavörur og framúrskarandi hönnun eru þeir áhersluþættir sem hafa fylgt fyrirtækinu alla tíð. Eftirfarandi eru dæmi um það vöruúrval sem 
Ísleifur Jónsson ehf. auglýsti til sölu á síðustu öld: Vísir 1922 „Vetrarfrakkar... það eru lang hentugustu, hlýjustu, bestu og ódýrustu vetraryfirhafnirnar“, Vísir 1924 
„Göricke Reiðhjólin ... með radial - kúlulegum eru fullkomnustu reiðhjól nútímans. Renna léttar en nokkur önnur“ og Tímarit verkfræðinga 1926 „Vatnsleiðslurör... 
sambandsstykki, stopphanar, vatnspóstar, botnspeldi og vatnshrútar“. Ísleifur Jónsson ehf. flytur inn vörur frá  frumkvöðla fyrirtæki á borð við Grundfos (stofnað 1945 
í Danmörku) og var fyrst fyrirtækja til að fá keypta dælu sem Grundfos seldi frá Danmörku. Í dag er Ísleifur Jónsson ehf. í samstarfi við fyrirtæki á borð við Hansgrohe (st. 
1901 í Þýskalandi) blöndunartæki, Duravit (st. 1817 í Þýskalandi) hreinlætistæki, Ideal Standard (st. 1929 í Bandaríkjum) blöndunar og hreinlætistæki, AlfaLaval (st. 1883 
í Svíþjóð) varmaskiptar, ásamt leiðandi fyrirtækjum á borð við TECE (lagnaefni, niðurföll, salerniskassar), Radson (ofnar), IMI (kranar), Franke (eldhúsvaskar) o.fl. Ísleifur 
Jónsson ehf. hefur ávallt lagt áherslu á bestu gæði og hönnun sem í boði er. Fyrirtækið hefur gengið í gegnum miklar sveiflur og þjóðfélagsbreytingar með nauðsynlegri aðlögun 
hverju sinni. Ísleifur Jónsson ehf. býður allt sem viðkemur rennandi vatni, allt frá dælingu vatns úr jörðu í hús og út aftur. Það hefur fyrirtækið gert með farsælum árangri og er 
ein ástæðan fyrir velgengni þess í 95 ár.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Komdu í Vodafone ONE og njóttu 
ávinnings í hverju skrefi

Vodafone
Við tengjum þig

vodafone.is

ONE Traveller passar 
þér vel í útlöndum
Fyrir 690 kr. daggjald færðu ótakmarkaðar 
mínútur og SMS, 500 MB gagnamagn á 
dag og getur notað 4G reiki í fjölmörgum 
löndum víðsvegar um heiminn. 
Vertu áhyggjulaus í snjallsímanum á 
ferðalögum þínum erlendis.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Allir hafa heyrt um rétttrún-
aðarkirkjuna. Stundum 
kölluð PC löggan. PC 

stendur fyrir „political correct-
ness“ eða pólitíska rétthugsun. 
Orðasamband sem ég þoli ekki. 
Ég tengi pólitík sjaldan við eitt-
hvað jákvætt. Og rétthugsun er 
hræðilegt orð. Tilhugsunin um 
að hugsanir séu réttar eða rangar 
samkvæmt einhverju sem aðrir 
ákveða fyrir mann. Minnir mann á 
eitthvað úr skáldsögu eftir George 
Orwell. Ég vil ekki búa í heimi þar 
sem PC löggan kúgar mann til að 
gegna boðorðum rétttrúnaðar-
kirkjunnar.

Þessi ógn hefur lengi verið Grýla 
grínistans. Fallnar kempur eins og 
Lenny Bruce og núlifandi hetjur 
eins og Sarah Silverman glímdu 
og glíma enn við kvikindið. Alltaf 
verið að segja þeim hvað má djóka 
um og hvað ekki. Skapandi skop-
istar neyðast stundum til að biðjast 
afsökunar á ímyndunarafli sínu. 
Að biðjast fyrirgefningar á gríni 
sínu hlýtur að vera ömurlegt. Því 
að grín er í eðli sínu grín og þess 
vegna bara grín. Óþolandi að þurfa 
að réttlæta slíkt.

Og veistu hvað er mest óþolandi 
við helvítis rétthugsandi fólkið? Sú 
staðreynd að það hefur rétt fyrir 
sér. Ljóskubrandarar eru úreltir. 
Transgender er ekki aðhlátursefni. 
Það er ekkert fyndið við nauðg-
anir. Og þjóðarmorð er ekkert til 
að flissa að. Er þá ekki um að gera 
að hætta þessu ósmekklega spaugi? 
Nei.

Pólitísk rétthugsun er nefnilega 
nauðsynlegur hluti af vistkerfi 
grínsins. Við getum kvartað yfir 
skoðanakúgun ef við viljum. Við 
getum líka átt sólarhringslangar 
rökræður um málfrelsi á Facebook 
ef við nennum. En raunin er sú að 
við þurfum á rétttrúnaðarkirkj-
unni að halda. Einhver verður að 
draga strikið í sandinn svo við 
vitum hvaða strik á að fara yfir. 

Rétthugsun 

Hugleiks  
Dagssonar 

Bakþankar

100% hamborgara-
búðin þín
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