Til hvers að ﬂækja hlutina?

SKOÐUN Sif Sigmarsdóttir
ber saman hetjur og skúrka
helfararinnar og nútímans. 17

MENNING Læknirinn Hlynur
Níels kveður sér hljóðs með
bókinni Krabbaveislan. 22

LÍFIÐ Hafsteinn smíðar matjurtakassa sem hann selur og
styrkir einhverfa. 28

SPORT Margrét Lára er
einu marki frá íslenska
markametinu í Svíþjóð. 30

SJÁLFKRAFA
í BESTA ÞREP!

365.is
Sími 1817

DA M
GB E
L A ST
Ð LE S
Á
ÍS NA
LA
Föstudagur
ND
I*
24. apríl 2015
95. tölublað 15. árgangur
Sími: 512 5000
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

LÍFIÐ

Á undan sinni samtíð
Þorbjörg Ingveldardóttir, hjúkrunarfræðingur og næringarþerapisti, er
landsmönnum kunn fyrir bókaskrif
sín og pistla um betri heilsu. Hún
segir Lífinu frá æskunni, föðurmissinum og fagurri framtíðarsýn.

FRÉTTIR

Eiginkonan hagnast
Makrílkvóti að verðmæti 50 milljónir
fer til eiginkonu alþingismannsins
Páls Jóhanns Pálssonar verði nýtt
frumvarp að lögum. Meðlimur
sjávarútvegsnefndar Framsóknarflokksins fær þrefalt meiri kvóta en
skip hans veiddi í fyrra. 4
Geldingar villikatta Heilbrigðiseftirlitið ræður Hafnarfjarðarbæ frá því
að hafa aðkomu að og bera ábyrgð á
geldingu villikatta sem áhugafélagið
Villikettir vill grípa til svo halda megi
stofninum í skefjum. 8
VATNSSTRÍÐ Í VEÐURBLÍÐUNNI Um 1.200 lítrar af vatni þjónuðu sem skotfæri í vatnsbyssur, fötur og vatnsblöðrur í gríðarmiklu vatnsstríði sem 66° Norður stóð
fyrir á Lækjartorgi í gær á sumardaginn fyrsta. Bæði krakkar og foreldrar tóku þátt í slagnum en sex tíu manna lið öttu kappi. Markmið leiksins var að tæma allar vatnsbirgðir liðsins yﬁr lið andstæðingsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Gýs í Síle Aska frá eldfjallinu
Calbuco í Síle, sem gýs nú eftir 43
ára hlé, mengar vatn og jarðveg og
truflar flugumferð. 13

Útlendingar eiga um
2.000 hross á Íslandi

16
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hross á Íslandi. Hrossum í erlendri
eigu hefur fjölgað mikið á síðustu
árum. Lárus Ástmar Hannesson,
formaður Landssambands hestamannafélaga, segir þetta góða
búbót fyrir hrossabændur.
Samkvæmt upplýsingum úr
gagnagrunni WorldFengs, upprunaættbók íslenska hestsins, eru
það 813 útlendingar, bæði einstaklingar og einkahlutafélög, sem
eiga þess 1.940 hross hér á landi.
„Þessi hross í eigu útlendinga
eru fyrst og fremst spennandi ungviði, góðar hryssur í folaldseignum
og hross í dýrari kantinum í tamn-

ingu og þjálfun. Það er ánægjulegt
að íslenskir hestamenn hafa þarna
fastar tekjur því það þarf að sinna
þessum hrossum eins og öðrum.“
Þá segir Lárus útlendingana
kaupa folatolla, tamningu og annað
tilfallandi með erlendum gjaldeyri. „Þetta er mjög jákvætt fyrir
þjóðarbúið,“ segir hann.
Ræktendur á Íslandi hafa selt
hesta úr landi fyrir um 900 milljónir króna árlega síðustu árin.
Skila hestaíþróttir, ásamt knattspyrnu, um tveimur milljörðum
í gjaldeyristekjum árlega samkvæmt skýrslu um íþróttir á
Íslandi sem gefin var út af Félags-

Hvað borgar
þú á mánuði?

1.000 mínútur
500 SMS/MMS

Komdu til Nova og
lækkaðu símreikninginn!

2.990 kr. í áskrift

Það kostar ekkert að ﬂytja númerið til Nova.

Nákvæmur
fjöldi á huldu

vísindastofnun Háskóla Íslands.
„Ekki má gleyma að hestaeigendurnir koma hingað margir
hverjir nokkrum sinnum á ári til
að kíkja á hross og íslenska stóðhesta. Við eigum að efla þessa
þjónustu og fjölga erlendum aðilum sem eiga hross hér á landi,“
segir Lárus Ástmar Hannesson.

FRAMKVÆMDIR Alls verða 7.252
íbúðir fullkláraðar á höfuðborgarsvæðinu til ársloka 2018, samkvæmt tölum Samtaka iðnaðarins.
Jón Bjarni
Gunnarsson,
aðstoðarframkvæmdastjóri
SI, segir reyndar að verulega
skorti á gögn hjá
hinu opinbera
um fjölda framJÓN BJARNI
kvæmda.
GUNNARSSON
„Þetta er náttúrulega hagstærð sem skiptir allt
þjóðfélagið gríðarlega miklu máli,“
segir Jón Bjarni. Samtökin telja
fjölda framkvæmda upp á gamla
mátann, keyrt er um og byggingarstaðir teknir út. Jón Bjarni segir
dapurlegt að það séu mögulega
bestu tölurnar um fjölda íbúða í
byggingu.

sveinn@frettabladid.is

- kóp / sjá síðu 10

Hrossaeign erlendra aðila hér á landi er afar mikilvæg fyrir hestamennsku. Þjónusta
til þeirra eykur gjaldeyristekjur segir formaður Landssambands hestamannafélaga.
VIÐSKIPTI Útlendingar eiga 1.940

Nýjar íbúðir á næstu árum:

Þetta er mjög jákvætt
fyrir þjóðarbúið.
Lárus Ástmar Hannesson, formaður
Landssambands hestamannafélaga.
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Samtök atvinnulífsins vilja að skipulag atvinnurekenda sé virt:

Tónlistarkona á næsta árið:

Segir mikla samstöðu hjá SA

Lára Sóley nýr
bæjarlistamaður

KJARADEILUR „Við höfum ekki
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Litlar breytingar til morguns, áfram
norðanátt með éljum og frosti Norðanog Austanlands, en fyrir sunnan verður
nokkuð sólríkt og því. Best er þó að klæða
sig vel því hiti verður um frostmark.

SJÁ SÍÐU 20

fengið neinar tilkynningar um
fyrirtæki sem hafa verið eða eru
að leita eftir sérkjarasamningum,“
segir Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins (SA).
Aðalsteinn Baldursson, formaður verkalýðsfélagsins Framsýnar á Húsavík, sem er eitt sextán
félaga innan Starfsgreinasambandsins (SGS) sem boðað hafa
til verkfalls, hefur sagt að áhugi
margra fyrirtækja til að ná samn-

ingum við SGS
sýni að samstaða
innan SA sé að
riðlast.
Í samtali við
Fréttablaðið
segir Þorsteinn
um að ræða hefðÞORSTEINN VÍG- bundið tal hjá
formanni FramLUNDSSON
sýnar þegar
komi að kjaradeilum.
„Það hefur svo sem gerst áður að
hann hafi talað á þessum nótum.“

Þorsteinn bendir á að samningsumboð aðildarfyrirtækja samtakana liggi hjá SA.
„Þar af leiðandi hafa kjarasamningar sem stéttarfélög gera við
fyrirtæki ekki gildi og það þekkir formaður Framsýnar ágætlega.
Við höfum nú haft það til siðs að
virða skipulag verkalýðshreyfingarinnar og ættu þeir nú að gera
slíkt hið sama í þessum átökum,“
segir Þorsteinn.
- fbj

MENNING Lára Sóley
Jóhannsdóttir tónlistarkona er bæjarlistamaður Akureyrar 2015-2016.
Þetta var tilkynnt á
Vorkomu Akureyr- LÁRA SÓLEY
JÓHANNSarstofu í gær.
DÓTTIR
Í tilkynningu
frá Akureyrarbæ segir að fjöldi
spennandi verkefna bíði Láru Sóleyjar, meðal annars tilraunir með
samruna raftónlistar og klassískrar tónlistar.
- fbj

AFMÆLI Bandaríska geimferðastofnunin birti þessa ljósmynd í tilefni 25 ára
afmælis Hubble-sjónaukans.
NORDICPHOTOS/AFP

25 ár frá því Hubble-sjónaukanum var skotið út í geiminn:

Rýnt í geiminn í aldarfjórðung
VÍSINDI Aldarfjórðungur er í dag frá því bandaríska geimferðastofnunin NASA sendi risasjónaukann Hubble út í geiminn. Í tilefni afmælisins birti NASA þessa ljósmynd, sem sýnir stjörnuþyrpingu með um
það bil þrjú þúsund stjörnum.
Stjörnuþyrpingin er nefnd Westerlund 2 eftir sænska stjörnufræðingnum Bent Westerlund, sem uppgötvaði hana á sjöunda áratug síðustu aldar.
Í hverri viku sendir sjónaukinn um 120 gígabæt af gögnum til jarðar, en það samsvarar um það bil 26 DVD-diskum. Árið 2011 kom milljónasta myndin frá sjónaukanum.
- gb

Stærsta miðborgarverkefnið:

Svisslendingar efstir allra:

Skóflustungur
Við erum næstvið Austurbakka hamingjusömust
FRAMKVÆMDIR Borgarstjóri,

forstjóri Regins, Gísli Steinar
Gíslason og fulltrúi Landstólpa
þróunarfélagi tóku fyrstu skóflustungurnar vegna framkvæmda á
reit eitt og tvö við Austurbakka í
Reykjavík var tekin í gær.
. Um er að ræða eitt stærsta
byggingarverkefni miðborgarinnar fram til þessa. Á reitunum
verða íbúðir og fjölbreytt húsnæði fyrir ýmsa atvinnustarfsemi. Bílakjallari verður samtengdur öðrum bílakjöllurum á
lóðinni.
- fbj

SAMFÉLAG Íslendingar eru næst
hamingjusamastir í heimi samkvæmt árlegri samantekt fyrir
Sameinuðu þjóðirnar. Í fyrra
vermdi Ísland níunda sætið.
Svisslendingar eru hamingjusamastir. Í þriðja sæti eru Danir.
Íbúar Tógó eru óhamingjusamastir. Á undan eru íbúar Búrúndí.
Hamingja er metin meðal annars út frá þjóðarframleiðslu, félagslegum stuðningi, lífslíkum,
einstaklingsfrelsi, gjafmildi og
upplifun af spillingu.
- fbj

Sumar vörur eru betri
Er frá Þýskalandi

Niðurfellanleg
hliðarborð
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SÓL OG BLÍÐA Þessi böðuðu sig í sólinni á Klambratúni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Fluguveiði og blót á
sumardaginn fyrsta
Íslendingar héldu sumardaginn fyrsta hátíðlegan í gær og fögnuðu langþráðri sól.
Í höfuðborginni tók fjöldi fólks þátt í skrúðgöngum skátahreyfingarinnar og vatnsstríði á Lækjatorgi. Aðrir fóru í útreiðartúra eða renndu fyrir silung í Elliðavatni.
SAMFÉLAGSMÁL Sólin skein skært

í Reykjavík í gær sem var einkar
viðeigandi fyrir sumardaginn
fyrsta.
Borgarbúar tóku sólinni fagnandi en hátíðarhöld voru víðsvegar um borgina. Skátafélagið Landnemar brá á leik á Klambratúni í
gær. Félagið bauð börnum að leika
sér í hoppukastala og að reyna
fyrir sér í klifurturni.
Renata Emilsson Peskova og
Jóhannes Guðmundsson tóku þátt
í hátíðarhöldunum í gær.
„Þetta er í fyrsta sinn sem við
tökum hjólatúr í bæinn,“ sagði
Renata. „Við búum í Bústaðahverfi
og tókum þátt í skrúðgöngu þar.
Síðan komum við á Klambratún
og skoðuðum safnið.“
Ásatrúarfélagið var einnig búið
að koma sér fyrir á Klambratúni.
„Þetta er síðasti heiðni helgidagurinn í dagatali ásatrúarmanna,“
sagði Hilmar Örn Hilmarsson,
allsherjargoði Ásatrúarfélagsins.
„Ásatrúarfélagið var stofnað
sumardaginn fyrsta árið 1972. Á
þessum degi þökkum við fyrir veturinn og fögnum komandi sumri.
Áður fyrr var þetta kallað sigurblót. Við erum að fagna sigursælu
ári,“ sagði Hilmar.
Í miðborginni nutu menn sín í
veðurblíðunni. Blaðamaður Fréttablaðsins rakst á bandaríska leikarann Fred Armisen á vappi í veðurblíðunni.
„Ég elska allt við þetta land,
náttúruna og fólkið,“ sagði Fred
en hann er staddur á Íslandi til að
taka upp atriði fyrir skemmtiþáttinn American documentary. Hann
tók það sérstaklega fram að hann
væri íklæddur búningi en væri
ekki svona til fara dagsdaglega.

MAFÍÓSALEGUR Fred

Armisen tók
fram að hann
klæddist ekki
svona dagsdaglega.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANDRI MARINÓ

Utan borgarmarkanna naut fólk
sín einnig en við Rauðhóla nýttu
hestamenn tækifærið og viðruðu
hrossin í góða veðrinu. Við Elliðavatn voru veiðimenn önnum kafnir
við að næla sér í eitthvað í soðið.
„Þetta er fyrsti fiskurinn sem ég
veiði hér,“ sagði Oscar ArnholdtOlsson, þegar blaðamaður náði tali

af honum. „Ég flutti til landsins í
október síðastliðnum og hef veitt
mikið síðan,“ sagði hann.
Oscar er frá Malmö í Svíþjóð og
sagir að þar sé sumarið heitara en
á Íslandi en hann unir þó kuldanum. „Verstur er þó vindurinn þar
sem ég veiði á flugu.“
- stefanrafn@frettabladid.is
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Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér
afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af
lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.
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SPURNING DAGSINS

Grímar, eru Hrútar góð
útflutningsvara?
„Já, ramma fyrir ramma.“
Franskt fyrirtæki hefur keypt dreifingarrétt
á hinum íslensku Hrútum sem var valin til
að taka þátt á kvikmyndahátíðinni í Cannes.
Grímar Jónsson er framleiðandi myndarinnar.

Eldgosið norðan Vatnajökuls útheimtir stóraukin fjárframlög til stofnana:

Sundlaugin í Laugaskarði:

Aukin framlög 1.136 milljónir

Hálf milljón frá
Minjastofnun

NÁTTÚRA Ríkisstjórnin samþykkti í

MENNINGARMÁL Minjastofnun

fyrradag, á grundvelli tillögu samráðshóps ráðuneytisstjóra, að veita
þeim stofnunum sem unnið hafa
að vöktun, viðbúnaði og mælingum vegna Holuhrauns og eldsumbrotanna norðan Vatnajökuls aukin
fjárframlög að upphæð 449 milljónir króna árið 2015.
Einnig var heimiluð nýting á
ónýttum fjárheimildum frá árinu
2014 að fjárhæð 101 milljón.
Samantekið að meðtalinni þessari
ákvörðun hefur ríkisstjórnin sam-

þykkt viðbótarfjárframlög til stofnana sem nemur 1.136 milljónum frá
því eldsumbrot hófust á síðasta ári
fram til septemberloka á þessu ári.
Þó að eldgosinu í Holuhrauni
sé lokið telur hópurinn þörf á að
mælingum verði sinnt áfram og að
frekari hreyfingar á svæðinu verði
vaktaðar með tilliti til hugsanlegra
frekari hamfara. Vegna óvissu um
framvindu telja vísindamenn og
viðbragðsaðilar nauðsynlegt að
halda úti slíkri vöktun og auknu
eftirliti, til dæmis vegna ferða-

Í HOLUHRAUNI Fjölmargir hafa komið
að aðgerðum vegna gossins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

manna á svæðinu, auk rannsókna
á náttúrufari, vatnasvæði, lífríki og
heilsufari.
- shá

Íslands hefur tilkynnt Hveragerðisbæ að húsfriðunarsjóður
hafi ákveðið að styrkja steypuviðgerðir á ytra borði sundlaugarinnar í Laugaskarði um hálfa
milljón króna.
Sundlaugin í Laugaskarði þykir
ein sú fegursta á Íslandi. Laugin var byggð í sjálfboðavinnu
árið 1938. Hún var lengd í fimmtíu metra 1940 og var lengi vel
stærsta sundlaug landsins.
- gar

Eiginkonan hagnast
á makrílfrumvarpi
REYKDALSSTÍFLA Fyrirbyggja á fleiri

slys.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Slysið við Reykdalsstíflu:

Hafnfirðingar
senda kveðjur
HAFNARFJÖRÐUR „Það er léttir

að ekki fór verr en á horfðist og
þeim sem urðu fyrir slysinu er
óskað alls góðs við að komast yfir
afleiðingar þessa atviks,“ segir
umhverfis- og framkvæmdaráð
Hafnarfjarðar sem kveðst harma
slysið þegar tveir drengir voru
hætt komnir við Reykdalsstíflu.
„Starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar brugðust hratt og
örugglega við með skjótum og
faglegum viðbrögðum og fyrirbyggjandi aðgerðum,“ segir
framkvæmdaráðið og sendir
starfsmönnum þakkir.
- gar

Ósammála óbyggðanefnd:

Blönduós í mál
SVEITARSTJÓRNIR Blönduósbær

unir ekki úrskurði óbyggðanefndar um að Skrapatungurétt, Fannlaugarstaðir og Skálahnjúkur teldust til þjóðlenda.
Hefur sveitarfélagið því höfðað
mál fyrir héraðsdómi og vill láta
reyna á úrskurð nefndarinnar.
Landbúnaðarnefnd Blönduóssbæjar óskaði þess að sveitarstjórn mótmælti úrskurðinum í
janúar síðastliðnum.
Óbyggðanefnd hefur kveðið
upp úrskurði á svæði 8a sem er
Húnavatnssýslur vestan Blöndu.
Fallist menn ekki á úrskurðinn
má höfða einkamál innan sex
mánaða.
- sa

Makrílkvóti að verðmæti 50 milljónir fer til eiginkonu alþingismannsins Páls
Jóhanns Pálssonar verði nýtt frumvarp á þingi að lögum. Útvegsmaður í sjávarútvegsnefnd Framsóknarflokksins fær þrefalt meiri kvóta en skip hans veiddi í fyrra.
SJÁVARÚTVEGUR Útgerðarfélagi í

eigu eiginkonu Páls Jóhanns Pálssonar, alþingismanns Framsóknarflokksins, verður úthlutað makrílkvóta að verðmæti 50 milljónir
króna nái nýtt frumvarp Sigurðar
Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráðherra fram að ganga. Fjóla GK,
í eigu Davíðs Freys Jónssonar, sem
situr í sjávarútvegsnefnd Framsóknarflokksins, fær úthlutaðan
um 350 tonna kvóta, sem metinn
er á ríflega 200 milljónir króna.
Páll Jóhann, sem situr einnig í
atvinnuveganefnd þingsins sem
er með frumvarpið til meðferðar,
telur sig ekki vanhæfan til að vinna
að frumvarpinu þó eiginkona hans
verði eigandi makrílkvóta verði
frumvarpið af lögum.
„Nei, ég tel mig
ekki vanhæfan.
Ég tel mig hafa
það mikla þekkingu á sjávarútvegi að ég geti
tjáð m ig u m
málið í þinginu,“
segir Páll Jóhann.
PÁLL JÓHANN
Frumvarp
PÁLSSON
sjávarútvegsráðherra um stjórn veiða á makríl í
íslenskri lögsögu gerir ráð fyrir að
5 prósent heildarafla verði úthlutað til fiskiskipa sem hafa verið að
veiðum á makríl með línu eða handfærum. Einnig segir í frumvarpinu
að afli þeirra báta sem voru við
veiðar á árunum 2009 til 2012 fái
43 prósent aukið vægi. Líklega má
gera ráð fyrir að heildarkvóti smábáta verði 7.500 tonn.
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda,

MAKRÍLVEIÐI Smábátaútgerðir verða kvótasettar í nýju frumvarpi og 7.500 tonnum dreift eftir ákveðnum leikreglum til báta sem stundað hafa makrílveiðar.
MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

harmar kvótasetningu smábáta á
makríl og segir hana óheillaspor.
„Að okkar mati er ekki ástæða til
að kvótasetja smábáta með þessu.
Það hefði verið nær lagi að veita
þessar veiðar frjálsar upp að
ákveðnu marki og leyfa öllum að
spreyta sig,“ segir Örn.
Að mati Arnar er einnig undarlegt að veiðar á árunum 2009-2012
hafi meira vægi en síðustu tvö ár.
„Það sem okkur í samtökunum
finnst undarlegt er af hverju þetta
er sett svona upp og aukinheldur
hver biður um það. Þetta kemur
ekki frá okkur smábátaeigendum
og leikur mér forvitni á að vita af
hverju frumvarpið er svona.“
Athygli vekur að Fjóla GK veiddi
á síðasta ári 106 tonn af makríl
en samkvæmt úthlutunarreglum
frumvarpsins fær báturinn í sinn
hlut þrefalt meiri kvóta.

Þetta
kemur ekki
frá okkur
smábátaeigendum og
leikur mér
forvitni á að
vita af hverju frumvarpið
er svona.
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda.

Einnig kemur reglan um að veiðar 2009-2012 hafi 43 prósent aukið
vægi sér vel fyrir útgerð Fjólu GK.
Á þessum árum veiddi Fjóla 301
tonn, mest allra handfærabáta.
sveinn@frettabladid.is

FORMAÐUR BHM Þórunn er fyrrverandi umhverfisráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tvær sóttust eftir embætti:

Þórunn kosin
formaður BHM
FÉLAGSMÁL Þórunn Sveinbjarnardóttir var kjörin formaður
Bandalags háskólamanna á aðalfundi félagsins í fyrradag.
Tveir gáfu kost á sér til embættisins, Þórunn og Guðfinna
Halla Þorvaldsdóttir frá Sálfræðingafélagi Íslands.
Þórunn hefur gegnt starfi
framkvæmdastýru Samfylkingarinnar frá 2013. Hún sat á
Alþingi fyrir Samfylkinguna frá
árinu 1999 til ársins 2011 og var
umhverfisráðherra frá 2007 til
2009 í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar.
-srs

Rannsóknir á Íslandi:

35 milljarðar í
rannsóknir
MENNTUN 35 milljörðum króna

var varið til rannsókna- og
þróunarstarfs á árinu 2013 og
jafngildir það tæpum tveimur
prósentum af landsframleiðslu
Íslands það ár. Þetta kemur fram
í tölum Hagstofu Íslands.
Heildarútgjöld til málaflokksins skiptast þannig að rúmur
helmingur kemur frá fyrirtækjum á almennum markaði,
eða 18,5 milljarðar. 11,6 milljarðar koma svo frá háskólastofnunum landsins og 5,2 milljarðar
frá sjálfseignarstofnunum sem
styrkja rannsóknar- og þróunarstarf hvers konar.
- sa

Annað árið í röð verður gert sérstakt hreinsunarátak á Hornströndum:

Tíndu átta tonn af rusli í fyrra
Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.

UMHVERFISMÁL Ísafjarðarbær, hagsmunaaðilar
og fyrirtæki standa fyrir hreinsunarátaki á
Hornströndum á laugardaginn, 23. maí – annað
árið í röð. Í fyrra var hreinsaður upp aragrúi af
plastrusli sem hafði rekið á fjörur.
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, upplýsingafulltrúi Ísafjarðarbæjar, segir að í fyrra hafi
tæplega 60 manns farið snemma í júní. Hreinsað
var í Hlöðuvík, Kjaransvík og Hælavík í friðlandi Hornstranda. „Ruslið var alls 7-8 tonn,
aðallega plast. Þarna var ýmislegt sem tengist fiskveiðum eins og netakúlur og -dræsur, en
líka plastbrúsar og plastflöskur. Ruslið á það allt
sameiginlegt að hafa rekið á land, þetta er ekki
rusl sem er hent á staðnum,“ segir Hálfdán.
Að þessu sinni verður farið fyrir Horn og
hreinsað í Látravík við Hornbjargsvita og eins
langt suður eftir og mannskapur og tími leyfa.
Verður þá hreinsað í Hrollaugsvík, Smiðjuvík,
Barðsvík og Bolungarvík.
Siglt verður frá Ísafirði. Hver sjálfboðaliði
nestar sig sjálfur en fær veglega grillmáltíð á
þessum fallega stað áður en haldið verður til
baka.
- shá

ÁTAK Í fyrra komu um 60 manns saman til hreinsunarstarfa.
MYND/GRÉTAR SIGURÐSSON

TITANIC SIGLIR INN Í
HAGKAUP SMÁRALIND

FRÁ KL.17 Í DAG FÖSTUDAG
VERÐUR LEGO TITANIC TIL
SÝNIS Í HAGKAUP SMÁRALIND.
BRYNJAR OFURKUBBARI
VERÐUR Á STAÐNUM
OG SPJALLAR VIÐ GESTI
OG GANGANDI.

20%

afsláttur af völdum
Legokössum út apríl.
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SVONA ERUM VIÐ

1.526

tonn af tómötum
framleidd 2014

Framleiðendur eru með stöðuga
ræktun þannig að eyður myndast
aldrei í framleiðslunni.

Ekkert í kortunum sem kemur í veg fyrir að 10 þúsund leggi niður störf:

Launavísitala hækkar:

Samningafundur skilaði engu

Kaupmáttur
launa minnkar

KJARAMÁL Fátt virðist geta komið

VINNUMARKAÐUR Launavísitalan

í veg fyrir að tíu þúsund félagsmenn Starfsgreinasambandsins
(SGS) leggi niður störf í næstu
viku. Þetta segir formaður sambandsins en lítið þokaðist á samningafundi í gær og hefur nýr fundur ekki verið boðaður.
Samninganefndir SGS og ríkisins hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í Karphúsinu í gærmorgun, í fyrsta sinn frá því að
sambandið samþykkti að boða til
verkfalls.

Björn Snæbjörnsson, formaður
SGS, segir fátt nýtt hafa komið
fram á fundinum í dag og stöðuna
vera óbreytta. „Þannig að það var
ekkert sem gerðist,“ segir Björn.
Hann segir að ekki hafi verið
boðað til nýs fundar en að ákveðið hafi verið að ríkissáttasemjari
komi á fót tveimur starfshópum
til að vinna að lausn deilunnar.
Björn segist svartsýnn eftir fundinn í dag á að deilan leysist áður
en tíu þúsund félagsmenn sambandsins leggja niður störf. „Ég sé

ÁHRIF Verkfall SGS mun hafa víðtæk

áhrif í ferðaþjónustu og fiskvinnslu á
landsbyggðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

engin teikn á lofti um annað en að
verkfallið 30. apríl komi til framkvæmda,“ segir Björn.
- lvp

hækkaði um 0,3 prósent milli mars
og apríl. Þó lækkaði kaupmáttur á
tímabilinu um 0,8 prósent.
Launavísitalan hækkaði um 5,6
prósent á síðustu tólf mánuðum.
Kaupmáttur launa á sama tíma
hækkaði aðeins um 4 prósent.
Vísitala kaupmáttar launa
byggir á launavísitölu og vísitölu neysluverðs. Kaupmáttur er
laun hækka umfram verðlag en
minnkar þegar verðbólga er meiri
en launahækkanir.
- sa

Mikill fjöldi á miðunum djúpt suður af Færeyjum:

Rólegt á kolmunna
SJÁVARÚTVEGUR Fjöldi skipa er nú

að veiðum á kolmunnamiðunum
djúpt suður af Færeyjum. Veiðarnar hafa farið rólega af stað,
segir Albert Sveinsson, skipstjóri
á Ingunni AK, skipi HB Granda.
Öll þrjú uppsjávarveiðiskip HB
Granda eru á miðunum, segir í
frétt á vef fyrirtækisins.
‚„Það er enginn kraftur í þessu
enn þá. Kolmunninn er á leiðinni
norður í ætisleit en skipafjöldinn
hér er það mikill að það er erfitt að
átta sig á því hvaða magn er á ferðinni. Það mesta á ef til vill eftir að
skila sér,“ segir Albert.

INGUNN AK Það tekur marga daga að
fylla lestarnar.
MYND/HBGRANDI

Auk íslenskra skipa er fjöldi
færeyskra, rússneskra og norskra
skipa á veiðislóðinni. Norsku skipin voru ekki að veiðum á svæðinu
á vertíðinni í fyrra.
- shá
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HELGUVÍK Deilur um lóðaúthlutanir fyrirhugaðrar uppbyggingar í Helguvík verða leiddar til lykta í dómssal.

Reykjanesbæ stefnt
vegna Helguvíkur
AGC ehf. hefur stefnt Reykjanesbæ vegna samninga bæjarins við Thorsil ehf. um
lóð í Helguvík. Áður hafði AGC fengið vilyrði fyrir sömu lóð. Umhverfismat er byggt
á staðsetningu verksmiðju fyrirtækisins á lóðinni. Bærinn hafnar málatilbúnaði.
DÓMSMÁL Atlantic Green Chem-

FRÁBÆRT TILBOÐ TIL

RIGA Í LETTLANDI

14. -17. MAÍ Á SÍÐUSTU SÆTUNUM

Riga er meira en 800 ár gömul borg eða frá árinu 1201. Þar blandast
saman miðaldarmiðbær og nútímaborg. Gamli borgarhlutinn með sinn
sjarma og hefðbundin nútímaborg í hraðri þróun. Hvort sem það er
menningin - söfn eða fallegar byggingar, listaviðburðir og verslanir með
allt það nýjasta á góðu verði - þá ﬁnnur þú það í Riga. Í Riga má ﬁnna eitt
mesta samsafn af Art Noveau eða Jugend byggingalist. Þá er næturlíf
Riga orðið þekkt fyrir að vera fjörugt og dregur til sín fjölda fólks víða að.

Verð aðeins kr. 69.900.Innifalið: ﬂug frá Keﬂavík og Akureyri, 4★ hótel á besta stað með
morgunmat, rúta frá ﬂugvelli og íslenskur fararstjóri.

icals (AGC) hafa stefnt Reykjanesbæ og Thorsil ehf. vegna deilna
um úthlutun lóðar í Helguvík. Vilja
forsvarsmenn Atlantic Green að
viðurkennd verði með dómi skylda
Reykjanesbæjar til að staðfesta
úthlutun á lóðinni Berghólabraut 4
í Helguvík til fyrirtækisins. Málið
var tekið fyrir
í Héraðsdómi
Reykjaness á
miðvikudag.
AG C s ó t t i
um lóð í Helguvík árið 2011
og fékk vilyrði
fyri r lóð og
KJARTAN MÁR
hóf vinnu við
KJARTANSSON
umhverfismat.
Í frummatsskýrslu kísilvers
Thorsil ehf. frá því í fyrrahaust
kom í ljós að kísilverið væri stað-

sett á umræddri lóð sem Atlantic
Green Chemicals hafði fengið vilyrði fyrir.
Hákon Björnsson, framkvæmdastjóri Thorsil ehf., segir fyrirtækið vera með undirritaðan
lóðasamning við Reykjanesbæ á
umræddri lóð og ekki vera beinn
aðili að þessu máli. „AGC telja
sig svikna af bæjaryfirvöldum í
Reykjanesbæ. Þá beinist stefnan að bænum en ekki okkur. Við
vitum hins vegar ekki til að neinn
annar lóðasamningur hafi verið
gerður. Við teljum að okkar samningur haldi og höfum þannig litlar
áhyggjur af málinu,“ sagði Hákon.
Pétur Jóhannsson, hafnarstjóri
Reykjanesbæjar, tekur í sama
streng og hafnar málatilbúnaði
AGC.
„Fyrirtækið gerði aldrei formlegan samning við bæinn. Það þarf

formlega lóðaumsókn til að það
sé bindandi,“ segir Pétur. „Það
er þannig að menn sækja um lóð
og eftir samþykkt hafa menn sex
mánaða frest til greiðslu. Í þessu
tilviki var vilyrði veitt fyrir lóðinni þegar umhverfismat lægi
fyrir. Þegar úrskurður lá fyrir var
síðan aldrei bundinn neinn endahnútur á lóðaumsókn til að ljúka
málinu.“
Í stefnunni er greint frá því að
fyrirtækið hafi frestað uppbyggingunni vegna óvissu um aðgengi
að varmaorku þegar uppbygging
kísilvera í Helguvík tafðist.
AGC áformar að reisa lífalkóhólverksmiðju og hófst undirbúningsvinna árið 2010. Í starfsemina þarf
gufu frá kísilveri en hugmyndir eru uppi um byggingu tveggja
kísilvera í Helguvík.
sveinn@frettabladid.is

Fimmtán stjórnmálakonur fengu jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs:

Frumkvöðlar á sviði stjórnmála
JAFNRÉTTISMÁL Fimmtán konur
fengu jafnréttisviðurkenningu
Jafnréttisráðs síðasta vetrardag.
Verðlaunin voru veitt í tilefni af
hundrað ára afmæli kosningarétts
kvenna.
Konurnar eiga sammerkt að
hafa verið brautryðjendur á
sviði stjórnmála. Þær hafa gegnt
ýmsum embættum á borð við forseta Alþingis og ráðherraembætti
og formennsku í þingflokkum.
Þá voru þær Ingibjörg H.
Bjarnason og Auður Auðuns heiðraðar. Ingibjörg var fyrsta konan til
að taka sæti á Alþingi árið 1922 og
Auður varð fyrst kvenna borgar-

stjóri 1959-1970 og fyrst kvenna
til að taka sæti í ríkisstjórn 19701971.
„Kosningaréttur kvenna og kjörgengi þeirra til jafns við karla var
einn mikilvægasti þáttur lýðræðisþróunar hér á landi því í þessum
réttindum felst grunnur fulltrúalýðræðisins, þau grundvallarmannréttindi að geta haft áhrif,“
sagði Eygló Harðardóttir velferðarráðherra við afhendinguna.
„Enn hallar á konur á opinberum vettvangi og við eigum að
nýta tímamótin til framfara á sviði
jafnréttismála og til að rifja upp
og skrá sögu baráttunnar fyrir

FIMMTÁN FRÆKNAR Ráðherra segir

að nýta eigi tímamótin til framfara.
MYND/VELFERÐARRÁÐUNEYTIÐ

auknum borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum kvenna,“
sagði hún.
- srs
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hversu margir mánuðir eru sagðir
tapaðir í vinnu vegna tafa við Vaðlaheiðargöng?
2. Eigendur hvaða veitingastaða í
Reykjavík hafa látið hendur skipta?
3. Hvað heitir meðdómarinn í héraðsdómi í Aurum-málinu sem Hæstiréttur segir hafa verið vanhæfan?
SVÖR

1. Fimm. 2. Ali Baba og Mandy.
3. Sverrir Ólafsson.

ÞREYTT AUGU

BEELL
BELLAVISTA
LLAV
AVIS
AV
ISTA
IS
TA
A nnáttúrulegt
áttú
át
túru
tú
rulle
ru
legtt
efni fyrir augun, ríkt af
lúteini og bláberjum
www.gengurvel.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum

Taki ekki ábyrgðina
á geldingu villikatta
Heilbrigðiseftirlitið ræður Hafnarfjarðarbæ frá því að hafa aðkomu að og bera
ábyrgð á geldingu villikatta sem áhugafélagið Villikettir vill grípa til svo halda
megi stofninum í skefjum á mannúðlegan hátt.
PLÁGA EÐA
GAGNLEGUR
ÍBÚI „Gott

DÝR „Heilbrigðiseftirlitið hefur

ekki séð gögn sem renna stoðum
undir fjölda, bjargarleysi þeirra
eða skjólleysi úti í náttúrunni,“
segir í umsögn heilbrigðiseftirlitsins þar sem Hafnarfjarðarbæ
er ráðlagt að taka ekki þátt í verkefni um geldingu villikatta.
Fréttablaðið sagði frá hugmyndum félagsins Villikatta 29.
janúar síðastliðinn. Félagið vildi
fá Hafnarfjarðabæ í samstarf við
að halda fjölda villikatta í skefjum. Sú aðferðafræði að veiða
kettina, gelda þá og sleppa aftur
væri mannúðleg leið til að takast
á við villikattastofna án þess að
aflífa dýrin. „Lengi hefur íslenskt
samfélag litið fram hjá vandamálum villikatta, eða litið á þá sem
plágu,“ sagði í bréfi Villikatta til
Hafnarfjarðarbæjar.
Villikettir sögðu enn fremur að
aðferðin hefði gefist sérlega vel í
öðrum löndum. „Við munum svo
sjá til þess að skjól sé á svæðinu
og sjálfboðaliðar séu til staðar
sem fylgjast með matargjöfum,“
sögðu Villikettir.
Hafnarfjarðarbær leitaði álits
heilbrigðiseftirlitsins sem í fyrrgreindri umsögn rekur stjórn
dýraverndunarmála í landinu
og skyldur sveitarfélaga í þeim
efnum. Framkvæmd í þessum
efnum heyri undir Matvælastofn-

samstarf milli
okkar og bæjarins er til mikilla
hagsbóta fyrir
alla bæjarbúa
– svo ekki sé
talað um dýrin
okkar,“ segir
Dýraverndunarfélag Hafnarfjarðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Jafnréttismál á
norðurslóðum
JAFNRÉTTI Skýrslan um framtíðarsýn um jafnrétti á norðurslóðum
er komin út á vegum utanríkisráðuneytisins.
„Þar kemur fram að gera verði
ráð fyrir ólíkum áhrifum efnahags- og umhverfismála á karla
og konur; leggja eigi áherslu á
að vefa jafnréttisþáttinn inn í
þróun á norðurslóðum, tryggja að
norðurskautsríkin hafi kynjajafnrétti að leiðarljósi og að jafnréttismál verði sett í forgang,“ segir í
frétt á vef ráðuneytisins.
- kbg

UNDIRRITUN Ný líkamsræktarstöð í

Breiðholti.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Samningur undirritaður:

un sem ekki hafi fjallað um þá
aðferðafræði að gelda villikettina.
„Með vísun til ofanritaðs er
ekki rétt að Hafnarfjarðarbær
taki ábyrgð á þessum aðgerðum,“
segir í umsögn heilbrigðiseftirlitsins sem síðasta vetrardag var lögð
fram til kynningar í umhverfis- og
framkvæmdaráði Hafnarfjarðar.
Dýraverndunarfélag Hafnarfjarðar, sem var endurvakið nú í
febrúar eftir sautján ára hlé, segir
í umsögn til bæjarins það vera
sína framtíðarsýn að hafa stjórn á
„villikattasamfélögum í bænum“
með geldingaraðferðinni. Mikil-

Lengi hefur íslenskt
samfélag litið fram hjá
vandamálum villikatta,
eða litið á þá sem plágu.
Félagið Villikettir.

vægt sé að virða líferni villikatta.
„Þeir eru bæjarfélaginu gagnlegir með því að halda burtu rottum og minkum og hafa fylgt okkur
eins lengi og elstu menn muna,“
segir Dýraverndunarfélag Hafnarfjarðar um villiketti bæjarins.
gar@frettabladid.is

Líkamsrækt við
Breiðholtslaug
HEILSA Dagur B. Eggertsson

borgarstjóri og Björn Leifsson,
fulltrúi Þreks ehf., hafa skrifaðundir samning um byggingu og
rekstur líkamsræktarstöðvar við
Breiðholtslaug. Opna á stöðina í
janúar 2016.
Stöðin verður sunnan sundlaugarinnar og á að samnýta
afgreiðslu, búningsklefa og sturtur með henni. Þrek ehf. byggir
og rekur stöðina en Reykjavíkurborg byggir tengigang meðfram
íþróttahúsinu.
-sgg
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Yfir 7.000 íbúðir fyrir árslok 2018
Jafnvægi mun nást á íbúðamarkaðinn við árslok 2018. Reiknað er með að um 7.250 nýjar íbúðir hafi þá verið byggðar. Of mikið er byggt af
dýrum eignum og skortur er á ódýrari íbúðum. Samtök iðnaðarins kvarta yfir lélegum upplýsingum um hvað er í byggingu hverju sinni.

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Allt útlit er fyrir að í árslok 2018
verði 7.252 nýjar íbúðir fullkláraðar á höfuðborgarsvæðinu. Með því
næst að vinna á uppsafnaðri þörf
sem myndaðist á eftirhrunsárunum. Nú þegar skortir 1.250 íbúðir
til þess að íbúðamarkaðurinn sé
í jafnvægi, eins og fram kemur í
Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2015-2018, sem er hluti af
vinnu við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til 2040.
Jón Bjarni Gunnarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka
iðnaðarins, vill ekki orða það svo að
von sé á mikilli uppsveiflu í byggingariðnaðinum.
„Ég mundi frekar orða það þannig að byggingariðnaðurinn sé að
ná einhverju jafnvægi. Við tölum
um það að það þurfi 1.500 til 1.800
íbúðir á ári og það lætur nærri
miðað við það sem er í uppbyggingu.
Það er frekar að markaðurinn
sé að ná jafnvægi. Svo þarf líka
að horfa til þess hvað hefur verið
að gerast undanfarin ár. Alveg frá
2008 hefur svo sem ekkert mikið
verið að fara nýtt af stað. Þegar það
fór eitthvað af stað var þá fyrst og
fremst verið að klára þær eignir
sem hafði verið byrjað á fyrir hrun.
Það er ekki að myndast einhver
bóla á nýbyggingarmarkaðnum.“
Skortir ódýrar íbúðir
Jón Bjarni segir þörf fyrir íbúðir
svo mikla að fyrirhuguð uppbygging sé innan skynsamlegra marka.
Hins vegar þurfi að huga að því
hver þörfin á markaðnum er.
„Mikið af því sem verið er að
byggja í dag eru dýrar eignir. Og
af hverju eru þær dýrar? Jú, þær
eru margar hverjar stórar og líka
margar hverjar byggðar á dýrum
stöðum. Dýrir staðir eru þá oft
þannig, eins og í Reykjavík, að um
er að ræða þéttingu byggðar. Það
er jafnvel verið að kaupa hús, eða
rífa hús og kostnaðurinn áður en þú
ert kominn upp á botnplötu er orðinn ansi mikill og það leiðir náttúrulega til þess að eignin sem rís á
endanum á þessari lóð verður dýr.
Það hefur verið markaður fyrir
þetta og þetta hefur selst, en við
höfum nokkrar áhyggjur af því að
það fari að verða svolítil mettun í
þessu.“
Þetta rímar við það sem segir í
umræddri þróunaráætlun, en þar
segir að ekki hafi verið rýnt í raunverulega eftirspurn með tilliti til
verðs og eignarforms.
„Talsvert ákall hefur verið eftir
litlum, ódýrum íbúðum og leiguhúsnæði. Í uppbyggingaráformum sést að flestar íbúðir sem á
að byggja eru í fjölbýli. Ljóst er
að stórt hlutfall þeirra íbúða eru
samt dýrar íbúðir sem höfða fyrst
og fremst til efnameira fólks í efri
aldursþrepum. Hætta er á að ef
íbúðaframboð er ekki í takt við
eftirspurn og þarfir markaðarins
þá hægist á árlegri fjölgun íbúa á
höfuðborgarsvæðinu,“ segir í þróunaráætluninni.
Bryndís Haraldsdóttir, forseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar,
minntist á þetta ástand í samtali
við Fréttablaðið á mánudag. Hún
segir bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ
taka tillit til þessa í sinni vinnu.
„Svo er auðvitað þessi kenning um að framboðið sé ekki samræmi við eftirspurnina, það er að
segja að það sé meira framboð af
stærra húsnæði og öðruvísi húsnæði en vöntun er á. Það getur
skýrt þetta eitthvað. Við erum að
taka tillit til þess í okkar skipulagsvinnu, þegar fólk er að óska eftir
breytingum á skipulagi erum við
að reyna að koma með einhverjum
hætti til móts við það, án þess þó
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2018
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1.043
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ALLS VERÐA 7.252 NÝJAR ÍBÚÐIR TILBÚNAR Í ÁRSLOK 2018
Hringirnir sýna byggingarsvæðin. Því stærri sem
þeir eru, því fleiri íbúðir eru á því svæði.

SAMTALS

2015

● 1.600

2016

SELTJARNARNES

HAFNARFJÖRÐUR

2015

2015

0

130

2016

2016

0

240

2017

2017

● 1.464

2017

● 1.826

2018

● 2.362

0

150

2018

2018

0

274

KÓPAVOGUR

MOSFELLSBÆR

2015

2015

554

30

2016

2016

270

30

2017

2017

492

150

2018

2018

650

150

SAMTALS TIL
ÁRSLOKA 2018:
● 7.252

➜ Jafnvægi komið á
Gangi þessi uppbyggingaráform eftir mun nást jafnvægi á íbúðamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu. Eftir það mun þurfa 1.500 til 1.800 íbúðir á
ári til að halda í við eðlilega mannfjölgun.
Grunnurinn að kortinu er fenginn úr gögnum Samtaka sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu sem sýnir framkvæmdasvæðin. Tölur um fjölda eru
frá Samtökum iðnaðarins.

Bagalegur gagnaskortur

KÓPAVOGUR Breytt fyrirkomulag við útreikninga á gjöldum og tilslökun hefur orðið til þess að fleiri fjölbýlishús eru

nú í byggingu í Kópavogi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Framtak Kópavogsbæjar lofsamað
Samtök iðnaðarins hafa fagnað framtaki Kópavogsbæjar, en þar var reglum breytt í þeirri von að framkvæmdir myndu aukast. Haustið 2010 var tekin upp ný aðferð við útreikninga á lóðagjöldum þegar samþykkt var ákveðið lágmarksviðmiðunarverð. Áður var gjaldið reiknað sem 70 prósent af gatnagerðargjaldi,
auk lóðaverðs, og síðan borgaði fólk ákveðið gjald á hvern fermetra umfram þessi 70 prósent. Afleiðingin
var sú að byggingamagn á hverri lóð var í námunda við 70 prósentin. Breytingin skilaði því að fleiri par- og
fjölbýlishús voru reist.
Í upphafi þessa árs var ákveðið að setja á eitt gjald við úthlutun lóða, en áður miðaðist gjaldið við byggingarmagn á lóðinni og varð hærra því meira sem byggt var á lóðinni. Þá ákvað bæjarfélagið að endurskipuleggja hverfi þar sem lóðum hafði verið skilað inn, ekki síst vegna hrunsins, svo sem í Kórahverfinu.
Ef framkvæmdir voru ekki hafnar við götur var skipulaginu breytt og lóðir minnkaðar. Guðmundur G.
Gunnarsson, skrifstofustjóri umhverfissviðs hjá Kópavogsbæ, segir að þessar breytingar hafi orðið til þess
að umsóknum um lóðir hafi fjölgað umtalsvert.
Jón Bjarni Gunnarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, segir framtakið lofsvert og vill
að fleiri sveitarfélög feti í fótspor Kópavogsbæjar. „Okkur finnst þetta lofsvert framtak hjá Kópavogsbæ.
Þeir slökuðu aðeins niður verðinu og það sem gerir líka mögulegt að byggja þar ódýrar íbúðir er það að
ákveðnar deiliskipulagskröfur eru minnkaðar, eins og með bílastæði í bílakjöllurum.“

að það umturni alveg fyrirliggjandi
skipulagi.“
Þétting byggðar
Stefnan í nýbyggingarmálum hefur
undanfarin ár verið sú að þenja
byggðina ekki meira út, heldur
byggja inn á við. Það er ekki síst
með tilliti til samgangna, en í gögnum um svæðisskipulagsvinnuna
má sjá, svo ekki verður um villst,
hvaða áhrif útþensla byggðar með
aukinni umferð mun hafa.
Fram til ársins 2040, sem er
gildistími svæðisskipulagsins, er
reiknað með því að íbúum höfuð-

borgarsvæðisins fjölgi um 70.000.
Spurningin sem þarf að svara er
hvernig 275.000 íbúar og gestir
þeirra geti ferðast á hverjum degi
um höfuðborgarsvæðið.
Svarið við því er að vöxturinn þarf að mestu að verða inn
á við, fjárfesta þarf í hágæðakerfi almenningssamgangna auk
umferðarmannvirkja.
Í gögnum með svæðisskipulaginu segir að umferðarspár bendi
til að erfitt verði að uppfylla ferðaþarfir fólks með góðu móti fram
til ársins 2040 eingöngu með uppbyggingu umferðarmannvirkja.

Jón Bjarni Gunnarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, segir
það bagalegt hve lítið er til af gögnum
um framkvæmdir á byggingamarkaðnum.
Samtök iðnaðarins hafa sjálf haldið utan
um framkvæmdir, hve
mörg hús eru í byggingu hverju sinni. Það
gera þau með því að
keyra um og telja einfaldlega byggingarstaði.
Jón Bjarni segir þessa
aðferð vissulega ekki
gallalausa og í henni
JÓN BJARNI
geti verið skekkjur, en
GUNNARSSON
þó sé samfella í henni
þar sem sömu aðferðafræði er beitt ár
eftir ár. Hann kallar eftir úrbótum hjá
opinberum aðilum.
„Þetta er náttúrulega hagstærð sem
skiptir allt þjóðfélagið gríðarlega miklu
mál. Þetta skiptir okkur sem eigum húsnæði máli, þetta skiptir leigjendur máli,
því leiguverð ræðst töluvert mikið af því
hvað eignin kostar, þetta skiptir sveitarfélögin máli, þau eru að skipuleggja land,
þetta skiptir verktakana okkar máli þegar
þeir eru að ákveða hvað þeir eiga að
byggja, þetta skiptir lánastofnanir máli
þegar þær lána og skiptir máli hvað varðar
alla hagtöluspá og annað slíkt, þetta er
nokkuð stór stærð inni í því. Þess vegna er
mjög dapurt að þetta séu kannski bestu
tölurnar sem eru til, að telja þetta bara
svona sjónrænt.“
Jón Bjarni segir einfalt mál að kippa
þessu í liðinn.
„Það er hægt að laga þetta, en það
vantar bara örlitla peninga í það. Þjóðskrá,
eða Fasteignamatið, gæti gert þetta. Þá
væri það gert með rafrænum hætti, þar
sem byggingarfulltrúarnir eiga að skrá allar
úttektir á byggingum.“

Verði vöxtur höfuðborgarsvæðisins að mestu út á við og ferðamátaval óbreytt mun bílaumferð aukast
langt umfram íbúafjölgun. Tími
sem hver íbúi eyðir að meðaltali í
umferðinni mun aukast um 25 prósent og tafir einnig verulega þrátt
fyrir miklar fjárfestingar í umferðarmannvirkjum.
Þess vegna á að byggja inn á við,
en það þýðir dýrari íbúðir. Ungt
fólk vill líka búa miðsvæðis, en
hefur minna á milli handanna og
hefur síður efni á dýrum íbúðum
sem verða reistar á grónum svæðum.

„Mikil umræða hefur orðið um
fyrstu íbúðakaupendur. Það eru
gerðar kannanir og unga fólkið
vill búa í 101, en það er náttúrulega ekki raunhæft að þar förum
við að byggja ódýrar íbúðir,“ segir
Jón Bjarni.
Það er því ljóst að skipulagsyfirvalda bíður nokkur höfuðverkur við að samræma framboð á íbúðum og væntingar fólks. Sá kippur
sem framundan er á byggingamarkaðnum mun þó taka kúfinn
af, uppfylla bráðaþörfina. Þá verður hægara um vik að skipuleggja
til framtíðar.
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Obama baðst afsökunar á misheppnaðri aðgerð:

Flóttamenn bornir til grafar á Möltu meðan leiðtogar ESB ræddu aðgerðir:

Tveir gíslar létu lífið Hernaðaraðgerðir undirbúnar
BANDARÍKIN Bandaríkin hafa beð-

FLÓTTAFÓLK Meðal þess sem leið-

ist afsökunar á því að tveir gíslar létu lífið þegar árás var gerð á
liðsmenn Al Kaída-samtakanna við
landamæri Afganistans og Pakistans í janúar síðastliðnum.
Gíslarnir höfðu báðir verið í
haldi Al Kaída í meira en tvö ár.
Annar þeirra var ítalskur og hét
Giovanni Lo Porto, en hinn var
bandarískur og hét Warren Weinstein. Ætlunin hafði verið að
bjarga gíslunum.
Barack Obama Bandaríkjaforseti lýsti í gær yfir mikilli eftirsjá
vegna þessa, en stærði sig jafnframt af því að bandarísk stjórnvöld hefðu brugðist við með því að
greina opinskátt frá því sem gerðist.
Fullvíst þykir að árásin hafi
verið gerð úr dróna, mannlausu
flygildi eins og þeim sem Bandaríkin hafa notað í stórum stíl
undanfarin ár til árása á hryðjuverkamenn í Pakistan og víðar.
Talið er að slíkar árásir hafi
orðið þúsundum manna að bana,
þar á meðal saklausu fólki.
Bandarísk stjórnvöld skýrðu

togar Evrópusambandsríkjanna
ákváðu á neyðarfundi sínum í
Brussel í gær var að láta undirbúa hernaðaraðgerðir gegn þeim,
sem stunda smygl á flóttafólki yfir
Miðjarðarhafið til Evrópu.
Leiðtogarnir hyggjast einnig
þrefalda það fjármagn, sem sett
hefur verið í björgunar- og leitaraðgerðir í Miðjarðarhafinu. Þá er
meiningin að létta að nokkru álaginu af þeim Miðjarðarhafsríkjum
Evrópusambandsins, sem fengið hafa flesta flóttamenn til sín.
Þetta verði gert með því að önnur
aðildar ríki ESB bjóðist til þess
að taka við nokkur þúsund flóttamönnum.
Áhersla verður lögð á að draga
úr flóttamannastraumnum ásamt
því að reyna að koma sem flestum
þeirra, sem komist hafa yfir til
Evrópu, aftur til síns heima.
Evrópusambandið hefur verið
harðlega gagnrýnt fyrir að bregðast seint og illa við vandanum,
með þeim afleiðingum að þúsundir
manna hafa drukknað í Miðjarðarhafinu. Meira en 35 þúsund manns

BARACK OBAMA Segir misheppnaða

árás hafa orðið tveimur gíslum að bana.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

frá því í gær að tveir aðrir bandarískir ríkisborgarar hafi einnig
látist í árásinni í janúar. Þeir hafi
hins vegar báðir verið liðsmenn Al
Kaída.
- gb

BORNIR TIL GRAFAR Á Möltu voru bornir til grafar 24 flóttamenn sem drukknuðu

eftir að bát þeirra hvolfdi út af ströndum Líbíu.

hafa reynt að fara yfir Miðjarðhafið það sem af er árinu, og þar af
hafa hátt á annað þúsund manns
drukknað.
Meðan á þessum fundarhöldum

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

stóð voru 24 flóttamenn bornir
til grafar á Möltu. Fólkið lét lífið
þegar bát hvolfdi undan ströndum
Líbíu nýverið.
- gb
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Eldgos hafið í Calbuco-eldfjallinu í Síle:

Öskuskýið veldur
íbúum áhyggjum
90
SÍLE Tvær miklar sprenging-

virk eldfjöll
ar urðu í eldfjallinu Calbuco í
eru í Síle
Síle, sú fyrri seinni part miðvikudags en sú seinni snemma
í gærmorgun. Með þessu hófst eldgos í fjallinu, sem síðast
bærði á sér fyrir 43 árum.
Úr fjallinu hefur þeyst gríðarmikið magn af ösku, sem
gæti tafið verulega fyrir flugumferð ásamt því að menga
vatn og jarðveg í nágrenninu. Einnig má búast við því að
andrúmsloftið verði lítt þolanlegt fólki með öndunarfærasjúkdóma.
Michelle Bastellet, forseti Síle, lýsti yfir neyðarástandi
og byrjað var á því að flytja 4.000 manns burt frá byggðum
í næsta nágrenni fjallsins.
Íbúar hafa verið hvattir til þess að halda sig inni við.
Neyðarráðstafanir hafa einnig verið gerðar í nágrannalandinu Argentínu.
Alls eru 90 virk eldfjöll í Síle og eldgos nokkuð algeng.
Einungis nokkrar vikur eru frá því síðast gaus þar, en þá
hófst eldgos í fjallinu Villarica. Þá þurfti einnig að flytja
þúsundir manna brott frá byggðum í nágrenninu.
Þrjú þessara eldfjalla þykja hættulegri en önnur og er
Calbuco eitt þeirra.
Síðast gaus í Calbuco árið 1972 en það var lítið gos.
Stærra gos kom úr því árið 1961, en alls hefur fjallið gosið
tíu sinnum frá árinu 1837.
- gb

ÓGNVEKJANDI Íbúar í Puerto Montt

fylgjast með eldsumbrotunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Markhönnun ehf

Kræsingar & kostakjör

GRÍSASNITSEL

KALKÚNAGRILLSN.

STJÖRNUGRÍS

GRILLKJÖT/POKI

-40% 1.555
Flott á grillið! ÁÐUR 2.591 KR/KG

-50% 1.149

ÁÐUR 2.298 KR/KG KG

GRÍSARIF

SÆNSK. HAKKABOLL. OLL.

BBQ

KR/KG

HVÍTLAUKSBRAUÐ

-33% 1.674

ÁÐUR 238 KR/PK

ÁÐUR 663 KR/PK

G

FORST./RASP/FROSIÐ SIÐ

-25% 179

-40% 398

ÁÐUR 998 KR/KG

LAMBAKÓTILETTUR UR

X-TRA, 2STK

RJÓMAÍS 1L

U

-33% 669

1.198

VANILLU, EMMESS

Í SÚRSÆTRI SÓSU

ÁÐUR 2.498 KR/KG KG

JUBBLY LOLLIES
3 TEG

-47% 197

ÁÐUR 372 KR/PK

MILKY WAY 350GR GR
CRISPY ROLLS

239

ÁÐUR 329 KR/PK

K

...fínt í frystinnnn
fyrir sumarið! ð!
CRACKER SAFAR 1L
3 TEGUNDIR

349

ÁÐUR 389 KR/STK

LAMB 1/2 SKROKKUR KUR
GRILLSAGAÐ KJÖT

-23% 999

T

ÁÐUR 1.298 KR/KG KG

Tilboðin gilda 24. - 26. apríl 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

n
!

Nýtt kortatímabil 22.apríl

KJÚKLINGALUNDIR

FAJITA SÓSA 2 TEG

1.092

269

-42%-38%

DISCOVERY, 100GR

DANPO, 700GR

ÁÐUR 299 KR/STK

ÁÐUR 1.761 KR/PK

KARTÖFLUBÁTAR

COOP JARÐARBER

SJÁVARKISTAN

-20% 398

-20% 255

ÁÐUR 319 KR/PK

KAFFI 400GR

OKKAR/ÓDÝRT

1.582

ÁÐUR 498 KR/PK

ÁÐUR 1.798 KR/KG

KANILSNÚÐUR

BYGGBRAUÐ

ILMANDI FÍNN

539

500 GR

-40% 119

ÁÐUR 599 KR/PK

Ávöxtur vikunnar
50% afsláttur!

ÝSUFLÖK ROÐL/BEINL

COOP, 900 GR

LAUSFRYST, 500GR

-36% 298

ÁÐUR 198 KR/STK

ÁÐUR 466 KR/STK

Sumarið er á næsta leyti !
FRISBÍDISKUR

FLUGDREKI-ÖRN

198

698

KR/STK

KR/STK

VATNSBYSSA
PERUR

ÁVÖXTUR VIKUNNAR

-50% 130

ÁÐUR 259 KR/KG

498
KR/STK

FATA & SKÓFLA

698
KR/STK

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

SKOÐUN
Þegar forskeytið sam- hvarf úr vitundinni:

Lagt til atlögu

F

átt er þreyttara en umræða um hvað umræðan sé
orðin slæm, aðeins sé talað til hnjóðs og uppbyggilegar
samræður séu af skornum skammti. Heimsósómakveðskapur er þreytandi til lengdar, ekki síst þar sem
hver kynslóð hefur verið þess fullviss að einmitt á
hennar tíma hafi heimur versnandi farið, Snorrabúð sé stekkur
orðinn. Mæli þarft eða þegi, segir í Hávamálum og oft og tíðum
telja einhverjir sig rísa yfir flatneskju umræðunnar, einmitt
með þau heilræði í huga, til að gefa öðrum ráð um hvernig sé
nú réttast að haga máli sínu. Að þessum orðum skrifuðum er
rétt að taka það fram að þetta er einmitt slíkur pistill.
Það er nefnilega eftirtektarvert hve áberandi það er orðið á
mörgum sviðum þjóðlífsins að
við erum hætt að hlusta hvert
á annað. Allt of oft líður manni
Kolbeinn
þannig í samræðum að viðÓttarsson Proppé
mælandi sé aðeins að bíða eftir
því að þú hættir að búa til hljóð
kolbeinn@frettabladid.is
með talfærunum svo hann geti
haldið áfram þar sem frá var horfið við að útmála sína skoðun
á málunum. Skoðun sem að sjálfsögðu er sú eina rétta.
Þetta er gott og blessað við eldhúsborðið, í heita pottinum og
meira að segja í umræðum á netinu. Jafnvel í leiðurum blaða.
En það er öllu verra þegar þeir sem hafa raunveruleg völd, þeir
sem kjörnir eru til að þinga um bestu og farsælustu leið fyrir
þjóðina, eru svo sanntrúaðir um eigið ágæti að ekki er nokkur
leið að eiga í skoðanaskiptum við þá.
Þeim sem fylgjast með störfum Alþingis Íslendinga, og samskiptum ríkisstjórnar og þingheims, er vorkunn þó þeir velti
því stundum fyrir sér hvort sá háttur sem Íslendingar hafa
valið að hafa á stjórnskipan sinni sé sá eini rétti.
Samskipti er sagt, en það er eitt af þessum orðum með forskeytinu sam- sem á að lýsa því að um eitthvað sameiginlegt
sé að ræða. Samtal, samræður, samvinna eru önnur slík orð,
að ekki sé minnst á samráð. Þessi orð eru hins vegar ekki mjög
lýsandi fyrir þá umræðu- og stjórnunarhefð sem virðist hafa
fest sig í sessi hér á landi, á þessum tímum tals, ræðna, vinnu
og ráðs.
Það er ekki þannig að þingmenn og ráðherrar ræði saman.
Nei, fólk heldur sínar ræður, oftar en ekki algjörlega án tillits
til þess hvað sá eða sú sem ræðunni er beint að í raun sagði,
nema þá helst til að sproksetja viðkomandi. Og samvinna og
samráð eru ekki praktíseruð, þeir sem ráða ráða einfaldlega í
krafti meirihlutans.
Eða af hverju virðist það koma ráðamönnum á óvart að
staðan á vinnumarkaðnum sé komin í óleysanlega hnút? Af
hverju er opnað á einhvers konar samráð um mögulega þjóðarsátt eftir að verkföll eru hafin og allt komið í óefni? Mögulega
vegna þess að list samráðsins er okkur týnd, en ráðinu kunnum
við að beita.
En kannski hefur þetta alltaf verið svona og engin breyting
orðið á. Kannski höfum við alltaf viljað að bókin sem um ævi
okkar verði skrifuð sé Lagt til atlögu eftir Hammond Innes
frekar en Dalalíf Guðrúnar frá Lundi.
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Fyrstar
Fimmtán konur hlutu á miðvikudag
jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs. Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra afhenti verðlaunin.
Konurnar voru valdar þar sem þær
hafa verið fyrstar núlifandi kvenna
til að gegna veigamiklum embættum
í íslenskum stjórnmálum, það
er sem forseti Alþingis, sem
ráðherra og sem formenn
þingflokka. Þessi verðlaun
eru ekkert nema jákvæð
og fullt tilefni til að
veita brautryðjendum
í jafnréttisbaráttu
viðurkenningar. Það
er hins vegar örlítið
kómískt hvernig
nokkrar þeirra voru
valdar.

Aðalfundur FAAS – félags áhugafólks og aðstandenda
Alzheimerssjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma verður haldinn mánudaginn 11. maí 2015 á Grand Hóteli,
Sigtúni 38, í Reykjavík og hefst hann kl. 17:00
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Vakin er athygli á að samkvæmt lögum FA AS hafa þeir
einir rét t til að sitja aðalfund sem lokið hafa greiðslu
árgjalds liðins árs.
Stjórn FAAS

Fyrst og ein
Þannig fékk Birgitta Jónsdóttir, núverandi kafteinn Pírata, viðurkenningu sem fyrsta konan til að gegna
embættum formanns þingflokks
Borgarahreyfingarinnar, Hreyfingarinnar og Pírata. Kómískt í ljósi
þess að engin hefur gegnt þessum
störfum á undan Birgittu
né á eftir–enda ekkert
til lengur sem heitir
Borgarahreyfingin
eða Hreyfingin.
Birgitta er jú samt
sem áður vel að því
komin að fá
viðurkenningu enda
mikill
dugnaðar-

forkur sem hefur komið þremur
stjórnmálaflokkum á legg. Sannkölluð
fyrirmynd fyrir íslenskar konur.

Sú fyrsta gleymdist
Þá fékk Hanna Birna Kristjánsdóttir
viðurkenningu sem fyrsta konan til
að gegna embætti innanríkisráðherra. Það er einnig spaugilegt í ljósi
þess að embættið er nýtt, aðeins
einn hefur sinnt því áður en það
var Ögmundur Jónasson. Embættið
hét áður dómsmálaráðherra og því
embætti hafa mýmargir karlmenn
sinnt. Aðeins ein kona gegndi
embætti dómsmálaráðherra. Það
var Ragna Árnadóttir í ríkisstjórn
Jóhönnu Sigurðardóttur. Ragna
gleymdist hins vegar og fékk
enga viðurkenningu.
fanney@frettabladid.is

HALLDÓR

Samhljómur gegn ójöfnuði
KJARAMÁL

Aðalfundur FAAS

24. apríl 2015 FÖSTUDAGUR

FRÁ DEGI
TIL DAGS

Árni Páll
Árnason
formaður
Samfylkingarinnar

Í Fréttablaðinu í vikunni kvartar formaður
Sjálfstæðisflokksins yfir því að það skorti á
samhljóm í kröfugerð samtaka launafólks
í yfirstandandi kjaradeilum. Hann segir:
„Það skortir alla samstöðu, það er enginn
samhljómur í kröfugerðinni.“
Þetta er ekki alls kostar rétt. Þrátt fyrir
ólíkar kröfur einstakra samtaka launafólks
er barátta gegn auknum ójöfnuði í samfélaginu það sem sameinar kröfugerð allra.
Ríkisstjórnin verður að taka þau skilaboð
til sín.
Best settu fyrirtækin hagnast sem aldrei
fyrr og arðgreiðslur og stjórnarlaun hækka
í engu samræmi við þau tilboð sem atvinnurekendur setja fram í kjaraviðræðunum.
Hækkun lágmarkslauna í 300 þúsund krónur á þremur árum er við slíkar aðstæður
hógvær krafa, enda samfélagslegt markmið okkar að atvinnurekstur hér sé það arðsamur að hann standi undir slíkum launum.
Það á að skipta hagnaði af rekstri með eðlilegum hætti milli launafólks og eigenda.
Bilið milli þeirra tekjulægstu og tekjuhæstu eykst, misskipting eigna eykst og
aðgerðir ríkisstjórnarinnar ýta enn frekar
undir þessa þróun. Lágtekjufólk og meðaltekjufólk ber að fullu kostnaðinn af hruni
krónunnar með launum sem eru verulega
lægri en í nágrannalöndunum. Stórfyrir-

➜ Öﬂugustu fyrirtækin og ríkustu

einstaklingarnir hafa fengið gríðarlegar skattalækkanir í tíð ríkisstjórnar ríka fólksins, sem velur
að nýta ekki auðveld tækifæri til
að aﬂa meiri tekna af auðlindum
þjóðarinnar.

tækin njóta hins vegar ávinningsins af
gengishruninu en leggja ekkert af mörkum á móti. Öflugustu fyrirtækin og ríkustu einstaklingarnir hafa fengið gríðarlegar skattalækkanir í tíð ríkisstjórnar
ríka fólksins, sem velur að nýta ekki auðveld tækifæri til að afla meiri tekna af auðlindum þjóðarinnar.
Einu sinni var vandamál Íslands að
atvinnuvegirnir stóðu ekki undir kaupi
sem fólki var sæmandi. Þá þurfti þjóðarátak um stórfelldar skipulagsbreytingar.
Nú á annað við. Daglega berast fréttir af
möguleikum okkar á að hafa gríðarlegan
arð af sameiginlegum auðlindum, ef arðinum væri rétt skipt. Ríkisstjórnin er helsti
þröskuldurinn á þeirri vegferð.
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| SKOÐUN |

FÖSTUDAGUR 24. apríl 2015

17

Landshornalýðurinn
Í DAG
Sif
Sigmarsdóttir
rithöfundur

Ég veit ekki á hverju ég átti von,
en þegar ég kom auga á Ísland á
landakorti í fjarska dróst ég að tvívíðri eftirmynd heimahaganna af
fyrirsjáanlegu þjóðarstolti Íslendingsins sem staddur er í útlöndum. Þetta var á gyðingasafninu í
Berlín. Landakortið reyndist gagnvirkt kort af heiminum. Ég greip
um bendil sem gerði gestum kleift
að beina ljósgeisla að hverju landi
fyrir sig. Ég miðaði á Ísland. Ljósmynd af Reykjavík kringum 1940
birtist á kortinu. Mér hlýnaði um
hjartarætur. En skyndilega lýstist
Ísland upp, náhvítt. Að mér setti
hroll. Nei, ekki hroll. Á sýningunni var rakin meðferð nasista
á gyðingum í Þriðja ríki Hitlers.
Allt vakti hroll. Þetta var eitthvað
persónulegra en hrollur. Þetta var
skömm.
„Nýmóðins tveggja
sentímetra belti“
Þann 8. maí árið 1938 birtist í
Morgunblaðinu hversdagslegur
listi yfir farþega sem siglt höfðu
með Brúarfossi til útlanda tveimur dögum fyrr. Upptalningin er
sakleysisleg: Hörður Gunnarsson,
Unnur Magnúsdóttir, Rottberger
og frú með tvö börn. En bak við
eitt þessara andlitslausu nafna er
hrollvekjandi saga.
Rúmri viku fyrr hafði mátt lesa
frétt í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni „Útlendingum vísað úr

landi“. Þar segir: „Lögreglan hefir
vísað úr landi þýskum Gyðingi,
Rotberger að nafni, og konu hans.
Verður hann látinn fara með næstu
ferð til útlanda.“ Blaðamaður
bætir við: „Það verður að fagna
því, að yfirvöldin skuli hafa tekið
rögg á sig gagnvart þeim landshornalýð, sem flækst hefir hingað
til lands í þeirri von, að ekkert
eftirlit væri haft með dvöl þeirra,
eins og tíðkast hefir í mörg ár.
Vonandi sjá yfirvöldin til þess, að
útlendingum verði sem minnst
veitt hjer landvistarleyfi og að það
fólk erlent, sem hjer er nú án landvistarleyfis, verði tafarlaust látið
fara úr landi.“
Hans Rottberger var þrjátíu og
tveggja ára Berlínarbúi. Hann
hafði flúið hingað til lands árið
1935 eftir að hafa verið fangelsaður og pyntaður í heimalandi sínu
fyrir að vera gyðingur. Kona hans,
Olga, og kornung dóttir þeirra
fylgdu í kjölfarið.
Rottberger-hjónin hófu hér
leðuriðju. Sé dagblöðum frá fyrirstríðsárum flett má gjarnan sjá
látlausar auglýsingar frá Leðurvöruverkstæði Hans Rottberger
sem býður til sölu „kventöskur
með lás og rennilás, seðlaveski,
buddur og nýmóðins tveggja sentímetra belti.“
En móttökur Íslendinga við þessum „landshornalýð“ voru óblíðar.
Sagnfræðingurinn Þór Whitehead
greinir frá í bók sinni Stríð fyrir
ströndum hvernig íslensk stjórnvöld brugðust við fyrirspurnum,
hjálparbeiðnum og neyðarköllum
flóttafólks sem leitaði undankomuleiða undan ofsóknum Hitlers.
Svar Íslendinga við slíku ákalli var
yfirleitt: Nei.
Í bók Þórs kemur fram að vorið

1938 hafi lögreglan bankað upp á
hjá Rottberger-hjónunum. Hún lokaði leðurverkstæðinu. Hans, Olgu
og börnum þeirra sem þá voru
orðin tvö var komið fyrir á gistiheimili Hjálpræðishersins. Nokkrum dögum síðar var fjölskyldan
rekin inn í lögreglubíl og hún flutt
um borð í Brúarfoss.
Smán íslenskrar þjóðar
Þessi smán íslenskrar þjóðar blasti
við mér á gyðingasafninu í Berlín.
Í ljós kom að gagnvirka kortið
veitti upplýsingar um hvernig móttökur gyðingar á flótta undan Hitler fengu í hverju landi fyrir sig.
„Ísland: Átti til að senda gyðinga
aftur til Þýskalands.“
Það varð Rottberger-hjónunum
líklega til lífs að Brúarfoss kom
við í Danmörku þar sem þeim tókst
að fá hæli. Ljóst er hvernig saga
þeirra hefði endað í Þýskalandi.
Viljum við vera skúrkar
eða hetjur?
Talið er að áttahundruð flóttamenn hafi látist aðfaranótt sunnudags þegar fiskibátur sökk undan
strönd Líbíu. 1.600 flóttamenn hafa
drukknað í Miðjarðarhafi það sem
af er ári að því er vitað er. Líklega
eru þeir mun fleiri.
Í október síðastliðnum var
björgunaraðgerðum Ítala á Miðjarðarhafi sem gengu undir nafninu Mare Nostrum hætt. Kostnaðurinn þótti of mikill og voru ríki
Evrópu ekki tilbúin til að taka þátt
í að fjármagna markvissa leit að
skipum eins og því sem sökk um
síðastliðna helgi svo bjarga mætti
flóttafólki. Jafnframt var talið að
björgunaraðgerðir myndu einfaldlega hvetja fólk til að leggja upp
í flóttaleiðangra. Má því segja að

Ársskýrslan
er opin öllum
Kynntu þér starfsemi og
afkomu Landsvirkjunar á
arsskyrsla2014.landsvirkjun.is
¶UBSMFHVNɊÚMMVOVNBVLOBFGUJSTQVSOFGUJS
ÓTMFOTLSJSBGPSLV ɊÚMCSFZUUBWJSLKVOBSLPTUJ
VNIWFSmTSBOOTØLOJSPHUSBVTUBɊÈSIBHTTUÚ̲V
fyrirtækis í eigu allra landsmanna.

Í ár eru 50 ár frá stofnun Landsvirkjunar. Búrfellsstöð var fyrsta
stórframkvæmd fyrirtækisins.
Opinn ársfundur Landsvirkjunar
verður 5. maí í Hörpu.
Allir velkomnir.

Ljós fordæmingar
kastar nú helköldum
bjarma á Ísland á gyðingasafninu í Berlín. Skömm
þeirra landa sem ekki vildu
hjálpa gyðingum í neyð mun
seint gleymast. Við Íslendingar virðumst hins vegar
ekki ætla að læra af sögunni.
stefna Evrópu í ástandinu á Miðjarðarhafi hafi verið að leyfa fólki
að drukkna öðrum til varnaðar.
Ljós fordæmingar kastar nú helköldum bjarma á Ísland á gyðingasafninu í Berlín. Skömm þeirra
landa sem ekki vildu hjálpa gyðingum í neyð mun seint gleymast.
Við Íslendingar virðumst hins
vegar ekki ætla að læra af sögunni. Maher-Alhappal, flóttamaður
sem kom hingað til lands í nóvember síðastliðnum, sagði frá því í
viðtali fyrr í mánuðinum hvernig hann lifði af þegar bátur með
fjörutíu manns innanborðs sökk á
Miðjarðarhafinu. Hann var einn af
sex sem lifðu slysið af. Útlendingastofnun hefur synjað Maher um
dvalarleyfi.
Dómur sögunnar liggur fyrir.
Íslensk stjórnvöld sem ráku Rottberger-hjónin burt eru álitin
skúrkar. Þeir sem hjálpuðu gyðingum í síðari heimsstyrjöldinni eru
hetjur. Að sama skapi munu komandi kynslóðir dæma okkur út frá
viðbrögðum okkar við neyð þess
fólks sem leggur nú líf sitt undir
til að flýja stríð, ofsóknir og neyð.
Hvort viljum við vera, skúrkar eða
hetjur?

AF NETINU
Tvær mömmur og
tveir pabbar
„Sumir krakkar
eiga tvær mömmur
eða tvo pabba“
yrði væntanlega
samantektin á hinsegin fræðslu á yngsta
stigi grunnskóla og vonandi hjálpar
það til að koma í veg fyrir að þeir
krakkar sem eiga hinsegin foreldra
lendi í einelti út af því. Þessi litla
viðbót við skólakerfið myndi svo
sannarlega ekki umturna skólakerfinu. Hún myndi samt líklega stuðla
að því að börn væru meðvitaðri
um fjölbreytileika mannlífsins og
gera lífið auðveldara fyrir þau börn
sem eiga hinsegin foreldra eða eru
hinsegin sjálf.
stundin.is
Rafn Steingrímsson

Veðrinu skítsama um
okkur
Á Íslandi hefur
löngum þótt gott
ráð að klæða sig
eftir veðri. Víðast
hvar annars staðar
dugir að klæða sig
eftir dagatalinu. Á sumardaginn
fyrsta–er sannarlega ekki alltaf
hægt að treysta á að það sé komin
sól og blíða. Þvert á móti er allt
eins víst að hinn svokallaði sumardagur fyrsti eigi jafnmikið skylt við
harðneskjulegan vetur eins og blítt
vorið. Veðrinu hér á landi er skítsama um dagatalið.
deiglan.is
Þórlindur Kjartansson
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1800 Bókasafn Bandaríkjaþings var opnað eftir að John Adams
forseti veitti fimm þúsund dali til kaupa á bókum.

Umsátur var í menntamálaráðuneyti

1840 Sveinn Pálsson lést
þennan dag, en hann var
íslenskur læknir og náttúrufræðingur mikill. Hann
stundaði umfangsmiklar rannsóknir og var forsprakki á heimsvísu í að
átta sig á eðli skriðjökla.
Hann hafði mikinn áhuga
á gervigígum og setti fram
kenningu varðandi þá árið
1793, að þeir mynduðust
við gufusprengingar. Það
varð þó ekki viðurkennt fyrr
en 1950. Sveinn var jafnframt fyrstur manna til að
ganga á Öræfajökul. Dagur
umhverfisins er tileinkaður
honum, en hann var fyrstur
til að láta í sér heyra varðandi yfirvofandi eyðingu
skóglendis á Íslandi.

Ungmenni lögðu undir sig gangana framan
við skrifstofur menntamálaráðuneytisins
þennan dag árið 1970.
Þau voru að lýsa stuðningi sínum við
námslaunakröfur íslenskra námsmanna
erlendis en ellefu þeirra höfðu nokkrum
dögum fyrr ráðist inn í sendiráð Íslands í
Stokkhólmi til að mótmæla bágum kjörum.
Unga fólkið í menntamálaráðuneytinu var
úr nokkrum framhaldsskólum og sat sem
fastast á göngum þannig að starfsfólk komst
ekki milli herbergja og þeir sem áttu erindi í
ráðuneytið komust ekki inn.
Ekkert var að gert fyrst í stað en þar kom
að lögreglan bar fólk út úr húsinu eftir að
hafa beðið það að fara með góðu. Urðu þá
miklar stimpingar og voru sex piltar og ein
stúlka flutt í fangageymslu en var sleppt
eftir stutta viðdvöl.
Þrír piltar og ein stúlka þurftu á slysavarðstofuna.

1904 40 ára banni yfir frjálsum fjölmiðlum í Litháen var aflétt.
1913 Woolworth-byggingin í New York var opnuð.
1914 Dauðadómur var kveðinn upp í síðasta sinn á Íslandi en
síðar breytt í ævilangt fangelsi.
1953 Elísabet II Bretadrottning sló Winston Churchill til riddara.
1965 Borgarastyrjöldin í Dóminíska lýðveldinu hófst.
1968 Márítíus varð fullgildur meðlimur í Sameinuðu þjóðunum.
1977 Tékkneski stórmeistarinn í skák, Vlastimil Hort, setti
heimsmet í fjöltefli á Seltjarnarnesi þegar hann tefldi við 550
manns á rúmum sólarhring.
1978 Dr. Jóhannes Nordal seðlabankastjóri skýrði frá athugun Seðlabankans á
nýjum gjaldmiðli sem
yrði hundrað sinnum
verðmeiri en núgildandi
króna.
1980 Bandaríkjamenn
reyndu að frelsa 52
bandaríska gísla sem
voru í haldi í Teheran, höfuðborg Írans.
Leiðangurinn mistókst
og engum gíslum var
bjargað en átta bandarískir hermenn létu
lífið.
1982 Jón Páll Sigmarsson setti tvö Evrópumet á móti í Sjónvarpinu.
1994 Magnús Scheving
náði öðru sæti á heimsmeistaramóti í þolfimi,
sem haldið var í Japan.
2009 Varað var við
svínaflensufaraldri.
2005 Kardinálinn
Joseph Ratzinger tók
við embætti sem 265.
páfi rómversku kirkjunnar og tók sér nafnið
Benedikt páfi XVI.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURBJÖRN ÖGMUNDSSON

SÖNGKONAN „Nú verður ball og ég vona að fólk sé tilbúið að koma og taka sporið,“ segir Helena.

MYND/AUÐUNN

Finnst alltaf gaman að
syngja á böllum
Dansfólk sunnan heiða getur farið að pússa skóna því Helena Eyjólfs ætlar að syngja
með útvöldum hljóðfæraleikurum á balli á Sögu annað kvöld, laugardag.
„Ég er á leið suður til að syngja í
Súlnasal Hótels Sögu annað kvöld með
strákunum. Síðast vorum við með tónleika og ball, nú verður bara ball og
ég vona að fólk sé tilbúið að koma og
taka sporið,“ segir Helena Eyjólfsdótt-

ir söngkona hress. Hún býr á Akureyri
og segist alltaf troða upp þar öðru
hvoru.
Helena er ein vinsælasta dægurlagasöngkona landsins og kom fram
með danshljómsveitum flest kvöld

vikunnar þegar ballmenningin var
í hámarki. Hún minnist þeirra daga
með gleði. „Mér finnst alltaf gaman að
syngja á böllum, þar er ég algerlega á
heimavelli og hef unun af að sjá fólk
svífa um gólfið í takt við tónana.“ - gun

Lindasíðu 2, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 18. apríl.
Útför hans fer fram frá Glerárkirkju
þriðjudaginn 28. apríl kl. 13.30.
Sigurjón Sigurbjörnsson
Jónína Kristín Ólafsdóttir
Sveinbjörn Ö. Sigurbjörnsson Helena Sólrún
Hilmarsdóttir
Ingunn Sigurbjörnsdóttir
Geir Óskarsson
afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

BÁRA SIGURÐARDÓTTIR
frá Bólstað í Vestmannaeyjum,

verður jarðsungin frá Áskirkju mánudaginn
27. apríl kl. 13.
Auðbjörg Pálsdóttir
Guðjón Norðdahl
Gísli Pálsson
Guðný Guðbjörnsdóttir
Karl Pálsson
Ólöf Sigurðardóttir
Lilja Pálsdóttir
Halldór Sighvatsson
barnabörn og barnabarnbörn.

Megasarafmæli á menningarkvöldi
Bókakaffi á Selfossi efnir til menningardagskrár í kvöld í tilefni af hátíðinni Vor í Árborg.
Sjötugsafmælis Megasar verður minnst í menningardagskrá Bókakaffis á Selfossi í kvöld, 24. apríl. Þar
mun Óttar Guðmundsson fjalla um skáldið og listamanninn Megas og kynna bókina um hann, Viðrini
veit ég mig vera, sem kom út í tilefni afmælisins.
Jóhanna Þórhallsdóttir syngur líka nokkur af lögum
meistarans.
Ari Trausti Guðmundsson ljóðskáld kynnir líka
nýja ljóðabók sína, Fardaga, sem gefin er út af Bókakaffinu.
Þá mæta á staðinn rithöfundar frá Gullkistunni
á Laugarvatni en þar dvelja erlendir listamenn við
störf sín. Jón Özur Snorrason kynnir Gullkistuna og
hin erlendu skáld.
Húsið verður opnað klukkan 20 en upplesturinn
hefst klukkan 20.30.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir meðan húsrúm leyfir. Bókaútsala á staðnum í tilefni af Vori í
Árborg.
- gun

MEISTARINN

Megas verður
hylltur í ræðu og
söng á Selfossi í
kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DIMMALIMM
Prinsessan Dimmalimm verður í forgrunni á tónleikum Litla
tónsprotans á laugardaginn klukkan 14 í Eldborgarsal Hörpu.
Sinfóníuhljómsveit Íslands spilar falleg lög en á meðan
verða birtar myndir eftir listmálarann Mugg, sem
samdi ævintýrið um Dimmalimm árið 1921.

KAREN LIEN
og starfsfólk
Kínahofsins bjóða
upp á fjölbreytt og
girnilegt hádegisverðarhlaðborð alla
virka daga.
MYND/GVA

ALLIR FARA METTIR
OG ÁNÆGÐIR ÚT

Sumarfrakkar
í úrvali

KÍNAHOFIÐ KYNNIR Kínahofið í Kópavogi er veitingastaður með langa sögu.
Matargerðin einkennist af ferskleika og fjölbreytni og er verði stillt í hóf.

K

Verð
23.900 .-

Skoðið laxdal.is/yfirhafnir
Yfirhafnir

laxdal.is
Laugavegi 63 • S: 551 4422

Vertu vinur á
Vertu
vinur á
Facebook
Facebook

ínahofið á Nýbýlavegi 22 er 27 ára gamall
veitingastaður á þessu ári. Kínahofið hefur
verið á sama stað í öll þessi ár. Fyrir fimm
árum komu nýir eigendur að veitingahúsinu en
matreiðslan er sú sama. „Sami matreiðslumaðurinn
hefur séð um eldamennskuna frá upphafi og er enn
hjá okkur,“ segir Karen Lien, eigandi Kínahofsins.
„Vesturlandabúum þykir matarmenning Kínverja
varla framandi lengur og austurlenskir matsölustaðir eru orðnir fjölmargir á Íslandi. Þó eru ekki
margir sem hafa kínverska matseld að sérstöðu.
Eldamennskan í Kínahofinu kemur frá Szechuanhéraði og einkennist af frekar mildum kryddum
sem flestum ætti að líka við. Á matseðlinum okkar
er fjöldi rétta með lambakjöti, kjúklingi, svínakjöti
og nautakjöti. Einnig eru fiskréttir og humarréttir
á matseðlinum. Einnig er að sjálfsögðu hin vinsæla
Peking-önd fáanleg auk ýmissa fjölbreyttra rétta,“
segir Karen og brosir.
Matseðil Kínahofsins er hægt að skoða á heima-

síðunni kinahofid.is. „Einkenni eldamennskunnar
í Kínahofinu er ferskleiki, allt hráefni er nýtt og
ferskt og allt er unnið frá grunni á staðnum. Til
dæmis eru ýmsar sósur notaðar með matnum okkar og eru þær búnar til daglega hér á staðnum.“
Boðið er upp á heimsendingarþjónustu frá Kínahofinu en einnig er afar vinsælt að taka matinn með
heim. Hægt er að koma og kaupa tilboð dagsins
eða velja rétt og tekur þá yfirleitt innan við tíu til
fimmtán mínútur að matbúa pöntunina.
„Nýlega settum við upp hádegishlaðborð með
átta réttum sem er orðið ákaflega vinsælt. Hjá okkur er opið í hádeginu á virkum dögum frá klukkan
ellefu til tvö. Síðari hluta dags er opið frá fimm til
tíu á kvöldin. Það hefur alltaf einkennt Kínahofið að
verði sé stillt í hóf og fólk fái mikið fyrir peninginn.
Markmið okkar er að allir fari mettir og ánægðir
héðan út. Til dæmis kostar hádegishlaðborðið ekki
nema 1.590 krónur sem þykir afar hagstætt,“ segir
Karen.

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Jeep Cherokee Dísel Árgerð 2014.
Ekinn 21þ.km. Sjálfsk. Dísel. 170 hö.
Mjög vel búið eintak. Er á staðnum.
Verð 7.980.000kr. Raðnr 157081. Sjá á
www.stora.is

BMW 730D M-Tech: M-útlit,
M-innrétting, M-fjöðrun og20”M
felgur Árg 2011, ek 51 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Einn fallegasti BMW
landsins!! Verð 12.990þ Rnr.100367.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

2015 NÝIR JEEP CHEROKEE
4X4
Stórglæsilegir, V6 272hö og 184hö
4cyl, 9 gíra sjálfskiptir, Hlaðnir lúxus
og tækni búnaði t.d. Leggur sjálfur í
stæði, Adaptive cruise control omfl,
Kynningarverð aðeins frá 8.490þkr,
Komdu og skoðaðu, Eru í salnum,
ATH Getum útvegað allar gerið af
Cherokee,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15
http://www.isband.is

BÍLL DAGSINS !!!
Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem
henta vel fyrir íslenskar aðstæður.
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28”
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is
Toyota Yaris Hybrid - NÝTT Árgerð
2015. Erum að fá nokkra á lager.
Takmarkað upplag. Verð aðeins
3.090.000kr. Raðnúmer 156735. Sjá
nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

Save the Children á Íslandi

MERCEDES-BENZ Glk+ 220 cdi
4matic.
Árgerð 2014, ekinn 33 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.Ásett 7.990.000 Tilb.
6.990.000. Bíllinn er á staðnum
Rnr.210437.

MERCEDES-BENZ Sprinter 316 cdi
4x2.
Árgerð 2013, ekinn 38 Þ.KM, dísel, 7
gírar. Verð 4.690.000.- án vsk
TILBOÐ 3.980.000.án vsk
Rnr.286652.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

Reykjanebæ | Sími 420 0400

Til sölu

notaðir húsbílar

25. apríl - 26. apríl kl. 11:00 - 16:00
Komdu og skoðaðu notaða húsbíla. Léttar veitingar í boði.
Mikið úrval. Verð frá kr. 4.400.000.
Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara.
ÚRVALS BÍLAR Á FRÁBÆRU VERÐI
I
UK M
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U
KA R ÖLL
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G
FYL ELDU
S
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Bolafótur 1
Njarðvík
Reykjanesbær

7767600
(eng) 7817600
(isl)

.....góðar fréttir fyrir umhverfið

Líﬁð

Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur
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Þorbjörg Ingveldardóttir
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Eva Laufey Kjaran
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TILHEYRANDI 8

Tíska og trend
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ÚFF, ÉG ER SVO ÚTROÐIN
OG VIÐ ÞAÐ AÐ SPRINGA
Friðrika Hjördís
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

VEL HANNAÐUR
LAGALISTI
Hildur Steinþórsdóttir er arkitekt sem hlustar á fjölbreytta
tónlist, allt eftir því hvað hentar hverju sinni. Hér gefur hún
lesendum hljóminn af hefðbundinni vinnuviku sem endar
á söng og dansi og almennri
gleði.
SPANDAU BALLET
GOLD
KING KUNTA
KENDRICK LAMAR
KIRK FRANKLIN
SEPTEMBER
BLACK SMOKER
PIEMONT
JAKOB BRO
TERRACE PLACE
NICK DRAKE
BRYTER LAYTER
BJÖRK
BLACK LAKE
LEFT HAND FREE OG
ALT-J
THIS IS ALL YOURS
ALL SAINT
NEVER EVER
JAY Z OG ALICIA
KEYS
EMPIRE STATE OF MIND

Um og eftir páskafríið töluðu margir um að hafa heyrt
sig fitna yfir hátíðina og
skilja ekki hvernig hægt væri
að bæta á sig á svona miklu
á stuttum tíma. Við skulum
halda því til haga að þetta voru
nú bara einn eða tveir aðilar hérna í vinnunni hjá mér en
ekki faraldur, allavega ekki að
mér vitandi. Undirskrifuð sá
aftur á móti lítinn mun á félögunum en horfði á þá með samúðaraugum og jánkaði til samþykkis því að þekkja til fyrrnefnds kvilla. Í aðstæðum sem
þessum hef ég stundum velt því
fyrir mér hversu mikið sé hægt
að bæta á sig á örfáum dögum,
svona í raun og veru.
Samkvæmt þeim sem vita
betur en ég í þessum fræðum
er ekki í raun hægt að þyngjast um einhver kíló á einni
helgi nema að vel sé haldið á
spöðunum. Fyrir meðaljóninn
sem hreyfir sig að meðaltali
tvisvar í viku og borðar eðlilega fæðu með örlitlum frávikum tekur það þrjár til fjórar
vikur að detta úr því fína formi
sem hann var í hætti hann að
mæta í ræktina en heldur uppi
fyrri lífsstíl í mataræði. Ef
aftur á móti eðaljóninn, sá sem
æfir oftar en fjórum sinnum í
viku, hættir að hreyfa sig eins
og áður finnur hann fyrr fyrir
áhrifum af hreyfingarleysinu.
Hreyfingarleysi hefur svo
aftur á móti ekki einungis áhrif á vigtina heldur einnig innra kerfi líkamanns eins
og til dæmis æðakerfi, andlega
heilsu, bein- og vöðvavefi. Svo
er það nú líka löngum sannað
að líkaminn hrörni fyrr hreyfir

þú þig ekki. Kyrrseta er böl nútímamannsins og ættum við að
hafa það hugfast hvern dag að
koma við einhvers konar hreyfingu hversu lítil sem hún er. Ef
þú getur ekki skokkað, farðu
þá í sund eða hjólatúr. Ef veðrið er að plaga þig gerðu þá æf-

ingar heima í stofu eða farðu
á líkamsræktarstöðvar. Skiptu
lyftunni út fyrir stigann,
gakktu lengri leiðina eða byrjaðu daginn á því að gera tíu
armbeygjur. Það er aldrei of
seint að byrja á einhverju sem
gerir þér gott.

„Kyrrseta er böl
nútímamannsins og
ættum við að hafa það
hugfast hvern dag.“

Viltu fá háræðaslit fjarlægt?
Snyrtistofan Hafblik er með lausnina.
Hef náð 100% árangri af öllum meðferðum í mörg ár.

LÍFIÐ MÆLIR MEÐ
Fyrir

Eftir

TILBOÐ
2x30 mín. meðferð

3x30 mín. meðferð

10% afsláttur

15% afsláttur

Fyrir

Eftir
Snyrtistofan Hafblik • Ármúli 21 • sími: 893-0098

BARNAMENNINGARHÁTÍÐINNI
Nú stendur yfir Barnamenningarhátíð í Reykjavík og er
hún stútfull af alls kyns viðburðum fyrir börn og unglinga og
aðstandendur þeirra. Þið getið lært að búa til hljóðfæri úr rusli, farið í
ratleik á Sjóminjasafninu og skoðað furðudýr barna í myndum, skúlptúrum og
búningum í Ráðhúsinu. Allir viðburðir eru gestum að kostnaðarlausu. Í Iðnó við tjörnina
verður Ævintýrahöll sem hýsir miðstöð hátíðarinnar og verður þar þétt dagskrá
þar sem hver og einn ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Viðburðir
verða víða um höfuðborgina og er vissara að kynna sér dagskrána
á vef hátíðarinnar, www.barnamenningarhatid.is.
Það er því um að gera að hóa saman
fjölskyldunni og gera sér
glaðan dag.

Líﬁð
www.visir.is/lifid

ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
Umsjón Friðrika Hjördís Geirsdóttir rikka@365.is ● Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is ● Auglýsingar Atli Bergmann atlib@365.is
Hönnun Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is ● Forsíðumynd Ernir Eyjólfsson

Náttúruleg lausn við áhrifum tíðahvarfa
Staðfest með rannsóknum sl. 14 ára
- vinnur á einkennum tíðahvarfa kvenna.
Inniheldur staðlað tofu extract, ekki
erfðabreytt (GMO frítt)
Náttúruleg lausn fyrir konur án hormóna.

„Léttara skap og betri
svefn“
-Bryndís Guðmundsóttir
„Allt annað líf og betri
svefn“
-Soffía Káradóttir
„Femarelle bjargaði líðan
minni“
-Valgerður Kummer
Erlingsdóttir
Å/DXVYLåYHUNMDO\ÀQ
þvílíkur munur“
-Kolbrún Jóhannsdóttir

4 • LÍFIÐ 24. APRÍL 2015

Heilsuvísir

ER TIL UPPSKRIFT AÐ ÁRANGRI?
Það er jákvætt og gott að eiga fyrirmynd sem hvetur mann áfram í lífinu og gefur manni hugmyndir að betra líferni. Skipulag skiptir
höfuðmáli þegar hugað er að betri heilsu svo að ekki freistist maður til að narta í óhollustu sem sækir að manni síðla dags.
Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur

Margoft sjáum við fólk sem við
lítum upp til. Sumir líta upp til
fólks sem vegnar vel í atvinnulífinu, aðrir líta upp til þeirra sem
virðast alltaf þora að gera það sem
þeir vilja og enn aðrir líta upp til
þeirra sem virðast alltaf ná að
halda sér á beinu brautinni þegar
kemur að heilsusamlegum lífsstíl. Það er gott og hollt að hafa
einhverja jákvæða fyrirmynd til
að líta upp til svo lengi sem fyrirmyndin hvetur mann áfram í þeim
lífsháttum sem maður sækist eftir
en dregur ekki úr manni kraftinn.
Ég hef lengi fylgst með fólki
sem hefur náð að gera líkamsrækt
að lífsstíl og skemmtun en ekki
kvöð. Ég hef einnig lagt það í vana
minn að fylgjast með þeim sem ná
að halda uppi aga þegar kemur að
hollu mataræði og reynt að tileinka
mér venjur þeirra. Að fá hugmyndir frá öðrum getur verið ómetanlegt þegar manni finnst maður
standa í stað eða þegar maður nær
ekki markmiðum sínum. Ég ætla
því að gefa ykkur nokkur góð ráð
sem ég hef náð að tileinka mér í
gegnum árin í sambandi við heilbrigðan lífsstíl.

Skipulag skiptir öllu máli
Þegar kemur að bæði hreyfingu
og mataræði skiptir skipulagið höfuðmáli. Settu fötin í íþróttatöskuna áður en þú ferð að sofa og
taktu hana með þér í vinnuna svo
þú þurfir ekki að koma heim áður
en þú ferð að hreyfa þig. Þegar
þú ert komin heim ertu mun líklegri til þess að setjast í sófann og
nenna ekki að standa upp aftur. Ef
þú ferð út að hlaupa eða gerir æfingar heima hjá þér vertu þá búin
að ákveða hvenær þú ætlar að
gera það og stattu við það. Í sambandi við mataræðið er mikilvægt
að nota kvöldin áður en maður fer

Pakkaðu fjölbreyttu nesti og undirbúðu það kvöldinu áður svo auðvelt sé að kippa því með sér, það dregur úr líkum á að þú grípir í óhollustu milli mála.

að sofa í að gera nesti. Í fyrsta lagi
eru minni líkur á því að þú stelist
í lúguna á AktuTaktu ef þú tekur
nesti með þér og í öðru lagi er alltaf hætta á því að þú vaknir seint og
náir ekki að gera nestið um morguninn svo vendu þig á að gera það
alltaf áður en þú ferð að sofa. Það
er einnig góð regla að kaupa inn
fyrir vikuna og eiga alltaf hollan
og góðan mat í ísskápnum.

Vertu með æfingaáætlun
Ég mæli eindregið með því að vera

með æfingaáætlun að minnsta
kosti mánuð fram í tímann svo þú
vitir hvað þú ert að fara að gera
á æfingunni og af hverju þú ert
að gera það. Það gerir æfinguna
bæði skemmtilegri, þú veist alltaf
hvað þú átt mikið eftir og þú getur
ekki farið í einhverjar rökræður
við púkann í höfðinu um að nú sé
komið nóg.

80 prósentin skipta máli
Ég hef reynt að tileinka mér þá
reglu að það sem ég geri og borða

80 prósent af tímanum sé það sem
skipti máli. Ef ég mæti reglulega á
mínar æfingar og borða reglulega
hollan og góðan mat skiptir ekki
máli þótt ég fái mér súkkulaðibita
í afmælinu sem ég fer í eða panti
mér pitsu eitt kvöldið. Það skiptir ekki máli vegna þess að ég stend
alltaf upp aftur og held áfram að
borða hollan mat og mæta á æfingar.
Þetta er aðeins brot af þeim
venjum sem ég hef tileinkað mér
og mun ég deila með ykkur fleiri
ráðum í næsta pistli!

„Ef ég mæti reglulega
á æfingar og borða
hollan og góðan mat,
skiptir ekki máli þótt
ég fái mér súkkulaðibita í afmælinu sem
ég fer í eða panti mér
pitsu eitt kvöldið.“

STÆRSTI BUMBAN FER Í BIKINÍ
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Sumardagurinn fyrsti runninn upp
og ég ekki komin í bikinílíkamann.
Væri það ekki þægilegt ef maður
gæti gert við líkamann eins og gert
er með yfirhafnir og bara skipt
honum út eftir árstíðum? Þykkur
og góður feldur fyrir kaldan vetur
og svo stæltur líkami og glansandi
skinn fyrir hlýtt sumar. Reyndar
er kannski best að hafa sem fæst
orð um væntanleg hitastig komandi
sumars. Hvað um það. Nú styttist í
fáklæddari tíð og þá er mikilvægt
að misbjóða ekki öðru fólki með
ógeðslegum líkama með hárum á
alls konar stöðum, appelsínuhúð og
fellingum. Ef þú ætlar að vera ógeð,
nennirðu þá að sleppa því að fara
í sund svo við hin þurfum ekki að
horfa upp á þennan hrylling. Líkami minn er ekki minn. Hann er
fyrir aðra að horfa á og dæma og
hugsa um og betrumbæta. Eða er
þetta allt í hausnum á mér?
Ég rökræði oft við bumbuna
mína. Bumbuna langar í kleinuhring en áttar sig svo á því að heilinn byrstir sig og öskrar epli, epli,
epli. Bumban nær oftast að yfirkeyra heilann og treður í sig bakkelsinu í einum bita áður en heilinn
áttar sig á því hvað hafi gerst. Þetta
með bumbuna og hin eilífu aukakíló veldur mér heilapúsli. Ég held
að maður fái aldrei að vera alveg
ánægður með mann eins og maður
er. Ég held að það sé alltaf eitthvað
sem hægt sé að bæta og betrumbæta, allavega samkvæmt öðrum.
Ég er ein þeirra sem voru fram

eftir öllu með unglingabólur (eða
bara bólur) og enn kíkja þær við og
svo var ég líka með teina. Ég þekki
það mjög vel að fá athugasemdir frá
öðrum um hvernig ég lít út og hvað
ég gæti verið sæt ef ég bara … Ef
þú bara ferð aðeins í ræktina sagði
góð vinkona, ef þú bara hvíttar
tennurnar sagði tannlæknirinn, ef
þú bara prófar þetta krem og tekur
þessi lyf sagði húðlæknirinn, ef þú
bara borðar salat og drekkur tíu
vatnsglös á dag sagði fyrrverandi
módelið, ef þú bara plokkar augabrúnirnar og ferð reglulega í litun
sagði klipparinn, ef þú bara kaupir
föt sem fela bumbuna sagði búðarkonan, ef þú bara.
Sorrí (samt ekki) hvað ég er ljót
fyrir ykkur hin sem þurfið að horfa
á mig. Það er ekki í eðli okkar að
hafa gagnrýna skoðun á holdafari
og útliti fólks heldur ölum við það
upp. Frá unga aldri hótum við börnum því að allir séu að horfa og þau
þurfi að passa hvað öðrum finnist,

„Sorrí (samt ekki) hvað
ég er ljót fyrir ykkur
hin sem þurfið að
horfa á mig.”
ekki vilja þau láta hía á sig. Það fer
svo mikill tími og orka og sálarangist í að vera til og líta vel út fyrir
aðra. Hvernig væri að líða bara vel
og sjá lengra en hulstur sálarinnar
sem er mismjúkt og misloðið? Bikiní gerir ekki kröfur um sérlíkama
heldur bara líkama, punktur.
VILTU SPYRJA UM KYNLÍF?
Ef þú hefur spurningu um
kynlíf þá getur þú sent
Siggu Dögg póst og
spurningin þín gæti birst í
Fréttablaðinu.
sigga@siggadogg.is
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Þorbjörg breytti nýlega eftirnafni sínu úr
Hafsteinsdóttir í Ingveldardóttir en að
eigin sögn þá endurspeglar breytingin virðingu fyrir Ingveldi, móður hennar.

Þorbjörg Ingveldardóttir er mörgum kunn fyrir
frumkvöðlastarf á sviði heilsu og var nýlega valin
ein af hundrað áhrifamestu konum í heiminum í
þeim geira. Hún er með annan fótinn í Danmörku
þar sem dætur hennar búa og hinn á Íslandi þar
sem hún kennir Íslendingum að ná betri líðan
með einföldum og hnitmiðuðum ráðum.

Friðrika Hjördís
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

Þ

orbjörg Ingveldardóttir er fædd og uppalin í
miðbæ Reykjavíkur hjá
einstæðri og útivinnandi
fjögurra barna móður.
Foreldrar hennar skildu þegar
hún var ung að árum og missti
hún þá að mestu niður samskiptin við föður sinn sem áttu þó
síðar eftir að glæðast um stund
eftir að hún varð sjálf foreldri.
„Faðir minn var bryti á Suðurlandinu sem sökk í Atlantshafi á
jólanótt 1986. Þarna var ég tuttugu og fimm ára gömul með tvö
ung börn og bjó í Danmörku.
Þetta var mikið áfall fyrir mig
þrátt fyrir að samskiptin hefðu
verið af skornum skammti stóran
hluta af mínu lífi. Ég sakna þess
þó sárt að hafa ekki fengið tækifæri til að kynnast honum betur,“
segir Þorbjörg.
Til Vestfjarða á okkar kona
ættir að rekja, nánar tiltekið til Sæbóls í Aðalvík sem nú er
komið í eyði. Hún sækir reglulega á slóðir forfeðranna til þess
að fylla sig af andagift og góðri
orku. „Þetta er mjög sérstakur
staður í mínum huga og sæki ég
þaðan mikinn innblástur í kyrrðina, fegurðina og ekki síður í
sagnir móður minnar af oft og
tíðum viðburðaríkum uppvaxtarárum hennar.“ Móðir Þorbjargar átti og rak til langs tíma hárgreiðslustofuna Ingu á Skólavörðustíg og fleiri stöðum. „Ég
fyllist stolti og virðingu þegar
ég horfi til baka yfir liðna tíð á
móður mína sem bar þennan búskap á höndum sér og okkur
systkinin sem aldrei fundum

fyrir skorti á nokkrum hlut.“ Þorbjörg breytti nýlega eftirnafni
sínu úr Hafsteinsdóttir í Ingveldardóttir en að eigin sögn
endurspeglar breytingin virðingu fyrir Ingveldi, móður hennar, og upprunanum. „Það er stór
ákvörðun að breyta eftirnafni
en þetta gerði ég til þess að upphefja móður mína en hún er mín
stærsta og sterkasta fyrirmynd.“

Á undan sinni samtíð
Þorbjörg hefur búið í Danmörku
í þrjátíu og fimm ár en hennar
fyrstu kynni af landinu fékk hún
ung að árum. „Þegar ég var fjögurra ára var ég svo lánsöm að fá
að vera sumarlangt hjá móðursystur minni á Norður-Sjálandi.
Eftir það bjó ég reglulega hjá
henni á sumrin en flutti svo alfarið til Kaupmannahafnar átján ára
gömul þar sem ég kláraði stúdentsprófið. Að því loknu lagði ég
svo land undir fót og ferðaðist um
heiminn.“ Í ferðalaginu kviknaði áhugi Þorbjargar á lífsorkunni og ólíkum menningarheimum. „Ég ferðaðist um Marokkó í
nokkra mánuði og varð heilluð af
krydd- og jurtamörkuðum. Þar
lærði ég mikið um hvernig má
nota krydd og jurtir til lækninga
en þetta var algjörlega nýr heimur fyrir mér,“ segir Þorbjörg.
Eftir að Þorbjörg og þáverandi
maðurinn hennar sneru heim til
Danmerkur eignuðust þau elstu
dóttur sína, Ástu Leu, og fljótlega
varð Þorbjörg ólétt að miðjudótturinni, Idu Björk. Á svipuðum
tíma bauðst þeim einstakt tækifæri sem lífsins ómögulegt var að
hafna fyrir fólk sem þyrsti í frekari fróðleik um framandi slóðir.
„Föður stelpnanna bauðst starf
sem kennari í Alsír og með góðar

Ein
ákvörðun
getur öllu

breytt

jjj!T__eT[X\__!\f

Þetta var mikið áfall
fyrir mig þrátt fyrir
að samskiptin hefðu
verið af skornum
skammti stóran hluta
af mínu lífi.

Þetta er mikill heiður
og ég er mjög stolt af
þessu en í grunninn
er ég bara að vinna
mína vinnu sem svo
vel vill til að ég hef
djúpa ástríðu fyrir.

Þar lærði ég mikið
um hvernig má nota
krydd og jurtir til
lækninga en þetta var
algjörlega nýr heimur
fyrir mér.

GLER & SÓLGLERAUGU
FÖSTUDAGUR 24. APRÍL 2015

Sólgleraugu
fyrir sumarið
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Kynningarblað

2 Gler- og sólgleraugu
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Stór og áberandi og
jafnvel með speglun
Með nýtilkomnu sumri (á dagatalinu að minnsta kosti) er ekki úr vegi að fara
að huga að því að velja sér falleg sólgleraugu. Tískustraumar stýra að
sjálfsögðu för í því hverju skal skarta á nefinu í sumar sem og í öðru.

S

tjörnurnar hafa að undanförnu sést með stór og glæsileg sólgleraugu sem hylja stóran hluta andlitsins, eins og þau sem
Jackie Kennedy sást iðulega með.
Á nýliðinni Coachella-tónlistarhátíð þar sem stjörnurnar safnast saman voru sólgleraugu með
speglagleri afar áberandi. Gleraugun voru með misjöfnum stíl, kringlótt, í seventís-stíl, flugmannastíl og
svo mætti lengi telja en flestöll áttu
þau það sameiginlegt að það var
hægt að spegla sig í þeim.
Einnig hafa sólgleraugu í sterkum
litum verið áberandi á heitari slóðum sem og gleraugu með hvítar umgjarðir.

Anna Wintour, ritstjóri Vogue, veit hvað
hún syngur þegar kemur að tísku. Hér er
hún með stór, svört og svöl sólgleraugu.

Charlize
Theron

Ester
Satorova

Breska raunveruleikastjarnan Ferne
McCann með speglasólgleraugu í flugNORDIC PHOTO/GETTY
mannastíl.

Lily Allen fer eigin leiðir í fatavali en hér
er hún með speglasólgleraugu sem hafa
verið heit að undanförnu.

Amal
Alamuddin
Clooney

Fearne
Cotton

Amber Rose

Glæsibær - Álfheimar 74 – 5. hæð – 104 Reykjavík –
Sími: 577-1025

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Gunnhildur Geira, geira@365.is, s. 512-5036
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

KYNNING − AUGLÝSING

24. APRÍL 2015 FÖSTUDAGUR

Gler- og sólgleraugu

3

Mikið úrval í Eyesland
Gleraugu mega ekki vera munaðarvara fyrir fáa útvalda. Í versluninni Eyesland er lögð áhersla á breitt vöruúrval og gott verð.

Þ

að eiga allir skilið að sjá
vel,“ segir Helga Kristinsdóttir, sjóntækjafræðingur
og einn eigenda gleraugnaverslunarinnar Eyesland.
„Hjá okkur kosta gler með
einum st y rk og umgjörð frá
13.000 krónum og tvískipt gleraugu kosta frá 32.000 krónum.
Fólk getur því jafnvel keypt sér
þrenn gleraugu á verði einna og
margir kaupa sér mörg gleraugu
í einu fyrir ólík tækifæri, svo sem
íþróttagleraugu, sundgleraugu
með styrk, skíðagleraugu, sólgleraugu með styrk, hlaupa- eða
göngugleraugu. Þá eru margskipt
gleraugu og skipt tölvugleraugu
að sækja í sig veðrið,“ segir Helga
en fólk hefur þá skýra sjón á tölvuna en getur einnig lesið smátt
letur.

Mikið úrval
„Margir hafa fram að þessu ekki haft
ráð á að fá sér margskipt gleraugu,
hvað þá einnig sólgleraugu með
styrk. Fólk er að uppgötva tölvugleraugu eftir að það fór að vinna meira
við tölvur og hvað það er mikill kostur að hafa styrkinn fyrir ákveðinn
vinnuradíus. Glampavörn er innifalin í öllu glerjaverði hjá okkur en
við bjóðum einnig upp á kámvörn
fyrir þá sem vilja.
Veiðigleraugu eru líka alltaf að
verða vinsælli en þau geta verið
með styrk og tvískipt. Við eigum
veiðigleraugu einnig án styrks og
bæði fyrir konur og karlmenn.
Þá er hægt að fá Polaroid-sólgleraugu bæði með og án styrks fyrir
þá sem það vilja en þau fyrirbyggja
glampa, til dæmis frá sjó og vatni.
Lesgleraugu eru til í miklu úrvali

hjá okkur og ekki bara plús-gleraugu heldur einnig tilbúin mínus-gleraugu sem mjög erfitt er að
verða sér úti um. Við seljum einnig tilbúin lestrarsólgleraugu, bæði
plús og mínus,“ telur Helga upp.

Merkjavara
Stöðugt er aukið við vöruúrval verslunarinnar og nú hafa bæst við merki
eins og Hugo Boss Orange, Hugo
Boss, Gucci, Dior, Tommy Hilfiger og þá hefur Eyesland verið með
Reykjavík Eyes, Ray-Ban og Red Bull
– bæði umgjarðir og sólgleraugu.

Fyrir börn
„Við vorum að taka inn nýju línuna
frá REYKJAVIK EYES og erum með
barnagleraugnalínu frá Crocs, en
margir þekkja léttu og litríku skóna
frá því merki. Crocs-gleraugnalín-

an er byggð á sömu hugmynd, gleraugun eru
litrík, létt en sterk,
með gúmmíi í
umgjörðunum.
Við erum einnig með litríka
augnleppa fyrir
bör n,“ seg i r
Helga.

Linsur
Hjá Eyesland er gott
úrval af linsum. Daglinsur, plús, mínus og fyrir
þá sem eru með sjónskekkju. Einnig
er boðið upp á mánaðarlinsur, plús,
mínus, sjónskekkju og margskiptar
og litalinsur.
„Margskiptar linsur (multifocal)
eru að koma mjög sterkt inn,“ segir
Helga. „Stór hópur fólks hætti að nota

GUL BARNAGLERAUGU

VERÐ 11.510
Með gleri frá 18.890 kr.

CROCS BARNAGLERAUGU

VERÐ 14.800 KR.
Með gleri frá 31.700 kr.

RED BULL SÓLGLERAUGU

VERÐ 26.600 KR.

Helga Kristinsdóttir sjóntækjafræðingur stofnaði
Eyesland fyrir rúmum
fjórum árum og
býður eitt mesta
úrval af umgörðum á Íslandi. Hún
segir gleraugu
ekki eiga að vera
munaðarvöru.

linsur þegar
lestrarfjarsýnin
fór að segja til sín
og tók þá að nota
lesgleraugu en með
tilkomu margskiptra linsa
getur fólk með lestrarfjarsýni en án
sjónskekkju notað þær. Við sérhæfum
okkur einnig í linsum fyrir fólk með
mikla sjónskekkju eða erfiða sjón,
fólk sem á erfitt með að nota gleraugu
til að sjá betur en nær betri sýn með
þessum sérpöntuðu linsum.“

VEIÐIGLERAUGU ÁN
STYRKS

7.399 KR.

RAY BAN RAUÐ BARNA
GLERAUGU

VERÐ 19.875 KR.
Með gleri frá 36.775 kr.

SÓLGLERAUGU

BRÚNLILLA,
BLEIK, GLÆR

4.900 KR.

SUNDGLERAUGU
það gefur mikið frelsi að geta
haft sundgleraugu með styrk.

Í Eyesland er mikið úrval af tilbúnum plús og mínusgleraugum
í lit ogmálmi. Einnig eru til tilbúin
sólgleraugu í plús og mínus.

POLAROID VEIÐIGLER
AUGU MED STYRK
BIFOCAL

11.880 KR.

FRÁ 2.950 KR.

VERÐ 5.900 KR.

GRÆN, SVÖRT

11.900 KR.

RAY BAN SÓLGLERAUGU
HJÓLREIÐAGLERAUGU

VERÐ 13.788 KR.
VERÐ 5.600 KR.

EFRI: 25.700 KR.

VERÐ 14.510 KR.

NEÐRI:

Með gleri frá 21.890 kr.
Með margskiptu gleri frá 34.390 kr.

Með styrk frá 21.168 kr.

24.400 KR.

VERÐ 11.510 KR.

VERÐ 9.600 KR.

Með gleri frá 18.890 kr.
Með margskiptu gleri frá 31.490 kr.

Með gleri frá 16.980 kr.
Með margskiptu gleri frá 29.580 kr.

Með gleri frá 12.980 kr.

VERÐ 15.720 KR.
Með gleri frá 23.100 kr.
Með margskiptu gleri frá 51.420 kr.

VERÐ 7.840 KR.
Með gleri frá 15.220 kr.
Með margskiptu gleri frá 27.820 kr.

Eyesland gleraugnaverslunin er til húsa á fimmtu hæð í nýja turninum í Glæsibæ og opin frá klukkan 8.30 til 17 alla virka daga. Sjá einnig
vefverslun á www.eyesland.is.
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BÖRN EIGA AÐ NOTA SÓLGLERAUGU
Börnum finnst spennandi að hafa sólgleraugu. Það er mjög gott
því þau þurfa á þeim að halda. Gleraugun vernda augu þeirra fyrir
geislum sólarinnar. Alltaf er mikilvægt fyrir börnin að hafa sólgleraugu í sól og sérstaklega ef farið er með þau til suðrænna landa.
Leyfið börnunum sjálfum að velja sólgleraugun þegar þau hafa
náð aldri til þess svo þau vilji bera þau. Einnig er mikilvægt að velja
vönduð sólgleraugu.
Börn undir sex mánaða eiga ekki að vera í sól. Eftir þann aldur eiga
þau að vera með sólarvörn og sólgleraugu. Augu þeirra eru viðkvæm á þessum aldri og sömuleiðis húðin. Best er að kaupa sólgleraugu sem vernda 100% gegn UVA- og UVB-geislum. Betra er að hafa
glerin stærri en minni. Kaupið gleraugu úr vönduðu plasti. Ef börnin
venjast strax á að nota sólgleraugu verður það fljótlega að vana hjá
þeim. Börn skulu auk þess alltaf hafa hatt á höfðinu í sólinni.

ÁRATUGA VINSÆLDIR
Hin geysivinsælu Ray Bansólgleraugu komu fyrst fram á
sjónarsviðið í Bandaríkjunum
árið 1937. Merkið var upphaflega í eigu Bausch & Lomb en
var selt ítalska gleraugnaframleiðandanum Luxottica Group
árið 1999.

Ray-Ban Aviator

Tvær gerðir Ray-Ban sólgleraugna hafa náð langmestri
útbreiðslu. Það er annars
vegar Ray-Ban Aviator og hins
vegar Ray-Ban Wayfarer. Hin
fyrrnefndu voru hönnuð fyrir
bandaríska flugherinn en eftir
að farið var að fljúga hærra og
meira fóru flugmenn að kvarta
undan hausverk vegna ofbirtu
frá sólinni og var leitað til
Bausch & Lomb til að ráða bót
á því.

Ray-Ban Wayfarer

Árið 1952 kom svo síðarnefnda gerðin á markað. Hún
var með plastumgjörð og varð
fljótlega vinsæl í Hollywood.
Audrey Hepburn kom þeim
rækilega á kortið í kvikmyndinni
Breakfast at Tiffany’s árið 1961
og lengi vel voru þau fyrsta val
hjá stjörnum á borð við James
Dean, Marilyn Monroe og John
Lennon.
Á hippatímanum dvínuðu
vinsældirnar enda tóku ýktari
týpur frá hönnuðum á borð við
Dior og Yves St. Laurent við.
Í byrjun níunda áratugarins
gerði Baushch & Lomb
tímamótasamning sem kom
Ray-Ban gleraugum fyrir í yfir
60 kvikmyndum og sjónvarpsseríum. Sú fjárfesting margborgaði sig og ruku gleraugun
út eins og heitar lummur enda
fylgdu tónlistarmenn á borð
við Madonnu, Michael Jackson,
Elvis Costello, Morrissey, Debby
Harry og meðlimir U2 fast á
hæla kvikmyndastjarnanna og
sáust ítrekað með Ray-Ban á
nefinu.
Á tíunda áratugnum kom hins
vegar annað bakslag þegar
fleiri fylgdu grunge-tónlistarstefnunni og samkeppnisaðilinn
Oakley náði yfirhöndinni um
stund.
Árið 2007 útvíkkaði Ray-Ban
litapallettuna og kynnti fleiri
munstur. Enn á ný tók salan
kipp og hefur varla borið
skugga á hana síðan.

LÍFIÐ 24. APRÍL 2015 • 7

MYNDAALBÚM

minningar frá Marokkó var ekki
erfitt að þiggja boðið. Við enduðum á því að flytja út með stelpurnar litlar og bjuggum þar í tvö
ár. Meðfram því að vera í fæðingarorlofi hélt ég áfram að fræðast um villtar jurtir og lækningamátt þeirra.“ Þorbjörg tók
ævintýrið með sér heim og opnaði litla verslun og tehús í hjarta
Kaupmannahafnar þar sem hún
seldi einungis lífrænar vörur.
„Ég hugsa að ég hafi verið langt
á undan minni samtíð, fólk áttaði
sig ekki á hver munurinn væri
á lífrænum vörum og þeim ólífrænu.“ Segja mætti að á þessu
tímabili hafi Þorbjörg á vissan hátt endurskapað líf móður
sinnar þar sem vinnan var mikil
og börnin ung. „Það kom að því
tímabili að við Jörgen áttuðum okkur á því að fjölskyldan
þyrfti að breyta sínum högum,
vera meira saman og komast
út úr streituríku umhverfi. Við
stækkuðum við okkur og fluttum út á land þar sem við fundum
ró í hjarta okkar. Eftir reynslu
mína úr búðinni óx ástríða mín
fyrir því að tengja saman heilsu
og næringu enn frekar og þarna
var ljóst hvert leið mín lá.“ Eftir
að fjölskyldan kom sér vel fyrir
skráði Þorbjörg sig í hjúkrunarfræði og kláraði námið með
hæstu einkunn. „Ég valdi hjúkrunarfræðina til þess að hafa sem
bestan grunn fyrir næringarþerapíuna sem ég fór í strax að
loknu námi. Ég lauk því námi
þremur árum síðar og hef unnið
við mína ástríðu síðan þá.“

Þorbjörg
ásamt vinkonum sínum
í Heilsugenginu, Sollu Eiríks og Völu
Matt. Ásamt
dætrum
sínum þremur. Á Heilsuvísi er að
finna nýjustu
þætti Þorbjargar um
heilsu.

Stöðuhækkandi heilsa
Þorbjörg hefur verið ötull talsmaður heilsu og næringar. Hún
hefur skrifað fjöldann allan af
bókum og pistlum þess efnis
ásamt því að halda námskeið og
fyrirlestra víða um heim. „Ég lít
á mig sem kennara með það að
markmiði að efla vitund um góða
heilsu og mataræði og hjálpa
fólki á rétta braut.“ Sem viðbót
við hjúkrunarfræðina og næringarþerapíuna þá er Þorbjörg
markþjálfi að mennt og er um
þessar mundir að bæta við sig í
hugrænni atferlismeðferð í Háskólanum auk þess sem hún er
nýbyrjuð í jógakennaranámi. Það
er því nokkuð ljóst að Þorbjörg
er uppfull af lífsorku og fagurri
framtíðarsýn sem kemur þeim
sem sækja sér innblástur í hennar fræði að góðum notum. Nýlega
var Þorbjörg valin ein af hundrað
áhrifamestu konum í heilsugeiranum í heiminum af hinni virtu
heilsuvefsíðu Mind Body Green
auk þess sem hún var valin „icon“
ársins hjá vefsíðunni World Wise
Beauty. „Þetta er mikill heiður og ég er mjög stolt af þessu en
í grunninn er ég bara að vinna
mína vinnu sem svo vel vill til að
ég hef djúpa ástríðu fyrir. En það
er dásamlegt að fá viðurkenningu
fyrir því að fólk kunni að meta
mín störf,“ segir Þorbjörg.
Þorbjörg er einnig þekkt bæði
hér á landi og í Danmörku fyrir
vaska framkomu í sjónvarpinu en
þar úti stjórnaði hún þættinum
„Bótox eða brokkólí“ þar sem hún
fékk tækifæri til þess að sanna
hvernig túlkun og nálgun hennar á heilsusamlegu líferni skilar frábærum árangri. Hér heima
var hún svo hluti af Heilsugenginu með þeim Völu Matt og Sollu
Eiríks en þar fengum við Íslendingar nasaþef af því flotta starfi
sem hún stendur fyrir. Þessa dagana eru svo sýndir á Vísi örþættir
sem unnir eru upp úr bókum Þorbjargar en þar sýnir hún á einfaldan máta hvernig má stöðuhækka heilsuna. „Heilsa er lífsstíll og þarf ekki að vera flókið
mál. Í þessum örþáttum er ég
með stuttar og hnitmiðaðar ráðleggingar sem allir ættu að geta
tileinkað sér,“ segir þessi orkumikla kona að lokum áður en hún
rýkur út á fund með næsta skjólstæðingi sem hefur tekið skrefið með Þorbjörgu í áttina að betri
heilsu.

&>/Z/DzE/Z&KK<͊

Vertu vinur okkar á Facebook
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GÓMSÆTAR PITSUR Á TVO VEGU
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir stjórnar gómsætum og girnilegum matreiðsluþáttum á fimmtudagskvöldum á Stöð 2. Í síðasta þætti útbjó hún meðal
annars sínar eftirlætispitsur sem henta vel bæði í ofninn og á grillið. Fleiri uppskriftir má finna á vef Matarvísis á vísir.is.
ið olíunni og setjið hvítlaukinn
í krukku. Lokið krukkunni og
hristið vel saman.

Ítalskur pitsubotn
240 ml volgt vatn (mikilvægt að
vatnið sé volgt)
2½ tsk. þurrger
1 msk. hunang
2 tsk. salt
2 msk. olía
400-450 g hveiti (gæti þurft
meira en minna)
Blandið volgu vatni, geri og
hunangi saman í skál. Leggið viskastykki yfir skálina og
leyfið gerinu að leysast upp í
rólegheitum, eða í 7-10 mínútur. Um leið og það byrjar að freyða í skálinni þá
er gerblandan tilbúin. Hellið gerblöndunni í hrærivélarskál og bætið öllum hráefnum saman við, það er góð
regla að bæta hveitinu smám
saman við. Látið hnoðast í vélinni í 6-10 mínútur eða þar til
deigið er orðið í laginu eins
og kúla, einnig á það ekki að
vera klístrað. Setjið viskastykki
yfir hrærivélarskálina og leyfið deiginu að hefast í klukkustund eða þar til þar hefur tvöfaldast að stærð.
Hvítlauksolían
3 dl ólífuolía
5 hvítlauksrif
1 tsk. gróft salt
Pressið hvítlauk og blandið
honum saman við saltið, hell-

Pitsur má útbúa á
marga vegu.

Pitsusósa
1 msk. ólífuolía
1 laukur, grófsaxaður
2 hvítlauksgeirar, fínsaxaðir
500 ml tómatapassata
Handfylli fersk smátt söxuð
basilíka
Salt og nýmalaður pipar
Hitið laukinn í olíunni þar til
hann mýkist og verður glær.
Bætið hvítlauknum, tómatapassata, basilíku og salti og pipar
saman við og leyfið sósunni að
malla í nokkrar mínútur.
Humarpitsa
Hvítlauksolía, magn eftir smekk
300 g skelflettur humar, skolaður og þerraður
Kirsuberjatómatar, skornir í
tvennt
1 kúla mozzarella-ostur
Salt og nýmalaður pipar
Klettasalat, magn eftir smekk
Parmesanostur, magn eftir smekk
Hitið ofninn í 200°C. Fletjið
deigið út og leggið á pappírsklædda ofnplötu. Smyrjið deigið með hvítlauksolíunni og raðið
humrinum og tómötunum ofan
á. Kryddið með salti og pipar
og stráið ostinum yfir. Bakið í
12-18 mínútur eða þar til pitsan er orðin gullinbrún. Þegar
pitsan er komin út úr ofninum er
klettasalati bætt ofan á hana og
parmesanosti sáldrað yfir.
Pizza di’capria
1 pitsabotn
4-5 msk. pitsasósa

100 g ferskur aspas, soðinn í
saltvatni í 3 mínútur og þerraður
1 rauðlaukur, skorinn í strimla
Geitaostur, magn eftir smekk
Mozzarellaostur, magn eftir smekk
Salt og nýmalaður pipar

Hitið ofninn í 200°C. Fletjið
deigið út og leggið á pappírsklædda ofnplötu. Sjóðið aspas
í vel söltu vatni í þrjár mínútur og þerrið hann vel þegar
hann er tilbúinn. Smyrjið deig-

ið með pitsusósu og raðið
aspas, rauðlauk og ostum
ofan á. Kryddið með salti og
pipar. Bakið í 12-18 mínútur
eða þar til pitsan er orðin gullinbrún.

BÚÐU TIL
ORKUSTÖNG
Í nútímamataræði skortir fólk oft
trefjar og góðan bita í millimál
Þessa getur þú tekið með þér í
vinnuna og sent börnin með sem
nesti í skólann.
Fíkju- og döðluorkustöng
2 msk. kókosolía
1½ bolli hafrar
1 bolli og 3 msk. pistasíur
¼ vanillubaunaduft (getur notað
tsk. af vanilludropum)
1 bolli þurrkaðar fíkjur, saxaðar
1 bolli þurrkaðar sveskjur
½ tsk. appelsínubörkur
1 msk. appelsínusafi
1 tsk. sjávarsalt
dass af kanil (má sleppa)
Hitaðu ofninn í 200 gráður. Taktu
bökunarplötu og klæddu með
smjörpappír.
Hitaðu kókosolíuna í pönnu á miðlungshita, bættu höfrunum við og
hrærðu þar til verður gullinbrúnt.
Skelltu þessu á disk og í frysti til
að kæla.
Malaðu 3 msk. pistasíur í matvinnsluvél þar til verður að fínu
dufti og geymdu, þú notar þetta í
lokin.

Skelltu vanilluduftinu, fíkjunum,
sveskjunum, saltinu, hálfum bolla
af pistasíum, appelsínuberki og
safa og 2 msk. af vatni út í og
blandaðu vel saman.
Skelltu þessu í stóra skál og taktu
hafrablönduna úr frysti og skelltu
út í.
Grófsaxaðu hálfan bolla af
pistasíuhnetum og settu út í blönduna og blandaðu saman.
Bleyttu hendurnar og hnoðaðu
þetta og sléttu úr á bökunarplötunni.
Sáldraðu fínsöxuðu pistasíuhnetunum yfir og bakaðu í 25 mínútur.
Þessi uppskrift gefur af sér tólf
orkustangir sem geymast í allt að
tvær vikur í loftþéttum umbúðum.

Full búð af nýjum vörum

20-50%
afsláttur af öllum vörum
Mussa
Verð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins 9.900 kr.-

Tunika

stærðir 10 - 22
Verð áður 11.900 kr.-

Nú aðeins 6.990 kr.-

Tunika

100% silki
Verð áður 14.900 kr.-

Nú aðeins 11.920 kr.-

Tunika

Litir:
svart - offwhite - cora
coral
- bleikt - turkis
stærðir 38 - 44
Verð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins 5.990 kkr.-

Mussa
Verð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins 9.900 kr.-

Kvartbuxur
stærð 10-20
svartar - hvítar

Verð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins 6.900 kr.-

Tunika

stærðir 10 - 22
Verð áður 11.900 kr.-

Nú aðeins 6.990 kr.-
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CARMEN
DELL‘OREFICE
Carmen er 83 ára
og hvergi nærri hætt
enda stórglæsileg.
Hún hefur setið fyrir
frá því að hún var 15
ára og hefur sjaldan
verið eftirsóttari. Carmen hefur setið fyrir á
síðum Vogue og í auglýsingaherferðum fyrir
Rolex og Target.

RAIN DOVE

ANDREJA
PEJIC

Rain Dove fæddist í
kvenmannslíkama en
lítur á sig sem hvorugkyn og tekur bæði
þátt í tískusýningum
fyrir karla og konur.
Hún lítur á sig sem
frumkvöðul á þessu
sviði og segist ekki
vilja vera skilgreind
eftir kyni heldur hæfileikum.

Andreja er transkona og fór nýlega í kynleiðréttingu. Í dag situr
hún bæði fyrir
sem kona og karlmaður.

JAMIE
BREWER
Jamie leikur í þáttunum American
Horror Story og
er fyrsta konan
með Downs-heilkenni á tískupallinum í New York og
sýndi þar nýjustu
tískuna.

JILLIAN
MERCADO
Jillian er með
vöðvahrörnunarsjúkdóm og bundin
við hjólastól. Hún
er módel og hefur
setið fyrir í tískuþáttum og auglýsingum fyrir merki
eins og Diesel og
Nordstrom.

FJÖLBREYTILEIKANUM FAGNAÐ

Sterkar staðalímyndir hafa verið vinsælar í tískuheiminum undanfarin ár og tískumódelin mörg hver steypt í svipuð mót. Nú
er annað uppi á teningnum og tískuhönnuðir keppast um að fá ólík módel sem koma sterkum skilaboðum til skila.

Fallegt, fágað og töff
Smáralind
facebook.com/CommaIceland
COMMA-FASHION.COM

WINNIE
HARLOW
Winnie er módel
sem fæddist með
ólæknandi húðsjúkdóm sem veldur litabreytingum í húðinni.
Eftir að hafa verið
strítt í æsku sneri hún
vörn í sókn og opnaði
sig um þá upplifun
á YouTube. Eftir það
skaust þessi hugrakka
stúlka upp á stjörnuhimininn í tískuheiminum.

DENISE
BIDOT
Denise var sú
allra fyrsta í
yfirstærð til þess
að stíga á tískupallana í New
York. Hún hefur
setið fyrir í auglýsingum fyrir Forever
21, Macy’s og Nordstrom. Hún gaf nýlega út ljósmyndabók sem fjallar um
fegurð í ýmsum

MICROBLADE
– NÝJASTA TÆKNIN HJÁ SÉRFRÆÐINGUM Í VARANLEGRI FÖRÐUN Á ÍSLANDI
Microblade er ný aðferð sem sérfræðingar í varanlegri förðun á Íslandi hafa bætt við sig til að ná fram enn náttúrulegra útliti við gerð augabrúna. Eingöngu útlærðir sérfræðingar í varanlegri förðun vinna með þessa nýju tækni, sem
kennd er af Undínu Sigmundsdóttur hjá Zirkonia ehf, en hingað til hafa þeir notast við rafmagnstæki við gerð varanlegrar förðunar. Þessi aðferð er hins vegar framkvæmd með fjölbreyttum nálastykkjum.

Undína Sigmundsdóttir er meistari í snyrtifræði sem hefur yﬁr 30 ára reynslu í faginu og margra ára sérhæﬁngu í varanlegri
förðun og medical tattoo. Hún hefur unnið við og kennt varanlega förðun í fjölda mörg ár en hún hefur lært hjá þeim allra bestu
og er meðal annars með próf frá The American Academy of Micropigmention & the International Micropigmentation association og er einnig með alþjóðleg kennsluréttindi frá Nouveau Contour sem er leiðandi fyrirtæki í þessum geira.
Undína hefur fylgst vel með þeirri þróun sem átt hefur
sér stað undanfarin ár í heimi varanlegrar förðunar
og hefur sótt sýningar og námskeið um heim allan.
Hún hefur verið að vinna með og kennt Microblade
tæknina á annað ár en hún er með einstaklega
glæsilega kennsluaðstöðu í skóla sínum hjá Zirkonia í
Garðabæ.
Hún leggur mikla áherslu á að þeir sem bæta við
sig þessari nýju tækni séu sérfræðingar í varanlegri
förðun þar sem afar nauðsynlegt er að þekkja grunninn í slíkri vandmeðfarinni meðferð sem varanleg
förðun er - þar sem þetta situr jú eftir í andliti fólks
og ekkert má klikka.
Microblade tæknin hefur því verið framkvæmd hér
á Íslandi í þó nokkurn tíma ásamt annarri spennandi aðferð sem kallast Soft Tab fyrir utan auðvitað
hina hefðbundnu „hairstroke“ aðferð sem hefur verið
framkvæmd í mörg ár hér á landi. Það eru nú þegar
all nokkrir snyrtifræðingar á Íslandi sem vinna með
þessar aðferðir sem allar ﬂokkast undir að vera
„hairstroke“ aðferðir. Undína hefur verið frumkvöðull
og í fararbroddi við innleiðingu á þessum aðferðum
öllum hér á landi í fjöldamörg ár.
Microblade tæknin sem slík er engin nýjung, þar sem
hún hefur verið framkvæmd í margar aldir í Asíu,
en hún er tiltölulega ný í Evrópu og á Vesturlöndum. Hún hefur verið kennd af mörgum færum sérfræðingum út í heimi en er
klárlega ekki þeirra frumhugmynd - í upphaﬁ var þessi meðferð framkvæmd með jarðlitum og ﬁskbeinum!
Ýmis hjálpartæki hafa verið til, til mælinga við gerð augabrúna í andliti, en ekkert eitt þeirra er endilega betra en annað.
Færastir eru auðvitað þeir sem þurfa sem minnst að nýta sér öpp eða annað slíkt við gerð augabrúna.
Það má geta þess að á hverju ári er haldin í Amsterdam heimsráðstefna í varanlegri förðun og í ár er fyrirhugaður í fyrsta
skipti sérstakur viðburður þar sem Undína mun koma að sem gestakennari. Einnig hefur hún verið beðin um af erlendum aðila
að vinna að gerð handbókar tengdri varanlegri förðun og microblade tækni.
Zirkonia umboðs- og heildverslun er til húsa í Suðurhrauni 1 í Garðabæ í glæsilegum nýjum húsakynnum með einstaka aðstöðu
fyrir kennslu í varanlegri förðun og Microblade.

Eftirtaldir sérfræðingar í varanlegri förðun bjóða uppá
Microblade:
Diana von Ancken, Snyrtistofan Paradís, Reykjavík, s. 553-1330.
Hólmfríður Björg Þorvaldsdóttir, Snyrtistofan Salon Ritz, Reykjavík, s. 552-2460 og
Snyrtistofan Fríða, Þorlákshöfn, s. 697-8979.

MICROBLADE
– NÝJASTA TÆKNIN HJÁ SÉRFRÆÐINGUM
Í VARANLEGRI FÖRÐUN Á ÍSLANDI

Undína Sigmundsdóttir, Dekurstofan Kringlunni, Reykjavík, s. 568-0909.
Þyrí Grétarsdóttir, Dekurstofan Kringlunni, Reykjavík, s. 568-0909.
Helga Lind Þóreyjardóttir, Heilsa og fegurð, Kópavogi, s. 568-8850.
Ingibjörg Th. Sigurðardóttir, Bonita snyrtistofa, Kópavogi, s. 578-4444.
Erla Björk Stefánsdóttir, Naglameistarinn, Hafnarﬁrði, s. 555-6622.
Rúna Kærnested Óladóttir, Gallery Förðun, Reykjanesbæ, s. 615-3333.
María Kristín Örlygsdóttir, Snyrtistofa Ólafar Bergsdóttur, Selfossi, s.482-1616.
Hugrún Þorgeirsdóttir, Snyrtistofan Líkami og sál, Mosfellsbæ, s. 566-6307.

Líﬁð

HEIMASÍÐAN UPPSKRIFTIR FYRIR SÆLKERA
Matur frá öllum heimshornum
www.saveur.com
Sælkerar ættu að geta gleymt fleiri klukkustundum í vafri um þessa vefsíðu sem bendir á hverjar kræsingarnar á fætur öðrum
með uppskriftum sem hver og einn ætti að
geta dundað sér við að framreiða. Farið er
vítt og breitt um ólíka bragðlauka heimsins
og því verður lítið mál að bæta áhugaverðum nýjum mat inn í hversdagslega rútínu
með því að prófa nýjar uppskriftir frá snillingunum í Saveur-teyminu.

Á toppnum
www.instagram.com/
adventure_villa
Vilborg Arna er íslendingum kunn
sem okkar helsta fjallageit, ef svo
má að orði komast. Það er dásamlegt að fylgjast með henni ná settum markmiðum og draumum sínum
eftir með jákvæðni, áræðni og
hugrekki að leiðarljósidraumum.
Nú reynir hún við hið merka fjall
Mount Everest í annað sinn og
verður spennandi að sjá hvernig
tekst til.

Daglegt líf feðra
www.facebook.com/lifeofdad
Það er sjaldan lognmolla hjá þessum föður sem hefur hér skapað netsamfélag feðra til að deila gleðimolum sem felast í uppeldishlutverkinu
hver með öðrum. Pöbbum er ekkert
óviðkomandi og sést það best hér.
Þá má einnig finna viðtöl við fræga
foreldra og urmul af fyndnum myndböndum og myndum.

Láttu
á
þig
þi dreyma
d
www.pinterest.com/
glbetrottergrls
Hugur margra er kominn á heitari
slóðir þar sem vorið góða ætlar að
láta bíða eftir sér. Á Pinterest-síðu
Globetrotter-stelpnanna er að finna
eftirlætisstaði þeirra í heiminum.
Þær eru duglegar að setja inn fallegar og skemmtilegar myndir sem
hjálpa hugmyndafluginu að ferðast
vítt og breitt.

Er eldhúsið þitt vel skipulagt?

HLAÐVARP

Kynlífsspurningum svarað
kinseyconfidential.org/
podcasts/
Debby Herbernick er kynfræðingur
við Kinsey-stofnunina við Indíanaháskólann í Bandaríkjunum. Hér
má hlusta á hana svara innsendum
spurningum lesenda á hreinskilinn
og heiðarlegan hátt um allt mögulegt sem tengist kynlífi.

www.hegas.is
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Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.

BMW 730 D M-sport , 2011, ek
63þkm, 20” felgur - M-Sportfjöðrun
- Sportsæti - Hlaðinn búnaði Stórglæsilegur bíll. Er í salnum hjá
okkur, komdu og skoðaðu. Raðnr
210067.

BÍLL DAGSINS

Verð kr.

PEUGEOT 108 Active sjálfskiptur
Nýskráður 2/2015, nýr sýningarbíll,
bensín, sjálfskiptur.

2.290.000

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

Garðyrkja

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

Bílar til sölu

Fellihýsi

Toyota Yaris Sol. Nýskráður 21/12‘06.
Ek. 28þús. 1300 vél. Beinskiptur. Uppl.
í s. 820 6813

HONDA

HONDA

CR-V Executive

CR-V Advance

Nýskráður 8/2006, ekinn 255 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2003, ekinn 167 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 990.000

Verð kr. 990.000

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig úrval af notuðum sláttuvélum.
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

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

Felli tré, grisja og klippi runna. Halldór
garðyrkjuma. Uppl. í s. 6981215.

Bílar óskast

Bókhald
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
RENAULT

HONDA

Laguna Break

S2000

Nýskráður 1/2006, ekinn 89 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2006, ekinn 51 þús.km.,
bensín, 6 gírar.

Verð kr. 1.390.000

Tilboð kr. 2.990.000

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

Sendibílar

SKATTFRAMTAL 2015

Viðgerðir
BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR
Getum bætt við okkur nokkrum
kúnnum
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 eða 8971877. FOB Suðurlandsbraut 6. www.
fob.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Búslóðaflutningar

ÞJÓNUSTA

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

Húsaviðhald
MITSUBISHI

Pípulagnir

NISSAN

Outlander Instyle

Qashqai+2

Nýskráður 11/2009, ekinn 67 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2012, ekinn 27 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

Verð kr. 4.690.000

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

ÁRATUGA REYNSLA
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

HONDA

Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró
ehf. s. 780 3939

HONDA

CR-V Executive

Civic Hybrid IMA

Nýskráður 7/2007, ekinn 113 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2008, ekinn 82 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.790.000

Verð kr. 1.750.000

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur
Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.
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Rafvirkjun

Nudd

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi:

STAÐGREIÐUM OG
LÁNUM ÚT Á:
GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR
OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau kl. 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin )
Upplýsingar
í síma 661 7000

FJÁRFESTINGATÆKIFÆRI

TIL LEIGU FYRIR
NUDDARA/
SVÆÐANUDDARA OFL.

Ný 50 m2 bil í Steinhellu 14. Mikil
lofthæð. Góðir gluggar. Góðar hurðir.
10 m2 milliloft mögul. Fyrir frístundir
eða lítinn rekstur. Verð: 9,9 m. S: 6616800 og 564-6500

hlýlegt herbergi með rafdrifnum
nuddbekk. Sameiginleg biðstofa
og eldhús, salerni með sturtu.
Góð aðkoma.
Upplýsingar hjá Fætur og fegurð
- Hólagarði s. 557-5959 eða á
studioglodis14@gmail.com

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

HÚSNÆÐI

TILKYNNINGAR

Einkamál

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Gangstéttarsópun
Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Tölvur

Dalshraun 13 Hafnarfirði

NOTAÐ UPPÍ NÝTT!

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Við tökum allar tölvur uppí nýja,
mættu á staðinn og fáðu verðmat
strax!.

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Tölvuvirkni, Holtasmára 1, Sími
555-6250

KEYPT
& SELT

VERÐ FRÁ 55.000 á mán.
Rent a room price from
55.000 kr. per month.

Nýjar sérhannað 300 geymslur,
stærðir 1,7-7,2 fm. Opnunartilboð:
Fyrsti mánuðurinn frír. Aðgangur 24
tíma sólarhrings, upphitað og vaktað.
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
duglegu starfsfólki í sumarvinnu,
æskilegt er að viðkomandi sé með
bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

HEILSA

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

leiga@leiguherbergi.is

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

HAFNARFJÖRÐUR
- SKRIFSTOFUR
-VINNUSTOFUR
Nokkur 20 - 46 m2 rými laus eða að
losna í snyrtilegu húsnæði. Nánar á
www.leiga.webs.com s. 898 7820

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr fjálslyndur íslenskur
samskiptavefur. Stefnumót, blogg,
1+1 live spjall, o.fl. Líttu við. www.
islendingar.eu

ATVINNA
Save the Children á Íslandi

gsm 777 1313

Óskast keypt

s. 552-4910.

GEYMSLURTILLEIGU.IS

Húsnæði í boði

Atvinna í boði
KRAFTBINDINGAR EHF
óska eftir að ráða vana smiði í
mótauppslátt.
Reiprennandi íslenskukunnátta
algert skilyrði.
Áhugasamir hafi samband við
Jónas í síma 788-6900

ÓÐINSGÖTU 4

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

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

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

FISKISLÓÐ - BYGGINGARLÓÐ

Byggingarlóð á frábærum stað á Grandanum, nánar tiltekið við Fiskislóð 43. Lóðin sem er
3.687,0 fermetra leigulóð frá Faxaflóahöfnum er í 600 metra göngufjarlægð frá gömlu höfninni
og 1,0 km frá Ingólfstorgi.
Á lóðinni má reisa 2.272,0 fermetra verslunar- og skrifstofuhúsnæði og búið er að jarðvegsskipta á lóðinni og setja púða undir nýbyggingu. Gatnagerðargjöld eru þegar greidd.
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Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

DRAGÐU ÚR FÍNUM LÍNUM, ÞURRKI OG LÍFLAUSRI HÚÐ

LIQUID GLOW SKIN•BEST
• Bylting í olíum fyrir andlit með Astaxanthin einu
öflugasta andoxandi efni náttúrunnar. Húðin verður
strax mýkri og ljómandi.
HENTAR VIÐKVÆMRI HÚÐ

ÁN PARABENA

NÝTT
„ÞURR“ OLÍA
ALLAR HÚÐGERÐIR

GEFUR FALLEGAN LJÓMA
MEÐ AÐEINS EINUM DROPA
# H O W D O I G L O W/B I O T H E R M .C O M

LEIGHTON MEESTER

BIOTHERM BOMBA
Í DEBENHAMS 23. TIL 29. APRÍL.

Kynnum nýju SKIN BEST LIQUID GLOW þurru olíuna. Með henni stjórnar þú ljómanum: berðu dropa á húðina þar sem óskað
er, notaðu hana eins og maska eða næturkrem eða blandaðu henni einfaldlega við SKIN BEST kremið þitt fyrir aukinn ljóma.

HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ SKIN•BEST
C.C. KREMIN FRÁ BIOTHERM?
Húðin lítur best út þegar áferð hennar er jöfn og hún ljómar náttúrulega.
SKIN BEST C.C. lagfærir litarhátt og gefur ljóma ásamt því að vernda húðina.
Það lokar opnum húðholum, dregur úr fínum línum og gefur fallega náttúrulega
þekju.

20%

TUR AF

AFSLÁT

STI
EN
INUB
SK
N
ÍN

30%

L

01 LIGHT SHADE

02 MEDIUM SHADE

AFSLÁTTUR AF 400 ML BODY LOTION,
CELLULITE- OG STYRKJANDI BODY KREMUM.
GLÆSILEGIR KAUPAUKAR AÐ HÆTTI BIOTHERM.
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Veðurspá
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Litlar
breytingar,
áfram
norðanátt með
éljum og frosti
norðan- og
austanlands,
en fyrir sunnan
verður nokkuð
sólríkt og því
tilvalið að stunda
einhverja útivist
þó að vindur
verði aðeins
meiri en í gær.
Best er þó að
klæða sig vel því
hiti verður um
frostmark.
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Akureyri

Reykjavík

Ísafjörður
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PONDUS

Eftir Frode Øverli

Stríðið tók alveg
nýja beygju hjá
okkur áðan.
F L AS S

!

Nú, hva?
sýndi hún
allt?

Já, hún var bara
í stuttbuxum og
sokkum!
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Akureyri

Myndasögur

LÓÐRÉTT
1. land í Asíu, 3. spil, 4. nennuleysi,
5. sigað, 7. aðgætinn, 10. sigti,
13. mas, 15. skömm, 16. kóf, 19. kvað.

17

18

Ísafjörður

-1
1°

LÁRÉTT
2. drepa, 6. í röð, 8. bekkur, 9. maðk,
11. tveir eins, 12. sundl, 14. yfirstéttar,
16. tveir eins, 17. festing, 18. umfram,
20. hljóta, 21. fyrstur.

11
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Sunnudagur
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16
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Laugardagur
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Úff!

LÓÐRÉTT: 1. Laos, 3. ás, 4. letilíf, 5.
att, 7. árvakur, 10. mið, 13. mal, 15.
smán, 16. kaf, 19. ku.

6

9

LÁRÉTT: 2. kála, 6. aá, 8. set, 9. orm,
11. tt, 12. svimi, 14. aðals, 16. kk, 17.
lím, 18. auk, 20. fá, 21. frum.
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GELGJAN

SKÁK
Gunnar Björnsson

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hektor, hversu
langan tíma tók
þig að lesa allar
sumarlestrarbækurnar?

Magnus Carlsen (2.863) hafði
hvítt gegn Maxime VachierLagrave (2.765) á minningarmóti
Gashimovs. Síðustu leikir
skákarinnar voru 14. Bg5 Rxd5.

… þetta voru
kannski
þrjátíu
tímar.

… hálftíma, á dag,
í tvo mánuði.

Ég veit
það
ekki …

Gaur! Við
erum að
fara aftur
í skólann
eftir tvo
daga!

Geggjað!
Þá byrja
ég bara
á þessu í
kvöld.

Veistu … sum
af mínum
bestu verkum
eru sprottin
undan áhrifum
adrenalíns.

Hvítur á leik
15. Bh6! gxh6 (15. … Bf6 16.
Bxg7!) 16. Dg4+ Bg5 17. cxd5
Kh8 18. h4 Bf6 19. Rce3 og
stöðuyfirburðir heimsmeistarans
dugðu til sigurs í 54 leikjum.
www.skak.is Bárður Örn sigraði
á Sumarskákmóti Fjölnis.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Fórst þú á
Alþingishátíðina
árið 1930?

FRÉTTABLAÐIÐ
ER HELGARBLAÐIÐ

Ansans.

Hjúkket! Í smá stund
hélt ég að ég myndi
aldrei fá nothæfar
heimildir í ritgerðina
mína.

SUDOKU

Oddný Eir skrifar á opinskáan hátt um
reynslu sína af ófrjósemi í bókinni Blátt
blóð og þegar bókin var tilbúin fékk hún
langþráða ósk sína loks uppfyllta.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingmaður
Samfylkingarinnar, segir frá lífi sínu og
störfum.
Ísabella hefur barist við erfiðan sjúkdóm allt sitt líf. Í síðustu viku fékk hún
loksins ný lungu sem munu vonandi
gjörbreyta lífi hennar.

Ómissandi hluti af góðri helgi
Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

Hesturinn minn slasaðist
þann dag. Það er ástæðan.

U … nei
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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.

!
R
A
M
U
S
T
G
E
GLEÐIL
FJÖGURRA KJARNA
SPJALDTÖLVA FYRIR
SUMARIÐ Á KR. 16.990 !
Nextbook er vinsælasta
spjaldtölvan okkar f\rir börn
og fullorðna. Frábært verð
vegna magnkaupa.

SUMARVERÐ

16.990

NEX-NX785QC8G

SAMA VERÐ UM ALLT LAND

Skemmtilega hönnuð og meðfærileg 7,85“ Nextbook spjaldtölva með 1.6GHz Quad
Core ARM Cortex A9 örgjörva. Kristaltær snertiskjár með 1024x768 punkta upplausn.
1GB DDR RAM vinnsluminni og 8GB Flash minni sem má stækka í 40GB með MicroSD
minniskorti. Android 4.4 KitKat stØrikerƭð. M\ndavÄl að framan og aftan.

Vinsælasta spjaldtölvan okkar

Quad Core örgjörvi

Android 4.4 KitKat

¹essi spjaldtölva rØkur Õt hjá okkur f\rir börn og
fullorðna. Frábær skemmtun með Google Pla\ Ùar
sem hægt er að nálgast ÙÕsundir Îke\pis leikja og
fræðsluforrita.

Fjögurra kjarna Cortex A9 örgjörvi sem skilar
hraðri vinnslu með 1GB vinnsluminni.

Allt að 40GB minni

Nýja Android stýrikerƭð með skemmtilegum
nýjungum. Aðgangsstýring Ùannig að hægt
er að stofna sÄrstakan aðgang f\rir alla
notendur tölvunnar.

Hentug barnastærð

Kemur með 8GB innb\ggðu Flash minni sem hægt er
að stækka í 40GB með 32GB MicroSD minniskorti.

8“ passar mjög vel í litlar hendur og er gÎð millistærð
á milli farsímastærðar og fullvaxinnar 10“ spjaldtölvu.

2 ára traust áb\rgð

Kristaltær fjölsnertiskjár

LÄtt og meðfærileg

Næmur og hraðvirkur skjár með 1024x760 punkta
upplausn og skýrum skjá.

Nextbook er skemmtilega hönnuð og sÄrstaklega Ùunn.
Vegur aðeins 387 grömm.

M\ndavÄl að framan og aftan

Tölvulistinn hefur í \ƭr 21 ár rekið
sitt eigið ÙjÎnustuverkstæði og veitt
áb\rgðarÙjÎnustu sem hægt er að tre\sta.

Tvær m\ndavÄlar til að taka ljÎsm\ndir eða m\ndbönd.
2MP að aftan og VGA upplausn að framan.

ALLT SPJALDTÖLVUÚRVA

LIÐ Á TL.IS

OPIÐ
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16
REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333
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Fall–það er gott orð

Ringulreið ómstríðra
hljóma á Tectonics
TÓNLIST ★★★★★
VERK EFTIR ÚLF HANSSON, CATHERINE
LAMB, KRISTÍNU ÞÓRU HARALDSDÓTTUR, ÁKA ÁSGEIRSSON OG IANCU
DUMITRESCU Í FLUTNINGI SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR ÍSLANDS UNDIR STJÓRN
ILAN VOLKOV.
EINLEIKARI: STEPHEN O’MALLEY.

Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands á fyrri degi Tectonics
byrjuðu ekki illa. Þar var frumflutt Interwoven eftir Úlf Hansson,
sem er tónskáld af yngri kynslóðinni. Verkið var fallegt. Það byrjaði með draumkenndu yfirbragði
síendurtekinna strengjahendinga
sem tóku hægferðugum breytingum. Heildarhljómurinn var hreinn
í fyrstu, en svo náðu ómstríðir, langir tónar völdum. Þeir voru seiðandi.
Þá myndaðist skemmtileg togstreita
á milli hins hreina og bjarta annars vegar og skugga og óreiðu hins
vegar. Spennan hélst allan tímann,
fögur strengjaáferð og hryssingslegir tréblásturshljómar í bland. Það
skapaði einstakt andrúmsloft sem
varð smám saman áleitnara og náði
svo upp í áhrifamikinn hápunkt.
Fátt bar hins vegar til tíðinda í
næsta verki, sem var eftir Catherine Lamb. Það hét Portions Transparent/Opaque: I. Expand. Tónlistin
samanstóð af ógnarlöngum og ofurveikum hljómum sem urðu fljótt
býsna svæfandi. Enga framvindu
var að greina í verkinu, engan
hápunkt, ekki neitt.

Stemningin var ekki ósvipuð í
tónsmíðinni þar á eftir, Water’s
Voice sem hér var frumflutt. Hún
var eftir Kristínu Þóru Haraldsdóttur. Þar mátti heyra margar góðar
hugmyndir sem voru nostursamlega
útfærðar. Það vantaði þó dirfskuna
í úrvinnsluna og í heild var tónlistin því óttalega rislítil og skildi fátt
eftir sig.
Ekki tók betra við eftir hlé. Verk
eftir Áka Ásgeirsson, 247°, var
óspennandi ringulreið ómstríðra
hljóma. Verra var samt Elan and
Permanence eftir Iancu Dumitrescu, hávaðasamur hrærigrautur
af óhljóðum sem bókstaflega drápu
mann úr leiðindum. Stephen O’Malley, sá frægi metalmúsíkant, lék á
rafmagnsgítar og vissulega var leikur hans fallega dökkur í byrjun. En
svo gerðist ekkert markvert í leik
hans, hann varð aldrei að neinu bitastæðu. Þetta voru bara endurtekningar aftur og aftur. Á tímabili langaði mig mest til að taka upp símann
minn og fara að hlusta á einhverja
aðra tónlist.
Fólk hlýtur að hafa fundið þetta á
sér, því það var afar fámennt. Eldborgin tekur mest 1.800 manns, ég
efast um að fleiri en 200 hafi verið í
salnum. Það er gott að fleiri þjáðust
ekki. Ég gef þessum tónleikum tvær
stjörnur, eingöngu fyrir verk Úlfs
sem var ljósið í myrkrinu.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Aðeins eitt verk var
gott á tónleikunum.

INTERWOVEN Verk Úlfs Hanssonar tónskálds var ljósið í myrkrinu að mati gagnrýn-

anda.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Krabbaveislan er fyrsta bók læknisins Hlyns Níelsar Grímssonar. Hún fjallar um
lækni sem lendir í ógöngum með líf sitt og fjármálahrun kemur líka við sögu.
„Ég hef þetta skriftarbrölt mitt
frá pabba en hann náði því miður
ekki að lesa fyrstu bókina mína,“
segir Hlynur Níels Grímsson
læknir, sem er að undirbúa útför
föður síns þegar ég slæ á þráðinn að forvitnast um bókina hans
Krabbaveisluna. Þótt bókin sé
frumraun hans í útgáfu kveðst
hann ekki muna eftir sér öðruvísi en með sögur í kollinum.
„Margir segja að þeir fæðist með
tilhneigingu til að skrifa og ég
hlýt að vera í þeim hópi, ég veit
það hljómar eins og klisja,“ segir
hann og telur alger forréttindi að
fá að gefa út, því hann hafi skrifað
fyrir skúffuna í tuttugu ár.
Hlynur Níels hefur líka verið
læknir í tuttugu ár og er í 80%
stöðu sem krabbameinslæknir á
Landspítalanum. „Ég útskrifaðist
úr læknadeildinni 1993, síðan var
ég eitt ár í Bandaríkjunum í mastersnámi í ensku og enskum bókmenntum.“
Er það ekki dálítið spes ferill
hjá lækni? verður blaðamanni að
orði. „Jú, það er verulegt hliðarspor,“ svarar hann hlæjandi. „En
þegar ég var að klára læknanámið var ég bara ekkert sannfærður
um að mig langaði að vera læknir.
Þannig að ég sótti um í ríkisháskólanum í New York og komst
inn, þar varð ég að manni.“
Hann kveðst hafa mismikinn
tíma og misgóðar aðstæður til
að skrifa. „En hugmyndirnar eru
þarna og þurfa sinn farveg – ég
veit þetta er líka eins og klisja.“
Krabbaveislan gerist á spítala.
„Það var auðveldast fyrir mig,
fyrst ég gat látið það sem ég ætlaði að segja gerast þar,“ viðurkennir Hlynur Níels. „Þá þurfti
ég ekki að byrja á núllpunkti.“
Án þess að vilja taka spennuna
frá væntanlegum lesendum spyr
ég aðeins út í efnið. „Aðalsöguhetjan er læknir, veikur læknir. Maður sem er búinn að skáka
sjálfum sér út í horn, það er ljóst
í upphafi bókarinnar,“ upplýsir
höfundurinn. „Svo gerast atburðir á spítalanum og líka úti í þjóðfélaginu, bókin er um það hvernig spilast úr þeim. Ég vann mikið
erlendis á árunum kringum hrunið og kollegarnir spurðu: „Hvernig gat þetta gerst á Íslandi? Þið
eruð svo flott þjóð.“ Ég átti í erfiðleikum með að svara þessu og lá
uppi í sófa eitt kvöldið að velta
þessu fyrir mér. Það var upp úr
því sem bókin fæddist.“
Þannig að fólk verður að lesa
hana til að komast að því af

LÆKNIR OG NÚ RITHÖFUNDUR „Þegar ég var að klára læknanámið var ég bara

ekkert sannfærður um að mig langaði að verða læknir,“ segir Hlynur Níels.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Úr bókinni Krabbaveislan
Þarna er hún komin hugsaði ég með mér þar sem hún lá alklædd á
rúminu sínu með stórum útskornum róðukrossi yfir höfðagaflinum og
lokkarnir sveifluðust til og frá yfir andliti hins ljósa mans. Á náttborðið sitt
hafði hún á úthugsaðan hátt dreift bókum þannig að ég komst bara ekki
hjá því að verða imponeraður enda titlar eins og „God, Sex and Women“
og „The Church of the She“, undirtitill „God, The Woman“, eins og gerðir
fyrir slíkt og slíkir titlar ERU trúlega gerðir fyrir slíkt ýkt sýkt en reyndar
verð ég að viðurkenna að það sem imponeraði langmest þessa nótt voru
brjóstin á henni sem líka hafði verið komið fyrir á úthugsaðan hátt í pushup haldara og V-flegnum velflegnum svörtum bol þannig að andstæður
hvítrar húðarinnar og svarts silkis mættust í djúpu og fyrir mig ókleifu gili
en upp skal á Kjöl klífa og allt það er jú hamrað inn í sanna Íslendinga allt
frá barnæsku en þeir eru margir kilirnir í þessu lífi og ekki allir þannig að
maður komist upp enda enn mun þó reimt á Kili og svo framvegis.

hverju hrunið varð? „Ég held að
ég hafi nú ekki svarið með stóru
S. En þetta er kannski ein útgáfan – mín útgáfa. Bókin er annars
vegar um persónulegt fall manns
og hins vegar fall heils þjóðfélags.
Fall – það er gott orð.“
gun@frettabladid.is

KOMDU ROTÞRÓNNI
Í LAG MEÐ
SEPT-O-AID
N
RFISVÆ
UMHVEFRÁ KEMI
VARA

SEPT O AID eru þurrfrystar örverur tilbúnar til
að brjóta niður allan lífrænan úrgang í rotþróm.
Samsetning 13 mismunandi örvera hjálpar til að vinna á og minnka fastan úrgang
og breyta í ﬂjótandi form ásamt því að eyða allri ólykt frá rotþrónni. Einfalt í notkun;
sett í klósettskálina og beðið í 20 mínútur, því næst er efninu skolað niður.

Kemi • Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík • www.kemi.is • Sími: 415 4000
Opið: Mánudag - ﬁmmtudags: Frá kl. 8.00 -17.30. Föstudaga: Frá kl. 8.00-17.00.

Margir segja að
þeir fæðist með tilhneigingu til að skrifa og ég
hlýt að vera í þeim hópi,
ég veit það hljómar
eins og klisja.

Listasumar á
Akureyri á ný
Listasumar verður endurvakið á
Akureyri í sumar eftir nokkurra
ára dvala. Það er ávísun á spennandi viðburði á lista- og menningarsviðinu í höfuðstað Norðurlands á tímabilinu 12. júní til 6.
september.
Nú þegar eru margir viðburðir
komnir á dagskrá.
Listasumar var umgjörð fyrir
listviðburði á Akureyri í tæpa tvo
áratugi og verður með svipuðum
áherslum nú.
Verkefnastýra þetta árið er
Guðrún Þórsdóttir.
- gun

VERKEFNASTÝRAN Guðrún Þórsdóttir

heldur utan um Listasumar á Akureyri
2015.
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Margs konar miðlar koma saman
í Mengi og pæla í paradísunum
The Spacesuits er alþjóðlegt mynd- og tónlistarverkefni skipulagt af Anaïs
Duplan og Winston Scarlett.
Í kvöld verður fjölþáttasýningin
The Spacesuits í Mengi. Verkefnið
er alþjóðlegt og skipulagt af þeim
Anaïs Duplan og Winston Scarlett,
en þar má líta fjölbreytt margmiðlunarverk í formi myndlistar,
vídeóverka, ljósmynda og tónlistar
en áframhaldandi dagskrá verður
á laugardaginn.
Viðburðurinn í Mengi er upphafið að The Spacesuits en um fimmtíu listamenn taka þátt í verkefninu. „Þetta er fyrsta sýningin
okkar og svo verða sjö í viðbót,“
segir Anaïs en sýningarnar sjö
sem um ræðir verða í Bandaríkjunum, í New York, Chicago, New

Orleans, Santa Fe, Portland, Newark og Boston.
„Við reynum að finna leiðir til
þess að tala um paradís og byggjum þær á hugmyndum tónlistarmannsins Sun Ra,“ segir Anaïs.
The Spacesuits rannsakar hugtök á borð við hamfarir, líf eftir
dauða og endurskrifun sögunnar
og notar til þess verk Sun Ra en
hann var djasstónlistarmaður og
Afrófúturisti. Hver sýning blandar saman innsetningum og lifandi
flutningi og er verkefnið styrkt af
The AfroFuturist Affair, Pushdot
Studio og Philadelphia Printworks.
Í Mengi í kvöld koma fram

Við reynum að
finna leiðir til þess að
tala um paradís og
byggjum þær á hugmyndum tónlistarmannsins Sun Ra.
Future grapher, dj Yamaho og
Björk Viggósdóttir. Á morgun eru
það Good Moon Deer, Lord Pusswhip og BistroBoy.
Dagskráin í kvöld hefst klukkan
18.00 með innsetningu og er miðaverð 2.000 krónur.
- gló

SKIPULEGGJENDUR Winston

Scarlett og Anaïs Duplan eru
stödd hér á landi í tengslum
við Spacesuits.
MYND/ANAÏS
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21.00 Trúbadorinn Birgir verður á
American Bar í kvöld.
21.00 Dj De La Rósa og dj Anna Brá
þeyta skífum á Lebowski Bar í kvöld.
23.00 Bent, Gísli Pálmi & Emmsjé Gauti
manna mæka, meðan sjálfur Logi Pedro
skaffar beatz+vibez. Fjölmargir, handvaldir gesta-MCs og -performers bregða
á leik. Miðaverð 1.500 krónur.

24. APRÍL

Leiklist
20.00 Hvað gerir maður við líf sitt
þegar maður er hvorki barn né kona.
Hvenær verður maður eiginlega fullorðin? Svörin finnast á sýningunni. Leikstjóri er Björk Jakobsdóttir. Höfundar
og leikarar eru Ásthildur Sigurðardóttir,
Ebba Katrín Finnsdóttir, Eygló Hilmarsdóttir, Sigurlaug Sara Gunnarsdóttir,
Þórey Birgisdóttir og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir.

Félagsstarf
20.00 Verslunarskólinn og Menntaskólinn við Sund etja kappi í lokarimmu
MORFÍS. Fannar úr Hraðfréttum kynnir.
Miðaverð 1.500 krónur.

Fyrirlestrar
12.00 Hádegisfyrirlestur þar sem Gerður Leifsdóttir, Kristinn G. Harðarson og
Margrét M. Norðdahl halda kynningu á
ferð sem þau fóru til San Francisco og
skoðuðu þrjár vinnustofur listafólks og
er sú þekktasta þeirra Creative Growth.
Listakonan Nina Zurier frá Berkeley er
gestafyrirlesari. Allir velkomnir.
20.00 Hluti fyrirlestrar Dr. Eben
Alexanders spilaður af mynddiski. Dr.
Alexander féll í dá í heila viku og varð
fyrir merkilegri nær-dauðareynslu. Fyrirlesturinn sem er á ensku verður að
nokkru þýddur.

Fræðsla
18.00 Mike er svartbeltingur undir
Pedro og ætlar að vera með Workshop.
Þrír klukktímar af kennslu og rúlli. Verð
er 6.000 kr.

Upplestur
20.30 Ari Trausti mætir og les upp úr
nýrri ljóðabók sinni Fardagar, og Óttar
Guðmundsson kynnir metsölubókina
Viðrini veit ég mig vera sem fjallar
um skáldið og listamanninn Megas.
Jóhanna Þórhallsdóttir mun syngja lög
eftir Megas. Aðgangur ókeypis.

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

Tónlist
20.00 Skemmtikvöld þar sem þjóðþekktir grínistar og tónlistarmenn láta
móðan mása í tali og tónum. Hvanndalsbræður, Sóli Hólm uppistandari
og Gísli Einarsson halda uppi fjöri.
Miðaverð 3.900 krónur.
20.30 Djasshátíð haldin í Garðabæ. Hinn
landskunni gítarleikari Friðrik Karlsson
með World Jazz Trio sem stígur á svið og
hrærir saman þjóðlegum stílum ólíkra
heimshorna. Aðgangur ókeypis.
21.00 AmabAdama að bjóða til
reggíveislu í Hvítahúsinu á Selfossi.
Viðburðurinn er liður í Vor í Árborg.
Miðaverð 2.500 krónur.

Með
Með
Me
ð fróðleik
f
í fararnesti
Fuglaskoðun í Grafarvogi 25. apríl kl. 11
Gunnar Þór Hallgrímsson, dósent við Líf- og umhverfisvísindadeild,
og Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs
Háskóla Íslands á Suðurlandi, leiða ferð í Grafarvog þar sem
farfuglarnir safnast saman á vorin.
PIPAR \ TBWA • SÍA • 151969

AMABADAMA
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Brottför kl. 11 gangandi frá bílastæðinu við Grafarvogskirkju.
Ferðin tekur um 2 klst. og er farin í samstarfi við Ferðafélag
barnanna. Þátttakendur taki með sér sjónauka og gjarnan
fuglabækur.
Ferðin er liður í samstarfi Háskóla Íslands og Ferðafélags Íslands um göngu- og
hjólaferðir undir yfirskriftinni „Með fróðleik í fararnesti“ sem hófst á aldarafmælisári
skólans árið 2011.
Þátttaka er ókeypis og allir eru velkomnir.
Markmiðið með samstarfinu er að vekja áhuga almennings á fræðslu og hollri
útivist og fjölga valkostum í þeim efnum.
Allar nánari upplýsingar á hi.is
Valitor
er stuðningsaðili
Ferðafélags Íslands

www.hi.is
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FERSKASTI
NAMMIBARINN

Ný uppskera!
Appelsínur
brigði
Lane-Late af
3,5 kg.

999 NUSN
1.699 NUSN

1.899 NUSN

JJarðarber
arðarber 1 kg
kg

7,/%2

gkaup
Nýtt í Ha

454NUVWN

30%

Bláber 500 gr

YHU²£²XU 649

998NUVWN

DIVO£WWXU£NDVVD

599NUSN

Holta vængir

Mini Mufﬁns

Buffaló og BBQ, 800 g.

Sítrónu, gulróta, Salted Caramel og Red Velvet.

Gildir til 26. apríl á meðan birgðir endast.

7,/%2

Häagen-Dazs
Häa
agen Dazs ís

gkaup
a
H
í
t
t
ý
N

20%
DIVO£WWXU£NDVVD
DVVD

NOW
N
OW vítamín
ítamín 20% afslátt
afsláttur

Jack Daniel´s marineringar í poka
Honey Teriyaki, Garlic & Herb og Smoky Mesqite.

gkaup
Nýtt í Ha

NANDO´S
SÓSUR
GÓÐAR MEÐ
ÖLLUM KJÚKLINGI

MERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

7,/%2

30%
DIVO£WWXU£NDVVD

HAGKAUP

9(,6/8/5,

VEISLULÆRI

0)(56.80.5<''-85780

MEÐ FERSKUM KRYDDJURTUM

1.889NUNJ

HAGKAUP
MÆLIR
MEÐ

YHU²£²XU 2.695

7,/%2

7,/%2

25%

7,/%2

20%

DIVO£WWXU£NDVVD

20%

DIVO£WWXU£NDVVD

DIVO£WWXU£NDVVD

/$0%$/5,
.5<''/(*,

/5,661(,$5
.5<''/(*1$5

.-./,1*$
%5,1*85

YHU²£²XU 2.489

YHU²£²XU 3.299

YHU²£²XU 2.899

2.639NUNJ

1.867NUNJ

Kryddlegin

7,/%2

40%
DIVO£WWXU£NDVVD

2.319NUNJ

rsk
Mexico, Indve
og Texas

7,/%2

25%
DIVO£WWXU£NDVVD

.$/.1$/5,
+/)5%(,18

.-./,1*$/5,
7(*81',5

YHU²£²XU 2.074

YHU²£²XU 999

1.244NUNJ

749NUNJ

MELTON MOWBRAY
PORK PIE
1.299 NUVWN

Í Me
Melton Mowbray Pork Pie er
eingöngu notað ferskt breskt
eing
svínakjöt. Bökurnar eru bakaðar í
svínak
ljúffengu degi samkvæmt gamalli
ljúffen
hefð og eru án allra aukefna
hef
og transﬁtu. Bökurnar koma
fulleldaðar
og þarf aðeins að hita.
fulleld

EINSTÖK
TILBOÐ!
GERÐU FRÁBÆR KAUP

24.
24. apríl
apríl 2015
2015 FÖSTUDAGUR
FÖSTUDAGUR

LÍFIÐ
Frón iðaði af hönnun
Nemendur í fatahönnun frá hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands héldu uppskeruhátíð sína í
gær, sumardaginn fyrsta, í Flóa í Hörpu.
Mikið var um dýrðir enda ekki við öðru að búast,
þar sem hér er um afrakstur þriggja ára háskólanáms
að ræða.

Alls sýndu níu nemendur verk sín og hver og einn
var með sex til tíu heildress á sínum snærum.
Erlendur prófdómari að þessu sinni var Michael
Kampe, einn yfirhönnuða hjá Hugo Boss.
Nokkuð ljóst þykir að hér eru á ferðinni fatahönnuðir framtíðarinnar sem vert er að gefa gaum.
- ga

WWW.BÍLALAND.IS
TILBOÐ

GÖNGUM FRÁ
FJÁRMÖGNUN Á
STAÐNUM

Rnr. 120557
MMC PAJERO INSTYLE
Nýskr. 06/12, ekinn 51 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 7.590.000

TILBOÐ

TILBOÐSVERÐ!

6.490 þús.
TILBOÐ

Rnr. 120543

Rnr. 131295
SSANGYONG KYRON
Nýskr. 02/10, ekinn 106 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.990.000

TILBOÐ kr. 2.390 þús.
TILBOÐ

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX
Nýskr. 07/12, ekinn 97 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 7.680.000

TILBOÐ kr. 6.480 þús.
TILBOÐ

Rnr. 102636

Rnr. 281941
HYUNDAI SANTA FE II
Nýskr. 06/08, ekinn 183 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.590.000

TILBOÐ kr. 1.890 þús.
TILBOÐ

CHEVROLET CAPTIVA
Nýskr. 09/11, ekinn 67 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.780.000

TILBOÐ kr. 3.280 þús.
TILBOÐ

Rnr. 281955

Rnr. 282015
NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 03/07, ekinn 174 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.290.000

TILBOÐ kr. 2.490 þús.

MERCEDES BENZ ML
Nýskr. 02/06, ekinn 153 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.480.000

TILBOÐ kr. 3.990 þús.

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

www.facebook.com/bilaland.is
FJÖLBREYTTAR ÁHERSLUR Hér er brot af því fjölmarga sem fór um tískupallana í Hörpu í gær. Stemningin var gríðargóð en

myndirnar tala svo sannarlega sínu máli.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNO
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Vaðlaheiðargöng og Vatnsmýri
BAKÞANKAR

M

argir setja samasemmerki á
milli Vaðlaheiðarganga, Kristjáns L. Möller og kjördæmapots.
Þrátt fyrir að göngin sem þingmaðurinn barðist svo ötullega fyrir stefni
nú hraðbyri í að fara nokkrum
milljörðum fram úr kostnaðaráætlunum eru margir tilbúnir
að kaupa rök kjördæmapotaranna þegar kemur að samgöngubótum á landsbyggðinni.
Þau eru alltaf þau sömu og
snúast að mestu um atvinnuuppbyggingu, vöxt og viðgang
ferðaþjónustunnar og að lokum
er málflutningurinn geirnegldur með dæmum um sjúkraflutninga og öryggi barna.

Guðmundar
Kristjáns Jónssonar

ÞETTA er allt gott og blessað enda
rökin að mörgu leyti sterk, sér í

lands samanlagt. Uppbygging í Vatnsmýri er einn af hornsteinum skipulagsins og eitt allra mikilvægasta
hagsmunamál Reykvíkinga og þar af
leiðandi þjóðarinnar. Framkvæmdirnar sem fyrrum samgönguráðherra
vill nú stöðva eru fyrsta skrefið í átt
að borgarsamfélagi þar sem 15–20
þúsund borgarbúar munu búa og
starfa í göngufæri við verslun og
þjónustu í hjarta höfuðborgarinnar.

lagi ef hægt er að mæta kostnaði við
allt þetta brölt með gjaldtöku þannig
að notendur þessara mannvirkja
greiði fyrir þau sjálfir. Það sem er
hins vegar ótraustvekjandi einkenni
kjördæmapotara er að þeir eru nær
undantekningalaust ósamkvæmir
sjálfum sér. Það sannaði Kristján L.
Möller svo um munaði á Alþingi á
dögunum þegar hann lagði til að lögbann yrði sett á íbúðauppbyggingu
í Reykjavík þrátt fyrir að forsendur
framkvæmdanna séu í raun þær sömu
og forsendur Vaðlaheiðarganga og í
fullu samræmi við samkomulag sem
Kristján undirritaði sjálfur árið 2009.

VEIGAMESTU rökin með uppbyggingu í Vatnsmýri eru t.d. að draga
úr álagi á samgönguæðar sem eru
ófærar á álagstímum og að byggja upp
sterkt atvinnusvæði og þekkingariðnað þar sem vegalengdir eru stuttar
og öruggar. Fyrir kjörna fulltrúa og
kjördæmapotara hljóta þessi rök að
hljóma kunnuglega og vega þungt.

AÐALSKIPULAG Reykjavíkur var
samþykkt af 13 borgarfulltrúum sem
hafa mun fleiri atkvæði á bakvið sig
heldur en allir þingmenn Norðaustur-

Save the Children á Íslandi
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
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FLOTTIR Hafsteinn og Steinar vinur hans hjá matjurtakössunum góðu.
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hjálpar til með
matjurtakössunum
Hafsteinn Helgi Halldórsson selur kassana til styrktar einhverfum í annað skipti.
Hafsteinn Helgi gefur vinnu sína og safnar fyrir einhverfan vin sinn.
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„Ég hef unnið með einhverfum
lengi og systir mín er einhverf.
Mig langaði að leggja mitt af
mörkum til þess að aðstoða þau,“
segir Hafsteinn. Í fyrra smíðaði
hann matjurtakassa, sem hann
seldi til styrktar sambýlinu á
Barðastöðum.
„Þetta var rosalega vinsælt og
við gátum varla annað eftirspurn,“
segir hann, en ákveðið var að endurtaka leikinn í ár.
Í þetta sinn safnar hann fyrir
einhverfan vin sinn, Steinar, sem
ætlar til Spánar ásamt aðstoðarkonu sinni. „Ég er með aðstöðu í
tvöföldum bílskúr, en er eiginlega
búinn að sprengja húsnæðið utan
af mér, svo ég auglýsi hér með
eftir stærra húsnæði, ef einhver
vill hjálpa,“ segir hann og hlær.
Efnið í matjurtakassana hefur
Hafsteinn fengið gefins frá fyrirtækjum, og kann hann þeim þakkir fyrir. „Þetta eru matjurtakassar, eða varmabox sem þú getur
ræktað hvað sem er í, þess vegna á
svölunum hjá þér.“ Með kassanum

KASSINN GÓÐI Hér má sjá dæmi um kassa sem Hafþór smíðaði.

fylgja mold og fræ, og heldur kassinn góðum hita á gróðrinum. Allur
ágóði af sölunni rennur í ferðasjóð
Steinars, en kassarnir koma í takmörkuðu upplagi. Hafsteinn er þó
hvergi nærri hættur eftir þetta
verkefni. „Ég er strax farinn að

plana næsta verkefni og hver fær
að njóta góðs af því, en ég get ekki
sagt frá því alveg strax.“ Þeir sem
vilja eignast kassa, eða styrkja
verkefnið með húsnæði eða efni
geta haft samband við Hafstein á
matjurtakassar@gmail.com. - asi
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?
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7. SÆTI ?
8. Keflavík
9. Fjölnir
10. ÍA
11. ÍBV
12. Leiknir

Keflavík verður á svipuðum slóðum og síðasta ár en liðið hefur
endað í áttunda eða níunda sæti
síðastliðin fjögur tímabil. Liðið
hefur þó endurheimt reynslumikla
uppalda leikmenn en missti þó
Elías Má Ómarsson, efnilegasta
leikmann deildarinnar í fyrra, til
Noregs. Vonir Keflvíkinga eru fyrst
og fremst háðar því að lykilmenn
haldist heilir á stuttu tímabili í
sumar.

➜ Lykilmaðurinn í sumar

➜ Binni bjartsýni

➜ Nýju andlitin

Miðjumaðurinn
Hólmar Örn Rúnarsson er kominn aftur
heim til Keflavíkur eftir nokkurra ára
dvöl í FH, rétt eins og Guðjón Árni
Antoníusson. Hefur verið í hópi bestu
miðjumanna deildarinnar sem sýndi
sig í því að hann vann sér reglulega
sæti í byrjunarliði FH þrátt fyrir mikla
samkeppni. Verður 34 ára í ár en ætti
að eiga nokkur góð ár eftir til að gefa
sínu uppeldisfélagi ef hann hefur heilsu
til.

Með betra lið en í fyrra
Með vanan þjálfara og reynt lið
sem hefur verið styrkt síðan í
fyrra. Það er engin ástæða að
stefna ekki á baráttu um
Evrópusæti.

Guðjón Árni Antoníuss. FH
Hólmar Örn Rúnarsson FH
Richard Arends Hollandi
Alexander Magnússon Gri.
Kiko Insa Spáni
Indriði Áki Þorláksson FH

➜ Siggi svartsýni

Fylgstu með þessum

Of brothættur hópur
Hólmar Örn er meiddur og
Guðjón Árni hefur spilað
lítið síðustu ár. Það er of
mikið að treysta á þá.

Indriði Áki Þorláksson er í
láni frá FH-ingum og ætti að
fá tækifæri til að láta ljós sitt
skína sem fremsti miðjumaður í Keflavíkursókninni. Er
lúmskur markaskorari.

EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ LIÐSSTYRKURINN ★★★★★ HEFÐIN ★★★★★
Gengið síðustu sex tímabil | 2009 6. sæti | 2010 6. sæti | 2011 8. sæti | 2012 9. sæti | 2013 9. sæti | 2014 8. sæti ● Íslandsmeistari 4 (síðast 1973) ● Bikarmeistari 4 (síðast 2006)

Vill ekki tapa fyrir litlu systur

ÚRSLIT
DOMINO’S-DEILD KARLA
TINDASTÓLL - KR

80-72 (40-40)

Staðan í einvíginu er 1-1.

NÆSTI LEIKUR
KR - Tindastóll

sun. kl. 19.15

OLÍSDEILD KARLA
UNDANÚRSLIT, 4. LEIKUR
ÍR - AFTURELDING

24-27 (13-15)

ÍR - Mörk (skot): Sturla Ásgeirsson 5/1 (6/1),
Björgvin Hólmgeirsson 5 (11), Jón Gunnars. 4 (6).
Varin skot: Svavar Már Ólafsson 8 (19, 42%),
Arnór Freyr Stefánsson 5/1 (21/2, 24%).
Afturelding - Mörk (skot): Örn Bjarkason 6/1
(8/1), Pétur Júníusson 6 (10), Elvar Ásgeirs. 5 (10).
Varin skot: Davíð Svansson 20 (44/1, 45%).
Staðan í einvíginu er 2-2.

NÆSTI LEIKUR
Afturelding - ÍR

sun kl. 16.00

UMSPIL, 2. LEIKUR
FJÖLNIR - VÍKINGUR

26-27

Staðan í einvíginu er 2-0 fyrir Víking. Næsti leikur
er í Víkinni á laugardag klukkan 14.00.

OLÍSDEILD KVENNA
UNDANÚRSLIT, FYRSTI LEIKUR
GRÓTTA - ÍBV

27-16 (12-9)

Grótta - Mörk (skot): Anett Köbli 7 (10), Karólína
Bæhrenz Lárudóttir 5 (7), Eva Davíðsdóttir 3 (3).
Varin skot: Íris B. Símonardóttir 23 (38/1, 61%)
ÍBV - Mörk (skot): Díana Dögg Magnúsdóttir 5
(7), Vera Lopes 3 (7/1), Ester Óskarsdóttir 3 (10).
Varin skot: Ólöf Ragnarsdóttir 10/1 (32/1, 31%).

FRAM - STJARNAN

21-20 (12-11)

Fram - Mörk (skot): Ragnheiður Júlíusdóttir
6/1 (16/2), Hulda Dagsdóttir 5 (9), Ásta Birna
Gunnarsdóttir 4 (5), Elísabet Gunnarsdóttir 2 (2),
Marthe Sördal 2 (2), Steinunn Björnsdóttir 1 (2),
Hekla Rún Ámundadóttir 1 (3).
Varin skot: Hafdís Torfadóttir 14/1 (34/4, 41%),
Stjarnan - Mörk (skot): Helena Rut Örvarsdóttir
5 (13), Stefanía Theodórsdóttir 4/2 (4/2), Sólveig
Lára Kjærnested 4 (6), Alina Tamasan 4 (7),
Þórhildur Gunnarsdóttir 2/1 (3/2).
Varin skot: Florentina Stanciu 12 (33/1, 36%),

LENGJUBIKAR KARLA
ÚRSLITALEIKUR
BREIÐABLIK - KA

1-0

1-0 Ellert Hreinsson (6.).

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

Margréti Láru Viðarsdóttur vantar aðeins eitt mark til þess að jafna markamet Ásthildar Helgadóttur í
Svíþjóð. Margrét Lára er komin af stað í atvinnumennskunni eftir barnsburð og orðin fyrirliði Kristianstad.
FÓTBOLTI Ásthildur Helgadóttir

kom íslenskum knattspyrnukonum á kortið í Svíþjóð með frábærri
frammistöðu sinni með Malmö-liðinu á árunum 2005 til 2007 en þessi
fyrrum markahæsta landsliðskona
Íslands skoraði 46 mörk í 58 leikjum í sænsku deildinni, meira en
nokkur önnur íslensk knattspyrnukona.
Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði sitt 45. mark í 4-1 sigri á Sunnanå SK í byrjun október 2013 og
virtist vera komin í dauðafæri til
að jafna met Ásthildar. Hún náði
þó ekki að skora fleiri mörk á
tímabilinu og við tók síðan árs frí
þar sem hún eignaðist sitt fyrsta
barn.
Bjartsýn á framhaldið
Margrét Lára er nú mætt á ný í
slaginn með Kristianstad-liðinu í
sænsku deildinni og þessu sinni
með fyrirliðabandið.
„Staðan á mér er bara fín. Ég er
alltaf að komast í betra og betra
form og er að reyna að halda
meiðslunum í lágmarki. Svo lengi
sem það er bara svoleiðis þá gengur þetta vel. Ég er bara bjartsýn á
framhaldið,“ segir Margrét Lára
sem er á sínu sjötta tímabili í
sænsku deildinni.
„Það er gaman að vera komin
aftur í deild þeirra bestu hér í Svíþjóð og það eru að mínu mati forréttindi að geta tekið þátt í því,“
segir Margrét Lára sem vantar
aðeins sex leiki í að verða önnur
íslenska konan á eftir Erlu Steinunni Arnardóttur til að spila
hundrað leiki í sænsku kvennadeildinni.
Margrét Lára hefur spilað með
systur sinni, Elísu Viðarsdóttur, í A-landsliðinu en nú eru þær
í fyrsta sinn saman í félagsliði.
Fyrsta tímabil Elísu í atvinnumennsku var með Kristianstad í
fyrra þegar Margrét Lára var í
barnsburðarleyfi.

„Það er mjög gaman að fá tækifæri til að vera saman í félagsliði.
Við höfum aldrei spilað saman
áður og erum að kynnast sem leikmenn sem er bara mjög gaman. Ég
get miðlað henni af minni reynslu
og á sama tíma getur hún sparkað
í rassinn á systur sinni. Það drífur mig allavega áfram að vera með
litlu systur á hverri æfingu því það
vill enginn tapa fyrir litlu systur
sinni,“ sagði Margrét Lára.
„Þetta er allt komið á fullt og
það óneitanlega miklu skemmtilegra að vera kominn inn í tímabilið í stað þess að vera enn á
undirbúningstímabili. Það er kostur þess að spila erlendis að við
byrjum rúmum mánuði fyrr en á
Íslandi og spilum líka lengra fram
á haustið. Mér finnst muna mikið
um það,“ segir Margrét Lára.
Tvær sem deila fyrirliðabandinu
Margrét Lára er með meiri ábyrgð
en þegar hún var síðast í Kristianstad því líkt og hjá landsliðinu
er hún fyrirliði liðsins. „Við erum
tvær sem deilum fyrirliðabandinu, ég og sænsk stelpa. Það gengur bara mjög vel,“ segir Margrét
Lára.
Margrét er að spila í sókninni
en þó ekki sem fremsti leikmaður. „Ég er í þessari tíu-stöðu sem
ég var í seinast áður en að ég fór í
barnsburðarleyfi. Ég er senter en
fer samt aftar á völlinn heldur en
hinn framherjinn. Þetta er staða
sem hentar mér mjög vel í augnablikinu. Svo sjáum við til hvort ég
færist ekki aðeins framar þegar
líða tekur á tímabilið,“ segir Margrét Lára sem hefur ekki náð að
skora í fyrstu tveimur leikjum
sínum.
Aðeins lengra frá markinu
„Ég er aðeins lengra frá markinu
í þessari stöðu en þrátt fyrir það
þá kann ég vel við mig þarna. Ég
er mikið með boltann og get búið

NÆST MARK JAFNAR METIÐ Margrét Lára Viðarsdóttir er komin á fullt á ný eftir

barnsburðinn.

mikið til fyrir aðra og ég kann vel
við það líka,“ segir Margrét Lára
en auk Elísu spila Guðný Björk
Óðinsdóttir og Ásgerður Stefanía
Baldursdóttir með henni í Kristianstad-liðinu. Elísabet Gunnarsdóttir er síðan þjálfari liðsins.
Margrét Lára Viðarsdóttir og
félagar hennar í Kristianstad
mæta öðru Íslendingaliði í kvöld
þegar Kopparbergs/Göteborg
kemur í heimsókn í 3. umferð
sænsku deildarinnar. Arna Sif
Ásgrímsdóttir spilar með Gautaborgarliðinu en hún er að stíga
sín fyrstu spor í atvinnumennskunni.
Nú er að sjá hvort Margrét

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Markahæstar í
sænsku deildinni
Ásthildur Helgadóttir
Margrét Lára Viðarsdóttir
Sara Björk Gunnarsdóttir
Erla Steinunn Arnardóttir
Dóra Stefánsdóttir

46 mörk
45
27
12
10

Lára nái að jafna met Ásthildar í
kvöld eða í næstu leikjum en það
er nokkuð ljóst að markadrottning sænsku úrvalsdeildarinnar
árið 2011 er hungruð í sitt fyrsta
mótsmark eftir að hún varð
mamma.
ooj@frettabladid.is
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Starf hjá skemmtilegu og líﬂegu fyrirtæki

VANTAR ÞIG
NÝTT HLUTVERK?
Það er logandi brjálað að gera hjá okkur
og við leitum að góðu fólki til starfa í þjónustuveri
365 vill ráða tæknisinnað og þjónustulundað fólk

Helstu kröfur:
• Þjónustulund
• Hæﬁleiki til að vinna í hópi
• Sveigjanleiki og frumkvæði í starﬁ
• Þekking á Salesforce og/eða áhugi
á tæknimálum kostur

Helstu verkefni eru:
• Almenn notendaþjónusta
og hjálp við viðskiptavini
• Grunntæknileg aðstoð
• Sala á þjónustu og vörum
• Úrvinnsla fyrirspurna og eftirfylgni
• Önnur tilfallandi verkefni

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. Fyrirtækið starfar á öllum sviðum
fjölmiðlunar; að sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, auk þess
að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og síma.

Vinnutími er vaktavinna. Við erum einungis að leita
eftir fólki í framtíðarstarf en ekki sumarstarf.
Nánari umsóknir og ferilskrá skal senda á hrafnhildura@365.is
Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2015

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og ﬂeira.
Hjá 365 starfa rúmlega 400 manns.
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DAGSKRÁ
STÖÐ 2

| 19:50
YES MAN
Sprenghlægileg gamanmynd um Carl Allen sem ákveður að
skrá sig á sjálfshjálparnámskeið og lærir að segja já við öllu
með misgóðum árangri. Með aðahlutverk fara Jim Carrey,
Bradley Cooper og Zoey Deschanel.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

19.00 Raising Hope

17.20 Vinabær Danna tígurs

08.05 The Middle

19.20 Junior Masterchef Australia

17.32 Litli prinsinn

08.30 Glee 5 (6.20)

20.10 Hawthorne

17.54 Jessie

09.15 Bold and the Beautiful

20.55 Community

18.15 Táknmálsfréttir

09.35 Doctors

21.20 The Lottery

18.25 Fljótlegt og ferskt með

10.15 Last Man Standing

22.00 True Blood

Lorraine Pascale

10.40 Heimsókn

23.00 Trust Me

19.00 Fréttir

11.00 Grand Designs

23.45 Raising Hope

19.25 Íþróttir

11.50 Jamie Oliver’s Food

00.10 Junior Masterchef Australia

19.30 Veðurfréttir

Revolution

01.00 Hawthorne

19.40 Hraðfréttir

12.35 Nágrannar

01.45 Community

20.05 Útsvar (Úrslit: Reykjavík - Fljóts-

13.00 Enough Said

02.05 The Lottery

14.50 The Amazing Race

02.50 True Blood

15.40 Kalli kanína og félagar

03.45 Trust Me

16.05 Batman. The Brave and the

04.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Bold
16.30 Family Tools

21.30 Séra Brown

16.55 Super Fun Night
17.40 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2

Fáðu þér áskrift á 365.is

22.20 Beðið eftir barni

17.20 Bold and the Beautiful
18.05 Simpson-fjölskyldan

SKEMMTILEGT
FÖSTUDAGSKVÖLD!

18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag.
19.25 Simpson-fjölskyldan
19.55 Yes Man (Já-maðurinn) Gamanmynd sem fjallar um Carl Allen sem
finnst líf sitt standa í stað. Hann ákveður því að skrá sig á sjálfshjálparnámskeið og lærir að segja já við öllu. Hann
uppgötvar þó fljótt að vilji hans til að
taka á móti hverju einasta tækifæri í lífinu með opnum örmum gæti verið of
mikið af hinu góða. Með aðahlutverk
fara Jim Carrey, Bradley Cooper og Zoey
Deschanel.
21.40 X-Men. The Last Stand Þriðja

myndin í hinum geysivinsæla kvikmyndabálki um ofurmennahópinn sem
sameiginlega ganga undir nafninu X-Men.
Það lítur út fyrir að lækning sé fundin fyrir hina stökkbreyttu og þá færist
enn meiri harka í stríðið milli manna og
þeirra stökkbreyttu. Myndin er stjörnum
hlaðin og skartar Hugh Jackmann, Halle
Berry, Patrick Stewart og Anne Paquin.

23.55 Indiana Jones og síðasta
07.00 Könnuðurinn Dóra07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór 07.55
Sumardalsmyllan 08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveins 08.45 Tom and Jerry
(Chuck Jones) 08.55 UKI 09.00 Kalli á þakinu
09.22 Ljóti andarunginn og ég 09.47 Víkingurinn
Vic10.00 Strumparnir 10.25 Ævintýri Tinna
10.47 Latibær 11.00 Könnuðurinn Dóra 11.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.45 Doddi litli
og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan 12.00
Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur Sveins
12.45 Tom and Jerry (Chuck Jones) 12.55 UKI
13.00 Kalli á þakinu 13.22 Ljóti andarunginn
og ég 13.47 Víkingurinn Vic 14.00 Strumparnir
14.25 Ævintýri Tinna 14.50 Latibær 15.00
Könnuðurinn Dóra 15.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 15.45 Doddi litli og Eyrnastór 15.55
Sumardalsmyllan 16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveins 16.45 Tom and Jerry
(Chuck Jones) 16.55 UKI 17.00 Kalli á þakinu
17.22 Ljóti andarunginn og ég 17.47 Víkingurinn
Vic 18.00 Strumparnir 18.25 Ævintýri Tinna
18.47 Latibær 19.00 Hákarlabeita 2

18.30 The New Girl

03.10 Snitch

18.55 The Big Bang Theory

05.00 The Middle

19.20 Arrested Development

05.20 Simpson-fjölskyldan

19.50 It’s Always Sunny in

05.40 Fréttir og Ísland í dag

Philadelphia
21.00 Broadchurch
21.50 Cold Feet

Þriðja myndin um ofurmennahópinn, X mennina. Það lítur út
fyrir að lækning sé fundin fyrir hina stökkbreyttu og þá
færist enn meiri harka í stríðið milli manna og þeirra
stökkbreyttu. Með aðalhlutverk fara þau Hugh Jackmann,
Halle Berry, Patrick Stewart og Anne Paquin.

| 21:10
HAWTHORNE
Vinsælir þættir þar sem
Jada Pinkett Smith leikur
yﬁrhjúkrunarfræðing sem
helgar sig starﬁnu algerlega.

13.40 Zenit - Sevilla

Philadelphia

17.00 Tindastóll - KR

01.55 Réttur

18.30 La Liga Report

02.40 Broadchurch

19.00 Keflavík - Snæfell Beint

03.30 Cold Feet

21.00 Ingi Björn Albertsson

04.20 Cold Feet

21.35 Þegar Gaupi hitti Bogdan

05.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.10 Evrópudeildarmörkin

08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil

15.45 Once Upon a Time
16.30 Beauty and the Beast
17.10 Agents of S.H.I.E.L.D.
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Parks & Recreation
20.15 The Voice
21.45 The Voice
22.30 Country Strong
00.25 The Affair
01.15 Law & Order. SVU
02.00 Necessary Roughness
02.50 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2015
11.00 Inside The PGA Tour 2015
11.25 European Tour 2015
15.10 PGA Tour 2015
18.10 Golfing World 2015

23.00 Dallas - Houston Beint

19.00 PGA Tour 2015

02.00 UFC 182. Jones vs. Cormier

22.00 PGA Tour 2015– Highlights
22.55 Golfing World 2015
11.30 Four Weddings and a Funeral

10.30 Messan

13.25 The Mask

11.40 Football League Show 2014/15

15.005 Austin Powers in Gold-

Önnur þáttaröðin af þessum
magnþrungnu spennuþáttum.

17.15 Chelsea - Man. Utd.

13.50 Everton - Burnley
15.30 Man. City - West Ham
19.05 Premier League Review

2014/2015
20.00 Premier League World 2014
20.30 Match Pack
21.00 Messan

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

01.00 Arrested Development
01.30 It’s Always Sunny in

12.10 Leicester - Swansea

Dramatísk mynd um bandarískan sjóliða sem snýr heim
úr síðari heimsstyrjöldinni og
lendir í erﬁðleikum með að
fóta sig í líﬁnu að nýju.

00.20 The Secret Circle

15.20 Napolí - Wolfsburg

| 21:00
BROADCHURCH

| 22:00
THE MASTER

22.45 Cold Feet
23.35 Without a Trace

11.55 Aston Villa - Liverpool

06.00 Pepsi MAX tónlist

15.00 Royal Pains
17.45 Friends

01.15 The Monuments Men

11.30 Spænsku mörkin 14/15

SKJÁREINN

14.35 Cheers

18.10 Modern Family

08.40 Zenit - Sevilla

01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.45 Pepsi MAX tónlist

23.25 A Single Shot

07.00 Napolí - Wolfsburg

krossferðin (Indiana Jones and the
Last Crusade) Indiana Jones fær dagbók og landakort frá föður sínum sem
vísa á hinn helga Gral. Þegar Indiana
fréttir að faðir hans hafi horfið á Ítalíu
ásamt safnstjóranum Marcus Brody fer
hann að leita að þeim. Hann finnur þá
og lendir í kapphlaupi við nasista um að
finna Gralinn, sem þeir ætla að nota til
að ná heimsyfirráðum. Ævintýramynd
frá 1989. Leikstjóri er Steven Spielberg
og í helstu hlutverkum eru Harrison
Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody og John Rhys-Davies. e.

09.00 The Talk

20.10 Réttur

| 21:35
X-MEN: THE LAST STAND

dalshérað) Bein útsending frá lokaþætti
í spurningakeppni sveitarfélaga. Reykjavík og Fljótsdalshérað keppa til úrslita.
Umsjónarmenn eru Sigmar Guðmundsson og Þóra Arnórsdóttir. Spurningahöfundur og dómari er Stefán Pálsson.
Stjórn útsendingar: Helgi Jóhannesson.

21.30 Enska úrvalsdeildin - upphitun
22.00 Newcastle - Tottenham
23.40 Messan
00.10 Enska úrvalsdeildin - upphitun
00.40 Match Pack

20.00 Hrafnaþing 21.00 Kling Klang
21.30 Eldhús meistaranna

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

HRINGBRAUT

member (Austin Powers í Gulllim)

10.00 Þjóðbraut (e)

16.40 Four Weddings And A Funeral

11.00 Sjónarhorn (e)

18.40 The Mask

11.30 Líf og list (e)

20.25 Austin Powers in Gold-

12.00 Þjóðbraut (e)

member (Austin Powers í Gulllim) Ofurnjósnarinn Austin Powers er kominn
aftur á stjá í kostulegri gamanmynd.
Austin hefur þurft að glíma við marga
óþokka um dagana en nú reynir á hann
sem aldrei fyrr. Ofurnjósnarinn þarf að
bregða sér aftur til ársins 1975 því föður
hans, Nigel, hefur verið rænt. Margir
þekktir skúrkar skjóta upp kollinum en
enginn þeirra hefur roð við Austin Powers. Honum til halds og traust er hin
geðþekka Beyoncé Knowles sem Foxxy
Cleopatra.

13.00 Sjónarhorn (e)

22.00 The Master

21.30 Líf og list (e)

00.15 The Possession

22.00 Helgin (e)

01.50 Insidious

23.00 Kvennaráð (e)

03.30 The Master

23.30 Líf og list (e)

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

13.30 Líf og list (e)
16.00 Þjóðbraut (e)
17.00 Sjónarhorn (e)
17.30 Líf og list (e)
18.00 Þjóðbraut (e)
19.00 Sjónarhorn (e)
19.30 Líf og list (e)
20.00 Helgin
20.45 Kvennaráð

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

FRÁBÆRT VERÐ Á

SUMARSKÓM
3.000 kr

3.000 kr

3.000 kr

3.000 kr

3.000 kr

3.000 kr

3.000 kr

3.000 kr

3.000 kr

LÁGMARK 40% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM SKÓM
OPNUNARTÍMAR
Smáratorgi, Kópavogi
Opið alla daga frá 11-18
Laugardaga: 11-18
Sunnudaga: 12-18

Vínlandsleið 6, Grafarholti
Opið virka daga: 11-18
Laugardaga: 11-16
Sunnudaga: 13-17

Vínlandsleið
Smáratorgi

(við hliðina á Toys ´R´ Us)
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Bumbuboltamaður framleiðir afreksþætti

FÖSTUDAGSLAGIÐ

Garðar Örn Arnarsson liﬁr og hrærist í heimi íþrótta og mokar út heimildarmyndum og nú sjónvarpsþáttum.

„Jungle með Elo er klárt föstudagslag. Ég er til í allt þegar ég hef
hlustað á það.“
Sigurður Hlöðversson, útvarpskempa með
meiru.

„Þetta er náttúrulega fullkomin
staða að vera í, enda áhugamál
númer eitt, tvö og þrjú og ég fæ að
vinna við það,“ segir Garðar Örn
Arnarsson sem hleypir af stokkunum spánnýrri þáttaröð um goðsagnir knattspyrnunnar á Íslandi
í kvöld.
Aðspurður hvaðan kveikjan að
þáttunum komi segist Garðar alltaf hafa haft mikinn áhuga á öllu
íþróttatengdu „Sjálfur ætlaði ég
mér að spila í NBA, en svo var ekki
innistæða fyrir því,“ segir hann og
skellir upp úr. Hann lætur sér því

nægja að spila með B-liði Keflavíkur og rekur svo sögur afreksmanna í sjónvarpi og í formi heimildarmynda.
Mynd Garðars um körfuboltamanninn bráðefnilega Ölla, sem
féll frá langt fyrir aldur fram,
kom honum á kortið „Í kjölfarið
fór af stað minningarsjóður sem
hefur svo gefið um tuttugu þúsund börnum tækifæri á að stunda
íþróttir. Það yljar vissulega hjartanu.“
Síðan hefur hann ekki stoppað.
„Upphafið að þessum þáttum,

Goðsögnum efstu deildar, má þó
rekja til þess að mig langaði alltaf til að gera Ragnari Margeirssyni knattspyrnukappa skil, en ég
hef alltaf horft á hann sem algjört
legend og vildi heiðra minningu hans.“ Úr varð heil þáttaröð
þar sem hann tekur fyrir helstu
sparkara landsins í gegnum árin.
„Ég held að ekki séu margir sem
einblína á að samtvinna íþróttir
og heimildarmyndagerð hérlendis, svo ég hef nóg að gera,“ segir
Garðar að lokum.
- ga

NÝTT EFNI Garðar mun birtast
landsmönnum á Stöð 2 Sport í allt
sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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VINSÆL PARTÍ Snoop Dogg býður upp á alls kyns uppákomur í partíunum sínum.
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Opnunartímar á www.kronan.is

Snoop Dogg heldur
partí í Laugardalshöll
Snoop Dogg heldur veislu í Laugardalshöll, nákvæmlega áratug eftir að hann
tróð upp í Egilshöll. Hinn 44 ára gamli rappari leikur sín uppáhaldslög.
Rappgoðsögnin Snoop Dogg kemur
hingað til lands í júlí og heldur partí í Laugardalshöll. Þetta
staðfestir Vilhjálmur Sanne tónleikahaldari. Snoop Dogg hefur
áður komið til landsins, en þá hélt
hann tónleika. Nú er hann í öðrum
erindagjörðum. Nú kemur rapparinn fram sem DJ Snoopadelic,
en hann hefur ferðast um heiminn og haldið veislur víðs vegar.
Snoop stýrir þá gleðskap í nokkra
klukkutíma, leikur sína uppáhaldstónlist í bland við eigin lög sem
hann rappar.
„Við munum breyta Laugardalshöll í heljarinnar klúbb. Snoop
mun stýra tæplega þriggja klukkustunda partíi. Hann mun stýra tónlistinni og rappa og verður með
dansara með sér á sviðinu. Þetta
verður heljarinnar veisla,“ útskýrir Vilhjálmur, en ásamt honum
stendur Ragnar Thor Hilmarsson
að komu rapparans hingað til lands
en saman eiga þeir Nordic Events.
Auk þeirra hefur Kristinn Bjarnason aðkomu að herlegheitunum.
Þessar uppákomur Snoop Dogg
hafa fengið góða dóma erlendis.
Sjálfur segist Snoop hafa mikinn
áhuga á því að vera plötusnúður
og að hann leggi sig mikið fram
við að finna ferska tónlist. „Ég er
alltaf að brýna sverðið mitt,“ sagði
hann í viðtali við tímaritið Vibe

MEISTARI DOGG Væntanlegur til landsins og mun trylla lýðinn í Laugardalshöll.

um hvort hann æfði sig mikið sem
plötusnúður.
Partíið verður haldið þann 17.
júlí, þannig að það verður nákvæmlega áratugur frá síðustu heimsókn
rapparans til landsins. Hann tróð
upp í Egilshöll þann 17. júlí 2005 og
mættu sjö þúsund manns.
Snoop Dogg er einn þekktasti
rappari heims. Hann kemur frá
Long Beach í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Plötur Snoop, sem er

44 ára gamall, hafa selst í yfir 30
milljónum eintaka um allan heim.
Hann gaf út sína fyrstu plötu árið
1992. Sú bar titilinn Doggystyle
og skaut honum á stjörnuhimininn. Í maí kemur þrettánda breiðskífa kappans út. Hún kallast Bush
og er unnin í samvinnu við hinn
geysivinsæla Pharrell Williams.
Forsala í partíið með Snoop Dogg
hefst á mánudaginn á vefsíðunni
midi.is.
kjartanatli@365.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan
Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Músíkalskt par
Anna Rakel Róbertsdóttir, fyrirsæta
og grafískur hönnuður, er komin
með kærasta. Sá er enginn annar en
Egill Örn Rafnsson, trommari Himbrima og einn af upphafsmönnum
hljómsveitarinnar Sign. Hafa þau
sést mikið saman upp á síðkastið
og þegar staðfest
sambandið á
fésbókinni, líkt
og samfélagsmiðlamiðuð
lög gera ráð
fyrir. Á parið
ýmislegt sameiginlegt, þar
á meðal tónlistaráhugann
en Anna Rakel
ber einnig nafnbótina plötusnúður.
- ga

ÞÍN STUND
ÞINN STAÐUR

Sumarið og þurrkaðir
þorskshausar

AFSLÁTTUR

Vigdís Hauksdóttir, þingmaður
Framsóknarflokksins, fagnaði komu
sumarsins í gær með heimsókn á
æskuslóðir sínar. Á Stóru-Reykjum í
Hraungerðishreppi býr bróðir hennar
en hún segir sumarið koma með
matnum. „Ég er að ná mér í þurrkaða
þorskshausa. Það er svo mikil
sumarkoma að ná sér í slíkt. Þeir eru
bestir í heimi með smjöri og mjólk,“
segir Vigdís. Hún segist jafnan fara
á þessar æskuslóðir til að innbyrða
vorið. „Hér svo mikið af lóum,
gæsum og bara öllum farfuglum. Þeir
eru úti um öll tún,“ segir Vigdís og
óskar landsmönnum öllum gleðilegs
sumars.
- fbj

20%

Mest lesið
TIMEOUT
STÓLLINN

1 Shawarma-stríð: Veitingamenn slást í
miðbæ Reykjavíkur
2 Hanna Birna fær jafnréttisviðurkenningu fyrir að vera brautryðjandi
í stjórnmálum
3 Vill sjá ríkissaksóknara í fangelsi fyrir
að taka þátt í Gleðigöngunni
4 Asbesti skipt út fyrir bárujárn hjá
norska sendiráðinu

Stillanlegur höfuðpúði.

Hönnuður:
Jahn Aamodt

Skemill hentar
öllum óháð lengd.

rrieiri
Nú sogtæ
safam

Hannaður með
fagurfræði og
þægindi að
leiðarljósi.

TIMEOUT
Hægindastóll með skemli
Fáanlegur í mörgum útfærslum og litum.

Þægilegt
handfang
til að stilla
halla á baki.

Svart leður og hnota með skemli.
Fullt verð: 379.980 kr.

Tilboðsverð 299.990 kr.

Heill grillaður
kjúklingur

og 2 lítrar af Coca-Cola*

1499

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

kr.

tvennan

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100
Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566

*Þú velur Coca-Cola,
Coca-Cola light
eða Coca-Cola zero

www.betrabak.is

Opið virka daga frá kl. 10-18

Leggur grunn að góðum degi

Laugardaga frá kl. 11-16

