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SKOÐUN Teitur Guðmundsson skrifar
um kynlífstruflanir kvenna og orsakir
þeirra. 13

MENNING Gítarleikarinn Jeff Beck
heldur sína fyrstu tónleika á Íslandi í
júnílok. 34

 

SPORT Nýr þjálfari Fram, Ríkharður
Daðason, segir að það búi meira í liðinu en það hefur sýnt. 30
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Börn nota klám sem
gjaldmiðil á netinu
VESTURBÆJARLAUG

70.000 krónum fátækari
Svikahrappur notaði kreditkort Atla
Fannars Bjarkasonar í stórversluninni
Macy‘s í Bandaríkjunum. Segulröndin
á kortinu var sennilega afrituð í hraðbanka eða posa í verslun. 2
Harkar af sér Maður sem ráðist var
á í Grafarvogi ber sig vel. 4 hafa verið
úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna
árásarinnar. 2
Vilja ekki virkjun Þingeyingar
leggjast gegn hugmyndum um virkjanir í Skjálfandafljóti. Norðurorka
hugsar framhaldið 6
Átök í Tyrklandi Reiði tyrknesks
almennings beinist gegn stjórnarháttum Erdogan forsætisráðherra. 8
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Vefsíðan deildu.net er stærsta torrent-síða á Íslandi með yfir 50 þúsund notendur.
Til þess að geta náð í efni á síðunni þarf að hala upp vinsælu efni á móti og eru
dæmi um að notendur á barnsaldri hali upp klámi, þar sem slíkt efni er eftirsótt.
LÖGREGLUMÁL Dæmi eru um að

börn noti klám sem gjaldmiðil til
að nálgast annað efni á torrent-síðunni deildu.net, en notendur hennar eru yfir fimmtíu þúsund.
Á síðunni geta notendurnir
nálgast bíómyndir, tónlist og aðra
afþreyingu á ólögmætan hátt, án
þess að greiða fyrir, í gegnum
aðra notendur. Skilyrði þess að ná
í efni eru að setja inn efni á móti.
Það getur þó reynst erfitt að finna
efni sem vekur áhuga en fáir jafnframt eiga. Því bregða notendur
margir á það ráð að setja inn gróft
klám og dæmi eru um að börn noti
síðuna með þessum hætti.
„Við höfum bent á að á svona
skráardeilisíðum virka ekki neinar netsíur. Börn eru því algjörlega óvarin gagnvart því ógrynni
af klámefni sem þar er að finna,“
segir Guðrún Björk Bjarnadóttir,

Forsvarsmaðurinn aldrei yfirheyrður

STEF, Samtök myndréttarhafa
á Íslandi (SMÁÍS), og tvenn önnur
samtök kærðu síðuna í fyrra.
Snæbjörn Steingrímsson, framkvæmdastjóri SMÁÍS, segir að lögregla hafi lítið aðhafst. „Það veldur okkur ekki síður áhyggjum að
svona efni skuli vera í umferð inni
á þessum síðum þó að okkar hagsmunabarátta snúi að höfundarrétti
listamanna,“ segir Snæbjörn. - mlþ
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Áníðsla við náttúruperlu:

Umhverfi spillt
við Grjótagjá
hvers vegna ekki hefur verið
mótað aðgengi að gjánni til að
vernda umhverfi hennar fyrir
löngu síðan,“ segir Hörður Jónasson ökulóðs, sem gagnrýnir harðlega aðstæður
við Grjótagjá í
Mývatnssveit.
„Nú er hægt
að aka alveg
að gjánum og
er umhverfi
þeirra gjörspillt, úttraðkað
og gróður blás- HÖRÐUR
JÓNASSON
inn upp,“ segir
Hörður.
Gunnar Rúnar Pétursson landeigandi segir Grjótgjá hafa gríðarlegt aðdráttarafl. Aðgengi að
staðnum sé frjálst og ekki standi
til að breyta því. Rangt sé að
gróður hafi skemmst. - gar / sjá síðu 4

3 SÉRBLÖÐ

Skipholti 29b

ar vilja búa áfram í höfuðborginni samkvæmt nýrri könnun.
Vesturbæingar eru ánægðastir á
heimaslóðum, 84 prósent þeirra
vilja áfram búa þar. Rúmlega
helmingur Breiðhyltinga vill hins
vegar flytja annað.
Könnunin var gerð fyrir samtökin Betri borgarbrag og fyrir
umhverfissvið borgarinnar.
76 prósent svarenda búa í eigin
húsnæði en 14 prósent leigja.
Flestir leigja í miðborginni og
næstflestir í Grafarholti – Úlfarsárdal, eða 21 prósent. - kóp / sjá síðu 10

UMHVERFISMÁL „Ég bara skil ekki

Bjart og hlýtt norðaustanlands en
rigning með köflum og strekkingsvindur
sunnan og vestan til fram eftir degi. Hiti
10 til 21 stig. 4

Sir Michael

Vesturbæingar
ánægðastir
FÉLAGSMÁL Flestir Reykvíking-

Frá því að kæra samtakanna fjögurra var lögð fram í febrúar 2012 hefur lögreglan lítið aðhafst vegna síðunnar. Sá sem skráður var ábyrgur fyrir deildu.net
við stofnun hennar 2010 heitir Páll Ágúst Ragnarsson og er átján ára. Nafn
hans er tekið fram í kærunni en í samtali við blaðamann segist hann lítið hafa
með síðuna að gera. Hann hafi aðeins verið ráðinn til að stofna hana. Hann
bætir þó við: „Við lýsum því líka vel í reglum síðunnar að ábyrgðin sé hjá
notendunum.“ Hann kveðst aldrei hafa verið yfirheyrður hjá lögreglu vegna
kærunnar og varðist frekari spurningum blaðamanns.

framkvæmdastýra Sambands tónskálda og eigenda flutningsréttar
(STEF).
Samkvæmt 210. grein almennra
hegningarlaga er ólöglegt að
dreifa klámi og einnig að hafa
slíkt aðgengilegt börnum. „Það er
því verið að margbrjóta nokkur
ákvæði í lögum á þessari síðu, án
þess þó að lögregla aðhafist nokkuð,“ segir Guðrún.

Ný könnun um húsnæði:
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KALT Risaskipið gnæfir við himin í Sundahöfn. Farþegunum virtist vera dálítið kalt við komuna til Reykjavíkur í gær, enda

sumarið ekki beinlínis komið í höfuðborgina. Skipið heldur ferð sinni áfram í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Áttatíu skemmtiferðaskip eru væntanleg til landsins í sumar:

Peysa
Kr. 7.490.-

Stærsta skipið mætt til hafnar

ZZZIRUODJLGLV

FÓLK Stærsta skemmtiferðaskip sem komið hefur
hingað til lands lagðist að bryggju í Sundahöfn í
gær. Skipið heitir Adventure of the Seas og með því
komu rúmlega þrjú þúsund farþegar og eitt þúsund
starfsmenn. Samanlagt eru það álíka margir og
búa í Vestmannaeyjum.
Skipið sigldi hingað frá Englandi og fer til Noregs að lokinni viðdvöl á Íslandi. Um borð eru fimmtán barir, tíu sundlaugar, skautasvell, mínígolfvöll-

Chino buxur
frá kr. 5.990.-

ur og körfuboltavöllur, svo dæmi séu nefnd.
Þrjú önnur skemmtiferðaskip komu til landsins
í gær. Tvö þeirra komu til Reykjavíkur og eitt til
Hafnarfjarðar.
Að sögn Jóhanns Bogasonar hjá TVG-Zimsen,
sem þjónustar flest skipin, er von á rúmlega 80
skemmtiferðaskipum til landsins í sumar. Það er
álíka fjöldi og kom til landsins í fyrra.
- þeb
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SPURNING DAGSINS

Tíundubekkingar úr Garðabæ björguðust giftusamlega eftir að rúta þeirra festist í Krossá við Þórsmörk:

Mestu áhyggjurnar af blautum svefnpokum
SLYS Tíundubekkingar í Garðaskóla lentu í

Linda, eigið þið ekki nagladekk undir Segway-tækin ef
vetrarveður skellur óvænt á?
„Nei, en kannski mætti skoða
að setja keðjur undir ef nauðsyn
krefur.“
Linda Björg Sigurjónsdóttir og Davíð eiginmaður hennar reka leiðsögufyrirtækið Sway
sem býður upp á Segway-ferðir um borgina.

umferðaróhappi í skólaferðalagi í gær þegar
rúta sem var á leið með nemendurna í Þórsmörk festist í Krossá. Rútan var fljótlega
dregin upp úr ánni með traktor en einhverjar
skemmdir urðu á tækjum og búnaði sem
nemendur höfðu meðferðis þegar vatn flæddi
inn í rútuna.
Mikil skelfing greip um sig þegar rútan
festist en Guðbjörg Björt Einarsdóttir, einn
kennaranna sem voru með í för, sagði frábæra björgunarmenn hafa verið með góðan
viðbúnað og sýnt snögg viðbrögð. „Krakkarnir eru bara farnir í fótbolta núna og

stærstu áhyggjurnar eru kannski hver sé
með blautan svefnpoka.“ Það þurfti þó enginn að sofa blautur því að þurrum sængum
og svefnpokum var komið til nemendanna
áður en þeir fóru að sofa.
Snædís Sunna Thorlacius, einn nemendanna sem voru með í för, sagði óhappið hafa
verið ógnvænlegt og að mikil hræðsla hafi
gripið um sig í rútunni. Það hafi þó verið tiltölulega fljótt að ganga yfir og hópurinn hafi
verið staðráðinn í að láta þetta ekki á sig fá,
þrátt fyrir einhverjar skemmdir á eignum,
heldur njóta ferðarinnar eins og upprunalega
stóð til.
- ósk/þþo

FESTIST Í KROSSÁ Eftir brösulega byrjun á skólaferðalagi komust skólakrakkarnir í Þórsmörk.
MYND/KARA RÓS

Afritaði segulröndina
og misnotaði í Macy‘s
Svikahrappur komst yfir upplýsingar af greiðslukorti aðstoðarmanns alþingismanns og notaði þær í Bandaríkjunum. Hélt sig hafa misst yfirsýn yfir fjármálin.
Mikilvægt að vera á varðbergi, segir framkvæmdastjóri kortaútgáfu Valitors.
KORTASVINDL „Ég var mjög hissa,“

GRÍÐARLEGT VATNSMAGN Miðborgin í Passau í Suður-Þýskalandi hefur orðið

mjög illa úti í flóðunum eins og sjá má. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Slæmt ástand í mörgum löndum Mið-Evrópu:

Minnst sjö látnir vegna flóða
EVRÓPA Heilu bæirnir í Mið-Evrópu eru á floti og þúsundir manna

hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna flóða undanfarna daga.
Mikil rigning undanfarið hefur valdið flóðunum sem nú gera íbúum
á láglendi í Mið-Evrópu lífið leitt. Að minnsta kosti níu hafa látist
vegna flóða og skriðufalla. Fjölmargra til viðbótar er saknað. Af þeim
níu sem vitað er að eru látnir létust tveir í Austurríki, tveir í Þýskalandi og fimm í Tékklandi.
Í Austurríki hefur rignt jafn mikið síðustu tvo daga og gerist venjulega á tveimur mánuðum. Í Prag í Tékklandi er ástandið mjög slæmt
og þar hefur verið lýst yfir neyðarástandi. Í Suður-Þýskalandi er
ástandið einna verst og hefur Angela Merkel kanslari sagt að öllum
tiltækum ráðum verði beitt til þess að aðstoða fólk sem þarf hjálp.
Bæði í Þýskalandi og Tékklandi hefur herinn verið kallaður út til
þess að bjarga fólki í sjálfheldu.
- þeb

Fyrirbyggja netárásir:

Norðurskautsráðið:

Netöryggissveit Fastaskrifstofa
komin í gagnið tekin til starfa
ÖRYGGISMÁL Netöryggissveit

NORÐURSLÓÐIR Fastaskrifstofa

Póst- og fjarskiptastofnunar,
CERT-ÍS, tók formlega til starfa
fyrir helgi.
Samkvæmt frétt á vef PFS er
markmiðið með starfsemi sveitarinnar að fyrirbyggja og draga
úr hættu á netárásum og öðrum
öryggisatvikum og lágmarka tjón
af þeim sökum.
Starfsemi og eftirlit sveitarinnar nær til að byrja með til ýmissa
fjarskiptafyrirtækja en ekki til
almennra notenda.
- þj

Norðurskautsráðsins var formlega opnuð í gær í Tromsø í Noregi. Framkvæmdastjóri hennar
er Magnús Jóhannesson, fyrrum
siglingamálastjóri og ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneytinu.
Skrifstofunni er ætlað að
styrkja starf ráðsins og upplýsingagjöf um málefni norðurslóða. Starfsemi ráðsins hefur
farið vaxandi og mikil áhersla
hefur verið á málefni norðurslóða
í utanríkisstefnu Íslands.
- þj

segir Atli Fannar Bjarkason,
aðstoðarmaður Guðmundar Steingrímssonar alþingismanns, sem
uppgötvaði í gær að 70 þúsund
krónur vantaði inn á bankareikning hans.
Í ljós kom að óprúttinn aðili
hafði afritað upplýsingar af debetkorti Atla og notað þær til að kaupa
vörur fyrir um 500 Bandaríkjadali
í versluninni Macy´s í Bandaríkjunum.
„Ég var eiginlega með böggum
hildar allan morguninn yfir því
hversu litla yfirsýn ég hefði yfir
eigin eyðslu. Ég horfði á rigninguna
dynja á glugga skrifstofu minnar á
meðan ég hugsaði hvað hún móðir
mín myndi segja við þessu,“ segir
Atli Fannar léttur.
Það var þegar Atli hafði samband við bankann sem upp úr dúrnum kom að eitthvað misjafnt hafði
átt sér stað. Hann hafði í kjölfarið samband við Valitor sem lokaði
kortinu samstundis.
„Þeir sögðu mér að einhver
hefði sennilega náð að afrita segulröndina á kortinu í gegnum afritunarbúnað í hraðbanka eða posa í
verslun,“ segir Atli. Málið er nú í
höndum Valitors og Atli býst við að
það endi vel.
Bergsveinn Sampsted, framkvæmdastjóri kortaútgáfu Valitors,
segir kortaútgefendur sífellt glíma
við svikahrappa sem verði æ tæknivæddari. Í þeim tilfellum sem Valitor þekki til sé settur upp hlerunarbúnaður í hraðbanka sem skimi
segulrönd og taki myndir af pinnúmerinu. Kortin séu síðan afrituð
og búin til ný eintök sem komið sé
í umferð.

GREIÐUSTATÍF Atli Fannar Bjarkason hefur fundið korti sínu framhaldslíf sem

greiðustatíf.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bergveinn segir að einnig komi
fyrir að kortin séu afrituð þar sem
einstaklingur lætur þau af hendi,
til dæmis á veitingastöðum. Hann
segir kortasamsteypurnar gera
allt sem í þeirra valdi stendur til
að verja kortaeigendur fyrir tjóni
þegar upp kemst um svik.
„Þá hefst eltingarleikur þar sem
við reynum að hafa uppi á svikahröppunum. Þetta er eitt af því sem
við erum að glíma við. Umfangið
er ekkert gríðarlegt en fyrir þann

Ég horfði á rigninguna
dynja á glugga skrifstofu
minnar á meðan ég hugsaði hvað hún móðir mín
myndi segja við þessu.
Atli Fannar Bjarkason

sem lendir í slíku getur tjónið
verið mikið, fyrir utan óþægindin
að lenda í slíku,“ segir Bergsveinn
Sampsted.
hanna@frettabladid.is

Fjórir úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna húsbrots í Grafarvogi um helgina:

Húsbrot tengdist handrukkun
LÖGREGLUMÁL Fjórir menn á aldrinum 18 til 23 ára

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

hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 10. júní
vegna ráns og frelsissviptingar í Grafarvogi á laugardag. Ráðist var inn á heimili manns á sjötugsaldri, honum ógnað með hnífi og hann bundinn á
höndum og fótum. Mennirnir höfðu á brott með sér
átta skotvopn og skotfæri af heimili mannsins. Þeir
hafa allir komið við sögu lögreglu áður.
Maðurinn sem ráðist var á sagði í samtali við
Fréttablaðið líðan sína eftir atvikum góða en að
eðlilega væri honum brugðið. „Það dugir lítið annað
en að reyna bara að vera harður af sér,“ sagði maðurinn.
Vopnin fundust skömmu síðar í húsleit í Hlíðahverfi en vitni gátu gefið greinargóða lýsingu á bíl
mannanna. Samkvæmt upplýsingum blaðsins er
talið að málið tengist handrukkun hjá barnabarni
fórnarlambsins. Sá ku vera mjög ungur að árum og
á jafnframt við félagslegan vanda að etja.
Rannsókn lögreglunnar beinist meðal annars að
tengslum mannanna við vélhjólaklíkuna Outlaws.
Fórnarlamb árásarinnar leitaði til nágranna
síns í næstu íbúð, þá bundinn á höndum og fótum.

Í RANNSÓKN Mennirnir sem úrskurðaðir hafa verið í gæslu-

varðhald vegna húsbrots hafa allir komið við sögu lögreglunnar.

Nágranninn segist einnig í miklu áfalli. „Til þess að
losa um fjötrana þurfti ég að nota sax. Þetta var svo
kirfilega bundið. Við eigum þessu ekki að venjast
hér í þessu góða hverfi,“ sagði nágranninn sem ekki
vill láta nafns síns getið.
-mlþ
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð, áskrift og frelsi. Gildir einnig af umframnotkun í Snjalláskrift. Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.
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Maður sem yfirheyrður var vegna brottnáms fjögurra ára stúlku í Breiðholti hafði fjarvistarsönnun:

Stúlkan segir gerendurna vera þrjá
LÖGREGLUMÁL Fjögurra ára stúlka

222

milljónir rúmlega
söfnuðust á síðasta ári frá
íslenskum styrktarforeldrum og
barnaþorpsvinum SOS barnaþorpanna á Íslandi.
Það er 16% aukning frá árinu áður.
Þúsundir umkomulausra barna í 106
löndum nutu góðs af framlögum
þeirra.
Heimild: SOS barnaþorpin Ísland

sem grunur leikur á að hafi verið
numin á brott er hún var á leik við
heimili sitt í Neðra-Breiðholti síðastliðinn þriðjudag, segir meinta
gerendur hafa verið þrjá. Tekin
verður skýrsla af stúlkunni í
Barnahúsi á morgun.
Einn maður var færður til
skýrslutöku vegna málsins en
var sleppt að henni lokinni þar
sem hann hafði fjarvistarsönnun
fyrir þann tíma sem brotið á að
hafa verið framið. Ekki er vitað

hvar stúlkan var niðurkomin í um
klukkustund, en foreldrar hennar
héldu að hún væri hjá ömmu sinni
sem býr í næsta húsi.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins kom stúlkan til síns
heima og tjáði foreldrum sínum
að þrír menn hefðu tekið sig með
á afvikinn stað og brotið gegn
sér. Stúlkan hafi verið í talsverðu
uppnámi. Samkvæmt upplýsingum frá foreldrum stúlkunnar eru
málavextir enn óljósir. Stúlkan
hafi talað um „stóra stráka“ en

enn sé óljóst hvað hafi átt sér stað.
Björgvin Björgvinsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu,
segir rannsókn málsins í eðlilegum farvegi. Hann segir tilfelli
sem þessi alltaf tekin alvarlega
en að engir ákveðnir aðilar liggi
undir grun að svo stöddu.
Spurður hvort grunur sé um að
mennirnir hafi brotið gegn stúlkunni segir hann niðurstöður ekki
komnar úr læknisrannsókn sem
stúlkan gekkst undir.
-hó

RANNSAKA BROTTNÁM Grunur

leikur á að fjögurra ára stúlka hafi verið
numin á brott.

Grjótagjá sögð vera
gjörspillt og vanvirt
Umhverfi Grjótagjár er gjörspillt og úttraðkað og nánast hægt að aka ofan í þessa
náttúruperlu segir ökulóðs. Er í einkaeigu og ekki okkar mál segir hreppurinn.
Landeigandi segir aðganginn frjálsan. Enginn gróður sé á svæðinu til að skemma.
UMHVERFISMÁL „Mér finnst þetta

EIÐUR VINSÆLL Þessir ungu drengir fengu eiginhandaráritanir frá Eiði Smára, og

þeir sem ekki höfðu pappír fengu áritun á handlegginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Karlalandsliðið í fótbolta hélt opna æfingu á Víkingsvelli:

Spjölluðu við leikmenn á æfingu
FÓLK Íslenska karlalandsliðið í fótbolta hélt opna æfingu á Víkingsvellinum í gær og þó nokkrir nýttu sér tækifærið til að spjalla við knattspyrnumennina og fá hjá þeim eiginhandaráritanir. Landsliðið mætir
Slóveníu í undankeppni HM á Laugardalsvellinum á föstudaginn.
- þeb

LEIÐRÉTT
Orðið „kynleiðrétta“ var notað í rangri
merkingu í fyrirsögn í laugardagsblaði.
Það sem átt var við er að börn á leikskóla á Akureyri snúa við kynhlutverkum í þekktum sögum og ævintýrum.
Beðist er afsökunar á mistökunum.

Ranghermt var í fréttaskýringu um
arðsemi viðskiptabankanna í gær að
arðsemi reglulegs rekstrar hjá Landsbankanum hefði verið 1,42% á fyrsta
ársfjórðungi. Hið rétta er að arðsemi
var 9,62% sem er yfir arðsemismarkmiði Bankasýslu ríkisins. Láðist að
taka tillit til áhrifa kaupauka sem
starfsmenn bankans fengu samkvæmt
samkomulagi um skuldabréf sem gefið
var út í tengslum við uppgjör gamla
Landsbankans.

Icelandair fjölgar leiðum:

Flogið beint til
Rússlands
SAMGÖNGUR Beint áætlunar-

flug Icelandair til Pétursborgar
hófst í gær. „Hugmyndin með
þessu flugi er að opna okkur og
íslenskri ferðaþjónustu nýja leið
inn á Rússlandsmarkað, sem
er afar stór og vaxandi ferðamannamarkaður. Um leið erum
við að bjóða Íslendingum nýjan
og spennandi áfangastað,” sagði
Birkir Hólm Guðnason, framkvæmdastjóri Icelandair við
þetta tækifæri. Samkvæmt tilkynningu Icelandair hefur rússneskum ferðamönnum fjölgað
mjög og hafi það skapað grundvöll fyrir áætlunarflugið.
- hó
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vera ein mesta óvirðing við
náttúruperlu sem ég veit um,“
segir Hörður Jónasson ökulóðs
um ástand mála við Grjótagjá í
Mývatnssveit.
Grjótagjá er gríðarvinsæll viðkomustaður ferðamanna. Heitt
vatn er í gjánni og þar til fyrir
nokkrum árum
var hún nýtt til
baða, bæði af
bændum og búaliði, sem slöppuðu þar af eftir
strit dagsins, og
af almenningi.
Í
kjölfar
HÖRÐUR
Kröfluelda
á áttJÓNASSON
unda áratugnum hitnaði vatnið í Grjótagjá í
um sextíu gráður og fólk hætti
að baða sig þar. Vatnið hefur þó
kólnað síðan og baðgestir eru
komnir á stjá að nýju.
Hörður telur Grjótagjá náttúruperlu á pari við gjána Silfru
á Þingvöllum. Árlega heimsækja
tugþúsundir ferðamanna staðinn, sem skiptist í Kvennagjá og
Karlagjá.
„Nú hefur verið malbikaður
vegur að gjánni frá Kísiliðjunni.
Malbikið endar ekki langt frá
gjánum tveimur. Hvers vegna var
ekki malbikað bílastæði í leiðinni
og afmarkað hversu nálægt mætti
aka?“ spyr Hörður, sem kveður
ástandið ömurlegt.
„Nú er hægt að aka alveg að
gjánum og er umhverfi þeirra
gjörspillt, úttraðkað og gróður blásinn upp, upplýsingaskilti

VIÐ GRJÓTAGJÁ Hörður Jónasson ökulóðs gagnrýnir hversu nærri Grjótagjá er

hægt að aka og hversu litlar upplýsingar er að finna á svæðinu um þessa náttúruperlu, sem hann jafnar við Silfru á Þingvöllum.
MYND/HÖRÐUR JÓNASSON

af skornum skammti og þannig mætti áfram telja. Ég bara
skil ekki hvers vegna ekki hefur
verið mótað aðgengi að gjánni til
að vernda umhverfi hennar fyrir
löngu síðan,“ segir Hörður.
Gísli Sigurðarson, skrifstofustjóri hjá Skútustaðahreppi, segir
Grjótagjá á einkalandi. „Hreppurinn hefur ekkert með þetta að
gera. En ef það er eitthvað þarna
til skammar er það væntanlega
eitthvað sem ferðamenn hafa skilið eftir,“ segir Gísli.
Grjótagjá er í landi Voga.
Gunnar Rúnar Pétursson, einn
landeigenda þar, segir menn geta
haft hvaða skoðun sem þeir vilja.
„Staðurinn hefur gríðarlegt
aðdráttarafl og að honum er
frjáls aðgangur,“ útskýrir Gunn-

Tíðkast ekki á Íslandi að
heimamenn hefti aðgengi
að ferðamannastöðum.
Gunnar Rúnar Pétursson
landeigandi við Grjótagjá.

ar. „Það er einfaldlega ekki
stefna landeigenda og tíðkast
ekki á Íslandi að heimamenn séu
að hefta aðgengi að ferðamannastöðum.“
Gunnar segir ekki hægt að
vernda umhverfi Grjótagjár fyrir
traðki. Rangt sé að gróður hafi
skemmst. „Það hefur aldrei verið
neinn gróður þarna,“ bendir landeigandinn á.
gar@frettabladid.is
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RIGNING MEÐ KÖFLUM SUNNAN OG VESTAN TIL í dag en dregur úr úrkomunni
til morguns og gæti sést til sólar um tíma. Norðan- og austanlands verður bjart eða
bjart með köflum og hiti nálægt 20 stigum í dag og á morgun.

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU

Alicante 23°
Aþena 28°
Basel
25°

Berlín
21°
Billund
17°
Frankfurt 20°

Friedrichshafen 20°
17°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 17°

Las Palmas 22°
London
18°
Mallorca
24°

New York 23°
Orlando 28°
Ósló
16°

París
19°
San Francisco 17°
Stokkhólmur 14°

11°
Fimmtudagur
Hægur vindur.
Ingibjörg Karlsdóttir
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

Takk fyrir okkur!

Það var margt um manninn á Hátíð
hafsins í Reykjavík um helgina.
Faxaflóahafnir, Sjómannadagsráð og Hátíð
hafsins þakka öllum þeim tugum þúsunda
gesta sem komu og samglöddust á 75 ára
afmæli sjómannadagsins og 100 ára
afmæli Reykjavíkurhafnar.
Enn fremur færum við okkar bestu þakkir
öllum þeim sem lögðu sitt af mörkum til
að gera hátíðina sem veglegasta.

ÍSLENSKA / SIA.IS / SDR 64312 05/13

Takk fyrir komuna og takk fyrir okkur!
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NORÐURLÖND

VEISTU SVARIÐ?

1. Hver er forsætisráðherra Palestínu?
2. Hvar var sjómannadagurinn fyrst
haldinn hátíðlegur?
3. Hver er nýhættur sem þjálfari
karlaliðs Fram í knattspyrnu?
SVÖR

1

2

3

Ákærðar fyrir ærumeiðingar á Instagram

Ekki lengur refsilækkun

2

danska þinginu hefur samþykkt lagabreytingu þar sem kveðið
er á um að nauðgarar fái ekki refsilækkun þekki þeir brotaþola eða sé
brotaþoli varnarlaus, til dæmis ef
hann er sofandi, meðvitundarlaus
eða fatlaður.
Mannréttindasamtökin Amnesty
í Danmörku fagna lagabreytingunni
sem þau hafa barist fyrir í nær
fimm ár. Þingmenn í Venstre vilja
ekki jafnþunga refsingu þekki
nauðgarinn brotaþolann.

3

SVÍÞJÓÐ Tvær unglingsstúlkur,

15 og 16 ára gamlar, komu
fyrir rétt í Gautaborg í gær vegna
ákæru um grófar ærumeiðingar
gegn fjölda unglinga á samskiptamiðlinum Instagram. Þær eru grunaðar um að hafa dreift meiðandi
ummælum en ekki skrifað þau.
Yngri stúlkan hefur viðurkennt
sakargiftir en hin neitar.
Lögreglan kveðst hafa undir
höndum smáskilaboðasamskipti
hinna ákærðu sem sanni sekt
beggja. Stúlkurnar eiga yfir höfði
sér sekt eða allt að tveggja ára
fangelsi.

Innflytjendur 22% íbúa

1

NOREGUR Innflytjendum í
Noregi mun fjölga um 13
prósentustig á næstu 60 árum
og verða 22% íbúanna 2076. Innflytjendum frá Austur-Evrópu mun
fjölga mest, úr 80.000 árið 2010
í 730.000 árið 2100, samkvæmt
upplýsingum norsku hagstofunnar.
Börn sem innflytjendur eignast í
Noregi verða 8% árið 2100.

DANMÖRK Meirihlutinn á

1. Rami Hamdullah. 2. Í Reykjavík og á
Ísaﬁrði. 3. Þorvaldur Örlygsson.

ALDEYJARFOSS Fossinn

er í Bárðardal
og umkringdur
stuðlabergi.
Hann er um 20
metra hár.

NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Ítreka andstöðu við
áform um virkjanir
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar ítrekar andstöðu við virkjanir í Skjálfandafljóti.
Landvernd fagnar yfirlýsingunni og hvetur til þess að sveitarfélagið styðji friðlýsingu fljótsins í heild. Norðurorka skoðar hvað fyrirtækið gerir í framhaldinu.
UMHVERFISMÁL Heimamenn í Þing-

Göngutjald Tempest 200
2,9 kg - 5000mm vatnsheldni
Vatnsheldar Cargo töskur
frá Vango 45 -120L
verð frá

Venom 300
dúnpoki, 900gr

Vango bakpokiTransalp 30L

20% afsláttur af
Mammut fatnaði

eyjarsveit leggjast gegn hugmyndum um virkjanir í Skjálfandafljóti.
Landvernd fagnar afstöðu sveitarfélagsins og hvetur sveitarstjórn
til að styðja friðlýsingu fljótsins.
Norðurorka hugsar framhaldið.
Sveitarstjórnin ítrekaði þessa
afstöðu sveitarfélagsins í bókun
um miðjan maí, en tilefnið var bréf
frá Norðurorku hf. þar sem óskað
var eftir afstöðu sveitarstjórnarinnar til áframhaldandi rannsókna
við Hrafnabjörg í Bárðardal.
Sveitarstjórn er jákvæð gagnvart rannsóknum á svæðinu en
bendir á stefnumótun sveitarfélagsins í aðalskipulagi árin
2010 til 2022 og segir hana standa
óbreytta. Það sé stefna Þingeyjarsveitar að nýta vatnsafl í sveitarfélaginu til hagsbóta fyrir íbúa „en
sveitarfélagið er á móti hugmyndum um að virkja Skjálfandafljót“.
Helgi Jóhannesson, forstjóri
Norðurorku, segir fyrirtækið
horfa til rannsókna á efri hluta

vatnasviðs Skjálfandafljóts, við
Hrafnabjörg og þar fyrir ofan.
„Við þekkjum afstöðu þeirra en
eins að þau setja sig ekki upp á
móti rannsóknum, eins og þau
ítreka í bókun. Svar okkar um
hvað við gerum kemur innan
tíðar,“ segir Helgi og játar því að
málið snúist um hvort rannsóknir verði gerðar eða ekki. „Ég trúi
því að við leggjum okkar á vogarskálarnar hvað varðar rannsóknir
á svæðinu; virkjun er síðari tíma
mál.“
Landvernd sendi frá sér ályktun þar sem segir að við gerð 2.
áfanga rammaáætlunar hafi mat
faghóps verið að Skjálfandafljót
væri á meðal verðmætustu svæða
landsins með tilliti til landslags og
víðerna.
Þá minnir Landvernd á að með
tilkomu nýrra náttúruverndarlaga
sé mögulegt að friðlýsa heil vatnakerfi og hvetur Þingeyjarsveit til
að styðja hugmyndir um friðlýsingu Skjálfandafljóts.

Áform um virkjanir
í Skjálfandafljóti
Þrjár virkjanir í Skjálfandafljóti
eru í biðflokki rammaáætlunar;
Hrafnabjargavirkjun (88 MW),
Fljótshnjúksvirkjun (58 MW) og
Eyjadalsárvirkjun (8 MW).

„Ég hef áður sagt að hugmyndir
um virkjun Aldeyjarfoss í Skjálfandafljóti hljóti að verða grafskriftin á leiði gjörnýtingarstefnu
liðinnar aldar í virkjanamálum.
Og ég fagna því mjög að nú virðist hún ekki ætla að verða raunin.
En það segir okkur mikið um hugarfarið hjá verkfræðistofunum og
orkufyrirtækjunum að undirbúningur virkjunarinnar hafi þó komist þetta langt áður en Þingeyingar sögðu hingað og ekki lengra,“
segir Guðmundur H. Guðmundsson, formaður Landverndar.
svavar@frettabladid.is

Erfitt ástand í Afganistan þar sem öryggissveitir verjast framsókn talibana:
Vango og Mammut
göngudýnur
Verð frá
Göngustaﬁr frá
Margar gerðir
af prímusum
Verð frá

Allir gönguskór
með 20% afslætti

11 börn féllu í sprengjuárásum
AFGANISTAN, AP Níu skólabörn voru meðal þeirra
tólf sem létust þegar sjálfsmorðssprengjuárás var
gerð á bandaríska sendisveit við opinbera byggingu
í austurhluta Afganistan í gær.
Tveir hermenn NATO létust einnig í sprengingunni sem og einn afganskur lögreglumaður. Börnin
voru á aldrinum tíu til sextán ára og voru á leiðinni
heim að loknum skóladegi þegar maður kom aðvífandi á vélhjóli og sprengdi sig í loft upp.
Auk þess létu sjö aðrir afganskir borgarar lífið í
Austur-Afganistan, þar af tvö börn, þegar bifreið
sem fólkið var í ók yfir jarðsprengju.
Talibanar sækja nú fram víða um land. Talsmaður innanríkisráðuneytisins sagði í viðtali við
fjölmiðla að þrátt fyrir að árásir væru tíðar stæðu
öryggissveitirnar fyrir sínu og að talibanar hefðu
hvergi náð nýrri fótfestu.
- þj

HILDARLEIKUR Níu börn létust í sprengjuárás í nágrenni
skóla í austurhluta Afganistan.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FJÖLBREYTT
ÚRVAL BÍLA
Á SÉRSTÖKU
TILBOÐSVERÐI

VW Golf Trendline 1,6 TDI

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 39.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 2.950.000,-

Ódýr í rekstri,
uppgefin eyðsla
bifreiðarinnar
er aðeins
4,5 ltr/100 km
í blönduðum
akstri

Tilboð 2.590.000,-

Tilboð

990.000,-

Tilboð

890.000,-

Tilboð

3.590.000,-

Tilboð

1.350.000,-

Renault Megane II Saloon

Audi A4 2.0

MM Pajero Instyle 3.8

Árgerð 2006, bensín
Ekinn 95.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2002, bensín
Ekinn 155.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, sjálfskiptur

ML55AMG
Árgerð 2000, bensín
Ekinn 177.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.450.000,-

Ásett verð: 1.490.000,-

Ásett verð: 3.990.000,-

Ásett verð: 1.790.000,-

Tilboð

2.790.000,-

Tilboð

1.690.000,-

Tilboð

1.690.000,-

M. Benz

Tilboð

3.290.000,-

Toyota Land Cruiser 120 VX

VW Passat Highline 2.0T

VW Touareg V6 3,2

Árgerð 2004, bensín
Ekinn 198.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2005, bensín
Ekinn 123.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2003, bensín
Ekinn 193.000 km, sjálfskiptur

Toyota Hilux 3000 D/C
Árgerð 2008, dísil
Ekinn 125.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 3.100.000,-

Ásett verð: 1.990.000,-

Ásett verð: 2.390.000,-

Ásett verð: 3.790.000,-

Tilboð

1.990.000,-

Tilboð

2.790.000,-

Tilboð

1.790.000,-

Tilboð

1.990.000,-

MM Pajero 3,5 GLS

Nissan X-Trail SE

MM Colt Rally Art

Subaru Legacy Sport

Árgerð 2005, bensín
Ekinn 108.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2008, dísil
Ekinn 102.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2010, bensín
Ekinn 23.000 km, beinskiptur

Wagon. Árgerð 2007, bensín
Ekinn 96.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 2.750.000,-

Ásett verð: 3.290.000,-

Ásett verð: 2.050.000,-

Ásett verð: 2.590.000,-

Tilboð

990.000,-

Tilboð

1.690.000,-

Tilboð

1.750.000,-

Tilboð

3.890.000,-

MM Outlander Comfort
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 165.000 km, sjálfskiptur

Hyundai Tucson 2700 4x4 Kia Sportage II 2700 V6

Nissan Pathfinder

Árgerð 2008, bensín
Ekinn 128.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2006, bensín
Ekinn 71.000 km, sjálfskiptur

2500 SE. Árgerð 2008, dísil
Ekinn 106.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.450.000,-

Ásett verð: 1.890.000,-

Ásett verð: 1.990.000,-

Ásett verð: 4.490.000,-

Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is
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Fiskeldisfyrirtækið Rifós í Kelduhverfi hefur uppbyggingu í landeldi:

Laxeldi hætt og bleikjan á land
FISKELDI Forsvarsmenn fiskeldis-

fyrirtækisins Rifós hf. í Kelduhverfi hafa ákveðið að leggja af
sjóeldi á bleikju og hefja uppbyggingu á bleikjueldi í landi. Fyrirtækið hefur ákveðið að hætta laxeldi í sjókvíum með öllu.
Með þessari stefnubreytingu
verður fyrirtækið stækkað en allt
eldi fyrirtækisins hefur verið í
sjókvíum hingað til. „Við höfum
einnig ákveðið að hætta laxeldi og
snúa okkur alfarið að bleikjueldi
til útflutnings á Ameríkumark-

www.bilaland.is

að,“ segir Hlífar Karlsson, framkvæmdastjóri Rifóss.
Fyrirtækið hefur starfsleyfi til
þúsund tonna eldis á bleikju að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Hlífar segir að stefnt sé að því
að 20% eldisins fari fram á landi
til að byrja með en ef vel tekst til
getur hlutfallið orðið allt að 40%.
„Við búum við kjörhita allt árið
til eldisins á landi, en í sjó er mikil
hitasveifla og vaxtartíminn einungis 6-7 mánuðir,“ segir Hlífar.
- shá

LANDELDI Íslendingar ráða heimsmarkaðnum með eldisbleikju eftir margra
ára uppbyggingarstarf.
MYND/GUÐBERGUR

Dropinn sem fyllti
mælinn í Tyrklandi
Átök hafa geisað í Tyrklandi síðustu fjóra daga. Hörð viðbrögð lögreglu gegn friðsömum mótmælum leystu úr læðingi innibyrgða óánægju almennings. Erdogan
forsætisráðherra hefur verið sakaður um alræðistilburði en blæs sjálfur á allt slíkt.

Tökum n
ot
notaðan aðan uppí
!
samning Erum í
sstuði!
HYUNDAI i40 STYLE
Nýskr. 02/13, ekinn 4 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Rnr. 120179

Glæsilegt eintak kr.

5.790 þús.

PEUGEOT 508
Nýskr. 12/09, ekinn 16 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

NISSAN NAVARA LE
Nýskr. 11/07, ekinn 90 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.290 þús.

VERÐ kr. 3.190 þús.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 06/11, ekinn 45 þús km.
bensín, sjálfskiptur.

NISSAN NOTE VISIA
Nýskr. 06/11, ekinn 43 þús km.
bensín, beinskiptur.

VERÐ kr. 4.490 þús.

VERÐ kr. 1.990 þús.

Rnr.151576.

Rnr.260005.

Rnr.201304,

Rnr.130411.

FRÉTTASKÝRING
Hverju er almenningur í Tyrklandi að
mótmæla?

Það sem hófst sem friðsamleg
mótmæli gegn áformum um uppbyggingu verslunarmiðstöðvar á
Taksim-torgi, aðaltorgi Istanbúl, á
kostnað grænna svæða í nágrenninu og endaði í átökum við lögreglu, hefur tendrað óánægjubál
sem ekki sér fyrir endann á.
Fyrst og fremst beinist reiði
almennings að stjórnarháttum
Receps Tayyips Erdogan forsætisráðherra. Hann hefur að margra
mati hneigst í síauknum mæli í átt
til alræðis og hefur mætt andstöðu
og gagnrýni af mikilli hörku.
Áformin við Taksim-torg, þar
sem aðfinnslur almennings, og
jafnvel opinberra eftirlitsaðila,
hafa verið að engu hafðar, eru
talin lýsandi fyrir framgöngu
Erdogans.
Auk þess hafa lagasetningar
Erdogans að undanförnu þótt einkennast af íslömskum áherslum,
sem eru mörgum Tyrkjum, sem
eru þó langflestir múslímar,
þvert um geð. Sem dæmi má nefna
nýsamþykkt lög sem takmarka
mjög sölu áfengis.
Allt ofantalið, og ýmislegt fleira,
hefur ýtt við grasrótarhreyfingum
um land allt. Það var þó ekki fyrr
en lögregla tók til þess bragðs að
dreifa mannfjöldanum við Taksim-torg með táragasi og háþrýstivatnsbyssum sem óánægjan
umbreyttist í reiði gegn valdhöfum
og kröfur um breytingar. Nú hafa
hundruð manna verið handtekin í
óeirðum síðustu fjögurra daga.
Erdogan sjálfur hefur brugðist
ókvæða við öllu tali um alræðistilburði. Hann bendir meðal annars á að á tíu ára valdatíma sínum
hafi hann í þrígang unnið stórsigra
í þingkosningum.

AF LITLUM NEISTA Átök hafa geisað í flestum borgum Tyrklands síðustu fjóra daga

eftir að í brýnu sló með lögreglu og mótmælendum á föstudag. Óánægja með ofríki
Erdogans forsætisráðherra um árabil er talin liggja að baki mótmælaöldunni.
NORDICPHOTOS/AFP

Jákvæð þróun á mörgum sviðum
Þrátt fyrir að gagnrýnin á hendur Erdogan
eigi að mörgu leyti rétt á sér er því ekki
að neita að undir hans stjórn hefur margt
breyst til hins betra í Tyrklandi. Tyrkland er
blómstrandi nýmarkaðsríki þar sem verðbólga hefur til dæmis dregist saman, skuldir
hins opinbera eru viðráðanlegar og framleiðsluiðnaður og ferðamennskugeirinn hefur
blómstrað. Loks hefur Erdogan náð tímamótasamningum við aðskilnaðarhreyfingu
Kúrda, en átök tengd baráttu Kúrda stóðu um
árabil og kostuðu fjölda mannslífa.

Erdogan blæs á allt tal um að
arabíska vorið sé að teygja sig til
Tyrklands.
„Við höfum þegar átt okkar vor
í Tyrklandi,“ sagði hann á blaðamannafundi í gær og vísaði til
þess að Tyrkland er þrátt fyrir
allt lýðræðisríki sem hefur búið
við stöðugleika um árabil. „En það
eru öfl sem vilja breyta vorinu í
vetur.“

Þar á Erdogan bæði við stjórnarandstöðuna og önnur öfl, innanlands sem utan, sem hann telur að
leitist við að grafa undan sér.
Ekki er gott að spá hverju mun
fram vinda á næstu dögum og
vikum, og hvort ófriðaröldurnar komi til með að lægja, en andstöðuöflin hafa verið virkjuð og
munu eflaust láta í sér heyra í
framtíðinni.
thorgils@frettabladid.is

IATA spáir 67% aukningu:
LAND ROVER FREELANDER S
Nýskr. 09/08, ekinn 79 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 3.990 þús.
Rnr.190481.

KIA CEED EX
Nýskr. 12/12, ekinn 2 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.580 þús.
Rnr.280524.

Heimilislæknir
Hóf störf sem heimilislæknir í Domus Medica
um sl. áramót.
Get bætt við mig skjólstæðingum,
sem eru búsettir á stórreykjavíkursvæðinu.

Kletthálsi 11 og Breiðhöfða -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

Tímapantanir kl. 9-17 í síma 5631044

Sverrir Jónsson, heimilislæknir
Domus Mecica, Egilsgötu 3, 101 Reykjavík

Hagnaður flugfélaga eykst
VIÐSKIPTI Alþjóðaflugumferðarstofnunin, IATA, spáir því að
hagnaður flugfélaga heimsins
muni aukast um 67% frá fyrra
ári.
IATA reiknar með að hreinn
hagnaður félaganna verði 12,7
milljarðar dollara á þessu ári,
sem nemur um 1.600 milljörðum
króna.
Bloomberg fréttaveitan fjallar
um málið og bendir á að hin uppfærða spá byggi á mun betri
sætanýtingu flugfélaganna.
Flugfélög heimsins munu flytja
samtals 3 milljarða farþega í ár
og er þetta í fyrsta skipti sem farþegafjöldinn nær þeirri tölu. - lei

20-50% afsláttur
af öllum heilsurúmum

CLASSIC - rafstillanlegt

DRAUMEY

ROYAL - rafstillanlegt

Einbreið heilsurúm á verði frá 190.049,-

Einbreið heilsurúm á verði frá 70.224,-

Einbreið heilsurúm á verði frá 302.391,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 346.995,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 129.360,-

Tvíbreið heilsurúm á verði frá 566.991,-

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

FA G L E G
R Á Ð GJÖF OG

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

LAGERHREINSUN

EINUNGIS 3 VERÐ!

Á ARINELDSTÆÐUM

19.900,29.900,39.900,-

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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REYKVÍKINGAR EFTIR HVERFUM 2007 OG 2013

%

2007
2013

13,5

12

15,2

13,4

11,3

35%
22%

12,7

17,9

15,6

0,9

12,9

7,1

0,5

11,7

8,8

7,6
13,2

17,9

hugnast Miðborgin best af nýbyggingarhverfum

43% 18%

1,5 BÍLL er á hverju heimili í
borginni að meðaltali

75% ferðast að jafnaði keyrandi

ætla að
stækka við
sig

eigin bíl

hugnast Vatnsmýrin best af nýbyggingarhverfum

8% ferðast að jafnaði með strætó

55%

ætla að
minnka við
sig

Kjalarnes

8

41%
Borgarbúum sem vilja leigja fjölgar
Vestur- Miðborg Laugarbær
dalur

Hlíðar Háaleiti Grafarog Bú- vogur
staðir

Breiðholt

stefnir ekki á að
skipta um húsnæði

Árbær
Grafarholt

þeirra sem vilja skipta
hyggjast leita að húsnæði
innan sama hverfis

Um helmingur borgarbúa reiknar með að skipta um húsnæði á næstu fimm árum. Fjórðungur telur að leiguhúsnæði verði fyrir valinu, en
leigjendur eru í dag 14 prósent. Flestir Vesturbæingar vilja búa áfram í hverfinu en aðeins rétt rúmlega helmingur Breiðhyltinga vill vera þar.
26 prósent innan tveggja ára. Hins
vegar hugsar 41 prósent sér ekki
til hreyfings. Þetta eru svipaðar
tölur og árið 2007, þegar 49 prósent reiknuðu með að flytja innan
fimm ára.

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Um 14 prósent Reykvíkinga búa
í leiguhúsnæði en um fjórðungur
reiknar með að flytja í slíkt húsnæði á næstu fimm árum. Þetta
kemur fram í viðhorfskönnun sem
unnin var fyrir samtökin Betri
borgarbragur og Umhverfissvið
Reykjavíkurborgar. Landráð sf.
vann könnunina.
Margt athyglisvert kemur fram
í könnuninni en alls tók 1.421 borgarbúi þátt í henni. Borgarbúum
hefur fjölgað um 3,2 prósent síðan
könnunin var gerð síðast, en það
var árið 2007. Hlutfallslega var
fjölgunin mest í Grafarvogi, Árbæ
og Grafarholti, en mest var fækkunin í Vesturbæ og Breiðholti.
Um helmingur svarenda, eða 47
prósent, reiknaði með að skipta um
húsnæði innan fimm ára og þar af

Leigjendum fjölgar
Könnunin sýnir að flestir Reykvíkingar vilja búa áfram í Reykjavík.
Um 87 prósent ætla að leita að húsnæði innan borgarmarkanna og
um 55 prósent innan síns hverfis.
Flestir vilja því búa áfram í sama
hverfi en það er þó misjafnt eftir
borgarhlutum. Þannig vilja 84
prósent Vesturbæinga búa áfram
í Vesturbænum, en það er hæsta
hlutfallið, en aðeins rétt rúmlega
helmingur Breiðhyltinga, eða 53
prósent, vill búa áfram í Breiðholtinu. Það er lægsta hlutfallið.
Hlutfallslega óska flestir eftir
því að búa í Miðborginni og öðrum
eldri hverfum vestan Elliðaárósa,
en úthverfin eins og Breiðholt og
Grafarvogur virðast ekki mjög

húsnæði og svo nemendaíbúðir,
kaupréttaríbúðir, þjónustuíbúðir
og félagslegt húsnæði. Langflestir,
eða 74 prósent, vilja þó eiga eigið
húsnæði.
Minni íbúðir
Leigjendur eru flestir í Miðborginni, eða 32 prósent. Næst koma
Grafarholt – Úlfarsárdalur með
21 prósent og Vesturbær með 17
prósent. Reikna má með því að
margir í Grafarholti og Úlfarsárdal hafi misst húsnæði sitt vegna
efnahagsástandsins og því sé hlutfall leigjenda jafn hátt þar og raun
ber vitni.
Könnunin sýnir einnig að flestir
reikna með að minnka við sig húsnæði. Meðalreykvíkingurinn vill
búa í 120 fermetra, fjögurra herbergja íbúð. Hlutfallslega margir
vilja þó flytja í tveggja til þriggja
herbergja íbúðir.
Draumurinn um einbýlishús
lifir þó enn góðu lífi, en 47 prósent
svarenda vilja búa í einbýlishúsi.

ÚLFARSÁRDALUR Hátt hlutfall leigjenda er í Úlfarsárdal, eða 21 prósent. Flestir

borgarbúar vilja búa áfram í sama hverfi og þeir gera í dag, samkvæmt viðhorfskönnun.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

vinsæl, miðað við hlutfall íbúa.
Hlutfall þeirra sem búa í eigin
húsnæði hefur lækkað frá árinu
2007, eða úr 80 prósentum í 76. Að
sama skapi hefur hlutfall leigjenda
aukist um 2 prósent og nú eru um

14 prósent borgarbúa í leiguhúsnæði.
Það hlutfall gæti aukist, því um
fjórðungur reiknar með að leita að
íbúð í einhvers konar leiguformi.
Þar er bæði átt við almennt leigu-

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðenda um eldsneytisnotkun í langkeyrslu – Aukabúnaður á mynd, álfelgur.

FR䞵BÆR KAUP
Hyundai i30 Classic

Verð fr䟏:
Eyðsla fr䟏 4,9

2.990 þ䟤s. kr.

l/100 km*- CO2 139 g/km

ENNEMM / SÍA / NM58133

Aðgerðarhnappar 䟚 st䟧ri
ESP–st䟢ðugleikast䟧ring
Aksturst䟢lva
iPod–, USB– og AUX–tengi
Rafl䟖ttst䟧ri
EBD–hemlaj䟢fnun
Brekkuhemlun

䟅TAKMARKAÐUR AKSTUR
Kaupt䟤ni 1 – 210 Garðabæ
575 1200 – www.hyundai.is

Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og Hyundai sem býður
5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur með öllum nýjum Hyundai bílum.
ÓKEYPIS LÉTTSKOÐUN fyrir Hyundai viðskiptavini. Viðskiptavinir Hyundai geta
komið með bílinn sinn hvenær sem er í Léttskoðun sér að kostnaðarlausu.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Opnunartími Hyundai Kauptúni 1(Beint á móti IKEA)
Opið frá kl. 07.45–18.00 virka daga og 12.00–16.00 á laugardögum.

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

SKOÐUN
Áfanga náð í baráttunni gegn hatursáróðri:

Facebook breytir
verkferlum

F

orsætisráðherra Tyrklands, Recep Tayyip Erdogan,
lét hafa það eftir sér í gær að samfélagsmiðlar væru
mesta ógnin við nútímasamfélög. Ásakar hann öfgaöfl
um að nýta sér Facebook og Twitter til að æsa til
mótmælanna gegn honum sem nú grassera í landinu.
Sjálfsagt hefur hann eitthvað fyrir sér í því en hvort mesta
hættan sem að nútímasamfélögum steðjar sé sú að fólk hafi
auðveldara aðgengi að upplýsingum og geti skipst á skoðunum
og boðað til aðgerða með skjótari hætti en áður er hins vegar
málum blandið. Áhrifamáttur samfélagsmiðla til að sameina
fólk til mótmæla hefur komið vel í ljós á undanförnum árum og
væntanlega eru flestir – nema valdhafar sem ekki kæra sig um
krítík – sammála um að það sé af hinu góða fremur en illa.
Facebook og Twitter eiga sér
hins vegar sínar skuggahliðar
eins og allt annað og í síðustu
viku lyktaði áralangri baráttu
femínista fyrir því að Facebook
Friðrika
lokaði síðum með grófum
Benónýsdóttir
hatursáróðri gegn konum með
sigri. Facebook birti opinbera
fridrikab@frettabladid.is
tilkynningu um að gripið yrði
til aðgerða gegn netníði og hatursáróðri og gerðar umfangsmiklar breytingar á verkferlum í samráði við sérfræðinga og
mannréttindasamtök. Sannarlega mikið framfaraskref sem ber
að fagna innilega.
Hversu víðtæk þessi verkferlabreyting á að vera kemur ekki
fram í yfirlýsingunni en tekið er fram að ekki verði lengur
hægt að birta meiðandi ummæli nafnlaust, þeir sem setji slíkt á
Facebook verði að gera það undir fullu nafni. Ágætis regla svo
langt sem hún nær en það virðist nú ekki hamla fólki í að ausa
annað fólk svívirðingum að þurfa að gera það undir nafni, eins
og kommentakerfi vefmiðlanna eru gleggsta dæmið um. Ekki
er heldur tekið fram til hvaða aðgerða verði gripið haldi fólk
uppteknum hætti við hatursáróðurinn. Verður það sett í bann,
fær það áminningu, verður hent út í nokkra daga – eins og nú
tíðkast – eða hvernig á að koma í veg fyrir að það sem fólk eys
úr haughúsi haturs síns komi fyrir augu þúsunda annarra?
Falskir prófílar eru heldur ekki óalgengir á Facebook, uppdiktaðar persónur sem geta farið hamförum í skítaustrinum án
þess að þurfa að taka afleiðingunum þar sem þær eru ekki til.
Hvernig á að koma í veg fyrir slíkt?
Valdhafar sem óttast áhrifamátt samfélagsmiðlanna hafa
sums staðar gripið til þess ráðs að loka fyrir aðgengi að þeim,
við lítinn fögnuð þeirra sem réttsýnni teljast. En hvar liggja
mörkin og hversu langt er réttlætanlegt að ganga í ritskoðunum? Við getum öll sameinast um að fordæma hatursáróður
gegn konum og minnihlutahópum og fagna þessari ákvörðun
Facebook á þeim forsendum að enn einn sigurinn hafi unnist í
baráttunni fyrir jafnrétti og virðingu. En – og það er stórt en
– hvað gerum við ef Facebook ákveður að áróður gegn valdhöfum sem misnota vald sitt sé óásættanlegur? Munum við líka
fagna því? Ritskoðun er tvíeggjað sverð sem við verðum að
vona að forkólfar samfélagsmiðlanna kunni með að fara.
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Samvinnuhreyfingin nýja
Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar lofaði frá fyrsta degi samvinnu við stjórnarandstöðuna. Raunar
kemur orðið samvinna fjórum sinnum
fyrir í stjórnarsáttmálanum, sem er
þó nokkuð. Raunar byrjaði áherslan
á samvinnuna um leið og Sigmundur
Davíð fékk umboð til stjórnarmyndunar, en hann tók sér góðan tíma til
að ræða við alla flokka í mikilli sátt og
samvinnu. Nú ber hins vegar svo við
að fyrsta verk ríkisstjórnarinnar
gagnvart Alþingi einkennist af
algjörum skorti á samvinnu. Að
öllum líkindum hefst sumarþing
á fimmtudaginn. Nú ber hins
vegar svo við að stjórnarandstaðan veit ekkert
um hvenær þingið

FRÍKIRKJAN
Í REYKJAVÍK

Gunnar og Tómas munu sjá um undirleik og
einnig munu einsöngvarar úr röðum kórsins
stíga fram og syngja lög eftir Tómas.

Aðgangur ókeypis!

Traust heimild
Reyndir þingmenn vita hins vegar að
varla er til öruggara plagg á vegum íslenskra stjórnvalda, framkvæmdareða löggjafarvaldsins og jafnvel dómsvaldsins, en einmitt
téður matseðill Alþingis. Í
öllu umróti um þingfrestun
eða setningu stendur allt
þar eins og stafur á bók, tja
eða matseðli.

Úr viðjum hefðarinnar
Stílsnilld Össurar Skarphéðinssonar
er viðbrugðið. Hann hefur áratugum
saman látið gamminn geisa á ritvellinum, oft með miklum tilþrifum.
Sem ráðherra þurfti hann hins vegar
nokkuð að beisla skáldafák sinn, enda
ákveðnar hefðir og venjur sem verður
að viðhalda. Nú er hann hins vegar
hættur sem ráðherra og lætur móðan
mása í pistlum á Eyjunni og víðar. Og
spennitreyja hefðarinnar er brostin. Hillaríus, kommon, keis,
lásí, leftí, allt eru þetta dæmi
um orðin sem þingmaðurinn
Össur getur leyft sér að nota
en ráðherrann gat ekki.
kolbeinn@frettabladid.is

Ísland og vopnaviðskipti
VOPNAVIÐSKIPTI

Tónleikar miðvikudagskvöldið 5. júní kl. 20:30
Sönghópur Fríkirkjunnar – Tómas R. Einarsson – Gunnar Gunnarsson

Útsetningarnar eru fyrir blandaðan kór og
eru lögin m.a. við ljóð eftir Gyrði Elíasson,
Guðberg Bergsson, Ingibjörgu Haraldsdóttur, Halldór Laxness, Lindu Vilhjálmsdóttur, Sveinbjörn I. Baldvinsson,
Snorra Hjartarson, Sigurð Guðmundsson
og Stein Steinarr.

hefst eða hvað verður þar á dagskrá.
Guðmundur Steingrímsson, formaður
Bjartrar framtíðar, frétti af þinginu
þegar hann fékk sendan matseðil frá
Alþingi. Hin nýja samvinnuhreyfing
virðist því, enn sem komið er, vera
meira í orði en á borði.

HALLDÓR

Fríkirkjan í Reykjavík
Miðvikudagskvöldið 5. júní kl. 20:30 fagnar
Sönghópur Fríkirkjunnar sumri og frumﬂytur nýjar útsetningar Gunnars Gunnarssonar
á sönglögum Tómasar R. Einarssonar.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Hermann
Ottósson
framkvæmdastjóri
Rauða krossins á
Íslandi

Þriðjudagurinn 2. apríl 2013 var og er
sögulegur dagur en þá var alþjóðlegur
vopnaviðskiptasamningur samþykktur með
miklum yfirburðum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Það er fyrsti samningur
sinnar tegundar og bannar ríkjum að selja
eða flytja vopn og skotfæri ef þau hafa
grun um að þeim verði beitt til að fremja
stríðsglæpi. Sá góði samningur sem var
samþykktur fyrir tveimur mánuðum uppfyllir að flestu leyti óskir Rauða krossins
um alþjóðasamning sem getur orðið til þess
að takmarka flæði léttvopna, sem nú grafa
undan stöðugleika um allan heim og valda
milljónum manna kvölum og angist.
Það er enn ánægjulegra fyrir Rauða
krossinn á Íslandi að vita að íslensk stjórnvöld studdu með ráðum og dáð gerð samningsins og höfðu meira að segja áhrif á
lokagerð hans. Með mikilli eljusemi utanríkisráðuneytisins og starfsmanna þess
tókst Íslandi með stuðningi annarra ríkja
og félagasamtaka að koma inn mikilvægu
ákvæði sem bannar ríkjum að selja eða
miðla vopnum sem verði beitt til að fremja
kynbundið ofbeldi eða ofbeldi gegn konum
og börnum þar sem það varðar brot á
alþjóðlegum mannúðar- og mannréttindalögum. Það er í fyrsta sinn sem tengslin
milli vopnaviðskipta og kynbundins ofbeldis eru viðurkennd í alþjóðasamningi og það

➜ Rauði krossinn fagnar því einnig

að íslensk stjórnvöld skuli hafa
verið í hópi fyrstu ríkja sem undirrituðu samninginn í New York í gær.

má með réttu segja að Ísland eigi heiðurinn af þessu ákvæði sem fjöldamörg ríki og
félagasamtök studdu dyggilega.
Rauðakrosshreyfingin skorar á ríki
heims að undirrita, fullgilda og svo innleiða
samninginn eins fljótt og verða má. Þannig
geta þjóðríki lagt lóð sín á vogarskálarnar
í baráttunni fyrir aukinni velferð milljóna
manna um heim allan sem búa við vopnuð
átök þar sem kerfisbundnum mannréttindabrotum er beitt gegn óbreyttum borgurum.
Rauði krossinn fagnar því einnig að
íslensk stjórnvöld skuli hafa verið í hópi
fyrstu ríkja sem undirrituðu samninginn í
New York í gær. Rauði krossinn telur utanríkisráðuneytið eiga hrós skilið fyrir vasklega framgöngu í þessu máli og vonandi
verður samningurinn fullgiltur og innleiddur fljótlega. „Íslenska“ ákvæðið um ofbeldi
gegn konum og börnum er nokkuð sem við
getum verið stolt af. Niðurstaðan staðfestir
þá trú okkar að lítil ríki geti náð miklum
árangri á alþjóðavettvangi með einbeitni,
alþjóðasamvinnu og sterkum vilja til að láta
gott af sér leiða.
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Konur og kynlíf
HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

Opinber umræða um kynlíf er oftast feimnismál og oft er erfitt að
koma orðum að því sem kann að
angra viðkomandi. Við vitum að það
á við um slíkar umræður við maka,
vini, kunningja og að sjálfsögðu
heilbrigðisstarfsfólk. Því getur
verið snúið að fá aðstoð eða leita
sér upplýsinga. Í þessu efni er ekki
sérlega mikill munur á milli kynja,
en mögulega eru konur þó opnari og
reiðubúnari að tjá sig en karlar.
Í dag er talið að allt að 45%
kvenna þjáist á einhverjum tímapunkti af svokallaðri kynlífs- eða
kynhvatartruflun (Female Sexual
Disorder, FSD). Til eru nokkrar
skilgreiningar á vandanum en í
grunninn snýst hann um viðvarandi eða endurtekna minnkun á
kynhvöt og löngun, lélega eða ónóga

örvun, vanda við að fá fullnægingu
og verki eða óþægindi við samfarir.
Konur geta fundið fyrir þessu hvenær sem er á lífsleiðinni í sjálfu sér
en algengast er þó að slíkt komi upp
eftir barnsburð eða við tíðahvörf.
Þá er þekkt tenging við ýmsa sjúkdóma og lyf, auk þess sem sálfélagslegar aðstæður, streita og vanlíðan
eiga stóran þátt í að skapa grundvöll fyrir slíku. Einkennin geta
verið sambland af öllum þeim sem
voru nefnd hér að ofan eða bara eitt
þeirra. Þrátt fyrir að slík truflun
geti haft mikil áhrif á konur er rétt
að átta sig á því að hægt er að meðhöndla flestar orsakir þessa vanda,
ef vandinn er greindur rétt.
Margvíslegar orsakir
Mikilvægt er að hafa í huga að einstaklingarnir eru jafn mismunandi
og þeir eru margir. Það eru ekki
til nein viðmið um hvað er eðlilegt varðandi samlíf einstaklinga,
nema ef vera skyldu einhver óljós
samfélagsleg viðmið sem eru býsna
ólík eftir því hvar maður er staddur
í heiminum í menningarlegu tilliti. Ef við skoðum hinn vestræna
heim, sem við berum okkur ein-

mitt oftast saman við, kemur í ljós
að vandi sem þessi byggir oft á upplifun konunnar og orsakast af því
að hún finnur fyrir vanlíðan og neikvæðum tilfinningum þegar kemur
að áhuga og framkvæmd kynlífs.
Orsakirnar geta verið margvíslegar
og er hægt að skipta þeim niður í
nokkra flokka, sem er skynsamlegt
þegar á að nálgast vandann á skipulegan hátt. Hin líkamlegu tengjast
einna helst sjúkdómum eða ástandi
sem getur haft umtalsverð áhrif.
Þar ber einna helst að nefna ójafnvægi í hormónabúskapnum við tíðahvörf eða í kjölfar fæðingar með tilheyrandi slímhúðarþurrki; þynnri,
viðkvæmari slímhúð með minni
teygjanleika en einnig bólguástandi
og verkjum í kjölfar fæðingar með
rofi á fæðingarvegi. Hjarta- og
æðasjúkdómar, skjaldkirtilsvandi,
sykursýki, krabbamein og aukaverkanir við meðferð þeirra, verkir
og dofi í gigtar- og taugasjúkdómum eins og MS eða liðagigt,
þvag og/eða hægðavandi, aðgerðir
á umræddu svæði og ýmislegt
fleira getur komið til. Oft er lyfjum, eða öllu heldur aukaverkunum
þeirra, kennt um og eru þar einna

algengust þunglyndislyf, blóðþrýstingslyf og ofnæmislyf.
Sálræn vandamál geta verið
býsna margvísleg, allt frá þunglyndi og kvíða yfir í alvarlegri geðsjúkdóma, misnotkunarsögu og/
eða andleg áföll. Þess konar sálræn vandamál geta haft geysimikil áhrif á upplifun kvenna sem
kynverur. Hin félagslegu tengsl og
samskiptamynstur í samböndum
skipta líka miklu máli, ekki síst
samspil allra þessara þátta. Kona
sem finnur fyrir þessari truflun
getur lent í frekari vítahring í samskiptum við maka sinn eða lífsförunaut, bæði meðvitað og ómeðvitað.

Hin félagslegu tengsl
og samskiptamynstur
í samböndum skipta líka
miklu máli …

Samsett meðferð
Greining á þessum vanda fer að
mestu leyti fram í ítarlegum samtölum þar sem reynt er að átta sig
á samspili ofangreindra þátta, auk
læknisskoðunar og rannsókna.
Þannig er reynt að tryggja sem
réttasta meðferð fyrir hverja konu,
sem byggir á undirliggjandi vanda
og leiðréttingu á honum, en oft er
meðferðin samsett. Þar getur margt
komið til, til dæmis sleipiefni,
til þess að koma enn frekar í veg

fyrir sársauka vegna þurrks, kynlífsleiktæki, nálastungumeðferð,
jóga og þjálfun á grindarbotni og
aðlægum vöðvum. Auk þessa eru
stundum gefin sértæk lyf eins og
kven hormón eða karlhormón en
einnig stinningarlyf viðlíka þeim
sem karlar nota. Hér vantar þó enn
rannsóknir til að styðja verulega
notkun slíkra lyfja. Það lyf sem
hefur verið mest rannsakað í dag
er samsett af karlhormóni og stinningarlyfi.
Líklegast er þó að heilbrigður
lífsstíll eins og að reykja ekki,
drekka sem minnst áfengi, borða
hollan mat, hreyfa sig reglubundið
og stuðla að andlegri og félagslegri
heilsu, auk þess að vera í eðlilegu
samskiptamynstri við maka sinn,
sé það mikilvægasta í þessu samhengi. Því þurfum við öll að rækta
þessi atriði!

þeirra, björguðu Bernhöftstorfunni
frá niðurrifi með því að mála hana
alla á einni nóttu.“ Ef þessi barátta hefði ekki átt sér stað stæðu
líklega byggingar frá áttunda áratugnum í stað Torfunnar.
Ég skora á borgaryfirvöld að
draga leyfi fyrir auknum byggingum við Austurvöll til baka. Ég
tek undir með Helga Þorlákssyni
sem ritar í grein Morgunblaðinu
þann 18. maí: „Enn meira skugga-

varp verður af nýrri hótelbyggingu
á horni Austurvallar og Kirkjustrætis og þrengir mjög að húsum
Alþingis.“ Það er skiljanlegt að eigendur vilji hámarka arð af lóðum
sínum. Hitt er aftur á móti illskiljanlegt að borgarstjórnarmeirihluti
Reykjavíkur ætli að gefa leyfi fyrir
auknu byggingamagni á þessu „frímerki“. Austurvöll má líta á sem
vin í malbikuðum veruleika borgarinnar. Slík svæði ber að vernda.

Skuggi yﬁr Austurvelli
Þegar gefa á leyfi fyrir
auknu byggingamagni á
þrengri svæðum innan
borgarinnar verður að
spyrja: Hvaða afleiðingar
hafa slík áform til frambúðar? Það sem drífur mig
í þessi skrif er ótti gagnvart andvaraleysi og arðsemissjónarmiðum einstakra aðila. Þess háttar
drifkraftur hefur oft orðið

til þess að borgarbúar sitja
uppi með lélega fjárfestingu.
Páll Óskar Hjálmtýsson hefur barist fyrir
verndun Nasa og styð ég
hans sjónarmið. Að mínu
viti geymir húsið ákveðna
sögu borgarinnar sem ég
Lára Óskarsdóttir tel einstaka. Þessi skipulagsbreyting við AusturACC stjórnendamarkþjálﬁ
völl er ekki fyrsta þrætuSKIPULAG

epli hagmunaaðila. Við skulum
ekki gleyma að á sínum tíma voru
uppi áform um að rífa Bernhöftstorfuna. Hvernig liti bæjarmyndin
út, upp í brekkuna, ef það hefði
gengið eftir?
Á heimasíðu Torfusamtakanna
má lesa: „Ævintýrið byrjaði árið
1973 þegar nokkrir einstaklingar,
með auga fyrir sérstakri fegurð
gamalla íslenskra húsa og áhuga á
menningarsögulegum verðmætum

Sérstök brúðkaupsgjöf

Öll brúðhjón fá
glæsilega svuntu
með nöfnum sínum
og brúðkaupsdegi
ísaumuðum.
Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir!
Gildir um

hrærivélar.

Brúðarleikur
Þau brúðhjón sem koma við í verslun okkar
og skrá sig á brúðargjafalista fá nöfnin sín
sjáfkrafa skráð í pott. Í lok sumars verða heppin
brúðhjón dregin út og hljóta þau að launum
nýju KitchenAid matvinnsluvélina, nýju
KitchenAid brauðristina, nýja KitchenAid
blandarann og nýja KitchenAid
töfrasprotann, samtals að verðmæti
um 200 þúsund krónur.

Nýjar
vörur
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Tilboðin gilda til 6. júní eða meðan birgðir endast
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Lögfræði og skipulag
Er ómögulegt að breyta SKIPULAGSMÁL og kveða með nokkurri
vondu skipulagi? Þessarar
nákvæmni á um byggingspurningar spyr Skúli
arreiti, útlit, nýtingarMagnússon, héraðsdómhlutfall o.s.frv. Samt spyr
ari og dósent við lagahann hvort ekki sé hægt
deild HÍ, í ágætri grein
að breyta því án þess að
í Fréttablaðinu 8. maí
óttast bótakröfur, einkum
sl. Spurning Skúla snýr
ef það er vont.
aðallega að deiliskipulagi
Menn hafa lengi bent
á þann galla sem þeir
sem skiljanlegt er, enda
Einar Örn
eru allar aðrar skipulags- Thorlacius
hafa talið vera á íslenskri
áætlanir tímabundnar fv. yﬁrlögfræðingur skipulagslöggjöf, að deiliskv. lögum.
skipulagsáætlanir séu
skipulags- og
Málið snýst um hags- byggingarsviðs
ætíð ótímabundnar, öfugt
muni lóðarhafa annars Reykjavíkur
við það sem gerist sums
vegar og íbúa og skipustaðar í nágrannalöndlagsyfirvalda hins vegar.
unum. En hvers vegna er
Oftast fara þessir hagsmunir
deiliskipulag alltaf ótímabundið
saman sem betur fer, en stundum
hér? Er nokkuð í lögum sem
kemur í veg fyrir tímabundið
liggur fyrir að almannahagsmunir krefjast breytinga á skipudeiliskipulag? Það fæ ég ekki séð.
lagi, t.d. að uppbyggingar- eða
Eftirfarandi er mín lögfræðilega skoðun: Enda þótt deiliniðurrifsheimildir séu minnkaðar
skipulagsáætlanir hafi ekki
á viðkvæmum svæðum vegna
afmarkaðan ákveðinn gildisbreyttra viðhorfa o.s.frv. Sveitarfélög guggna þó oft á því af ótta
tíma samkvæmt skipulagslögum
við bótakröfur frá lóðarhafanum.
er ekkert sem kemur í veg fyrir
Það er því von að spurt sé: Er
að slíkri áætlun sé afmarkaður ákveðinn gildistími ef það
ómögulegt að breyta vondu skipulagi?
sveitarfélag sem samþykkir hana
Það er hárrétt hjá Skúla að
tilgreinir það skýrlega í áætlunbótaskylda sveitarfélaga skv.
inni sjálfri.
skipulagslögum er reyndar um
Byltingarkennd túlkun
margt óljós af þeirri einföldu
ástæðu að lítið hefur reynt á
Þetta er í raun byltingarkennd
hana. Það er hreinlega óheppilegt
túlkun. En ég fæ ekki betur séð
hvað sveitarfélög hafa verið treg
en að hún standist. Það væri
(eða rög) við að láta reyna á hana
a.m.k. mjög eðlilegt að skipufyrir dómstólum og ef til vill er
lagsyfirvöld í t.d. Reykjavík létu
hún ekki jafn víðtæk og sveitarkanna þetta til þrautar lögfræðilega.
félög virðast óttast.
Nú skulum við taka dæmi:
Ákveðin mótsögn
Upp úr síðustu aldamótum höfðu
En Skúli lendir í ákveðinni mótskipulagsyfirvöld í Reykjavík
miklar áhyggjur af miðborgsögn í grein sinni. Hann segir
að það sé í eðli deiliskipulags að
inni í samkeppni við Kringluna.
því sé ætlað að vera endanlegt
Svarið var að samþykkja ótíma-

➜ En hvers vegna er deili-

skipulag alltaf ótímabundið
hér? Er nokkuð í lögum
sem kemur í veg fyrir tímabundið deiliskipulag? Það
fæ ég ekki séð.

bundið deiliskipulag með miklum
uppbyggingar- og niðurrifsheimildum t.d. við Laugaveg. Núna,
tíu árum síðar, eru viðhorfin
gjörbreytt. Borgin getur þá að
sjálfsögðu samþykkt breytingu
á gildandi deiliskipulagi með
snarminnkuðum heimildum. En
þá er nú hætt við að lóðarhafar
myndu krefjast bóta.
Mesta bölið
Ef deiliskipulagið hefði hins
vegar á sínum tíma verið tímabundið, segjum til tíu ára, þá
hefði öllum verið ljóst (eða átt að
vera ljóst) að það væri alls óvíst
að borgin framlengdi það óbreytt
að tíu árum liðnum. Þeir sem ekki
hefðu sótt um byggingarleyfi
fyrir breytingum áður en deiliskipulagið rann út hefðu orðið að
sætta sig við breytingarnar bótalaust. Þeir sem hefðu sótt um
breytingar í tæka tíð hefðu orðið
að hefjast handa innan tólf mánaða frá útgáfu byggingarleyfis, en
þá fellur það úr gildi skv. mannvirkjalögum hafi framkvæmdir
ekki hafist.
Ég tel það eitthvert mesta böl í
skipulagsmálum Reykjavíkur að
deiliskipulagsáætlanir hafa alltaf
verið ótímabundnar. Og það sem
meira er: Mér sýnist að sú staðreynd hafi byggst á lögfræðilegum misskilningi sem kominn
er tími til að leiðrétta.

Umsóknarfrestur til 5. júní

NÝTT TÆKIFÆRI
TIL NÁMS
HÁSKÓLABRÚ
Á Háskólabrú Keilis er boðið upp á nám fyrir einstaklinga sem hafa ekki lokið
stúdentspróﬁ. Að námi loknu uppfylla nemendur inntökuskilyrði í háskóla hérlendis
og erlendis. Háskólabrú er skipulögð í samstarﬁ við Háskóla Íslands.
Á Háskólabrú er lögð áhersla á speglaða kennsluhætti. Miðað er við þarﬁr
fullorðinna nemenda þar sem gerðar eru kröfur um sjálfstæði í vinnubrögðum og
raunhæf verkefni.
Kennsla í staðnámi á Háskólabrú Keilis fer fram á Ásbrú í Reykjanesbæ
og hjá SÍMEY á Akureyri.
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Kæri Sigmundur Davíð, SKIPULAG
➜ Sigmundur Davíð,
ég óska þér til hamingju
þú gætir tekið fyrsta
með forsætisráðherrastólinn.
skreﬁð í að setja
Í stjórnarsáttmálanum
miðbæ Reykjavíkur
segir: Íslensk þjóðmenná heimsminjaskrá
ing verður í hávegum
UNESCO. Það myndi
höfð, að henni hlúð og hún
efld. Áhersla verður lögð
nú aldeilis fá ferðaá málvernd, vernd sögumenn til að koma
legra minja og skráningu Þóra
Andrésdóttir þegn í til landsins og um
Ísla ndssögunnar, auk
þessu landi og íbúi
rannsókna og fræðslu. í miðborginni
ókomna tíð.
Ríkisstjórnin mun vinna
að því að auka virðingu
fyrir merkri sögu landsins,
miklar myndir, t.d. af Nýhöfn í
Kaupmannahöfn þar sem sett
menningu þess og tungumálinu,
hafði verið inn á milli gömlu
innanlands sem utan.
húsanna ný bygging í líkingu
Þar sem þú ert yfirmaður þess
við Iðuhúsið. Á Tryggvagötunni
málaflokks að miklum hluta þar
sem er fjallað um verndun minja
er álíka dæmi fyrir aftan gamla
og húsa, menningu og sögu, fyllist
Naustið, en þar er stór dökk byggég bjartsýni. Ég treysti því að þú
ing í nýjum stíl sem grúfir yfir
komir í veg fyrir það skemmdarlágreist timburhús í gömlum stíl.
verk sem fyrirhugað er að gera á
Þetta er akkúrat það sem á að
Landsímareit/Kvosinni í miðborgfara að gerast fyrir framan augun
inni. Að þú munir styðja þá mikla
á okkur, hinum megin við Alþingi.
grósku og tónlistarmenningu sem
Þar hefur einn maður eignast
margar lóðir á Landsímareit/
hefur blómstrað undanfarin ár í
tónleikasalnum Nasa, sem hefur
Kvosinni og vill byggja þar hótel.
mikla sögu og gamlar inn réttÞað mun bera gömul hús ofurliði
ingar. Yfir 200 tónlistarmenn hafa
og varpa skugga á Austurvöll,
vinsælt almenningsrými okkar
mótmælt þessum fyrirætlunum
um að rífa Nasa og endurbyggja.
borgarbúa með mikla sögu.
Glöggt er gests augað. SíðastMerkar minjar
liðið haust kom fram í útvarpsfréttum (http://www.ruv.is/sarpÞað væri miklu tilhlýðilegra að
hið háttvirta Alþingi eignaðist
urinn/hadegisfrettir/08092012-1)
að tveir spænskir arkitektar
Landsímahúsið undir skrifstofur
fjölluðu um höfuðborgir Norðursínar. Guðjón Samúelsson teiknlandanna í spænsku arkitektaaði það og það hefur mikla sögu
tengda fjarskiptamálum þjóðarblaði (http://margenesarquitectinnar. Þá þyrfti Alþingi ekki að
ura.com /norteuropa.htm), en
reisa byggingu á horni Vonarleiðari þess var helgaður Reykjastrætis og Tjarnargötu, eins og
vík. Þeir leyna ekki hrifningu
sinni á miðborginni. Þeir segja
fyrirhugað hefur verið. Eitthvað
að hún eigi sér ekki nokkra hliðmyndi það nú kosta. Á þeim reit
stæðu og að gæði og einfaldleiki
er að finna merkar minjar og þær
bygginga í Reykjavík séu slík að
gætu þá fengið að njóta sín þar og
annað eins finnist ekki í öðrum
verið til sýnis.
höfuðborgum Evrópu. Í blaðinu
Þá er vert að rifja upp samer fjallað um tengsl og samspil
þykkt um verndun borgarhverfa,
Reykjavíkur við fortíðina og sögsem þú fékkst samþykkta í skipuuna. Niðurstaða þeirra var sú að
lagsráði árið 2010 og sett hefur
verið inn í stjórnarsáttmálann.
það væri full ástæða til að huga
að því að miðborg Reykjavíkur
Þetta gefur fögur fyrirheit.
yrði sett á heimsminjaskrá. StórÉg skora því á þig, Sigmundur
kostlegt!
Davíð, og treysti því að þú komir
í veg fyrir að þessi deiliskipulagsFyrsta skrefið
tillaga Kvosin/Landsímareitur nái
Sigmundur Davíð, þú gætir tekið
fram að ganga og verði að verufyrsta skrefið í að setja miðbæ
leika. Ef hún gerir það getur þetta
Reykjavíkur á heimsminjaskrá
svæði, lóðir og hús orðið miklu
dýrara fyrir bragðið og enginn,
UNESCO. Það myndi nú aldeilis
þar á meðal Alþingi, hefur efni
fá ferðamenn til að koma til
á að kaupa þær. Og það er ekki
landsins og um ókomna tíð. En að
byggja eintóm hótel í hjarta miðeinu sinni víst að núverandi eigbæjarins verður til þess að ferðaandi, sem nú hefur verið ákærður
menn og borgarbúar missa áhugfyrir skattsvik, hafi efni á að fara
ann á að heimsækja miðbæinn, og
í þessar framkvæmdir. Gamla
húsið Nasa og Nasa salurinn
hann mun deyja.
Þú ert menntaður í skipulagsgetur grotnað niður á meðan, en
fræðum og þú kemur vel inn á
það stendur nú autt og óupphitað.
í gömlu viðtali við Egil HelgaLátum það ekki gerast.
son (blog.pressan.is/arkitektur/
Kæri Sigmundur Davíð, þér,
sem og öllum öðrum, er boðið
2013/05/21/skipulagsfraedingurá baráttufund á Ingólfstorgi,
forsaetisradherra/) hversu dýrmætt það er að vernda gamlar
laugardaginn 8. júní, kl. 14.
byggingar. Þeim fylgir meira og
Atburðurinn er á Facebook:
betra mannlíf en nýbyggingum.
Elsku besti ekki hótel.
Eins voru í þættinum sýndar
Frestur til að senda inn athugamyndir þar sem bætt hafði verið
semdir/mótmæli við þetta deiliinn nýjum byggingum í öðrum
skipulag til skipulag@reykjavik.
stíl á milli gamalla bygginga.
is rann út á miðnætti 30. maí.
Þetta voru mjög sláandi og áhrifa-

AF NETINU
Engin stjórnarandstaða

FÉLAGSVÍSINDA- OG LAGADEILD

KEILIR

Opið bréf til
forsætisráðherra

Ríkisstjórnin býr við þann lúxus að það er engin stjórnarandstaða. Fyrri
stjórnarflokkar eru í naflaskoðun. Samfylkingin leitar í örvæntingu að
skýringum á slæmu gengi og innan Vinstri grænna beinist reiðin ekki síst að
Ögmundi Jónassyni, sem lengi spilaði eins og hann væri í stjórnarandstöðu
við ríkisstjórn sem hann sat sjálfur í.
Björt framtíð virðist fyrst og fremst vera hálfletileg. Helsta andstaðan
kemur frá náttúruverndarsinnum sem óttast stór áform í virkjanamálum.
Svona verður þetta um nokkurt skeið. Það verður talsvert langt í að Samfylkingin og VG nái vopnum sínum í stjórnarandstöðu.
En yfir stjórninni vofir krafan um skuldaleiðréttingar. Hún gleymist ekki og
það er lítil þolinmæði gagnvart undanbrögðum í því máli.
http://eyjan.pressan.is/silfuregils/
Egill Helgason
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Sporlastic spelkur

Ansell Microtouch hanskar

Tunturi Pilates æfingasett
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Rannsóknarvörur

Völker - rafknúin hjúkrunarrúm

Rafskutlur

Heilsudýnur
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HEIÐRA
SNÆJU

Ingibjörg
Guðjónsdóttir
söngkona og
Ástríður Alda
Sigurðardóttir
píanóleikari
munu í kvöld
flytja lög sem
Ingibjörg söng
í söngnáminu
hjá Snæbjörgu
Snæbjarnardóttur í
Tónlistarskóla
Garðabæjar.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar
og afa,

RÚDÓLFS SÆVARS INGÓLFSSONAR
Heiðargerði 66, Reykjavík.
Ruth Jóhanna Arelíusdóttir
Annadís Greta Rúdólfsdóttir
Sandra Björk Rúdólfsdóttir
Daniel Ari Maksimov og Gabriel Rudolf Maksimov.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

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

PÁLÍNA ÞORVALDSDÓTTIR
Kjarrhólma 18, Kópavogi,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
fimmtudaginn 6. júní kl. 13.00.
Rúnar Sigurbjörnsson
Guðbjörg Valdís Guðmundsdóttir
Jónas Guðmundsson
Erla Guðmundsdóttir
Jóhanna Poulsen
Hlífar S. Rúnarsson
Hlynur Svan Rúnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Frank Rasmussen

Heimir Brynjarsson
Halla Magnúsdóttir
Guðbjörg I. Magnúsdóttir

Ingibjörg Guðjónsdóttir er bæjarlistamaður Garðabæjar árið 2013. Hún fagnar útnefningunni
með tónleikum í sal Tónlistarskóla Garðabæjar í kvöld. Þar mun hún heiðra Snæbjörgu Snæbjarnardóttur söngkennara, sem verið hefur örlagavaldur í líﬁ hennar á ﬂeiri en einu sviði.

Ástkær faðir okkar, bróðir,
mágur og tengdafaðir,

RAGNAR HEIÐAR GUÐSTEINSSON
húsgagnasmíðameistari,
Orrahólum 7,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
fimmtudaginn 6. júní kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á að styrkja Barnaspítala Hringsins í
minningu hans.
Birgir Karl Ragnarsson
Óskar Ragnarsson
Berglind Ragnarsdóttir
Magnea Guðrún Guðsteinsdóttir
Henný Rós Guðsteinsdóttir
Svanur Fannar Guðsteinsson

Ingunn Þorsteinsdóttir

Þórey Erlingsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir og amma,

„Þetta kom skemmtilega á óvart,“ segir
Ingibjörg Guðjónsdóttir, söngkona, kórstjóri og söngkennari, sem á föstudag
var útnefnd bæjarlistamaður Garðabæjar 2013. „Ástæðan er væntanlega
fyrst og fremst starf mitt með Kvennakór Garðabæjar sem ég stofnaði árið
2000. Starf hans hefur verið mjög sýnilegt í bænum, en við höfum verið með
samstarfssamning við bæinn og sinnt
ýmsum verkefnum til að efla hér menningu og listir.“
Ingibjörg hefur lagt meira af mörkum til eflingar tónlistarlífs í Garðabæ
og fór um áramótin af stað með tónleikaröðina Þriðjudagsklassík í Garðabæ. Lokatónleikar raðarinnar í vor eru

einmitt í kvöld og þar syngur Ingibjörg
sjálf við undirleik Ástríðar Öldu Sigurðardóttur píanóleikara.
Tónleikarnir bera yfirskriftina Arfleifð Snæju og er efnisskráin tileinkuð
námsárum Ingibjargar í Tónlistarskóla
Garðabæjar hjá Snæbjörgu Snæbjarnardóttur söngkennara. Snæbjörg varð
áttræð á síðasta ári en hún kenndi í
ein þrjátíu ár við skólann og útskrifaði fjölda góðra söngvara. „Mér fannst
mjög við hæfi að heiðra Snæbjörgu,“
segir Ingibjörg. „Bæði lærði ég hjá
henni öll mín ár í tónlistarskólanum
hér og svo tengist hún mér að því leyti
að hún er móðursystir mannsins míns.
Hún kynnti okkur þannig að það er

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

KARL GUÐGEIR GUÐMUNDSSON

RAGNHEIÐUR DÓRÓTHEA
ÁRNADÓTTIR

Skúlagötu 40, Reykjavík,

Geirlandi við Suðurlandsveg,

sem lést þann 23. maí verður jarðsungin frá
Hjallakirkju miðvikudaginn 5. júní kl. 11.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð Árna Kr.
Hanssonar hjá Fríkirkjunni Kefas, Ljósið eða Rauða Krossinn.
Bragi Sigurjónsson
Árni Brynjar Bragason
Helga Björk Bragadóttir
Sigurjón Rúnar Bragason
Guðrún Hlín Bragadóttir
og barnabörnin tíu.

Mín gæfa að lenda í
námi hjá Snæbjörgu

lést á Landspítalanum föstudaginn
24. maí. Útförin fer fram frá Garðakirkju
miðvikudaginn 5. júní kl. 15.00. Þeim sem
vilja minnast hans er bent á Ljósið.
Þorsteinn Jósep Karlsson
Sigríður Guðrún Karlsdóttir
Ragnar Benjamín Ingvarsson
Hjalti Guðbjörn Karlsson
Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Þuríður Ketilsdóttir
Friðrik Örn Egilsson
Sigrún Sveinbjörnsdóttir
Narfi Ísak Geirsson

henni að þakka að við erum hjón í dag.
Það var mín gæfa að lenda í námi hjá
henni þegar ég var sautján ára, bæði
sem söngkonu og í einkalífinu.“
Dagskrá tónleikanna í kvöld er fjölbreytt. „Þetta eru klukkutíma tónleikar
og efnisskráin er mjög blönduð,“ segir
Ingibjörg. „Þetta eru lögin sem Snæbjörg var að miðla mér í gamla daga,
alveg frá klassísku íslensku lögunum
yfir í þýsk ljóð og óperuaríur. Og svo
er þarna léttmeti með.“
Tónleikarnir í kvöld eru þeir síðustu
á þessu vori en Ingibjörg segir að strax
og haustar fari tónleikaröðin af stað
aftur.
fridrikab@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

BIRGIR GUÐMUNDSSON
múrari,
Kristnibraut 47, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans fimmtudaginn 30. maí. Útförin fer fram frá
Guðríðarkirkju miðvikudaginn 5. júní
klukkan 13.00.
Ásdís Guðnadóttir
Bryndís Ásta Birgisdóttir
Bjarni Ásgeir Birgisson
Þórunn Birna og Jóhann Kári.

Bjarni Jóhannsson

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

SVEINN GUÐMUNDSSON
Ástkær eiginmaður minn,

PÉTUR KR. PÉTURSSON
Gullsmára 7, Kópavogi,

sem lést á heimili sínu mánudaginn 27. maí,
verður jarðsunginn frá Hjallakirkju í Kópavogi
fimmtudaginn 6. júní kl. 13.00.
Aðalheiður Jónsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Skagfirðingabraut 33,
Sauðárkróki,

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

lést miðvikudaginn 29. maí. Útförin fer fram
frá Sauðárkrókskirkju laugardaginn 8. júní
kl. 14.00.

EMIL KARL BJARNASON

Guðmundur Sveinsson
Auður Steingrímsdóttir
Óskar Páll Sveinsson
Sveinn Guðmundsson
Anna Lóa Guðmundsdóttir
Svala Guðmundsdóttir
Bjarni Óskarsson
Guðmundur Peng Sveinsson

ÓLAFUR A. ÓLAFSSON

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

málarameistari,
Árskógum 8, Reykjavík,

FRIÐRIK JÓELSSON

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi þriðjudaginn 28. maí. Útförin fer
fram frá Neskirkju þriðjudaginn 4. júní kl. 13.
Gísli Örvar Ólafsson
Valgerður Björk Ólafsdóttir
Helga H. Ólafsd. Gustafsson
Hulda Sjöfn Ólafsdóttir
Ólafur Örn Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Reynir Jóhannsson
Roger Gustafsson
Ólafur Sturla Kristjánsson

Lindargötu 23, Reykjavík,

lést á líknardeildinni í Kópavogi 25. maí.
Útförin fer fram frá Laugarneskirkju
fimmtudaginn 6. júní kl. 15.00.
Yosien Pattiwaellapia (Ochi)
Emilía Kristín Bjarnason
Arnar Leifsson
Birnir Karl Bjarnason
Sindri Karl Bjarnason
Hilmir Karl Bjarnason
Þorsteinn Bjarnason
Kristinn Bjarnason
Guðlaug Haraldsdóttir
og barnabörn.

prentari,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut,
sunnudaginn 2. júní. Útförin fer fram frá
Vídalínskirkju í Garðabæ, föstudaginn 7. júní
kl. 13.00.
Valdís Guðjónsdóttir
Friðrik Ingvar Friðriksson
Þuríður Sigurðardóttir
Guðjón Erling Friðriksson
Fanney Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför

GUÐMUNDAR BJARNASONAR
frá Hlemmiskeiði.
Guðrún Magnúsdóttir
börn, tengdabörn og fjölskyldur þeirra.

HEILSA
Sir Michael Marmot verður
aðalfyrirlesari á ráðstefnu um áhrifaþætti heilsu og vellíðanar á Íslandi þann
28. júní 2013 í Háskólanum í Reykjavík.

15% afsláttur
af sumarvörum

Skipholti 29b • S. 551 0770

)<5,5

LÍFSGLEÐI Við tíðahvörf upplifa margar konur breytingar á líðan sinni en með náttúruefninu Promensil njóta þær lífsins til fulls.

ERTU KOMIN Á
BREYTINGASKEIÐ?
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HALLDÓR JÓNSSON KYNNIR: Ertu pirruð, oft í svitakófi og átt erfitt með
svefn á nóttunni? Hefurðu grun um að tíðahvörf séu hafin? Taktu þá Promensil-tíðahvarfaprófið til að vita fyrir víst hvort breytingaskeiðið sé hafið.
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argar konur finna fyrir einkennum tíðahvarfa um leið og þær
eru óvissar um hvort þær séu
komnar á breytingaskeið,“ segir Auður
Hafþórsdóttir, vörumerkjastjóri hjá Halldóri Jónssyni sem nú teflir fram kærkominni nýjung fyrir konur sem vilja fá
staðfestingu á breyttum hormónabúskap
líkamans.
„Promensil-tíðahvarfaprófið veitir 99,9
prósenta vissu um hvort tíðahvörf séu
hafin. Prófið er hraðvirkt heimapróf og
greinir FSH-eggbússtýrihormón í þvagi,“
útskýrir Auður.
Á frjósemisskeiði örvast vöxtur og
þroski eggbúa í eggjastokkum af völdum
FSH-eggbússtýrihormóns en hækkað
magn hormónsins bendir til tíðahvarfa.
„Algengustu einkenni tíðahvarfa eru
hitakóf, nætursviti, svefnleysi, skapsveiflur, pirringur og þurrkur í leggöngum. Blæðingar verða einnig óreglulegar
þar til þær hætta alveg,“ segir Auður um
merkileg tímamót í lífi kvenna sem reynast sumum konum erfiðari en öðrum.
„Nútímakonur eru flestar uppteknar í

ingsStuðn n
i
stöng

blóma lífsins og leita í auknum mæli
að náttúrulegum leiðum til að bæta
líðan sína á breytingaskeiði. Promensil býður því einnig fæðubótarefni sem spilað getur lykilhlutverk í
að hjálpa konum að upplifa aukinn
lífskraft og njóta lífsins til fulls,“
segir Auður og segir Promensil viðurkennda og náttúrulega lausn við
einkennum tíðahvarfa.
„Undanfarin fimmtán ár hafa farið
fram klínískar rannsóknir á Promensil um allan heim og yfir eitt þúsund
konur tekið þátt í þeim. Promensil
inniheldur rauðsmára, sem er ríkasta uppspretta isoflavones sem er
náttúrulegt efnasamband sem bætir hormónavirkni og líðan kvenna
á breytingaskeiði,“ segir Auður
um Promensil-töflurnar sem fást í
tveimur styrkleikum.
„Þær mildari eru hentugar til að halda
einkennum tíðahvarfa í lágmarki eða fyrir miðlungseinkenni og þær sterkari eru
hentugur byrjunarskammtur eða þegar
einkenni eru mikil.“
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Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

Meira um
Promensil-tíðahvarfaprófið á
www.facebook.com/
promensilisland

FÓLK| HEILSA
20% afslætti
Boston nýsmíði meaððeins í dag 4 júni

RÝMINGARSALA
VEGNA FLUTNINGA
Sýningareintök og útlitsgallaðar vörur

með allt að 90% afslætti

fyrstir koma fyrstir fá

Túngusófi verð

149.900 áður 251.400

Fjarstýringa vasar verð 2.500 áður 4.900
Hornborð verð 15.970 áður 19.900
Speglar verð 5.000 áður 47.900
Heilsukoddar verð 2.900 áður 6.000
Baststólar verð frá 5.000 áður 25.000
Púðar verð frá 2.900

opnum
kl.9

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

Minna að fletta
meira að frétta

FÍTON / SÍA

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna
það efni sem leitað er að.“

PATCH ADAMS Í
ÞJÓÐLEIKHÚSINU
HEILSA Í tilefni af tíu ára afmæli sínu hefur Hugarafl fengið til landsins hinn
heimsfræga lækni, Patch Adams. Á fimmtudaginn mun hann halda fyrirlestur
í Þjóðleikhúsinu um hugsjónir sínar og aðferðir.

F

lestir þekkja líklega til Patch Adams
vegna kvikmyndar frá árinu 1998
sem byggð var á ævi hans. Robin
Williams fór með hlutverk Adams og var
myndin meðal annars tilnefnd til Óskarsverðlauna.
Adams lærði læknisfræði og var
kennurum sínum og skólastjórn erfiður
þegar hann reyndi að lífga upp á námið
og umönnun sjúklinga með kærleik og
húmor að vopni. Hann gekk iðulega með
trúðsnef og var með fíflalæti sem féllu
sjúklingum vel í geð.
„Hugarafl hefur frá upphafi unnið eftir
sömu hugmyndafræði og Adams. Við
vinnum eftir valdeflingu og batamódeli
Daniels Fischers og það byggir á sömu
gildum og Patch Adams er að vinna með.
Hann hefur því verið okkur ofarlega í
huga frá byrjun,“ segir Auður Axelsdóttir,
forstöðumaður geðheilsumiðstöðvar
innan Heilsugæslunnar og einn af stofnendum Hugarafls. Þegar leið að tíu ára
afmæli samtakanna var ákveðið að athuga hvort Adams væri tilkippilegur að
koma til landsins. „Ég ákvað að hringja í
Adams en hann er sameiginlegur vinur
okkar og Roberts Whitaker, rannsóknarblaðamanns sem heimsótti Hugarafl fyrir
nokkru. Merkilegt nokk náði ég beint
til hans en hann er iðulega umkringdur
umboðsmönnum,“ segir Auður glaðlega
og Adams var strax tilbúinn að skoða
málið. „Hann spurði mig hvaða ár ég
væri að hugsa um og ég svaraði eins og
sannur Íslendingur; 2013,“ segir Auður
og tekur fram að Adams sé mjög upptekinn maður og bókaður mörg ár fram í
tímann. „Hann hefur víst ekki verið heila
viku heima hjá sér síðustu fjörutíu ár, en
hins vegar vildi svo vel til að hann átti
lausan dag þann 6. júní.“

Patch Adams fer um allan heim með
vinnusmiðjur og fyrirlestra. Hann braut
blað í sögunni þegar hann stofnaði
„Gesundheit“ sjúkrahúsið/samfélagið í
Virginíu í Bandaríkjunum. „Þar geta allir
komið og notið læknisþjónustu, hvort
sem þeir eru ríkir eða fátækir. Allir á
staðnum eru jafnir, hvort sem það eru
læknar, notendur/sjúklingar, hjúkrunarfólk, kokkar eða ræstingafólk. Framlag
allra er jafnt metið,“ upplýsir Auður
og bendir á að allt starfsfólk gefi vinnu
sína. „Lögð er áhersla á óhefðbundnar
lækningar samhliða þeim hefðbundnu
og alltaf lagt mikið upp úr kærleik og
húmor.“
Auður segir Hugarafl í mörgu nota
svipaða nálgun og Adams. „Við notum
persónulega nálgun, umhyggju og
húmor. Við styðjum fólk á þeirra eigin
forsendum og trúum því að hægt sé
að ná bata af geðröskun. Við vinnum á
jafningjagrunni og náum þannig lengra
með fólki. Það treystir okkur betur og
þorir frekar að takast á við veikindin og
prófa sig áfram,“ segir Auður. Hún telur
að Hugarafli hafi einnig tekist að hafa
áhrif á geðheilbrigðiskerfið á Íslandi með
sömu nálgun. „Við viljum benda á að
hægt sé að nota margar mögulegar leiðir
til bata aðrar en stofnanir og lyf,“ segir
hún og telur að það sem Patch Adams
geti kennt okkur sé að manneskjan og
ævi hennar skiptir máli, ekki aðeins
sjúkrasagan.
Hugarafl stendur fyrir vinnusmiðju
með Patch Adams frá 12 til 16 fimmtudaginn 6. júní. Fyrirlestur Adams verður
í Þjóðleikhúsinu klukkan 19.30 og er
opinn öllum. Miða er hægt að nálgast hjá
Þjóðleikhúsinu eða á midi.is.
■solveig@365.is

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

PATCH ADAMS
Læknir sem telur að
húmor, kærleikur og
manngæska spili stórt
hlutverk í bataferli
sjúklinga. Hann heldur
vinnusmiðju og fyrirlestur í Þjóðleikhúsinu á
fimmtudaginn.
NORDICPHOTOS/GETTY

AUÐUR
AXELSDÓTTIR Auður
er forstöðukona Hugarafls en samtökin fagna
tíu ára afmæli í júní.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
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 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

Reynsluakstur Porsche Panamera
Great Wall ætlar fram úr Jeep
Enn einn nýr frá Audi
Opel slær öllum við í gæðum
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KEYPTUR ÓSÉÐUR EFTIR ÚTVARPSAUGLÝSINGU
Gegndi bæði hlutverki sem bæjarstjórabíll og sem heppilegur „veiðibíll“ fyrir son eigandans
essi Mercedes Benz
fornbíll af árgerð 1952
á athyglisverða sögu
og var fluttur til landsins árið 1954. Hann var
auglýstur til sölu í útvarpinu og umsvifalaust keyptur af Sigurjóni Sæmundssyni, prentsmiðjustjóra á
Siglufirði, óséður. Það er óhætt
að segja að vonbrigði kaupenda
voru allveruleg er þeir litu gripinn augum í fyrsta sinn. Þá voru
verksmiðjurnar farnar að auglýsa
nýju 1955 gerðina, sem var með
öllu nýtískulegra lagi en þessi bíll
og var það í fyrsta skipti eftir stríð
sem Mercedes Benz hætti að nota
gömlu mótin, sem höfðu mótað
útlit bílanna frá því löngu fyrir
stríð. Þessi vagn bar mót hefðbundinna farþegavagna Mercedes
Benz frá því tuttugu árum áður og
var ekki lagaður eftir nýjum hugmyndum síðustu tíma. Það má því

Þ

segja að þarna hafi verið keyptur
tiltölulega nýr fornbíll. Það breytti
því ekki að bíllinn vann hug og
hjörtu eigenda sinna á örskömmum
tíma og er nú búinn að vera í eigu
sömu fjölskyldunnar í tæp 59 ár.
Benz með sex strokka

Þrátt fyrir að vera smíðaður eftir
gamla laginu var þetta í fyrsta
sinn sem Mercedes Benz verksmiðjurnar komu með bíl með
sex strokka vél eftir stríð. Benz
170 gerðirnar, sem áður voru vinsælastar, voru allar með fjögurra
strokka vélar. Vélin er 86 hestafla sem gerir ökumanni auðvelt
að koma bifreiðinni á ólöglegan
hraða.
Gerður upp á Sleitustöðum

Bifreiðin hefur lengst af verið með
fjölskyldunni á Siglufirði og er því
afar lítið ekin, sem stafar af því að
á löngum vetrum var hún geymd

inni og ekki ekið nema fjóra til
fimm mánuði á árinu. Þó kom að
því að geymslurými fyrir vetrargeymslu var sagt upp og stóð bifreiðin úti alllangan tíma, sem fór
ekki sérlega vel með hana, enda
var hún þá komin hátt á þrítugsaldur. Því var tekin sú ákvörðun að
senda bifreiðina í gagngera endurnýjun til Þorvaldar G. Óskarssonar, verkstæðisformanns að Sleitustöðum í Skagafirði. Þar var hún
í meðhöndlun hjá Þorvaldi í nokkur ár.
Einungis ekinn sparibíltúra

Þegar yfirferð Þorvaldar lauk var
bifreiðin algjörlega eins og ný, en
nú voru tímarnir breyttir. Nú þótti
ekki lengur tækt að nota þessa bifreið sem fjölskyldubifreið, því nú
var hún greinilega komin á eftirlaun og hefur verið meðhöndluð sem fornbíll alla tíð síðan. Undanfarinn áratug hefur hún því ein-

Mercedes Benz 220 árgerð 1952 Var
einn af síðustu bílum Benz með gamla
laginu.

ungis verið tekin út úr bílageymslu
þegar sól skín í heiði og allar aðstæður ákjósanlegar til að aka
höfðingjanum með virðuleik í umferðinni. Þessi bíll hefur verið hluti
af sömu fjölskyldunni í tæp 60 ár
en nú er komið að þáttaskilum, því
fjölskyldan hefur ákveðið að auglýsa bifreiðina til sölu.
„Veiðibjallan“

Bíllinn gegndi margs konar hlut-

verki. Hann var fyrst og fremst
fjölskyldubíll en tveimur árum
eftir kaupin gerðist Sigurjón bæjarstjóri á Siglufirði og varð bíllinn
þá eins konar þjónustuvagn bæjarstjórans. Um svipað leyti náði
sonur Sigurjóns aldri til að taka
bílpróf og þar sem Sigurjón var
ósínkur að lána bifreiðina þegar
hann þurfti ekki að nota hana sjálfur þá var hún alla jafna á ferðinni
með soninn og vini hans á kvöldin en þjónustuvagn bæjarstjórans
á daginn. Vinahópurinn notaði bifreiðina á kvöldin sem tálbeitu fyrir
fegurstu fljóð bæjarins að þeirra
mati, og kvað svo rammt að því að
bifreiðin fékk snemma á sig viðurnefnið „veiðibjallan“. Bæjarstjórinn botnaði hins vegar ekkert í
því hvað menn brostu kankvíslega
til hans þegar hann stýrði bifreið
sinni af hinum mesta virðuleik til
hinna ýmsu áfangastaða í bæjarlandinu á daginn.

FÍTON / SÍA

tin ykkar
Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin
núna á www.stod2.is/vild
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Skiptar skoðanir hafa ávallt verið um ytra útlit Panamera en innanrýmið er óumdeilanlega fagurt.

Hér fer afar vel um alla og sætin ögur eru öll eins og ekkert gert upp á milli f

LÚXUS, FEGURÐ OG GÆÐI
Þessi stóri og myndarlegi bíll fer eins vel með ökumann og farþega og framast er unnt.
PORCHE PANAMERA

PORCHE PANAMERA 4
3,6L BENSÍNVÉL,
300 HESTÖFL
Fjórhjóladrif
Eyðsla: 9,6 l./100 km í blönduðum akstri

● Útsýni úr aftursæti
● Verð

Finnur Thorlacius reynsluekur

Mengun: 225 g/km CO2
Hröðun: 5,9 sek.
Hámarkshraði: 257 km/klst.
Verð: 17.700.000 kr.
Umboð: Bílabúð Benna

● Aksturseiginleikar
● Stærð
● Innrétting

að er vart hægt að
bjóða bílablaðamanni
mikið meiri skemmtun en að fá lánaðan Porsche-bíl og
aka honum um hraðbrautir og sveitavegi Þýskalands í nokkra daga.
Porsche Panamera 4 var sóttur
í höfuðstöðvar Porsche í Zuffenhausen í Stuttgart og stefnan tekin á Heidelberg, einn fegursta bæ Þýskalands. Porsche
Panamera er fjögurra dyra og
fjögurra manna sportbíll sem
fyrst kom á markað árið 2009
og var það mjög umdeilt skref
Porsche að sumra mati þar sem
sportbílar eru almennt ekki
fjögurra dyra og hvað þá með
alvöru aftursæti. Sala bílsins
og móttökur hafa hins vegar
sannfært efasemdarmenn um
að þetta skref Porsche var
rökrétt og svaraði eftirspurn
margra sem vildu einmitt eignast lúxusbíl með sportbílaeiginleika sem flutt gæti alla fjölskylduna. Þessi vél vinnur frábærlega og virkilega er gaman
að láta hana hafa fyrir hlutunum. Hraðaaukningin á hrað-

Þ

brautunum þar sem enginn er
hámarkshraðinn er sérstök
reynsla út af fyrir sig og dónalegar tölur sjást brátt á hraðamælinum.
Helmingur seldra með þessari V6 vél

Þó að ofuröflugir átta strokka
Panamera freisti margra er
staðreyndin sú að helmingurinn af þeim Panamera-bílum
sem rúlla af færiböndunum er
með þessari V6 vél, enda skilar hún nægu afli fyrir flesta
ökumenn en er miklu sparneytnari. Að auki léttist nef bílsins um 30 kíló og það skilar
sér í góðum aksturseiginleikum og nákvæmri og léttri stýringu. Þyngdardreifingin á öxla
Panamera 4 er 52% að aftan og
48% að framan, þ.e. svo til jöfn
þyngd sem ávallt flokkast sem
markmið við smíði sportbíla.
Flestar V6-vélar sem boðnar eru í bílum í dag skila 240270 hestöflum og því er það
eftirtektarvert hversu miklu
afli sex strokka vélin í þessum
bíl skilar. Hún hendir þessum
1.730 kílóa stóra bíl í hundraðið á 5,9 sekúndum og hámarkshraðinn er 257 km/klst. Það var
ekki sannreynt að þessu sinni
enda stundum óvinsælt meðal
annarra farþega bílsins.

Umdeilt ytra útlit – óumdeild fegurð
innréttingar
Sumir hafa haft horn í síðu ytra
útlits Panamera en greinarskrifara hefur ávallt fundist bíllinn fallegur og ekki verður deilt
um þann tignarleika sem mikilli
lengd og breidd hans fylgir. Það
er hins vegar ekki deilt um fegurð
bílsins að innan. Ökumaður fær
eins konar jákvætt sjokk að stíga
inn í bílinn og tekur andköf yfir
fegurð innréttingarinnar, sem
fáir bílaframleiðendur leika eftir.
Stíllinn er fágaður, efnisnotkunin
í hæstu hæðum og frágangur alls
nálægt fullkomnun. Mikið takkaflóð er á miðjustokknum milli
framsætanna, enda um mjög fullkominn bíl að ræða. Öll sæti bílsins eru eins og miðjustokkur einnig milli farþega í aftursæti. Því
eru aftursætin jafn góður staður að vera á og framsætin, nema
fyrir þá staðreynd að útsýni úr
þeim er mun verra og var undan
því kvartað á leið um fallegar
sveitir Þýskalands. Fóta- og höfuðrými þar er hins vegar eins og
sæmir góðum limmósínum. Skottrými í Porsche-bílum hefur hingað til ekki talist einn af stórum
kostum þeirra, en það á ekki við
um þennan bíl. Hann gleypti léttilega þrjár töskur og því heppilegur til lengri ferða. Ólíkt mörgum

Panamera
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am ra á heimavelli
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í Þ:ýskalandi, í hinum mægifagra hirschhorn við ána Neckar.
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Hjálpartækjasýning
ÞRIÐJUDAGUR 4. JÚNÍ 2013

Rannveig Bjarnadóttir forstöðumaður Þekkingarmiðstöðvar ásamt Andra Valgeirssyni tækniráðgjafa, Guðnýju Bachmann og Sigurbjörgu Daníelsdóttur ráðgjöfum.

Stórbætt aðgengi að upplýsingum
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar fagnar eins árs afmæli um þessar mundir. Af því tilefni verður haldin hjálpartækjasýning þar sem innflutningsaðilar
hjálpartækja sýna nýjungar fyrir hreyfihamlaða. Sýningin er liður í þeirri upplýsingagjöf sem Þekkingarmiðstöðin kappkostar að veita.

H

lutverk Þekkingarmiðstöðvarinnar er að skapa greiðan aðgang að
upplýsingum sem safnað hefur
verið saman á einn stað og nýtast hreyfihömluðu fólki á einn eða annan hátt, hvort
sem hreyfihömlunin er tímabundin eða
varanleg. Þeir sem leita til miðstöðvarinnar eru fatlað fólk, aðstandendur þeirra,
fagfólk, stofnanir og fyrirtæki sem þurfa
upplýsingar, fræðslu eða vilja fara á námskeið.
„Með opnun miðstöðvarinnar var stigið stórt skref í að auka aðgengi fatlaðs fólks
að upplýsingum,“ segir forstöðumaðurinn
Rannveig Bjarnadóttir.

ÞAKKLÁTT STARF
Viðbrögð þeirra sem hafa leitað til
Þekkingarmiðstöðvarinnar benda til þess
að þar sé unnið mikilvægt starf: „Sjaldan eða aldrei hef ég fengið jafn greinargóð svör vegna fyrirspurnar af sambærilegum toga.“ „Kærar þakkir fyrir þetta,
þú hefur greinilega lagst í mikla rannsóknarvinnu fyrir þetta,“ segir annar.

ÖFLUG HEIMASÍÐA
Leitað er til miðstöðvarinnar af ýmsum
ástæðum en helstu fyrirspurnir eru um
réttindi, fræðslu, aðgengi, tómstundir
og velferð. Þjónustan er gjaldfrjáls og er
námskeiðsgjöldum haldið í lágmarki. Miðstöðin er opin alla virka daga milli 10 og
16 en auk þess er mikið kapp lagt á góða
og gagnvirka heimasíðu, www.thekkingarmidstod.is. Þar má finna hagnýtar upplýsingar um flestallt sem gagnast fötluðu
fólki. Má þar nefna upplýsingar um aðgengismál, þjónustu sveitarfélaga, hjálpartæki og næstu námskeið. Á heimasíðunni
er fólk sömuleiðis hvatt til að segja frá
reynslu sinni til dæmis af aðgengi á ferðalögum innanlands sem utan og deila henni
þannig með öðru hreyfihömluðu fólki. „Við
hvetjum notendur líka eindregið til að nota
netspjallið á heimasíðunni en þar situr
ávallt einhver fyrir svörum. Eins er hægt
að vera í sambandi í gegnum Facebook og
Twitter og í síma 5500118,“ segir Rannveig
og tekur fram að hvorki þarf að gefa upp
kennitölu né segja til nafns.

HJÁLPARTÆKJASÝNING
Í tilefni árs afmælis Þekkingarmiðstöðvarinnar verður sem fyrr segir haldin hjálpartækjasýning þar sem innflutningsaðilar hjálpartækja sýna nýjungar. „Allir geta
haft gagn og gaman af sýningunni því flestir þurfa á hjálpartækjum eða sérlausnum
að halda einhvern tímann á ævinni.“ segir
Rannveig.
Á sýningunni, sem haldin verður í
íþróttahúsinu í Hátúni dagana 7.-8. júní,
gefst fólki kostur á að kynna sér á einum
stað ýmsar tækninýjungar og hagnýtar lausnir sem henta hreyfihömluðu fólki.
„Sýningin er vettvangur þar sem hægt er
að sjá hvaða hjálpartæki eru til og jafnvel
verður hægt að prófa þau. Greiður aðgangur verður að innflutningsaðilum og hægt er
að fá ítarlegar upplýsingar um hvert tæki
fyrir sig. Þeir sem sækja sýninguna ættu
að verða meðvitaðri um þær leiðir sem
hægt er að fara og hvert á að leita upplýsinga. Þeir ættu því að hafa betri forsendur
til að velja og hafna þeim möguleikum sem
í boði eru.“

„Sjaldan eða aldrei hef
ég fengið jafn greinargóð svör vegna fyrirspurnar af sambærilegum toga“
www.thekkingarmidstod.is
Mikið magn upplýsinga sem varða
daglegt líf fatlaðs fólks.
●
●
●
●

●

●

●

Opið 10-16
Hátúni 12
Allar upplýsingar á einum stað
Styrkjum fatlað fólk til sjálfstæðs
lífs
Bjóðum upp á námskeið og
fræðslu
Miðlum upplýsingum á jafningjagrundvelli
Erum hlutlaus upplýsingaveita
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Léttasti
hjólastóll í heimi
Verslunin Eirberg selur vörur sem eiga það sameiginlegt að bæta heilsu og auka
lífsgæði fólks. Þar á meðal eru alls kyns hjálpartæki. Á hjálpartækjasýningunni sem
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar stendur fyrir um næstu helgi mun starfsfólk verslunarinnar
kynna fjölmörg hjálpartæki, þar á meðal léttasta hjólastól í heimi.

P

anthera X, sem fæst hjá
Eirbergi, er léttasti hjólastóll í heimi. Hann er gerður úr koltrefjum og vegur einungis 4,4 kíló. Ramminn er 2,1
kíló að þyngd og flestir geta
lyft honum með annarri hendi.
„Stóllinn er aðallega hugsaður
fyrir mjög virka notendur sem
vilja vera mikið á ferðinni og er
til að mynda sérstaklega auðvelt
að kippa honum með í bíl,“ segir
Jóhanna Ingólfsdóttir, iðjuþjálfi
hjá Eirbergi.
Mænuskaðaðir einstaklingar hafa að sögn Jóhönnu mest not
fyrir stólinn. „Hjá þeim koma
hjólastólar í stað fóta og þá er
mikilvægt að þeir séu fallegir
og hönnunin góð. Setstaðan þarf
sömuleiðis að vera góð og jafnvægispunkturinn í lagi.“ Jóhanna
tekur þó fram að notendur þurfi
að vera nokkuð vanir því að aka
hjólastól. „Stóllinn er ekki með
veltivörn og því ekki ákjósanlegur fyrsti stóll.“
Pantera er sænskur framleið-

andi en Svíar eru mjög framarlega í þróun og framleiðslu
á hjólastólum. „Eirberg hefur
lengi selt Pantera-hjólastóla og
eru margir hverjir afar léttir og
fyrirferðarlitlir þótt Pantera X
sé langtum léttastur,“ segir Jóhanna.
Á sýningunni verða einnig til
sýnis hjálparmótorar á hjólastóla sem eru hugsaðir fyrir fólk
með skerta hreyfigetu í höndum.
„Með hjálp þeirra þarf lítið aukaátak til að drífa stólana áfram
en það er líka hægt að stilla það
eftir þörfum. Þannig geta þeir
sem hafa lítinn kraft í höndum
rúllað sér áfram af sjálfsdáðum
og þurfa ekki að vera háðir því
að aðrir keyri,“ segir Jóhanna.
Af öðrum nýjungum má nefna
aukahjól framan á hjólastóla sem
auðveldar fólki að aka um í náttúrunni. „Þá lyftast framhjólin
upp sem gerir notendum auðveldara að aka á grasi eða möl.“
Á sýningunni verður Eirberg
með úrval af hjálpartækjum,

meðal annars göngugrindur, rafskutlu, stigalyftu og alls kyns
bað- og salernishjálpartæki. „Þá
verðum við með til sölu ýmiss
konar smátæki sem gagnast í
eldhús og við ýmsar tómstundir. Þau eru meðal annars hugsuð fyrir gigtveika, aldraða og
þá sem hafa lítinn kraft í höndum. Má þar nefna griptangir, eldhúsáhöld, sokkaífærur og annað
sem hjálpar til við athafnir daglegs lífs,“ segir sjúkraþjálfarinn
Karen Bjarnhéðinsdóttir.
Eirberg er til húsa að Stórhöfða 25 og er verslunin opin
alla virka daga frá 9 til 18. Þar
er lögð rík áhersla á faglega ráðgjöf og leiðbeiningar. Þar starfa
iðjuþjálfi, sjúkraþjálfi, hjúkrunarfræðingar og þroskaþjálfar
sem aðstoða við val á viðeigandi
hjálpartækjum.
Í vefversluninni eirberg.is er
að finna yfirlit yfir alla vöruflokka. Þar er bæði hægt að
glöggva sig á vöruúrvalinu og
leggja inn pantanir.

Hjá Eirbergi starfar fagfólk sem aðstoðar við val á tækjum. Frá vinstri: Elfa Gylfadóttir þroskaþjálfi, Karen Bjarnhéðinsdóttir sjúkraþjálfi og Jóhanna Ingólfsdóttir
iðjuþjálfi. Pantera X er, eins og sjá má, ekki sérlega fyrirferðarmikill.
MYND/GVA

Fastus veitir vandaðar lausnir
Fagþekking, reynsla og persónuleg þjónusta eru aðalsmerki Fastus og tryggja viðskiptavinum vandaða og faglega þjónustu.

M

ustu þar sem sérþjálfaðir starfsmenn annast viðhald á lækninga- og endurhæfingartækjum, rannsóknartækjum og tækjabúnaði stóreldhúsa.”

eðan á sýningu Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar stendur
verða iðjuþjálfi og sjúkraþjálfari
frá Fastus til ráðgjafar varðandi vörur og
þjónustu fyrirtækisins. Á sýningunni verður fjölbreytt úrval af hjálpartækjum, eins
og vinnustólar, bað- og salernishjálpartæki, hjólastólar, rafskutlur og göngugrindur. Einnig smáhjálpartæki, æfingatæki,
stuðningshlífar og spelkur. Fólki mun gefast kostur á að prófa hin ýmsu hjálpartæki
og endurhæfingarvörur,” segir Svava Guðmundsdóttir, iðjuþjálfi hjá Fastus.
„Við vonumst til að sjá sem flesta og geta
kynnt þeim hvað Fastus hefur að bjóða í
þessum málaflokki. Markmið okkar er að
miðla þekkingu til þeirra sem hafa þörf
fyrir hjálpartæki og aðstandenda þeirra en
einnig til fagfólks. Við viljum sýna hvernig
við getum liðsinnt einstaklingum sem leita
lausna sem auka virkni þeirra og sjálfsstæði í daglegu lífi.“
PERSÓNULEGAR LAUSNIR SEM VIRKA
Fastus var stofnað 2006 og hjá fyrirtækinu
starfa nú 28 manns.
„Fastus samanstendur af fyrirtækjasviði, sem sinnir þjónustu við stór eldhús,
veitingahús og matvælafyrirtæki, og heilbrigðistæknisviði, sem sinnir þjónustu við
spítala, hjúkrunarheimili, Sjúkratryggingar Íslands, endurhæfingardeildir, rannsóknarstofur og aðrar stofnanir innan heilbrigðisgeirans,“ útskýrir Svava um starfsemi Fastus.
Hún segir Fastus bjóða heildstæða þjónustu fyrir heilbrigðisgeirann og að þar starfi
öflug liðsheild með mikla þekkingu.
„Þar starfa til að mynda iðjuþjálfi,
sjúkraþjálfari, hjúkrunarfræðingur og líffræðingur sem leggja metnað í persónulega
og faglega þjónustu og vandaðar lausnir

Hjá Fastus mætir viðskiptavinum alúðleg og fagleg þjónusta. Frá vinstri er Sandra Hjálmarsdóttir hjúkrunarfræðingur, þá Herdís Þórisdóttir sjúkraþjálfari, Svava Guðmundsdóttir iðjuþjálfi og Gunnhildur Gunnlaugsdóttir
MYND/GVA
þjónustufulltrúi.

sem virka,“ segir Svava um heilbrigðissvið
Fastus, sem er víðfeðmt.
„Við bjóðum fjölbreytt úrval lækningaog hjúkrunarvara, eins og ýmis skoðunartæki, hjartastuðtæki, svæfingarvélar,
skurðstofuhanska og næringu, ásamt aðgerða- og aðhaldsfatnaði,“ upplýsir Svava.
Fastus er stærsti birgir búnaðar fyrir

Landspítalann – háskólasjúkrahús.
„Við rekum afar öflugt rannsóknarsvið, þar sem Blóðbankinn er stærstur viðskiptavina. Þar seljum við meðal annars
efnavörur, kæliskápa, vogir og hvers kyns
rekstrarvörur. Einnig erum við með öfluga
tækniþjónustu og leggjum mikla áherslu á
öfluga tækni-, viðgerða- og varahlutaþjón-

RÁÐGJÖF UM VAL Á HJÁLPARTÆKJUM
Innan heilbrigðistæknisviðs Fastus fæst
yfirgripsmikið úrval hjálpartækja fyrir
alla aldurshópa.
„Við leggjum mikinn metnað í að finna
lausnir sem virka fyrir börn og fullorðna
sem þurfa á hjálpartækjum að halda.
Við vinnum náið með Sjúkratryggingum
Íslands og Fastus hefur flestöll hjálpartæki
í samning við þá. Einnig erum við með öldrunarsvið þar sem hægt er að fá ráðgjöf um
val á sjúkra- eða hjúkrunarrúmum, heilsudýnum, loftdýnum, rafknúnum baðkörum,
baðstólum og fólksflutningstækjum,“ upplýsir Svava og er þá ótalið endurhæfingar- og sjúkraþjálfunarsvið þar sem finna
má gott úrval tækja til sjúkraþjálfunar, auk
ýmissar rekstrarvöru. Þar má nefna úrval
af stuðningshlífum og spelkum, sem er ný
þjónusta og fer hratt vaxandi.
„Við höfum góða aðstöðu til að taka vel
á móti viðskiptavinum og veitum góða og
faglega ráðgjöf um val á vörum og hjálpartækjum,“ segir Svava. „Í Fastus er rúmgóður sýningarsalur þar sem skoða má hjálpartæki sem eru með samning við Sjúkratryggingar Íslands og vörur innan öldrunar
og endurhæfingar. Flestum kemur á óvart
hversu ríkulegt úrval hjálpartækja er til.
Við leggjum áherslu á að fólk geti alltaf leitað til okkar og fundið lausn sem þeim hentar. Það er á okkar ábyrgð að upplýsa fólk
um þær vörur og þjónustu sem við getum
veitt. Því gerum við mikið af því að fara
út á meðal fólks og vera með kynningar og
fræðslu um land allt. Við hlökkum því til að
sjá sem flesta 7. og 8. júní.”
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Elías Gunnarsson framkvæmdastjóri, Kristina Andersson stoðtækjasmiður og Gíslný Bára Þórðardóttir þroskaþjálfi.

MYND/ANTON

Borgþór Sveinsson með Permobil-rafmagnshjólastól sem er útistóll sem kemst víða.
MYND/ANTON

Þjónusta og stuðningur síðan 1982
Fyrirtækið Stoð skilgreinir sig sem þjónustufyrirtæki og býður upp á fjölbreyttar vörur og þjónustu handa flestum sem þurfa á stoð- og hjálpartækjum að
halda. Stoð tekur þátt í hjálpartækjasýningu Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar. Forsvarsmenn segja hana frábært tækifæri til að kynna nýjungar.

S

toð er rótgróið þjónustufyrirtæki sem sinnir einstaklingum sem vegna fötlunar, veikinda eða meiðsla þurfa á stuðningi
að halda. Þannig þjónustar Stoð
einstaklinginn að beiðni hans og
fagaðila í þverfaglegri samvinnu,
segir Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri Stoðar. „Við mælum
ávallt með þeirri lausn sem best
hentar hverjum og einum. Markmið
okkar er að vera besta þjónustufyrirtækið á okkar sviði.“

Fyrirtækið var stofnað árið
1982. Starfsemin var smá í sniðum í upphafi og störfuðu einungis tveir stoðtækjafræðingar, einn
starfsmaður á verkstæði og móttökuritari hjá fyrirtækinu. Stoð fór
hægt stækkandi að umfangi og í
dag starfa 26 manns hjá fyrirtækinu. Þar af eru sex stoðtækjafræðingar, einn sjúkraskósmiður og
tveir skósmiðir. Auk þeirra starfa
hjá Stoð stoðtækjasmiðir, þroskaþjálfi, íþróttafræðingur og fleira

gott fólk. Árin 2004-2005 var núverandi húsnæði að Trönuhrauni
8 í Hafnarfirði endurgert og er nú
mjög góð aðstaða þar til móttöku
og gott aðgengi fyrir alla.
ÞJÓNUM BREIÐUM HÓPI
Elías segir starfsemi fyrirtækisins upphaflega hafa verið stoðtæki, það er spelkur, gervilimi,
innlegg og skó. Stoðtækin eru enn
kjarnastarfsemi Stoðar. „Á árunum 2000-2002 varð sú breyting að

við fórum að skilgreina okkur sem
þjónustufyrirtæki og bættum við
hjálpartækjadeild. Markmiðið var
að geta boðið vörur og þjónustu
sem gæti hjálpað sem flestum sem
þyrftu á stoð- og hjálpartækjum af
einhverju tagi að halda. Þá komu
inn hjólastólar, rúm, göngugrindur
og ýmis önnur hjálpartæki.“
Sýningin hjá Þekkingarmiðstöð
Sjálfsbjargar dagana 7.-8. júní er
að sögn Elíasar frábært tækifæri
til að kynna nýjustu hjálpartækin

bæði fyrir notendum og fagfólki.
Stoð er einnig með ýmsar mjúkvörur eins og gervibrjóst og tengdar vörur, hárkollur og höfuðföt.
Einnig er Stoð með fjölbreyttar
lausnir í þrýstingsumbúðum, allt
frá þrýstingssokkum fyrir þreytta
fætur upp í sérsaumaðar umbúðir
fyrir öflugri þrýstingsmeðferð.
Nánari upplýsingar um vörur og
þjónustu fyrirtækisins má finna
á www.stod.is.

Fjölbreytt úrval lausna,
smáhjálpartæki og tölvur
með augnstjórnun
Á hjálpartækjasýningunni sem Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar stendur fyrir næstu helgi mun
Öryggismiðstöðin sýna hjálpartæki til að einfalda daglegt líf hins almenna notanda.

G

uðrún Dadda Ásmundsdóttir, iðjuþjálfi hjá Öryggismiðstöðinni, segir
sýninguna einkum hugsaða fyrir
þá sem búa heima og þurfa einhvers konar aðstoð og stuðning.
„Við sýnum búnað sem hentar
einna helst notendum í heimahúsum, enda eru það þeir sem munu
koma og sjá sýninguna. Megináherslu leggjum við á hluti eins
og augnstýrðar tölvur, breytingar
á bílum, rafskutlur og rafmagnshjólastóla. Það er langt síðan síðast var boðið upp á svona sýningu fyrir notendur stuðnings- og
hjálpartækja þannig að ég vona
að þessu verði vel tekið og sem
flestir mæti.“

Guðrún Dadda Ásmundsdóttir, iðjuþjálfi hjá Öryggismiðstöðinni, vonast til að
hjálpartækjasýning Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar muni opna augu fólks fyrir
nýjum möguleikum.

FLÓKIN TÆKI TIL AÐ EINFALDA LÍFIÐ
Hjálpartækin eru af ýmsum
toga, bæði svokölluð smáhjálpartæki og flóknar tölvur sem stýrt
er með augunum. „Á sýningunni
verður fulltrúi frá Tobii, sem er
leiðandi fyrirtæki í heiminum
í tjáskiptatækni. Tobii er fyrirtæki sem framleiðir hugbún-

að sem auðveldar tjáskipti, til
dæmis fyrir fólk sem hefur ekki
rödd eða hefur skerta hreyfigetu,“ segir Guðrún. Tölvurnar
þjóna raunar breiðum notendahópi, en þær eru allt frá því að
vera hjálpartæki til að styðja við
málþroska barna með þroskahömlun yfir í að vera augnstýrðar tölvur til að einfalda daglegt
líf einstaklinga með hreyfihömlun. „Til dæmis geta tölvurnar
komið sér vel fyrir MS-sjúklinga
sem hafa misst röddina og handahreyfingar og geta aðeins notað
augnhreyfingar til að tjá sig,“
útskýrir Guðrún. Þá er hægt að
tengja tölvurnar við svokallaðan
umhverfisstjórnunarbúnað, sem
gerir notendum kleift að svara í
símann, kveikja á útvarpinu, opna
útidyrnar fyrir gestum og fleira.
Þannig má auka sjálfstæði þessa
notenda til muna.
KYNNA NÝJA MÖGULEIKA
Auk flókinna tölva verða hin
ýmsu smáhjálpartæki til sýnis.
„Til eru ýmiss konar hjálpar-

„Við sýnum búnað
sem hentar einna
helst notendum í
heimahúsum.“
tæki sem almenningur hefur
ekki hugmynd um en gætu
hæglega orðið þeim að liði í hinu
daglega lífi. Til dæmis má nefna
sérsniðin skæri fyrir gigtarsjúklinga sem glíma við kraftleysi í
höndum,“ segir Guðrún og vonar
að sýningin opni augu fólks
fyrir möguleikum sem það hafði
ekki séð fyrir.
Hjálpartækjasýningin verður
föstudaginn 7. júní og laugardaginn 8. júní næstkomandi í íþróttahúsinu Hátúni 14, opin 10-17 báða
dagana. Í tjaldi fyrir utan íþróttahúsið verða til sýnis breyttir
bílar, sniðnir að þörfum fólks með
fatlanir. Auk þess verður Öryggismiðstöðin með hjólastóla og rafskutlur sem fólki býðst að prófa.
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Sérfræðingar Össurar hf.
leita stöðugt nýrra leiða í
þróun stuðningstækja fyrir
þá sem misst hafa útlim.

„Við teljum að heilbrigður
lífsstíll og hreyfing geti dregið
úr slitsjúkdómum og breytt
meðferð,“ segir Þorvaldur.

MYND/ÖSSUR HF

MYND/ÖSSUR HF

Leitum stöðugt nýrra leiða
Össur hf. er leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í hönnun og framleiðslu stoð- og stuðningstækja. Fyrirtækið tekur þátt í hjálpartækjasýningu
þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar og sýnir þar brot af vörum og framleiðslu fyrirtækisins. Sérfræðingur veitir upplýsingar á staðnum.

V

ið teljum að heilbrigður
lífsstíll og hreyfing geti
dregið úr slitsjúkdómum
og breytt meðferð. Stuðningstæki
okkar, gervilimir og spelkur stuðla
að því að auðvelda okkar viðskiptavinum það,“ útskýrir dr. Þorvaldur Ingvarsson, framkvæmdastjóri
rannsókna- og þróunarsviðs Össurar hf., en fyrirtækið sýnir stoðtæki
á hjálpartækjasýningu Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar, sem
fram fer dagana 7.-8. júní.
Þorvaldur segir Össur hf. stöðugt leita nýrra leiða í þróun stoð-

tækja fyrir þá sem misst hafa
útlim sem og stuðningsvörur fyrir
þá sem þurfa vegna slitinna liðbanda, beinbrota eða slitgigtar.
Fyrirtækið sé leiðandi á heimsvísu.
„Meginlausnir okkar snúa að
aflimuðum og þar eigum við allar
tæknilausnir sem henta þörfum
hvers og eins. Hjá Össuri starfa
margir sérfræðingar við þróun
og tæknilausnir og nýtum við þá
þekkingu sem við höfum aflað á
sviði stoðtækja til að vinna að betri
lausnum varðandi slitgigt og slitin liðbönd.“

„Á hjálpartækjasýningunni
munum við sýna brot af okkar
vörum, gervifætur, gervihné og
spelkur sem styðja við brot, spelkur sem dreifa álaginu á slitnum
liðum og fleiri vörur. Sem dæmi
má einnig nefna eina nýjung, stígvél eða loftspelku, sem hægt er að
nota í staðinn fyrir gifs.
Sérfræðingur Össurar verður á
staðnum og veitir allar upplýsingar
um fyrirtækið og útskýrir virkni
varanna, fólk getur skoðað vörurnar og jafnvel prófað einhverjar
þeirra.”

Þorvaldur
Ingvarsson,
læknir og
framkvæmdastjóri rannsókna- og
þróunarsviðs
Össurar hf.
MYND/ANTON

Happdrætti Sjálfsbjargar 2013
– þinn stuðningur skiptir máli!
Með kaupum á happdrættismiða Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra tekur þú þátt í að efla Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar. Happdrættið er
megintekjulind samtakanna og gott gengi þess er forsenda fyrir því að Sjálfsbjörg geti haldið úti öflugri baráttu og stutt við uppbyggingu mikilvægra verkefna.

M

eð dyggum stuðningi almennings hefur Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra oft verið frumkvöðull að uppbyggingu nýrrar þjónustu fyrir hreyfihamlað fólk í landinu.
Má þar nefna stofnun Hjálpartækjabankans í samstarfi við Rauða
krossinn á Íslandi. Samtökin settu ferðaþjónustu fatlaðra á laggirnar í samstarfi við Reykjavíkurborg. Stærsta verkefnið og það
sem enn er í gangi á vegum Sjálfsbjargar er starfsemi í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12 Reykjavík. Þar er hýst margvísleg
starfsemi. Má þar helst nefna búsetuúrræði fyrir fatlað fólk, þjónustumiðstöð, sundlaug, endurhæfingaríbúð og Þekkingarmiðstöð
Sjálfsbjargar sem er nýjasta verkefnið, en ár er nú síðan að miðstöðin opnaði. Verkefnið er samstarfsverkefni Sjálfsbjargar og velferðarráðuneytisins.
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar safnar og miðlar hagnýtum
upplýsingum sem gagnast fötluðu fólki um allt land. Sjálfsbjörg
er mikið í mun að festa Þekkingarmiðstöðina í sessi enda hefur á
þeim mánuðum sem liðnir eru frá opnun komið í ljós hversu mikilvæg miðstöðin er. Í tilefni af ársafmælinu mun Þekkingarmiðstöðin standa fyrir sýningu á hjálpartækjum fyrir fatlaða. Sýningin
verður haldin föstudaginn 7. júní og laugardaginn 8. júní næstkomandi í íþróttahúsi Íþróttafélags fatlaðra að Hátúni 14 Reykjavík.
Frítt er inn á sýninguna og eru gestir og gangandi velkomnir.
Á hjálpartækjasýningunni sýna innflutningsaðilar á hjálpartækjum tækninýjungar og lausnir sem henta sérstaklega hreyfihömluðu fólki. Allur almenningur getur þó haft gagn og gaman af
sýningunni.
Með kaupum á happdrættismiða Sjálfsbjargar landssambands
fatlaðra tekur þú þátt í að efla Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar.
Happdrættið er megintekjulind samtakanna og gott gengi þess er
forsenda fyrir því að Sjálfsbjörg geti haldið úti öflugri baráttu og
stutt við uppbyggingu mikilvægra verkefna.
GÓÐIR VINNINGAR ERU Í BOÐI

Fyrsti vinningur er Chevrolet-bifreið að verðmæti um 3 milljónir
króna. Aðrir vinningar eru iPhone 5 farsímar, bensínúttektir og
gjafakort. Dregið verður í happdrættinu 24. júní 2013.
Þinn stuðningur skiptir Sjálfsbjörg miklu máli.

● SJÁLFSBJARGARHEIMILIÐ

 FYRIRMYNDARSTOFNUN

Andri Valgeirsson,
starfsmaður
Sjálfsbjargar, með
happdrættismiða
samtakanna.
MYND/ANTON

Sjálfsbjargarheimilið er í
eigu Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra
og hefur
verið rekið í
Sjálfsbjargarhúsinu Hátúni 12 í Reykjavík frá
árinu 1973. Helstu þættir starfseminnar eru búseta, þjónustumiðstöð,
endurhæfingaríbúð, sundlaug og
þekkingarmiðstöð. Starfsmenn eru
tæplega 100 í um 60 stöðugildum.
SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu
hefur allt frá árinu 2006 staðið að
könnun meðal félagsmanna sinna
undir yfirskriftinni Stofnun ársins.
Tilgangur könnunarinnar er að
gera stjórnendum kleift að vinna
markvisst að úrbótum þar sem þeirra
er þörf og veita stjórnendum aðhald
til hagsbóta fyrir starfsfólk.
Sjálfsbjargarheimilið hefur verið
með frá upphafi og ætíð hefur öllum
starfsmönnum verið boðið að taka
þátt. Árin 2006, 2008, 2009 og nú
síðast í ár, 2013, tók heimilið á móti
viðurkenningu sem fyrirmyndarstofnun. Þessar viðurkenningar gefa
stjórn og starfsmönnum Sjálfsbjargarheimilisins byr í seglin.
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fram- og aftursætisfarþega

Leiðsögukerﬁð í Panamera er eitt það albesta sem um getur

öðrum stórum lúxusbílum
situr ökumaður mjög neðarlega í Panamera og er það
til vitnis um að Panamera er
sportbíll eins og flestir aðrir
Porsche-bílar.
Villidýr en líka einstök fágun

Akstur Panamera 4 reyndist
í alla staði gleðilegur, sportlegur en samt þægilegur.
Panamera fer vel með far-

þega og loftpúðafjöðrun bílsins er alveg frábær. Hann
líður um göturnar eins og
sannkallað töfrateppi, en
svo má breyta honum í villidýr, virkja öll hestöflin og
finna hversu hæfur hann
er til hressilegs akstur. Að
búa að báðum þessum kostum, þægindunum og sportlegum eiginleikunum, er
einstakt í bíl. Panamera 4

Great
Wall
ætlar
fram úr
Jeep

er ekki eins góður akstursbíll og 911, Boxter eða Cayman en hvernig mætti það
vera fyrir svo stóran bíl sem
gerður er fyrir fleiri farþega en hinir hreinræktuðu sportbílar. Hann er hins
vegar frábær fjölskyldubíll fyrir kröfuharða og með
hækkanlegri loftpúðafjöðruninni er hann einnig heppilegur hérlendis.

Kínverski bílaframleiðandinn Great Wall hefur ekki hógvær áformin
en menn þar á bæ ætla innan þriggja til ögurra ára að fara fram úr
bandaríska framleiðandanum Jeep í framleiðslumagni jeppa. Þau
áform er brött í ljósi þess að Jeep framleiddi 701.626 jeppa á síðasta
ári en Great Wall 279.956. Það þýðir samt að kínverski framleiðandinn er að ná Land Rover í ölda seldra jeppa en Land Rover seldi
316.000 slíka í fyrra. Söluaukningin í jeppum er gríðarleg milli ára hjá
Great Wall, eða 90% í fyrra. Great Wall ætlar að ölga verkfræðingum
um 40% á næstunni og verða þeir þá orðnir fleiri en 10.000 talsins.
Forstjóri Great Wall, Wei Jianjun, er ﬁmmti ríkasti maður Kína og
hlutabréf í Great Wall hafa hækkað um 53% frá áramótum. Kemur sú
hækkun ofan á tvöföldun á verði þeirra á síðasta ári.
Salan ekki einvörðungu í Kína
Sala á bílum Great Wall er ekki bara í heimalandinu því Rússland er
stór markaður fyrir bíla þeirra og söluaukning Great Wall-bíla er mest
í Írak. Útflutningur hefur einnig verið til Ástralíu og Evrópu, helst þá
Ítalíu. Great Wall er eini kínverski bílaframleiðandinn sem hefur leyﬁ
til að selja bíla í Evrópu. Great Wall er stærsti jeppaframleiðandi í
Kína og hefur verið það frá árinu 2010. Fyrirtækið er þó ekki nema í
áttunda sæti þegar kemur að framleiðslu allra gerða af bílum, en hún
nam 676.000 alls í fyrra. Af þeim seldust 96.500 utan heimalandsins.

Langtímaleiga

Langtímaleiga
– langsniðugust!
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Enn einn nýr
frá Audi

Það telst vart til tíðinda að
Audi hugi að nýrri gerð bíls
en á undanförnum árum
hefur þeim fjölgað mjög og
á næstu árum mun sú þróun
halda hressilega áfram. Síðustu fréttir eru af svokölluðum MPV-bíl (multi purpose
vehicle) sem byggður yrði
á grunni A3-bílsins en væri
með tuttugu sentímetra lengra
bil milli öxla. Bílar af þessari gerð hafa oft verið kallaðir strumpastrætóar því þeir
þykja henta vel barnmörgum
fjölskyldum. Þessum bíl yrði

ætlað að keppa við Mercedes Benz B-Class og BMW
Concept Active Tourer. Audi
er ekkert að drolla við framleiðslu þessa bíls en hann á að
verða í boði strax á næsta ári.
Er það að vonum þar sem bíllinn verður að mestu byggður
á A3-bílnum og þróunarvinna
því lítil við framleiðslu hans.

Nýji bíllinn yrði byggður á
Audi A3.

Opel Astra

Opel slær öllum
við í gæðum
Það er vart hægt að gera þá
kröfu að eftir 104.800 kílómetra akstur bíls hafi aldrei
neitt bilað í honum. Það var
engu að síður staðreyndin
með Opel Astra Sports Tourer
CDTI. Bílablaðið Auto Motor
und Sport í Þýskalandi gerði
þá tilraun að aka nokkrum
bílum yfir 100.000 kílómetra
á tveimur árum í því augnamiði að sjá hver þeirra bilaði minnst. Blaðamönnum þar
datt ekki í hug að nákvæmlega
ekki neitt myndi bila í einum
þeirra, þ.e. Opel Astra. Astran
skaut bílum eins og Volkswagen Golf, Mercedes Benz AClass og Toyota Prius ref fyrir
rass í þessari tilraun. Sá bíll
sem næstur kom þurfti að
fara þrisvar sinnum í viðgerð,
utan hefðbundins eftirlits og
smurningar.
77 ára bið
Vélin sem er í Opel Astra bílnum, 2,0 lítra dísilvél, verðskuldar líka hrós en það þurfti
eingöngu að smyrja hana á
ráðlögðum fresti. Að öðru leyti
þurfti ekki að opna húddið á
bílnum. Opel hefur ekki hlotið
sambærileg verðlaun frá árinu
1936, en þá reyndist Opel-bíll
einmitt sá sem bilaði minnst.
Alveg frá því ári og fram á níunda áratug síðustu aldar notaði Opel frasann „Opel, sá
áreiðanlegasti!“. Nú hefur það
verið staðfest, þótt langt sé
um liðið og Opel óhætt að taka
frasann aftur upp án þess að
fara með neinar fleipur. Opel
hefur sett sér það markmið að
verða leiðandi bifreiðasmiður heimsins í gæðum og hefur
ætlað sér níu ár til verksins,
en því skal náð árið 2022.
Helmingi færri
ábyrgðarviðgerðir
Opel virðist svo sannarlega vera á réttri leið því að
ábyrgðarviðgerðum á bílum
þeirra hefur fækkað um 50%
frá árinu 2000. Blaðamenn
Auto Motor und Sport voru
ekki bara hrifnir af bilanaleysinu í Opel Astra bílnum
heldur var lýsing þeirra á bílnum og tilfinning fyrir gæðum
hans og aksturshæfni í hæstu
hæðum. Fjöðrun hans, sæti,
farþegarými, flutningsrými,
veggrip, vélarafl og lítil eyðsla
fengu þá umfjöllun að ekki
væri hægt að gera betur og að
Astran sýndi á sér sínar bestu
hliðar í löngum akstri og færi
einstaklega vel með ökumann,
sem og alla farþega.

bilauppbod.is
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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

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bátar

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

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

REGNBOGALITIR
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Húsaviðhald
Varahlutir

Við bjóðum upp á eftirfarandi:
Götusópun

Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum

SMÁPARTAR.IS

Scania 1996 mdl. 8*4 til sölu, góður
bíll. Uppls. gefur Gísli í S. 892 0043.
VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu
í síma 5179999, Skráðu bílinn og
ferðavagninn frítt hjá okkur. Kíktu á
www.100bílar.is

Reiðhjól

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.

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

Viðgerðir
BÍLFIX
Bílaviðgerðir á betra verði. Bílfix
Smiðjuvegi 10, rauð gata. S. 778 3911

ÞJÓNUSTA

seldu strax.....seldur.is

Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

LEGACY TILBOÐ 245ÞÚS !
Subaru Legacy árg.‘99 ek. 240þús
sjálfssk. sk. ‚14 Góður bíll á 245þús S.
891 9847.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
ÍSLENSK SMÍÐ.

Bílar óskast
BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.

Kerrur br.1,25m. L. 2,00-3,0m. B.geta
750kg., 13” dekk. Verð frá kr.196.000
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri
8, Mos s. 894-5111 Opið kl.13-16.30.

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

Hreingerningar
Hjólhýsi
Til sölu hjólhýsi staðsett í Þjórsárdal.
Nýr sólpallur. Hjólhýsið í ágætu standi.
S: 893 8213

Fellihýsi

TRÖPPUVIÐGERÐIR
Múrviðgerðir, málun og
tröppuviðgerðir (hitastrengur). Hinrik,
s. 892 9499.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Nudd
Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki
þá er þetta rétta stofan fyrir þig.
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S:
698 2260.
Sulanuddstofan býður uppá slakandi
heilsunudd. Opið frá 9-18 líka um
helgar. Síminn er 771 2117.

CAPRI COLLECTION/GREENHOUSE
Fallegar danskar og sænskar vörur.
Vandaður fatnaður fyrir konur. Opið í
dag þriðjudag frá 13-18 og laugardag
10-14. Verið velkomin Capri collection/
Green-house Langholtsvegi 112B S.
695 2285

Spádómar
Símaspá, spái í spil, ræð drauma,
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S.
891 8727 Stella.

Kerrur

Til sölu HONDA CRV árg 2005
ekin 98þús km. Silfurgrár og mjög
fallegur bíll að öllu leyti. S:698 2312
Aðalsteinn

Umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

Bílar til sölu

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012,
ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.490.000. Rnr.160397.

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
s: 896 8568.

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

Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Garðyrkja

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

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

AH-RAF
LÖGGILDIR
RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s:
845-7711 Arnar s: 897-9845.

BEAUTY IN BLACK
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ
Kjólar, toppar og peysrunar vinsælu á
sínum stað. Opið þrið-föst frá 13-18
Sími 695 6679 www.beautyinblack.is

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

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

Til sölu

(OBBY HJËLHÕSI o 3TËR SPARNAÈUR

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
TOYOTA Land cruiser 100 vx.
Árgerð 2006, ekinn 122 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.990.000.
Rnr.990382. Staðgreiðsluverð kr:
4.390.000,-

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?

Gangstéttarsópun

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

OPEL Zafira tourer dísel. Árgerð 2012,
ekinn 2 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.690.000. Rnr.990400.

Önnur þjónusta

Búslóðaflutningar

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587
0777.

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

Vörubílar

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax.
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og
mikla burðargetu.

Trésmíði

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.

+AUPTU BEINT FR¹ %VRËPU
-EIRA EN MILLJËN KR
SPARNAÈUR ¹ 0REMIUM
 #FE !ÈEINS EITT HÒS TIL

Fornbílar

-ARKISUR FR¹ KR 
3ËLARSELLUR MEÈ ÎLLU FR¹
ER ÖSPIN TIL AMA ?
BMW 3 325i s/d e90. Árgerð 2008,
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.490.000. Rnr.140545.

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

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

*ÞÝSKUR EÐALVAGN*
Til sölu er Mercedes Benz, árgerð
1952, í mjög góðu ásigkomulagi.
Bifreiðin hefur verið í eigu sömu aðila
í tæp 60 ár. Frekari upplýsingar í síma
869 1980 - Ásett verð kr. 5.300.000.

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

+AUPTU BEINT FR¹ %VRËPU
-EIRA EN  ÖÒS KR
SPARNAÈUR %XCELLENT  5L
 5&E  5L !ÈEINS
EITT HÒS TIL Å HVERRI TEGUND
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Óskast keypt

KEYPT
& SELT

FLÓAMARKAÐURINN
NÝBÝLAVEGI 8 GAMLA
TOYOTAHÚSINU,

Til sölu

FALLEGAR TÆKIFÆRISGJAFIR!
Saltkristalslampar, selenite lampar,
mortel ofl. Ditto ehf, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 14-18. Lau 12-15. www.
ditto.is

GRÓÐURHÚS TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300.

Mjög gott 28” sjónvarp með
fjarstýringu. Verð 8000.- Sími 864
5290.

Dvd myndir, húsgögn, pelsar,
vínilplötur, silfurmunir,
plötuspilarar, frímerki og ýmislegt
fleira fyrir lítið sem ekkert. Heitt
á könnunni og heimabakaðar
kleinur á vægu verði.
Opið allar helgar frá kl 11:00
- 17:00 Borðapantanir floi@
markadir.is

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

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

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

s. 552-4910.

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

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

Fasteignir
Hljóðfæri

Dóra Dröfn Skúladóttir
hjúkrunarfræðingur er með opna
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með áherslu á Hugræna
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18 kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
ELDRI BORGARAR.

3ja herb.

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

Flug
Úrvar af harmonikum fylguhlutin
og harmonikudiskum. Diskurinn
Rætur kominn í Verslanir. EG-tónar S.
8247610 & 6601648

Við kennum þér að flúgja Flugkennsla
síðan 1964 Simi 5510880 / 8959028
Flugskóli Helga Jónssonar

Ökukennsla
Verslun
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Raðhús/Parhús.

HEIMILIÐ

Hæðargarður - eldri borgarar

Sérlega björt og vel skipulögð 3ja herbergja endaíbúð Á 5. hæð með stæði
í bílageymslu. Mikil þjónusta í húsinu
m.a. matsalur og húsvörður. Laus strax.
Verð: 40.0 millj.

Stangarholt, Rvík. Mjög góð 3ja

herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli.
Byggt 1986. Suðursvalir. Góð bílastæði
við húsið. Góð staðsetning, örstutt í
miðbæ Reykjavíkur. Verð: 27,8 millj.

NÝ SKEMMTILEG SENDING
KOMIN

Engjasel með bílskýli Vel skipu-

lagt pallaraðhús með stæði í bílskýli.
suðursvalir og suðurgarður. 5 svefnh.
Þak endurnýjað. Verð: 37,9 millj.

Vinsælasta unaðsvara heims We-Vibe
II og III, Butt plugs, S&M ástarkúlur,
egg o.fl. Sendum um allt land - tökum
við millifærslu og greiðslukorti www.
hush.is

Húsnæði í boði

Lómasalir m/bískýli.Rúmgóð

3ja herb. íbúð í lyftuhúsi, stæði í
bílageymslu. Forstofa, hol, eldhús, tvö
svefnh., stofa, þvottahús, verönd og
geymsla í kj. Laus. Verð: 26,9 millj.
4ra til 5 herb.

Melbær - Rvk. Raðhús á þremur
hæðum með aukaíbúð á jarðhæð
og innb. bilskúr. Stærð alls 252,4 fm.
Endurnýjað eldhús. Góðar stofur með
arni. Stutt í skóla, sundlaug og í Elliðaárdalinn. Verð kr. 53,9 millj.

Einbýlishús.

Til leigu 2ja herbergja 60fm íbúð
á 2. hæð við Kirkjuteig. Laus strax
Mánaðarleiga 145.000 með rafmagni
og hita. Einn mánuður fyrirfram
og bankatrygging fyrir 3ja mánaða
leigu. Leigist reyklausu pari eða
einstakling. Dýrahald ekki leyft.
Sendið upplýsingar um nafn, atvinnu,
fjölskyldustærð og símanúmer á
1@4.is

HEILSA
Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

Austurströnd - með bílskýli Góð
2ja herb. íbúð á 4. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Glæsilegt útsýni og vestursvalir. Laus strax. Verð: 18,9 millj.

Nýtt 400L fiskabúr Verð 10000.- Sími
864 5290.

HÚSNÆÐI

2ja herb.

Stigahlíð Rúmgóð 80 fm 2ja herb.
íbúð á neðstu hæð. Sérinngangur.
Þríbýlishús. Göngufæri við alla þjónustu
(Kringlan). Ekkert áhvílandi. LAUS VIÐ
KAUPSAMNING.

Dýrahald

Kambasel, Rvk. Rúmgóð 4ra til 5
herb.endaíbúð á miðhæð í litlu fjölbýli.
Gluggar á þrjá vegu. Sér þvottahús í
íbúð. Suðursvalir. Verð: 25,5 millj.

Eyktarhæð- Einbýlishús Glæsilegt

vel staðsett einbýli með útsýni. Innbyggður bílskúr. Góð lofthæð og arinn
í stofu. Stærð 263 fm. Falleg lóð með
sólpöllum. Verð: 76,9 millj.

Nudd

Til leigu 4ra herbergja 100fm
ósamþykkt íbúð við Ármúla. Laus
15. júní. Mánaðarleiga 165.000 með
rafmagni og hita. Einn mánuður
fyrirfram og bankatrygging fyrir 3ja
mánaða leigu. Leigist reyklausum.
Undanfarið ár hafa 3 háskólastúdentar
verið í íbúðinni en hafa lokið
námi. Dýrahald ekki leyft. Sendið
upplýsingar um nafn, atvinnu,
fjölskyldustærð og símanúmer á
1@4.is

Húsnæði óskast
Rólegar og reglusamar mæðgur óska
eftir 3ja herb. íbúð. sími 869 7662.

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

Sumarbústaðir

Atvinnuhúsnæði til leigu.
Þjónusta

Bragagata - einbýlishús Húsið er

Smiðjuvegur Kóp. Gott verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Góðir
gluggar og innkeyrsluhurð. Hentar margáttaðri starfsemi. Laus strax.

kjallari og tvær hæðir. Efri hæðin
var byggð 1985. Mjög góðar svalir
á efri hæðinni. Hús í mjög góðu
ástandi. Heildarstærð er 150 fm.
Eignin er laus. Verð: 44,9 millj.

VARANLEGT REYKSTOPP
EFTIRFYLGNI Í 1 ÁR
Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufr. og
sérfr. í EFT www.theta.is. Uppl. í s.
694-5494.

Mikið úrval sumarbústaða til leigu
út um allt land. Búngaló - www.
bungalo.is
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Atvinnuhúsnæði ca. 80-250fm óskast
til leigu á höfuðborgarsvæðinu, sem
fyrst. Með hagstæðum leigukjörum.
Tilboð sendist á bjorn.k@simnet.is

Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
20 - 50 fm vel staðsettar
skrifstofur eða skrifstofuhæðir
3 - 400 fm með glæsilegu útsýni,
fjölmörg bílastæði, greið aðkoma
að húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Möguleiki á að leigja stakar
skrifstofur eða heila hæð.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
150 - 750 fm húsnæði sem hægt
er að nýta sem lagerhúsnæði,
fyrir léttan iðnað eða verkstæði.
Öflugt loftræstikerfi, niðurföll
með olíugildrum, stórar
innkeyrsludyr, allt að 4 metra
lofthæð, greið aðkoma að
húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

ATVINNA
Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði
JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman
mann í smíðar og viðgerðir á
vélbúnaði. Mest við skip. Góð
laun í boði.
Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is

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.

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

Merkt: Járniðnaðarmenn

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.

Til leigu 2 herbergja íbúð á
Grandavegi fyrir 55 ára+ með aðgang
að mötuneyti, heitum potti, gufubaði
o.fl. Leigist rólegum og reglusömum
einstakling. Uppl. í s. 661-7000.

Fasteignir

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.

Víðigrund 49- Kópavogi
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OP

IÐ

S

HÚ

Mjög glæsilegt, vel skipulagt og nánast algjörlega endurnýjað 126,2
fermetra einbýlishús á frábærum stað við Víðigrund. Húsið hefur
allt verið endurnýjað að innan á sl. árum og er í mjög góðu ástandi.
Það sem hefur verið endurnýjað eru m.a. gólfefni, innihurðir,
fataskápar, baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, gler, ofnar og
raﬂagnir auk þess sem loft voru klædd með gifsi og sett innfelld
lýsing í loft. Stór og björt stofa. Þrjú herbergi. Ræktuð og skjólgóð
lóð. Verönd til suðurs og vesturs. Verð 50,0 millj.

Sundlaugavegur 18 – Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OP

IÐ

H

ÚS

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

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

Vélamiðstöðin óskar eftir
reynsluboltum til bíla- og vélaviðgerða.
Umsóknir óskast á heimasíðu
fyrirtækisins gamur.is

Tilkynningar

AUGLÝSING UM
DEILISKIPULAG Í
GARÐABÆ
Í samræmi við 1. mgr. 41. greinar
skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir
Garðabær hér með kynningu á tillögu að
deiliskipulagi íbúðarbyggðar í Arnarnesi.
Tillagan er nú kynnt öðru sinni með
smávægilegum breytingum.
Deiliskipulagstillagan er sett fram á
tveimur uppdráttum og í greinargerð.
Þar er kveðið á um öll atriði deiliskipulags
í samræmi við skipulagslög og skipulagsreglugerð, s.s. byggingarreiti, nýtingarhlutfall, hæð húsa, útfærslu opinna
svæða o.s.frv.
Við gerð tillögunnar hefur verið leitast
við að viðhalda þeim ákvæðum sem voru
hluti af upphaflegu skipulagi Arnarness
frá 1961 en auk þess eru nú sett ákvæði
um nýtingarhlutfall íbúðarhúsa og
breytta landnotkun á háholtinu sem
skilgreint er sem almenningsgarður í
tillögunni.
Við gildistöku deiliskipulagsins fellur
eldra deiliskipulag Arnarness endanlega
úr gildi.
Deiliskipulagstillaga þessi er kynnt
samhliða tillögu að breytingu
aðalskipulags Garðabæjar 2004-2016 sem
nær til sama svæðis.

Glæsileg og mikið endurnýjuð 101,7 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð
með suðursvölum í mjög fallegu steinhúsi við Laugardalinn auk 21,6
fermetra bílskúrs. Eignin getur verið laus til afhendingar ﬂjótlega.
Hagstæð yﬁrtakanleg lán að fjárhæð 25,8 milljónir með greiðslubyrði um 120 þúsund kr. á mánuði. Hæðin skiptist í hol, glæsilegar
samliggjandi skiptanlegar stofur, nýlegt rúmgott eldhús með
borðaðstöðu, nýlegt baðherbergi með baðkari og glugga, gang og
tvö góð svefnherbergi. Innbyggðir fataskápar í holi, á svefngangi og
í svefnherbergjum. Hús að utan er í góðu ásigkomulagi.
Verð 35,9 millj.

Nönnustígur 2 – Hafnarﬁrði
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30- 18.00
PIÐ

S

HÚ

O

Mjög glæsilegt 143,7 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum auk
geymslu í kj á þessum fallega og eftirsótta stað í gamla bænum
í Hafnarﬁrði. Húsið stendur á 309 fermetra leigulóð með góðum
veröndum, sér bílastæðum og matjurtargarði. Eignin hefur verið
mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. járn á húsi og þaki, þakrennur og
niðurföll, þakkantur endurnýjaður, verandir á lóð, raﬂagnir og taﬂa,
gler og gluggar o.ﬂ. Verð 39,9 millj.

Vélavörður óskast á 70 tonna
rækjubát. Uppl. s. 866 9874.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7 frá 4.
júní til og með 27. ágúst 2013. Hún er
ennfremur aðgengileg á heimasíðu
Garðabæjar www.gardabaer.is. Þeim sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta er
gefinn kostur á að gera athugasemdir við
tillöguna.

Flakari vanur þorsk og skarkolaflökun
óskast. Filletter needed, cod and
plaice. Erum í Hafnafirði. Tel. 899
8033.

TILKYNNINGAR

Óskum eftir starfsmanni í fullt og
hlutastarf í sal. 18 ára aldurstakmark.
Áhugasamir sendið ferilskrá á
rubytuesdayice@gmail.com Ruby
Tuesday Höfðabakka & Skipholti.

Einkamál
Maðurinn með brúna liðaða hárið,
hávaxinn og myndarlegur sem bauð
dökkhærðu konunni með síða hárið
sem stóð við barinn í dans sem þáði
ekki á Thorvaldssen á laugardagskvöld.
Getur ekki gleymt þér ef þú hefur
áhuga sendu svar með símanúmeri á
fréttablaðið undir Thorvaldssen svo ég
geti haft samband.

Bílasmiður eða vanur maður í
réttingum óskast í keflavík. Uppl. í s.
421 3500 eða 848 0170

HANDFLAKARAR

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
51,6 M2 IÐNAÐARBIL

SMIÐIR ÓSKAST
Laghentir smiðir óskast í almenna
smíðavinnu. Þurfa að geta unnið
sjálfsstætt. Einnig vantar undir
verktaka í ýmis verk. Nánari uppl.
veitir Guðjón Ingólfsson í s. 897 7447
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Fiskvinnslufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu vill bæta við
sig vönum handflökurum. Góð laun
ásamt kauptryggingu í boði. Uppl. Í
síma 896-3180

RAUDATORGID.IS

Heildsala óskar eftir starfskrafti í
hlutastarf. Umsóknir og uppl. sendist
til thjonusta@365.is merkt „heildsala”

Símastefnumót. Rómantík,
skyndikynni, gay karlar. Íslenzkar
spjalldömur. Skoða núna.

AUGLÝSING UM BREYTINGU
Á AÐALSKIPULAGI
GARÐABÆJAR 2004-2016

ARNARNES
Í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr.
123/2010 auglýsir Garðabær hér með
kynningu á tillögu að breytingu
Aðalskipulags Garðabæjar 2004-2016 sem
nær til byggðar í Arnarnesi.
Tillagan gerir ráð fyrir eftirfarandi
breytingum:
Svæðið sem afmarkast af Æðarnesi,
Hegranesi, Arnarnesi og Tjaldanesi fær
blandaða landnotkun sem „opið svæði til
sérstakra nota“ í stað landnotkunar
„íbúðarsvæði“. Landnotkunin „svæði
fyrir þjónustustofnanir“ verður óbreytt.
Á svæði sem afmarkast af Hegranesi,
efstu lóðum í Hegranesi, Arnarnesi og
Hafnarfjarðarvegi er felld út landnotkunin
„svæði fyrir þjónustustofnanir“ en
landnotkunin „íbúðarsvæði“ heldur sér.
Stofnstígur sem á aðalskipulagsuppdrætti
er sýndur um Hegranes og Súlunes verður
fluttur að Hafnarfjarðarvegi.
Þar sem ný skipulagsreglugerð hafði ekki
tekið gildi þegar vinna og umfjöllun um
breytingartillöguna hófst hlýtur tillagan
meðferð samkvæmt eldri reglugerð.
Breytingartillaga þessi er kynnt samhliða
tillögu að deiliskipulagi Arnarness sem
nær til sama svæðis.

Frestur til þess að skila inn athugasemdum
rennur út þriðjudaginn 27. ágúst 2011 kl.
16.00. Skila skal athugasemdum á
bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu
þær vera skriflegar og undirritaðar.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
tillöguna innan tilskilins frests teljast
samþykkir henni.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum
Garðabæjar, Garðatorgi 7 frá 4. júní til
og með 27. ágúst 2013. Hún liggur einnig
frammi til kynningar hjá Skipulagsstofnun.
Tillagan er aðgengileg á heimasíðu
Garðabæjar www.gardabaer.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillöguna. Frestur til
þess að skila inn athugasemdum rennur
út þriðjudaginn 27. ágúst 2011 kl. 16.00.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu þær vera
skriflegar og undirritaðar. Þeir sem ekki
gera athugasemdir við tillöguna innan
tilskilins frests teljast samþykkir henni.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

www.gardabaer.is

www.gardabaer.is

HEFST 14. JÚNÍ

BESTA SVARIÐ

Hinn eini sanni Sverrir Þór Sverrirsson, Sveppi
stýrir glænýjum spurninga- og skemmtiþætti
í sumar. Þátttakendur reyna að finna besta
svarið við afar frumlegum spurningum um
þjóðþekkta gesti þáttarins. Meðal gesta
Sveppa verða Ilmur Kristjánsdóttir, Gísli Örn
Garðarsson, Selma Björnsdóttir og Bragi
Valdimar Skúlason.

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar
og Netfrelsi fyrir 265 krónur á dag

ÍSLENSK DAGSKRÁ
Í ALLT SUMAR

BYRJAÐU SUMARIÐ Í FRÁBÆRUM FÉLAGSSKAP Á STÖÐ 2

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR SJÓNVARPINU
Ert þú með HD sjónvarp? Tryggðu þér aðgang að
frábærri dagskrá í bestu mögulegu myndgæðum.

SUNNUDAGSKVÖLD

TOSSARNIR

Brottfall úr framhaldskólum á Íslandi er eitt það mesta
í Evrópu. Í Tossunum fylgir Lóa Pind fimm einstaklingum
á ýmsum aldri sem hafa flosnað úr skóla eða eru líklegir
til þess. Jón Gnarr, borgarstjóri er meðal þeirra.

MIÐVIKUDAGSKVÖLD

HIÐ BLÓMLEGA BÚ
Meistarakokkurinn Árni Ólafur lifir af landinu uppi í
Borgarfirði, kynnir fyrir okkur íslenska matarmenningu
og hefðir með heimaræktuðu hráefni. Nýstárlegur og
skemmtilegur matreiðsluþáttur.

FIMMTUDAGSKVÖLD

GRILLAÐ MEÐ
JÓA FEL

Jói Fel er mættur aftur og að þessu sinni ætlar hann
að kenna okkur hvernig á að bera sig að við útigrillið
í eitt skipti fyrir öll.
FÍTON / SÍA

NÝ

HEFST 23. JÚNÍ

PÖNK Í REYKJAVÍK

ÞÁ
TT
AR

Þegar Jón Gnarr var pönkari sem hékk á Hlemmi
átti hann ekki von á því að verða borgarstjóri
einn daginn. Þættirnir eru fjórir talsins og voru
gerðir í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna.

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is

ÖÐ

Við erum við símann

569 7000
Síðumúla 13 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
skjalagerð
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300
Sími:

899 2907

Einstakur glæsileiki á
besta stað í Reykjavík!

• 328,9 fm penthouse auk 150 fm þakgarðs og tveggja stæða í bílageymslu.
Tilboða óskað
• 60,9 fm íbúð verð kr. 34,9 milljónir

Tryggvagata 18 a
Höfum fengið til sölu íbúðir í einu glæsilegasta fjölbýlishúsi landsins.
Hönnun og efnisval í hæsta gæðaflokki – Sjón er sögu ríkari.

• 61,1 fm íbúð verð kr. 35,9 milljónir

Íbúðirnar eru lausar til afhendingar við kaupsamning.

• 112,8 fm íbúð verð kr. 69,0 milljónir

Vinsamlegast pantið skoðun hjá sölumönnum Mikluborgar

Nánari upplýsingar veitir

109 Reykjavík

210 Garðabær

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

101 Reykjavík

201 Kópavogur

Brekkusel

Strandvegur

Bergþórugata

Lækjasmári

2 stofur og 4 svefnh. á efri hæð

Glæsileg íbúð á annarri hæð
Hönnuð af innanhúsarkitekt
Glæsilegt útsýni

Falleg og björt íbúð í miðbænum

Góð 4ra herbergja íbúð

Stór stofa og rúmgóð herbergi

Suðursvalir

Frábær staðsetning við rólega götu

Útsýni

Stendur við sjóinn
3 herbergi og stofa

Steinsnar frá skarkala miðbæjarins

Frábær staðsetning

2ja herb. íbúð á neðri hæð
Bílskúr og ágætur garður
Eignin þarfnast viðhalds
Verð

39,9 millj.

Stæði í bílageymslu

Verð

43,8 millj.

Verð

24,9 millj.

Verð

27,9 millj.

Laust strax

200 Kópavogur

104 Reykjavík

105 Reykjavík

107 Reykjavík

Meðalbraut

Hjallavegur

Þverholt

Ægisíða

Einbýli, 2ja hæða 310,6 fm

Lítið einbýli á góðum stað

Góð 120.4 fm, 5 herbergja íbúð

Innanhússhönnun Rut Káradóttir

Húsið þarfnast viðhalds

Möguleiki á auka íbúð á neðri hæð

Tvö til þrjú herbergi

Bílskúr

Stór bílskúr

Til leigu tvö skrifstofurými um 340 fm hvort
Hægt er að sameina rýmin í eitt
Fjöldi skrifstofa, fundarherbergi, eldhús og fl.
20 sér bílastæði í bílakjallara
Lyfta í húsinu og gott aðgengi

Frábær staðsetning
Verð

83,0 millj.

Verð

29,9 millj.

Til leigu

Íbúðin skiptist í hæð og ris
Stór garður og bílskúrsréttur fylgir eigninni
Frábær staðsetning, stutt í skóla og leikskóla
Verð

32,9 millj.

22 | MENNING |

4. júní 2013 ÞRIÐJUDAGUR

SUDOKU
LÉTT

FRÁBÆRT
ÞRIÐJUDAGSKVÖLD
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur
PONDUS

THE BIG BANG THEORY

Eftir Frode Øverli

Kemstu
ekki...? Af því

Hæ Bjögga. Viltu kíkja í
létta kollu í kvöld?

Fimmta þáttaröðin um ofurnördana Leonard og Sheldon
í einum vinsælasta gamanþætti í Bandaríkjunum.
j

að...?

Einmitt!
Ég skil!

S
AF NÝR
TU
R

20:25

MIKE & MOLLY

Nó gó með Bjöggu!
Frábært! Hún er
líka kexrugluð!

Af því að
hún vill ekki
fara á deit
með þér?

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Gamanþáttaröðin um turtildúfurnar Mike Biggs og Molly
Flynn snýr aftur.

22:25

MURDOCH’S TV PIRATES

Nei, af því að hún
Það segir
myndi frekar vilja
meira en
vera heima og
Það segir þú heldur!
stinga sig í augun sína sögu!
með títuprjónum!

Við verðum því
miður að segja
þér upp, en við
erum alveg viss
um að þú lendir á
löppunum.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Merkur heimildarþáttur úr Panorama-þáttaröð BBC
um fjölmiðlamógúlinn Rupert Murdoch.

Þurfa öll
heimilisstörf að vera
íþróttakeppni
hjá þér?
Bara ef þú vilt
að ég sinni
þeim.

7:00-20:00

BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Leiðtogahæfileikar felast í getunni til að breyta
framtíðarsýn í veruleika.
Warren G. Bennis

TWO LOVERS

Dramatísk og rómantísk mynd með Joaquin Phoenix
og Gwyneth Paltrow í aðalhlutverkum.

7

9

4

10

12

11

13

15

16

18

21

17

19

20

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. dýrka, 6. í röð, 8. kerald, 9. pota,
11. í röð, 12. kvk gælunafn, 14. yndis,
16. karlkyn, 17. frjó, 18. for, 20. ólæti,
21. skjótur.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

LÓÐRÉTT
1. ílát, 3. tveir eins, 4. skjalla, 5. hald,
7. baukur, 10. tálbeita, 13. gifti, 15.
sykrað, 16. kóf, 19. slá.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. dást, 6. rs, 8. áma, 9. ota,
11. jk, 12. gagga, 14. unaðs, 16. kk, 17.
fræ, 18. aur, 20. at, 21. frár.

22:00

6

3

LÓÐRÉTT: 1. trog, 3. áá, 4. smjaðra, 5.
tak, 7. staukur, 10. agn, 13. gaf, 15. sætt,
16. kaf, 19. rá.

2

1

Alþjóðlegi meistarinn Guðmundur
Kjartansson er meðal efstu manna á
Íslandsmótinu í skák. Í þriðju umferð
vann hann laglegan sigur á Skotanum
Michael Grove.

Hvítur á leik 13. Ha4! Svarta drottningin lendir nú í miklum vandræðum.
Svartur reyndi 13.–Bxa4 14. Rxa4-Dg4,
15. h3-Df5 16. e4-Df6, 17. Rb6-Ha7 18.
Da4+! Rx6 19. dxc6 en gafst þá upp.
www.skak.is Sjötta umferð hefst í dag
kl. 17 í Turninum, Borgartúni (20. hæð).

+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

Meistaraverk

Komdu og skoðaðu glæsilegan Mercedes-Benz M-Class
Mercedes–Benz M-Class setur ný viðmið fyrir lúxusjeppa. Meðal staðalbúnaðar má nefna
LED-dagljósabúnað, rafstýrð framsæti, 17“ álfelgur, hraðastilli og Start/Stop búnað sem minnkar
eyðslu og mengun. Í bílnum er athyglisviðvörun fyrir ökumann og Bluetooth símabúnaður sem
streymir einnig tónlist. Dráttargetan er heil 3.500 kg. Verð frá 10.290.000 kr.

Mercedes-Benz M-Class 250 CDI með 7 þrepa sjálfskiptingu, rafstýrðri árekstrarvörn
og glæsilegum aukahlutapakka. Verð 12.390.000 kr.
· Nálgunarvari
· Hiti í sætum
· Dráttarkrókur
· Skyggðar rúður
· LED innilýsing

· Rafdrifin opnun/lokun á afturhlera
· Artico leðuráklæði
· Ál- eða viðarleggingar í innréttingum
· Sóllúga

Hlökkum til að sjá þig í sýningarsal Öskju á Krókhálsi 11.

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
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RHIZOMA Brún Arabíu er samheiti

GLERTRÉ Steinar fræðimannsins heitir

verkanna í arabíska skálanum.

þetta verk eftir Zhan Wang.

ÍSLANDSSKÁLINN Sýningargestir

ÁST ÚR GLERI Einn hluti sýningarinnar

ganga á innsetningu Katrínar Sigurðardóttur, hallargólfi í gömlu þvottahúsi.

nefnist Glertré. Þar eru verk úr gleri
eftir ýmsa listamenn.

GLERTRÉ Þetta verk nefnist Babylon.
Höfundur er Joana Vasconcelos.

Feneyjatvíæringur
í fullum gangi
Tvíæringurinn í Feneyjum var opnaður með pompi og prakt á laugardaginn.
Kennir þar ýmissa grasa að vanda eins og sést á meðfylgjandi myndum sem
ljósmyndarinn Marcho Secchi tók fyrir Getty, meðal annars af verki Katrínar
Sigurðardóttur í Íslandsskálanum.

Fann símann
mánuði síðar inni
í leikmyndinni
Reykjavík 2012, Steingrímur Ingi segir sögu af týndum síma
Steingrímur Ingi var að smíða leikmynd fyrir stóra bíómynd
þegar hann týndi símanum sínum. Hann leitaði út um allt en
fann hann hvergi. Þegar tökum var lokið og farið var að
rífa leikmyndina fannst síminn loksins inni í henni.
Hann var sem betur fer rafmagnslaus.

Vertu í sterkara sambandi á stærsta farsímaneti landsins

RHIZOMA Gamla Makka eftir Ahmed Angavi.
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Valin á ráðstefnu
fyrir nýja rithöfunda

Frábær söngur,
lítill stuðningur

Skáldin Heiðrún Ólafsdóttir og Kjartan Yngvi Björnsson eru á leiðinni á ráðstefnu í Svíþjóð þar sem nýir höfundar frá Norðurlöndunum eru leiddir saman.

Diana Damrau (sópran) og Xavier de
Maistre (harpa) fluttu blandaða dagskrá á Listahátíð í Reykjavík í Eldborg í
Hörpu sunnudaginn 2. júní.

vold frá Danmörku, auk þess sem
þeir kynna verk sín og lesa upp.
Þema námskeiðsins er að þessu
sinni efni eða „material“ og verður unnið með það á ýmsan hátt.
„Þetta er gamalt skandinavískt
vinarbragð, að leiða saman nýja

rithöfunda, og ég hef heyrt mjög
vel látið af þessum ráðstefnum,“
segir Heiðrún. Hún er komin vel
á veg með aðra ljóðabók sína sem
kemur til með að nefnast Frá hjaranum og verður líklega gefin út í
haust.
kjartan@frettabladid.is

LG L5 eða Sony Tipo

Þýska söngkonan Diana Damrau
er með fallega rödd. Hún er björt
og afar tær, fullkomlega stöðug, hljómmikil en samt brothætt.
Hún hélt tónleika í Eldborginni í
Hörpu á Listahátíð ásamt hörpuleikara, ekki píanista eins og vaninn er. Hörpuleikarinn var ekki
af verri endanum, þetta var hinn
franski Xavier de Maistre, einn
sá fremsti í heiminum í dag. Tónlistin var ekki heldur neitt slor;
Schubert, Richard Strauss, Hahn,
Chausson og fleiri.
Gallinn við hörpuna er að hún
er fremur takmörkuð. Styrkleikabreiddin er ekki mikil, hljómurinn
fábrotinn. Þetta gerði dagskrána
fremur einhæfa. Það vantaði kraftinn í stuðninginn við sönginn.
Nokkur lög eftir Schubert urðu
fljótt þreytandi. Dramað vantaði í
lög eftir Richard Strauss. Þetta var
synd því söngurinn var himneskur. Túlkunin var ákaflega innileg
og alltaf sannfærandi. En söngur
er ekki bara söngur. Flest eða öll
laganna voru hugsuð af höfundum
þeirra sem svo að þau væru með
píanómeðleik. Píanóleikurinn er
ramminn utan um sönginn. Hann
lyftir söngnum upp í hæstu hæðir
og er allt andrúmsloftið í kringum
skáldskapinn. Þegar hann vantar
missir söngurinn fljótt marks.
Hér má ekki skilja orð mín svo
að hörpuleikurinn hafi verið slæm-

Sumarglaðningur
3 GB og 3000 SMS á mán. fylgja öllum snjallpökkum til 31. ágúst.

2.190kr.

1.790kr.

24.900 kr. stgr.

19.900 kr. stgr.

Steingrím Inga
Nánar á siminn.is

Á mánuði í 12 mánuði*

Bættu við Snjallpakka

Bættu við Snjallpakka

500

300

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

4.990 kr./mán.

NIÐURSTAÐA: Frábær söngur og
frábær hörpuleikur en takmörk hörpunnar gerðu dagskrána einhæfa.

Snjallpakkinn er frábær áskriftarleið þar sem þú færð SMS, gagnamagn og innifaldar mínútur sem gilda í farsíma og heimasíma óháð
kerfi. Engin upphafsgjöld eru af inniföldum mínútum.

Sony Tipo

Sjáðu

Jónas Sen

Veldu Snjallpakka sem passar þér!

LG L5
Á mánuði í 12 mánuði*

ur. Síður en svo. Að vísu voru sum
forspilin í lögum Schuberts dálítið óróleg en að öðru leyti var ekki
hægt að kvarta yfir neinu.
Tvö einleiksstykki fyrir hörpu
voru auk þess frábær. Annað
þeirra var Recuerdos de la
Alhambra eftir Tárrega, upphaflega fyrir gítar en hér í útsetningu hörpuleikarans. Hitt var
Impromptu op. 86 eftir Fauré. De
Maistre spilaði með gríðarlegum
tilþrifum, sérstaklega hið síðarnefnda. Það var unaður á að hlýða.
Ég sá marga fella tár yfir söngnum. Hversu miklu áhrifameiri
hefði hann getað verið ef góður
píanóleikari hefði þarna verið í
hlutverki hörpuleikarans!

ENNEMM / SÍA / NM56736

SKÁLD Heiðrún Ólafsdóttir og Kjartan Yngvi Björnsson gáfu bæði út sína fyrstu bók
á síðasta ári.

Segðu sögu með

segja frá

TÓNLEIKAR ★★★★★

3.490 kr./mán.

*Greiðslugjald 340 kr. bætist við mánaðargjald.

„Þetta er auðvitað mikill heiður
og afar ánægjulegt, bara eins og
að komast á Norðurlandameistaramótið,“ segir skáldið Heiðrún Ólafsdóttir sem hefur, ásamt
Kjartani Yngva Björnssyni, verið
valin til að taka þátt í ráðstefnu
fyrir nýja og upprennandi höfunda frá öllum Norðurlöndunum.
Námskeiðið fer fram í BiskopsArnö í Svíþjóð dagana 12. til 16.
júní næstkomandi.
Á hið svokallaða „debutanteseminar“ er árlega boðið höfundum
frá öllum Norðurlöndunum sem
gáfu út sína fyrstu bók á síðasta
ári og rithöfundasambönd hvers
lands tilnefna þátttakendur frá
sínu landi. Fyrsta bók Kjartans
Yngva var Hrafnsauga, sem hlaut
Íslensku Barnabókaverðlaunin
árið 2012, en hana skrifaði hann
í samvinnu við Snæbjörn Brynjarsson. Þeir Kjartan og Snæbjörn
sitja nú við skriftir í Transilvaníu þar sem þeir leggja lokahönd á
framhald bókarinnar. Fyrsta bók
Heiðrúnar var ljóðabókin Á milli
okkar allt sem kom út síðasta
haust en Heiðrún hlaut nýræktarstyrk frá Bókmenntasjóði fyrir
handritið.
Á námskeiðinu munu höfundarnir vinna í nýskrifuðum textum
sínum á námskeiðinu undir handleiðslu reyndra höfunda, sem að
þessu sinni eru þeir Jörn H. Sværen frá Noregi og Jeppe Brix-
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Lærði að skjóta af byssu
Helena Bonham Carter lærði ýmislegt af hlutverki
sínu í vestranum The Lone Ranger.

ALLTAF AÐ LÆRA Helena Bonham
Carter segist taka að sér hlutverk til þess
að læra eitthvað nýtt.
NORDICPHOTOS/GETTY

Breska leikkonan Helena Bonham
Carter fer með hlutverk hórumömmu í vestranum The Lone
Ranger. Í viðtali við breska Vogue
segist leikkonan hafa mjög gaman
af því að undirbúa sig fyrir hlutverk og rýna í persónur sínar.
Bonham Carter kveðst hafa
lært ýmislegt við leik sinn í The
Lone Ranger. „Ég lærði að leika
dömu frá Suður ríkjunum, mig
hefur lengi langað að fara með
slíkt hlutverk. Og ég lærði að
skjóta af byssu. Maður upplifir sig

skelfilega máttugan þegar maður
skýtur af byssu. Því miður var það
líka eitthvað sem ég lærði,“ sagði
leikkonan sérvitra.
Bonham Carter er nú að búa sig
undir að leika Elizabeth Taylor í
nýrri sjónvarpsmynd sem framleidd er af BBC.
„Ég fæ mest út úr rannsóknarstarfinu. Mamma mín er sálfræðingur og ég er lík henni að mörgu
leyti. Mér finnst fátt skemmtilegra en að reyna að átta mig á
persónu.“

Lét laga neﬁð eftir
lögreglumyndina

Verkjastillandi
bólgueyðandi

Leikkonan og vandræðagemsinn Amanda Bynes fór í nefaðgerð á dögunum eftir að hafa
séð lögreglumynd sem tekin
var af henni vegna vörslu á
marijúana í síðasta mánuði.
Bynes skrifaði á Twittersíðu sína að nú þyrfti hún
að koma sér í form og
láta lagfæra nefið. Hún
ætlar þó ekki að láta þessa
einu aðgerð duga. „Ég fer
í aðra aðgerð eftir þrjár
vikur. Þessar nefaðgerðir
eru stuttar og frábærar.“
Bynes bætti einnig við
að hún ætlaði að lofa að
hætta að fela sig frá ljósmyndurunum um leið
og nefið liti ekki svona
skelfilega út á myndum.
ÓSÁTT VIÐ NEFIÐ Amanda Bynes var alls ekki sátt

þegar hún sá nefið sitt á lögreglumynd í síðasta
mánuði.

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

ÓFEIMIN Lara Stone er ófeimin að sitja nakin fyrir.

NORDICPHOTOS/GETTY

Ólétt og nakin í Feneyjum
Fyrirsætan Lara Stone er meðal þeirra sem taka þátt í
Feneyjatvíæringnum í ár. Hún sat fyrir hjá listamanninum Martin Quinn, sem málaði risastórt málverk af
Stone, en athygli vekur að fyrirsætan er bæði ólétt og
nakin á málverkinu. Sýningin í Feneyjum stendur frá 1.
júní til 24. nóvember á þessu ári fyrir áhugasama.
Stone hefur ófáum sinnum setið nakin fyrir á síðum
tímarita en síðast var hún ber að ofan í i-D Magazine fyrr
á árinu.
Hin þýska Stone er gift breska gamanleikaranum David
Walliams og eignuðust þau sitt fyrsta barn í byrjun maí.

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!
Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.
Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður
eftir þér.

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

7PMUBSFO   NHH  IMBVQ *OOJIFMEVS   NH BG EÓLMØGFOBLUWÓFUâMBNÓOJ «CFOEJOHBS
4UB§CVOEOJSCØMHVLWJMMBS4LBNNUBSPHMZGKBHKÚG'VMMPS§OJSPHCÚSOÈSBPHFMESJHBG
IMBVQJ CPSJ§ È BVNU TW§J  TJOOVN È TØMBSISJOH .MU FS NF§ IBOE¢WPUUJ FGUJS OPULVO 
OFNBWFSJ§TÏB§NF§IÚOEMBIFOEVS&GNF§IÚOEMBÈCSÈ§ NJOOJIÈUUBSNFJ§TMJÓTUP§LFSm
TLBMFLLJOPUB7PMUBSFOMFOHVSFOEBHBÈOTBNSÈ§TWJ§MLOJ)Bm§TBNCBOEWJ§MLOJOO
FGFJOLFOOJFSVWJ§WBSBOEJF§BWFSTOBFGUJSNF§GFS§ÓTØMBSISJOHB'SÈCFOEJOHBS0GONJ
GZSJS FJOIWFSKV JOOJIBMETFGOBOOB  BTFUâMTBMJTâMTâSV PH Ú§SVN CØMHVFZ§BOEJ HJHUBSMZGKVN
/4"*% 4KÞLMJOHBSTFNIBGBGFOHJ§BTUNB PGTBLMÈ§BF§BCSÈ§BOFGTMÓNVCØMHVBGWÚMEVN
BTFUâMTBMJTâMTâSV F§B BOOBSSB CØMHVFZ§BOEJ HJHUBSMZGKB /4"*%  FJHB FLLJ B§ OPUB MZm§
4Ó§VTUVNÈOV§JSNF§HÚOHV.ÈFLLJOPUBIBOEBCÚSOVNPHVOHMJOHVNÈSBPHZOHSJ
4ÏSTUÚLWBSOB§BSPS§.ÈFJOHÚOHVCFSBÈIFJMBPHIFJMCSJH§BIÞ§PHBMMTFLLJÈTMÓNIÞ§JSF§B
BVHV (FUVS WBMEJ§ IÞ§FSUJOHV 7BSBTU TLBM NJLJ§ TØMBSMKØT  OPULVO TBNIMJ§B CØMHVFZ§BOEJ
MZGKVNF§BB§IZMKBOPULVOBSTW§J§NF§MPGU¢ÏUUVNVNCÞ§VN(UBTLBMTÏSTUBLSBSWBSÞ§BS
IKÈÚMESV§VNF§BBTUNBPGONJTTKÞLMJOHVN IFGVSWBMEJ§CFSLKVLSBNQB )UUBÈNF§GFS§
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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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Hoppað yﬁr þriðja tuginn

FORSÝND

BAKÞANKAR
Álfrúnar
Pálsdóttur
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æja, þá er dagurinn sem ég hef kviðið
fyrir síðustu 364 daga runninn upp.
Dagurinn sem var í svo mikilli órafjarlægð fyrir tíu árum. Já, í dag hoppa ég
yfir í nýjan tug. Ég er 30 ára í dag.
Fertugsaldurinn ógurlegi hefur
bankað að dyrum. Ég er ekki viss
um að ég þori til dyra.
ekki í miklu afmælisstuði. Síðasti
dagurinn sem tuttugu og eitthvað. Ég hef líka búið þannig um hnútana að ég get ekki
drekkt sorgum mínum á einhverjum barnum niðri í bæ.
Nei, ég ákvað að gera þessi
tímamót í mínu lífi enn þá
raunverulegri með því að
eiga von á mínu öðru barni
í næsta mánuði. Þá verð ég
þrítug tveggja barna móðir.
Ég legg ekki meira á ykkur.

ÓVÆNTASTI SMELLUR ÁRSINS

BRADLEY COOPER, ZACH GALIFIANAKIS & ED HELMS
ERU STÓRKOSTLEGIR Í NÝJUSTU MYND TODD PHILIPS
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UD
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ÞEGAR þetta er skrifað er ég
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EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS

ÉG veit ekki alveg hvers
vegna ég hræðist þennan
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ÁLFABAKKA
HANGOVER - PART 3
KL. 5:50 - 8 - 10:20 - 10:50
KL. 5:50 - 8 - 10:20
HANGOVER - PART 3 VIP

EPIC ÍSLTAL 3D
EPIC ÍSLTAL 2D
FAST & FURIOUS 6
THE GREAT GATSBY 2D
STAR TREK INTO DARKNESS 3D
PLACE BEYOND THE PINES
IRON MAN 3 2D
OLYMPUS HAS FALLEN

KL. 5:50

KL. 5:50
KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:10 - 8
KL. 10:40
KL. 8

KL. 8
KL. 10:50

KEFLAVÍK

HANGOVER - PART 3
KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:40
FAST & FURIOUS 6
EPIC ÍSLTAL 2D
KL. 5:50
ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG
GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR
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“FRÁBÆR”
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nýja tug svona mikið. Kannski vegna
þess að í fyrsta sinn man ég eftir foreldrum mínum á sama aldri. Kannski er
það vegna þess að orðinn þrjátíu og eitthvað hættir maður skyndilega að vera
efnilegur. Maður verður annaðhvort
bara góður eða lélegur og rýmið fyrir
mistök minnkar. Dansinn uppi á borðum á skemmtistöðunum hættir að vera
flippaður og fyndinn og verður bara
sorglegur. Árin til að sletta úr klaufunum og að finna sig eru liðin. Eða það hef
ég bitið í mig.

ÞETTA getur allt verið mikill misskilningur hjá mér enda er ég enn þá 29
ára þegar þessi pistill er skrifaður og
veit því ekkert hvað bíður mín á næstu
misserum. Kannski verður það eina sem
breytist að ég hækka um eitt box á eyðublöðum opinberra stofnana. Sjáum til.
Ég fékk samt að heyra það um helgina
að það sé fyrst á fjörutíu ára afmælinu
sem maður byrjar að njóta lífsins. Það
gæti verið gott að halda í þá trú næstu
tíu árin.

“ALDEILIS RÚSSÍBANI, ÞESSI MYND.
SJÁÐU HANA!”
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Brúðarkjóllinn á uppboð
Brúðarkjóll Elizabeth Taylor sem
hún klæddist þegar hún giftist
fyrsta eiginmanni sínum, Conrad
Hilton árið 1950, hefur verið
settur til sölu í uppboðshúsinu
Christie‘s í London.
Fegurð brúðarkjólsins þykir
endurspegla fegurð fyrri eiganda
en talið er að það hafi tekið fimmtán saumakonur tvo til þrjá mánuði að sauma kjólinn, sem sé svo
flókinn að ómögulegt hafi verið
að endurtaka saumaskapinn.
Taylor bar kjólinn á brúðardaginn sinn þegar hún var einungis
18 ára en kjóllinn var gjöf frá
kvikmyndaverinu. Brúðkaupið
var einn stærsti viðburður ársins
og um 700 manns mættu í veisluna.
Uppboðshúsið Christie‘s gerir
ráð fyrir að kjólinn seljist fyrir
allt að 50.000 pund, sem samsvarar tæplega 9 milljónum íslenskra
króna.

EGILSHÖLL
NOW YOU SEE ME FORSÝNING
KL. 8 - 10:30
HANGOVER - PART 3
KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 5:20 - 8 - 10:40
FAST & FURIOUS 6

EPIC ÍSLTAL 3D
KL. 5:40
EPIC ÍSLTAL 2D
KL. 5:20
KL. 10:50
THE GREAT GATSBY 2D
STAR TREK INTO DARKNESS 3D KL. 8
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
NOW YOU SEE ME FORSÝNING KL. 8 - 10:30
KL. 5:50 - 8 - 10:20
HANGOVER - PART 3
THE GREAT GATSBY 2D
KL. 5:10 - 8
IRON MAN 3 3D
KL. 5:20 - 10:50
AKUREYRI

HANGOVER - PART 3
KL. 5:40 - 8 - 10:20
THE GREAT GATSBY 2D
KL. 8
STAR TREK INTO DARKNESS 3D KL. 10:50
KL. 5:20
IRON MAN 3 2D

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

LEIKKONA

Elizabeth
Taylor og
brúðarkjóllinn
frægi sem nú
er til sölu.
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Tom enn ástfanginn af Katie
MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI STÓRKOSTLEGU
TEIKNIMYND FRÁ HÖFUNDUM ICE AGE

ALL ROADS LEAD TO THIS
EIN STÆRSTA SPENNUMYND SUMARSINS!
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SMÁRABÍÓ

EPIC 2D ÍSL.TAL
KL. 3.30 - 5.45
EPIC 3D ÍSL.TAL
KL. 3.30 - 5.45
EPIC 3D ENSKT TAL ÓTEXTAÐ KL. 5.45 - 8
FAST & FURIOUS 6
KL. 5 - 8 - 10.45
FAST & FURIOUS 6 LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.45
STAR TREK 3D
KL. 8 - 10.45
STAR TREK
KL. 8 - 10.45
EVIL DEAD
KL. 10.15
THE CROODS 2D ÍSL.TAL KL. 3.30

5%
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EKKI KOMINN YFIR SKILNAÐINN Tom
Cruise sér eftir fyrrverandi eiginkonu
sinni, Katie Holmes.

HÁSKÓLABÍÓ
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EPIC 3D ÍSL.TAL
KL. 5.45
FAST & FURIOUS 6 ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
KL. 6 - 9
THE GREAT GATSBY 3D ÓTEXTAÐ
9
GILDA EKKI Í KL.
BORGARBÍÓ
THE GREAT GATSBY
KL. 6 - 9
PLACE BEYOND THE PINES
KL. 6 - 9

BORGARBÍÓ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

EPIC 3D KL. 6 / EPIC 2D
FAST & THE FURIOUS 6
OBLIVION
MAMA

KL. 6
KL. 8 - 10.20
KL. 8
KL. 10.20
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New York Daily News

Tom Cruise er enn sagður ástfanginn af fyrrverandi eiginkonu
sinni Katie Holmes. Parið skildi eins og kunnugt er stuttu eftir
Íslandsdvöl Cruise í fyrra en síðasta kvöldmáltíð þeirra var á
Sushisamba í miðbæ Reykjavíkur. Slúðurmiðlar vestanhafs halda
því fram að leikkonan sé nú að hitta meðleikara sinn úr kvikmyndinni Mania Days, Luke Kirby.
„Katie hefur ekki verið svona glöð og áhyggjulaus í mörg ár. Hún
minnir Tom á konuna sem hann varð ástfanginn af og hvernig hún
var í upphafi sambandsins. Hann elskaði hana mjög og gerir það í
raun enn. Ég hugsa að hann myndi vilja hana aftur ef hann gæti,“
sagði heimildarmaður um hjónin fyrrverandi. Tom virðist því ekki
enn vera búinn að jafna sig á skilnaðinum en hann sagði að Íslandsdvölin hefði hjálpað honum mikið að takast á við áfallið.

Kyntröllið orðið pabbi
Channing Tatum og kona hans, Jenna DewanTatum, hafa eignast sitt fyrsta barn samkvæmt
Us Weekly, en Dewan-Tatum fæddi frumburðinn
á sjúkrahúsi í London þann 30. maí. Kyn barnsins
hefur ekki enn verið opinberað.
Tatum og Dewan-Tatum kynntust við tökur á
dansmyndinni „Step Up“ árið 2006. Parið gifti sig í
júlí árið 2009 eftir að hafa verið saman í þrjú ár og
í vetur tilkynntu þau að von væri á erfingja.
„Ég hélt að líkami minn myndi breytast svo hratt
á meðgöngunni að ég myndi fríka út, en það er
ástæða fyrir því að konur ganga með barn í 9 mánuði. Í lokin ertu tilbúin að eignast þetta barn,“ sagði
Jenna Dewan-Tatum í samtali við Glamour.

T.V. - Bíóvefurinn

H.K. - Monitor
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þriðjudagstilboð

HJÓN Channing Tatum og Jenna Dewan-Tatum.
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ERNEST OG CELESTÍNA
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EPIC 3D
EPIC 2D
HANGOVER lll
FAST & FURIOUS

3.40
4, 6
5.50, 8, 10.10
7, 8, 10, 10.40

THE CROODS 3D

3.40

SIGHTSEERS

ERNEST OG CELESTÍNA

E.T.

WADJDA

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
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Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
* Þar af lántökugjald 3.25% og þóknun sem nemur 340 kr. á hverja greiðslu

Dýnur og púðar
sniðnir eftir máli eða sniðum með eða án áklæðis - mikið úrval áklæða

 Ĉ

Yfirdýnur gera
rúmið þitt notalegra
Kaldasvampur - þrýstijöfnunarsvampur - latex
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 °
Eggjabakkadýnur
mýkja og verma rúmið
þykktir 4-6 cm. Tilvaldar í sumarhúsið, ferðabílinn og tjaldvagninn

Ĉ

Svampdýnur og
pokagormadýnur framleiddar
eftir máli og sniðum - margir stífleikar og mikið
úrval áklæða
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 °

Mikið úrval af
svefnstólum
og sófum í stöðluðum stærðum eða skv. máli
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Jovan er á leið til Svíþjóðar

Hinn einstaki snýr aftur á Stamford Bridge

KÖRFUBOLTI Jovan Zdravevski mun

FÓTBOLTI Portúgalinn Jose Mourinho

yfirgefa lið Stjörnunnar í sumar en
hann heldur til Svíþjóðar í leit að
nýjum áskorunum.
Jovan fékk íslenskan
ríkisborgararétt árið
2008 og hefur reynst
mikill fengur fyrir íslenskan körfubolta.
Leikmaðurinn
hefur verið algjör lykilmaður hjá Stjörnunni
undanfarin ár og orðið
bikarmeistari með liðinu
í tvígang. Jovan fór með
Stjörnunni í úrslit Íslands-

mótsins árið 2011 og 2013 en náði í
hvorugt skiptið að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn.
Jovan birti tilkynningu á vefsíðunni
Karfan.is þar sem hann segir ákvörðunina erfiða og tilfinningaþrungna.
„Stjarnan hefur verið besta
félagið og mér hefur liðið eins og
heima hjá mér. Viðmót fólksins
í kringum félagið og leikmanna
þess gagnvart mér hefur verið
frábært,“ segir í tilkynningu
- sáp
frá leikmanninum.

JOVAN ZDRAVEVSKI

var í gær ráðinn knattspyrnustjóri
enska knattspyrnuliðsins Chelsea og
gerði hann fjögurra ára samning við
félagið.
Mourinho var við stjórnvölinn
hjá Chelsea á árunum 2004-2007
og nú sex árum síðar er komið að
endurkomu stjórans á Stamford
Bridge. Mourinho vann enska
meistaratitilinn á sínu fyrsta ári
með Chelsea og sló liðið stigamet
deildarinnar sem stendur enn í dag,
eða 95 stig.
Samband Mourinhos og Romans
Abramovich, eiganda Chelsea, hefur

MÆTTUR AFTUR Mourinho snýr aftur

sex ára fjarveru.

NORDICPHOTOS/GETTY

ekki alltaf gengið eins og í sögu og
var Portúgalinn rekinn frá Chelsea
árið 2007 en hann náði aldrei að

vinna Meistaradeild Evrópu fyrir
félagið. Abramovich hefur nú náð
samkomulagi við Mourinho og því
spurning hvernig þeirra samband
þróast í framhaldinu. „Chelsea
hefur alltaf átt sérstakan stað í mínu
hjarta,“ sagði Mourinho.
„Ég hef alltaf hugsað til tíðar
minnar hjá Chelsea með miklum
söknuði og vissi innst inni að ég
myndi snúa til baka. Það var virkilega
erfitt að mæta Chelsea eftir að ég fór
frá félaginu en það gerðist í tvígang.
Ég lofaði öllu fögru árið 2004 og geri
slíkt hið sama að þessu sinni.“
-sáp

Held ég sé enginn harðstjóri
Ríkharður Daðason var í gær ráðinn þjálfari Pepsi-deildarliðs Fram. Hann tekur við starﬁnu af Þorvaldi Örlygssyni, sem sagði óvænt upp störfum. Ríkharður mun þjálfa liðið út þessa leiktíð. Þetta er fyrsta þjálfarastarf framherjans fyrrverandi. Ríkharður ætlar ekki að öskra á menn heldur höfða til skynsemi þeirra.
FÓTBOLTI „Þetta leggst gríðarlega

STÓRSLAGUR FH kemur í heimsókn á

teppið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stóri leikurinn
er í Garðabæ
FÓTBOLTI Dregið var í 16 liða

úrslitum Borgunarbikarsins í
knattspyrnu í gær.
Stærsti leikurinn er án efa
viðureign Stjörnunnar og FH
í Garðabæ. Þriðju deildar lið
Magna þarf að sækja Gróttu
heim á Seltjarnarnesið.
Leikirnir fara fram þann 19. og
20. júní næstkomandi fyrir utan
leik BÍ/Bolungarvíkur og ÍBV,
sem fram fer 21. júní.
- sáp

DRÁTTURINN
Sindri - Fylkir
Víkingur R. - Tindastóll
Víkingur Ó. - Fram
Stjarnan - FH
BÍ/Bolungarvík - ÍBV
Grótta - Magni

KOMIÐ GOTT Jason Kidd er hættur

eftir 19 ár í NBA.

NORDICPHOTOS/GETTY

Kidd hættur

vel í mig. Ég hefði ekki lagt í að
taka starfið að mér ef ég hefði
ekki fína tilfinningu fyrir því,“
sagði Ríkharður Daðason, nýráðinn þjálfari Fram við Fréttablaðið.
„Ég kom inn með Þorvaldi árið
2011 og það var mjög skemmtilegt. Þá kynntist ég strákunum
og það gerði valið auðveldara því
þetta eru skemmtilegir strákar
og góðir fótboltamenn.“
Ríkharður segist ekki hafa
gengið með þjálfaradrauminn í
maganum lengi.
„Þetta hefur komið og farið hjá
mér. Þegar ég hætti í fótbolta þá
hafði ég engan áhuga á þessu.
Þremur árum seinna var ég kominn af stað aftur. Fótbolti er hluti
af mínu lífi og ég berst ekkert
gegn því. Þetta er síðan stórt
tækifæri sem ekkert allir fá. Það
eru forréttindi að fá það og mér
datt því ekki í hug að hafna því.“
Framherjinn fyrrverandi er á
reynslutíma hjá Fram út tímabilið. Þetta er einnig ákveðinn
reynslutími fyrir hann sjálfan.
Hann segist sjá eftir þennan tíma
hvort þetta sé eitthvað sem hann
vill leggja fyrir sig.
„Það getur vel verið að ég verði
alveg vonlaus í þessu og þá er ekkert sanngjarnt fyrir félagið að
semja til lengri tíma. Það kemur
allt í ljós hvort þetta eigi eitthvað
við mig,“ sagði Ríkharður.
Býr meira í liðinu
Hann vill ekki gefa upp hvað
hann telji að liðið eigi að geta náð
langt. Hann segir þó að það búi
meira í liðinu en það hafi sýnt.
Þannig hafi það reyndar verið
ansi lengi.
„Þorvaldur breytti miklu þegar
hann kom til félagsins og reif
það upp. Kom því í toppbaráttu
og Evrópukeppni og minnti fólk
á að þetta var félag sem hefur
unnið 18 Íslandsmeistaratitla.

KOMINN Í BRÚNA Ríkharður mun reyna fyrir sér í fyrsta skipti sem aðalþjálfari.

Markmiðið er því að gera Framliðið aftur samkeppnishæft. Þessi
hópur núna er góður og getur gert
betur. Þessi atburðarás fór væntanlega af stað af því Þorvaldur og
aðrir teldu að svo væri.“
Á löngum og glæstum ferli
spilaði Ríkharður undir stjórn
ma rg ra frábær ra þjá lfa ra.
Hvernig þjálfari verður hann
aftur á móti?
„Ég er örugglega þjálfari sem
nær hlutum fram með samræðum. Ég er leiðbeinandi í mér og
get vonandi miðlað því sem ég
kann. Ég mun höfða til skynsemi
manna og að við vinnum saman.
Ég held ég sé enginn harðstjóri
og efast um að ég verði í hörðum
tónum og reyni að þvinga menn
til einhvers sem fer ekki vel í þá.“

Enginn fyrirvari hjá Þorvaldi
Brynjar Jóhannesson, formaður
knattspyrnudeildar Fram, segir
að ákvörðun Þorvalds hafi komið
sér á óvart.
„Það var enginn fyrirvari á
þessari ákvörðun. Þetta kom samt
ekki á óvart í ljósi þess að hann
var hættur í haust en við fengum hann til þess að halda áfram,“
sagði Brynjar en hann vildi lítið
gefa upp um ástæðurnar fyrir því
að Þorvaldur ákvað að hætta.
„Hann var bara orðinn þreyttur
og vildi losna. Það var svo allt gert
í góðu.“
Brynjar og félagar í stjórn
Fram voru fljótir að finna arftakann. Hann segir að þeir hafi fengið þann mann sem þeir vildu fá.
„Hann var okkar fyrsti kost-

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Það getur vel
verið að ég verði vonlaus
í þessu starfi.
Ríkharður Daðason

ur og við töluðum ekki við neinn
annan. Hann var sammála okkur
í því að byrja á því að hugsa út
tímabilið. Svo sjáum við hvað
setur með framtíðina í lok sumars.“
Auðun Helgason verður aðstoðarþjálfari Ríkharðs og hann
kemur að undirlagi nýja þjálfarans en þeir þekkjast vel. Helgi
Sigurðsson, sem var aðstoðarþjálfari Þorvalds, er á förum frá
félaginu.
henry@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Jason Kidd hefur

ákveðið að leggja skóna á hilluna
eftir 19 tímabil í NBA-deildinni.
Kidd var með New York
Knicks á síðasta tímabili en áður
lék leikmaðurinn með Dallas
Mavericks, Phoenix Suns og New
Jersey Nets á ferlinum.
Jason Kidd hefur oft verið talinn einn allra besti leikstjórnandi
í sögu NBA-deildarinnar og er
sá leikmaður sem á næstflestar
stoðsendingar í deildinni frá upphafi, á eftir John Stockton.
„Tími minn sem atvinnumaður
í körfuknattleik hefur verið
ótrúlegur,“ sagði Jason Kidd við
fjölmiðla ytra.
„Þetta varð að taka enda að
lokum og eftir 19 ár er einfaldlega kominn tími á mig. Þegar ég
horfi til baka á feril minn stendur
ekkert sérstakt upp úr, ég lék
með fjórum liðum og á eftir að
sakna þess að vera hluti af liðsheild.“
- sáp

UTAN VALLAR
KOLBEINN TUMI DAÐASON
SEGIR SÍNA SKOÐUN

Lítil ástæða virðist til bjartsýni
fyrir Evrópumót kvennalandsliða í knattspyrnu í sumar. Síðan
stelpurnar okkar slógu út Úkraínu
í tveimur umspilsleikjum um sæti
í lokakeppninni í Svíþjóð hefur
allt gengið á afturfótunum. Fimm
leikir hafa tapast og sá eini sem
vannst var gegn Ungverjum, sem
sitja í 37. sæti heimslistans.
Íslenska liðið komst í fyrsta
skipti í lokakeppni stórmóts fyrir
fjórum árum í Finnlandi. Þá töpuðu okkar stelpur öllum leikjum
sínum en hægt var að fela sig á
bak við frumsýningarskrekk.
Nú er Ísland í riðli með Noregi, Hollandi og Þýskalandi sem
er langsterkasta liðið í riðlinum.
Fyrir fram hefði maður talið að

Korter í Kalmar

íslenska liðið ætti möguleika til
jafns við Noreg og Holland en
svartsýnin hefur aukist á undanförnum mánuðum. Botninn tók úr
í 3-2 tapi gegn Skotum á Laugardalsvelli um helgina.
Glódís þarf meiri tíma
Ýmislegt var skrýtið í landsleiknum gegn Skotum. Sif Atladóttir, besti miðvörður landsliðsins, var sett í stöðu bakvarðar en
Glódís Perla Viggósdóttir og Katrín Jónsdóttir voru í hjarta varnarinnar.
Glódís á framtíðina fyrir sér
en taugaveiklunin leyndi sér ekki
í fyrsta skipti í byrjunarliði fyrir
framan land og þjóð. Glódísar er
framtíðin en hún er ekki tilbúin í

aðalhlutverk í Svíþjóð.
Katrínar Ómarsdóttur var
sárt saknað á miðjunni hjá
Íslandi. Leiðtoginn á miðjunni, Edda Garðarsdóttir,
hefur átt erfitt uppdráttar
með landsliðinu í töluverðan
tíma. 103 landsleikja konan
hefur staðið fyrir sínu en
nú þurfa aðrir að taka við.
Kapphlaup við tímann
Lítill vafi leikur á því að
Margrét Lára Viðarsdóttir er besti leikmaður sem
Ísland hefur alið. Þótt
jákvætt sé að hún hafi
komist í gegnum 90 mínútur þá var lítið að frétta
af henni í leiknum.

Til þessa hefur maður talið
að Margrét Lára á hálfum
hraða væri lífsnauðsynleg
liðinu en gegn sterkum
andstæðingum á slík
skoðun ekki lengur við
rök að styðjast.
37 dagar eru í að
flautað verði til leiksins
gegn Noregi í Kalmar. Þá
þurfa Hólmfríður Magnúsdóttir, Katrín Ómarsdóttir, Margrét L ára
Viðarsdóttir og Sif Atladóttir, lykilmenn liðsins,
að hafa hrist af sér meiðsli
og gott betur, þær þurfa að
vera í toppformi. Annars fer
illa.

GUMMI BEN STENDUR VAKTINA, ALLA VIRKA DAGA Í SUMAR

ENSKI BOLTINN RÚLLAR
ÁFRAM Í SUMAR
Það stefnir í líflegt fótboltasumar á Stöð 2 Sport 2. Við ætlum að tileinka stóru félögunum heilu vikurnar og
Gummi Ben stýrir skemmtilegum þáttum tengdum félögunum. Á mánudögum fær Gummi atvinnumenn úr
boltanum í heimsókn, rifjar upp gamla tíma með gallhörðum stuðningsmönnum á miðvikudögum og á
föstudögum er spurningaþátturinn Manstu? á dagskrá. Allt þetta og bestu leikirnir frá síðustu leiktíð.

MESSI
OG VINIR!
Stjörnulið Messi verður á
ferðinni og við sýnum beint frá
leikjum liðsins 29. júní og 2. júlí.
Messi, Agüero, Busquets,
Mascherano og fleiri og fleiri!

CHELSEA
VIKA

MANCHESTER
CITY-VIKA

TOTTENHAM
VIKA

10.–16. JÚNÍ

17.–23. JÚNÍ

ARSENAL
VIKA

Mánudagur 3. júní

Mánudagur 10. júní

Mánudagur 17. júní

Mánudagur 24. júní

Mánudagur 1. júlí

Mánudagur 8. júlí

Fagmaðurinn
Hemmi Hreiðars í spjalli

Fagmaðurinn
David James í spjalli

Fagmaðurinn
Eiður Smári í spjalli

Fagmaðurinn
Sigurður Jónsson í spjalli

Fagmaðurinn
Árni Gautur Arason í spjalli

Fagmaðurinn
Gylfi Þór Sigurðsson í spjalli

Þriðjudagur 4. júní

Þriðjudagur 11. júní

Þriðjudagur 18. júní

Þriðjudagur 25. júní

Þriðjudagur 2. júlí

Þriðjudagur 9. júlí

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Man. Utd.–Arsenal
28. ágúst 2011

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Man. Utd.–Liverpool
14. mars 2009

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Chelsea–Wigan
9. maí 2010

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Chelsea–Arsenal
29. okt. 2011

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Man. City–QPR
13. maí 2012

Klassískur leikur úr Ensku
deildinni á 30 mínútum
Arsenal–Tottenham
29. okt. 2008

Miðvikudagur 5. júní

Miðvikudagur 12. júní

Miðvikudagur 19. júní

Miðvikudagur 26. júní

Miðvikudagur 3. júlí

Miðvikudagur 10. júlí

Stuðningsmaðurinn
Magnús Gylfason

Stuðningsmaðurinn
Steingrímur Sævarr Ólafsson

Stuðningsmaðurinn
Willum Þór Þórsson

Stuðningsmaðurinn
Lúðvík Arnarsson

Stuðningsmaðurinn
Sigurður Helgason

Stuðningsmaðurinn
Bogi Ágústsson

Fimmtudagur 6. júní

Fimmtudagur 13. júní

Fimmtudagur 20. júní

Fimmtudagur 27. júní

Fimmtudagur 4. júlí

Fimmtudagur 11. júlí

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Barcelona–Man. Utd.
25. nóv. 1998

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Liverpool–AC Milan
25. maí 2005

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Chelsea–Barcelona
8. mars 2005

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Inter–Arsenal
25. nóv. 2005

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Real Madrid–Man. City
18. sept. 2012

Meistaradeildarklassík
á 30 mínútum
Inter–Tottenham
20. okt. 2010

Föstudagur 7. júní

Föstudagur 14. júní

Föstudagur 21. júní

Föstudagur 28. júní

Föstudagur 5. júlí

Föstudagur 12. júlí

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið skipuð
dyggum stuðningsmönnum
Man. Utd. mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Liverpool
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Chelsea
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Arsenal
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Man. City
mætast

Spurningaþátturinn Manstu?
Tvö tveggja manna lið dyggra
stuðningsmanna Tottenham
mætast

MANCHESTER
UNITED-VIKA
3.–9. JÚNÍ

LIVERPOOL
VIKA

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is |

24.–30. JÚNÍ

1.–7. JÚLÍ

8.–14. JÚLÍ

4. júní 2013 ÞRIÐJUDAGUR

DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.00
The Big Bang Theory

Bylgjan 98,9 kl. 13-16
Rúnar Róberts

Gleðin er við völd á Stöð 2 á
þriðjudagskvöldum. Gáfnaljósin í The Big Bang Theory
snúa aftur í kvöld í nýrri
þáttaröð og það mun ýmislegt gerast hjá félögunum
Leonard og Sheldon næstu
vikurnar. Turtildúfurnar Mike
og Molly snúa einnig aftur á
Stöð 2 í kvöld og áhorfendur
eiga því skemmtilegt sumar
í vændum.

Rúnar fylgist með því
sem er að gerast í
þjóðlíﬁnu hverju
sinni og kíkir á
sportið, ásamt því
að gefa þér vænan
skammt af Bylgjutónlist til að
stytta þér
stundirnar í
vinnunni.

Two and a Half Men
STÖÐ 2 KL. 20.45 Við fylgjumst enn
með þeim Alan, Jack og Walden en
þetta er tíunda þáttaröð þessara vinsælu þátta. Ashton Kutcher fer með eitt
aðalhlutverkanna.
TV.COM 7,1

4,8

The Simpsons

Everybody loves Raymond

POPPTÍVÍ KL. 20.10 Simpsonsfjölskyldan hefur fylgt okkur frá árinu
1989 en það er alltaf eitthvað nýtt og
skemmtilegt að gerast í Springﬁeld.

SKJÁR 1 KL. 19.35 Ray Barone
þarf að þola pirraða eiginkonu,
óþolandi foreldra og öfundsjúkan
bróður í þessum bráðskemmtilegu
sjónvarpsþáttum.
7,0

TV.COM 8,4

TV.COM 9,1

8,7

STÖÐ 2

ϵϬƐƊĄƩƵƌŝŶŶ

Algjört möst
DĞĝXſƌƵŶŶŝůĂƵƐĞŶ
ĮŵŵƚƵĚĂŐƐŬǀƂůĚƵŵŬůϭϵ͗ϮϬʹϮϯ

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.00 Miami - Indiana

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)

08.10 Malcolm In The Middle (16:22)

15.50 Spænsku mörkin

17.20 Teitur (51:52)

08.30 Ellen (159:170)

16.20 Miami - Indiana

17.30 Sæfarar (41:52)

09.15 Bold and the Beautiful

18.10 Þýski handboltinn. Göppingen

17.41 Leonardo (10:13) (Leonardo II)

09.35 Doctors (95:175)

- Flensburg BEINT Frá leik Göppingen
og Flensburg í þýska handboltanum.

18.09 Teiknum dýrin (14:52) (Draw

19.50 Small Final Útsending frá brons-

18.15 Táknmálsfréttir

10.15 Wonder Years (7:23)
10.40 Gilmore Girls (12:22)
11.25 Up All Night (18:24)

leiknum í Meistaradeild Evrópu í handbolta.

11.50 The Amazing Race (12:12)

21.10 Meistaradeildin í handbolta

12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (11:37)

22.30 Meistaradeildin í handbolta markaþáttur

14.35 Frasier (3:24)

23.00 Þýski handboltinn: Göppingen

- Flensburg

15.00 Sjáðu
15.55 Njósnaskólinn (13:13)
16.25 Ellen (160:170)
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag

17.20 Man. Utd. - Fulham

22.15 Veðurfréttir
22.20 Fjötrar fortíðar (1:3) (Blackout)

22.45 Leikmaðurinn: Hermann

Breskur sakamálamyndaflokkur. Borgarfulltrúi í Manchester vinnur hetjudáð
og þykir sigurstranglegur í borgarstjórakosningum en sumt í fortíð hans þolir
ekki dagsljósið. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.
23.15 Spilaborg (6:13) (House of

13.55 Refurinn Pablo

20.25 Mike & Molly (11:23) Gaman-

14.00 Litlu Tommi og Jenni

þáttaröð um turtildúfurnar Mike Biggs
og Molly Flynn.

14.25 Svampur Sveinsson

Cards) (e)
00.05 Fréttir

15.30 Strumparnir

07.10 America‘s Funniest Home Vid-

15.55 Waybuloo

eos (25:48)
07.35 Everybody Loves Raymond
(10:25)
07.55 Cheers (15:22)
08.20 Dr. Phil
09.00 Pepsi MAX tónlist
16.50 The Ricky Gervais Show (6:13)
17.15 Family Guy (6:22)
17.40 Dr. Phil
18.20 Parenthood (9:18)
19.10 America‘s Funniest Home Videos (26:48)
19.35 Everybody Loves Raymond
(11:25)
19.55 Cheers (16:22) .
20.20 Design Star (10:10)
21.10 The Mob Doctor (4:13)22.00
Elementary (22:24)
22.45 Hawaii Five-O (15:24)
23.35 CSI (22:22)
00.25 Beauty and the Beast (16:22)
01.10 Excused
01.35 The Mob Doctor (4:13)
02.25 Elementary (22:24)
03.10 Pepsi MAX tónlist

16.15 Áfram Diego, áfram!
16.40 Lína langsokkur
17.05 Brunabílarnir
17.25 Histeria!
17.50 Ofuröndin

00.00 Lærkevej (2:10)

18.15 iCarly

00.45 Philanthropist (6:8)

19.10 Victourious

01.30 Numbers (12:16)

19.35 Big Time Rush

02.15 Silent Witness (1:12)
03.05 Silent Witness (2:12)
04.00 White Collar (11:16)
20.00 Hamingjan sanna (6:8)
20.45 Cold Feet (5:7)
21.35 Footballers Wives (4:9)
22.25 Breaking Bad
23.15 Breaking Bad
18.15
19.00
19.45
20.10
20.35
21.20
21.40
22.25
23.05
23.50
00.30
00.50
01.30
02.15
03.00

Pretty Little Liars (22:22)
Friends
Two and a Half Men (1:24)
Simpson-fjölskyldan
Crusoe (8:13)
FM 95BLÖ
Hellcats (19:22)
The Vampire Diaries (3:22)
The Vampire Diaries (4:22)
Crusoe (8:13)
FM 95BLÖ
Hellcats (19:22)
The Vampire Diaries (3:22)
The Vampire Diaries (4:22)
Tónlistarmyndbönd frá Popp-

tíví

00.05 Hamingjan sanna (6:8)
00.40 Cold Feet (5:7)
01.35 Footballers Wives (4:9)
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp-

tíví

11.10 I Am Sam
13.20 Marmaduke
14.50 Tower Heist
16.35 I Am Sam
18.45 Marmaduke
20.15 Tower Heist
22.00 Two Lovers
23.50 The Matrix
02.05 Columbus Day

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur

03.35 Two Lovers

21.30 Svartar tungur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist

23.15 Dallas

05.30 Fréttir og Ísland í dag

00.15 Dagskrárlok

14.45 Könnuðurinn Dóra

22.50 Go On (18:22)

05.05 Up All Night (18:24)

(Græðlingar) 20.40 Golfið (2:12)

22.15 Man. Utd. - Arsenal

Stórskemmtilegur gamanþáttur um
Leonard og Sheldon sem eru afburðasnjallir eðlisfræðingar sem vita nákvæmlega hvernig alheimurinn virkar.

04.45 Mike & Molly (11:23)

20.10 Í garðinum með Gurrý (5:6)

22.00 Tíufréttir

23.25 Man. Utd. - Sunderland

22.25 Panorama: Murdoch‘s TV
Pirates Merkur heimildarþáttur úr
Panorama-þáttaröð BBC.

19.35 Fjársjóður framtíðar II (1:6)

20.30 Chelsea - Man. Utd.

20.00 The Big Bang Theory (1:24)

21.55 Weeds (8:13)

19.30 Veðurfréttir

21.15 Castle (9:24) (Castle)

19.35 New Girl (12:25)

21.10 White Collar (11:16).

19.00 Fréttir

20.00 Man. Utd. - Arsenal

19.15 The Big Bang Theory (15:23)

20.45 Two and a Half Men (19:23)

us och Petski på TV) Finnsk þáttaröð
um tvo stráka sem spreyta sig á ýmsum
störfum. (e)

19.05 Season Highlights 2012/2013

Hreiðarsson Guðmundur Benediktsson
fær til sín gesti sem leikið hafa í ensku
úrvalsdeildinni.

19.06 Veður

18.25 Magnus og Petski (4:12) (Magn-

(Hafið og fjaran) Fylgst er með rannsóknum vísindamanna við Háskóla Íslands á vettvangi þar sem aðstæður eru
býsna fjölbreyttar.

15.30 Victorious

17.10 Bold and the Beautiful

with Oistein)

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

06:00 ESPN America
08:15 The Memorial Tournament

2013 (1:4)
12:15 Golfing World
13:05 The Memorial Tournament
2013 (2:4)
17:05 PGA Tour - Highlights (22:45)
18:00 Golfing World
18:50 US Open 2012 (3:4)
00:45 The Open Championship Official Film 1987
01:45 Golfing World
02:35 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
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Taka synina með í tónleikaferðalagið
Heiða Eiríks og Berglind Ágústsdóttir ferðast um landið með góða hjálparkokka.

„Það eru klárlega Six Feet Under.
Sakna þeirra alveg gríðarlega úr
sjónvarpinu. Að mínu mati bestu
sjónvarpsþættir sem hafa verið
gerðir.“
Jóhanna Vala Höskuldsdóttir, annar meðlima
hljómsveitarinnar Evu.

„Vinir okkar á höfuðborgarsvæðinu eru alveg brjálaðir út í okkur
og vilja ólmir að við sjóðum saman
í tónleika í bænum,“ segir Ragnheiður Eiríksdóttir, eða Heiða,
sem lögð er af stað í tónleikaferð
út á land með vinkonu sinni, Berglindi Ágústsdóttur. Þær tóku syni
sína með í ferðina en þeir eru 11 og
13 ára og fá það verkefni að taka
myndir af mæðrum sínum á meðan
á tónleikunum stendur. „Við erum
á leiðinni á Snæfellsnesið núna og
fáum að gista þar eina nótt. Svo

liggur leiðin á Hótel Djúpavík á
Ströndum, þaðan inn á Akureyri
og á Seyðisfjörð og við endum
tónleikaferðina í Blúskjallaranum á Neskaupstað á sunnudaginn,“ segir Heiða. Kraumur styrkti þær til ferðarinnar.
Heiða er oft kennd við hljómsveitina Unun og því enginn
nýgræðingur í tónlistinni en
Berglind var að ljúka við sinn
þriðja geisladisk sem ber heitir
„I am your girl“. „Við erum báðar
búnar að vera í þessu síðan níutíu

og eitthvað svo við erum svona
„næntís“ píur,“ segir Heiða, sem
notast við kassagítar og söng
á meðan Berglind leikur eins
konar tilraunaraftónlist með
tölvu og hljóðnema. „Við höfum
aldrei náð að gera neitt saman
áður þar sem Berglind hefur
lengi verið búsett í Berlín. En
svo vildi það bara svo vel til að
við vorum í fríi á sama tíma og
því ákváðum við bara að slá til
og taka strákana með,“ segir
Heiða.
-ka

FERÐALAG Heiða Eiríks og Berglind
Ágústsdóttir með sonum sínum.

Jeff Beck heldur
tónleika í Reykjavík
Enn bætist í tónleikaﬂóru sumarsins með einum frægasta gítarleikara sögunnar.
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„Ætli það hafi ekki verið gamall
draumur hjá honum að koma til
Íslands,“ segir umboðsmaðurinn
Steinþór Helgi Arnsteinsson en
gítarleikarinn Jeff Beck er á leið
til landsins og heldur tónleika í
Vodafone-höllinni hinn 27. júní
næstkomandi.
Tónleikarnir eru liður í herferð
er kallast Endgame en markmið
hennar er barátta gegn eyðni, malaríu og berklum. Ár hvert deyja
samanlagt um 4 milljónir manna
um heim allan úr þessum sjúkdómum.
„Þessi herferð hefur verið lengi
í vinnslu og þetta byrjar í raun á
tónleikunum hér á landi,“ segir
Steinþór, sem sér um framkvæmd
tónleikanna og var í forsvari fyrir
systursamtök Nelsons Mandela á
Íslandi. Endgame-samtökin verða
með tónleika um heim allan til að
vekja athygli á málstaðnum.
Jeff Beck þarf vart að kynna
fyrir tónlistarunnendum en hann
var valinn fimmti besti gítarleikari heims af tímaritinu Rolling
Stone og hefur unnið með mörgum
af bestu tónlistarmönnum sögunnar. „Þetta er ótrúlegur „performer“ og hann kemur með einvala
lið með sér, meðal annars Rhondu
Smith, bassaleikara Prince og
einn af fremstu bassaleikurum
heims. Hann á það til að taka með
sér einhverja leynigesti á tónleika
sína svo það verður spennandi að
sjá hvort einhverjir verði með að
þessu sinni,“ segir Steinþór.
Hinn 29. júní verða svo stórtónleikar í Tromsö í Noregi þar sem
títtnefndur Jeff Beck, Rhonda
Smith, Datarock og okkar íslensku
Mezzoforte eru á meðal þeirra sem
koma fram.
Miðasala fyrir tónleikana í
Vodafone-höllinni byrjar á næstu
dögum og lofar Steinþór að gestir
fái mikið fyrir peninginn.

ENGINN
NÝGRÆÐINGUR Gítar-

snillingurinn
Jeff Beck
verður með
tónleika í
Vodafonehöllinni í lok
mánaðarins.
Steinþór Helgi
segir að gestir
fái mikið fyrir
peninginn á
þessum tónleikum.
NORDICPHOTOS/
GETTY

Gott samstarfsfólk
Jeff Beck hefur unnið með
fjöldanum öllum af heimsþekktum listamönnum.
Þeirra á meðal eru:
Eric Clapton
Tina Turner
Mick Jagger
Morrissey
Roger Waters
Stevie Wonder
Kate Bush

kristjana@frettabladid.is

Óvænt uppistand í Berlín
Grínistinn Jóhann Alfreð Kristinsson er alls ekki feiminn við Þjóðverjana.
„Það er skemmtistaður hér í borginni sem er með
svokölluð „open mic“ kvöld um það bil tvisvar í mánuði og þá má fólk spreyta sig. Strákarnir plötuðu
mig í þetta svo ég sló til og þetta var bara gaman,“
segir Jóhann Alfreð Kristinsson, einn af meðlimum uppistandshópsins Mið-Ísland. Hann er staddur
í Neukölln í Berlín í vikufríi ásamt fjórum félögum
sínum um þessar mundir. Fyrir hreina tilviljun var
Jóhann Alfreð með uppistand á ensku á skemmtistað
í Berlínarborg þegar hann og vinirnir gerðu sér glaðan dag og fóru út á lífið. „Þetta var ekkert stórt, bara
tilraunakvöld á skralli með strákunum hér í Berlín,“
segir Jóhann Alfreð glaður í bragði.
Mið-Ísland er komið í sumarfrí en þeir félagar slá
ekki slöku við og munu nota sumarið til að vinna að
nýju efni og undirbúa uppistand fyrir landsbyggðarfólk sem þeir flytja í haust. Það eru þeir Ari Eldjárn,
Bergur Ebbi Benediktsson, Halldór Halldórsson,
Jóhann Alfreð og Björn Bragi sem skipa Mið-Ísland
en þeir hafa meðal annars verið með sýningar í Þjóðleikhúskjallaranum við góðar undirtektir.
- mmm

HLÁTRASKÖLL Jóhann Alfreð, einn meðlima Mið-Ísland

hópsins, var fyndinn í Berlín.
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Lemon á Laugaveginn
Veitingastaðurinn Lemon sem
opnaði með pompi og prakt fyrr á
árinu mun opna á Laugavegi 22 síðar
í sumar. Jón Gunnar Geirdal, annar
eigandi Lemon, segir staðinn hafa
gengið vonum framar og að þeir
félagarnir hafi því fljótlega ákveðið
að finna hentugt húsnæði
í miðbænum undir
annan stað. Lyklana
að húsnæðinu fá þeir
afhenta í dag og setja
nú allt í gír til þess að
opna staðinn sem
fyrst.
- ka

Langi seli söng
brúðkaupslag
Rakel Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Vesturports, og Björn Hlynur
Haraldsson leikari gengu í það heilaga um helgina, eins og greint hefur
verið frá í Fréttablaðinu. Hjónin létu
gefa sig saman á Suðureyri og lagði
fjöldi fjölskyldumeðlima og vina því
land undir fót yfir helgina. Meðal
skemmtiatriða var brúðkaupslag sem
leikmyndahönnuðurinn Axel Hallkell
Jóhannesson, einnig þekktur sem
Langi Seli úr Langa Sela og skuggunum, söng fyrir brúðhjónin. Það er
svo skammt stórra högga á milli hjá
hjónunum nýbökuðu því Rakel hélt
- þeb
upp á 36 ára afmæli sitt í gær.

Mest lesið
1 Rak logandi sígarettu í trýnið á
Nökkva
2 „Mér var alveg sama um mín afdrif“
3 „Þetta er ljótur heimur sem við
lifum í“
4 Skammist ykkar, Íslendingar!
5 Símar og önnur verðmæti
eyðilögðust í rútunni
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.
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