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SKOÐUN Sif Sigmarsdóttir skrifar um
heita rassa, barnamenningu og nísku
foreldra. 15

MENNING Hrefna Rósa Sætran
hefur lokið meistaranámi í matvælafræði. 30

SPORT Sigurður Ragnar Eyjólfsson er
kominn langt með að móta EM-hópinn fyrir sumarið. 26
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Valtur meirihluti
Bæjarfulltrúar Framsóknarflokks og
Kópavogslista setja Sjálfstæðisflokki
stólinn fyrir dyrnar. 2
Börn í hættu Ungbörn sem sofa
uppi í rúmi hjá foreldrum sínum eru
fimm sinnum líklegri til að deyja
vöggudauða. 4
Vantar húsnæði Sárlega vantar
fleiri úrræði fyrir geðsjúka fíkla, segir
deildarstjóri á Kleppi. 6
Mannskaði í Moore Hvirfilbylur
tætti sig í gegnum bæinn Moore
í Oklahoma. Að minnsta kosti 24
létust. 12

LEIÐTOGAR NÝRRAR RÍKISSTJÓRNAR Miðstjórn Framsóknarflokksins og flokksráð Sjálfstæðisflokksins samþykktu nýjan stjórnarsáttmála samhljóða í gær. Hann verður
kynntur blaðamönnum í dag. Þingflokkar stjórnarflokkanna verðandi samþykkja ráðherralista á fundum í kvöld.

Færri ráðherrar Framsóknar
14

Sjálfstæðisflokkurinn verður með fimm ráðherra í ríkisstjórninni en Framsókn fjóra. Ekki verður sérstakur
umhverfisráðherra. Sigmundur Davíð á von á að ráðherrar flokksins verði fimm þegar verkaskiptingu lýkur.
STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkur-
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inn fær fimm ráðherra og Framsóknarflokkurinn fjóra í nýrri
ríkisstjórn. Ekki verður skipaður
sérstakur umhverfisráðherra.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verður forsætisráðherra og
Bjarni Benediktsson fjármálaog efnahagsráðherra. Sjálfstæðisflokkur fær forseta Alþingis.
Stjórnarsamstarfið var samþykkt samhljóða á fundum flokksstjórnar Sjálfstæðisflokksins og
miðstjórnar Framsóknarflokksins
í gærkvöldi.
Verkefnum velferðarráðuneytisins verður skipt á milli félagsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Þá verður verkefnum
atvinnuvegaráðuneytisins skipt
á milli sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sem einnig fer
með orkumál og málefni ferðaþjónustunnar.

Sigmundur Davíð segir að
verkaskipting ráðuneytanna sé
ekki endanleg. Vinna muni fara
í gang við uppskiptingu eða sameiningu þeirra. Ráðherratalan
geti því breyst.
„Ég á frekar von á því, þegar allt
er um garð gengið og komið endanlegt skipulag á þetta, að við verðum með fimm ráðherra þegar búið
er að fara í gegnum þessa vinnu
sameiningar eða uppskipti.“
Umhverfismálin verða fyrsta
kastið undir sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneyti.
Bjarni segir, varðandi ráðherraskiptingu, að hann hafi gert ráð
fyrir því að Framsóknarflokkurinn
skipaði fjóra ráðherra í þær stöður sem hann fékk í hlut sinn. Hann
var ánægður með við tökurnar
á fundinum í gær. „Við kynnum
stefnuyfirlýsinguna fyrir hádegi á
morgun [í dag]. Síðan nota ég daginn til að hitta þá þingmenn sem

Skipting ráðherra eftir flokkum
FRAMSÓKNARFLOKKUR

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR

■ Forsætisráðherra
■ Utanríkisráðherra
■ Félagsmálaráðh. í velferðarráðun.
■ Sjávarútv.- og landbúnaðarráðh. í
atvinnuvegaráðuneyti. Umhverfismál heyra undir hann fyrsta kastið

■ Fjármála- og efnahagsráðherra
■ Innanríkisráðherra
■ Mennta- og menningarm.ráðherra
■ Heilbrigðisráðh. í velferðarráðun.
■ Iðnaðar- og viðskiptaráðherra í
atvinnuvegaráðuneyti (orkumál
þar undir)

ég á eftir að ræða við og legg mína
tillögu fram við þingflokkinn um
kvöld.“ Þingflokkar stjórnarflokkanna funda báðir í kvöld og líklegt
er að fyrsti ríkisráðsfundur nýrrar
ríkisstjórnar verði á morgun.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að mikil áhersla sé lögð á atvinnuuppbyggingu í stjórnarsáttmálanum, en ekki sé kveðið á um

einstök stórverkefni. Þá mun línu
flokkanna úr kosningabaráttunni
fylgt varðandi aðildarviðræður
við Evrópusambandið, að gert
verði hlé á þeim og þeim ekki
haldið áfram fyrr en að undangenginni samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekki mun þó
kveðið á um hvenær slík atkvæðagreiðsla skuli fara fram.
- kóp

Umhverfisráðuneytið kallar saman fund vegna olíuslyss við Þríhnúkagíg:

Mikið úrval
af bolum og peysum

KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

Reglur ekki virtar við olíuslysið
600

Skyr.is drykkirnir
standast þær ströngu
kröfur sem gerðar eru til
matvæla sem merktar eru
Skráargatinu. Þú getur
treyst á hollustu Skyr.is.

MENGUNARMÁL Reglur eða sam-

þykktir voru ekki virtar og rétt
verklag ekki viðhaft þegar kom
að uppsetningu olíugeymis við
Þríhnúkagíga í Bláfjöllum. Þetta
kemur fram í úttekt Orkuveitu
Reykjavíkur (OR) á slysinu. Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra hefur boðað alla er að málinu koma á fund vegna málsins, að
beiðni OR.
Umhverfisstofnun veitti leyfi
fyrir uppsetningu aðstöðu við
Þríhnúka í desember 2012. Þegar
verið var að flytja olíu þangað
slitnaði tankur neðan úr þyrlu og
600 lítrar af olíu láku úr honum,
en svæðið er hluti af vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins.
Í bréfi OR kemur fram að ekki

lítrar af olíu láku úr tanki á
vatnsverndarsvæðinu.

hafi verið leitað umsagnar hagsmunaaðila vatnsverndar við útgáfu
leyfisins. Þá sé ekki nefnt að olíutankur verði settur upp við gíginn. Þá kemur fram að mistök hafi
orðið við flutning olíu á svæðið og
alls hafi 4.000 lítrar verið fluttir
um vatnsverndarsvæðið umfram
þörf. Þá óttast OR að áformað sé að
geyma olíubirgðir á svæðinu með
óvissum mengunarvörnum.
Umhverfisráðherra segir nauð-

OLÍUSLYS Olían rann út í jarðveginn á
vatnsverndarsvæðinu.
MYND/OR

synlegt að skoða þessar, og fleiri,
ábendingar OR. „Ekki bara um að
leiða þetta tiltekna tilvik til lykta,
heldur til að draga af þessu lærdóm sem varðar vatnsverndarmál á þessu gríðarlega mikilvæga
svæði.“
- kóp / sjá síðu 8
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SPURNING DAGSINS

Bæjarfulltrúar Framsóknarflokks og Kópavogslista setja Sjálfstæðisflokki stólinn fyrir dyrnar:

Ekkert meirihlutasamstarf án heilinda
SVEITARSTJÓRNIR „Það segir sig

Kjartan, eruð þið komnir með
blóðbragð í munninn?
„Nei, en það er angan í loftinu.“
Rithöfundarnir Kjartan Yngvi Björnsson og
Snæbjörn Brynjarsson sitja nú við skriftir á
söguslóðum Drakúla greifa í Transilvaníu.

sjálft að ef Sjálfstæðisflokkurinn
ætlar ekki að starfa af heilindum
í þessum meirihluta þá er náttúrlega enginn meirihluti,“ segir Ómar
Stefánsson, bæjarfulltrúi Framsóknarflokks í Kópavogi.
Fjórir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks mynduðu í fyrra nýjan
meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs
með fulltrúa Y-listans og fulltrúa
Framsóknarflokksins. Að sögn
Ómars fóru sjálfstæðismennirnir
Gunnar I. Birgisson, fyrrverandi
bæjarstjóri, og Aðalsteinn Jónsson

á síðasta bæjarstjórnarfundi óvænt
gegn stefnu sem meirihlutinn hafði
ákveðið varðandi afgreiðslu nýs
aðalskipulags.
„Það eru ekki heilindi í meirihlutasamstarfinu af hendi Sjálfstæðisflokksins. Gunnar Birgisson og Aðalsteinn Jónsson eru ekki
að standa við það sem þeir eru að
segja. Það er fáheyrt því miðað
við þá reynslu sem ég hef haft
af meirihlutasamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn þá hefur Gunnar
aldrei sagt eitt en gert síðan annað.
Það verður að koma svar við því

RANNVEIG
ÁSGEIRSDÓTTIR

ÓMAR
STEFÁNSSON

hvort menn ætli að halda áfram
að vinna svona eða koma fram af
heilindum,“ segir Ómar.

Rannveig Ásgeirsdóttir, bæjarfulltrúi Y-listans, er ósátt.
„Það er með ólíkindum að ítrekað
skulum við standa frammi fyrir því
að sami bæjarfulltrúi gangi gegn
eigin meirihluta og ekki síst gegn
sínu eigin fólki úr eigin flokki,“
segir Rannveig og vísar til framgöngu Gunnars I. Birgissonar.
Hún segir bæjarbúa eiga skilið
heiðarleg og góð vinnubrögð af
hálfu allra bæjarfulltrúa. „Því
gengur þetta upphlaup algerlega í
berhögg við það hvernig meirihlutinn vill og hefur starfað.“
- gar

Lögmaður útskrifast
sem leiðsögumaður
Helgi Jóhannesson hæstaréttarlögmaður skellti sér á skólabekk í fyrrahaust og er
nú útskrifaður gönguleiðsögumaður. Helgi segir námið hafa verið afar þroskandi.
Lögmennskan verði áfram í forgrunni þótt hann taki kannski að sér einstaka túr.
FÓLK „Ég er nú ekki að skipta um
ELDAR LOGA Allt að 200 manns, aðallega unglingspiltar, hafa tekist á við lögreglu í

sænska bænum Husby síðustu tvo daga.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kergja í garð lögreglu á meðal íbúa sænska bæjarins Husby:

Slegist í úthverfi Stokkhólms
SVÍÞJÓÐ, AP Um 200 manns tókust á við lögreglu í Husby, úthverfi
Stokkhólms, í gær. Mótmælendur köstuðu grjóti og báru eld að bílum
annan daginn í röð, en talið er að upptök spennunnar séu að lögregla
skaut mann vopnaðan hnífi til bana fyrir rúmri viku. Mikill meirihluti
íbúa hverfisins er af erlendu bergi brotinn, en litið er á lát mannsins
sem dæmi um ofbeldi lögreglu í garð íbúa. Að sögn sjónarvotta voru
þátttakendur í róstunum aðallega unglingspiltar á aldrinum þrettán til
sextán ára.
- þj

Rannsókn á kartöflumeini:

Kynferðisbrot í Kópavogi:

Fundu orsakir Smartbílar laga
hungursneyðar verkferla sína
Verkferlar við ráðnárið 1845
ingar verða hertir hjá Smartbílum
LÖGREGLUMÁL

BRETLAND Vísindamenn hafa

fundið sýkilinn sem olli uppskerubresti á kartöflum á
Írlandi árið 1845. Það varð til
þess að um milljón Íra, um áttundi hluti þjóðarinnar, féll í
hungursneyð og tvær milljónir
til viðbótar fluttu til Bandaríkjanna. BBC segir frá.
Rannsóknir á þurrkuðu
kartöflugrasi frá þessum tíma
gefa til kynna að sýkillinn,
sem er nú útdauður en skyldur
nútímaafbrigðum, hafi blossað
upp með þessum hætti sökum
votviðris og hlýinda sumarið
1845.
- þj

sem sjá um ferðaþjónustu fatlaðra í
Kópavogi, Garðabæ og Mosfellsbæ.
Þetta var ákveðið eftir að bílstjóri
á vegum fyrirtækisins var kærður
fyrir nauðgun, tíu dögum eftir að
hann var sakaður um kynferðisbrot af annarri konu. Bæði fórnarlömbin voru þroskaskertar konur.
Í greinargerð sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins lagði fyrir
félagsmálaráð Kópavogs í síðustu
viku segir að í ljósi þessara atvika
munu Smartbílar tilkynna öll atvik
er varða kynferðislegt ofbeldi til
bæjarins og farið verður fram á að
allir bílstjórar veiti heimild til þess
að afla megi upplýsinga um þá úr
sakaskrá.
- sv

starfsgrein, menn geta verið alveg
rólegir,“ segir Helgi Jóhannesson,
landsþekktur hæstaréttarlögmaður og nú nýútskrifaður gönguleiðsögumaður.
Helgi var í 28 manna hópi karla
og kvenna sem í síðustu viku
brautskráðust sem gönguleiðsögumenn frá Leiðsöguskóla Menntaskólans í Kópavogi.
„Ég fékk fyrir nokkrum árum
dellu fyrir að ganga á fjöll,“
útskýrir Helgi áhugann á Leiðsöguskólanum. Námsefnið sé sérstaklega áhugavert og geti bætt
menn sem ferðamenn.
„Eitt það besta sem maður
hefur gert er að drífa sig í þetta.
Það er afar þroskandi fyrir karla
á mínum aldri að fara í skóla og
læra eitthvað allt annað,“ segir
Helgi sem verður fimmtugur
í haust. „Þetta er gríðarmikill
almennur fróðleikur sem maður
var ekki nógu góður í og síðan
er þetta mjög praktískt líka með
alls kyns verklegum úrlausnum
í vetrar fjallamennsku og ferðamennsku yfirhöfuð.“
Að sögn Helga var nokkuð krefjandi að taka námið meðfram fullri
vinnu. „Það var auðvitað ákveðinn
veggur; að vera alltaf mættur í
skólann klukkan hálffimm eftir
langan vinnudag og vera til hálftíu,“ segir Helgi sem kveðst hafa
verið með hundrað prósent mætingu – eða þar um bil. „Það var
hverrar mínútu virði. Þetta er
kannski það nám þar sem ég hef
haft mestan áhuga á námsefninu
sjálfu.“
Helgi segir að í hópnum hafi
verið fólk af öllum stigum mann-

HELGI Á FJÖLLUM Lokaferð útskriftarhópsins var fimm daga gönguferð um borg-

firsku alpana. Hér sést Eyrarfjall til hægri og ofan í Stóra-Langadal og Álftafjörð.
Hópurinn var nýkominn niður úr hríðarkófi þegar myndin var tekin.
MYND/JÓN GAUTI JÓNSSON

lífsins og á öllum aldri. Í lokaferðinni nú í maí hafi mannskapurinn borið viðlegubúnað og vistir í
fimm daga um borgfirsku alpana,
frá Hreðavatni norður á Snæfellsnes.
„Ferðin var farin undir leiðsögn
Jóns Gauta Jónssonar sem er einn
fremsti fjallamaður Íslands og
algjör snillingur,“ segir Helgi sem
kveður hópinn hafa á vegferð sinni
stöðugt bætt á sig kunnáttu í öllum
tegundum af veðri. „Það var frost
eina nóttina, síðan rigning og svo
æðislegt sumarveður inn á milli.“
Helgi segir vel geta farið
svo að hann taki að sér göngu-

Eitt það besta sem
maður hefur gert
er að drífa sig í þetta.
Helgi Jóhannesson
hæstaréttarlögmaður og
gönguleiðsögumaður

leiðsögn þótt lögmannsstörfin
verði áfram í öndvegi. „Maður
getur kannski tekið einn og
einn túr þegar maður er hvort
eð er að ganga sjálfur eða ef
það eru einhverjir skemmtilegir sem vilja fá mann með,“ segir
nýbakaði leiðsögumaðurinn.
gar@frettabladid.is

Fráfarandi atvinnuvegaráðherra stækkaði griðasvæði hvala í Faxaflóa:

Þrengt að hrefnuveiðimönnum
Bernaisesósa

Ora grillsósur fást í næstu verslun!
un
n!

SJÁVARÚTVEGUR Steingrímur J. Sigfússon, atvinnu-

vegaráðherra, gaf í gær út reglugerð þess efnis að
griðasvæði hvala í Faxaflóa stækkaði. Reglugerðin
tók gildi á miðnætti.
„Þetta kemur flatt upp á okkur enda veiðitímabilið
nýhafið. Nú er verið að útiloka okkar aðalmið og við
þurfum því að endurmeta stöðuna frá grunni,“ segir
Gunnar Bergmann Jónsson, talsmaður hrefnuveiðimanna, og bætir við að þetta þýði lengri veiðitúra
sem valdi því að fjölga þurfi réttindamönnum um
borð sem sé mjög dýrt.
Samkvæmt reglugerðinni nær griðasvæðið frá
Garðskaga á Reykjanesi að Skógarnesi á Snæfellsnesi en náði áður frá Garðskaga og norður fyrir
Akranes. Er breytingin rökstudd þannig að umfang
og þjóðhagslegt mikilvægi hvalaskoðunar hafi
aukist og mikilvægt sé að umgjörð greinarinnar
sé ásættanleg. Griðasvæðið var hins vegar ekki
stækkað jafn mikið og nefnd um stefnumörkun í
hvalveiðimálum lagði til.
Rannveig Grétarsdóttir, formaður Hvalaskoðunarsamtaka Íslands, segir breytinguna skref í rétta
átt en gangi þó ekki nægilega langt. „Við viljum að

HVALUR FLENSAÐUR Hvalveiðar eru nú bannaðar í stærri
hluta af Faxaflóa en áður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

svæðið nái frá því yst á Snæfellsnesi og að Eldey þar
sem hvalaskoðun er að byrja á ný í Keflavík.“
Rannveig segir að hrefnuveiðar hafi verið stundaðar í grennd við gamla griðasvæðið og að breyting
hafi orðið á hegðun hrefna á svæðinu. „Við sjáum
færri dýr í hverri ferð og þau sem við sjáum eru
styggari. Það gæti verið vegna veiðanna og þó við
getum ekki slegið því föstu þá teljum við áhættuna
einfaldlega vera of mikla,“ segir Rannveig.
- mþl
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Slitastjórn stefnir þremur vegna kaupa á hlutabréfum í Landsbankanum, Straumi og Eimskipum:

Bandaríkjadalur

122,94 123,52

Sterlingspund

186,34 187,24

Landsbankamenn krafðir um 1,2 milljarða

Evra

158,11 158,99

D ÓMSMÁL

Dönsk króna

21,214 21,338

Norsk króna

21,039 21,163

Sænsk króna

18,45

18,558

Japanskt jen

1,196

1,203

SDR

183,1

184,2

félagsmálaráðherra eftir
Sl it a stjór n
Landsbankans hefur stefnt
hrun.
þremur fyrrverandi starfsMálið snýst um fimm
viðskipti Landsbankans
mönnum bankans til að
greiða þrotabúinu samtals
með hlutabréf í bankanum
1,2 milljarða króna vegna
sjálfum, Straumi og Eimhlutabréfakaupa árin 2007
skipum, á tímabilinu frá 7.
og 2008.
nóvember 2007 til 25. júlí
Starfsmennirnir eru
2008. Alls voru bréf keypt
Sigurjón Þ. Árnason, sem SIGURJÓN Þ.
fyrir 1,2 milljarða.
STEINÞÓR
YNGVI ÖRN
var bankastjóri, Steinþór ÁRNASON
Slitastjórnin byggir á
GUNNARSSON
KRISTINSSON
því að þremenningunum
Gunnarsson, sem var forstöðumaður verðbréfamiðlunar, og
framkvæmdastjóri verðbréfasviðs
hafi átt að vera ljóst allan þennan
Yngvi Örn Kristinsson, sem var
og ráðgjafi Árna Páls Árnasonar
tíma að verulega væri farið að halla

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
216,2903

Nýir þingflokksformenn:

Svandís og
Helgi kjörin
STJÓRNMÁL Helgi Hjörvar var í

gær kjörinn nýr formaður þingflokks Samfylkingarinnar.
Helgi skipaði
annað sæti á
lista flokksins
í Reykjavík
suður í síðustu
kosningum.
Oddný G.
Harðardóttir
var kjörin
HELGI HJÖRVAR
varaformaður
þingflokksins
og Kristján L.
Möller ritari.
Svandís
Svavarsdóttir
var einnig í
gær kjörin formaður þingflokks Vinstri
SVANDÍS
hreyfingarSVAVARSDÓTTIR
innar – græns
framboðs. Svandís er fráfarandi
umhverfisráðherra og skipaði
fyrsta sæti á lista flokksins í
Reykjavík suður. Árni Þór Sigurðsson var kjörinn varaformaður þingflokksins og Lilja Rafney
Magnúsdóttir ritari.
- kóp

ÚTILOKAÐUR Umbótasinnanum Raf-

sanjaní er meinað að bjóða sig fram til
forseta í Íran.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Aðdragandi kosninga í Íran:

Harðlínumenn
láta til sín taka
ÍRAN, AP Írönsk stjórnvöld hafa
þrengt skilyrði um kjörgengi
til forseta landsins, sem virðist
beint gegn tveimur valinkunnum
mönnum sem hugðu á framboð.
Stjórnlagaráð synjaði þeim
Akbar Hasjemi Rafsjanjaní, sem
er fyrrverandi forseti og tengdur
umbótaöflum, og Esfandíar
Rahím Masjaei, sem er nátengdur Ahmedinejad, fráfarandi forseta, sem hefur troðið illsakir við
byltingarvörðinn.
Eftir standa átta frambjóðendur til kosninganna sem
haldnar verða um miðjan júní,
flestir harðlínumenn og fylgjendur Khameinis erkiklerks.
- þj

Actavis kaupir fyrirtæki:

Opnað í Dimmuborgum:

Þúsund milljarða viðskipti

Snjó leysir hratt
UMHVERFISMÁL Útlit er fyrir að

allir göngustígar í Dimmuborgum
verði opnaðir fyrir umferð gangandi um næstu helgi. Nú þegar er
búið að opna Stórahring í Dimmuborgum.
Stórihringur er hringleið sem
tekur 20-30 mínútur að ganga og
liggur meðal annars að Gatkletti.
Svæðinu var lokað af Umhverfisstofnun vegna viðkvæms gróðurs
undir snjó. Veður hefur verið gott
síðustu daga í Mývatnssveit og
snjó hefur tekið hratt upp. Svæðið
hefur því verið opnað á ný.
- mlþ

VIÐSKIPTI Actavis hefur keypt

bandaríska lyfjaframleiðandann
Warner Chilcott Plc á 8,5 milljarða
Bandaríkjadala, eða 1.045 milljarða íslenskra króna.
Samkvæmt BusinessWeek eru
5,0 milljarðar dala kaupverðsins
greiddir með útgáfu nýrra hlutabréfa í Actavis. Að auki tekur
Actavis yfir rúmlega 3,0 milljarða
dala skuldir Warner Chilcott.
Hluthafar Warner Chilcott eignast
23 prósenta hlut í Actavis.
- óká

undan fæti í efnahagslífinu og að
kaupin væru ekki skynsamleg. Þau
hafi auk þess verið ólögleg, farið
yfir lögbundin mörk um hámarkseign í eigin bréfum og tilteknum
félögum, verið í eigu bankans of
lengi og engin tilraun gerð til að
selja þau. Þetta hafi verið saknæmt
og þeir því bótaskyldir.
Þeir mótmæla kröfunni. Í greinargerð Sigurjóns segir að viðskiptin hafi alls ekki verið saknæm,
þótt bréfin hafi rýrnað að virði eða
orðið verðlaus löngu síðar.
- sh

Lífshættulegt fyrir
börn að sofa uppi í
Ungabörn sem sofa uppi í rúmi hjá foreldrum sínum eru fimm sinnum líklegri
til að deyja vöggudauða samkvæmt nýrri breskri rannsókn. Sindri Valdimarsson
barnalæknir segir löngu vitað að það sé stór áhættuþáttur vegna vöggudauða.
HEILBRIGÐISMÁL Niðurstaða nýrrar

breskrar rannsóknar leiðir í ljós að
ungabörn sem sofa uppi í hjá foreldrum sínum eru fimm sinnum
líklegri til að deyja vöggudauða
en börn sem sofa ein í rúmi.
Hafa heilbrigðisyfirvöld í Bretla ndi
verið
hvött til þess að
bregðast hratt
við og endurskoða fyrri ráðleggingar sínar,
og beina þeim
ti l mælum ti l
foreldra að sofa
aldrei með börn
SINDRI
undir þriggja
VALDIMARSSON
mánaða aldri
uppi í rúmi hjá sér. Það hefur
þegar verið gert í Bandaríkjunum
og Hollandi.
Sindri Valdimarsson, barnalæknir á Barnaspítala Hringsins,
segir niðurstöðurnar ekki vera ný
tíðindi. Það hafi löngu verið vitað
að svefn ungbarna og foreldra í
sama rúmi sé áhættuþáttur fyrir
vöggudauða. „Þetta hefur verið
þekkt vel og lengi sem einn af
þessum stóru áhættuþáttum fyrir
vöggudauða. Þessi rannsókn ef
til vill staðfestir það enn frekar
og sýnir fram á einhvern ákveðinn margföldunarstuðul sem ekki
hefur verið sýnt fram á áður eða
að það séu sterkari tengsl en áður
var talið, en þetta er vel þekkt.“
Hann nefnir að reykingar móður
séu einnig stór áhættuþáttur fyrir
ungbarnadauða sem og að börn séu
látin sofa á maganum. Mikilvægt

SOFANDI BARN Mikilvægt er að setja ungabörn strax aftur í eigið rúm eftir brjóstagjöf að nóttu þar sem líkur á vöggudauða fimmfaldast ef barnið sefur í rúmi hjá foreldrum sínum samkvæmt nýrri breskri rannsókn.
FRÉTTABLAÐIÐ/MYND ÚR SAFNI

sé að börnin séu látin strax aftur
í eigið rúm eða vöggu eftir að
brjóstagjöf lýkur að nóttu til. „Þú
veist aldrei hvað þú gerir þegar þú
sefur, hvernig þú leggst að barninu
eða hvernig barn færir sig, þannig
að það er auðvitað aldrei mælt með
því að ungabörn sofi í rúmi með
foreldrum sínum heldur í sínu
eigin rúmi.“ Hann segir áhættuna
minnka eftir því sem barnið eldist
en engu að síður sé það góður siður
að venja barnið við að sofa í eigin
rúmi. „Það er líka góður siður upp
á framhaldið og einkalífið að venja
þau við eigið rúm sem fyrst.“

Núverandi leiðbeiningar í
Bretlandi um aðgerðir til varnar vöggudauða kveða á um að
aðeins þeir foreldrar sem reykja
eða nota áfengi og/eða eiturlyf
sofi ekki í sama rúmi og ungabörn þeirra. Aðrir sérfræðingar
vara við breytingum á núverandi
reglum og segja að bann gæti leitt
til aukins vöggudauða þar sem
foreldrar væru þá líklegri til að
sofna þar sem þeir væru að sinna
barni í sófa eða stól sem mun vera
enn varasamara en að sofa með
barninu í rúmi.
hanna@frettabladid.is
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NJÓTIÐ DAGSINS Í dag verður víða bjart og fallegt veður um sunnan og vestanvert
landið. Hins vegar fer að rigna suðvestan til á morgun en þá léttir til norðaustanlands
og hlýnar.
Alicante 22°
Basel
14°
Berlín 12°

Billund
11°
Frankfurt
12°
Friedrichshafen 12°

14°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 14°
21°
Las Palmas

London 17°
Mallorca 20°
New York 26°

Orlando 30°
Ósló
16°
París
17°

San Francisco 17°
Stokkhólmur 14°

10°
Föstudagur
5-10 m/s.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

VIÐ BYGGJUM
Á REYNSLU,
ÁBYRGÐ OG ÁHUGA
FRAMÚRSKARANDI
STARFSFÓLKS

HB GRANDI HLÝTUR ÚTFLUTNINGSVERÐLAUN
FORSETA ÍSLANDS ÁRIÐ 2013
Það er okkur mikill heiður að taka við útﬂutningsverðlaunum forseta Íslands um
leið og það undirstrikar mikilvægi öﬂugra sjávarútvegsfyrirtækja fyrir íslenskt
samfélag. Grunnurinn að árangursríku markaðsstarﬁ HB Granda og velgengni
ÍSLENSKA / SIA.IS / GRA 63784 05/13

félagsins er áratuga reynsla og þekking starfsfólks sem stundar ábyrgar veiðar
og vinnslu í sátt við náttúruna.

www.hbgrandi.is
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VEISTU SVARIÐ?

Ekki verður horfið frá áformum um nýjan Álftanesveg samkvæmt nýrri skýrslu Vegagerðarinnar:

Vegur um Gálgahraun þrátt fyrir deilur
SAMGÖNGUMÁL Ekki verður horfið

1. Hvað heitir fjallagarpurinn sem náði
á tind Everest, elstur Íslendinga til þessa?
2. Hvað er 360° bíllinn?
3. Hvenær opnar ný geðgjörgæsla LSH?
SVÖRIN

frá áformum um lagningu nýs
Álftanesvegar í gegnum Gálgahraun. Þetta kemur fram í nýrri
skýrslu Vegagerðarinnar sem
Ögmundur Jónasson kallaði eftir í
mars. Andri Snær Magnason, rithöfundur og náttúruverndarsinni,
segir niðurstöðuna mikil vonbrigði.
„Ég vona að bæjastjórans verði
minnst í sögunni fyrir spellvirkin,“
segir Andri Snær en hann hefur
verið á meðal þeirra sem mótmælt
hafa lagningu vegarins.

1. Ingólfur Geir Gissurarson. 2. Sérútbúinn
myndatökubíll Já. 3. Í haust.

GERÐU VE
RÐ
SAMANBU RÐ

heitir pottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Í skýrslunni kemur fram að
engar forsendur hafi breyst varðandi gerð vegarins frá fyrra
umhverfismati. Öll tilskilin leyfi
séu fyrir hendi og hafi framkvæmdin verið úrskurðuð lögmæt
og gild.
Andri segir Vegagerðina óhæfa í
að stunda vegagerð á höfuðborgarsvæðinu. „Það hefur sýnt sig að
Vegagerðin vinnur ekki með höfuðborgarsvæðið sem heild, heldur
eftir einhverri mjög absúrd hugmyndafræði um borgarbyggð,“

segir hann og bendir jafnframt á
að áform Garðabæjar um fjölgun
íbúa á svæðinu hafi ekki gengið
eftir. Það sé því mjög óraunhæft
„bruðl“ að ráðast í breytingarnar.
„Það er ekki forsvaralegt að eyða
opinberu fé með þessum hætti.
Helstu rökin hafa verið skaðabótaréttur íbúa, sem eru fáir og búa við
fáfarna umferðargötu með fallegt
hraun allt um kring. Ef þau eiga
rétt á skaðabótum, hvað þá með
hina íbúa höfuðborgarsvæðisins
sem búa við þunga umferð?“ - mlþ

Í GÁLGAHRAUNI Andri Snær Magnason rithöfundur segir Vegagerðina
óhæfa til að stunda vegagerð á höfuðborgarsvæðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Geðsjúka fíkla vantar
húsnæði utan Klepps
Alls eru búsetuúrræði í Reykjavík fyrir átta karla með geðsjúkdóm og fíknivanda
þar sem þeir þurfa ekki að halda sér edrú. Vantar sárlega fleiri úrræði, segir
deildarstjóri á Kleppi. Tveir íbúakjarnar eru til staðar fyrir sjúklinga á batavegi.
HEILBRIGÐISMÁL Sjö af tíu sjúk-

lingum á legudeild Klepps bíða
eftir framhaldsbúsetuúrræðum
utan deildarinnar. Aðstæður sjúklinga á deildinni hafa lítið sem
ekkert breyst síðan Fréttablaðið
fjallaði um málið fyrir meira en
hálfu ári. Þrír af þessum tíu hafa
lokið meðferð en komast hvorki
lönd né strönd þar sem framhaldsbúsetuúrræði vantar.
Mönnum með svokallaða tvígreiningu, það er geðgreiningu
með fíknivanda, hefur fjölgað á
deildinni og eru þeir nú þrír.
Eydís K. Sveinbjarnardóttir,
deildarstjóri á legudeild og göngudeild Klepps, segir að um sé að
ræða unga menn á aldrinum 20 til
30 ára. „Þá hugsun vantar mikið
í kerfið að við erum alltaf að fást
meira og meira við fólk sem er
með alvarlega geðsjúkdóma og
fíkn í kannabis og amfetamín,“
segir hún. Ljóst þyki að nauðsynlegt sé að meðhöndla hvort tveggja
í einu; fíknina og geðsýkina.
„Við þurfum að horfa alvarlegum augum á að á næstunni
kemur hópur til með að þurfa slíka
búsetu,“ segir hún. „Samkvæmt
skaðaminnkandi nálgun þurfum
við að horfast í augu við að hluti
þessara sjúklinga mun ekki ná að
halda sér edrú og það þarf fleiri
úrræði sem taka tillit til þess.“
Eitt slíkt búsetuúrræði er rekið
við Miklubraut í Reykjavík. Pláss
er fyrir átta manns í húsnæðinu,
en vegna framkvæmda er nú einungis pláss fyrir sjö.
Heiða Brynja Heiðarsdóttir,
deildarstjóri á Miklubraut, segir
ekki mikið um flæði íbúa. Mennirnir geti í sjálfu sér dvalið á heimilinu ævilangt. Að minnsta kosti
einn hafi dvalið í húsinu síðan það
var opnað árið 2002. Aldursbil

ÁFRAM FASTIR Á KLEPPI Geðsjúkum einstaklingum með fíknivanda heldur áfram

að fjölga í samfélaginu. Vinsælustu vímuefnin eru kannabis og amfetamín, en
tengsl þess fyrrnefnda við geðrofssjúkdóma hafa mikið verið rannsökuð erlendis.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVAS

Reykjavík skoðar kaup á húsnæði
Fjórir einstaklingar eru á formlegum biðlista eftir tvígreiningarkjarna hjá
Reykjavíkurborg. Verið er að fylgja áætlun um að kaupa húsnæði nálægt
kjörnum til að auðvelda íbúum að flytja úr kjörnum í enn sjálfstæðara
búsetuform. Tvær af þremur starfseiningum fyrir tvígreinda, Hraunbær og
Starengi, veita þjónustu við einstaklinga sem eru í bataferli, alls þrettán
íbúðir. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg hafa þeir íbúar oft
lokið margvíslegri meðferð og endurhæfingu. Það er ekki leyfilegt að búa
á kjörnunum á meðan fólkið er í neyslu.
„Þegar sýnt þykir að einstaklingur getur ekki unnið í bata, oft sakir
fötlunar, þá er þriðja starfseiningin að Miklubraut, þar sem einstaklingar
sem eru í virkri neyslu fá stuðning sem einkennist meðal annars af því
að draga úr áhrifum sjúkdóms og stuðla að því að þeir geti haldið heimili
þrátt fyrir virka neyslu.“

íbúanna er frá um sextugu niður
í fertugt. Mennirnir mega neyta
vímuefna utan hússins.
„Svo lengi sem þeir hlýða húsreglum mega þeir vera kafdópaðir eða blindfullir,“ segir Heiða
Brynja. Hún segir ljóst að átta

pláss fyrir tvígreinda sjúklinga
í neyslu séu langt frá því að vera
nóg. „Vandinn er að halda þeim
edrú og því verður að vera til
kjarni sem leyfir þeim að vera í
neyslu. Annars er alltaf verið að
henda þeim út.“ sunna@frettabladid.is

Ólga í undirheimum vegna líkamsárásarinnar í Ystaseli:

Konan kærði nauðgunina í gær
ENNEMM / SÍA / NM57655

LÖGREGLUMÁL Konan sem sakar þekktan glæpa-

Svo létt á brauðið

mann um að hafa nauðgað sér og varð kveikjan
að líkamsárásinni í Ystaseli á föstudag hefur lagt
fram kæru gegn manninum. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins kærði konan nauðgunina hjá lögreglunni í gær, en aðilar sem tengjast konunni óttuðust
að reynt yrði að hindra að konan gæti lagt fram
kæruna.
Konan heldur því fram að sér hafi verið byrluð
ólyfjan en nauðgunin mun hafa átt sér stað í heimahúsi hjá öðrum dæmdum sakamanni þar sem gestir
munu hafa verið undir áhrifum eiturlyfja.
Einstaklingurinn sem ráðist var á er ekki sá sem
sakaður er um nauðgunina heldur vinur hans. Báðir
mennirnir eiga að baki langan sakaferil.
Heimildir blaðsins herma að maðurinn sem sakaður er um nauðgunina hafi reynt að komast að
heimili eins árásarmannsins síðastliðinn laugardag
en verið stöðvaður af lögreglu sem vaktar heimilið.
Mikil ólga er í undirheimum eftir líkamsárásina í

VETTVANGUR ÁRÁSARINNAR Aðdragandi árásarinnar í

Ystaseli á föstudag var meint nauðgun vinar fórnarlambsins.
Konan hefur nú kært nauðgunina til lögreglu samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins.

Ystaseli. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru
einstaklingar sem tengjast fórnarlambi árásarinnar
í hefndarhug gagnvart árásaraðilum og hafa komið
sér upp skotvopnum.
- hó
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FRÆÐSLUFUNDUR
UM ÍBÚÐALÁN
Verðtryggð og óverðtryggð lán
Á fundinum mun Breki Karlsson , forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi,
fara yfir það sem vert er að hafa í huga við fjármögnun fasteigna ásamt því að
bera saman óverðtryggð og verðtryggð íbúðalán.
Sveinn Gíslason, svæðisstjóri Arion banka á höfuðborgarsvæðinu, mun kynna
lánakosti bankans. Auk þess munu fjármálaráðgjafar svara spurningum
gesta að fundi loknum.
Ef þú ert að hugleiða fasteignakaup eða vilt kynna þér möguleika á
endurfjármögnun þá hvetjum við þig til þess að nýta þér þetta tækifæri.
Fundurinn verður haldinn í Arion banka, Borgartúni 19,
fimmtudaginn 23. maí kl. 17.30. Léttar veitingar í boði.
Allir velkomnir.
Skráning á arionbanki.is.
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Formaður borgarráðs segir nýjan spítala létta á skorti á hjúkrunarrými:

Staðið verði við uppbyggingu
88
HEILBRIGÐISMÁL Dagur B. Egg-

ertsson, formaður borgarráðs,
segir mikilvægt að standa við uppbyggingaráform um ný hjúkrunarrými við Sléttuveg í Reykjavík. Þá
muni sjúkrahótel, sem er hluti af
áformum um byggingu nýs Landspítala, einnig létta á þörfinni á
hjúkrunarrýmum.
Fréttablaðið greindi frá því í gær
að eldra fólk biði vikum saman á
Landspítalanum (LSH) eftir hjúkrunarrýmum. Björn Zoëga, forstjóri
LSH, sagði í pistli á heimasíðu spítalans að skortur á hjúkrunarrýmum
væri aðalástæða þess að meðallengd
sjúkrahúslegu hefði aukist milli ára.

ÞAÐ ÞARF FÓLK
TIL AÐ VÍSA VEGINN

DAGUR B.
EGGERTSSON

Dagur tekur
undir
þær
áhyggjur. Alvarlegt sé að fólk
sem hæft sé til
útskriftar festist á sjúkrahúsinu. Tvennt
skipti sérstaklega miklu máli
til að létta á

þessum vanda.
„Það er í fyrsta lagi að það verði
byggð ný hjúkrunarrými í Reykjavík á grundvelli þeirrar viljayfirlýsingar sem gerð var fyrr á þessu
ári um 88 ný rými við Sléttuveg.

ný hjúkrunarrými
við Sléttuveg samkvæmt
viljayﬁrlýsingu Reykjavíkurborgar og velferðarráðuneytisins frá byrjun maí.
Hins vegar er í fyrsta áfanga uppbyggingar nýs Landspítala gert
ráð fyrir sjúkrahóteli, sem er í
raun býsna langt komið í hönnun.
Þetta er alveg skýrt dæmi um það
hvernig sú uppbygging getur lækkað rekstrarkostnað spítalans, þegar
til lengdar lætur.“
- kóp

LEIÐSÖGUNÁM
Á HÁSKÓLASTIGI
STAÐNÁM – FJARNÁM
UMSÓKNARFRESTUR TIL 3. JÚNÍ

Nánari upplýsingar: sími 525 4444 endurmenntun.is

FYRSTU VIÐBRÖGÐ Gat komið á tankinn og starfsmenn reyna að koma í veg fyrir lekann. Alls láku 600 lítrar úr tankinum.
MYND/OR
ENNEMM / SÍA / NM57772
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Varúðar ekki gætt á
vatnsverndarsvæðinu
Orkuveita Reykjavíkur telur ýmislegt hafa farið úrskeiðis þegar olía lak úr tanki
á vatnsverndarsvæði. Starfsleyfi gerði ekki ráð fyrir olíutanki við Þríhnúkagíg.
Engar lekavarnir voru notaðar þegar eldsneyti var dælt á þyrlu sem flutti tankinn.
MENGUNARMÁL Ekki var staðið rétt

Ársfundur Sameinaða lífeyrissjóðsins verður
haldinn fimmtudaginn 23. maí nk., kl. 16.00,
á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2.
Dagskrá
1. Almenn ársfundarstörf samkvæmt samþykktum
2. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins
3. Önnur mál löglega upp borin
Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjóðfélagar og rétthafar
séreignarsparnaðar rétt til setu á fundinum.
Reykjavík, 8. maí 2013
Stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins
Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu frá fundinum
á heimasíðu sjóðsins, lifeyrir.is
Ársskýrslu og tillögur að breytingum á samþykktum má
nálgast á skrifstofu sjóðsins og á lifeyrir.is

Borgartún 30, 105 Reykjavík
Sími 510 5000
mottaka@lifeyrir.is
lifeyrir.is

að uppsetningu olíugeymis við Þríhnúkagíga í Bláfjöllum, samkvæmt
úttekt Orkuveitu Reykjavíkur (OR).
Umhverfisráðherra hefur, að beiðni
OR, boðað hagsmunaðila á fund um
málið, sem fram fer á miðvikudag
í næstu viku.
Í erindi OR til ráðherra kemur
fram að í leyfi Umhverfisstofnunar
fyrir uppsetningu aðstöðunnar á
Þríhnúkagíg, sem gefið var út í desember í fyrra, sé ekki nefnt að olíutankur verði settur upp við gíginn.
Þá hafi ekki verið leitað umsagnar
hagsmunaaðila vatnsverndar við
veitingu leyfisins.
Olíutankur, sem verið var að
flytja á svæðið, féll úr tveggja til
þriggja metra hæð og um 600 lítrar
af olíu flæddu úr honum. Svæðið er
á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins.
Hólmfríður Sigurðar dóttir,
umhverfisstjóri OR, segir að
skoðun fyrirtækisins hafi leitt til
þess að rétt væri að fá utanaðkomandi aðila til að skoða allt ferlið.
Þess vegna hafi verið leitað til
umhverfis- og auðlindaráðherra.
„Það er alveg ljóst að þegar
svona atburður verður er mikilvægt að draga einhvern lærdóm af
honum.“
Í erindi OR segir að olía hafi
verið flutt eftirlitslaust með vörubíl upp í Bláfjöll og eldsneyti hafi
verið dælt á þyrlu, inni á vatnsverndarsvæðinu, án sjáanlegra

Athugasemdir Orkuveitu Reykjavíkur
OR gerir umhverfisráðuneytinu grein fyrir athugasemdum sínum í átta
liðum og eru nokkrir undirliðir við flesta þeirra. Hér eru nokkrar athugasemdir:
■ OR er ekki kunnugt um að Umhverfisstofnun hafi leitað umsagnar
hagsmunaaðila vatnsverndar áður en leyfi var gefið fyrir uppsetningu
aðstöðunnar við Þríhnúka.
■ Ekki er nefnt í starfsleyfinu að olíutankur verði settur upp við gíginn.
■ Svo virðist sem olía á plasttönkum hafi verið flutt eftirlitslaust með
vörubíl í Bláfjöll fyrri hluta dags 8. maí.
■ Óvíst magn þyrlueldsneytis var á svæðinu og virðist hafa verið flutt
þangað án tilskilinnar fylgdar.
■ Olíubíll flutti 4.000 lítra af eldsneyti á svæðið umfram þörf.
■ OR leyfði bílnum að fara um þrátt fyrir frávik frá reglum.
■ Svo virðist sem gert hafi verið ráð fyrir dælingu af olíubíl í plasttanka á
útskoti þar sem engar lekavarnir eru.
■ Eldsneyti var dælt á þyrluna á svæðinu án sjáanlegra lekavarna.
■ Svo virðist sem áformað sé að geyma talsverðar olíubirgðir við Þríhnúka
með óvissum mengunarvörnum. Óljóst er hvort það rúmast innan
starfsleyfis.

lekavarna. OR gagnrýnir einnig
framgöngu eigin starfsmanna, en
fluttir voru 4.000 lítrar af olíu á
svæðið umfram þörf. „OR leyfði
bílnum að fara um þrátt fyrir frávik frá öryggisreglum,“ segir í
erindinu.
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra segir gríðarlega
hagsmuni undir í málinu, enda
snerti það vatnsverndarsvæði þéttbýlasta svæði landsins. „Það er
hafið yfir allan vafa að ráðuneytið
og ráðherra taka svona erindi
alvarlega.“
kolbeinn@frettabladid.is

Líklega allt hreinsað
Hólmfríður segir að
allt bendi til þess
að hægt hafi verið
að hreinsa upp alla
olíuna eftir slysið.
„Það er þó ekki hægt
að staðfesta það
endanlega. Við erum
að bíða eftir efnagreiningu úr þeim
HÓLMFRÍÐUR
hlössum sem flutt
SIGURÐARvoru af svæðinu.“
DÓTTIR
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ROYAL OG CLASSIC
Hágæða fjölstillanleg
rafmagnsrúm
á 30-40% afslætti.
12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifing*
Rafmagnsrúm á verði frá 190.049,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 129.360,-

12 mánaða vaxtalaus greiðsludreiﬁng 16.732,-

12 mánaða vaxtalaus greiðsludreiﬁng 11.497,-

Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!

FAG LE G R Á Ð G J ÖF OG

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu

faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!
RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryggskekkju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA
Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

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

Þensluaukandi aðgerðir nýrrar ríkisstjórnar gætu tafið hjöðnun verðbólgu:

Félagið kostaði
5,7 milljarða

Verðbólgan ekki verið minni í tvö ár

VIÐSKIPTI Össur hefur keypt

EFNAHAGSMÁL Tólf mánaða verð-

sænska stoðtækjafyrirtækið
TeamOlmed á 5,7 milljarða
króna.
Í tilkynningu Össurar í gær
kemur fram að félagið hafi
kostað 310 milljónir sænskra
króna. Þá kunni að bætast við
verðið 50 milljónir sænskar (um
922 milljónir íslenskra króna)
náist ákveðin markmið um
tekjur og hagnað hjá TeamOlmed á árunum 2013 og 2014. Þá
væri verðmiðinn á fyrirtækinu
kominn í 6,6 milljarða króna. - óká

bólga stendur í stað í 3,3 prósentum í maí samkvæmt nýjum spám
greiningardeilda Arion banka og
Íslandsbanka. Greining Íslandsbanka bendir á að verðbólga hafi
þá ekki verið minni í tvö ár.
Greiningardeild Arion banka
bendir á að krónan hafi veikst um
tvö prósent frá verðlagsmælingu
Hagstofunnar í apríl. Veikingin
hafi haldið aftur af lækkunum í
mælingu vísitölu neysluverðs í
síðustu viku.
„Hins vegar mælist styrking

krónunnar 7,5 prósent frá hæsta
gildi hennar frá því í lok janúar
sem gefur söluaðilum svigrúm
til lækkunar eins og sýndi sig á
verði nýrra bíla, eldsneytis og
matvöru í verðkönnun okkar
fyrir maí.“
Þá er mikil óvissa sögð í
spánni fyrir næstu mánuði. Gert
er ráð fyrir að verðbólga hjaðni í
júní, en fari svo hækkandi fram
á haustið.
„Þá verður að hafa í huga að
gerð kjarasamninga er yfirvofandi næstkomandi haust og er

hætt við því að launþegar geri
kröfur um ríflegar launahækkanir,“ segir greiningardeild
Arion banka.
Um leið er bent á að ríkisstjórnin sem verið sé að mynda
hafi sem yfirlýst markmið að
lækka skatta og auka þensluhvetjandi aðgerðir.
„Ef slíkar aðgerðir koma til of
snemma og of hratt má gera ráð
fyrir að þær torveldi Seðlabankanum að ná niður verðbólguvæntingum sem leiðir til þess að verðbólga hjaðnar hægar en ella.“ - óká

Í BÚÐARFERÐ Hagstofan birtir verðbólgumælingu sína næsta miðvikudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á NORÐURHLIÐ FJALLSINS Hluti gönguhóps Leifs Arnar Svavarssonar.
MYND/ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN

Ingólfur Geir komst á topp Everest-fjallsins:

+ÅNVERSKFR¾ÈI
VIÈ(¹SKËLA¥SLANDS
4V¾RN¹MSLEIÈIRSTANDANEMENDUMTILBOÈA
o *ÄMUDQRJEQ½ÇH!
o 5HÇRJHOS@SDMFCJÄMUDQRJ@!
.¹MIÈVEITIRNEMENDUM
o L@QF@LÍFTKDHJ@¸ÕUDQE@FKDFTM¸LH
o S½JHE½QHSHKRJHOSHM¸LRÄ*ÄM@
o UÄÇRÔMHNFÕDJJHMFT¸L¸KDEMTLEQ@LSÄÇ@QHMM@Q

-¸M@QTLM¸LHÇ¸UDE'¸RJÊK@¤RK@MCRNFKONFUSIUSIS'@EÇTR@LA@MCKONFUSIUS HIIS

Leiðin niður er
ekki síður erfið
FÓLK Fjallgöngumaðurinn Ingólfur

Geir Gissurarson náði þeim merka
áfanga að klífa upp á topp Everestfjallsins í gær og er lagður af stað
niður fjallið aftur. Hann staldraði
stutt við á toppnum.
Haraldur Örn Ólafsson Everestfari segir leiðina niður erfiða.
„Leiðin niður er ekki síður erfið.
Það er gríðarlega mikilvægt að
menn nái að halda einbeitingunni á
leiðinni niður. Nú byrjar að reyna
verulega á andlegu hliðina.“
Ingólfur komst á topp Everestfjallsins klukkan sjö í gærmorgun
að staðartíma, en þá var klukkan
eitt að íslenskum tíma samkvæmt
heimasíðu Everest-faranna. Ferðin
úr Suðurskarði og á toppinn tók
liðlega átta klukkustundir.
Fjallgöngumaðurinn Leifur Örn
Svavarsson, hinn Íslendingurinn
sem staddur er í norðurhlíðum
Everest-fjallsins, hefur enn ekki
náð upp á topp. Hann áætlar að

EVEREST Fjallagarpar á göngu.
MYND/ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN

komast þangað rétt fyrir sólarupprás á morgun, þann 23. maí.
Leifur er sagður í góðu líkamlegu
ástandi en hann kemur til með að
ganga og sofa með súrefni hér
eftir að sögn Arinbjarnar Haukssonar, starfsmanns Íslenskra
fjallaleiðsögumanna. Leifur mun
ganga upp í 8.300 metra hæð í
dag, hvíla sig í skamma stund og
reyna við toppinn eldsnemma í
fyrramálið.
- ósk
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SÍÐAN 1956
Verð gilda til 26. maí meðan birgðir endast.
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HEIMT ÚR HELJU Þessi stúlka bjargaðist giftusamlega þegar skólinn hennar jafnaðist við jörðu er skýstrokkur gekk yfir Moore í

Oklahomaríki.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mannskaði í Moore
Hvirfilbylur tætti sig í gegnum bæinn Moore í Oklahoma í Bandaríkjunum. Mörg
börn eru á meðal þeirra látnu, en bylurinn jafnaði barnaskóla við jörðu.
BANDARÍKIN, AP Að minnsta kosti

Verkjastillandi
bólgueyðandi
Veldur síður
lyfjaáhrifum um
allan líkamann eins
og þegar töflur eru
teknar inn

24 létust, þar á meðal sjö börn hið
minnsta, þegar risavaxinn hvirfilbylur, einn sá öflugasti sem mælst
hefur, gekk yfir bæinn Moore í
úthverfi Oklahomaborgar í Bandaríkjunum í fyrrakvöld. Vindhraðinn í bylnum mældist allt að
320 kílómetrar á klukkustund, sem
jafngildir um 90 metrum á sekúndu, og hann varð allt að þriggja
kílómetra breiður.
Meðal þess sem varð á vegi hans
var Plaza Towers barnaskólinn
sem varð rústir einar.
Um 120 manns nutu aðhlynningar
á sjúkrahúsum í gær á meðan björgunarsveitir og sjálfboðaliðar leituðu að eftirlifendum í rústunum
og aðstoðuðu þá sem áttu um sárt
að binda. Frekara illviðri var í
kortunum þótt það væri ekkert í líkingu við það sem yfir hafði gengið.
Hvirfilbyljir eru algengir á
þessum slóðum og hafa fjórir stórir hvirfilbyljir gengið yfir Moore á
síðustu fimmtán árum. Árið 1999

Vantar rakann og hitann á Íslandi
Skýstrokkar eru sérlega algengir á landsvæðinu
austan Klettafjalla allt suður til Texas. Trausti Jónsson veðurfræðingur segir að kraftarnir sem þar eru
að verki séu flóknir.
„Til þess að skýstrokkar geti myndast þarf loft
að vera gríðarlega óstöðugt og þar þarf líka að vera
rakt. Þarna mætist annars vegar rakt loft sem berst
sunnan úr Mexíkóflóa og hins vegar þurrt loft að
vestan sem leggst ofan á. Ef samspilið þar á milli
fer svo á hreyfingu, þá er fjandinn laus.“
Trausti segir þó að ástandið þurfi að hafa byggst
upp í nokkurn tíma áður en krafturinn losnar.
Íslendingar þurfi ekki að hafa áhyggjur af slíkum
TRAUSTI JÓNSSON
veðurfyrirbærum.
„Svona aðstæður koma upp víða í heiminum, en
það vantar yfirleitt rakann og hitann. Hér á Íslandi er sjórinn til dæmis
ekki nógu heitur og rakinn er langt í frá nægilegur til að svona nokkuð
geti gerst af álíka afli.“

létust 48 manns í enn öflugri byl.
Þar mældist vindstyrkur hærri en
nokkru sinni hefur þekkst á jörðu
niðri, um 142 metrar á sekúndu.
Rétt tvö ár eru síðan 158 létu

lífið í hvirfilbyl sem gekk yfir
bæinn Joplin í Missouri-ríki, en
það er mannskæðasti hvirfilbylur
sem um getur í sögu Bandaríkjanna.
thorgils@frettabladid.is

Það er óþarfi að fjarlægja
tappann áður en farið er
með fernurnar í endurvinnsluna. Þeir eru endurvinnanlegir rétt eins og
umbúðirnar sjálfar.
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SKOÐUN
Reiðin úr hruninu fann sér undarlegan farveg:

Eru mannasiðir
voðalega 2007?

D

ónaskapur, illmælgi, hótanir og heimska þeirra
sem virkastir eru í athugasemdum við fréttir vefmiðlanna hafa verið í sviðsljósinu undanfarið. Síðast í gær gekk Bubbi Morthens fram fyrir skjöldu
og sagði ummæli þessa fólks valda sér undrun og
sorg. Hann hvatti fólk til að fara að hugsa sinn gang og hætta
að níða fólk á netinu og sagði tíma til kominn að þeir sem slík
ummæli rita væru dregnir til ábyrgðar.
Bubba virðist ætla að verða að ósk sinni því að í fréttum
um helgina kom fram að nokkur kærumál væru nú fyrir
dómi vegna ærumeiðandi
ummæla á netinu. Vilhjálmur
Hans Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður sagði í fréttum
Stöðvar 2 að lögin væru skýr
Friðrika
og að dómstólar hefðu einnig
Benónýsdóttir
fellt afgerandi dóma í þessum
efnum en það virtist ekki hafa
fridrikab@frettabladid.is
áhrif á suma netverja.
Vilhjálmur bendir á að meiðandi ummæli sem skráð séu á
netmiðla geti kostað þann sem skrifar þau allt að nokkrum
milljónum króna og virðist telja að hættan á fjárútlátum sé
best til þess fallin að fá fólk til að sjá að sér. Kannski er það
rétt hjá honum en það má spyrja hvert samfélagið sé eiginlega komið ef það eina sem aftrar fólki frá að ausa annað fólk
svívirðingum er óttinn við að þurfa að borga fyrir það.
Upp á síðkastið hefur verið ákveðin hreyfing í þá átt að
reyna að draga úr þessu netskítkasti og ýmsir skrifað um að
nú sé mál að linni. Dónaskapur og persónulegar árásir á fólk
vegna skoðana þess séu okkur ekki sæmandi. Bregður þá svo
við að upp rís bylgja óánægjuradda sem tengir þessi tilmæli
við sveiflur í pólitíkinni og þykir þau benda til að verið sé að
þagga niður í „alþýðunni“ nú þegar ný góðærisstjórn kemur
til valda. Reiðin sem grasserað hafi í þjóðfélaginu síðan
í hruni megi ekki lengur heyrast. Þöggun, þöggun í þágu
auðvaldsins. Það er vandlifað.
Reiðin úr hruninu er eðlileg og á rétt á sér, þótt niðurstöður nýafstaðinna kosninga bendi reyndar ekki til að hún
sé ráðandi afl hjá meirihluta þjóðarinnar. Hvernig sú reiði er
tjáð er allt annað mál.
Hvernig gagnast það þeim sem er reiður yfir hruninu og
eftirmálum þess að ausa fólk sem hann/hún þekkir ekki neitt
skít og svívirðingum? Hvernig er hægt að túlka tilmæli um
að hætta að ráðast á persónur fólks vegna skoðana þess sem
tilraun til þöggunar og mæla dónaskapnum bót?
Raunar var þessi talsmáti í kommentakerfunum byrjaður
löngu fyrir hrun, en ekki hefur orðbragðið batnað á undanförnum árum. Það hljóta að vera til heilbrigðari leiðir til að fá
útrás fyrir þessa reiði en keppni í sem stórkarlalegustum skítaustri á netinu. Mannasiðir hafa hingað til ekki verið flokkaðir sem pólitísk skoðun og það getur varla skipt sköpum um
talsmáta þjóðarinnar hverjir sitja í stjórnarráðinu. Eða hvað?
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Tímasetning gagnrýnd
Steingrímur J. Sigfússon varð sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í
minnihlutastjórn Samfylkingar og
Vinstri grænna 1. febrúar 2009.
Forveri hans í starfi, Einar K. Guðfinnsson, tilkynnti um það 27. janúar,
degi eftir að ríkisstjórnin sem hann
sat í féll, að hann myndi heimila
hvalveiðar. Ákvörðunin var harðlega
gagnrýnd, ekki síst af nýju stjórnarflokkunum. Steingrímur gagnrýndi
meðal annars gögnin sem ákvörðunin byggði á, sagði þau af
skornum skammti, en ekki
síður tímasetninguna.
Þótti það undrum sæta
að ráðherra léti það vera
eitt af sínum síðustu
verkum í embætti að
taka slíka ákvörðun.

Það var þá, þetta er nú
Nú má fullyrða að dagar Steingríms
í embætti atvinnuvegaráðherra séu
teljandi á fingrum annarrar handar.
Í gær tilkynnti hann hins vegar um
að griðasvæði hvala í Faxaflóa yrði
stækkað verulega, fannst
ekkert athugavert við
tímasetninguna
hjá sér. Það
finnst hrefnuveiðimönnum,
sem eru að
undirbúa
vertíðina
sem er
að bresta
á, hins
vegar.

Tímasetning gagnrýnd
Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tjáði sig um málið
í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær. Það
kemur kannski ekki á óvart að hann
sé ósáttur við hana, enda faðir Gunnars Bergmanns Jónssonar, framkvæmdastjóra Hrefnuveiðimanna
ehf. Jón gagnrýndi hins vegar líka
tímasetningu Steingríms. Þar kveður
við nýjan tón, því sami Jón gaf lítið
fyrir gagnrýni Steingríms árið 2009
á tímasetningu ákvörðunar
Einars K. Mögulega hefur
þar ráðið för að Einar er
flokksbróðir Jóns og í
umræddu tilviki voru
þeir sammála um
efnisatriðin.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Heimilin alltaf í forgang
FJÁRMÁL

Fyrir heimili og vinnustaði
Eygló
Harðardóttir
alþingismaður
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Orð formanns Framsóknarflokksins um
að staða og horfur í ríkisfjármálum væru
verri en áður var talið féllu í grýttan jarðveg. Fráfarandi ráðherrar og stuðningsmenn fóru beint í skotgrafirnar og töluðu
um að verið væri að svíkja gefin loforð
framsóknarmanna.
Allir sem einn hunsuðu orð Sigmundar
Davíðs um að þessar horfur í ríkisfjármálum gerðu það enn brýnna að fara
leið okkar framsóknarmanna um skuldaleiðréttingu og aukna verðmætasköpun í
atvinnulífinu. Aðeins þannig gætum við
komið íslensku efnahagslífi af stað.
Af hverju heimilin?
Í huga okkar framsóknarmanna eru heimilin gangverk efnahagslífsins. Ef heimilin
eru að drukkna í skuldum, kaupa þau ekki
vörur og þjónustu. Fyrirtæki hækka þá
ekki laun starfsmanna, ráða ekki nýtt fólk
og fara ekki í nýjar fjárfestingar. Tekjur
ríkissjóðs standa þá í stað eða dragast
saman.
Þetta er ástæða þess að hagvaxtarspár
ganga ekki eftir, þetta er ástæða þess að
fjárfestingar hafa verið í sögulegu lágmarki. Þetta er ástæða þess að tekjur ríkissjóðs eru minni en áætlað var. Á sama tíma
er umtalsverður þrýstingur á aukin útgjöld
sem skýrist meðal annars af ýmsum loforðum fráfarandi stjórnvalda. Þar má

➜ Skattkerﬁð þarf að einfalda og

tryggja að það skapi jákvæða hvata
til atvinnusköpunar.
nefna jafnlaunaátakið, fríar tannlækningar barna, niðurfellingu lánsveða, að lánum
hjá LÍN verði breytt að hluta í styrki, nýtt
frumvarp um almannatryggingar o.s.frv.
Allt verðug verkefni, en fyrst þarf að
afla áður en eytt er.

Rétt forgangsröðun
Með réttri forgangsröðun getum við snúið
ríkisfjármálunum til betri vegar. Við
þurfum öll að taka höndum saman í baráttunni við kröfuhafana. Ef ekki er vilji
til að semja þarf að nota öll tiltæk ráð til
að þrýsta á samninga, þar á meðal skattlagningarvald Alþingis gagnvart búum
í skiptum. Afnema þarf verðtryggingu
neytendalána. Skattkerfið þarf að einfalda
og tryggja að það skapi jákvæða hvata til
atvinnusköpunar. Eitt fyrsta skref til þess
væri lækkun tryggingagjalds sem leggst
hvað þyngst á lítil og meðalstór fyrirtæki
með háan launakostnað. Til lengri tíma litið
þarf svo að endurskoða helstu tekjuöflunarkerfi ríkisins, virðisauka- og tekjuskattinn auk þess að bæta skattaframkvæmd
almennt.
Okkur öllum til hagsbóta.
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Heitir rassar og hárlaus höfuð
rithöfundur

Eftirfarandi viðbrögð hefur
skemmtikraftur líklega aldrei
þurft að heyra eftir að viðskiptavinur spyr hann hvað hann rukki
fyrir vinnu sína: „Hva, þú getur nú
gert þetta ódýrt fyrir okkur, við
erum aðeins nokkrir aumingjans
frímúrarar að halda árshátíð og
okkur vantar bara einhvern til að
segja örfáa brandara milli kuflatískusýningarinnar og kynningarinnar á nýja leynilega handabandinu okkar.“ Eða: „Hva, þú getur nú
gert þetta ódýrt fyrir okkur, við
erum bara nokkrar húsmæður úr
Vesturbænum að halda Tupperware-partí; nokkrir brandarar
geta varla kostað jafnmikið og
plastbox með loftþéttu loki.“
Svo virðist hins vegar sem
sumum þyki það boðleg krafa að
skemmtikraftar og listamenn svo
gott sem gefi vinnu sína þegar
kemur að einum þjóðfélagshóp.
Skemmtikrafturinn Sverrir Þór
Sverrisson, betur þekktur sem
Sveppi, sagði frá því í þættinum
Grínistar hringborðsins á Rás
2 fyrir nokkrum vikum að hann
væri yfirleitt til í að skemmta
hverjum sem er hvar sem er fyrir
utan það að hann forðaðist barnaafmæli „eins og heitan eldinn“.
Hann furðaði sig á því að þegar
kæmi að slíkum samkomum virtist viðkvæði foreldranna yfirleitt
eitthvað í þessa veru: „Hva, þú
getur nú gert þetta ódýrt – þetta er
bara fyrir börnin.“

„Designer“ bollakökur
og heimalagaður hummus
Mér varð hugsað til frásagnar
Sveppa þegar ég hætti mér um
helgina inn í barnavöruverslun. Ég
hafði upphaflega talið að viðhorf
foreldranna sem fannst skemmtikrafturinn vel geta haft ofan af
fyrir litla Jóni eða litlu Gunnu
fyrir klink stafaði af nísku. En
þegar afgreiðslumaður tók að ota
að mér barnakerru sem kostaði
meira en bíllinn minn rann upp
fyrir mér ljós.
Það er ótrúlegt hverju bíræfnir
sölumenn geta prangað inn á foreldra. Með því að spila á óöryggi
þeirra eins og fjórhentir píanóleikarar með tíu putta á hverri
tekst þeim að telja skynsamasta
fólki trú um að ekkert barn muni
vaxa farsællega úr grasi og eiga
velgengni að fagna í lífinu án þess
að því sé skeint með tauþurrkum
hituðum í þar til gerðum tuskuhitara, það sé baðað upp úr vatni
sem mælt er með sérstökum baðhitamæli og hárlaust höfuðið sé
greitt daglega með bursta úr geitahárum.
Að markaður sé fyrir vörur
sem þessar sýnir að foreldrar eru
svo sannarlega ekki nískir þegar
kemur að litlu prinsunum, prinsessunum, gullmolunum eða augasteinunum. En ef það er ekki níska
sem veldur því að foreldrum finnst
að Sveppi geti vel sagt brandara fyrir slikk innan um „designer“ bollakökur, glútenlausar
súkkulaðitertur og heimalagaðan
hummus í Georg Jensen skálum,
hvað er það þá?
Pixlaður Súper Maríó
Árið 2009 birtist í Morgunblaðinu
viðtal við Þorgrím Þráinsson, einn

helsta barna- og unglingabókahöfund landsins. Þar greindi Þorgrímur frá því að á þeim 20 árum
sem hann hafði sótt um starfslaun listamanna í launasjóð rithöfunda hefði hann 19 sinnum fengið
neitun. Ég leyfi mér að fullyrða
að síðan þá hafi aðeins nei-unum
fjölgað.
Þarna liggur hundurinn grafinn.
Ástæða þess að fólki finnst Sveppi
geta skemmt börnunum fyrir mun
lægra verð en þeim fullorðnu er sú
landlæga trú að þegar kemur að
barna- og unglingamenningu þurfi
ekkert að vera að vanda of mikið
til verksins; það megi bara kasta
í krakkana einhverju hálfbökuðu
fóðri og þeir láti sér það vel líka.
Hvers vegna ætti Sveppi að rukka
fullt verð þegar hann þarf ekki að
vanda sig jafnmikið og ef áhorfendur hans væru fullorðið fólk
með fágaðan smekk? Hvers vegna
að sóa listamannalaunum í Þorgrím Þráinsson þegar það er einfaldlega hægt að henda í krakkana
einhverri af gömlu bókunum hans?
Fyrir mánuði var Dagur bókarinnar haldinn hátíðlegur. Í tilefni
hans var gefinn út bæklingurinn
Lestur er lykill sem fjallar um
mikilvægi lestrar fyrir þroska og
framtíð barna. Að gefa út bækling
er fínt mál. Til að börn og unglingar nenni að lesa þarf hins vegar
að gefa út bækur. Nýjar bækur,
vandaðar bækur, ögrandi bækur,
skemmtilegar bækur. Hvaða foreldri myndi kaupa handa lífrænt
öldum augasteininum sínum leikjatölvuna Nintendo ES frá árinu
1985 þar sem aðeins er hægt að
spila pixlaðan Súper Maríó Bros?
Allir heimsins bæklingar
„Besta leiðin til að vekja athygli á

AF NETINU
Skilyrði forsetans
Að gefa út bækling er
fínt mál. Til að börn
og unglingar nenni að lesa
þarf hins vegar að gefa út
bækur. Nýjar bækur, vandaðar bækur, ögrandi bækur,
skemmtilegar bækur.

bókum er með verðlaunum,“ sagði
Dan Franklin, útgáfustjóri bresku
bókaútgáfunnar Jonathan Cape
sem gefur út höfunda á borð við
Ian McEwan og Julian Barnes, í
tilefni þess að í Bretlandi var verið
að koma á fót nýjum bókmenntaverðlaunum sem kallast Folioverðlaunin. „Bók getur fengið
góða dóma en ekki selst í mörgum
eintökum. Að vinna til verðlauna
er hins vegar eins og að klífa upp
hæsta stigann í Snákaspilinu.“
Ef sú lotning sem barna- og unglingabókmenntum er sýnd á tyllidögum á borð við Dag bókarinnar
ætti sér einhverja stoð í raunveruleika hinna þrjú hundruð sextíu og
fjögurra daga ársins væri löngu
farið að veita Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki barna- og unglingabóka. Að verðlauna barnabækur með slíkum hætti myndi
auka veg bókmenntagreinarinnar – og áhuga á henni – meira en
allir heimsins bæklingar. Ég vil
því beina eftirfarandi spurningu
til Félags íslenskra bókaútgefenda
sem stendur að verðlaununum: Er
nokkuð því til fyrirstöðu að flokki
barna- og unglingabókmennta
verði bætt við Íslensku bókmenntaverðlaunin strax í ár?

Nýr og enn betri Mercedes-Benz GLK
Nýr
Nýr Mercedes-Benz
Mercedes-Benz GLK
GLK er
er einstaklega
einstaklega öflugur
öflugur og
og ríkulega
ríkulega búinn
búinn sportjeppi.
sportjeppi. Dráttargetan
Dráttargetan er
er heil
heil 2.400
2.400 kg
kg og
og
hann
eyðir
aðeins
l/100
í blönduðum
akstri.
Öskju
á Krókhálsi
bíður
glæsilegur
GLK
hann
eyðir
aðeins
6,56,5
l/100
kmkm
í blönduðum
akstri.
HjáHjá
Öskju
á Krókhálsi
11 11
bíður
þínþín
glæsilegur
GLK
til
til
sýnis
reynsluaksturs.
Verð
7.590.000
(220
CDI
með
7 þrepa
sjálfskiptingu).
sýnis
og og
reynsluaksturs.
Verð
fráfrá
7.590.000
kr.kr.
(220
CDI
með
7 þrepa
sjálfskiptingu).
Til afhendingar strax.
www.mercedes-benz.is.
www.mercedes-benz.is.

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

Þú ﬁnnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook

Rétt hjá Agli
Helgasyni
að yfirlýsing
forsetans um
stjórnarmyndunarumboð
Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar er
óvenjuleg–að
fyrirheitin um lausn á skuldavanda heimilanna og um slag við
vogunarsjóðina hafi fært honum
sigur í kosningunum og þess
vegna hafi forsetinn valið hann
til verka.
Það er ekki víst að Ólafur
Ragnar sé í sjálfu sér að víkja svo
mjög út af venju við stjórnarmyndun. Fyrri forsetar kunna
einnig að hafa miðað við fyrirhuguð verkefni eða stefnumið í
tilfæringum sínum við stjórnarmyndanir–sérstaklega þeir
fyrstu. Og við síðustu stjórnarmyndun, 2009, talaði forsetinn
líka talsvert mál um verkefni nýju
stjórnarinnar.
Það sem hér er merkilegast er
auðvitað það að forseti Íslands
hefur með þessum hætti skilyrt
umboðið sem hann veitir formanni Framsóknarflokksins til að
mynda stjórn.
Og nú eru Sigmundur Davíð og
nýja stjórnin veskú bundin þessu
skilyrði sem stjórnarmyndunin
byggist á, að létta á skuldum
heimilanna á kostnað vogunarsjóðanna. Annars hlýtur forsetinn
fyrr eða síðar að kalla aftur
umboðið, hefja aðra stjórnarmyndun eða rjúfa þing og boða
til kosninga.
http://blog.pressan.is/mordur/
Mörður Árnason
+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

Í DAG
Sif
Sigmarsdóttir

15

22. maí 2013 MIÐVIKUDAGUR

TÍMAMÓT

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

INGÓLFUR BJARNASON
frá Hlemmiskeiði,

ÞETTA GERÐIST: 22. MAÍ 1952

lést á hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði
sunnudaginn 19. maí.
Jarðarförin auglýst síðar.
Ómar Örn Ingólfsson
Inga Birna Ingólfsdóttir
afa- og langafabörn.

Rósa Guðný Bragadóttir
Árni Svavarsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

GUÐRÚN GUÐMUNDSDÓTTIR
Eiðismýri 30, Seltjarnarnesi,

andaðist þann 12. maí síðastliðinn. Útför
hennar fer fram frá Seltjarnarneskirkju þann
22. maí kl. 11.00.
Ólafur Klemenzson
Inga A. Valdimarsdóttir
Sæunn Klemenzdóttir
Hallur Helgason
Guðmundur Klemenzson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir og afi,

RÚDÓLF SÆVAR
INGÓLFSSON
sem lést á heimili sínu 12. maí sl.
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
föstudaginn 24. maí kl. 13.
Ruth Jóhanna Arelíusdóttir
Annadís Greta Rúdólfsdóttir
Sandra Björk Rúdólfsdóttir
Daniel Ari Maksimov og Gabriel Rudolf Maksimov.

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

RÓSMUNDUR GUÐLAUGUR
STEFÁNSSON
múrari,

sem lést á gjörgæsludeild FSA laugardaginn
11. maí síðastliðinn verður jarðsunginn frá
Dalvíkurkirkju föstudaginn 24. maí, kl. 13.30.
Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Eva Kristjánsdóttir
Rúnar Kristmar Rósmundsson
Kristjana Rósmundsdóttir
Snjólaug Stefanía Rósmundsdóttir
barnabörn og langafabörn.

HELGA TRYGGVADÓTTIR

Fyrstu trén í Kjarnaskógi gróðursett
Þennan dag árið
1952 voru fyrstu
trén í Kjarnaskógi
gróðursett, en
Kjarnaskógur er
skógur og útivistarsvæði í Kjarnalandi í
Eyjafirði rétt vestan
við Akureyri.
Landið komst
í eigu Akureyrarbæjar árið 1910 og
var nýtt af bæjarbúum undir grasnytjar og garðrækt. Árið 1956
fékk Skógræktarfélag Eyfirðinga landið undir gróðrarstöð sína og
hófst markviss skógrækt árið 1952.
Árið 2000 náði skógurinn yfir 800 hektara svæði og var hæsta
tréð 15,25 metrar. Það var alaskaösp en ríkjandi trjátegundir
í skóginum eru birki og lerki. Í skóginum er góð aðstaða til
útivistar- og íþróttaiðkana og er hann fjölsóttur af Akureyringum
og þeim sem sækja bæinn heim. Þar eru meðal annars leikvellir,
trimmtæki, upplýst trimmbraut með skíðaspori, göngustígar og á
sem liðast um skóginn.

Karl Sigtryggsson
Vignir Þór Hallgrímsson

lést á dvalarheimilinu Grund mánudaginn
13. maí. Útför hennar fer fram frá
Háteigskirkju föstudaginn 24. maí kl. 13.00.

Eiginmaður minn, faðir og tengdafaðir,

GUÐMUNDUR BJARNASON
Álfheimum 32 (frá Hlemmiskeiði),

Ragnheiður Bragadóttir
Guðmundur Bragason
Dagur Bragason
Unnur Bragadóttir
Ingvar Stefánsson

Auður Gróa Kristjánsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðrún Björk Bjarnadóttir

GESTUR PÁLSSON
Birkigrund 51,
áður bóndi á Bergsstöðum í Svartárdal,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund
föstudaginn 17. maí. Jarðarförin fer fram frá
Fossvogskirkju fimmtudaginn 23. maí kl. 13.00.
Okkar ástkæri eiginmaður og faðir,

Guðrún Halldóra Gestdóttir Sveinn Kjartansson
María Páley Gestdóttir
Vignir Smári Maríasson
Aðalgeir Bjarki Gestsson
Brynja Guðnadóttir
Edda Skagfjörð
Tryggvi Harðarson
Bergljót Sigvaldadóttir
Þorleifur Jónatan Hallgrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.

GUNNAR PETERSEN
lést að heimili sínu, Mánatúni 6
í Reykjavík, 17. maí.
Dóra Scheving Petersen
Jóna Rún Gunnarsdóttir
Rut Petersen
Hannes Petersen

sem andaðist á Landspítalanum 19. maí
verður jarðsunginn frá Langholtskirkju
föstudaginn 24. maí klukkan 13.00.
Að ósk hins látna eru blóm og
minningargreinar afþakkaðar. Þeir sem vilja
minnast hans láti líknarfélög njóta þess.
Guðrún Magnúsdóttir
Halla Guðmundsdóttir
Magnús Guðmundsson
Elísabet Ruth Guðmundsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Svanur Guðmundsson
Snjólaug Sigurbjörnsdóttir
Gunnar Andersen

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

GUÐMUNDUR ÖRN GUÐMUNDSSON
lyfjafræðingur,
Kvistalandi 21, Reykjavík,

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

andaðist aðfaranótt 18. maí á Landspítalanum við Hringbraut. Jarðarförin
verður auglýst síðar.

GUÐRÚN HALLFRÍÐUR MAACK
Hraunbæ 61,

Ástkær dóttir okkar, systir og barnabarn,

sem lést miðvikudaginn 15. maí sl.,
verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju
fimmtudaginn 23. maí nk. kl. 13.00.

HRAFNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIR
Birkigrund 40, Selfossi,

lést á líknardeild LHS Kópavogi,
sunnudaginn 19. maí. Útförin fer fram frá
Selfosskirkju fimmtudaginn 30. maí
kl. 15.00. Þeir sem vilja minnast hennar
er bent á styrktarreikning 586-26-180392,
kt. 030172-5669.

Sverrir Sveinsson
Ingibjörg Sverrisdóttir
Sölvi Ólafsson
Anna Svava Sverrisdóttir
Úlfar Örn Valdimarsson
María Vigdís Sverrisdóttir
Ragnar Auðunn Birgisson
Skúli Sverrisson
barnabörn og langömmubörn.

Kristín Björk Jóhannsdóttir
Guðmundur Björgvin Gylfason
Jóhann Gylfi Guðmundsson
Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir
Viktoría Kristín Guðmundsdóttir
Jóhann V. Helgason
Ragnheiður Jónsdóttir
Gylfi Sigurðsson
Hrafnhildur Guðmundsdóttir

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning
Sjá nánar
nána á granithollin.is sími 555 38 88
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)
Bæjarh

*UDQtWK|OOLQ

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarﬁrði
Bæja
www.granithollin.is
Sími 555 38 88

Sími 551 3485 ,
svarað allan
sólarhringinn.

www.udo.is

Hinrik

Davíð

Jóhanna

Óli Pétur

Auður Inga Einarsdóttir
Árni Kristján Guðmundsson
Einar Örn Guðmundsson
Lilja Björk Guðmundsdóttir
Brynjólfur Guðmundsson
Viktoría Mörk Einarsdóttir, Auður Harpa Brynjólfsdóttir
og Guðmundur Ari Brynjólfsson.

Okkar ástkæri

GISSUR Ó. ERLINGSSON
Elsku ættingjar og vinir, þökkum samúð,
hlýju, styrk og stuðning í veikindum
og við útför okkar elskulega

SIGURGEIRS
BALDURSSONAR.
Baldur Sigurgeirsson
Sylvía Sigurgeirsdóttir
Kristrún Sigurgeirsdóttir
Særún Sai Baldursdóttir Nishida
Baldur Sigurgeirsson
Arndís Baldursdóttir
Sólborg Baldursdóttir
Dagbjört Bára Baxter

fyrrverandi umdæmisstjóri
Pósts og síma og þýðandi,

lést laugardaginn 18. maí sl.
Fyrir hönd aðstandenda,
Jóhanna G. Erlingsson
Kristján Linnet Gissurarson

Megumi Nishida
Rúnar Örn Eiríksson
Jón Konráðsson
Hrönn Jóhannesdóttir

Bjarney Halldóra Bjarnadóttir
Erla Hilmarsdóttir

Pétur Gissurarson
Kristín Gissurardóttir
Páll Vilhjálmsson
Jón Örn Gissurarson
Brynhildur Guðmundsdóttir
Auður Harpa Gissurardóttir
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabörn
og barnabarnabarnabarnabarn.

Davíð Jónsson

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi,
langafi og besti vinur okkar,

ELÍAS EGILL GUÐMUNDSSON
fyrrv. flugvélstjóri og forstjóri Steinprýði,

lést á Landspítalanum 13. maí sl. Útför hans
fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn
23. maí kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir.
Guðný Sigurðardóttir
Guðlaugur Ágúst Elíasson
Guðrún Júlíusdóttir
Kristján Elíasson
Sesselja Jónsdóttir
Erla Elíasdóttir
Gunnar Hjálmarsson
Elías Egill Elíasson
Cynthia Nkeiru Elíasson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

GUNNHILDUR VILHELMÍNA
FRIÐRIKSDÓTTIR
Kirkjulund 8, Garðabæ,

lést þann 8. maí síðastliðinn á
Landspítalanum í Fossvogi. Útför hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Innilegar þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur samúð og hlýju við andlát og útför hennar.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk deildar A-4 á Landspítalanum í
Fossvogi.
Vilmundur Þorsteinsson
Þorsteinn Jóhann Vilmundarson Ragnheiður Lúðvíksdóttir
Oddur Friðrik Vilmundarson
Anna Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

ÓDÝRARA FRÍ
Flugferðir til Lundúna eru oft á
tilboði. Þaðan er hægt að komast
víða um heim á hagstæðum kjörum, hvort
sem ferðast á til suðrænna sólarstranda eða til Asíu. Best er að
skipuleggja fríið með góðum fyrirvara, þá fást ódýrustu fargjöldin.

KÚLA Á FERÐALAGI

fagnar 50 ára afmæli
15% afsláttur

RÚLLANDI GOTT Bryndís Bolladóttir textílhönnuður eltir nú kúlur og þræðir
markaði, listasöfn og sirkusa á bæjarrölti um Lundúnir með ektamanninum.

50% afsláttur

af yﬁrhöfnum þessa vikuna af völdum vörum í vers
rslu
lun

S
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Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
<Þvottvélin
tekur
heitt
h og kalt vatn

Amerísk
gæðavara

Afkastamikill
þurrkari >

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGII
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

Amerísk
gæðavara
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LEIÐSÖGU
SKÓLINN

kemmtilegast við Lundúnir eru
freistandi markaðir. Því var ekki
leiðinlegt að eyða heilum laugardegi á Portobello Road-markaðinum
í Notting Hill um helgina og rölta um
blómlega borgina í yndislegu sumarveðri,“ segir Bryndís, þar sem hún situr
í lest á milli staða í einu röranna undir
ensku höfuðborginni.
„Ég hef þrívegis átt erindi til Lundúna síðasta hálfa árið og nú gistum við
í Mayfair-hverfinu sem er voða fínt og
með urmul gallería á hverju horni. Við
hjónin höfum því dundað okkur við að
skoða það heitasta í myndlistinni ásamt
því að gera vel við okkur á dýrindis
veitingastöðum og horfa á óborganlega
sýningu ástralska farandsirkussins
Limbo sem er óhætt að mæla með í
sumar og er með kunnuglegu Vesturportsívafi.“
Út vikuna stendur yfir í Lundúnum
hönnunarvikan DX Interiors, Design,
Technology (DX-london.com). Þangað
eltir Bryndís kúluna sína KULA sem var
valin einn af heitustu skandinavísku
hönnunargripunum á Möbelmåssan í
Stokkhólmi í ár.
„Til að skapa meiri dýpt í sýninguna
valdi DX eftirlætis hönnunargripina
sína af helstu hönnunarsýningum
Evrópu, en ein sú virtasta er einmitt
Möbelmåssan þar sem mikið af skandinavískri hönnun er kynnt til sögunnar,“
útskýrir Bryndís. Hún var ein sjö hönnuða sem boðið var á hönnunarvikuna í
Lundúnum.
„Kúlan heillar vegna virkni sinnar
og einfaldleika. Einfaldleikinn blífur
því hann eldist svo vel og verður ekki
leiðigjarn. Þá er formið ekki nýtt undir
sólinni en mun lifa áfram og til eilífðar,“
segir Bryndís um hljóðkúluna sem er
græn og væn.
„Kúlan er er íslensk hönnun, íslensk framleiðsla og unnin úr þæfðri,
íslenskri ull. Sá boðskapur fellur vel
í kramið því beint af býli er orðið alþjóðlegt og fólk vill framleiða og kaupa
vörur úr nærumhverfinu. Að varan sé

náttúruleg skiptir máli,“ segir Bryndís
um hljóðkúluna sem dempar og dreifir
hljóði en lítur út eins og fegursta veggverk.
„Virknin er í fyrsta klassa, yfir níutíu
prósent, og bætir hljóðvist svo um
munar. Þá er verkið alþjóðlegt, einfalt
og auðskiljanlegt en ég er ekkert að
reyna að taka yfir heiminn,“ segir hún
hlæjandi þótt kúlan rúlli næst yfir í nýja
heimsálfu þar sem Japanar munu njóta
hönnunar Bryndísar og betri hljóðvistar.
„Hvort næsta ferðalag mitt verður til
Tókýó verður að ráðast en kúlan teygir
anga sína víða og alltaf gaman að slást
■ thordis@365.is
með í för.“

ALMENN LEIÐSÖGN OG GÖNGULEIÐSÖGN

Draumastarfið í draumalandinu
Kannt þú erlend tungumál?
Ef þér finnst gaman að ferðast um Ísland og umgangast erlenda ferðamenn þá
gæti leiðsögunám verið fyrir þig.
Leiðsögunám er fjölbreytt og skemmtilegt og getur opnað dyr að áhugaverðu
og krefjandi starfi í vaxandi atvinnugrein.

INNRITUN STENDUR TIL 29. MAÍ

WWW.MK.IS
Leiðsöguskólinn sími: 594 4025

MJÚK OG HLJÓÐ
Bryndís Bolladóttir er nú
með kúlunum sínum á
hönnunarvikunni í Lundúnum og nýtur enska
sumarsins með eiginmanni sínum.
MYND/ANNA MARÍA
SIGURJÓNSDÓTTIR

FÓLK| FERÐIR

Í LAUSU LOFTI Á
GÖTUM STÓRBORGA
MENNING Götulist er aldagömul aðferð listamanna til að ná sér í pening.
Götulist er til í mörgum útfærslum og er hugmyndaflugið algjört þegar kemur
að þessari listsköpun.

Í

LAMBABORGARI
MEÐ BERNAISE-SÓSU
Texasborgarar kynna

Í

slenskt lambakjöt hefur fengið heiðurssess á Texasborgurum við Grandagarð.
„Í Texas hafa þeir nautið en lambið er
auðvitað langbesta kjöt sem við getum
fengið,“ segir Magnús Ingi Magnússon
veitingamaður. „Við úrbeinum og hökkum
lambalæri og búum til hamborgara úr því
án nokkurra aukaefna. Þetta er því eins
hreint og heilnæmt gæðahráefni og hægt
er að hugsa sér.“ Lambaborgararnir ásamt
meðlæti kosta aðeins 1.390 kr. Þeir eru 140
grömm, bornir fram með djúpsteiktum
laukhringjum, grænmeti og hamborgara- og
kryddsósu. Meðlætið er franskar og ekta
heimalöguð bernaise-sósa. Nánar á texasborgarar.is, og á Facebook.

FRÁBÆRT VERÐ
Lambaborgari bernaise
með laukhringjum og
frönskum kostar aðeins
1.390 kr.
MYND/GVA

LEIÐRÉTTING
Arnar Orri Arnarsson, parkouriðkandi og dansari í Mary
Poppins, var ranglega nefndur
Aron í viðtali blaðinu í gær.
Beðist er velvirðingar á mistökunum.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir
Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427

HÓTEL
STJÓRNUN

eina tíð stóðu menn á götum úti
með spiladós og léku fyrir vegfarendur. Götutónlistarmenn í dag eru
af öllum gerðum og spila eða syngja á
götum úti.
Lifandi myndastytturnar eru orðnar
hversdagslegar þótt menn geti verið
ansi frumlegir í að skapa þær. Bæði
karlar og konur eru götulistamenn og
sumir hverjir þéna ágætlega á þessari
listsköpun. Á suðrænum ströndum
skapa listamenn stóra, fallega kastala
úr sandi.
Nýjasta æðið á götum stórborga eru
götulistamenn sem hanga eða sitja að
því er virðist í lausu lofti. Vegfarendum
þykja þeir afar forvitnilegir og þessir
listamenn fá talsvert af peningum fyrir
að láta mynda sig. Götulistamenn í
lausu lofti eru oftast í einhvers konar
munka- eða arabískum búningum en
með þeim er auðvelt að fela sjónhverfinguna. Sagt er að upphaflega hafi þessi
hugmynd komið frá Austur-Evrópu en
nú má sjá slíka götulistamenn í öllum
stórborgum Evrópu.
Allir þessir listamenn halda í stöng.
Leyndarmálið er nefnilega stöngin sem
sveigist í sæti á bak við klæðin. Sú hönd
sem heldur í stöngina er oftast gervihönd en í sumum tilvikum felur listamaður stöngina í eigin hendi.
Á torgum stórborga eru götulistamenn algengir og það virðast engin
takmörk á því sem þeir hafa fram að
færa. Sumir gera risastórar sápukúlur
en aðrir klæða sig í búninga þekktra
teiknimyndahetja. Þessir listamenn
gera út á myndatökur vegfarenda, eins
og myndastytturnar. Götulistamenn
sem leika tónlist eða dansa eru frekar
að skemmta áhorfendum og fá laun
sín í dós sem venjulega er ekki langt
undan.
Þá eru myndlistarmenn aldrei fjarri.
Þeir bjóðast til að teikna vegfarendur
á staðnum eða eftir ljósmyndum. Aðrir
mála landslag eða abstrakt. Götulist er
hluti menningar og mannlífs og hefur
fylgt mannkyninu um aldir. Margir frægir
tónlistarmenn hafa leikið á götum úti.
Götutónlistarmenn voru kallaðir
„minstrels“ eða farandleikarar áður fyrr
en í dag eru þeir kallaðir „busker“ eða
götuspilari. Sígaunar voru duglegastir
að leika, dansa og syngja á götum úti en
í dag er alls kyns fólk af ólíkum þjóðerni
■ elin@365.is
í götulist.

NÁM Á HÁSKÓLASTIGI • UNIVERSITY LEVEL

HOTEL MANAGEMENT

for further information
visit www.cesarritz.is
or phone the office at
594 4000

Viltu starfa á alþjóðavettvangi?
Do you want to work abroad?
Spennandi námsmöguleiki fyrir nemendur
sem lokið hafa stúdentsprófi
og/eða iðnnámi í matvælagreinum.
Nemendur útskrifast með alþjóðlegt
skírteini í hótelstjórnun og geta í
framhaldi lokið BA námi í Sviss.
Námið fer fram á ensku.

WWW.MK.IS

Nánari upplýsingar á www.cesarritz.is
og á skrifstofu skólans í síma 594 4000

An exciting new option for those who
hold a university entrance certificate or
a vocational certificate in the hospitality
industry. Students graduate with a
certificate in Hotel and Restaurant
Operations and may continue their studies
towards a BA degree at César Ritz Colleges
in Switzerland.

INNRITUN STENDUR YFIR! ENROL NOW!

Í LAUSU LOFTI það
er eins og þessi herramaður sé í lausu lofti.

Reynsluakstur Skoda Octavia
Settu saman eigin bíl á 12 tímum

visir.is/bilar

FLYTUR FIAT TIL BANDARÍKJANNA?
Árið 2004 komu 90% tekna Fiat frá Evrópu en nú aðeins 24%.
igendur Fiat, sem eru á góðri leið
með að eignast Chrysler, hugleiða
nú að flytja höfuðstöðvar sínar alfarið til Bandaríkjanna. Ástæða
þessa er sú að Chrysler er mjög
vaxandi fyrirtæki sem gengur vel
nú, en Fiat smækkar og smækkar
vegna hinnar dvínandi sölu á bílum fyrirtækisins í Evrópu. Sem dæmi þá komu 75%
af rekstrarhagnaði Fiat-samstæðunnar frá
Bandaríkjunum á síðasta ári og því telur Sergio Marchionne, forstjóri Fiat, að rétt sé að
stjórna fyrirtækinu þaðan. Sumir háttsettra
starfsmanna Fiat hafa neitað því að þetta
standi til en margir kunnugir segja eigendur
velta þessu alvarlega fyrir sér nú.

E

FIAT
VAR STOFNAÐ
árið 1899
3/4 HAGNAÐAR
komu frá BNA í fyrra
VELTA FIAT
27 milljarðar evra 2004
84 milljarðar evra 2012

Á MEIRIHLUTA
í Chrysler og stefnir að
eign allra hlutabréfa

Aðeins 24% tekna Fiat frá Evrópu
Fiat var stofnað árið 1899 í Tórínó og það væri enn
eitt áfallið fyrir atvinnulífið á Ítalíu ef þetta yrði
niðurstaðan. Þar nálgast atvinnuleysi nú 20% og
ekki yrði þetta til að bæta úr. Tap Fiat á rekstri
sínum í Evrópu nam 108 milljörðum króna í fyrra.
Áherslur Fiat á Evrópu sem markaðssvæði hafa
verulega minnkað síðan efnahagslægðin lagðist
yfir Evrópu. Nú koma aðeins 24% af tekjum Fiat
frá Evrópu, sem eitt og sér hvetur fyrirtækið enn
frekar til þeirra áforma að flytja sig. Þegar Marchionne var gerður að forstjóra Fiat árið 2004 voru
90% tekna Fiat frá Evrópu og heildartekjurnar
27 milljónir evra, en þær voru orðnar 84 milljónir evra í fyrra, ekki síst með tilkomu Chrysler. Því
skiptir Evrópa sífellt minna máli fyrir Fiat og lík-

.

lega mun þróunin enn halda áfram í þessa átt á
næstu árum.
Vilja vera þar sem hagnaður skapast
Að auki vill Fiat-samstæðan eðlilega leggja meiri
áherslu á markaði sem skila fyrirtækinu ávinningi, en ekki bullandi tapi. Fiat er, þrátt fyrir snarminnkaða bílasölu í Evrópu, það fyrirtæki sem
veitir flestum vinnu á Ítalíu. Nafnið Fiat er skammstöfun fyrir Fabbrica Italiana Automobili Torino,
sem gæti útlagst verksmiðjur ítalskra bíla í Tórínó,
og er almennt talið mikið stolt hinnar ítölsku þjóðar.
Fiat stefnir einart að því að eignast síðustu 41,5% í
Chrysler, en bréfin eru í eigu eftirlaunasjóðs United
Auto Workers í Bandaríkjunum og eru aðilar nú að
karpa yfir verði á þeim.

8.945

Tékkland
Aðalskoðun

10.320
9.600

Frumherji

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013

Borgartún

Holtagarðar

Reykjavíkurvegur

Akureyri

Sími 414 9900

tekkland@tekkland.is

www.tekkland.is
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FRÉTTABLAÐIÐ

SCODA OCTAVIA

1,6 L BENSÍNVÉL, 105 HESTÖFL
FRAMHJÓLADRIF
Eyðsla 3,8 l/100 km í bl. akstri
Mengun 99 g/km CO2
Hröðun 10,1 sek.

Hámarkshraði 188 km/klst.
Verð 3.920.000 kr.
Umboð Hekla

Bíllinn ber heitið OX og er bresk hönnun.

SETTU SAMAN EIGIN BÍL
Á 12 TÍMUM
Er ætlaður sem ódýr kostur á efnaminni
heimssvæðum.
Þeir sem eru vanir að kaupa húsgögn í IKEA og setja þau saman
sjálfir gætu hæglega sett saman
þennan bíl. Hann kemur sem sagt
ósamsettur og það tekur þrjá aðeins 12 tíma að setja hann saman.
Flott helgardjobb. Bíllinn ber
heitið OX og er bresk hönnun. Það
tekur einungis 5,4 klukkutíma að
smíða hann hjá framleiðandanum.
OX er með stýrið í miðjunni en
getur tekið allt að 13 manns, eða
þrjár EURO-pallettur af vörum.
Bíllinn er með 2,2 lítra dísilvél
og beinskiptingu. Hann vegur 1,7
tonn og 73% þyngdarinnar hvíla
á framöxlinum, en þegar hann er
hlaðinn hvíla enn 53% þar. Bíllinn
hefur flutningsgetu upp á 2,2 tonn
og getur farið í 76 sentimetra
djúpt vatn. Hann passar vel í einn
gám ósamansettur og er því þægilegur í flutningum. Ef eitthvað
í bílnum skemmist eða bilar er
ákaflega auðvelt að skipta sjálfur
um hlutinn.
Hugsaður fyrir Afríku
Smíði bílsins er ekki síst hugsuð
fyrir Afríkumarkað, þar sem ekki
er mikið fyrir af bílum og kaupgeta lítil. Hönnun hans ber glöggt

merki um þarfir Afríkubúa og
þar gæti hann selst best. Engu að
síður gæti orðið góð eftirspurn
eftir OX hjá bændum í Evrópu
sem þurfa einmitt á svona vinnuhestum að halda við sín störf.
Hugmyndasmiður bílsins er Sir
Torquil Norman, stofnandi Norman-sjóðsins sem þekktur er fyrir
að bjarga niðurníddum, þekktum
húsum. Norman er hins vegar
einnig mjög umhugað um þarfir
íbúa Afríku og hefur komið að
fleiri framfaraverkefnum þar.
Hann hefur lagt til 300 milljónir króna til að búa til þetta
fyrsta eintak bílsins, en þarf um
600 milljónir til viðbótar til að
flytja bílinn yfir á framleiðsluhæft stig. Við vonum bara að það
takist hjá Norman. Ekki er ljóst
hvað bíllinn mun kosta, en ódýr á
hann að verða.

TOYOTA Land cruiser 120 GX.
Árgerð 2005, ekinn 117 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.8manna
Verð 2.990 þ.
Rnr. 220032
NISSAN Patrol GR LUXURY.
Árgerð 2005, ekinn 151 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. ásett 3.250þ
TILBOÐ 2.590 Þ. LÁN 1.750 þ.
Rnr. 124712
SKODA Octavia ambiente.
Árgerð 2008, ekinn 117 Þ.KM,
dísel, 5 gírar.
Verð 2.150 Þ. LÁN 1.900 Þ.
Rnr. 125101
NISSAN Navara
4wd double cab AT LE.
Árgerð 2007, ekinn 119 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.
Verð 2.590 þ. pallhús, Gott eintak!
Rnr. 125151
Komdu og skráðu bíllinn þinn frítt inn !!!
Einnig óskum við eftir ferðavögnum á skrá mikil eftirspurn
Erum á Fosshálsi 27 fyrir ofan Ölgerðina
www.hofdabilar.is - hofdabilar@hofdabilar.is - s. 5774747

Skoda Octavia hefur ekki breyst svo mikið í útliti, en samt fríkkað.

METSÖLUBÍLL VERÐUR
ENN ÞÁ BETRI
Kemur nú af fjórðu kynslóð, hefur lést um 102 kíló og enn betri
akstursbíll fyrir vikið.
SCODA OCTAVIA
Finnur Thorlacius reynsluekur

koda Octavia er einn vinsælasti bíll hér
á landi á undanförnum árum. Hann var
næstsöluhæsti einstaki bíllinn í fyrra
og sá söluhæsti árið 2011. Það er ekki að
ósekju, því kaupendur hans hafa fengið
mikið fyrir peningana við kaup á Octavia. Ekki hefur það versnað með nýrri kynslóð
bílsins og þrátt fyrir fyrri gæði hans hefur hann
tekið stórt stökk fram á við hvað margt varðar.
Hann gulltryggir sér titilinn rúmbesti bíllinn í
sínum flokki og stækkar umtalsvert. Þrátt fyrir
það er hann 102 kílóum léttari en forverinn, þökk
sé helst nýjum undirvagni sem notaður er einnig
í nýja Golfinn sem og tugi annarra bíla í Volkswagen-fjölskyldunni. Skoda Octavia nýtur einmitt mjög góðs af því að vera í þeirri fjölskyldu
því margt af því sem sést í bílnum er frá dýrari
Volkswagen-bílum og jafnvel Audi. Engu að síður
er Octavia áfram mjög ódýr bíll en fyllilega sambærilegur Volkswagen-bílum hvað gæðin varðar. Í
því liggur galdur Skoda.

S

henni og sterkustu bensínvélinni er Octavia orðinn
að hálfgerðum spyrnubíl. Reynslan við akstur bílsins með stærstu bensínvélinni var ótrúleg skemmtun og þvílíkt afl! Sú vél er reyndar ekki á verðlistanum frá Heklu, en hana má sérpanta.
Hrikalega góður akstursbíll
Akstur Skoda Octavia er einkar ánægjulegur og
fyllilega sambærilegur við bíl ársins í heiminum,
þ.e. Volkswagen Golf. Hann er hreinlega með allra
bestu akstursbílum og enga hnökra má finna, nákvæmt stýri, hann hallar sér vart í beygjum,
leggja má gríðarmikið á hann, frábær fjöðrun,
lítil undirstýring og svo mætti lengi telja. Forverinn var góður en þessi er bara enn betri og einhver hluti skýringarinnar á rætur að rekja til þess
hversu mikið bíllinn hefur lést. Eitt vekur fljótt
furðu, en það er hversu hljóðlátur bíllinn er og
minnir um margt á rándýra lúxusbíla. Í reynsluakstri í höfuðborginni var bíllinn með 6,8 lítra í
frísklegum akstri, sem er nokkuð langt frá uppgefinni eyðslu, en það er ekki svo snúið að lækka hana
verulega en erfitt gæti reynst að nálgast uppgefna
3,8 lítra eyðslu.

Skilvirk nett dísilvél
Skoda Octavia var bæði reynsluekið í Portúgal
og á Íslandi. Sú gerð Octavia sem vinsælust er á
flestum mörkuðum og langvinsælust hérlendis er
með 1,6 lítra dísilvélinni og 105 hestöfl. Þetta er
mögnuð vél sem virkar miklu öflugri en hestaflatalan gefur til kynna, en hún togar heil ósköp og
fyrir vikið skortir bílinn sjaldan afl. Það er aðeins
í fyrsta gír sem finnst fyrir aflleysi en svo virðist, eins og með marga aðra bíla, að tog vélarinnar
sé takmarkað frá framleiðanda til að vernda drifrásina. Í öðrum gírum finnst ekki fyrir þessu.
Með þessari vél er Octavia mjög ódýr bíll, hvað
þá 5-gíra beinskiptingunni á 3.920.000 krónur en
borga þarf 400.000 krónum meira fyrir sjálfskiptinguna. Octavia má fá með fjórum öðrum gerðum véla, 1,2 lítra, 1,4 lítra og 1,8 lítra bensínvélum, 105, 140 og 180 hestafla. Beinskiptur bíll
með minnstu bensínvélinni er þeirra ódýrastur á
3.670.000 krónur. Fyrir utan 1,6 l dísilvélina má
fá 2,0 l vél sem skilar 150 hestöflum og bæði með

Mikið fyrir peningana
Að utan er Octavia við fyrstu sín ekki mikið
breyttur. Þegar rýnt er betur sést hversu vel Skoda
hefur tekist við að fegra bílinn, línur eru allar
orðnar skarpari og hvassari og það gefur bílnum
karakter og fríðleika. Innanrýmið er sérkapítuli.
Lenging bílsins um 9 cm hefur gert rúmgóðan bíl
að bíl sem á sér helst hliðstæðu í stærri lúxusbílum. Það er hreinlega fyndið að setjast í aftursætið
og sjá hversu langt er í framsætið. Skottið í bílnum
er svo stórt að það á sér enga hliðstæðu í þessum
flokki bíla. Þannig verður Octavia að fínum ferðabíl með sitt 590 lítra skottrými. Frágangur innréttingarinnar er til fyrirmyndar og alveg sambærilegur við frábæra innréttingu frænda hans, Golfsins. Allt er hrikalega vel smíðað og efnisvalið fínt.
Engir stælar eru á innréttingu eða mælaborði,
bara allt til alls og á réttum stað. Flottur aðgerðaskjár er fyrir miðju, en líka greinargóð aksturstölva bak við stýrið. Skoda leggur mikið upp úr alls
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Hrikalegt brottfall Tossarnir heitir ný
íslensk þáttaröð þar sem fjallað er um gríðarlegt brottfall úr íslenskum framhaldsskólum.
Rætt er við fjölda einstaklinga og reynt að
grafast fyrir um rót vandans. Fyrsti þáttur er
á dagskrá Stöðvar 2 á sunnudag. | 2

Grey’s snýr aftur í haust
Lokaþáttur níundu seríu
Grey’s Anatomy er í kvöld.
Tíunda þáttaröðin verður á
dagskrá í haust. | 4

Leyndarmál og lygar
L
Lærkevej er ný dönsk
L
þ
þáttaröð sem hefst á
S
Stöð 2 í kvöld. Kolsvört
kómedía af bestu gerð. | 5
k

Enski boltinn í sumar
E
Nýr þáttur um enska boltann
N
í umsjón Guðmundar Bened
diktssonar hefur göngu sína
á Stöð 2 Sport 2 þriðja júní.
Þ
Þátturinn er á dagskrá fimm
d
daga vikunnar. | 7

FRÉTTIR STÖÐVAR 2
Kl. 18.30

STRESS
ALLA
DAGA
Ingveldur
Geirsdóttir
fréttakona
lýsir vinnslu
frétta

1

Hverjir koma að vinnslu fréttar?
Fréttamenn, myndatökumenn, klipparar, vaktstjórar, pródúsentar, skriftur og
þýðendur ef það þarf að texta frétt.

2

Hvar/hvernig ﬁnnurðu fréttina?
Hugmyndir að fréttum koma úr
ólíklegustu áttum. Frétta- og vaktstjórar
úthluta verkefnum og eins er maður sjálfur
alltaf með augun opin. Oft kvikna hugmyndir að fréttum úti í búð eða á röltinu.
Stundum heyri ég eitthvað út undan
mér sem ég athuga betur og það endar
sem frétt. Vinir og ættingjar lenda oft í
yfirheyrslum hjá mér og svo hef ég tekið
ókunnugt fólk tali á förnum vegi bara út af
því að mér finnst það áhugavert. Aðalatriðið er að vera alltaf með augun opin því
fréttaefni eru alls staðar, það er bara að sjá
fréttahliðina.

3

Hvernig undirbýrðu þig? Yfirleitt hefur einhver grunnvinna átt sér
stað og ég reyni að hripa niður nokkrar
spurningar eða stikkorð áður en ég stekk
af stað. Svo er bara að setja sig inn í aðstæður og láta vaða.

4

Hvernig fer upptakan fram? Það
fer eftir eðli fréttarinnar. Ef ég er bara
að fá stutt viðtal er myndavélinni skellt
upp, viðmælandanum fyrir framan hana og
mér við hlið hennar með míkrafóninn. Svo
gefur tökumaðurinn grænt ljós og þá hefst
spurt og svarað viðtal. Ef ég tek svokallað
„stand up“, sem er þegar fréttamaður talar
í myndavélina, gæti ég þurft að þylja upp
sama textann aftur og aftur og þá reynir á
þolinmæði tökumanns. Sem betur fer eru
tökumenn Stöðvar 2 afskaplega færir og
indælir og hafa skólað mig vel til.

5

Hvað gerist í klippiherberginu?
Þangað inn kem ég með tilbúið
handrit að frétt. Ég byrja á því að lesa upp
textann minn. Klipparinn lagar lesturinn
til og klippir viðmælendur inn í á réttum
stöðum. Svo þarf að myndskreyta fréttina
og þá þarf fréttamaður að vera klippara
innan handar en bæði klippararnir og tökumennirnir eru miklir snillingar í sínu fagi.
Svo þarf að skrá niður tímalengd fréttarinnar og á hvaða tímapunkti viðmælendur
koma inn til þess að nöfn þeirra komi inn á
réttum stöðum í útsendingunni.

6

Er fréttamennskan stressandi?
Já, fréttamaður þarf alltaf að vera á
tánum því það kemur alltaf að skilatíma
(e. deadline) á hverjum einasta degi. En
stressið er mismikið og það venst, verður
hluti af lífstaktinum.

7

Eru allar fréttir jafn spennandi?
Nei. Þær fréttir sem snerta áhugasvið manns eru yfirleitt mest spennandi,
þá kviknar blossinn. En fréttir leyna á sér,
þær sem virðast í fyrstu óspennandi verða
spennandi og öfugt.

8

Hver er eftirminnilegasta
fréttin? Eftirminnilegasta fréttin var
þegar ég hitti tvær króatískar fjölskyldur
sem komu hingað til lands sem flóttamenn, tvenn hjón með sex börn samanlagt. Viðtalið þurfti ég að taka með aðstoð
túlks sem er aðeins snúnara en að taka
viðtal á hefðbundinn hátt. Mér fannst saga
Króatanna áhugaverð og hún snart mig.
Mitt sérsvið er mannlegar fréttir og í þessu
tilviki komst ég í feitt.

2
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Sævar Jóhannesson

Þorkell Diego

er norðlenskur fótboltastrákur í 9.
bekk Oddeyrarskóla sem útlit var
fyrir að myndi flosna upp úr framhaldsskóla. Fylgst er með því
hvernig honum gekk að takast á við
námið í vetur.

er fæddur 1992. Hann féll á samræmdu prófunum í 10. bekk, fór
ekki í framhaldsskóla og leiddist út í
neyslu. Lóa hitti hann fyrst þar sem
hann afplánaði dóm á Sogni. Þar var
hann kominn í fjarnám og vildi hefja
nýtt líf.

Aldís Hlín Skúladóttir
er tvítug. Hún átti brokkgenga
grunnskólagöngu, flosnaði upp úr
Borgarholtsskóla og varð barnshafandi á síðasta ári. Hún ákvað að
reyna aftur við skólann í vetur. Fylgst
er með því hvernig henni gekk að
standa sig í skólanum á erfiðri meðgöngu.

Sveinn Ásgeir Jónsson
er 41 árs, á fjóra stráka og starfar í
dag sem kerfisstjóri Alþingis. Hann
fann sig aldrei í námi og flosnaði upp
úr framhaldsskóla. Hann lauk aldrei
neinu námi eftir grunnskóla en tókst
á eigin spýtur að finna sína hillu í
atvinnulífinu. Fylgst er með honum

og syni hans á lesblinduleiðréttingarnámskeiði. Hann hefur litla trú á
íslensku skólakerfi og er efins um að
treysta því fyrir menntun sona sinna.

Jón Gnarr borgarstjóri
flosnaði upp úr skóla og tókst af
eigin rammleik að brjótast til virðingar og vinsælda í leiklistinni og
síðar til metorða á hinu pólitíska
sviði – sem byltingarforingi. Hann
rekur skólagöngu sína. Í þáttunum
er sömuleiðis rætt við tvö af börnum
hans sem hafa – eins og hann – ekki
fundið sig í íslensku skólakerfi.

ER ÍSLENSKT
SKÓLAKERFI SNIÐIÐ
FYRIR STELPUR?
Tossarnir er ný íslensk þáttaröð sem hefst á Stöð 2 sunnudaginn 26. maí. Þar
verður fjallað um hið gríðarlega brotfall sem er úr íslenskum framhaldsskólum. Í
þáttunum fylgir fréttakonan Lóa Pind Aldísardóttir eftir fimm einstaklingum á
ýmsum aldri sem hafa flosnað upp úr skóla eða eru líklegir til þess. Þeirra á
meðal er Jón Gnarr borgarstjóri.
TOSSARNIR
Kl. 19.25 sunnudag
Í Tossunum lýsa fimm einstaklingar reynslu sinni af íslensku
skólakerfi og fá áhorfendur
að kynnast ólíkum aðstæðum
þeirra. Birtar eru sláandi tölur
um stöðu unglinga í íslenskum
skólum og rýnt í brottfall úr
framhaldsskólum landsins, sem
nánast hvergi er meira í Evrópu
og þótt víðar væri leitað.
Þættirnir eru fjórir talsins.
Aðalpersónurnar eru fyrirferðarmestar en auk þess eru birt viðtöl
við tugi annarra; skólafólk, sérfræðinga, ungmenni og fullorðna
sem hafa flosnað upp úr skóla og
þannig reynt að grafast fyrir um
rót vandans.
„Ég botna eiginlega ekkert í
því af hverju þjóðfélagið lætur
sér lynda það gríðarlega brottfall sem er úr íslenskum framhaldsskólum. Svo ég vitni nú
í einn viðmælanda þáttanna
– sem spyr eitthvað á þessa
leið: „Í hvaða framleiðslugrein
myndi svona frammistaða líðast?“ segir Lóa Pind en hún
ákvað að ráðast í gerð þáttanna þegar hver unglingurinn á
fætur öðrum fór að flosna upp
úr skóla í kringum hana, með
tilheyrandi kostnaði fyrir sálarlíf þeirra og þjóðfélagið allt.
„Það er ekkert grín að „falla“
á þessu kerfi. Það brýtur niður
sjálfsmynd barnanna okkar, þau
leiðast frekar út í neyslu, eru
líklegri til að lenda á atvinnuleysisbótum og/eða félagslega kerfinu.“ Lóa segir brýnt
að breyta skólakerfinu þannig
að það sé sniðið fyrir börnin.
„Hingað til hefur þurft að sníða
þau inn í kerfið.“

Í þáttunum leitast hún meðal
annars við að svara eftirfarandi spurningum: Eru skólarnir sniðnir fyrir stelpur
fremur en stráka? Þarf
að kenna strákum og
stelpum með ólíkum
hætti? Eru skólarnir
að drepa sköpunarkraft æskunnar?
Eru skólarnir
einangraðir frá
atvinnulífinu? Og hvað
getum við gert
til að koma í
veg fyrir að
hundruð unglinga flosni
upp úr skóla
á hverju einasta ári?
Persónurnar
eru allar
kynntar
til leiks í
fyrsta þætti
en svo er kafað
dýpra í aðstæður þeirra og
fylgst með framvindu mála
eftir því sem líður á. Persónurnar sem um ræðir eru Sævar
Jóhannesson, Aldís Hlín Skúladóttir, Þorkell Diego, Sveinn
Ásgeir Jónsson og Jón Gnarr.

TÆKNILEGA FLÓKINN
EN LITRÍKUR LATIBÆR
LATIBÆR
17.55 laugardag
Latibær er litríkur bær þar sem
allir keppast við að lifa heilbrigðu lífi. Það er heilmikil
vinna að útbúa alla þá leikmuni sem þarf í þættina. Hver
hlutur er hannaður sérstaklega
en síðan eru það Emil Pétursson
smiður og félagar hans á Verkstæðinu ehf. sem gera þá raunverulega. Emil þarf að smíða
margar furðuverur auk ýmiss

konar flókins búnaðar. Á teikniborðinu núna er stór og mikil
eldflaug.
„Verkstæðið ehf. sérhæfir sig
í að smíða leikmyndir fyrir sjónvarpsþætti, bíómyndir, auglýsingar,leikhús og fleira. Á meðan
á tökum á Latabæ stendur erum
við á fullu við smíðavinnuna
þannig að það er nóg að gera
núna,“ segir Emil. „Snorri Freyr
Hilmarsson hannar leikmunina
og matreiðir ofan í okkur. Sumar
teikningarnar eru mjög vel

útfærðar en aðrar minna. Mörg
viðfangsefnin eru flókin, sérstaklega þar sem þetta er allt í
teiknimyndastíl. Við gerðum til
dæmis erfiða risaeðlu í fyrra
sem tók langan tíma að útfæra
og var tæknilega mjög flókin.
Þar þurfti að búa til brúðu sem
hafði tvo stjórnendur innan í
sér og spúði reyk. Núna erum
við til dæmis að gera grímur
fyrir Sollu stirðu og staur sem
íþróttaálfurinn hleypur upp
eftir til að bjarga Sigga sæta.“

Spennandi fréttaskýringar
Eldfim málefni eru tekin fyrir í fréttaskýringaþættinum Vice.
VICE
22.25 ﬁmmtudag
Fréttaskýringarþátturinn Vice
frá bandarísku sjónvarpsstöðinni
HBO hefur vakið mikla athygli
undanfarnar vikur. Þátturinn var
frumsýndur í Bandaríkjunum 5.
apríl og fékk mikið umtal fyrir
athyglisverð og átakanleg viðfangsefni. Þáttastjórnendur
einblína á eldfim málefni sem

sjaldan rata í hefðbundna fréttatíma stærri sjónvarpsstöðva og
þurfa þess vegna að ferðast til
margra af hættulegustu staða
jarðarinnar. Meðal viðfangsefna fyrstu þáttanna má nefna
barnahermenn á Filippseyjum,
norðurkóreska flóttamenn á
flótta frá kynlífsþrælkun í Kína,
börn í Afganistan sem eru notuð
sem sjálfsmorðssprengjumenn
og umfjöllun um ein hættuleg-
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ustu landamæri heims, sem skilja
að heri Indlands og Pakistan í
Kasmír.
Fersk og djörf nálgun stjórnenda þáttarins er ekki síst miðuð
að ungu fólki sem vant er að innbyrða upplýsingar og fréttir
gegnum internetið. Hver þáttur
stendur í 30 mínútur og verða
átta þættir sýndir vikulega á Stöð
2. Fyrsti þátturinn verður sýndur
fimmtudaginn 23. maí kl. 22.25.

Emil Pétursson smíðar
alls kyns
furðuhluti fyrir
Latabæ og allt
skemmtilega
fólkið sem
þar býr.
Hann segir
að vinnan sé
skemmtileg
og starfið fjölbreytt.
MYND/DANÍEL

Í Manhunt komast áhorfendur að raun um hvernig konur innan bandarísku
leyniþjónustunnar gegndu lykilhlutverki við að ná Osama bin Laden.

Magnaðar mannaveiðar
MANHUNT
21.35 mánudag

Árás sérsveitar bandaríska sjóhersins (Navy SEAL) á Abbottabad í
Pakistan 1. maí 2011 tók 40 mínútur. Leit bandarísku leyniþjónustunnar (CIA) að Osama bin Laden tók tvo áratugi.
Leitina hóf eftirtektarvert teymi útsendara CIA sem aðallega
var skipað konum sem kölluðu sig Systurregluna. Þær tóku þátt í
stríði bin Ladens áður en flest okkar vissu hver maðurinn var.
Í þáttunum Mannaveiðar (Manhunt) er sögð mögnuð saga Systurreglunnar og flett ofan af leynilegum upplýsingum um njósnir og
siðferðislegt val í stríði í viðtölum við raunverulega innanbúðarmenn sem komu að verkefninu og leiddu aðför CIA að al-Kaída og
Osama bin Laden. Þættirnir vekja enn fremur upp siðferðilegar
spurningar um notkun þvingaðrar yfirheyrslutækni í hernaði.

GREY’S ANATOMY
KL. 20.55 MIÐVIKUDAG

Andreas Noren

DRAMATÍKIN
NÆR HÁMARKI
Grey’s Anatomy snýr aftur í tíunda sinn í haust.
Lokaþáttur Grey‘s Anatomy verður sýndur á
Stöð 2 í kvöld. Þá kemur í ljós hvernig læknunum
á Grey-Sloan Memorial Hospital (áður Seattle
Grace) reiðir af í miklum stormi sem gengur yfir
Seattle. Ljóst er að dramatíkin ræður ríkjum í
þessum síðasta þætti og stutt verður milli hláturs
og gráts.
Aðdáendur þáttanna þurfa ekki að örvænta þótt
lokapunktur sé sleginn í níundu þáttaröðina í kvöld

Astrid Borg
Astrid er læknir og er
sannfærð um að hlutverk sitt í jarðlífinu
sé að hjálpa öðrum.
Hún tók eiginmann
sinn, Kim, undir sinn
verndarvæng.

Konur falla fyrir Andrea
án þess að hann beri s
eftir því. Hann rekur ve
ingastað en hefur enga
ástríðu fyrir matseld né
gestunum. Hann hefur
um annað að hugsa.

því þegar hefur verið ákveðið að taka upp tíundu
seríuna sem kemur fyrir augu áhorfenda Stöðvar 2
í haust og verður sýnd hér á Íslandi innan við viku
eftir frumsýningu í Bandaríkjunum.
Á þeim árum sem Grey‘s hefur skemmt áhorfendum hafa ýmsar ástsælar persónur þáttanna
komið og farið. Hér fyrir neðan rifjum við upp
helstu andlitin og hvað leikararnir hafa haft fyrir
stafni síðustu ár.

Kim Borg
Einelti í æsku hefur sett
mark sitt á Kim. Hann
hefur orðið undir í lífinu
og heldur stöðugt að
aðrir baktali hann. Það
er oftar en ekki tilfellið.

Katherine
Heigl
Dr. Izzie
Stevens
Heigl ákvað að
hætta árið 2010
til að einbeita sér
að fjölskyldunni.
Heigl hefur
vegnað hvað
best af leikurum
Grey‘s og leikið
í fjölda kvikmynda, til að
mynda Knocked
Up, 27 Dresses,
The Ugly Truth,
Killers, og New
Year‘s Eve.

Kate Walsh

Chyler Leigh

Dr. Addison
Montgomery
Walsh hætti í
Grey‘s árið 2007
til að leika Addison áfram í
hliðarþættinum Private
Practice.
Hún
hefur snúið
aftur sem
gestaleikari.

Dr. Lexie Grey
Systir Meredith með
ljósmyndaminnið var
heillandi persóna í
þáttunum en hún lést í
lok áttundu þáttaraðar.
Leigh hefur síðan
leikið í sjónvarpsmyndinni Window
Wonderland sem
kemur út
á þessu ári.

Kim Raver

Isaiah Washington

Dr. Teddy Altman
Kim Raver kom inn
í Grey‘s Anatomy í
sjöttu seríu en hætti
á síðasta ári. Hún
hefur síðan leikið
Juliu Neville í
þáttunum Revolution sem einnig
hafa verið sýndir
á Stöð 2.

Dr. Preston Burke
Washington var snarlega skrifaður úr þáttunum eftir að hann
lenti upp á kant við
framleiðendur og
samleikendur.
Hann hefur
lítið verið í
sviðsljósinu síðan.

T. R. Knight
Dr. George O‘Malley
Lék George þar til persónan var skrifuð úr
þáttunum árið 2009.
Talið er að ástæðan
fyrir brotthvarfi hans
hafi verið samskiptavandi
leikarans við
framleiðanda
þáttanna, auk byltinga í einkalífinu
en Knight kom
út úr skápnum á
þessum tíma.
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Eric Dane
Dr. Mark Sloan
Hjartaknúsarinn Dane
kom fyrst fram sem
gestaleikari en var fljótt
fastráðinn. Dramatísk var
stundin þegar McSteamy
gaf upp öndina í byrjun
níundu þáttaraðar.
Dane vildi sjálfur
hætta og einbeitir sér nú að
kvikmyndaferlinum.

LEYNDARMÁ
OG LYGAR V
LÆRKEVEJ

Lífið við Lærkevej virðist friðsælt við fyrstu sýn
krauma átök. Íbúarnir við Lærkevej búa allir yf
DANSKIR
DAGAR
Danskar þáttaraðir hafa fundið
heimili á Stöð 2 og Stöð 2
Gull.
Rita sló í gegn hjá áhorfendum Stöðvar 2 í vetur og ný
þáttaröð um hana er væntanleg á Stöð 2 í haust.
Krøniken
Áskrifendur Stöðvar 2 hafa
21.00 miðvikudag
einnig getað rifjað upp
Stórbrotin fjölskyldusaga þar sem
kynnin við bestu dönsku
fylgst er með lífi og starfi, sorgum
þættina á Stöð 2 Gull.
og sigrum Nielsen-fjölskyldunnar.

Sak
Hal
regl

as
sig
ita
é

Monica Dam
Monica veit allt um alla enda er
hárgreiðslustofan hennar suðupottur slúðursins í götunni. Níu
ára dóttir Monicu, Selma, er oft
á tíðum fullorðinslegri en móðir
hennar. Monica er líka yfir sig
ástfangin af Andreas.

MYNDIR HELGARINNAR
Sune Holm
Tungulipur glaumgosi
og óþolandi gaur. Fólk
fyrirgefur honum þó
alla hluti því hann er
sjarmatröll. Hann eldar
líka himneskan mat.

Moneyball
MONEYBALL
M
K 20.30 laugardag
Kl.

Katrine Holm
Ábyrga systirin sem heldur
fjölskyldunni saman. Hún
bjargar málunum þegar bróðir
hennar kemur sér í vandræði.

Brad Pitt leikur aðalhlutverk í myndinni Moneyball sem
Stöð 2 sýnir á laugardagskvöld. Myndin er byggð á ótrúlegri sannri sögu og samnefndri metsölubók. Hún fjallar
um Billy Beane sem ákveður að synda á móti straumnum
og fara gegn öllum hefðum varðandi það hvernig maður
byggir upp öflugt íþróttalið. Hann finnur öflugan félaga í
utangátta tölfræðiséníi og saman hefjast þeir handa við að
brjóta allar reglurnar. Auk Brad Pitt leika Jonah Hill, Philip
Seymour Hoffman og Robin Wright í myndinni.

TTHE THREE MUSKETEERS
K 21.15 föstudag
Kl.

WARRIOR
R
Kl. 22.45 laugardag
g

10 BÍÓ
Mathilde Holm
Elisabeth Sachs
Elisabeth hefur hallað sér
að flöskunni eftir að moldríkur eiginmaðurinn fór
frá henni. Hún reynir að
halda úti hinni fullkomnu
ímynd en bak við grímuna
slær einmana hjarta.

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga
The P
Th
Pelican
li
B
Brief
i

Klár stelpa en fellur
ekki alveg inn í hópinn
meðal jafnaldra sinna.

Miðvikudag
Spennumynd byggð á sögu
eftir John Grisham með Denzel
Washington og Juliu Roberts í
aðalhlutverkum.

The Change-up

Fimmtudag
Frábær gamanmynd með Ryan
Reynolds og Jason Bateman í
aðalhlutverkum.

ÁL
IÐ
J

LÆRKEVEJ
KL. 21.40 MIÐVIKUDAG

en undir niðri
ir leyndarmálum.

Henry’s Crime

Föstudag

Danska þáttaserían Lærkevej hefur göngu sína á Stöð 2 í kvöld. Fyrsti þáttur
af tíu er á dagskrá klukkan 21.40.
Lærkevej er kolsvört kómedía þar sem morð, áfengi og lygar eru daglegt brauð. Systkinin Katrine, Sune og Mathilde Holm neyðast til að flýja úr
stórborginni og leita skjóls í friðsælu úthverfi Kaupmannahafnar. Í fyrstu
virðist sem þau hafi fundið hinn fullkomna felustað og enginn muni komast
að leyndarmáli þeirra. Systkinin komast þó fljótt að því að þau hafa stokkið
úr öskunni í eldinn og fortíðin eltir þau uppi sama hversu hratt þau hlaupa. Í
hinu friðsæla úthverfi er hreint ekki allt sem sýnist og draugar fortíðarinnar
sækja að. Við Lærkevej búa skrautlegir einstaklingar og allir virðast eiga sér
leyndarmál.
Með aðalhlutverk fara Søs Egelind, Anette Stövelbæk, Claus Riis Östergaard og Laura Drasbæk.

Gamansöm spennumynd með
Keanu Reeves sem fjallar um
dæmdan bankaræningja sem
hyggst endurtaka leikinn.

The Double

Laugardag
Hörkuspennandi mynd með
Richard Gere í hlutverki fyrrverandi sérsveitarmanns sem rannsakar morð á þingmanni.

Walk the Line

Sunnudag
Óskarsverðlaunamynd með þeim
Joaquin Phoenix og Reese Witherspoon í aðalhlutverkum.

Inhale

Mánudag
Æsileg spennumynd í leikstjórn
Baltasars Kormáks um hjón sem
leita allra leiða til að finna líffæragjafa fyrir fársjúka dóttur sína.

Contagion

Þriðjudag

Ørnen

22.00 miðvikudag
kamálaþættir um Hallgrím Örn
lgrímsson, hálfíslenskan löglumann, og teymi hans.

Nikolaj & Julie
Væntanlegt í júlí
Rómantískir þættir um turtildúfurnar
Nikolaj og Julie sem nutu gífurlegra
vinsælda hjá áhorfendum.

Anna Pihl
Væntanlegt í júlí
Sakamálaþættir um lögreglukonu
í Kaupmannahöfn sem stendur í
ströngu bæði í vinnu og einkalífi.

Magnaður og hörkuspennandi
vísindatryllir með Matt Damon,
Laurence Fishburne, Kate Winslett, Gwyneth Paltrow og Jude
Law í aðalhlutverkum.
Stöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2

ÚRSLITALEIKURINN Í
MEISTARADEILD EVRÓPU

ÚRSLITAKEPPNI

NBA
Í BEINNI

Þýskur slagur á Wembley á laugardag.

Allir leikirnir sem eftir eru
sýndir á Stöð 2 Sport.

MEISTARADEILD EVRÓPU
Kl. 18.30 laugardag
Þýsku liðin Bayern München og Borussia
Dortmund mætast í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á Wembley á laugardag. Leikurinn verður að sjálfsögðu sýndur í
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.
Það er mikill rígur á milli liðanna og ekki batnaði ástandið þegar tilkynnt var á dögunum að skærasta stjarna Dortmund, sóknartengiliðurinn Mario
Götze, væri á leiðinni til Bayern München í sumar.
Einnig er talið líklegt að aðalmarkaskorari Dortmund, Pólverjinn Robert Lewandowski, gangi til
liðs við Bayern í sumar.
Bayern hefur haft mikla yfirburði í þýsku
deildinni í vetur og það eru snillingar í hverri
stöðu.
Umgjörðin í kringum leikinn verður glæsileg á Stöð 2 Sport þar sem Þorsteinn J. sér
um upphitun fyrir leikinn og hefst hún
klukkan 17.45. Skipt verður yfir í beina
útsendingu frá Wembley klukkan 18.30 og
eftir leik mætir Þorsteinn J. aftur með góða
gesti og kryfur úrslitaleikinn til mergjar.

Fjörið er byrjað fyrir alvöru í úrslitakeppni NBA og það er sannkölluð körfuboltaveisla fyrir áskrifendur að Stöð
2 Sport þessa dagana. Það er komið að
úrslitarimmunum í deildunum tveimur,
austur- og vesturdeild, og allir leikirnir
verða sýndir í beinni útsendingu.
Það eru San Antonio Spurs og Memphis
Grizzlies sem mætast í úrslitum vesturdeildarinnar en Miami Heat og Indiana
Pacers í úrslitum austurdeildarinnar. Einvígi San Antonio og Memphis er hafið og
þriðji leikur liðanna fer fram á laugardagskvöld. Leikið er á tveggja daga fresti þar til
annað liðið hefur unnið fjórar viðureignir
og hefjast útsendingar frá þeim leikjum
ávallt klukkan eitt eftir miðnætti.
Fyrsti leikurinn hjá Miami og Indiana er
í kvöld og síðan taka við leikir annan hvern
dag þar til annað liðið hefur unnið fjóra
leiki. Leikir Miami og Indiana hefjast ávallt
klukkan hálf eitt eftir miðnætti.
Þeir sem vilja fullkomna upplifunina af
NBA geta fylgst með
NBA TV sem er ein
fjölmargra íþróttastöðva á Fjölvarpi
Stöðvar 2. Þar er
umfjöllun um NBAdeildina allan
sólarhringinn.

FORMÚLAN Í MÓNAKÓ
Kl. 11.30 sunnudag

Það er spennandi að fylgjast með Formúlu 1 kappakstrinum á Stöð 2 Sport.
Um helgina er komið að hinni frægu keppni í Mónakó þar sem keppt er á
götum furstadæmisins. Þetta er keppni sem allar kappaksturshetjurnar þrá
að vinna og það er alltaf mikið um dýrðir í Mónakó þegar Formúlu 1 mótið
fer fram. Sem fyrr er sýnt beint frá æﬁngum ökumanna á brautinni, tímatökunni og auðvitað kappakstrinum sjálfum en í Mónakó fara fyrstu tvær
æﬁngarnar fram á ﬁmmtudögum. Síðan er hlé á föstudag og þriðja æﬁng
og tímatakan á laugardag. Mark Webber sigraði í Mónakó í fyrra og var það
í annað sinn á þremur árum sem hann fagnaði sigri á þessari braut.

VILD ER SNILLD ÞÚ GETUR SPARAÐ MEÐ ÁSKRIFT Efnalaugin Björg
Stöð 2 hefur tekið í notkun nýtt og öﬂugt fríðindakerﬁ sem fer stækkandi með nýjum samstarfsaðilum í hverjum
mánuði. Allir áskrifendur geta nýtt sér fríðindakerﬁð. Kerﬁð er einfalt, þú skráir kort fjölskyldunnar, allt að ﬁmm
kreditkort, inn í vildarkerﬁð á síðunni www.stod2.is/vild og eftir að kortið hefur verið skráð færð þú sjálfkrafa afslátt hjá öllum samstarfsaðilum Vildarinnar. Innan skamms verður einnig hægt að skrá debetkort inn í kerﬁð.

Eftirfarandi fyrirtæki veita
VILDARÁSKRIFENDUM afslátt
●

●

●

6

Skemmtigarðurinn
Smáralind: 50% afsláttur
af Fjölskyldukortum Stöðvar
2.
Splass bílaþvottastöð:
40% afsláttur af bílaþvotti
að utan.
Rizzo pizza:
25% afsláttur af pitsum á
matseðli.

●

Efnalaugin Björg Mjódd:
20% afsláttur af fatahreinsun.
● Michelsen úrsmiðir:
15% afsláttur.
● Ósushi: 12% afsláttur.
● 10-11: 10% afsláttur.
Þá er hægt að skrá sig fyrir
Olís/ÓB lykli sem veitir áskrifendum frábæran fastan afslátt af eldsneyti – einn þann
mesta sem þekkist.

22. maí 2013 MIÐVIKUDAGUR

Fjölmörg spennandi fyrirtæki og tilboð eru
væntanleg á næstu vikum svo það borgar sig að
skrá kort sitt og byrja að spara!
Fullt verð* Þú greiðir Þú sparar
Bílaþvottur
2.290
1.374
916
4.980
3.735
1.245
Pitsa - tvær stórar
Skemmtigarðurinn
2 fjölskyldukort
12.000
6.000
6.000
Samtals afsláttur
19.270
11.109
8.161
*Öll verð í krónum

Kynntu þér nánar þessi tilboð inni á Vildarsíðu okkar
stod2.is/vild.

er 60 ára á árinu
Í tilefni 60 ára afmælis ætlar Efnalaugin
Björg að bjóða öllum
þeim sem eru í Stöð
2 vild 60% afslátt af
hreinsun á skyrtum dagana 15.-22.maí.
Efnalaugin Björg hefur sérhæft sig í
hreinsun á sérlega viðkvæmum fatnaði
ásamt því að hafa gæðastimpil frá
Boss varðandi hreinsun á þeirra framleiðslu.
Efnalaugin Björg hefur alltaf verið
í eigu sömu fjölskyldunnar og hefur
ávallt haft góða og persónulega þjónustu að leiðarljósi. Efnalaugin Björg
hreinsar einnig leður, rúskinn og gæruskinn.
Verið velkomin til okkar í Mjóddina.
Efnalaugin Björg Mjódd

NASHVILLE
Á STÖÐ 2
Stöð 2 hefur tryggt sér sýningaréttinn
á bandarísku þáttaröðinni Nashville
sem sló í gegn á sjónvarpsstöðinni
ABC í vetur. Aðalframleiðandi og
hugmyndasmiður þáttanna er Callie
Khouri sem hlaut Óskarsverðlaunin
fyrir handritið að myndinni Thelma
& Louise árið 1992. Aðalhlutverkin
í þáttunum leika Connie Britton og
Hayden Panettiere, sem báðar hlutu
tilnefningar til Golden Globe-verðlauna fyrir frammistöðu sína í fyrstu
þáttaröðinni. Sýningar á Nashville
hefjast í júní á Stöð 2.

SPENNANDI ÞÁTTARÖÐ
Þessa dagana eru bandarískar sjónvarpsstöðvar að
kynna þá þætti sem þær
halda að muni slá í gegn hjá
áhorfendum næsta vetur.
Einn áhugaverðasti þátturinn er True Detective með
Matthew McConaughey og
Woody Harrelson í aðalhlutverkum. Hann verður sýndur
á HBO í vetur og verður strax
í kjölfarið sýndur á Stöð 2.
McConaughey og Harrelson eru miklir félagar eftir að þeir léku
saman í gamanmyndinni EDtv árið 1999 sem Ron Howard leikstýrði.
Núna leika þeir lögreglumenn sem eltast við raðmorðingja í Louisiana.
Spennandi þáttaröð sem beðið er með mikilli eftirvæntingu.

Guðmundur Benediktsson stýrir nýjum fótboltaþætti á Stöð 2 Sport 2 í sumar.

MYND/PJETUR

ENSKI BOLTINN KRUFINN TIL
MERGJAR Á STÖÐ 2 SPORT 2
Leikmenn og stuðningsmenn mæta í myndver í sumar og ræða enska boltann í nýjum fótboltaþætti. Farið verður yfir
stöðuna og góðar minningar rifjaðar upp.
ENSKI BOLTINN
Kl. 20.00, byrjar 3. júní
Nýr þáttur um enska fótboltann
undir stjórn Guðmundar Benediktssonar hefur göngu sína á Stöð
2 Sport 2 þann 3. júní. Þættirnir
verða sýndir fimm daga vikunnar,
frá mánudegi til föstudags, og
lofar Guðmundur líflegum og fjörlegum þætti. „Við munum fá góða
gesti í myndver okkar, sýna falleg
mörk og bestu tilþrifin. Hver vika
verður tileinkuð einu sérstöku liði
og byrjum við á nýkrýndum Eng-

landsmeisturum í Manchester United. Næst tökum við fyrir Liverpool og svo fylgja á eftir næstu
vikurnar Chelsea, Arsenal og
Manchester City.“
Á mánudögum fær Guðmundur
góða gesti þegar núverandi eða
fyrrverandi leikmenn úr ensku
úrvalsdeildinni mæta í myndver.
Meðal gesta á næstu vikum verða
Hermann Hreiðarsson, Eiður
Smári Guðjohnsen og Gylfi Sigurðsson. „Fyrsti viðmælandi minn
verður Hermann Hreiðarsson sem
náði einmitt að skora sjálfsmark

gegn United á sínum tíma. Næst
fáum við David James, markvörð
Eyjamanna og fyrrverandi landsliðsmarkvörð Englendinga, í spjall.“
Á þriðjudögum verður sýndur
klassískur leikur úr Úrvalsdeildinni frá síðustu árum og verður
búið að klippa leikinn niður í 25
mínútna leikbrot. Fyrsti leikur
sem sýndur verður er viðureign
United og Arsenal frá árinu 2011
sem þeir fyrrnefndu unnu 8-1.
Á miðvikudögum mæta stuðningsmenn í myndverið og spjalla
um tímabilið sem var að ljúka og

það sem er fram undan. „Stuðningsmenn liðanna hafa auðvitað
miklar skoðanir á gengi liða sinna,
leikmönnum og þjálfara. Það
verður örugglega gaman að fá
þessa heitu stuðningsmenn í hús
og heyra hvað þeir hafa að segja.“
Auk þess verða sýnd tuttugu bestu
mörk viðkomandi félags á tímabilinu í þættinum.
Gamlir leikir úr Meistaradeildinni verða sýndir á fimmtudögum
og eins og á þriðjudögum verður
búið að klippa þá niður í 25 mínútna leikbrot. Fyrsti leikurinn sem

sýndur verður er viðureign United
og Barcelona frá 1998.
Á föstudögum fær Guðmundur
síðan góða gesti í hús þegar
tvö tveggja manna lið keppa í
léttum spurningaleik sem nefnist
„Manstu“. „Þetta verður allt í
léttum dúr og lítið um níðþungar
spurningar. Við látum frekar
gleðina vera í fyrirrúmi og höfum
þetta skemmtilegt í lok vinnuvikunnar.“
Auk fastra dagskrárliða verða
vel valdir leikir með liði vikunnar
sýndir í kringum alla þættina.

W



4stk
3D gleraugu
fylgja
Philips 47PFL6097T
• 3D Smart LED TV
• Full HD 1920 x 1080 Pixel PreciseHD
• Ambilight Spectra 2 baklýsing
• 600 Hz Perfect Motion Rate
• Easy 3D og 2D-3D conversion
• Smart TV nettenging
• Þráðlaus Wi-Fi móttakari
• Stafr. DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• 3x USB, 5x HDMI, VGA, CI rauf
• Skype möguleiki og EasyLink
• App fyrir iPhone/Android síma o.fl.

47”
LED

VERÐ

249.995
FRÁBÆRT VERÐ

HÁGÆÐA PHILIPS
SJÓNVARP Á
FRÁBÆRU VERÐI

HÁGÆÐA PHILIPS
SJÓNVARP Á
FRÁBÆRU VERÐI

Philips 32HFL7406D
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða
setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural
Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart,
VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt
kortarauf.

Philips 42HFL7406D
• Örþunnt LED sjónvarp
• Ambilight baklýsing sem eykur upplifunina
• 2in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða
setja á borð
• 400Hz Perfect Motion Rate með HD Natural
Motion gerir hröðustu myndir skýrar og skarpar
• Vel tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart,
VGA, RCA og heyrnartólstengi ásamt
kortarauf.

VERÐ

129.995
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ

179.995
FRÁBÆRT VERÐ

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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FRÉTTABLAÐIÐ

KEMUR Á ÓVART
hversu hljóðlátur bíllinn er að innan.
● Aflskortur í fyrsta gír
● Talsvert frá uppgefinni

● Góðir akstureiginleikar
● Mikill staðalbúnaður
● Gott verð

eyðslu

Skoda leggur mikið upp úr sniðugum lausnum.

Frágangur innréttingar er til fyrirmyndar.

konar sniðugum lausnum og smáatriðum.
Armpúðinn er með sniðugustu og skilvirkustu hækkun sem greinarritari hefur séð,
kæling í hanskahólfi, rusladallur með poka
í farþegahurð, sniðugar hirslur með miklu
notkunargildi og rúðuskafa í bensínloki
eru bara örfá dæmi um sniðugheitin. Ekki
versnar það hvað skottið varðar, snúa má
þar mottunni, sem er tvöföld með gúmmíi
öðrum megin en teppi hinum megin, allt
eftir þörfum. Festingar fyrir hvers konar
farangur eru þær flottustu sem sést hafa og
engin takmörk eru fyrir því hvað tékkneskir
verkfræðingar Skoda reyna að einfalda
fyrir mann lífið. Allt þetta fær kaupandi
Octavia fyrir lítið. Því er Skoda Octavia, nú
sem áður, frábær kaup og ekki kæmi á óvart
að hann seldist allra bíla best á þessu ári á
Íslandi.

Octavia er skemmtilegur akstursbíll og hefur nú batnað sem slíkur.

OCTAVIA

HANN MÁ FÁ

kostar frá 3.670.000 kr.

með 5 mismunandi vélum.

Skottið er hrikalega stórt, 590 lítrar.

FERÐ
AVAG
NA

R

Dreymir þig um að eignast ferðavagn?
Ergo vill aðstoða þig við að eignast ferðavagn
Þú finnur draumavagninn þinn og sendir okkur nánari upplýsingar.
Saman finnum við svo réttu lausnina til að aðstoða þig við fjármögnunina.
Kynntu þér málið nánar á ergo.is

Suðurlandsbraut 14

>

sími 440 4400

>

www.ergo.is

>

ergo@ergo.is
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Mazda CX-5 er framúrskarandi jeppi búinn byltingarkenndri SkyActiv spartækni Mazda. Ný og öﬂug vélalína, ný 6 þrepa
sjálfskipting og nýr hástyrktarundirvagn gera nýju SkyActiv spartækni Mazda einstaka. Hún skapar fádæma sparneytni
samanber nýju bensínvélina sem notar einungis 6,6 lítra með sjálfskiptingu.
Skynvætt fjórhjóladrif (4WD), blindpunktsaðvörun (RVM) og snjallhemlunarkerﬁ (SCBS) gera Mazda CX-5 öruggari.
Bluetooth símabúnaður, i-stop spartækni, snertiskjár, mikið innanrými, 1800 kg dráttargeta, 21 cm veghæð og stórt
farangursrými skapa þér frábært notagildi.

Komdu í reynsluakstur.

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Mazda CX-5 4WD 2,0i SkyActiv bensín. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,6 l/100 km. CO2 losun 155 g/km.
Útbúnaður bíls getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

FERÐIR | FÓLK |

FÖGUR SJÓN Á Melrakkaás er sjóndeildarhringurinn hreinn í 360° þannig að sólin nýtur sín allt árið frá sólarupprás til sólseturs.
MYND/ERLINGUR THORODDSEN

FANGA SÓLARLJÓS
FERÐIR Heimskautsgerðið við Raufarhöfn er eitt fjölmargra verkefna sem
fengu úthlutað úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða í ár. Bygging þess hófst
fyrir níu árum en saga þess er enn lengri.

Á

Melrakkaás, norðan og ofan
við Raufarhöfn, er sjóndeildarhringurinn hreinn í 360° þannig
að sólin nýtur sín allt árið frá sólrisi til
sólseturs auk þess sem sólargangur er
einna lengstur á landinu á þessum stað.
Fyrir sextán árum, árið 1997, fór Erlingur
Thoroddsen, hótelstjóri á Hótel Norðurljósum, að velta fyrir sér hvernig hægt
væri að fanga sólarljósið á þessum sérstæða stað.
„Á þessum tíma vantaði Raufarhöfn
einhvern segul, sem drægi ferðamenn á
svæðið og skapaði atvinnu við ferðaþjónustu. Opinberlega voru engin tækifæri
hér enda lærðu nýútskrifaðir leiðsögumenn að austan Jökulsár væri ekkert,“
segir Erlingur sem fékk til liðs við sig
listamanninn Hauk Halldórsson til að
útfæra hugmynd sína nánar. Þeir köstuðu
hugmyndum sín á milli sem þróuðust
í nokkur ár þar til fyrstu framkvæmdir
að Heimskautsgerðinu hófust sex árum
síðar, 2003.
Heimskautsgerðið verður engin smásmíði. Það verður 54 metrar að þvermáli, girt hlöðnum vegg, með hlið sem
opnast mót höfuðáttunum. Neðra lag
hleðslunnar er um 2,5 metra hátt. Þar
ofan á eru myndaðar 68 gáttir og samfelld
hleðsla ofan á þeim. Heildarhæð hringsins er um þrír metrar og mun efri helmingurinn af veggnum virðast svífa ofan
á neðri hlutanum. Áhrifin verða þau að
hleðslan mun fljóta í geislum miðnætursólarinnar svo og við sólris og sólsetur á
öðrum tímum ársins.
Hugmyndafræðin að baki verkinu er
fengin úr dvergatali Völuspár að sögn
Erlings. „Séra Kolbeinn Þorleifsson rakst
á skrif Finns Magnússonar, leyndarskjalavarðar í Kaupmannahöfn (1781-1847), þar
sem hann nefnir að dvergarnir í Völuspá
tengist árhringnum og að nöfn þeirra sé
vísun til árstíðar. En menn hefur greint
á um tilgang þeirra í aldaraðir. Hlutverk
þeirra var óþekkt, nema þeirra Austra,
Vestra, Norðra og Suðra, sem halda uppi
himninum. Með þessa vitneskju í farteskinu útbjuggum við árhring dverga,
þar sem nöfn þeirra eru stillt eftir árstíðunum,“ útskýrir Erling. Tekin voru 72
dverganöfn úr Völuspá og Snorra-Eddu
og búinn til árhringur dverga. Hverjum
dverg er gefið hlutverk og þeir persónugerðir. „Með þessu er búinn til sagnaheimur og sköpuð tækifæri til að spinna
hann og tengja dvergana við afmælisdaga
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Allt verður að seljast
vegna flutninga

1 stk

0 áður 251.400

Tungusófi verð 50.00

fólks, sem vill kynnast þessum verum
betur.“
Allt grjót sem nota þarf í hleðsluna
mun koma úr grjótnámu Raufarhafnarhrepps og stærstu steinarnir geta vegið
allt að þrjú tonn. Innan í gerðinu verða
síðan hellulagðir göngustígar úr náttúruhellum. Verkefnið gengur fremur hægt
en nýlegur styrkur upp á 25 milljónir
frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða
fleytir því eitthvað áfram. „Við erum
búnir að reisa þrjú steinhlið,“ segir Erling
en telur að til að ljúka verkinu þurfi 160
til 200 milljónir til viðbótar. Hann segir
því allt óljóst um verklok. „Við erum
háðir framlögum frá hinu opinbera og því
mjakast þetta áfram eftir því.“
Erlingur telur að Heimskautsgerðið
muni verða mikið aðdráttarafl í ferðamennsku á Íslandi þegar fram líði stundir.
„Það hefur þegar komið Raufarhöfn á
kortið,“ segir hann og þykir líklegt að
Heimskautsgerðið eigi eftir að skapa 15
til 20 störf í framtíðinni. ■ solveig@365.is

ENGIN SMÁSMÍÐI
Heimskautsgerðið
verður 54 metrar
að þvermáli, girt
hlöðnum vegg,
með hlið sem
opnast mót höfuðáttunum. Neðra
lag hleðslunnar
er um 2,5 metra
hátt. Þar ofan á
eru myndaðar 68
gáttir og samfelld
hleðsla ofan á
þeim. Heildarhæð
hringsins er um
þrír metrar og mun
efri helmingurinn
af veggnum virðast
svífa ofan á neðri
hlutanum. Áhrifin
verða þau að
hleðslan mun fljóta
í geislum miðnætursólarinnar,
svo og við sólris og
sólsetur á öðrum
tímum ársins.
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sýningareintök og útlitsgallaðar vörur

með allt að

90% afslætti

fystir koma fyrstir fá
2 stk

000 áður 558.800

Leður sófasett 311 verð 149.

Fjarstýringa vasar verð 2.500 áður 4.900
Sófaborð verð frá 12.000 áður 44.900
opnum
Hornsófi verð 119.450 áður 238.900
kl.9
Heilsukoddar verð 2.900 áður 6.000
Baststólar verð frá 5.000 áður 25.000
Sjónvarpsskápar verð frá 23.640 áður 59.900

opnum á nýjum stað í júní

HÚSGÖGN

Verslun okkar er opin:
Virka daga kl.9-18
Laugardaga kl.11-16
Sunnudaga lokað

Patti verslun I Dugguvogi 2 I Sími: 557 9510 I vefsíða www.patti.is

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

250-499 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

Sendibílar

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
BMW 5 530d. Árgerð 2004, ekinn
188 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.890.000. Þessir skoðar ýmis skipti.
Rnr.150519.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Honda Accord Sedan Sport 3/2005
ek.90þús. Ný heilsársdekk. Sjálfskiptur.
Ökutæki er á staðnum. Ásett verð
1.590.000.- Rnr.310158.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bílar óskast
!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu
strax.

Toyota Land Cruiser 150 GX 10/2011.
ek.48þús. Sjálfskiptur.7manna.
Dráttarbeisli. Ökutæki er á staðnum.
Skipti möguleg á ódýrari. Ásett verð
9.680.000.- Rnr.285822

VW póló 1,4 árg. 2000 ek.195 þús. ný
kúpling skoðadur ‚14 góð sumardekk
topp bíll verð 365 þús. gsm 8682352.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.

www.bilaland.is

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S.
615 1815 eða sendu sms.

MERCURY Marquis Brougham. Árgerð
1980, Sjálfskiptur. Verð 1.200þ.
Rnr.132767 á www.litla.is Mikið
endurnýjaður eðalvagn t.d lakk, vél,
skipting ofl. Sjón er sögu ríkari !

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

TOYOTA Land cruiser 100vx Árgerð
07/ 2002, ekinn 179 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur.krókur Verð 2.390.000.
Rnr.321464. góður bíll, vel með farinn,
stendur á bílasölunni.

- NOTAÐIR BÍLAR -

Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

ÚRVALS

HYUNDAI I10. Nýskr. 06/12, ekinn
8 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.590.000. Rnr.280641.

GÆÐABÍLAR

HJÁ HEKLU

Bílar til sölu
MMC Montero XLS. Árgerð
2000, ekinn 146 Þ.MÍLUR, bensín,
sjálfskiptur. Verð 990.000.
100% VISA/EURO lán mögulegt.
Rnr.151896.

Bmw X3 3.0 Diesel 11/2005 ek.48þús.
Sjálfskiptur. Leður. Ökutæki er í sal.
Ásett verð 4.480.000.- Rnr.285461.

CHRYSLER Town - country limited
awd. Árgerð 2001, ekinn 195
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.stow&go
Verð 890.000. Rnr.333497. mikið
endurnýjaður bíll.

OPEL Zafira tourer dísel. Árgerð
2012, ekinn 2 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.690.000. Rnr.990400.
Staðgreiðsluverð kr: 4.990.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

VW Passat Comf. Eco
Lancer station 4x4 árg. 1998 , ný
timareim , sk. ‚14 , litur vel út, ekinn
219.000 km, verð 249.000, uppl. i
sima 615 2715.

Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 59.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

3.590.000,HYUNDAI Sonata GLS. Nýskr.
04/06, ekinn 172 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.150.000.
Rnr.151545.

Audi A6 2,0 T
VORTHEX heithúðun á allargerðir
pallbíla og fleira upplýsingar í
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Til sölu Suzuki grand vitara. Ný
skoðaður án athugasemda, góður bíll.
Ek. 134þ. Ásett verð 1.200þ Staðgr.
950þ. S. 846 5475 Elsa - 869 2960
Högni.

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð
2008, ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
krókur. Verð 5.990.000. Rnr.334301.
BÍLLINN LÍTUR ALLUR MJÖG VEL ÚT,
MJÖG GOTT EINTAK. er á staðnum.

Árgerð 2007, bensín
Ekinn 88.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

3.690.000,LAND ROVER Discovery Series II.
Nýskr. 04/02, ekinn 226 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 1.190.000.
Rnr.280571.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

VW Polo comfortline
Netbílar er nú þegar orðin ein
vinsælasta bílasalan í bænum. Beinið
viðskiptunum til okkar það mun
reynast yður happa drjúgt. Símakall
til bílasala yðar útvegar yður fullar
Upplýsingar.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2012,
ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000. Rnr.230104.

1,4. Árgerð 2012, bensín
Ekinn 21.000 km, beinsk.
Ásett verð:

2.450.000,Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu
framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

VW Touareg R5 2,5
TDi. Árgerð 2004, dísil
Ekinn 136.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

KIA Ceed lx 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð
2012, ekinn 28 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.590.000. Rnr.990342.
Staðgreiðsluverð kr: 2.900.000,-

ISUZU D-MAX. Nýskr. 09/07, ekinn
aðeins 40 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.090.000. Rnr.141550.

3.490.000,-

HYUNDAI Getz GLS. Nýskr.
06/08, ekinn 92 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.590.000.
Rnr.280683.

Kia Rio 2007 Diesel ekinn 91.000 km
áhv 797.000 - afb. 24.000 Verð kr.
1.390.000 Uppl. í s. 897 2535 Róbert.

FIAT Liberty ti662 lmc ducato. Árgerð
2007, ekinn 21 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 9.900.000. markísa -sólarsella
ofl. Skoðar Skipti á Sumarbústað
Rnr.230187.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2009,
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.490.000. Rnr.990280.
Staðgreiðsluverð kr: 5.950.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

MM Pajero Instyle3,2

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu í
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 29.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:

9.390.000,-

Passat Eco fuel bensin/metan 2012.
ek. 20 þús ssk. verð.4,5 m. tilboð .4,2
m skoða skipti s. 847 7663

Laugavegi 174 · S.590 5040

heklanotadirbilar.is

TOYOTA Auris Terra. Nýskr. 05/08,
ekinn 87 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.890.000. Rnr.280527.
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Vinnuvélar

Hreingerningar
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Heilsuvörur
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

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

Býð upp á gott nudd. Afslappandi og
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin.
105 Rvk/síðumúli S. 894 4817.
Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan
svæði 112. Uppl. S: 693 0348 eða
823 5669.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
TIL SÖLU FORD TRANSIT

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

árgerð 2005 akstur 69 þ.km.Dísel
5 manna 2402 cc. slagrými 4 dyra
4 strokkar beinskipting, 6 gíra 138
hestöfl. Afturhjóladrif 3075 kg.
Aukahlutir & búnaður: Bökunarofn
, Eldavél ,Gaskútur ,Heitt vatn ,
Ísskápur , Kalt vatn , Rafmagnstengi
230V , Salerni ,Útvarp , Veltistýri
/Vökvastýri. Ný dekk, markísa,
spennir12v/220 pizzaofn,og mfl.
Vel með farinn bíll.
Upplýsingar í síma 893-8075.

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

Garðyrkja

Ökukennsla
LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum til á lager lok í stærðum,
217x217, 217x235, 235x235, 217x174,
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðinum í dag. Litir:
Brúnt eða Grátt. www.Heitirpottar.is
Sogavegur 3, Sími 777 2000.

Vespur

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG,
uppþvottavélar, Ford Exblorer ‚96
nýskoðaður ‚14, frystikista, eumenia
með þurrkara, eldavélar, hjólastóll,
mikið af ódýrum dekkjum og felgum.
S. 896 8568.

Óskast keypt

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

KAUPI GULL !

SÓLPALLA/PARKET-SLÍPUN

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR

Reiðhjól

Ódýr og mjög vandaður garðsláttur
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

Bókhald

Lyftarar
Gerum við allar gerir reiðhjóla. Fljót
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

Alhliða bókhaldsþjónusta fyrir
fyrirtæki og einstaklinga. Við stofnum
einkahlutafélag, opnum vsk númer
og komum þér af stað ókeypis. AP
Bókhaldsþjónustan s. 698-8985
petur@apbokhald.is

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-12. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

Spádómar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð
35 metrar. S. 893 3573.

Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

MÁLARAMEISTARI

Kajakar
Sjókajak og kajakgalli til sölu. Tilboð
óskast! frekari upplýsingar í síma 8956703 eða unnarleifs@siminn.is

Varahlutir
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
s: 896 8568.
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 &
egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

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

Húsaviðhald

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

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren,
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

Parket og sólpallaslípun um allt
land.20 ára reynsla og þjónusta.
Hágæða efni eins og Junckers
og Bona. www.parketmeistarinn.
is 7728100. Geymið auglysinguna.
Smíðum gólfefnalista eftir máli.

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.

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

Rafvirkjun

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Til bygginga

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

Önnur þjónusta

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?

Húsnæði í boði
GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb. á Funahöfða 17a og
19 og Dalshraun 13 Hfj. Rooms for 1-2
persons in Funahöfða 17a -19 Rvk and
Dalshraun 13 Hfj.

Uppl/info í S. 824 4535.
frá kl. 12-18.
www.leiguherbergi.is
Einstaklingsíbúð til leigu á svæði 201.
e. kl. 17 s. 893 3475.

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

Atvinnuhúsnæði

HÖFUM TIL LEIGU
MARGSKONAR
ATVINNUHÚSNÆÐI.
Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar
og Lagerhúsnæði
- Allar mögulegar stærðir Hafðu samband.
jonvikingur@fyrst.is,
Símar 533 1316 - 892 1316 Alltaf opið.
Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði við
Dalveg í Kópav. Uppl. e. kl. 17 s. 893
3475.
70m2 salur í Steinhellu. 4,2m innk.
dyr, hentar f. lager. Gott útipláss. Uppl.
893-2550.

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð til
sölu eða leigu. Lofthæð: 3,9 m. Hurð
3,6 m. Góðir gluggar. Sýningarbil á
staðnum. Facebook/Steinhella 14. S:
660-1060 og 661-6800.

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

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

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

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar.
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

Búslóðaflutningar

Pípulagnir

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

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla.
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

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

BJÖSSI MÁLARI KEMUR
HÚSINU Í STAND!

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

Nudd

Málarar

Fellihýsi

Hjólbarðar

Tökum að okkur parket og
sólpallaslípun, parketlagnir og
viðgerðir. Vönduð vinna og frábær
verðtilboð. Láttu okkur gera þér tilboð
og gera parketið/pallinn eins og nýjan.
Uppl. í s. 773 4949.

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið.
Leitið til fagmanns og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

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

GEYMSLUR.COM
HARÐVIÐUR TIL HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á: WWW.VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

Verslun

Við bjóðum upp á eftirfarandi:
Götusópun
Gangstéttarsópun
Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is
S: 577 5757 eða gamur@gamur.is

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

Atvinna í boði

Óskar eftir þjónustuliprum
starfsmönnum í hlutastarf. Aðeins
18 ára og eldri. Sækja um á castello@
simnet.is eða í s. 824 1221 e. kl. 10.
Vélavörður óskast á 70 tonna
rækjubát. Uppl. s. 866 9874.

VEGAMÁLUN EHF.
óskar eftir að ráða duglegan starfskraft.
Meirapróf skilyrði. Umsóknir sendist á
netfangið georg@vegamalun.is”

Tilkynningar

Til sölu
Sem nýr svefnsófi með rúmfatageymslu
til sölu. Kostar nýr í Dorma 77þ. selst á
60þ. Uppl. 867 8068.

Allar vörur á 50-80% afslætti. Gerðu
frábær kaup. Lagersalan Faxafeni 12.

Torfærukeppni í Jósepsdal til styrktar
langveikum börnum 26 Maí kl. 13.00
miðaverð 1500 frítt fyrir 12 ára og yngri.
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SUDOKU
LÉTT

SPENNANDI
SJÓNVARPSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

PONDUS

Eftir Frode Øverli

GREY’S ANATOMY

HIÐ BLÓMLEGA BÚ

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.

Myndasögur

Ekki missa af hörkuspennandi lokaþætti af vinsælustu
erlendu þáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi.

20:05

ÞUNG

6

Nei!

Farðu heim,
Ívar!

Nei, sjáðu hver er
vaknaður!

Við erum
að opna!

Hhhátt.....
atími?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Glæný þáttaröð um meistarakokk frá Manhattan sem snýr
aftur í íslenska sveit til að kynnast íslenskri matarmenningu.

Ekki trúa Hilmari
Hilmarssyni ef hann
segir að ég hafi étið
heimalærdóminn hans...

21:40
LÆRKEVEJ

BARNALÁN

Bráðskemmtileg dönsk þáttaröð með kolsvörtum húmor um
lífið í úthverfi þar sem allir íbúarnir eiga eitthvað leyndarmál.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Geturðu litið eftir börnunum í hoppurólunum á meðan ég elda matinn?

Allt í fína?

Viltu skipta?

Já, ekkert mál.

22:00
ØRNEN

Vinsælir danskir spennuþættir sem fjalla um Hallgrím Örn,
hálf-íslenskan mann sem rannsakar alþjóðaglæpi.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Því meira verður um þjófa og ræningja sem lög og fyrirskipanir eru fleiri.
- Lao Tse

22:00

THE PELICAN BRIEF

Spennumynd byggð á sögu eftir John Grisham með Denzel
Washington, Juliu Roberts og Sam Shepard í aðalhlutverkum.
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KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. bein, 3. í röð, 4. formaður, 5. dýrahljóð, 7. merkastur, 10. segi upp, 13.
af, 15. bylta, 16. hald, 19. óreiða.
LAUSN

17

20

Evrópumótinu í skák lauk fyrir
skemmstu með sigri Úkraínumannsins Alexander Moiseenko. Í skák
dagsins frá mótinu mætast Firat og
Brunello.

LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. eftir hádegi, 8. nafar,
9. sægur, 11. tveir eins, 12. bit, 14.
fótmál, 16. tveir eins, 17. beita, 18.
drulla, 20. 49, 21. krukka.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. eh, 8. bor, 9. ger,
11. rr, 12. glefs, 14. skref, 16. tt, 17.
áta, 18. aur, 20. il, 21. krús.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. áb, 4. forseti, 5.
urr, 7. helstur, 10. rek, 13. frá, 15. fall,
16. tak, 19. rú.

18

Svartur á leik Ítalski stórmeistarinn
lék hér 42.-Hxc2+! og hvítur gafst
upp því hann er óverjandi mát eftir
43. Rxc2-Rf4+ 44. Kg1-Dd1+ 45. Kf2De2+ 46. Kg1-Dg2#.
www.skák.is Íslandsmótið í skák
hefst 31. maí.

www.lyfja.is
- Lifi› heil

Leggðu sumarið
að fótum þér
Göngutaska Lyfju
Göngutaska Lyfju er góður ferðafélagi hvort sem leiðin er löng eða
stutt. Festu hana í beltið eða stingdu henni í bakpokann. Byrjaðu
gönguferðina á því að koma við í Lyfju og nýttu ferðina til að fylla á
sjúkrakassann í bílnum eða bústaðnum. Göngum inn í sumarið með
allt á vísum stað.

Vulkan

Lóritín

Regenovex

Vulkan hita- og stuðningshlífar. Mikið úrval
fyrir hæla, kálfa, hné, læri, nára og bak. Gott
verð.

Lóritín 10 mg í 10, 30 og 100 stykkja
pakkningum. Fæst án lyfseðils.

Regenovex er skjót og náttúruleg lausn gegn
eymslum í liðum. Gel og perlur til að taka
inn. Þú ﬁnnur árangurinn samstundis.

Heelen
eelen

Solaray

Dr. Comfort

Gelhlífar fyrir ökklakúlur og
fyrir hæl og rist.
+ Engar blöðrur
+ Ekkert lím
+ Ekkert klístur
+ Hægt að nota aftur og aftur

Astaxanthin hjálpar líkamanum
að ná sér eftir æﬁngar og áreynslu.
Örvar litafrumur og verndar húðina.
IbuActin er náttúrulegur bólgu- og
verkjastillir fyrir allan líkamann.

Vandaðir sokkar í gönguferðirnar í sumar.
Hlífa fótunum einstaklega vel. Fást bæði
svartir og hvítir.

Lágmúla
Laugavegi
Smáralind

Smáratorgi
Borgarnesi
Grundarﬁrði

Stykkishólmi
Búðardal
Patreksﬁrði

Ísaﬁrði
Blönduósi
Hvammstanga

Skagaströnd
Sauðárkróki
Húsavík

Þórshöfn
Egilsstöðum
Seyðisﬁrði

Neskaupstað
Eskiﬁrði
Reyðarﬁrði

Höfn
Laugarási
Selfossi

Grindavík
Keﬂavík

ÞÚ FINNUR GJÖFINA Í PENN
VANDAÐAR FERÐATÖSKUR FRÁ TRAVELITE


DIVOiWWXU

V
Verð
ð nú
úk
kr. 16
16.399,399
Verð áður kr. 20.499,Stærð 71 cm

V ð nú
Verð
úk
kr. 15.199,15 199
Verð áður kr. 18.999,Stærð 61 cm

Verð
V ð nú
ú kr.
k 12.799,12 799
Verð áður kr. 15.999,Stærð 51 cm

Til í svörtu og rauðu

Til í svörtu og rauðu

Til í svörtu og rauðu

SÉRHVER HLUTUR Á SINN STAÐ
SPJALDTÖLVUR OG SÍMTÆKI
FYRIR SPJA
- Hleður snjallsíma, iPod og spjaldtölvu.
- Mögulegt að vinna á vélbúnað meðan á hleðslu stendur.
- Hleður allt að 4 tæki
tæ í einu.
- USB tengi.
- Hleðslukaplar fylg
fylgja (Mini USB og Micro USB)
- Fáanlegt í hvítu og svörtu

EYMUNDSSON
GJAFAKORTIÐ
Með gjafakorti Eymundsson getur
viðtakandi valið sína gjöf sjálfur.


DIVOiWWXU

Verð nú kr. 19.990,Verð áður kr. 24.990,Til í svörtu og hvítu

Penninn og Eymundsson um land allt.
3HQQLQQ
+DOODUP~OD
6tPL
KDOODUPXOL#SHQQLQQLV

(\PXQGVVRQ
$XVWXUVWUWL
6tPL
DXDIJU#H\PXQGVVRQLV

(\PXQGVVRQ
¸OIDEDNNDE0MyGG
6tPL
0-DIJU#H\PXQGVVRQLV

(\PXQGVVRQ
.ULQJOXQQLQRUÍXU
6tPL
.USH#H\PXQGVVRQLV

(\PXQGVVRQ
.ULQJOXQQLVXÍXU
6tPL
%.DIJU#H\PXQGVVRQLV

(\PXQGVVRQ
6NyODY|UÍXVWtJ
6tPL
YHUVOXQVNRODYRUGXVWLJ#
H\PXQGVVRQLV

(\PXQGVVRQ
6PiUDOLQG
6tPL
VPDUDOLQG#H\PXQGVVRQLV

(\PXQGVVRQ
6WUDQGJ|WX+DIQD
6tPL
+IODJHU#H\PXQGVVR

NANUM OG EYMUNDSSON
)M|UXYHUÍODXQLQ



)MyUÍDELQGL
tIORNNQXP
»VODQGtDOGDQQD
UiV

Vildartilboð kr. 7.699,-

Vildartilboð
Vildarti
tilb
ti
ilboð
ð kr.
kr 15
15.999,-

Fullt verð kr. 8.999,Mannvist -sýnisbók íslenskra fornleifa

Fullt verð kr. 8.999,Bílar - í máli og myndum

Fullt verð kr. 18.999,Ísland í aldanna rás 2001- 2010

Fullt verð kr. 15.999,Upphafið

Klj^Ydd]_Zck]eghfYjd]k]f\mek fl^jY^gjd]a^YffY&

?dµkad]_Zcmek_m^YjYjlµcakafkk]emeZqdla*(&d\affa&

KY_YdYf\kg_ bYj~j^j~~ja&

Mhh`Y^akhYffYjbYjk_mfY^j~^qjklmlg_ Yjlad
eYmjaffcge^jYe~kbfYjknaa&

Vildartilboð kr
kr. 6
6.999
999,-

Vildartilboð kr. 12.999,-

Vildartilboð kr. 2
2.299
299,-

Vildartilboð kr. 3.999,-

Fullt verð kr. 14.999,Golf á Íslandi - askja

Fullt verð kr. 2.499,Íslensk orðsnilld

Fullt verð kr. 5.499,Íslenzkir þjóðhættir

NaYe]klYjaln]jck]e_]^mj`]^mjn]jal
me_gd^~ákdYf\a

>d]q_gjg_ladnalfYfajjkd]fkcmecnµme
g_Zce]fflYh]jdme&

?jmf\nYddYjjalme b`µllag_ blj]^laj
k jYBfYk^j~@jY^fY_ada&

Vildartilboð kr. 2.599,-

Vildartilboð kr. 8.999,-

Vildartilboð kr. 3.599,-

Vildartilboð kr. 12.999,-

Fullt verð kr. 2.999Leyfðu mér að segja þér sögu

Fullt verð kr. 9.999,Stuð vors lands

Fullt verð kr. 4.299,Örugg tjáning

Fullt verð kr. 14.899,Málverk/Pantings innbundin

:cafk]e^Yja`]^mjka_mj^jme`]aeaffc]ffaj
d]k]f\meYZµlY]a_ad^g_kcadbYkb~d^Yfka_Z]lmj

KY_Y\µ_mjlfdaklYj~ákdYf\a&

?j~g_Y^]jajk]e`b~dhY jYdYkl
jq__ag_^µjfakYekcahlme&

:deYeqf\aj=__]jlkH lmjkkgfYj]jm]af
]cclmklmg_\~mklmn]jckd]fkcjYjkYeleYdaklYj&

Fullt verð kr. 7.999,Stóra saumabókin
åeakkYf\a`Yf\Zc^qjajYddYk]e~`m_Y
`Y^Y~kYmeYkcYh

DUILUÍL

RQLV

Vildartilboð kr. 12.999
2 999,-

Vildartilboð kr. 7.999,-

3HQQLQQ.HIODYtN
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Gilitrutt á ﬂakk um landið
Leikhópurinn Lotta frumsýnir nýtt leikrit byggt á þjóðsögunni um Gilitrutt í Elliðaárdal í dag. Að minnsta
kosti sjötíu sýningar eru á dagskrá í sumar, úti í náttúrunni á um ﬁmmtíu stöðum um allt land.

námskeið
"Crash course"
í júní

Skráning er hafin

Einkatímar
2x í viku í 4 vikur

Skráning í síma

581 1281
www.gitarskoli.is

„Þetta er algjör fjölskyldusýning
þar sem við laumum inn bröndurum fyrir fullorðna fólkið líka.
Við höfum oft fengið að heyra
að þeir fullorðnu séu ekki síður
spenntir að koma en yngri áhorfendurnir og það þykir okkur
mikið og gott hrós,“ segir Sigsteinn Sigurbergsson, einn stofnenda Leikhópsins Lottu.
Leikhópurinn Lotta frumsýnir í dag verkið Gilitrutt og
fer Sigsteinn með titilhlutverkið
í sýningunni. „Þótt ég leiki kerlinguna þá heldur hún samt sínu
kyni. Persónan hennar er svolítið í anda grínkaraktersins
Dame Edna Everage nema hún
er með stærra nef og verr innrætt,“ segir hann og hlær. „Hún
á yngri bróður, Bárð tröllastrák,
sem er algjört gæðablóð en Gilitrutt reynir sitt besta til að herða
hann og gera hann vondan,“
bætir hann við.
Auk ævintýrisins um tröllskessu na Gi litr utt f léttast
sögurnar um Geiturnar þrjár
og Búkollu inn í verkið. „Þetta
er bara eitt heljarinnar tröllaævintýri þar sem Gilitrutt
bregður sér í hlutverk ýmissa
trölla,“ segir Sigsteinn.
Sýningin verður frumsýnd í
hólmanum í Elliðaárdalnum í
dag klukkan 18, en Leikhópurinn Lotta er einstakur fyrir þær
sakir að hann sýnir verk sín alltaf utandyra.
Þetta er sjöunda árið sem leikhópurinn er starfandi og segir
Sigsteinn þau aldrei hafa þurft
að fresta sýningu vegna veðurs
hingað til. Nokkur dæmi séu þó
um að færa hafi þurft sýninguna
inn í hús.
„Rokið er okkar versti óvinur
og hefur stundum gert okkur
óleik. Það er alveg hægt að
vinna í kringum rigninguna,
við blotnum bara og þurrkum
okkur svo. Fólk er líka með
ólíkindum duglegt að mæta í

LEIKUR
GILITRUTT Sig-

steinn bregður
sér í hlutverk
tröllskessunnar,
sem heldur
kyni sínu þó að
hún sé leikin af
karlmanni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

pollagallanum,“ segir hann. Nú
þegar hafa sjötíu sýningar á verkinu verið settar niður í sumar á
um fimmtíu stöðum um land allt.
Sigsteinn segir hópnum það mikið
í mun að allir sem hafa áhuga
hafi tök á að sjá sýninguna. „Við
sýnum líka í litlu sætu bæjarfélögunum þar sem mæta kannski
bara fimm og höfum gaman af
því.
Við reynum að dreifa sýningunum þannig um landið að það
sé aldrei of langt fyrir neinn að
koma.“
tinnaros@frettabladid.is

200
POTTURINN STEFNIR Í

FÍTON / SÍA

SUMAROPNUN, SÖLU LÝKUR KL. 16
Fyrsti vinningur stefnir í 120 milljónir og Ofurpotturinn stefnir í 80 milljónir.
r.
Ekki gleyma að vera með, fáðu þér miða fyrir klukkan fjögur í dag á
næsta sölustað eða á lotto.is

Dame Edna Everage
Sigsteinn segir persónu Gilitruttar
minna á grínpersónuna Dame Edna
Everage. Sú er skáldverk Ástralans
Barrys Humphries og hefur hún náð
heimsfrægð frá því hún kom fyrst
á sjónarsviðið árið 1955. Þekktust
er hún fyrir útlit sitt: fjólubleikt
hárið, kattargleraugun og skrautlegar
flíkur. Persónan hefur meðal annars
stjórnað spjallþætti, leikið í fjölda
bíómynda og gefið út nokkrar bækur,
þar á meðal sjálfsævisögu sína.

120.000.000
+80.000.000

ALLTA
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VERTU Á STAÐNUM
LÁTTU AÐ ÞÉR KVEÐA
VERTU VELKOMIN Á MÁLSTOFU Á VEGUM NIKON Í HÖRPU 28. MAÍ MILLI KL. 12 OG 19.
Harpa, tónlistar og -ráðstefnuhúsið í Reykjavík

Getur þú sagt góða sögu með þínum ljósmyndum?
Nærðu að fanga töfra augnabliksins? Viltu kynnast
því sem fær fólk til að láta að sér kveða?
Nikon er stolt yﬁr því að bjóða þér á málstofu með hinum
heimsþekkta ljósmyndara Mattiasi Klum.
Ljósmyndarinn Mattias Klum er heimsþekktur fyrir myndir
sínar af dýralíﬁ, náttúruperlum og stöðum sem eru
þekktir fyrir fjölbreytt menningarlíf og litskrúðuga náttúru.

Ljósmyndir Mattiasar eru frægar fyrir listræna dýpt og
bera persónulegum stíl Mattiasar fagurt vitni.
Á málstofu Nikon í Hörpu gefst gestum kostur á að sjá verk
Mattiasar og spyrja hann út í þau. Á málstofunni verður einnig
hægt að ræða við vörusérfræðinga Nikon og kynna sér
fjölbreytt úrval af hágæða myndavélum og ljósmyndabúnaði.
Ókeypis er á málstofuna meðan húsrými leyﬁr.
Skráðu þig á heimasíðunni
http://beingthere.nikon.is

5%
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Innri maður í iðrum jarðar
BAKÞANKAR
Ragnheiðar
Tryggvadóttur

EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS
 AV

H.V.A. - FBL

T.K. - Kvikmyndir.is

ýÀ

FAST & FURIOUS
STAR TREK 3D

5.20, 8, 10.40(P)
5.20, 8, 10.40

MAMA
OBLIVION

8
5.30, 10.10

að upplifa allir einhvern tímann eitthvað
sem sýnir hvað í þeim býr. Stundir þar
sem kringumstæður verða þess konar að
það reynir verulega á og innri maður sýnir
sig. Svoleiðis kringumstæður geta verið
misjafnar og auðvitað misalvarlegar eins
og gengur. Við erum ekki öll gerð úr sama
grautnum. Það sem einum þykir smámál
getur slegið annan út af laginu.
sem svona aðstæður voru búnar til og
venjulegt fólk leysti verkefni, miserfið og
misgeðsleg. Oftar en ekki snerust áskoranirnar um það hversu háan þröskuld fólk
hafði gagnvart ógeðslegheitum. Ég mátaði
mig gjarnan við aðstæðurnar að gamni.
Ímyndaði mér hvernig ég brygðist við.
Gæti ég etið soðið svínseyra eða yfirstigið
óstjórnlega lofthræðslu, ég sem fór einu
sinni að skæla í stólalyftunni í Bláfjöllum?

É5

.<1178ìe50É/,èÉ

(,167567$63(1180<1'680$56,16

stóískri ró umber ógeðfelldar aðstæður eða
þeim sem missir stjórn á sér með óhljóðum?

ÉG var stödd í Hvalfjarðargöngunum í
fyrrakvöld. Fjölskyldan átti langt ferðalag
að baki en var samt nokkuð vel stemmd.
Allir saddir eftir pylsustopp og Eurovisionsöngvar hljómuðu úr aftursætinu.
KANNSKI var það myrkrið í göngunum,

ÉG horfði stundum á sjónvarpsþætti þar

.9,.0<1'$Ó59$/,è(5Ì6$0%ÌÐ8180
É7233180Ì

Þ

loftleysið í bílnum eða kannski hafði
afgreiðslumaðurinn í sjoppunni ekki skipt
um vatn í pylsupottinum lengi. Það er ekki
gott að segja. Vel undir sjávarmáli fóru að
heyrast óhugguleg hljóð úr aftursætinu.
Einhverjum var illt. Ég teygði höndina aftur
í til að strjúka vanga, gat lítið annað gert.
Þá fann ég skyndilega í lófa mínum það sem
áður hafði verið í brauði, með tómatsósu og
steiktum.

DJÚPT í iðrum jarðar, lokuð inni í bíl og

EKKI það að þol fólks fyrir því hversu
margar kóngulær mega skríða á höfði
þess segi til um styrkleika hið innra, eða
hversu mikið magn soðinna grísainnyfla fólk getur innbyrt án þess að kasta
upp. Eða hvað? Hverjum myndum við
treysta betur fyrir lífi okkar, þeim sem með

engrar undankomu auðið. Nú reyndi á.
Halda þar til við kæmumst út? Eða sleppa.
Ég barðist við minn innri mann sem vildi
sleppa, kippa að sér hendinni, veina,
stökkva út.

ÉG hélt.

Ray Manzarek látinn
Nánasti samstarfsmaður Jims Morrison í The Doors glímdi við veikindi.
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Ray Manzarek, hljómborðsleikari, lagahöfundur og einn stofnenda hljómsveitarinnar The Doors
lést á mánudagskvöld. Hann var 74
ára gamall og hafði glímt við erfið
veikindi í nokkurn tíma.
Manzarek er best þekktur fyrir
að hafa, ásamt rokkstjörnunni Jim
Morrison, stofnað hljómsveitina
The Doors árið 1965. Aðrir hljómsveitarmeðlimir voru trommarinn
John Densmore og gítarleikarinn
Robby Krieger. The Doors hefur
selt vel yfir 100 milljón plötur á
ferlinum og flutt lög á borð við
„Light My Fire“ og „Riders on The
Storm“ sem flestir tónlistaráhugamenn ættu að þekkja.
Margir þekktir tónlistarmenn
vottuðu Manzarek virðingu sína
á hinum ýmsu samfélagsmiðlum í
kjölfar andláts hljómborðsleikarans. Slash, fyrrverandi gítarleikari Guns‘n Roses, sagði The Doors
í sínum huga hafa verið merkisbera Los Angeles-hljómsins. „Hún
var fyrsta hljómsveitin sem ég
heyrði í eftir að ég kom frá Eng-

THE DOORS Ray Manzarek, annar frá hægri, ásamt félögum sínum í The Doors.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Futuregrapher
með smáskífu

Bac Films með
söluréttinn á Fúsa
Franska fyrirtækið Bac Films hefur
tryggt sér alþjóðlega söluréttinn á
næstu kvikmynd Dags Kára, Fúsi.
Bac Films annaðist einnig sölurétt
á mynd Baltasars Kormáks, Djúpið,
og seldi hana til þrjátíu mismunandi
svæða. BlueEyes, sem er í eigu Baltasars og Agnesar Johansen, framleiðir einmitt Fúsa, sem áður gekk
undir nafninu Rocketman.
„BlueEyes var ánægt með hvað
við gerðum við Djúpið og vildi halda
samstarfinu áfram með Fúsa,“ sagði
Gilles Sousa hjá Bac Films. Fúsi
fjallar um 43 ára mann sem býr enn
hjá móður sinni. Myndin lýsir því
hvernig hann tekur eitt lítið skref
fram á við á þroskabrautinni eftir
að hann kynnist konu og átta ára
syni hennar. Með aðalhlutverkið fer

ALL ROADS LEAD TO THIS
EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS!

5%

fyrir að spila bassalínur The
Doors með vinstri hendinni
á orgelið og því var enginn
bassaleikari í hljómsveitinni.
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Franska fyrirtækið Bac Films hefur tryggt sér
alþjóðlega söluréttinn á Fúsa, mynd Dags Kára.

SMÁRABÍÓ GLERAUGU SELD SÉR
FAST & FURIOUS
KL. 5 - 8 - 10.45
FAST & FURIOUS LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.45
STAR TREK 3D
KL. 5 - 8 - 10.45
STAR TREK
KL. 5.15 - 8
THE CALL
KL. 10.45
EVIL DEAD
KL. 8 - 10.10
LATIBÆR
KL. 3.30
THE CROODS 3D ÍSL. TAL KL. 3.30
THE CROODS 2D ÍSL.TAL KL. 5.45

➜ Ray Manzarek var þekktur

landi, Light My Fire. Ég gleymi því
aldrei,“ sagði Slash. Aðrir sem hafa
tjáð sig um andlát Manzareks eru
Billy Idol, Simon Le Bon, söngvari Duran Duran, Krist Novoselic,
fyrrverandi bassaleikari Nirvana,
og rapparinn Chuck D, höfuðpaur
The Doors.
- ósk

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
FAST & FURIOUS
KL. 6 - 9
12
THE GREAT GATSBY 3D ÓTEXTAÐ KL. 9
12
THE GREAT GATSBY
KL. 6 - 9
12
PLACE BEYOND THE PINES KL. 6 - 9
12
FALSKUR FUGL
KL. 6
14
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ

12
12
12
12
16
18
L FAST & THE FURIOUS 6 KL. 5.40 - 8 - 10.20
L MAMA
KL. 8 - 10
L NUMBERS STATION KL. 6

12
16
12

DAGUR KÁRI Næsta mynd Dags Kára
nefnist Fúsi. Hún hét áður Rocketman.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gunnar Jónsson sem margir kannast við úr Fóstbræðraþáttunum.
Þetta er fjórða mynd Dags Kára,
sem hefur hefur áður leikstýrt Nóa
albínóa, Voksne mennesker og The
Good Heart, sem kom árið 2009.

Raftónlistarmaðurinn Futuregrapher hefur sent frá sér smáskífuna Fjall. Hún kemur út hjá
íslensku útgáfunni Lagaffe Tales
og inniheldur endurhljóðblandanir frá Moff & Tarkin og Jónbirni og Siggatunez. Eitt aukalag
er á skífunni sem nefnist Bjarni.
Listakonan Jelena Schally sér um
raddir á Fjalli.
Futuregrapher er listamannsnafn
Árna Grétars, sem hefur verið
atkvæðamikill í íslensku raftónlistarsenunni. Fyrsta platan hans
í fullri lengd,
LP, kom út
í fyrra við
góðar undirtektir.
NÝ SMÁSKÍFA Future-

grapher hefur
sent frá sér
smáskífuna
Fjall.

EFTIR

ÓMAR RAGNARSSON

IN MEMORIAM?

(L)

18:00

HANNAH ARENDT

(12)

17:50

THE HUNT (JAGTEN)

(12)

20:00, 22:10

(L)

Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

ON THE ROAD

20:00

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

DÁVALDURINN

(16)

22:20

ON THE ROAD

HANNAH ARENDT

IN MEMORIAM?

JAGTEN

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
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SPORT
Stjörnuvöllur

1-1

Guðm. Árs.
Guðmundss. (7)

Mörkin: 1-0 Michael Præst (15.), 1-1 Bjarni
Ólafur Eiríksson (59.)
STJARNAN (4-4-2): Ingvar Jónsson 6 - Jóhann
Laxdal 5, Daníel Laxdal 6, Martin Rauschenberg
6, Hörður Árnason 5 – Kennie Knak Chopart 5
(45., Ólafur Karl Finsen 4), Atli Jóhannsson 4 (46.,
Baldvin Sturluson 5), Michael Præst 6, Halldór
Orri Björnsson 7 - *Veigar Páll Gunnarsson 7,
Garðar Jóhannsson 5.
VALUR (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 6 - James Hurst
5, Magnús Már Lúðvíksson 5, Bjarni Ólafur Eiríksson 6, Jónas Tór 5 - Haukur Páll Sigurðsson 6, Iain
James Williamson 7 (86., Kolbeinn Kárason -),
Rúnar Már Sigurjónsson 7 - Arnar Sveinn Geirsson
4 (46., Matthías Guðmundsson 6), Kristinn Freyr
Sigurðsson 6 (69., Andri Fannar Stefánsson 5),
Björgólfur Hideaki Takefusa 5
Skot (á mark): 11-6 (5-3)

Horn: 7-1

Varin skot: Ingvar 2 - Fjalar 3.

Norðurálsv.

2-0

Þóroddur
Hjaltalín (6)

Mörkin: 1-0 Joakim Wrele (45.), 2-0 Hallur
Flosason (49.)
ÍA (4-3-3): *Páll Gísli Jónsson 7 - Theodore
Eugene Furness 6, Ármann Smári Björnsson 5,
Kári Ársælsson 5, Jan Mikael Berg 5 – Jóhannes
Karl Guðjónsson 5, Maksims Rafalskis 6, Hallur
Flosason 6, (74., Einar Logi Einarsson -) – Andri
Adolphsson 6 (81., Aron Ýmir Pétursson -), Joakim
Wrele 6, Eggert Kári Karlsson 5, (69., Þórður
Birgisson 5).
FRAM (4-4-2): Ögmundur Kristinsson 5 - Alan
Lowing 5, Ólafur Örn Bjarnason 5, Bjarni Hólm
Aðalsteinsson 5, Jordan Halsman 5 - Jón Gunnar
Eysteinsson 4, (58., Haukur Baldvinsson 5), Viktor
Bjarki Arnarsson 4, Hólmbert Aron Friðjónsson 6,
(81., Helgi Sigurðsson -), Halldór Hermann Jónsson 5 - Kristinn Ingi Halldórsson 5, (87. Almarr
Ormarson -), Steven Lennon 5.
Skot (á mark): 4-9 (2-4)
Varin skot: Páll Gísli 4 - Ögmundur 0.

Horn: 3-4

Hópurinn að mótast
Sigurður Ragnar Eyjólfsson valdi 23 leikmenn í landsliðið fyrir æﬁngaleik gegn
Skotum þann 1. júní. 23 leikmenn fara út á EM í Svíþjóð í sumar og er þetta
sterkasti hópur Íslands að mati landsliðsþjálfarans í dag.
FÓTBOLTI Í gær voru fimmtíu
dagar í að EM kvenna hæfist í
Svíþjóð en landsliðsþjálfarinn
Sigurður Ragnar Eyjólfsson tilkynnti þá 23 manna leikmannahóp
fyrir æfingaleik gegn Skotum á
Laugardalsvelli þann 1. júní næstkomandi.
Þjálfarinn valdi alla sterkustu
leikmenn sína í hópinn og gaf þar
með sterka vísbendingu um hvaða
leikmenn standa best að vígi til
að vinna sér sæti í EM-hópnum í
sumar. „Það kemur kannski betur
í ljós eftir leikinn gegn Skotum
hvernig staðan er á leikmönnum
en það er ljóst að við munum stilla
upp sterku liði,“ sagði Sigurður
Ragnar, sem endurheimti marga
leikmenn í liðið sem forfölluðust í
verkefni liðsins í vetur.
Þeirra á meðal er markahrókurinn Margrét Lára Viðarsdóttir sem
fór í stóra aðgerð í byrjun nóvember. „Almennt er talið að það taki
6-8 mánuði að jafna sig á aðgerðinni en hún hefur verið að spila
meira og meira með sínu félagsliði. Það hefur verið góður stígandi
hjá henni og hún fær nú fimmtíu
daga til viðbótar til að jafna sig.
Árangur hennar með landsliðinu
er einstakur og það er frábært
fyrir okkur að fá hana til baka,“
sagði Sigurður Ragnar.
„Aðalmálið er að hún losni
almennilega við meiðslin sem hún
hafði spilað með svo árum skipti,“
bætti hann við. eirikur@frettabladid.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Hörgslundur 9, Garðabæ
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30 - 18.00
IÐ

S

HÚ

Gunnar Jarl
Jónsson (7)

Mörkin: 0-1 Emil Pálsson (16.).
BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Vignir Gunnleifsson 7 - Tómas Óli Garðarsson (11., Jökull I.
Elísabetarson 6), Sverrir Ingi Ingason 5, Renee
Gerard Troost 6 (63., Árni Vilhjálmsson 4), Kristinn
Jónsson 7 - Finnur Orri Margeirsson 6, Guðjón
Pétur Lýðsson 5, Andri Rafn Yeoman 7 - Ellert
Hreinsson 5, Elfar Árni Aðalsteinsson 6, Nichlas
Rohde 4 (75., Viggó Kristjánsson).
FH (4-3-3): *Róbert Örn Óskarsson 8 - Jón Ragnar Jónsson 6, Guðmann Þórisson 7, Brynjar Ásgeir
Guðmundsson 6, Samuel Lee Tillen 5 – Dominic
Furness 7, Björn Daníel Sverrisson 7, Emil Pálsson
6 – Ólafur Páll Snorrason 4, Atli Guðnason 5 (72.,
Ingimundur Níels Óskarsson), Atli Viðar Björnsson
6 (80., Kristján Gauti Emilsson).
Skot (á mark): 6-8 (4-5)

Horn: 3-4

Varin skot: Gunnleifur 3 - Róbert 4.

PEPSI DEILDIN 2013
STAÐAN

KEMUR AFTUR Margrét Lára hefur skorað 69 landsliðsmörk.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Landsliðshópur Íslands gegn Skotum
Markverðir:
Þóra Björg Helgadóttir, Malmö
Guðbjörg Gunnarsdóttir, Avaldsnes
Sandra Sigurðardóttir, Stjörnunni
Aðrir leikmenn:
Katrín Jónsdóttir, Umeå
Edda Garðarsdóttir, Chelsea
Dóra María Lárusdóttir, Val
Margrét Lára Viðarsdóttir, Kristianst.
Hólmfríður Magnúsdóttir, Avaldsnes
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir, Chelsea
Sara Björk Gunnarsdóttir, Malmö
Katrín Ómarsdóttir, Liverpool

Rakel Hönnudóttir, Breiðabliki
Sif Atladóttir, Kristianstad
Hallbera Guðný Gísladóttir, Piteå
Fanndís Friðriksdóttir, Kolbotn
Dagný Brynjarsdóttir, Val
Harpa Þorsteinsdóttir, Stjörnunni
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, Arna-Bj.
Elísa Viðarsdóttir, ÍBV
Glódís Perla Viggósdóttir, Stjörnunni
Elín Metta Jensen, Val
Anna M. Baldursdóttir, Stjörnunni
Katrín Ásbjörnsdóttir, Þór

Opið hús fimmtud.
23. maí frá
kl: 17-17:30

OP

Kópavogsvöllur

0-1

Falleg 4-5 herbergja
sérhæð með bílskúr við
Rauðalæk í Reykjavík.
Íbúðin er skráð 120,8 fm
auk 30,9 fm sérstæðum bílskúr, sérinngangur. Eign á
frábærum stað miðsvæðis
í Reykjavík. Bílskúrinn er
fullbúinn með rafmagni og hita, nýleg hurð. Gluggar nýlega
yfirfarnir og endurnýjaðir að hluta og hús múrviðgert og
málað að utan. V. 42 millj.
Nánari upplýsingar veitir

KR
FH
Valur
ÍBV
Stjarnan
Breiðablik
Fram
Keflavík
ÍA
Þór
Fylkir
Víkingur Ó.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
2
1
1
0
2
1
0
0
2
0

0
0
0
1
1
2
1
2
3
3
2
4

Sunnudagur 26. maí: 18.00 Vík. Ó - Breiðablik. 19.15 Valur - Keflavík, FH - ÍA. 20.00
Fylkir - Þór. Mánudagur 27. maí: 19.15 Fram
- Stjarnan, 20.00 KR - Breiðablik.

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

60,é,5
HUXPPHêYDQDVPLêL
VHPyVNDHIWLUPLNLOOLYLQQX
+$1'$)/(+)

V

9(5.$0(11
HUXPPHêYDQDYHUNDPHQQ
VHPyVNDHIWLUPLNLOOLYLQQX

sölufulltrúi

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Mjög fallegt og vandað 344,3 fermetra einbýlishús á tveimur
hæðum. Mögulegt er að hafa sér íbúð í hluta kjallara hússins.
Frábært fjölskylduhús, sem hentar vel barnmörgum fjölskyldum.
Allt að 7 svefnherbergi geta verið í húsinu. Nýlegar innréttingar í
eldhúsi. Bjartar stofur með útgengi á verönd. Stór sjónvarpsstofa.
Ræktuð og falleg með stórri og skjólgóðri verönd til suðurs og stórri
steyptri innkeyrslu. Baklóðin er gróin með matjurtargarði og stórum
trjám. Frábær staðsetning með tilliti til að mjög stutt er í skóla,
leikskóla og þjónustu. Verð 79,9 millj.
Verið velkomin

Goðakór 9, Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30- 18.00
PIÐ

S

HÚ

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Allar nánari upplýsingar um
eignina veitir: Hilmar Jónasson
í S: 695-9500 eða á netfangið
hilmar@miklaborg.is

- með þér alla leið -

V

Verslunarhúsnæði 2x450 fm.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

O

Afar vandað og glæsilegt 202,7 fermetra einbýlishús á frábærum
útsýnisstað innst í götu við opið svæði. Vönduð gólfefni og gólfhiti í
öllu húsinu. Næturlýsing í veggjum og vönduð tæki í baðherbergjum
og í eldhúsi. Rúmgóð sofa með gólfsíðum gluggum að hluta.
Opið eldhús við stofu. Fjögur herbergi. Skjólgóðar svalir til austurs
og suðurs. Verð 64,9 millj.
Verið velkomin.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

12
10
8
7
7
6
5
4
3
3
2
0

NÆSTU LEIKIR

+$1'$)/(+)

Hilmar Jónasson

9-1
7-2
7-4
6-4
6-5
9-7
4-5
6-7
4-8
2-10
4-6
4-9

Til leigu er verslunarhæð með nægum
bílastæðum á áberandi stað við Mörkina.
Tvö samliggjandi verslunarrými alls 900 fm.
Jafnstórt lagerpláss ásamt gámaplássi á
jarðhæð. Laust fyrir haustið.

VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

MÖRG HUNDRUÐ VÖRUR
Philips
p Bluetooth
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HD
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3
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SmartViera SJÓNVARP
Verð áður 499.990
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20% AF
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HEYRNARTÓL
með allt að
40% AFSLÆTTI

UGARDA

MYNDAVÉLAR
með allt að
38% AFSLÆTTI

OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 - LAUGARDAGA 10-16

Olympus Pen DSLM
MYNDAVÉL MEÐ LINSU
Verð áður 79.990
Tilboð
ilboð 59.990
59.99
Sparið 20.000
25% AFSLÁTTUR

G

HLJÓMTÆKI
með allt að
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SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS
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22. maí 2013 MIÐVIKUDAGUR

DAGSKRÁ
> Stöð 2 kl. 20.55
Grey‘s Anatomy
Það er komið að lokaþætti níundu þáttaraðar af Grey‘s Anatomy á Stöð 2. Óveður geisar
í Seattle og það er mikið álag
á starfmönnum spítalans.
Rafmagnsleysi setur
allt úr skorðum og
dramatíkin er mikil.
Á sama tíma er
mikil ólga í ástamálum læknanna
og líf eins læknisins er í bráðri
hættu.

Í KVÖLD

Bylgjan kl. 6.50
Í bítið

Psych

Last Tango in Halifax

The Pelican Brief

SKJÁR 1 KL. 20.15 Shawn Spencer
og aðstoðarmaður hans, Gus, eru nú
mættir aftur. Shawn er sonur fyrrverandi lögreglumanns sem hefur þjálfað
hann í að taka eftir smáatriðum. Shawn
nýtir hæﬁleika sína í að aðstoða lögregluna við erﬁð mál, undir því yﬁrskyni að hann sé skyggn.

RÚV KL. 20.05 Þættir um þau Celiu og
Alan sem bæði eru á áttræðisaldri. Þau
hafa misst maka sína en þegar barnabörn beggja skrá þau á Facebook verður
það til þess að blása í glæður eldheits
ástarsambands þeirra, sem hafði átt sér
stað 60 árum áður.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 22.00 Bíómynd frá
1993 með Juliu Roberts í hlutverki
laganemans Darby Shaw sem óvænt
kemur upp um risastórt samsæri. Með
uppljóstruninni kemur hún sjálfri sér
og öðrum þó í mikla hættu. Með önnur
aðalhlutverk fara Denzel Washington og
Sam Shepard.

TV.COM8,9

8,3

52%

7,5

6,4

Morgunhanarnir Heimir
Karlsson og Kolbrún
Björnsdóttir vakna
með þjóðinni á hverjum virkum morgni.
Þau fara yﬁr helstu
fréttirnar, taka púlsinn á þjóðfélaginu
hverju sinni og
fá oft góða gesti
í stúdíóið. Gissur
Sigurðsson kíkir svo
við og segir fréttir
klukkan 7 og 8.

STÖÐ 2

DA M
GB ES
LA T L
Ð Á ES
ÍSL NA
AN
DI
*

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

16.40 Læknamiðstöðin (9:22) (e)

15.35 Meistarad. Evrópu: Sagan öll

17.25 Franklín

08.30 Ellen (150:170)

16.05 Pepsi-deildin: Breiðablik - FH

17.50 Geymslan (3:28) (e)

09.15 Bold and the Beautiful

17.55 Pepsi-mörkin 2013

18.15 Táknmálsfréttir

09.35 Doctors (86:175)

19.10 NBA: San Antonio - Memphis

18.25 Hið sæta sumarlíf (1:6) (e)

10.15 The No. 1 Ladies‘ Detective

21.00 2013 Augusta Masters sam-

18.54 Víkingalottó

Agency (1:7)
12.00 Grey‘s Anatomy (12:24)
12.45 Nágrannar
13.10 Suits (11:12)
13.55 Hot In Cleveland (4:10)
14.20 Chuck (10:13)
15.05 Last Man Standing (11:24)
15.25 Big Time Rush
15.50 Tricky TV (12:23)
16.15 Nornafélagið
16.40 Doddi litli og Eyrnastór
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen (151:170)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Big Bang Theory (8:23)
19.40 New Girl (5:25)
20.05 Hið blómlega bú Ný íslensk
þáttaröð um kokkinn Árna Ólaf Jónsson
sem lét draum sinn rætast um líf í íslenskri sveitasælu.
20.30 Go On (17:22) Bráðskemmtileg
gamanþáttaröð.
20.55 Grey‘s Anatomy (24:24) Níunda
sería dramaþáttarins sem gerist á skurðstofu á Grace-spítalanum í Seattle-borg.
21.40 Lærkevej (1:10) Vönduð dönsk
þáttaröð með skemmtilegri blöndu af
gamni og alvöru.
22.25 Philanthropist (5:8) Þáttaröð sem segir frá milljarðamæringnum
og glaumgosanum Teddy Rist. Sá lifir
skrautlegu lífi í skugga sorgar.
23.10 NCIS (22:24)
23.55 Grimm (6:22)
00.40 Sons of Anarchy (10:13)
01.25 The Closer (21:21)
02.10 American Horror Story (4:12)
02.50 Fringe (8:22)
03.35 Let‘s Talk About the Rain
05.10 Hið blómlega bú

antekt
21.55 Meistaradeild Evrópu: Bayern
- Chelsea
00.30 NBA: Miami - TBD, leikur 1

19.00 Fréttir

14.10 Next Avengers: Heroes of

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

07.00 Pepsi-mörkin 2013

08.05 Malcolm In The Middle (7:22)

12.25 Time Traveler‘s Wife

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða
þjónustu beint inn á heimilin.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

Tomorrow
15.30 Johnny English Reborn
17.10 Time Traveler‘s Wife
18.55 Next Avengers: Heroes of
Tomorrow
20.15 Johnny English Reborn
22.00 The Pelican Brief
00.20 127 Hours
01.55 Platoon
03.55 The Pelican Brief

20.00 Einu sinni var (6:22)
20.30 Örlagadagurinn (2:30)
21.00 Krøniken (17:22)
22.00 Ørnen (17:24)
23.00 Einu sinni var (6:22)

17.10 Football League Show Svip-

myndir úr leikjunum í næstefstu deild
enska boltans.
17.40 Premier League World Stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni heimsóttar.
18.10 Chelsea - Everton
19.50 Premier League Review Show
Svipmyndir úr leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
20.45 Sunnudagsmessan
22.00 Liverpool - QPR
23.40 Newcastle - Arsenal

14.10 Svampur Sveinsson
14.30 Könnuðurinn Dóra
14.55 Áfram Diego, áfram!

01.00 Ørnen (17:24)
02.00 Tónlistarmyndbönd

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

19.35 Kastljós
20.05 Síðasti tangó í Halifax (1:6)
(Last Tango in Halifax) Breskur myndaflokkur. Meðal leikenda eru Anne Reid,
Derek Jacobi, Sarah Lancashire og Nicola
Walker.
21.00 Sakborningar– Saga Tracy
(Accused II) Bresk þáttaröð eftir handritshöfundinn Jimmy McGovern. Í hverjum þætti er rifjuð upp saga sakbornings
sem bíður þess í fangelsi að verða leiddur fyrir dóm. Þættirnir voru tilnefndir til
BAFTA-verðlaunanna. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Undir stjörnuhimni (Under
stjärnorna) Heimildarmynd eftir Titti Johnsson og Helga Felixson. Frieda tekur
þátt í hæfileikakeppni og verður skyndilega þekkt í Suður-Afríku.
23.50 Kastljós (e)
00.15 Fréttir
00.25 Dagskrárlok

15.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.45 Histeria!

SKJÁREINN

16.10 Lukku-Láki

06.00 Pepsi MAX tónlist

16.35 Skógardýrið Húgó

07.10 America‘s Funniest Home Videos

17.00 Doddi litli og Eyrnastór

07.35 Everybody Loves Raymond (3:25)

17.10 Ofuröndin

07.55 Cheers (8:22)

17.30 Sorry I‘ve Got No Head

08.20 Dr. Phil

18.00 Njósnaraskólinn

09.00 Pepsi MAX tónlist

18.25 iCarly (12:25)

16.05 The Good Wife (2:23)

18.45 Victorious

16.50 Design Star (8:10)

19.10 Big Time Rush

17.40 Dr. Phil

19.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar

18.20 Once Upon A Time (20:22)
19.05 America‘s Funniest Home Videos
19.30 Everybody Loves Raymond (4:25)

17.00 Simpson-fjölskyldan (17:22)
17.25 Íslenski listinn
17.50 Sjáðu
18.15 Pretty Little Liars (13:22)

Dramatískir spennuþættir sem byggðir
eru á metsölubókum eftir Söru Shepard.
19.00 Friends
19.25 Two and a Half Men (16:24)
19.45 Simpson-fjölskyldan
20.10 The Cleveland Show (5:22)
20.35 Funny or Die (6:10)
21.00 FM 95BLÖ
21.20 Arrow (19:23) Bandarísk þáttaröð um ungan milljónamæring og
glaumgosa sem snýr aftur eftir að hafa
verið strandaglópur á eyðieyju í fimm ár
og var talinn af.
22.05 The Secret Circle (1:22) (2:22)
Unglingsstúlka flytur til smábæjar í
Washington og er tekin inn í leynifélag unglinga sem búa yfir óvenjulegum
hæfileikum.
23.30 The Cleveland Show (5:22)
23.55 Funny or Die (6:10)
00.20 FM 95BLÖ
00.45 Arrow (19:23)
01.30 The Secret Circle (1:22)
02.15 The Secret Circle (2:22)
03.00 Tónlistarmyndbönd

23.25 Örlagadagurinn (2:30)
00.00 Krøniken (17:22)

19.30 Veðurfréttir

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur, tækni og
kennsla 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Á ferð og
flugi

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

19.50 Cheers (9:22) Endursýningar frá
upphafi á þessum vinsælu þáttum um
kráareigandann og fyrrverandi hafnaboltahetjuna Sam Malone.
20.15 Psych (2:16) Bandarísk þáttaröð
um ungan mann með einstaka athyglisgáfu sem aðstoðar lögregluna við að
leysa flókin sakamál.
21.00 Solsidan (9:10) Alex og Anna
snúa loks aftur í þessum þáttum sem
slógu í gegn meðal áskrifenda SkjásEins.
21.25 Blue Bloods (13:23) Vinsælir
bandarískir þættir um líf Reagan-fjölskyldunnar í New York þar sem fjölskylduböndum er komið á glæpamenn
borgarinnar sem aldrei sefur.
22.10 Common Law (2:12) Skemmtilegur þáttur sem fjallar um tvo rannsóknarlögreglumenn sem semur það illa að
þeir eru skikkaðir til hjónabandsráðgjafa.
23.00 The Borgias (3:9)
23.45 The Walking Dead (15:16)
00.35 Lost Girl (8:22)
01.20 Excused
01.45 Blue Bloods (13:23)
02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 HP Byron Nelson
Championship 2013 (3:4) 12.40 Golfing World
13.30 HP Byron Nelson Championship 2013
(3:4) 18.00 Golfing World 18.50 Inside the PGA
Tour (20:47) 19.15 LPGA Highlights (6:20) 20.35
The Open Championship Official Film 1977
21.35 Inside the PGA Tour (21:47) 22.00 Golfing
World 22.50 PGA Tour - Highlights (20:45) 23.45
ESPN America

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

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

Verslun
Ármúla 26

GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ

522 3000
hataekni.is
Opið:
virka daga
9.30–18
laugardaga
12–17

Tilboðsverð:

199.995

PIPAR \ TBWA UÊ-ÊUÊ£Î£ÎÇÈ
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ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR

Verð áður:
229.995
47LS5600

LG 47” LED FHD 100HZ LAN
47”, LED, Full HD, 3 x HDMI, LAN, USB, DVB-T2, snúningsfótur, 100Hz MCI.
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5
0PN6504
4

50”” Plas
5
P
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ma, Ful
Full
ll HD,
H D, 2 x HDMI,
H DMI
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I , USB,
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Clearvoice D
DVB-T,
Razorframe.

Tilboðsverð:

99.995

69.995

10

ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR

Verð áður:
139.995

60PN6504
60

60” Plasma, Full HD, 2 x HDMI, USB, 600Hz,
Clearvoice DVB-T, Razorframe.

Tilboðsverð:

40

LG 60”
Plasma Full HD

PS43E450A1WXXN

Tilboðsverð:

RXV473BL

ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR

YAMAHA HEIMABÍÓMAGNARI SVARTUR

Verð áður:
79.995

Yamaha heimabíómagnari, 5.1, 5x 115w,
5x HDMI, 3D ready, Dolby Digital, DTS.

69.995

10

ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR

Verð áður:
79.995

TV32LB2000

SAMSUNG 43” PLASMA HD READY

ORION 32” LED Full HD

43” Plasma, HD ready, 2 x HDMI, USB, 600Hz, DVB-T,
SRS TheatreSound HD.

32” LED, Full HD, 4 x HDMI, USB, 100Hz,
DVB-T, Surround sound, Örþunnt.

Tilboðsverð:

59.995

Tilboðsverð:
BP325

LG BLU-RAY SPILARI
3D SMARTTV
LG 3D Blu-ray spilari, HDMI, USB, LAN.

19.995

10

ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR
Verð áður:
29.995

NB2520A

20

LG SOUNDBAR 2.1 80W

ÞÚS. KR.
AFSLÁTTUR
Verð áður:
79.995

LG Soundbar, 2.1, innbyggður bassi, 3 x HDMI inn
og 1 x HDMI út, USB, 1 x Optical inn.
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Fræðir landsmenn um Queen vikulega

SUMARFRÍIÐ

Atli Þór telur sig mesta Queen-aðdáanda landsins og fræðir hlustendur Rásar 2 um sveitina í sumar.

„Fyrir utan það að skrifa bók í Rúmeníu mun ég ferðast með frönskum
leikhópi í sumar. Við sýnum í Vínarborg, Berlín og Avignon. Sumarið
fer því í ferðalög og vinnu.“
Snæbjörn Brynjarsson, leiklistarfræðingur
og leikskáld.

„Queen á svo mörg góð lög að það er ómögulegt
að fá leiða á þeim,“ segir Atli Þór Matthíasson
sem hefur verið fenginn til að vera með vikuleg
innslög í þættinum Virkir morgnar á Rás 2 um
hljómsveitina Queen.
Atli Þór hefur starfað á bak við tjöldin á Rás
2 í hlutastarfi í tvö ár en Andri Freyr og Gunna
Dís, umsjónarmenn Virkra morgna, buðu
honum að vera með svokallað Queen-horn Atla
á miðvikudögum klukkan 11.30.
„Þau höfðu tekið eftir því að ég talaði óvanalega mikið um hljómsveitina í vinnunni og vissi
mikið,“ segir Atli Þór og telur sig vera heitasta
aðdáanda hljómsveitarinnar hér á landi. „Já,
hiklaust. Ég á allt plötusafnið þeirra og hef

➜ Atli Þór tekur alltaf Queen-lagið
Bohemian Rhapsody í karókí.
hlustað á þá síðan ég var unglingur. Tónlistin
þeirra hefur hjálpað mér í gegnum mörg tímabil í mínu lífi. Svo hef ég farið á söngleikinn We
Will Rock You fimm sinnum í þremur löndum
og séð Queen-sveitina ásamt Paul Rodgers
þrisvar sinnum í þremur löndum.“
Spurður hvað það sé við Queen sem
heillar hann svo mjög stendur ekki á
svari hjá Atla. „Þeir eru einfaldlega allir
svo góðir hljóðfæraleikarar. Söngur
Freddies við gítarsóló Bryans May
gefur manni gæsahúð.“
- áp

DÝRKAR QUEEN Atli Þór verður

með vikuleg innslög um sveitina
Queen í Virkum morgnum á Rás 2.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FM Belfast sendir frá
sér glænýtt stuðlag

mini

Hljómsveitin FM Belfast hefur sent frá sér stuðlagið We Are Faster Than You
sem er af væntanlegri plötu sveitarinnar. Hún stefnir á heljarinnar tónleikaﬂakk
í sumar þar sem barnapía verður með í för þar sem stöðugt fjölgar í sveitinni.
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Nú bjóðum við okkar frábæru pítur sem smárétti fyrir
öll stór og smá tilefni. Mini píturnar eru afgreiddar á
hentugum bökkum í þremur útfærslum*
Klassík: Buff, kjúklingabringa,
grænmeti, lamb og beikon
Exótík: Sjávarréttir, lax,
kalkún-beikon og kebab
Mix: Roastbeef, buff,
skinka og kjúklingalundir

*Pantanir þurfa að berast
fyrir 15:00 daginn áður

Skipholti 50 C
Pöntunarsími: 562 9090
www.pitan.is

ík mix
s
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exó 12 mini pítur

3.295.-

„Við höfum pillað út öll vangalögin, þau passa ekki inn. Þetta
verður stuðplata, svipuð okkar
fyrri plötum,“ segir Lóa Hjálmtýsdóttir, teiknari og söngkona í sveitinni FM Belfast.
Sveitin gaf nýverið frá sér nýja
smáskífu, lagið We Are Faster
Than You, sem eflaust á eftir að
verða einn af sumarsmellunum
í ár. Hægt er að nálgast lagið á
vefnum Tonlist.is en það kemur
út á Itunes og Spotify þann 1. júní.
Lagið verður á nýrri plötu sveitarinnar sem er í bígerð.
„Í fyrsta sinn erum við ekki að
gefa út plötuna sjálf hér á landi
heldur sér Record Records um
útgáfuna sem okkur líst mjög vel
á. Platan er tilbúin að hluta til en
á eftir að mastera og mixa hana.
Það er í raun ómögulegt að segja
hvenær af útgáfu verður, vonandi
fyrr en seinna,“ segir Lóa og bætir
við að þau ætli að gefa út nokkrar
smáskífur áður en sjálf platan
kemur út. „Við gerðum það með
fyrstu plötuna okkar og fannst
lögin þannig öðlast meira sjálfstætt líf og fá meira vægi en ef
platan kæmi öll út í einu strax.“
Sveitin er þessa dagana að spila
í Makedóníu og Grikklandi en Lóa
sjálf er fjarri góðu gamni. Sonur
hennar og Árna Hlöðverssonar,
annars forsprakka FM Belfast, er
lasinn og varð hún því eftir heima.
Örvar Smárason þurfti einnig að
boða forföll í þennan tónleikatúr
en hann er í prófum og á von sínu
öðru barni með leikkonunni Birgittu Birgisdóttir innan skamms.
„Það er frekar skrítið að vera ekki
með núna en við aðlöguðum dagskrána að þessu fyrirkomulagi.
Við erum orðin svo mikil barnasveit sem er frekar fyndið.“
Þau verða á flakki milli tónlistarhátíða á meginlandi Evrópu í

BARNASVEIT Lóa Hjálmtýsdóttir, söngkona FM Belfast, segir þau vera á leiðinni í

tónleikaflakk í sumar en þá verður barnapía með í för en meðlimir sveitarinnar eru
allir komnir með börn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sumar og ætla að taka litla strákinn sinn með. „Við verðum með
barnapíu með okkur svo að það
er þægilegt fyrir alla. Ég hlakka
mikið til.“

➜ FM Belfast spilar á sex
tónlistarhátíðum í júní.

alfrun@frettabladid.is

Hrefna Rósa orðin meistari
Landsliðskokkurinn og veitingahúsaeigandinn fagnaði nýjum titli í vikunni.

Save the Children á Íslandi

ég var að ljúka,“ segir
„Þetta var eitthvað sem
ég þurfti að klára og ➜ Í sumar
Hrefna sem gat nýtt sér
mjög gott að vera búin,“ ætlar Hrefna að reynslu sína í náminu.
segir kokkurinn, veit- einbeita sér að
„Þetta nám er meira um
ingahúsaeigandinn og
hina hliðina á kokkanú matreiðslumeistar- því að hæggrilla starfinu. Rekstur, bókhald og stjórnun fyririnn Hrefna Rósa Sætran. nauta- og
tækja. Ég gat því nýtt
Hrefna Rósa hefur svínakjöt.
mér minn fyrirtækjalokið meistaranámi í
matvælafræði frá Menntaskólanum
rekstur og farið í naflaskoðun með
í Kópavogi. Margir hefðu haldið að
það. Ég hafði mjög gott og gaman
Hrefna Rósa væru nú þegar orðin
af þessu.“
meistari enda landsþekktur kokkur
Hrefna eignaðist nýverið sitt
annað barn, dótturina Hrafnhildi
og eigandi veitingastaðanna GrillSkuggu, en hún er þó með annan
og Fiskmarkaðarins.
fótinn á veitingastöðunum í fæð„Það sem breytist er að ég get nú
ingarorlofinu. „Hún er rosalega
tekið að mér nema. Einu sinni voru
þetta réttindi sem þú vannst þér
þæg, algert draumabarn svo ég hef
stundum getað tekið hana með mér
inn eftir nokkur ár sem kokkur en
í vinnuna.“
nú þarf til tveggja anna nám sem
- áp

MEISTARI Hrefna Rósa Sætran lauk

nýverið meistaranámi í matvælafræði.

20
13

0. 90
–2 k
6. r.
m
aí

PI

A
ZZ LL
UR AR
A F ST
ÓR
Ef
M
þú
AT AR
sæ Pön
ki nu
SE
r, p
vi iz
ÐL
ku za
na : 1
I
2 .5

www.dominos.is

sími 58 12345

domino’s app

Í dag fylgir
ﬂaska af 2L gosi
frítt með fyrstu
750 pöntunum.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Auglýsir eftir áhorfendum
Ari Eldjárn tekur upp uppistand í
sjónvarpssal RÚV í dag klukkan 15.
Allir eru velkomnir á meðan pláss
leyfir en áhugasamir þurfa að skrá
sig á netfanginu asdisolafs@ruv.is.
Grínistinn slær botninn í annasaman vetur með þættinum, sem
nefnist Ari Eldjárn á RÚV og verður
sýndur í sjónvarpinu á föstudagskvöld. Að þættinum loknum tekur
við kærkomið frí
hjá Ara, en hann
hefur verið á ferð
og flugi síðustu
mánuði og meðal
annars komið
fram í Noregi
og Svíþjóð og
fengið erlenda
uppistandara til
að skemmta
hér
heima.

SELJUM SÝNINGAR
SÝNINGAR, SKIPTISKIPTI
OG SKILARÚM MEÐ MIKLUM
AFSLÆTTI VEGNA BRUNA
SEM VARÐ HJÁ OKKUR

- sm

Fæddi son á afmæli Andra
Útvarpskonan Gunna Dís, sem heitir
fullu nafni Guðrún Dís Emilsdóttir,
eignaðist son í gær, þriðjudaginn 21.
maí. Svo vill til að gærdagurinn var
einnig 33 ára afmælisdagur Andra
Freys Viðarssonar, sem stýrir þættinum Virkum morgnum með Gunnu
Dís á Rás 2. Drengnum heilsast vel.
Fyrir á Gunna Dís dótturina Aðalheiði, fimm ára, með manni sínum,
Kristjáni Þór Magnússyni lýðheilsufræðingi. Gunna Dís var sett á tíma
á afmælisdag Andra,
sem var alla tíð
sannfærður
um að sú
spá mundi
standast.
Það kom líka
á daginn. Nú
velta menn því
fyrir sér hvort
sá stutti verði
skírður í höfuðið
á samstarfsmanninum.
- sh
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BRUNAÚTSÖLU
SOFIA PILLOW (QUEEN SIZE)
FULLT VERÐ 193,760 Kr.
BRUNAÚTSÖLUVERÐ 96,880 Kr.

Mest lesið
1 Opinber rannsókn á stigagjöf Asera í
Júróvisjón
2 Illugi og Eygló ráðherraefni
3 Undirheimar nötra eftir Ystaselsárásina
4 „Er fólk ekki betur innrætt en
þetta?“
5 Eftirlíkingum fargað undir eftirliti
Tollgæslunnar

ELDFIMUURR! WINDSOR (QUEEN SIZE)
FULLT VERÐ 171,600 Kr.
AFSLÁTT
BRUNAÚTSÖLUVERÐ 85,800 Kr.
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