Til hvers að ﬂækja hlutina?

SKOÐUN Undirskriftasöfnunin Þjóðareign sýnir að
almenningi er nóg boðið. 16

MENNING Syngur Jesú í
Jóhannesarpassíu Bach á
sunnudaginn. 26

LÍFIÐ Hljómsveitin Ensími
leggur lokahönd á nýja
plötu. 28

SPORT Atli Guðnason er
áfram maðurinn á bak við
mörkin hjá FH. 34

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*
15. maí 2015
113. tölublað 15. árgangur
Sími: 512 5000
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

LÍFIÐ

Opin hinsegin fræðsla:

Samtökin ‘78
blása til fræðslu
Þetta var ný
og skemmtileg
tilfinning sem ég
hef aldrei upplifað áður. Ég var
bara í sjokki
eiginlega.

Bónorð í SMS-i
Signý Kolbeinsdóttir er vöruhönnuður og heilinn á bak við Tulipopfígúrurnar. Hún leyfir lesendum að
skyggnast inn í ástina sem birtist
henni á barnum, óþolandi frekjugang
Dana, sjálfstæðiseflandi uppeldi og
bóhemskan lífsstíl.

FRÉTTIR

EFNILEG Hin fimmtán ára gamla Lovísa Thompson tryggði Gróttu fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik kvenna. Á
milli handboltaæfinga situr hún yfir skólabókunum, en hún er að klára grunnskólann í vor. Lovísa er yngsti leikmaður Gróttuliðsins, tuttugu og tveggja ára aldursmunur er á henni og elsta leikmanni liðsins. Sjá síðu 4
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Milljónir til kirkjunnar
Bæjarráð Garðabæjar hefur samþykkt 16,5 milljóna króna úthlutun til
tveggja þjóðkirkjusókna í bæjarfélaginu. Efla á sunnudagaskóla og annað
æskulýðsstarf. 2
Gagnrýnir velferðarráðuneytið
Ríkisendurskoðun segir miðlun
upplýsinga um rekstur og starfsemi
hjúkrunarheimila vera ábótavant
hjá velferðarráðuneytinu. Lítið hefur
breyst frá síðustu ábendingum fyrir
þremur árum. 2
Þriðjungur tekna í fasteignagjöld
Harpa þarf að greiða rúmlega
380 milljónir í fasteignagjöld eftir
dómsúrskurð héraðsdóms Reykjavíkur. 10
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Íslenski safnada
gurinn verður
um allt land
haldinn á sunnuda
en dagurinn
g
hefur verið
frumkvæ
erið haldinn
æði
ði safnafól
að
þátt og er ókeypis ks síðan 1997. Um
inn á flest þeirra. 50 söfn taka
ta

Líﬁð
Sumarfrakkar

Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur
STUNDUM LÍKAMSRÆKT ÚTI
VIÐ Í SÓLINNI 4

Eva Laufey Kjaran
þáttagerðarkona
LJÚFFENGUR
LAXABORGARI
OG LAXASTEIK 8

Tíska og trend
í förðun
SÉRFRÆÐINGUR
KENNIR GLAMÚRFÖRÐUN 10
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ÁSTRÍÐUKOKKUR
Ragna hefur
lengi haft
áhuga á
matargerð.
Pekanhnetu
snúningurin
n
á myndinni
hentar vel
með límonaðinu en uppskriftina að
honum má
finna á matarbloggi Rögnu,
ragna.is.
MYNDIR/STEFÁN

Yfirhafnir
Yfirhafn

laxdal.is

Verð
23.900 .-

Skoðið laxdal.
is/yfirhafnir
Laugavegi 63
• S: 551 4422

Vertu vinur á
Vertu
Facebook
vinur á
Facebook
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UPPSKRIFT
Þegar sólin
skín eins og
að huga að
hún hefur gert
sumarlegum
uppskriftum
undanfarið
þó hitinn mættu
er ekki úr vegi
alveg vera
meiri.
SAMSETN

R

ögnu Björgu
Ársælsdóttur,
unarfræðingi,
hjúkrmatarblog
matarbloggara
gara
söngkonu,
finnst skemmtil og
gera ýmsar
tilraunir í eldhúsinu egt að
nýjar bragðtegu
með
lengi haft áhuga ndir og rétti. Hún hefur
ung á eldhúsbe á matargerð og sat
mömmu sinni kknum og fylgdist með
Þegar Ragna og ömmum í eldhúsinu
.
bjó í Bretlandi
arið þar það
var sumheitasta í hundrað
lærði þá að
ár. „Ég
gera heimager
síðan þá hefur
t límonaði
og
þetta verið
suma
sumard
uppáh lld
d kk

ING:
350 ml sítrónusaf
i (um það bil
sítrónur)
sex til níu
2 lítrar kalt vatn
sykursíróp
Aðferð:
- Kreistið safann
unum eða með úr sítrónunum í hönd- Sigtið safann safapressu.
til að fjarlægja
(Gott er að
steina.
geyma smá
af aldinkjötin
sem festist
u
í i ti

Landlæknir um horfur:

Óttast mótmæli við
íslenska skálann

Þriggja áratuga
vanræksla
HEILBRIGÐISMÁL Það kom Birgi

Hættum að
H
ð kaupa
k
vörur made in
Iceland eða eins og í þeirra tilviki
fisk og afurðir úr Norðurhafinu.“
Forsvarsmaður mótmælanna er
sagður vera Luigi Coró, sem hvetur
til þess að andmæli séu send á ræðismannsskrifstofu Íslands í Mílanó.
Sverrir segir að mótmælin séu
nú farin að snúast gegn Íslandi og
íslenska fánanum, með blekkingum. Við því þurfi að bregðast.

Jakobssyni landlækni rækilega
á óvart að raunverulegur vandi
kerfisins er sá sami og fyrir
þremur áratugum. „Ef ég lít á
heilbrigðisþjónustuna eins og
hún er í dag og þegar ég var hér
að störfum 1988
eru raunveruleg
vandamál heilbrigðisþjónustunnar hin sömu
og þá.“
Hann
segir
bre st i n a e n n
áþreifanlegri
BIRGIR
eftir kreppu.
JAKOBSSON
Við notuðum
ekki góðærið til að bæta lestina
í íslenskri heilbrigðisþjónustu og
gera hana eins góða og mögulegt
er. Það er ekki skrítið að þar sem
voru brestir fyrir kreppu eru
enn áþreifanlegri brestir eftir
kreppu,“ segir Birgir og segir
vanræksluna dýra.
„Þar sem við höfum vanrækt
að bæta þessa þjónustu í áratugi,
þá verður allt sem við þurfum að
gera svo miklu dýrara. Þær fjárfestingar sem við höfum frestað
eða látið hjá líða koma í hausinn
á okkur núna. “

- kóp
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Feneyingar eru hvattir til þess að sniðganga Ísland og íslenskar vörur vegna skálans á Tvíæringnum. Blekking að ekki sé búið að afhelga kirkjuna, segja aðstandj
endur. Ósáttir við íslenska konsúlinn og vilja að íslensk stjórnvöld
svari fyrir sig.
MENNING Aðstandendur íslenska

verksins á Tvíæringnum í Feneyjum óttast mótmæli við íslenska
skálann í dag. Heimamenn hafa
verið hvattir til að sniðganga
Ísland og íslenskar vörur. Kallað
er eftir því að íslensk stjórnvöld
svari fyrir sig.
„Menn eru skíthræddir við mótmæli hér við bænir á morgun [í
dag]. Margir vilja draga sig út úr
þessu og ekki mæta,“ segir Sverrir
Agnarsson, formaður Félags múslima á Íslandi, sem staddur er í
Feneyjum.
Auglýsingaspjöldum, þar sem
hvatt er til þess að sniðganga
Ísland og íslenskar vörur, hefur
verið dreift um borgina. Þar er
Ísland sagt hafa „lítilsvirt og
afhelgað tákn kristni okkar, menningu og sögulegt minni með því að
setja upp mosku í kirkjunni Santa
Maria della Misericordia.“

Sverrir segir grundvallarmisskilnings gæta varðandi húsnæðið sem hýsir
íslenska skálann. Þar hafi
verið kirkja en hún hafii
verið afhelguð árið 1973
3
og meðal annars notuð sem
m
vöruskemma. Mikilvægt sé
é
að íslensk stjórnvöld bregð-ist við gagnrýninni, en
n
Sverrir segir íslenska konnsúlinn hafa tekið undir þessi
si
röngu sjónarmið.
Sverrir segir að verið sé að ráðast á Ísland og íslenska hagsmuni
á fölskum forsendum og það verði
að leiðrétta. Í dreifimiðanum segir
meðal annars:
„Svörum lítillækkandi, móðgandi og ögrandi gjörðum þjóðar
sem virðist enn vera ósiðmenntuð
með því að sniðganga vörur þeirra
og tilboð varðandi ferðamennsku
frá landi þeirra ÍSLANDI!

Svörum
lítillækandi,
móðgandi og
ögrandi gjörðum
þjóðar sem
virðist enn vera
ósiðmenntuð.
Úr dreifibréfinu

Netið hjá Nova
Fyrir heimilið og bústaðinn
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán.
greiðslugjald.
Nánari upplýsingar
Nánari
upplýsingar
á Nova.isá Nova.is.

4G box

990 kr. á mánuði í 12 mánuði.
9.990 kr. staðgreitt. Verð miðað við
6 mán. þjónustusamning í áskrift.

MENNTUN Samtökin ‘78 standa
fyrir opinni fræðslu um hinsegin fólk á sunnudaginn næstkomandi.
„Fræðslan er haldin út af þessari miklu umræðu sem hefur
verið um fræðslu samtakanna
og fræðslustörf
almennt. Í kjölfarið ákváðu
Samtökin ‘78
að blása til
opinnar fræðslu
vegna mikilla
ranghugmynda
UGLA STEFANÍA
í umræðunni,
KRISTJÖNUDÓTTIR
til dæmis á
JÓNSDÓTTIR
internetinu og
á Útvarpi Sögu, um hvað svona
fræðsla snýst og hvernig hún fer
fram,“ segir Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, fræðslufulltrúi Samtakanna ‘78.
Opin fræðsla samtakanna,
sem hefur aldrei verið haldin
áður, fer fram á alþjóðlegum
degi gegn hinsegin fóbíu. Bæjarfélög eru þá hvött til að flagga
hinsegin fánanum. - þea / sjá síðu 6
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Gunnar Bragi Sveinsson og aðrir utanríkisráðherrar ríkja Atlantshafsbandalagsins funduðu í Tyrklandi:

5°

4

5

9°
13

7

8°

Funda um breytt öryggisumhverfi Evrópu
UTANRÍKISMÁL Gunnar

7°
8

7°

Hvessir heldur og bætir í rigningu í
dag, einkum þó suðaustan til. Áfram
milt veður og gæti hiti náð 13 stigum á
Norðurlandi.
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Bragi
Sveinsson utanríkisráðherra sótti
utanríkisráðherrafund Atlantshafsbandalagsins sem lauk í gær.
Fundurinn fór fram í borginni
Antalya í Tyrklandi. Meðal þess
sem rætt var á fundinum voru
málefni Úkraínu, Afganistans og
breytt öryggisumhverfi Evrópu.
Úkraínuráð bandalagsins ræddi
um stöðu mála í Austur-Úkraínu
og framkvæmd Minsk-samkomulagsins sem gengur meðal annars út á flutning stórskotaliða

frá víglínunni og stofnun vopnlauss svæðis. Á fundinum ítrekuðu bandalagsríkin stuðning sinn
við úkraínsku þjóðina og hvöttu
deiluaðila til þess að standa vörð
um Minsk-samkomulagið. „Það
er helsta haldreipi okkar og það
þurfa allir að leggjast á eitt við að
tryggja að því verði fylgt eftir,“
sagði Gunnar Bragi.
Gunnar Bragi tilkynnti þar að
auki þátttöku Íslands í stuðningssjóði við starfsmenntun her- og
lögreglukvenna í Jórdaníu.

Fundað var um breytingar á
öryggisumhverfi Evrópu vegna
aukinna hernaðarumsvifa Rússa
sem og öfgahópa í Miðausturlöndum og Norður-Afríku. Vel gengur
að þróa viðbúnaðaráætlun bandalagsins og mun þeirri vinnu ljúka
að mestu á næsta ári.
„Það er mikilvægt að bandalagið fylgist vel með þróun mála, þar
með talið á Norður-Atlantshafinu
og norðurslóðum, til að tryggja
friðsamlega þróun svæðisins,“
sagði Gunnar Bragi.
- þea

BREYTT ÖRYGGISUMHVERFI Gunnar
Bragi Sveinsson fundaði í Tyrklandi
með utanríkisráðherrum Atlantshafsbandalagsríkja.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Kirkjan fær milljónir
úr sjóði Garðabæjar
Þjóðkirkjusóknirnar tvær í Garðabæ fá samtals 16,5 milljónir króna úr bæjarsjóði
á næstu þremur árum til að efla sunnudagaskóla og annað æskulýðsstarf. Slíkir
styrkir hafa verið veittir áður. Bæjarstjóri segir stefnuna þá að efla allt félagastarf.
SVEITARFÉLÖG Bæjarráð Garðabæjar
SLÆMAR VINNUAÐSTÆÐUR Verkamenn á Filippseyjum brunnu inni vegna stál-

rimla sem voru fyrir gluggum.

NORDICPHOTOS/AFP

Harmleikur við slæmar vinnuaðstæður í Filippseyjum:

Verksmiðjubruni 72 að bana
FILIPPSEYJAR Eldur í skóverksmiðju í borginni Valenzuela á Filipps-

eyjum varð 72 að bana á miðvikudag. Nærri öll fórnarlömb eldsvoðans voru föst á annarri hæð verksmiðjunnar í brunanum, þar sem þau
gátu ekki komist út því stálrimlar voru fyrir gluggunum.
Borgaryfirvöld segja eldinn hafa kviknað út frá logsuðutæki þegar
starfsmaður var að logsjóða nálægt eldfimum efnum.
Laun starfsmanna verksmiðjunnar voru vel undir lágmarkslaunum,
þeir unnu innan um eldfim spilliefni og höfðu ekki fengið neina viðbragðsþjálfun ef eldur skyldi koma upp.
Starfsmenn fyrirtækisins fengu margir hverjir laun sem samsvara
876 krónum á dag en lágmarkslaun í landinu eru um 1.405 krónur á
dag.
- þea

Ísraelar fordæma Vatíkanið:

Nýtt átak hjá UN Women:

Páfi viðurkennir Ráðherra berst
Palestínuríki
fyrir jafnrétti
VATÍKANIÐ Fulltrúar innan Vat-

íkansins tilkynntu síðastliðinn
miðvikudag að Vatíkanið hygðist
skrifa undir samstarfssamning
við Palestínu sem felur í sér viðurkenningu á sjálfstæði Palestínu.
„Vatíkanið er ekki bara ríki.
Vatíkanið er fulltrúi hundraða
milljóna kristina manna, auk Palestínubúa. Þetta hefur afar stórt
siðferðislegt vægi,“ sagði Husam
Zomlot, fulltrúi palestínskra
stjórnvalda. Ísraelsstjórn hefur
fordæmt viðurkenninguna.
- srs

SAMFÉLAG Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra vígði í gær
nýja íslenska vefsíðu, heforshe.
is, með því að gerast mánaðarlegur styrktaraðili UN Women á
Íslandi. Heimasíðan er nýtt átak
UN Women sem heitir HeForShe
eða Ólíkir en sammála um kynjajafnrétti.
Átakið miðar að því að ná
til þeirra átta þúsund og fimm
hundruð karlmanna og stráka á
Íslandi sem skráðu sig í alþjóðlega átakinu síðastliðið haust, og
til annarra.
- ngy
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Formaður
sóknarnefndar Garðasóknar segir
bæjaryfirvöld
fá ítarlegar
upplýsingar
um hvernig
styrkfé úr
bæjarsjóði er
varið. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Í fræðunum er talað um að því öflugri sem félagsauður hvers samfélags er því meira traust ríki milli
íbúanna og því meira traust á yfirvöldum líka.“
Starfsmaður á biskupsstofu
kveðst aðeins vita um eitt annað
sveitarfélag á landinu sem styrkir
æskulýðsstarf í þjóðkirkjunni með
fjárframlögum. Það sé Seltjarnarnes. Framlag bæjarins til barna- og
unglingastarfs Seltjarnarneskirkju
er fjórar milljónir króna á þessu ári.
Í samningum um styrkina við
æskulýðsfélög í Garðasókn og
Bessastaðasókn er kveðið á um
árlegar greiðslur til þriggja ára og
skyldur sóknanna. Til dæmis eiga
þær að efla barna- og unglingastarf
í formi sunnudagaskóla, efla tengsl
við annað íþrótta-, tómstunda- og
forvarnarstarf í bænum og annast
fræðsluverkefni fyrir börn og ungmenni með áherslu á mannréttindi,
hjálparstarf, lífsleikni og siðfræði.

Í fræðunum er
talað um að
því öflugri
sem félagsauður hvers
samfélags er
því meira traust ríki milli
íbúanna og því meira
traust á yfirvöldum líka.
Gunnar Einarsson,
bæjarstjóri Garðabæjar

„Bæjarfélagið hefur sem betur
fer séð sér fært að styrkja æskulýðsstarf hjá honum ýmsu félögum
í bænum, meðal annars hér og fyrir
það erum við þakklát,“ segir Magnús E. Kristjánsson, formaður sóknarnefndar Garðasóknar.
gar@frettabladid.is

Lítil þróun frá árinu 2012 þrátt fyrir ábendingar Ríkisendurskoðunar:

Velferðarráðuneyti taki sig á
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Niðurfellanleg
hliðarborð

SAMFÉLAG Ríkisendurskoðun hvet-
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samþykkti á þriðjudag að styrka
æskulýðsstarf þeirra tveggja sóknarkirkna sem heyra undir þjóðkirkjuna í sveitarfélaginu um samtals
16,5 milljónir króna á þremur árum.
Gunnar Einarsson bæjarstjóri segist ekki óttast athugasemdir við að
verið sé að styrkja starfsemi trúfélags með fé úr bæjarsjóði.
„Nei, við erum að styrkja margvíslegt starf hjá öllum félögum. Við
erum til dæmis að styrkja Klifið
sem skipuleggur vísinda- og tómstundastarf fyrir ungt fólk. Þannig að við styrkjum margt sem eflir
barna- og unglingastarf almennt
og erum ekki að velta fyrir okkur
hvort það sé kirkjan eða ekki,“ svarar bæjarstjórinn.
Að sögn Gunnars eru mörg ár
síðan Garðabær gerði fyrst samning
við Garðasókn um æskulýðsstarfið.
Nú hafi Bessastaðasókn bæst við
eftir að Garðabær og Álftanes sameinuðust. Um leið og styrkirnir til
Garðasóknar og Bessastaðasóknar
voru samþykktir ákvað bæjaráð
sex milljóna króna árlegt framlag
til Hestamannafélagsins Spretts, sjö
hundruð þúsund króna árlegt framlag til Hestamannafélagsins Sóta og
sex hundruð þúsund króna árlegt
framlagt til Taflfélags Garðabæjar.
„Við höfum horft á þetta þannig
að þessi félög, alveg sama hvað þau
heita og hvað þau gera, séu ákveðið lím í samfélaginu og höfum
tekið meðvitaða ákvörðun um það
að styrkja félög almennt vel og
hvetja þau áfram,“ segir Gunnar.
„Því fleiri félög og meiri starfsemi
hjá þessum félögum því öflugra er
lýðræðið og samkenndin í sveitarfélaginu og félagsauðurinn eykst.
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ur velferðarráðuneytið til að bæta
miðlun upplýsinga um rekstur og
starfsemi hjúkrunarheimila sem
hún segir ábótavant. Árið 2012
birti Ríkisendurskoðun skýrslu
um rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila á árunum 2008-2010.
Í skýrslunni var bent á að velferðarráðuneytið safnaði ítarlegum
gögnum um rekstur og starfsemi
hjúkrunarheimila en þau væru
ekki aðgengileg nema fáum. Ríkisendurskoðun hvatti ráðuneytið til
að bæta úr þessu enda væri mikilvægt að unnar væru aðgengilegar
upplýsingar úr gögnunum og þær
birtar á heimasíðu ráðuneytisins.
Nú þremur árum síðar hefur upplýsingamiðlun um rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila lítið breyst
samkvæmt mati Ríkisendurskoðunar.

ÁBENDING
ÍTREKUÐ Upp-

lýsingum um
rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila er ekki
miðlað af velferðarráðuneyti
eins og skyldi.

Stofnunin ítrekar þess vegna
ábendingu sína frá 2012 en þó
með örlítið breyttu sniði því verkefni hafi flust til Sjúkratrygginga Íslands. Ríkisendurskoðun
minnir á að þótt svo sé, þá sé það
eftir sem áður á ábyrgð ráðuneyt-

isins að fylgja því eftir að stofnunin birti og uppfæri nauðsynlegar upplýsingar reglulega. Birting
upplýsinga um fjölda hjúkrunar-,
dvalar- og dagdvalarrýma dugir
ekki til í því sambandi.
-kbg
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SPURNING DAGSINS

Talsmaður Pierre Nkurunziza, forseta Búrúndí, gerir lítið úr valdaránstillögu andstæðinga hans:

Segir valdarán í Búrúndí brandara
Guðný, eru svínabúin bara að
verða búin?
„Við erum eiginlega að verða búin á
því. Við vonum bara að þetta fari að
verða búið hjá samningsaðilum.“
Guðný Tómasdóttir, bóndi á svínabúinu að
Ormsstöðum í Grímsnesi, segir að ekki sé
langt eftir í líftauginni í svínabúum hér á
landi.

BÚRÚNDÍ Hermenn hliðhollir Pierre Nkurunziza, forseta
Búrúndí, segjast nú vera búnir
að tryggja öryggi lykilsvæða í
Bujumbura, höfuðborg Búrúndí.
Mótmæli hafa staðið yfir frá því
að forsetinn sagðist ætla að sækjast eftir endurkjöri 26. apríl síðastliðinn. Ef hann nær endurkjöri
yrði það hans þriðja kjörtímabil en
andstæðingar hans hafa gagnrýnt
forsetann og sagt það stríða gegn
stjórnarskrá landsins.
Síðastliðinn miðvikudag urðu

mótmælin að óeirðum þegar hershöfðinginn Godefroid Niyombare tilkynnti að hans menn höfðu
framið valdarán í höfuðborginni. Á
meðan var forsetinn á brott á ráðstefnu í Tansaníu.
Forsetinn virðist enn ekki vera
kominn til Búrúndí en hefur tjáð
sig bæði í gegn um útvarp og netið.
Þar hefur hann hvatt fólk til að
halda ró sinni og sagst muna fyrirgefa hverjum þeim uppreisnarhermanni sem gæfist upp.
Talsmaður forseta sagði í gær að

valdaránið væri brandari og ekki
raunverulegt. Mikil óvissa ríkir þó
á svæðinu.
„Það voru einhverjar óeirðir í
morgun. Skothríðin entist í hálftíma. Núna er bara skothríð á tíu
mínútna fresti,“ sagði Gad Ngajimana, íbúi í Bujumbura, í samtali við fréttastofu CNN. „Það
sést á andlitum fólks að allir eru
hræddir. Annað hvort er valdarán
eða ekki, enginn virðist vita það,“
bætti hann við.

VALDARÁN Mikil óvissa ríkir í Búrúndi

þar sem valdaráni hefur verið lýst yfir.
JENNIFER HUXTA/AFP

- þea

Fimmtán ára handboltastjarna
Hin unga Lovísa Thompson tryggði Gróttu fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik kvenna. Hún skoraði
sigurmarkið þegar tvær sekúndur voru til leiksloka. Lovísa hefur spilað handbolta frá því hún var tíu ára.
INNBROTAHRINA Töluvert hefur verið
um innbrot í bíla undanfarið.
NORDICPHOTOS/GETTY

Varað við bílainnbrotum:

Brotist inn í bíla
LÖGREGLUMÁL Lögregla vill beina

því til landsmanna að skilja ekki
eftir verðmæti í bílum og hika
ekki við að hafa samband við lögreglu ef menn verða varir við
grunsamlegar mannaferðir. Sérstaklega á þeim tímum þegar
fólk ætti að vera í fastasvefni.
Samkvæmt upplýsingum frá
aðalvarðstjóra lögreglunnar í
Kópavogi gengur nú yfir hrina
af innbrotum í bíla þar sem verðmæti eru tekin ófrjálsri hendi.
Lögregla segir það alvanalegt að
innbrot komi í tímabilum og að
eitt slíkt tímabil sé í gangi núna.
- nej, vh

Framúrskarandi skólastarf:

Fimm skólar
verðlaunaðir
KÓPAVOGUR Fimm verkefni

grunnskóla í Kópavogi hlutu viðurkenningu skólanefndar Kópavogs, Kópinn, á miðvikudag. Þau
voru forritunarvika í Hörðuvallaskóla, útileikhús í Kópavogsskóla,
Betri samskipti, betri líðan, betri
árangur í Kársnesskóla, Frá
haga til maga í Waldorfskólanum
Lækjarbotnum og Snjallsímanotkun nemenda í dönskunámi í
Kópavogsskóla.
Viðurkenningar voru afhentar
við athöfn í Salnum í Kópavogi að
viðstöddum Margréti Friðriksdóttur, formanni skólanefndar
Kópavogs og forseta bæjarstjórnar, og Ármanni Kr. Ólafssyni,
bæjarstjóra Kópavogs.
- þea

SAMFÉLAG „ Þetta var ný og
skemmtileg tilfinning sem ég
hef aldrei upplifað áður. Ég var
bara í sjokki eiginlega,“ segir
hin fimmtán ára gamla Lovísa
Thompson sem tryggði Gróttu
fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í
handknattleik kvenna.
,,Síðustu dagar eftir leikinn
hafa bara einkennst af hamingjuóskum og faðmlögum,“ segir Lovísa.
,,Það er ótrúlegasta fólk búið
að vera óska mér til hamingju.
Fólk sem ég hafði ekki einu sinni
hugmynd um að fylgdist með
handbolta,“ segir Lovísa en hún
skoraði sigurmarkið þegar tvær
sekúndur voru til leiksloka í leik
gegn Stjörnunni síðastliðinn
þriðjudag. Leiknum lauk 24:23.
Þegar nítján sekúndur voru
til leiksloka og staðan jöfn var
Grótta með boltann og Kári Garðarsson, þjálfari Gróttu, stillti upp
í kerfi fyrir hina fimmtán ára
gömlu Lovísu. Lovísa skoraði úr
færinu við mikinn fögnuð Seltirninga.
Lovísa er talin gríðarlega efnileg og er hún yngsti leikmaður
liðsins. Tuttugu og tveggja ára
aldursmunur er á henni og elsta
leikmanni liðsins.
„Ég hef spilað handbolta í
sex ár eða síðan ég var tíu ára
gömul,“ segir Lovísa sem hefur
alla tíð spilað með Gróttu. Lovísa
segist hafa verið mikill Gróttuunnandi frá því hún var smástelpa.
Grótta vann þrjá stærstu titla
tímabilsins því liðið varð einnig
deildarmeistari og bikarmeistari. „Ég hafði tröllatrú á því að
við myndum verða Íslandsmeistarar. Það var búið að vera markmið hjá mér síðan við urðum bikarmeistarar í febrúar. Þá fattaði
ég í rauninni hvað við værum
góðar,“ segir Lovísa.
Lovísa er að klára tíunda bekk

YNGSTI LEIKMAÐUR GRÓTTU Lovísa Thompson er talin efnileg, tuttugu og tveggja ára aldursmunur er á henni og elsta leik-

manni liðsins.

í Valhúsaskóla og sér framtíðina
bjarta fyrir sér. Hún segist ætla
að halda áfram í handbolta af
fullum krafti. „Markmiðið er að
verða ennþá betri.“
Lovísa ætlar í menntaskóla
í haust en hefur ekki ákveðið
hvaða skóli verður fyrir valinu.
„Ég er alveg í pæla í nokkrum
skólum og finnst líklegt að ég
sæki um í Verzló,“ segir Lovísa og bætir við að í framtíðinni
langi hana að læra næringarfræði eða íþróttafræði.
Lovísa eyðir miklum tíma í
íþróttahúsi Gróttu þar sem hún
æfir mikið sjálf. Auk þess er

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hún handboltaþjálfari og þjálfar yngri krakka. „Ég er að þjálfa
stelpur í fyrsta og öðrum bekk og
stráka í þriðja og fjórða bekk sem
mér finnst mjög gaman,“ segir
Lovísa.
Lovísa fór eftir sigurleikinn, ásamt liðsfélögum sínum,
á Eiðistorg þar sem stuðningsmenn tóku fagnandi á móti þeim.
„Við áttum þar mjög góða stund
en ég fór snemma heim eða fyrr
en aðrir, því ég var svo svakalega
þreytt eftir leikinn,“ segir Lovísa sem fór heim og fékk sér vel
verðskuldað páskaegg. „Ég var í
hálfgerðu nammibindindi fyrir

Það er ótrúlegasta
fólk búið að vera óska mér
til hamingju. Fólk sem ég
hafði ekki einu sinni
hugmynd um að fylgdist
með handbolta
Lovísa Thompson
handboltastjarna

leikinn og ætlaði ekki að borða
neitt nammi fyrr en við yrðum
Íslandsmeistarar,“ segir Lovísa
og flissar.
nadine@frettabladid.is

Formaður SGS sakar seðlabankastjóra um hræðsluáróður:

Fátt kemur í veg fyrir verkfall
KJARAMÁL Formaður Starfsgreina-
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sambandsins sakar Má Guðmundsson seðlabankastjóra um hræðsluáróður og segir fátt geta komið í
veg fyrir verkfallsaðgerðir í næstu
viku. Hún segir útilokað að fallast á
sáttatilboð Samtaka atvinnulífsins.
Már Guðmundsson seðlabankastjóri sagði í fréttum Stöðvar tvö
á sunnudag að miklar launahækkanir muni hafa slæm áhrif á vinnumarkaðinn og jafnvel leiða til aukins atvinnuleysis.
Samtök atvinnulífsins lögðu í síðustu viku fram sáttatilboð í deilu
þeirra við Starfsgreinasambandið
en þeir segja að tilboðið feli í sér
23,5 prósenta hækkun dagvinnulauna á samningstímanum.
Starfsgreinasambandið hefur
gagnrýnt þessa útreikninga og
Drífa Snædal framkvæmdastjóri
sambandsins sakaði SA um blekk-

ingar í samtali við Fréttablaðið í síðustu viku. Björn Snæbjörnsson, formaður sambandsins, tekur í sama
streng og segir útilokað að fallast á
þetta tilboð.
„Þetta er þriggja ára samningur sem gerir ráð fyrir 30 þúsund
króna hækkun. Svo áttu að fara að
kaupa yfirvinnu og lengingu á dagvinnu til þess að fá einhver átta prósent þannig að þetta er ekki allt gull
sem glóir þó það sé hægt að finna
einhverja háa prósentutölu,“ segir
Björn.
Næstu verkfallsaðgerðir Starfsgreinasambandsins hefjast á þriðjudag í næstu viku og standa í tvo
daga. Boðað hefur verið til sáttafundar á mánudag en Björn segir
fátt benda til þess að hægt verði
að koma í veg fyrir verkföll. Björn
sakar seðlabankastjóra um hræðsluáróður.

Þetta er
að hluta til
bara hræðsluáróður. Það
er verið að
reyna að
hræða okkur.
Ég hef ekki heyrt hann tala
um þetta í tengslum við það
sem aðrir hafa verið að fá.
Björn Snæbjörnsson

„Þetta er að hluta til bara
hræðsluáróður. Það er verið að
reyna að hræða okkur. Ég hef ekki
heyrt hann tala um þetta í tengslum
við það sem aðrir hafa verið að fá og
menn voru búnir að búa til ákveðna
launastefnu áður en við fórum af
stað,“ segir Björn.
-hks, kbg

SÆNGURVER, POTTAR OG PÖNNUR

Á TILBOÐI 15.-17. MAÍ
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Bandalag háskólamanna mun hugsanlega upplýsa eftirlitsstofnun EFTA:

Lýsisinnflutningur verkfallsbrot
KJARAMÁL Bandalag háskólamanna

8.000

voru án vinnu og í
atvinnuleit á fyrsta
ársfjórðungi 2015.
179.200 voru starfandi af þeim
187.300 á aldrinum 16 til 74 ára
sem voru á vinnumarkaði.

telur að Matvælastofnun fremji verkfallsbrot með því að heimila innflutning sjávarafurða á borð við fisk,
rækjur og lýsi.
„Matvælastofnun hefur litið þannig á að þau séu undanskilin undanþágum vegna innflutnings á fiskafurðum,“ segir Stefán Aðalsteinsson,
framkvæmdastjóri BHM. „Dýralæknar eru ábyrgðaraðilar fyrir
EFTA og um leið og afurð er flutt inn
til Íslands getur hún farið frjáls um
EES-svæðið.“ segir Stefán.

REYNA AÐ BJARGA NÁMAMÖNNUM

Þeir starfsmenn Matvælastofnunar sem hafa eftirlit með öryggi
við innflutning á fiskafurðum eru í
verkfalli og hefur Matvælastofnun
því ekki í höndunum nýjustu upplýsingar um varninginn sem fluttur er
inn. BHM telur að því sé innflutningurinn óöruggur og mun upplýsa
eftirlitsstofnun EFTA um innflutninginn ef honum linnir ekki.
„Við munum hugsanlega ítreka
þetta. En ef ekkert verður aðhafst
munum við tilkynna þetta til EFTA,“
segir Stefán.
- srs

Matvælastofnun hefur
litið þannig á
að þau séu
undanskilin
undanþágum
vegna innflutnings á fiskafurðum
Stefán Aðalsteinsson,
framkvæmdastjóri BHM.
MATVÆLASTOFNUN Dýralæknar eru

ábyrgir gagnvart EFTA.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Blása til opinnar
hinsegin fræðslu
Samtökin ‘78 standa fyrir opinni hinsegin fræðslu á sunnudag. Ugla Stefanía
Kristjönudóttir Jónsdóttir, fræðslufulltrúi Samtakanna, segir fræðsluna haldna til
að útrýma ranghugmyndum sem hafa verið um fræðslustarf samtakanna.
MENNTUN Samtökin ‘78 standa

NÁMAN HRUNDI Fimmtán kólumbískir námamenn festust inni í gullnámu

nálægt bænum Riosucio í Norðvestur-Kólumbíu í gær. Vatn flæddi inn í
námuna sem olli því að hún féll saman. Unnið er að því að dæla vatninu út.
Björgunarmenn sögðu í gær að þrjá daga gæti tekið að dæla nægu vatni úr
námunni.
Eigandi námunnar, Leonardo Mejia, segist hræddur um að allir námamennirnir séu þegar látnir.
Náman er án tilskilinna leyfa rétt eins og um helmingur allra gullnáma í
- þea
Kólumbíu.

fyrir opinni fræðslu um hinsegin
fólk á sunnudaginn næstkomandi.
Fræðslustarf Samtakanna hefur
verið mikið í umræðunni síðan
bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti að efla hinsegin fræðslu í
grunnskólum bæjarins í apríl síðastliðnum.
Tónlistarmaðurinn Gylfi Ægisson lýsti sig andvígan hinsegin
fræðslu í grunnskólum og stofnaði Facebook-síðu sem hann nefndi
Barnaskjól. Í kjölfarið vaknaði mikil umræða um hinsegin
fræðslu í skólum.
„Fræðslan er haldin út af þessari miklu umræðu sem hefur
verið um fræðslu samtakanna og
fræðslustörf almennt. Í kjölfarið
ákváðu Samtökin ‘78 að blása til
opinnar fræðslu vegna mikilla
ranghugmynda í umræðunni, til
dæmis á internetinu og á Útvarpi
Sögu, um hvað svona fræðsla
snýst og hvernig hún fer fram,“
segir Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, fræðslufulltrúi
Samtakanna ‘78 en mikil umræða
myndaðist meðal annars í þættinum „Línan laus“ á Útvarpi Sögu
þar sem hlustendur hringdu inn
og töluðu gegn hinsegin fræðslu í
grunnskólum.
„Fræðslan snýst um að fræða
fólk um hvað það er að vera hinsegin og mismunandi hópa innan
hinsegin flórunnar. Við tölum um
mismunandi kynhneigð, kynvitund
og kyn. Svo tölum við líka um fordóma og staðalímyndir, lagalega

OPIN FRÆÐSLA Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir segir opna hinsegin-

fræðslu Samtakanna ‘78 vera til að sporna gegn ranghugmyndum.

stöðu hinsegin fólks og loks eru
opnar umræður og spurningum
svarað,“ segir Ugla um fræðsluna.
Opin fræðsla samtakanna, sem
hefur aldrei verið haldin áður, fer
fram á alþjóðlegum degi gegn hinsegin fóbíu. Ugla segir samtökin
hafa hvatt bæjarfélög til þess að
flagga hinsegin fánanum á þessum
degi undanfarin ár.
Alþjóðlegur dagur gegn hinsegin fóbíu er upprunninn í Bandaríkjunum og var fyrst haldinn árið
2005. Dagurinn er alltaf haldinn
hátíðlegur 17. maí.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fræðslan snýst um að
fræða fólk um hvað það er
að vera hinsegin og
mismunandi hópa innan
hinseginflórunnar.
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir,
fræðslufulltrúi Samtakanna ‘78

Opin hinsegin fræðsla Samtakanna fer fram næsta sunnudag í Háteigsskóla klukkan
15.00.
thorgnyr@frettabladid.is

Tólf björgunarsveitarmenn náðu að koma í veg fyrir mikið tjón:

Ársfundur Lífeyrissjóðs
Tannlæknafélags Íslands

Ársfundur Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands
verður haldinn föstudaginn 5. júní 2015 kl. 16:00 í
Aðalútibúi Landsbankans Austurstræti 11.
Dagskrá fundarins er samkvæmt samþykktum
sjóðsins.
Upplýsingar um fundinn og ársreikning má nálgast á
heimasíðu sjóðsins www.landsbankinn.is/ltfi.
Stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands.

Fjörutíu bátar fóru á flot
SNÆFELLSNES Um 40 bátar losnuðu

frá flotbryggjunni í Rifi á Snæfellnesi í óveðri í fyrrinótt. Um
tólf björgunarsveitarmenn unnu
eldsnemma í gærmorgun að því
að festa bátana og náðu að tryggja
festar áður en illa fór.
Strandveiðar eru nýhafnar og því
mikið af bátum við bryggjuna í
Rifi.
Í gærmorgun tók að rigna og
hvessa hressilega og segir Viðar
Páll Hafsteinsson, formaður björgunarsveitarinnar Lífsbjargar, að
aðgerðir hafi gengið vel.
„Við vorum kallaðir út um sex leytið. Með snörum handtökum náðum
við að tryggja þá aftur og ganga
frá þeim. Svo var á fjórða tug báta
við flotbryggjuna og við þurftum
að tryggja þó nokkurn hluta af
þeim betur,“ segir Viðar.
Björgunarsveitarmenn nutu liðsinnis eigenda bátanna. Engar
skemmdir urðu á bátunum en
björgunaraðgerðirnar tóku um
tvo tíma.

SNÖGGUR HVELLUR Snör handtök vörðu eigendur fjörutíu báta í Rifi tjóni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Spurður hvort eitthvað hefði verið
út á það að setja hvernig gengið hafði verið frá bátunum segir
Viðar svo ekki vera.

„Það gerir svona snöggan hvell og
þegar það eru svona margir bátar
er átakið svo ofboðslegt.“
- skó
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Tilboð: 4.690.000 kr.
Volvo XC90 Executive GTK54
Skráður mars 2008, 2,4TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 125.000 km.
Ásett verð: 5.290.000 kr.

Honda Accord Executive YJ179

Volkswagen Passat Metan UGD66

Skráður júní 2006, 2,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 141.000 km.
Ásett verð: 1.450.000 kr.

Skráður júlí 2012, 1,4i bensín/metan, sjálfskiptur.
Ekinn 74.000 km.
Ásett verð: 3.190.000 kr.

Toyota Yaris Terra KBM99
Skráður ágúst 2013, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 15.000 km.
Ásett verð: 2.190.000 kr.
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Nissan Duke Acenta UPZ28

Ford Focus Trend Edition JBX17

Skráður ágúst 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 63.200 km.
Ásett verð: 2.790.000 kr.

Mitsubishi Outlander Comfort ZO832

Skráður september 2014, 1,0i bensín, beinsk.
Ekinn 2.200 km.
ð
Ásett verð: 3.350.000 kr.
Í ábyrg

Skráður júlí 2007, 2,0 bensín, beinskiptur.
Ekinn 146.000 km.
Ásett verð: 1.350.000 kr.

TÖKUM

ALLAR

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur
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Tilboð: 7.390.000 kr.
Volvo XC90 Summum D5 AWD TJL91
Skráður júní 2012, 2,4Di dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 89.500 km.
Ásett verð: 7.790.000 kr.

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Verð: 1.890.000 kr.

Tilboð: 2.290.000 kr.

Nissan Micra Visia OXS12

Subaru Forester Lux NJT71

Skáður júní 2012, 1,2i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 43.100 km.

Skráður júní 2009, 2,0i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 134.000 km.
Ásett verð: 2.450.000 kr.

Hyundai i30 Comfort FXK94
Skráður ágúst 2009, 1,6i bensín, beinskiptur.
Ekinn 76.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Tilboð: 1.050.000 kr.
Ford Focus Trend NN019
Skráður október 2006, 1,6i bensín, beinskiptur.
Ekinn 129.200 km.
Ásett verð: 1.190.000 kr.
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Verð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 3.690.000 kr.

Citroën Nemo Fourgon Van BHM78

Ford Kuga Titanium S PGH11

Skráður desember 2014, 1,3TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 1900 km.
ð

Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 101.000 km.
Ásett verð: 3.990.000 kr.

Í ábyrg

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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VERKALÝÐSBARÁTTAN

VERKFALLIÐ
Í TÖLUM

Mannréttindamál að fá
354
sjúklingar undanþágu frá verkfalli

bíða eftir skurðaðgerðum
sem hefur verið frestað
frá upphafi verkfalls.

5.400

myndgreiningum

hefur verið frestað. Krabbameinsdeildir spítalanna reiða sig mjög
mikið á myndgreiningar.

60%

blóðrannsókna
og rannsókna á vefjasýnum hefur
verið frestað, sum sýnanna eru fryst
til þess að þau skemmist ekki.

1.5OO
sjúklingar

bíða eftir því að komast
að á dag -og göngudeildum.

19. MAÍ

Verkfallsaðgerðir SGS hefjast aftur.

Inga Björk Bjarnadóttir, notandi NPA-þjónustu, segir daglegt líf sitt fara úr skorðum fari starfsmenn hennar í verkfall. Fulltrúi NPA-miðstöðvarinnar segir neyðarástand skapast án undanþága fyrir starfsmenn miðstöðvarinnar.
VELFERÐ „Ég er algerlega upp á aðra
komin með að komast á milli staða,“
segir Inga Björk Bjarnadóttir, nemi
við Háskóla Íslands.
Inga nýtir sér notendastýrða
persónulega aðstoð, NPA, og er upp
á starfsmenn sína komin með athafnir í sínu daglega lífi.
Starfsmenn NPA-miðstöðvarinnar
eru hluti af Eflingu stéttarfélagi og
að öllu óbreyttu stefna þeir í verkfall 6. júní.
„Þetta er auðvitað erfitt mál því
að maður vill betri kjör fyrir starfsfólkið, en í þessu tilfelli snýst þetta
um mannréttindi okkar þar sem við
reiðum okkur að öllu leyti á aðstoð
þeirra,“ sagði Inga, sem veit ekki
hvernig fer ef verkfall skellur á. Hún
getur ekki með góðri samvisku sótt
um sumarstörf þar sem hún viti ekki
hvort hún verði í aðstöðu til að sinna
starfi án aðstoðarmanna sinna.
„Ég væri alveg ósjálfbjarga
heima fyrir og þyrfti að reiða mig á
aðstoð vina og ættingja sem er erfitt þar sem fólk er í vinnu og skóla.
Ef ég þigg aðstoð frá öðrum og aðrir
ganga í verkefnin er það tæknilega
séð verkfallsbrot. Til dæmis þarf ég
aðstoð við að útbúa mat og ég verð
auðvitað að nærast einhvern veginn
þannig að verkfallsbrot væru óumflýjanleg.“

Inga hefur sótt um undanþágu til
Eflingar stéttarfélags vegna þessa
en hefur enn ekki fengið svör.
Ragnar Gunnar Þórhallsson, ritari stjórnar NPA-miðstöðvarinnar,
segir að þetta sé í fyrsta sinn sem
miðstöðin þurfi að taka á máli af
þessum toga og því sé erfitt að spá
fyrir um hvað gerist.
„Okkar fólk sem er í Eflingu mun
koma til með að taka þátt í allsherjarverkfalli 6. júní ef til þess kemur.
Þetta mun í rauninni skapa neyðarástand hjá okkar notendum en þar er
það ekki þannig að það sé hægt að
deila starfsmönnum á milli þeirra,“
segir Ragnar. Hann gerir ráð fyrir
að það séu um 200 starfsmenn sem
starfa við NPA á Íslandi og um
fimmtíu notendur sem verkföllin
gætu bitnað á.
„Það hefur aðeins verið nefnt að
sækja um undanþágur en það er í
raun og veru ekki hægt fyrr en eftir
að atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun lýkur.“
„Það hefur ekkert verið ákveðið til
að gefa yfirlýsingu út um,“ segir Sigurður Bessason, formaður Eflingar
stéttarfélags, um hugsanlegar undanþágur vegna yfirvofandi verkfalls.
„Það er í raun ekki mitt að taka
afstöðu til þess. Við erum með nefnd
sem tekur á þessum málum og þau

SPURNING UM MANNRÉTTINDI Inga segir að hún sé upp á starfsfólk sitt komin.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SIGURÐUR
BESSASON

RAGNAR G.
ÞÓRHALLSSON

vega og meta hvert tilfelli fyrir sig.
Ég geri ráð fyrir í tilfelli sem þessu
að þá yrði tekið jákvætt í beiðnina.“

Ef ég þigg aðstoð frá
öðrum og aðrir ganga í
verkefnin er það tæknilega
séð verkfallsbrot. Til dæmis
þarf ég aðstoð við að útbúa
mat og ég verð auðvitað að
nærast einhvern veginn
þannig að verkfallsbrot
væru óumflýjanleg.
Inga Björk Bjarnadóttir,
nemi við Háskóla Íslands

stefanrafn@frettabladid.is
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Uppgræðsla á Tunguheiði:

Ásdís Hjálmsdóttir Ólympíufari kemur systurdóttur sinni til hjálpar og hefur söfnun:

Landgræðslan
dreifir kjötmjöli

Greindist loksins eftir tveggja ára veikindi

UMHVERFISMÁL Landgræðslan

SAMFÉLAG Ásdís Hjálmsdóttir

hyggst dreifa kjötmjöli á um
40 hektara af lítt grónu landi á
Tunguheiði.
„Sumarið 2014 var dreift kjötmjöli á aðliggjandi svæði sem
gaf góða raun. Leitað hefur verið
eftir afstöðu Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, sem gerir ekki
athugasemdir við dreifingu kjötmjöls á þetta landssvæði,“ segir
byggðaráð Bláskógabyggðar sem
samþykkir fyrir sitt leyti að kjötmjölinu verði dreift.
- gar

afreksíþróttakona, sem hefur
keppt fyrir Íslands hönd í spjótkasti á Ólympíuleikunum, safnar fé
fyrir veika systurdóttur sína. Systir
Ásdísar býr í Flórída ásamt eiginmanni sínum og sjö ára dóttir hennar hefur glímt við erfið veikindi.
„Ísabella litla greindist nýlega
með Crohn’s (bólgusjúkdómur í
þörmum) og liðagigt og fjölskyldan er búin að upplifa mjög erfiða
tíma undanfarið. Nú fer að koma
að því að borga reikninga sem eru

langt umfram
þeirra bolmagn,“
segir Ásdís, en
sett hefur verið
upp söfnunarsíða
á slóðinni: www.
life.indiegogo.
com til styrktar
Ísabellu.
ÁSDÍS
„Hún hefur
HJÁLMSDÓTTIR
verið mikið veik
núna í næstum tvö ár. Þetta hefur
verið ákaflega erfiður tími fyrir
fjölskylduna þar sem hún var með

mikla óútskýranlega verki í litla líkamanum sínum. Þau fóru fram og
til baka á milli lækna, sérfræðinga
og til sjúkraþjálfara til að reyna
að finna út hvað væri að en enginn
hafði svör. Hún gat ekki hlaupið um
og leikið sér eins og önnur börn án
þess að liggja grátandi með kælipoka og verkjatöflur um kvöldið.
Auk þess var hún öll að rýrna og
þroskaðist ekki eðlilega, segir Ásdís
frá gangi sjúkdómsins, sem var
greindur eftir langa sjúkrahúsdvöl
og endurteknar rannsóknir.“ - kbg

VEIK Í TVÖ ÁR Systurdóttir Ásdísar
Hjálmsdóttur þjáist af Crohn‘s-sjúkdómi
og reikningar eru að sliga fjölskylduna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þriðjungur rekstrartekna
Hörpu fer í fasteignagjöld
Harpa mun þurfa að greiða rúmlega 380 milljónir í fasteignagjöld eftir dómsúrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur.
Borgarstjóri Reykjavíkur segir að beðið verði eftir ákvörðun stjórnar Hörpu um áfrýjun áður en ákveðið verði
hver næstu skref eru. Forstjóri Hörpu segir að ríki og borg muni sjá hag sinn í að styrkja rekstur hússins.
RÆÐIR VANDA RÉTTAR Jón Steinar
hefur verið ötull í því að ræða um störf
Hæstaréttar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jón Steinar Gunnlaugsson:

Heldur erindi
um Hæstarétt
DÓMSMÁL Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttarlögmaður og
fyrrverandi dómari við Hæstarétt Íslands, ætlar að flytja erindi
um Hæstarétt, miðvikudaginn 20.
maí í Háskólanum í Reykjavík.
Jón Steinar ætlar að ræða um
starfsskilyrðin sem rétturinn
starfar við og áhrif þeirra á gæði
úrlausna réttarins. Hann segist
leitast við að skýra hvaða vandamál steðja að réttinum og hvað
þurfi að gera til að bæta þar úr.
Fundurinn er haldinn að frumkvæði Jóns Steinars sjálfs.
Jón Steinar tekur fram í tilkynningu að hann telji úrbætur á dómskerfinu meðal allra
brýnustu verkefna samtímans á
Íslandi.
- kbg

STJÓRNSÝSLA „Það er öllum mönnum

ljóst sem þekkja til eðlilegs fyrirtækjareksturs að ef þú ert að borga
rúmlega þriðjung tekna þinna í fasteignagjöld þá stendur reksturinn
ekki undir sér,“ sagði Halldór Guðmundsson, forstjóri Hörpu.
Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði síðastliðinn þriðjudag kröfu
Hörpu um að úrskurður yfirfasteignamatsnefndar frá maí 2012
verði gerður ógildur.
Samkvæmt úrskurði matsnefndarinnar á Harpa að greiða um 380
milljónir í fasteignagjöld í ár en
rekstrartekjur Hörpu voru rétt yfir
einum milljarði.
Fasteignamat Hörpu árið 2011
var 17 milljarðar króna samkvæmt
Þjóðskrá og miðað var við byggingarkostnað. Stjórn Hörpu taldi að
matið ætti að vera um sjö milljarðar, byggt á rekstrarkostnaði hússins, og kærðu niðurstöðu Þjóðskrár
til yfirfasteignamatsnefndar. Ekki
hefur verið ákveðið hvað verði gert
við niðurstöðu héraðsdóms.
„Stjórnin kemur saman í vikunni
og mun ræða hvernig skal bregðast við. Enn hefur ekki verið tekin

DAGUR B.
EGGERTSSON

HALLDÓR
GUÐMUNDSSON

ákvörðun um áfrýjun,“ sagði Halldór.
„Það er algerlega ljóst að þetta
er vandamál eigenda hússins. Það
sjá það allir Íslendingar að aðsókn í
húsið er að aukast, það eru um 480
tónleikar á ári og það er orðið miðlægt í menningarlífi þjóðarinnar.
Eigendurnir sjá það og hljóta því að
vilja leggja húsinu lið ef þess þarf,“
sagði hann.
„Við munum bara horfast í augu
við þetta. Ég lít ekki á þetta sem eitthvað dramatískt, bara sem úrlausnarefni.“
Ríkið og Reykjavíkurborg eru eigendur Hörpu. Ríkið á 54 prósent í
Hörpu og borgin 46 prósent. Eigendurnir leggja Hörpu til fjármagn til

HARPA Fasteignamat Hörpu er 17 milljarðar samkvæmt Þjóðskrá.

að standa undir ákveðnum þáttum í
rekstri hússins.
„Borgin ásamt ríkinu er að greiða
samtals um milljarð í rekstur Hörpu
en það fjármagn á að fara í niðurgreiðslu lána,“ sagði Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkur.
„Síðan er borgin að taka þátt í
rekstri sinfóníunnar en að öðru leyti
á rekstur Hörpu að standa undir
sér,“ segir Dagur.
„Harpa er frábært hús en eitt dýr-

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

asta hús landsins og menn gleyma
því oft að hún líkt og allur annar
rekstur er að greiða ýmis gjöld.
Harpa borgar til dæmis launagjöld
og virðisaukaskatt,“ segir hann.
Dagur segir að beðið verði eftir
ákvörðun stjórnar Hörpu um áfrýjun áður en næstu skref verða ákveðin. „Við viljum að stjórn Hörpu sjái
alfarið um að taka ákvarðanir um
alla meðferð fyrir dómstólum.“
- srs

„Ég legg mig fram
um að þér líði vel
í vinnunni”
Ræsting er ekki bara að skúra
gólf. Hjá mér snýst þetta um
að skapa jákvæða upplifun og
vellíðan.
BÚIÐ UM SÁRIN Skilyrði við björgun voru góð

Við hugsum í lausnum.
Fáðu upplýsingar um þjónustuna.
580 0600 _ sala@iss.is

Heildarlausnir í fasteignaþjónustu.
Enginn viðskiptavinur hefur sömu þarﬁr.
Við sérsníðum lausnir sem henta
hverjum og einum.
FA STEIGNAUMSJÓN
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MYND/OTTI RAFN SIGMARSSON

Aðstoðuðu erlenda ferðakonu á Hagafjalli:

Velti fjórhjóli sínu
BJÖRGUN Björgunarsveitin Þor-

björn í Grindavík kom konu til
aðstoðar á Hagafelli í gær. Konan
hafði velt fjórhjóli sínu og hafði
kallað eftir aðstoð björgunarsveita. Björgunarsveitin flutti
lögreglu og sjúkraflutningamenn
á slysstað. Hún var flutt á sjúkrahús með minniháttar meiðsli.
Búið var að sárum hennar á fjallinu og hún flutt burt í sjúkrabíl.
„Veðurskilyrði voru góð og
björgunarsveitin kom henni fljótt
niður af fjalli niður í sjúkrabíl,“
sagði Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. „Þetta var erlend ferða-

➜ Konan var flutt á sjúkrahús með minniháttar
meiðsli. Búið var að sárum
hennar á fjallinu og hún flutt
burt í sjúkrabíl.
kona og hún hafði velt fjórhjólinu
sínu. Hagafell er bara rétt fyrir
ofan Grindavík þannig að það
var auðvelt að bregðast fljótt við.
Sveitin kom svo hjólinu og ferðafélögum hennar til byggða,“ sagði
hún.
- srs

www.renault.is

Akureyri

HRINGINN OG 250 KM
AÐ AUKI Á EINUM TANKI

Blönduós

Egilsstaðir

Höfn
Reykjavík

Selfoss

E N N E M M / S Í A / N M 6 7 8 5 5 / *Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda
a um
u elds
dsneytis
neyt notkun í b
blö
önduðum
n
akstri

MEGANE LIMITED ÚTGÁFA
Á BETRA VERÐI

NÚ BJÓÐUM VIÐ RENAULT MEGANE ÍSLANDSMETHAFA
Í SPARAKSTRI Í LIMITED ÚTGÁFU HLAÐINN BÚNAÐI
RENAULT MEGANE LIMITED
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,5 L/100 KM* / DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. 4,2 L/100 KM*
INNIFALIÐ Í VERÐI: 17" ÁLFELGUR / LYKLALAUST AÐGENGI / SKYGGÐAR RÚÐUR / TÖLVUSTÝRÐ
TVEGGJA SVÆÐA LOFTKÆLING / LIMITED INNRÉTTING OG AÐFELLANLEGIR SPEGLAR

VERÐ FRÁ: 3.540.000 KR.

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN
Dísilbílarnir frá Renault hafa sannarlega slegið í gegn fyrir sparneytni og hagstætt verð. Malín Brand, blaðamaður
Bílablaðs Morgunblaðsins, ók á síðasta ári Renault Megane Sport Tourer með 110 hestaﬂa, 1,5 l dísilvél hringinn í
kringum landið og í Húnaver að auki, eða u.þ.b. 1.520 km leið, á einungis einni 60 l tankfyllingu.

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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Gengið yfir þá sem minna mega sín
Birgi Jakobssyni landlækni kemur á óvart að sömu vandamál steðja að nú og þegar hann vann hér á landi sem barnalæknir árið 1988.
Aðgerðaleysið er dýrkeypt. Hann ræðir um vandann og úrlausnirnar og hugmyndafræði frjálshyggjunnar sem gerir hann sorgmæddan.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is

Ég verð sorgmæddur yfir
þessu. Það er gengið yfir þá sem
minna mega sín
Birgir Jakobsson landlæknir

Birgir Jakobsson bjó í Svíþjóð í næstum fjóra
áratugi áður en hann flutti til Íslands og tók við
embætti landlæknis. Hann stýrði Karólínska
sjúkrahúsinu í Svíþjóð og var læknir þar í tuttugu ár. Ferill hans spannar þrjátíu og fimm
ár, honum er lýst af samherjum sem baráttumanni, kvikum en jafnframt öguðum.
Hann er óvanalega hávaxinn en stekkur
lipurlega upp tröppurnar sem liggja að skrifstofu hans á Barónsstíg, á yngri árum átti hann
glæstan körfuboltaferil og keppti með landsliði
Íslendinga og því kemur fimin ef til vill ekki á
óvart þótt hann sé orðinn 66 ára gamall.
Þær vikur og mánuði sem hann hefur setið
í embætti hefur heilbrigðiskerfið verið hálflamað vegna verkfalla. Nýverið deildi hann á
verkfallsaðgerðir BHM sem fólu í sér synjun
á undanþágum sem læknar höfðu beðið um.
Hann er þekktur fyrir að láta í sér heyra ef
hann telur öryggi sjúklinga hætt og gerði það
oft í starfi sínu á Karolínska, stundum svo það
rataði í fréttir.
Birgi er ljóst að þegar verkfalli lýkur þá
blasi enn við mikill vandi heilbrigðiskerfis.
Kakan og tertusneiðin minni
„Ég er búinn að ræða við fjöldann allan af fólki
til að mynda mér skoðun á því hvað er gott
hérna og hvað mætti betur fara. Ég held að ég
sé kominn með nokkuð góða mynd af því. Heilbrigðiskerfið fór ekki varhluta af kreppunni
og það hefur átt sér stað mikill niðurskurður.
Kakan minnkaði og sjálf tertusneiðin líka sem
fór í heilbrigðiskerfið, hún er undir níu prósentum af vergri þjóðarframleiðslu.“
Sami vandi í tvo áratugi
Það kom honum á óvart að vandamál heilbrigðisþjónustunnar eru mörg hin sömu og þegar
hann vann hér sem barnalæknir 1988-1989.
„Ef ég lít á heilbrigðisþjónustuna eins og hún
er í dag og þegar ég var hér að störfum 1988,
eru raunveruleg vandamál heilbrigðisþjónustunnar hin sömu og þá. Við notuðum ekki góðærið til að bæta lestina í íslenskri heilbrigðisþjónustu og gera hana eins góða og mögulegt
er. Það er ekki skrítið að þar sem voru brestir fyrir kreppu eru enn áþreifanlegri brestir
eftir kreppu.
Hvað varðar þjónustuna sjálfa þá eru aðallega þrjú atriði sem eru mikilvæg forgangsverkefni. Það er að finna leiðir til að bæta
heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu, að bæta
og gera skilvirkari sérfræðiþjónustu úti á landi
og að skapa forsendur til reksturs háskólasjúkrahúss sem við viljum svo gjarnan hafa
hér á landi. En þar sem við höfum vanrækt að
bæta þessa þjónustu í áratugi, þá verður allt
sem við þurfum að gera svo miklu dýrara. Þær
fjárfestingar sem við höfum frestað eða látið
hjá líða koma í hausinn á okkur núna.“
Mikill einkarekstur
Birgir bendir á að mikið af þjónustu í íslensku
heilbrigðiskerfi sé einkarekin. Hann segir
stefnuna í þessum málum óskýra, það vanti
að tryggja gæði og öryggi þjónustunnar. „Það

er töluverður einkarekstur hér. Ég trúi ekki á
einkarekstur á vissum hluta Landspítala eða
að brytja hann niður í einingar. Við eigum að
halda þjónustunni þar saman, en það er alltaf hægt þegar tækifæri gefst að skapa litlar
einkareknar einingar en það þarf að gera með
gæði, aðgengi og öryggi þjónustunnar í huga.“
Peningar hverfa í hít
„Mestur hluti einkareksturs hér á landi er
greiddur af hinu opinbera. Það sem vantar hér
er að hafa meira eftirlit með þjónustunni. Hlutverk landlæknisembættisins er að fylgjast með
því að öryggið og gæðin séu í lagi, en greiðandi þjónustunnar, sem er Sjúkratryggingar
Íslands, þarf líka að vita fyrir hvað er borgað.
Sjúkratryggingar þurfa að setja kröfur og upplýsingaskyldan þarf að vera alveg skýr. Í dag
gera þær samninga við þá sem framleiða heilbrigðisþjónustu en spyrja ekki nóg um gæði,
öryggi og aðgengi. Þarna fara peningar nánast í einhverja hít sem við vitum ekki hverju
er að skila.
Börn fá slæma þjónustu
Ég er alveg klár á því að það er ekki nauðsynlegt að breyta öllu í einkarekstur til að skapa
góð fordæmi. Það er hægt með góðri stjórnun
og stýrikerfum í opinbera geiranum. Ef maður
les lög og reglugerðir þá stendur mikið um
stefnu í heilbrigðismálum en hún er raunverulega ekki útfærð markvisst að öðru leyti í heilbrigðisstofnunum.
Þar stendur til dæmis að heilsugæslan eigi
að vera fyrsti viðkomustaður hjá fólki, en svo
stýrum við sjúklingum eitthvert allt annað, á
læknavaktina og bráðamóttökur og til sérfræðinga á stofu.
Það er ekki gott þegar fólk leitar á bráðamóttöku sem þarf þess ekki við, en það gerir það
vegna þess að það getur ekki annað og hefur
ekki verið sinnt nægilega vel. Þetta á við um
börn og gamalmenni allra helst, það er hægt
að koma í veg fyrir þetta en það þarf aðra sýn.
Sveigjanlegri þjónusta
Sýn Birgis felur í sér mun fjölbreyttari þjónustu en Íslendingar eiga að venjast.
„Það þarf að víkka út starfsemi heilsugæslunnar, ráða þangað fjölbreyttari hóp starfsfólks, sálfræðinga, næringarráðgjafa, þjálfara,
aðila í heimahjúkrun og félagsráðgjafa.
Það þarf líka að hafa þjónustuna sveigjanlegri, hafa teymi sem keyra um og vitja fólks,
við erum svo lítið samfélag að það er vel hægt
að koma þessu í kring. Það er nauðsynlegt að
efla heilsugæsluna af öðrum ástæðum. Heilbrigðiskerfið þarf að sinna sívaxandi hópi fólks
og sjúkrarými eru dýr. Þess vegna er mikilvægt að efla forvarnir. Það margborgar sig.“
Lyfjanotkun og menning
Eitt af hlutverkum embættisins er að fylgjast með lýðheilsu landans. Mikil lyfjanotkun
er einkennandi. Er lyfjanotkunin afleiðing af
slöku heilbrigðiskerfi?

LYFJANOTKUN ÍSLENDINGA „Ég er sjálfur læknir og tek ekki lyf nema algerlega nauðsynlegt sé.
Umgengst þau af mikilli varfærni. Það þarf að hjálpa fólki að vinna á vandamálum sínum og vinna gegn
þessari menningu,“ segir Birgir.
MYND/STEINAR JÚLÍUSSON

„Ef lyfjum er sleppt í lausasölu eykst oft
notkun þeirra. Jafnvel þegar við sleppum
algengum lyfjum eins og paracetamoli
gætir neikvæðra áhrifa, þá fjölgaði til að
mynda tilfellum eitrana af völdum þess.
Fólk fór að nota lyfið í þeim tilgangi að
stytta sér líf. Af hverju er fólk að borða
meira kvíðastillandi og nota svefnlyf í
óhófi? Ég veit það ekki en það er kannski
eitthvað í okkar menningu sem telur að
lyfjanotkun sé eðlileg til þess að okkur líði
betur. Ég er sjálfur læknir og tek ekki lyf
nema algerlega nauðsynlegt sé. Umgengst
þau af mikilli varfærni. Það þarf að hjálpa
fólki að vinna á vandamálum sínum og
vinna gegn þessari menningu.“
Léttúð Íslendinga
Birgir segir vissa léttúð einkenna hugarfar margra Íslendinga. Þeir hugsi oft ekki
til þeirra sem minna mega sín og frjálshyggja ráði för á kostnað samfélagsins,
hann nefnir í þessu samhengi áfengis-

frumvarp og afnám tolla á sykur sem
dæmi.
„Ég hef ekki verið hér lengi en mér finnst
eins og íslenskt hugarfar einkennist af svolítilli léttúð. Það er mikil hugmyndafræði frjálshyggju í þessu samfélagi.
Jafnvel þegar hún gengur inn á svið sem
gengur gegn lýðheilsu þá segja ráðamenn bara
allt í lagi og loka augunum fyrir því,“ segir
hann og vísar í áfengisfrumvarp og afnám
tolla á sykur.
„Þetta stangast hvort tveggja á við öll þekkt
markmið um lýðheilsu og heilbrigði almennings.“
Ekki hægt að stíga til baka
„Fjöldinn allur af þjóðum sem hafa lengri sögu
á þessum sviðum vildu svo gjarnan taka skrefið til baka en geta það ekki. Því þegar þú tekur
svona skref þá getur þú ekki tekið skrefið til
baka. Ég verð sorgmæddur yfir þessu. Það er
gengið yfir þá sem minna mega sín og lenda
augljóslega í erfiðleikum út af þessu.“



NICOTINELL
LYFJATYGGIGÚMMÍ
Ertu að hætta að reykja?
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?
Fæst í 6 bragðtegundum!
Nicotinell, lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið
yfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum
fráhvarfseeinkennum og
o það auðveldar þar með reykingarfólki sem
s vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Hætta skal alfarið reykingum meðan á meðferð með Nicotinell stendur. Upphafsskammtur skal
ska íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. M
ákvarðaður út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaður skal
Meðferðarlengd er einstaklingsbundinn. Samtímis neysla á súrum drykkjum, eins og t.d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís.
m lyfjatyggigúmmíi
l fj t i ú íi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan
Tyggja skal eitt stykki Nicotinell lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg
uppgefinna hámarksskammta. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mínútur. Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun. Venjulega er ekki mælt
með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Þeir sem reykja ekki og
þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eiga ekki að nota Nicotinell. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota Nicotinell ef þú: ert þunguð, með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta
nýrna- og/eða lifrarstarfsemi. Einstaklingar undir 18 ára aldri mega ekki nota Nicotinell nema að læknisráði. Nikótín sem er gleypt getur valdið versnun einkenna hjá sjúklingum sem eru með bólgu í vélinda, munni eða koki, magabólgu eða magasár. Einstaklingum með gervitennur, eiga við vandamál í liðamótum kjálka og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er
ráðlagt að nota önnur lyfjaform en lyfjatyggigúmmí. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfjatyggigúmmíið. Athuga ber að lyfjatyggigúmmíið og munnsogstöflurnar innihalda natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu slímhúðar en sumar bragðtegundir innihalda að auki sorbitól (E420), maltitól (E965) eða aspartam (E 951) sem ekki
allir mega taka. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ
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Kræsingar & kostakjör

NÓG TIL Í NETTÓ
HAMBORGARAR & HAKK
UM HELGINA!

netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Vorsala í M
LANDORA Innimálning 9 l.

5.995

Bio Kleen pallahreinsir

8953.295
5 lítrar kr.

Landora tréolía Col-51903 3 l.

2.690

DEKAPRO útimálning,
10 lítrar (A stofn)

Dicht-Fix þéttiefni.
750ml

ODEN EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd efni. 2,7 l.

1.995

4.390

DOMAX
byggingarvinklar.
Mikið úrval

7.490

Deka
festifrauð
750 ml

985

Steypuglljái
Steypugljái
á stéttina
– þessi sem endist
ndist
Mako penslasett

Weber Gróf Múrblanda 25 kg

590

1.695

TFA-146015
Útihitamælir

Weber Milligróf
múrblanda 25 kg

1.890

Trup 21026 endurskinsvesti

595

Leca blómapottamöl 10 l.

Protool veltisög
250mm, 1800W,
borð 47x51 cm

1.790

990

48.990
Öflugar hjólbörur, 90 lítra

Mei-0390610
Kústaklemma

8.590

225
Protool kúttari
GW8012,
1900W
254mm blað

PRETUL úðadæla
5 l. Trup 24685

2.990

28.990

Drive160 L steypurhrærivél

Hjólbörur 80L
Slípirokkur HDD432
800W 125mm DIY

3.990

4.890

N e y t e n d u r

a t h u g i ð !

Járnbúkkar sett=2 stykki

4.690

M ú r b ú ð i n

39.510

s e l u r

a l l a r

Lokað slönguhjól 20m 1/2”

Kapalkefli 10 mtr

9.780

2.990

v ö r u r

s í n a r

á

l á g m a

úrbúðinni
MIKIÐ ÚRVAL

GÆÐASKÓFLUR

2.190
1.690
Verð frá

1.790

1.570

2.190

1.590

1.690

Frábært verð
á stál- og plastþakrennum.

Malarhrífa

1.890

Sjá verðlista á
www
www.murbudin.is

Álstigi 3x8 þrep
2.27-5.05 m

Laufhrífa

17.990

890
Lavor háþrýstidæla STM 160
Black&Decker háþrýstidæla max 110 bar

Garðkarfa 25L

1.075

•
•
•
•
•
•
•
•

14.900

einnig fáanleg
50 lítra karfa
kr. 1.990

1400W 360/lit/klst
Þolir 50C heitt vatn
5 metra barki
Sápubox

Made by Lavor

160 bar Max
8,5 lítrar/mín.
2500W
Pallabursti
8 metra slanga
Turbo stútur
Slanga fyrir stíflulosun
Þvottabursti

Strákústur
S
St
trá
rákú
kúst
kú
sttur
30cm
cm breiður
b
bre
reið
iður
ur

Truper 10574

27.990

795

1.895

Garðverkfærasett

590

20 lítra fata

12 lítra fata

345

895

einnig til 12lítra á kr

Hlúaajárn Buf PGH316

625

1.890
Haki

2.390
2
390

Leirpottar, verð frá kr. 125
Gríðarlegt úrval!

65 lítra bali

2.295
95

Nýkomin sending
Strekkibönd 64407

995

Mako sterkir
ste
ruslapokar
120 lítrar 10stk

390
Flúðamold 20 l

590

Pretul öryggisgleraugu
Trup-14304

595

Strekkibönd í úrvali
Sjá verðlista á www.murbudin.is
verðdæmi 9 mm 5 laga 122x244cm kr. 3.190

15 metra rafmagnssnúraa

PVC húðað vírnet
50cmx15 metrar

3.190

4.695

r k s v e r ð i

f y r i r

a l l a ,

a l l t a f .

1.390

Trup-13292 PU
vinnuvettlingar

495

Furukrossviður

Blákorn 5 kg

Trup hekkklippur 23060
60
60

1.245

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

G e r i ð

v e r ð -

o g

g æ ð a s a m a n b u r ð !
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Heilbrigðiskerfið hefur verið trassað í áratugi:

Óheilbrigð sýn á
heilbrigðiskerfið

Í

slendingar guma gjarnan af því að standa framar flestum
öðrum þjóðum þegar kemur að samfélagsgerð. Vissulega
gagnrýna margir ýmislegt sem betur má fara, en heilt
yfir virðist sú skoðun ríkjandi að samfélagsgerðin okkar
sé ein sú besta í heimi; besta ef við erum að tala við
útlendinga. Hrunið dró aðeins úr mesta þjóðrembingnum og
eftirmálar þess einnig. Það er erfitt að loka augunum fyrir því
að á sumum sviðum séum við eftirbátar annarra þjóða þegar
fjölskyldur yfirgefa landið í stríðum straumum í leit að betra
lífi í öðrum löndum.
Glöggt er gests augað, segir
einhvers staðar, og þó okkur
Íslendingum hætti til að taka
aðeins mark á jákvæðri gagnKolbeinn
rýni gestanna okkar, og fyrtast
Óttarsson Proppé
við ef þeir gera sér ekki grein
fyrir snilldinni sem landið
kolbeinn@frettabladid.is
er, höfum við vonandi lært að
hlusta á þá neikvæðu líka. Birgir Jakobsson landlæknir hefur
dvalið langdvölum fjarri landinu ísa, en er nú í þeirri stöðu
að geta metið heilbrigðiskerfið okkar betur en flestir aðrir.
Birgir er í viðtali í Fréttablaðinu í dag og þar kemur ýmislegt
athyglisvert fram.
„Ef ég lít á heilbrigðisþjónustuna eins og hún er í dag og
áður en ég fór út árið 1978, þá eru raunveruleg vandamál heilbrigðisþjónustunnar hin sömu og þá. Við notuðum ekki einu
sinni góðærið til að bæta lestina í íslenskri heilbrigðisþjónustu
og gera hana eins góða og mögulegt er. Það er ekki skrítið að
þar sem voru brestir fyrir kreppu eru enn áþreifanlegri brestir
eftir kreppu,“ segir landlæknir.
Þetta grefur undan rökum þeirra sem hafa skrifað allt sem
að heilbrigðiskerfinu má finna á blessað hrunið. Staðreyndin
virðist vera sú að kerfið hefur verið fjársvelt árum og áratugum saman. Kerfið sem kemur okkur í þennan heim, lagar
okkur og börn okkar þegar á þarf að halda og í einhverjum
tilfellum fylgir okkur síðasta spölinn. Uppsveifla, niðursveifla
eða algjört hrun efnahagslífsins hefur ekkert haft með það að
gera að ekki er hægt að koma kerfinu í sómasamlegt horf.
Að einhverju leyti skrifast það á stefnuleysi. Mörg undanfarin ár hafa ráðamenn verið volgir fyrir aukinni einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. Það hefur hins vegar enginn þorað að
sýna þá djörfung að boða einkavæðinguna, frekar hefur þanþol
tungumálsins verið reynt með alls kyns frösum um aukinn
einkarekstur eða annað álíka. Vilji menn opna á að einkaaðilar
fái aðgang að heila gillemojinu er kannski bara best að segja
það hreint út og þá er hægt að laga sig að því.
Það gengur nefnilega ekki lengur að láta kerfið drabbast
niður. Gildir þá einu hvort það er gert með það í huga að niðurdrabbað kerfi sé betri rök fyrir aukinni einkavæðingu eða ekki.
Ef ekkert verður að gert ættum við að hætta að sproksetja
þá sem finna að íslensku samfélagi og taka frekar undir með
Megasi: „Við minnumst Ingólfs Arnarssonar í veislum, en
óskum þess að skipið hans það hefði sokkið.“

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI: Sævar Freyr
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Andri Ólafsson andri@365.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is.
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Samráð fyrir suma
Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi menntamálaráðherra, hefur barmað sér yfir
þeirri ákvörðun Illuga Gunnarssonar,
núverandi menntamálaráðherra, að
hefja umræður við framhaldsskóla
í landinu um sameiningu skólanna.
Sérstaklega þykir henni samráðsleysi
Illuga honum til lasts. Pawel Bartoszek,
pistlahöfundur, vekur athygli á þessu
á Facebook-síðu sinni og bendir á að
ráðherrann fyrrverandi sem kveinar
„samráðsleysi!“ er sami ráðherra
og tilkynnti Verzlunarskólanum
bréfleiðis að hann væri orðinn að
hverfisskóla fyrir Háaleiti.
Mjúku línurnar
„Ég held að í raun séum
við öll náttúruverndarsinnar. Það er bara þannig.

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.

„Ósegsí“ afturhald
Áhugaverð umræða spratt upp á
Twitter-síðu Árna Grétars Finnssonar,
fyrrverandi formanns Ungra sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, þar sem nafntogaðir ungliðar flokksins velta fyrir sér
hvort stofna eigi nýjan frjálslyndan flokk
þar sem Sjálfstæðisflokkurinn og aðrir
flokkar sem kenna sig við frjálslyndi
eru of afturhaldssamir. „Afturhald er
ósegsí,“ sagði Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, aðstoðarkona innanríkisráðherra,
„Frjálslynt hægri og borgaraleg réttindi
eru segsí.“ Gísli Marteinn Baldursson
blandaði sér í umræðuna þar sem
kallað var eftir formennsku hans í
nýja flokknum og var handviss um að
flokkurinn nýi gæti náð fleiri
en tólf þingmönnum og
skellt sér beint í ríkisstjórn.
stefanrafn@frettabladid.is

HALLDÓR

Ótrúlegur árangur á þremur dögum
AUÐLINDIR

Bolli Héðinsson

Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

Við verðum auðvitað að finna þá
mjúku línu um hvar við ætlum að
virkja og hvar ekki,“ sagði Ásmundur
Friðriksson þingmaður Sjálfstæðisflokksins til að freista þess að sefa
þingmenn stjórnarandstöðunnar
í umræðu um rammaáætlun. Það
gekk ekki betur en svo að þingmaðurinn Róbert Marshall sem mætti
léttbrýnn í pontu. „Að koma hingað
upp og halda því fram að þú sért
einhver náttúruverndarsinni
er þvílíkt öfugmæli að ég
hef aldrei heyrt annað
eins. Hvað ætlarðu að
segja næst? Að þú sért
fordómalaus mannvinur? Femínisti ef
til vill? Kanntu
annan?“

hagfræðingur

Undirskriftasöfnunin „þjóðareign.is“
hefur tekist öllum vonum framar. Á þremur dögum skrifuðu meira en tíu prósent
atkvæðisbærra Íslendinga undir áskorun til forseta Íslands um að þjóðin fengi
að eiga síðasta orðið um hvort ráðstafa
eigi fiskveiði auðlindinni til lengri tíma
en eins árs áður en ákvæði um eignarhald
þjóðarinnar á auðlindinni er komið í inn í
stjórnarskrá.
Engin önnur undirskriftasöfnun hefur
vakið jafn sterk viðbrögð hjá almenningi og
undirskriftasöfnunin „þjóðareign.is“. Það
ber fyrst og fremst vott um að almenningi
er nóg boðið og vill hafa meira um það að
segja hvernig þjóðareignum er ráðstafað.
Ef marka má síðustu upphrópanir í fjölmiðlum þar sem reynt er að gera lítið úr
hinum stórkostlega árangri sem undirskriftasöfnunin hefur náð þá mætti ætla að
það væri á einhvern hátt betra að ná 30 þúsund undirskriftum á þremur vikum heldur
en þremur dögum!
Margir taka undir
Með sama framhaldi og var fyrstu daga
undirskriftasöfnunarinnar hefði einfaldlega orðið skortur á kjósendum til að skrifa
undir áskorunina. Þannig var það ljóst frá
fyrsta degi að hægja myndi á undirskriftum frá því sem var fyrstu dagana. Þetta

➜ Það ber fyrst og fremst vott um

að almenningi er nóg boðið og vill
hafa meira um það að segja hvernig
þjóðareignum er ráðstafað.

vissum við sem að undirskriftasöfnuninni
stöndum og gerðum ráð fyrir alla tíð.
Eins og gefur að skilja þá samsama sig
margir einstaklingar og samtök málefni
„þjóðareignar.is“ og hafa lýst yfir stuðningi við söfnunina. Aðeins þeir einstaklingar sem upp eru taldir á heimasíðu „þjóðareignar.is“ standa hins vegar að söfnuninni
og engir aðrir geta talað í nafni hennar.
Að undirskriftasöfnuninni standa einstaklingar sem hvorki hafa fjölmenn samtök né ríkt bakland sem getur látið mikla
fjármuni af hendi rakna til auglýsinga.
Hvatning til þátttöku hefur eingöngu farið
fram í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlunum
og það hefur skilað okkur hinni glæsilegu
útkomu undirskrifta sem söfnunin stendur
núna í.
Höfundur er einn aðstandenda
undirskriftasöfnunarinnar
„þjóðareign.is“.
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Þótt eitthvað sé meitlað í stein
er það ekki meitlað í stein
Í DAG
Sif
Sigmarsdóttir
rithöfundur

Breskir fjölmiðlar standa
frammi fyrir ráðgátu sem
ætlar að reynast þeim erfitt
að leysa. En þeir gefast ekki
upp. Nú þegar vika er liðin frá
þingkosningum í Bretlandi hafa
færustu rannsóknarblaðamenn
landsins gengið í málið. Ekkert
er til sparað. Laun eru í boði
þeim til handa sem veitt getur
upplýsingar um gátuna. Breska
pressan stendur vaktina. Þjóðin
skal fá skýringu á hinu dularfulla hvarfi þyngsta loforðs
kosningabaráttunnar.
Hver þykist hann vera? Móses?
Einhvers staðar situr nú pólitískur ráðgjafi heima hjá sér
með höfuð í höndum sér og þá
vitneskju í hjarta að eitt fáránlegasta pólitíska uppátæki
mannkynssögunnar fæddist í
kollinum á honum.
Fyrir viku urðu draumar Ed
nokkurs Miliband um að verða
forsætisráðherra Bretlands að
engu. Verkamannaflokkurinn
beið ósigur í þingkosningunum
þrátt fyrir að skoðanakannanir
hefðu bent til annars.
Það var ekkert í fari Miliband sem gaf til kynna að hann

teldi sig vera að tapa þegar
hann mætti á blaðamannafund
í smábænum Hastings á suðurströnd Englands skömmu fyrir
kosningar. Þvert á móti. Hann
var bara frekar brattur í bestu
jakkafötunum sínum – jakkinn ekki of síður, herðapúðarnir ekki upp að eyrum – er hann
mætti á fundarstað, víðfeðmt
bílastæði, þar sem myndavélarnar biðu hans. En himinninn var jafngrár og malbikið og
þótt Miliband sæi þau ekki voru
óveðursský á lofti.
Brosandi stillti Miliband sér
upp fyrir framan tveggja og
hálfs metra háa, áletraða steintöflu úr kalksteini eins og ekkert væri eðlilegra.
„Þessi sex loforð eru meitluð í stein,“ sagði Miliband þar
sem hann stóð undir mörg
hundruð kílóa þungri töflunni
sem hefði kramið hann eins og
skósóli maur ef aðstoðarmaður
hans hefði ekki skorðað hana
almennilega. Loforðin á steininum voru sex af mörgum tugum
stefnumála sem Verkamannaflokkurinn talaði fyrir í kosningabaráttunni. „Þau eru meitluð í stein svo að þau verði ekki
svikin eftir kosningarnar.“
Steintaflan var útspil Verkamannaflokksins við vantrausti
fólks á stjórnmálamönnum.
Hugmyndin var sú að ekki
væri hægt að brjóta loforð
sem voru bókstaflega meitluð í
stein. Jafnframt átti steinninn
að minna á öll þau loforð sem

fráfarandi ríkisstjórn íhaldsmanna og frjálslyndra demókrata hafði svikið, því þau
höfðu hvorki verið meitluð í
stein í bókstaflegri né óeiginlegri merkingu.
En táknrænir gjörningar
sem kalksteinninn eru vandmeðfarnir. Sé merkingin ekki
niðurnjörvuð er öllum frjálst
að lesa það sem þeim sýnist í
uppátækið. Steinninn kramdi
Miliband ekki bókstaflega. En
hann gerði það óeiginlega. Ekki
leið á löngu uns öðrum túlkunum á steintöflunni rigndi yfir
Miliband eins og eldi og brennisteini. „Þetta er legsteinn Miliband.“ „Þyngsta sjálfsmorðsbréf sögunnar.“ „Hver þykist
hann vera með þessa steintöflu?
Móses?“
Lög til að halda loforðið
Verkamannaflokkurinn var
ekki eini flokkurinn í kosningunum sem virtist ganga út frá
því að stjórnmálamönnum væri
ekki treystandi. David Cameron, formaður Íhaldsflokksins,
lofaði því að hækka ekki tekjuskatt á kjörtímabilinu kæmist
hann til valda. Jafnframt lofaði
hann því að setja lög sem bönnuðu honum að hækka tekjuskatt á kjörtímabilinu – eins og
honum væri svo eðlislægt að
svíkja loforð að hann gæti ekki
hamið sig nema það væri hreinlega ólöglegt. Og útgáfa frjálslyndra demókrata af steintöflu
Miliband voru sex rauðar línur

sem flokkurinn sagðist lofa að
stíga ekki yfir; sex loforð í loforðahafi kosningabaráttunnar
sem flokkurinn lofaði að svíkja
ekki.
Öll voru uppátækin innantómar brellur. Þegar þingkona
í Verkamannaflokknum mætti
í útvarpsviðtal lét hún þau orð
falla um loforðin á steintöflunni
„að það héldi því enginn fram
að þótt búið væri að meitla
þau í stein ætluðu þau ekki
að brjóta þau“. Þótt eitthvað
sé meitlað í stein er það ekki
meitlað í stein.
Kassi af kampavíni í boði
Kosningunum er lokið. Íhaldsflokkurinn bar sigur úr býtum
og hefur fimm ár til að svíkja
loforð sín. Fjölmiðlar beina nú
sjónum að því sem skiptir raunverulega máli. Hvað varð um
steintöfluna hans Miliband?
Dagblaðið The Telegraph
hringdi í fimmtíu helstu steinsmiði Bretlands til að reyna að
leysa gátuna. Daily Mail hyggst
gefa þeim heilan kassa af
kampavíni sem veitt getur upplýsingar um hvar steinninn er
niðurkominn.
Mér varð hugsað til allra loforðanna í kosningabaráttunni í
Bretlandi þegar ég las fréttir af
stöðu aðildarviðræðna Íslands
við ESB í vikunni. Hver raunveruleg staða málsins er treysti
ég mér ekki til að fullyrða en
ég gef þeim sem hendir reiður á
því heilan kassa af kampavíni.

Þessi sex loforð eru
meitluð í stein, sagði
Miliband þar sem hann stóð
undir mörg hundruð kílóa
þungri töflunni sem hefði
kramið hann eins og skósóli
maur ef aðstoðarmaður
hans hefði ekki skorðað
hana almennilega.

Evrópusambandsmálið sýnir
að íslenskir stjórnmálamenn
eru engir eftirbátar breskra
kollega sinna þegar kemur að
því að svíkja loforð. Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins fyrir
síðustu kosningar stóð: „Kjósendur ákveði í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort aðildarviðræðum
skuli haldið áfram.“ Þremur
dögum fyrir kosningar sagði
Bjarni Benediktsson að staðið yrði við það loforð. Nýverið
bárust hins vegar fréttir af því
að loforðið hefði horfið með dularfullum hætti úr stefnuskrá
flokksins á netinu.
Það er ekki kassi af kampavíni í boði fyrir þann sem hefur
upp á Evrópusambandsloforði
Sjálfstæðisflokksins. Því við
vitum öll hvar það er. Það er á
sama stað og steintafla Miliband: Á haugunum.

AF NETINU
Freki karlinn
fundinn
Jónas Kristjánsson telur
Jón Gunnarsson hljóta að
vera frekan
karl.
„Freki
karlinn“ er
orðinn að
miðlægu hugtaki í tali fólks
um pólitíkina. Mig minnir, að
Jón Gnarr sé höfundur hugtaksins. Hann sagðist oft hafa
hitt freka karlinn, sem reynir að
valta yfir allt og alla. Ég hef verið
að velta því fyrir mér, hver sé
þessi persóna í raun. Með komu
nýrrar ríkisstjórnar hélt ég fyrst
það geta verið Sigurður Ingi
Jóhannsson. Tuddaðist um víðan
völl, en mannaðist síðan. Eða
málhölt Vigdís Hauksdóttir, en
hún reyndist bara tala hraðar en
hún hugsar. Nú veit ég, að „freki
karlinn“ er Jón Gunnarsson, sem
hatar víðernin eins og pestina,
enda gamall bóndi. Brýtur lög og
reglur í taumlausri frekju.“
www.jonas.is

Jónína full af ótta
Jónína
Benediktsdóttir sem
tjáði sig um
múslimakonu
í sundi með
höfuðklút hitti
hana aftur í
sundi og skipti
um skoðun.
„Mér leið
betur vissi að hún var þrifleg. Fór
síðan aftur í pottinn sælli en fyrr
innan um íslensku kroppana sem
koma í sund þegar sólin skín.
Eitthvað var ég hugsi um
breytta tíma og hvort ég væri ef
til vill svona full af ótta vegna
áróðursumræðu Bandaríkjanna.“
www.facebook.com/jonina.ben
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Aldur skyldi enginn forsmá
Góðir samborgarar.
Frá 17. febrúar til 17. mars
á þessu ári bauðst okkur hjónum „endurhæfingarinnlögn” á
Hrafnistu í Reykjavík. Markmið
þessarar þjónustu er að styðja og
styrkja eldri borgara með það að
markmiði að efla þá andlega og
líkamlega í þeim tilgangi að gera
þá betur í stakk búna að takast á
við að búa áfram á eigin vegum,
m.ö.o. að halda heimili.
Lengst af ævinnar leiðir fólk
ekki hugann að þessu, því það er
aðeins hluti þess sem glímt er við
í dagsins önnum. Fjölskylda, vinna
og áhugamál eru hornsteinar lífsins. En þegar ellin þrengir að
verður heimilishaldið aðalatriði
og hornsteinn sjálfstæðs lífs.
Bjarta hliðin
Dagskráin á Hrafnistu DAS var
í samræmi við þetta: Í boði var
dagleg sjúkraþjálfun og stólaleikfimi, sem gerði ótrúlegt gagn, enn
fremur hin hefðbundna handavinna og spil. Síðast og ekki síst
ber að nefna hin mannlegu samskipti, sem eru svo mikilvæg sérhverjum manni, ungum jafnt sem
öldnum.
Maður er manns gaman og þessi
samvera með öðru fólki er afar
mikilvæg þeim sem búa einir í
elli sinni og við misjöfn kjör og
aðstæður.
Þjálfun og aukin færni geta
eflt það sem kallað er „félagsleg
virkni“. En með því er átt við að
fólk lokist ekki inni í sér en leiti
og njóti mannlegra samskipta. Án
þeirra er ekkert líf, aðeins einangrun, einmanaleiki og lifandi
dauði.
Aðbúnaður, vistarverur, fæði,
aðhlynning, umhyggja og viðmót

SAMFÉLAG

Margrét Jörundsdóttir og Kristinn
Sveinsson
frá Sveinsstöðum

starfsfólksins var til algerrar
fyrirmyndar, einlægt og tilgerðarlaust – hvort heldur um var að
ræða starfsstúlkur, sjúkraliða,
hjúkrunarfræðinga eða sjúkraþjálfara. Þarna var valinn maður
í hverju rúmi.
Maturinn var góður. Í boði var
morgunverður, hádegisverður, síðdegiskaffi, kvöldverður og kvöldhressing. Boðið var upp á hollan,
bragðgóðan og einfaldan mat.
Hann var snyrtilega fram borinn.
Allt var þetta til mesta sóma þeim
er að stóðu. Slíkt ber að virða og
þakka.
Skuggahliðin
Við hjónin höfum aldrei nýtt
okkur þessa þjónustu fyrr, en að
fenginni reynslu er öldungis ótrúlegt til þess að vita að leggja eigi
hana niður í sparnaðarskyni. Það
mun þýða að þjónustan þyki of dýr
og því ástæðulaust að bjóða hana
til styrktar andlegri og líkamlegri
reisn aldraðs fólks.
Ég get hins vegar vottað og viðurkennt að þessi mánaðardvöl
veitti okkur nýja sýn á lífið. Hún
efldi okkur og styrkti.
Síðastliðinn vetur var bæði
þungur og þrúgandi fyrir eldra
fólk. Færðin var þung og háska-

leg okkur sem eldri erum. Af slíku
leiðir langvarandi innisetur. Dvölin á DAS var því alger himnasending og að öllu leyti ómetanleg,
enda jók hún okkur þrótt og bjartsýni. Það er bæði synd og skömm
að svipta fólk þessari einstöku
þjónustu.
Ég er 85 ára gömul, maðurinn
minn liðlega níræður. Við búum
enn í eigin húsnæði og höldum
eigið heimili. Við höfum ekki verið
að þvælast fyrir eða angra stofnanir hins opinbera enda mjög erfitt og seintekið að fá nokkra aðstoð
þar. Við eigum trausta fjölskyldu
sem hefur sameinast um það að
aðstoða okkur eftir megni eftir
alvarleg veikindi og afleiðingar
þeirra, sem herjuðu á okkur fyrir
sautján árum. Reynsla okkar af
læknum er yfirleitt góð.
Mikið er talað um fjölgun eldri
borgara í framtíðinni. Það er flest
á neikvæðum nótum. Ég segi á
móti að það er töggur í þjóð sem
nær háum aldri. Hár meðalaldur bendir til almennra lífsgæða
enda eru Íslendingar vel settir um margt. Eldri borgarar eru
þeir sem lokið hafa ævistarfi sínu
og verðskulda virðingu og góðan
aðbúnað þegar þar er komið æviskeiðinu.
Sannleikurinn er hins vegar sá
að úrræði ætluð eldri borgurum
í eigin húsnæði eru í skötulíki.
Þau líta vel út á pappír en þegar
til á að taka er erfitt að nálgast og
njóta slíkra úrræða – kerfið stíft
og stirt.
Kerfið er kerfi. Það er alls ekki
einstaklingsmiðað. Við höfum
fundið áþreifanlega fyrir því, en
notið úrræða barna okkar, sem
leyst hafa það sem þurft hefur að
leysa af drengskap og sóma.

0iOéLQJXPPLåKiOHQGLå
Laugardaginn 16. maí munu Landvernd og Náttúruverndarsamtök Íslands halda málþing um virði og verndun
miðhálendisins. Málþingið hefst kl. 10:30 í ráðstefnusal Laugardalshallar (Engjavegi 8) og lýkur kl. 15:30.

Dagskrá:
Kl. 10:30

Hvers vegna að vernda miðhálendið-Hvað er í húfi?

Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í grasafræði:
Náttúrufarslegt virði hálendisins.
Sigurður Jóhannesson, hagfræðingur á Hagfræðistofnun HÍ:
Hagfræðilegt gildi hálendisins-Er hægt að meta það?
Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar:
Hvaða hagsmuni hefur ferðaþjónustan af verndun hálendisins?
Þórarinn Eyfjörð, formaður Útivistar:
Mikilvægi óraskaðs hálendis fyrir útivistarfólk.
Páll Jakob Líndal, aðjúnkt við sálfræðideild HÍ:
Hvers virði er náttúra hálendisins fyrir heilsu og vellíðan?

Hádegismatur
Kl. 13:15

Hvernig tryggjum við verndun miðhálendisins?

Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, varaoddviti Skaftárhrepps:
Sýn sveitarstjórnarmanns á vernd hálendisins.
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, forstjóri Skipulagsstofnunar:
Skipulagsmál hálendisins.
Peter Prokosch, stofnandi umhverfissamtakanna Linking tourism & conservation:
How can tourism support protected areas?
Edward Huijbens, Sérfræðingur hjá Rannsóknarmiðstöð Ferðamála:
Stýring ferðamanna á hálendi Íslands.

Kaffihlé
Kl. 14:45

Umræður

Af hugsuðum
Það er undarlegt að MENNING
orðið stökkpallur fyrir
myndlistarrýnir Ríkislistamann til að koma sér
sjónvarpsins, sem flytur
betur fyrir í sínu fagi, fá
okkur hugvekjur í enda
aukin tækifæri og ekki
dagskrárliðarins Djöflasíst að vinna með fagfólki
í allri umgjörð.
eyjan, finni hjá sér þörf til
að réttlæta val á erlendum
Segi af sér
listamanni sem fulltrúa
Íslands á FeneyjartvíærÁ Rás 2 Ríkisútvarpsins
ing með því að afskrifa Húbert Nói
11. maí síðastliðinn var
og atvinnurægja íslenska Jóhannesson
viðtal við myndlistarrýni
myndlistarmenn heilt yfir. myndlistarmaður
Djöflaeyjunnar, þá nýkom(Að undanskildum þeim
inn frá Feneyjum. Hann
íslensku myndlistarmönum sem
sagði hlustendum meðal annars
eru erlendir.)
frá fjórtán manna sendinefnd sem
Á myndlistarrýninum mátti
þar er að störfum frá sölugalleríi
skilja, í einni af hugvekjum hans,
núverandi fulltrúa Íslands.
að íslenskir myndlistarmenn hafi
Sendinefndin sér líklega um að
ekki það andlega atgervi sem þarf
útskýra fyrir áhugasömum myndtil að fara sem fulltrúar sinnar
listarrýnum hugsunina að baki
verki listamannsins og skírskotþjóðar á Feneyjatvíæringinn.
Íslenskir myndlistarmenn
anir þess til samtímans sem liststand ast kröfur um hagleik og
rýnar komu ekki auga á sjálfir.
Fáir ef nokkrir íslenskir myndmeðferð hefðbundins efnis en eru
ófærir um að vinna með flókið
listarmenn hafa aðgang að svo
myndmál.
öflugri sveit í daglegu amstri og
Verk þeirra skortir aukinheldur
einmitt þess vegna er Feneyjaallt inntak, þeir „hafa ekkert að
tvíæringur íslenskum listamönnsegja“, eru engir hugsuðir, andleg
um mikilvægur því hann getur
skapað þeim þannig starfsum„násker“.
(Nú vekur þetta þá spurningu
hverfi.
að ef rétt er að í verkum íslenskra
Það starfsumhverfi listamanns
myndlistarmenna sjáist hvorki
er þá einnig orðið vettvangur og
heil hugsun eða brú þá lýsi það vel
hróður þjóðar eins og margoft
hefur sýnt sig á undanförnum
íslenskum veruleika og samfélagi
árum með velgengni íslenskra
eins og það er nú um stundir og
slík verk því skínandi og sannur
listamanna á heimsvísu.
spegill þjóðar.)
En dagsk rárgerðarmað ur Djöflaeyjunnar sér ástæðu,
Þetta árið var, svo öllu sé til
umbúðalaust, til að afskrifa
haga haldið, valinn erlendur ríkisíslenska myndlistarmenn frá
borgari sem framlag Íslands á
Feneyjatvíæring.
alþjóðlegu starfi og skilaboðin eru
Eðlilega fór af stað talsverð
þau að íslenskir myndlistarmenn
umræða um þetta meðal myndeigi ekkert erindi á Tvíæringinn
listar manna og ýmsar skoðanir
í Feneyjum.
fram settar en engan heyrði ég
Dagskrárgerðarmaðurinn ætti
draga í efa hæfileika listamannsnú að ganga fram fyrir skjöldu
ins sem varð fyrir valinu.
og segja starfi sínu lausu þar sem
Það er mikið tækifæri fólgið
myndlistin í landinu nær ekki máli
í því að vera valinn sem fulltrúi
og því ástæðulaust að gera henni
þjóðar á Feneyjatvíæring og getur
nokkur skil í sjónvarpi.

Vinstri eða hægri öfgar?
Sumir kalla þá sem STJÓRNMÁL
arlögmálið (e. non-aggresaðhyllast lífsspeki frjálssion principle).
hyggjunnar hægri-öfgaÞýskaland þjóðernismenn. Þá hefur það viðhyggjunnar
horf fest í sessi að bendla
öfgar þjóðernissinna hér
Á fjórða áratug síðustu
og þar um heiminn við
aldar komst til valda einstaklingur í Þýskalandi
hægri stefnu. Bæði þessi
sjónarmið byggja á missem hjó í allar þrjár megskilningi enda ganga þau Guðmundur
instoðir frelsisunnandi
í berhögg við grunnstef Edgarsson
manna. Hann svipti milljfrjálshyggjunnar. Ann- málmenntaónir saklausra borgara
ars vegar felst mótsögn fræðingur
frelsi sínu og lífshamingju
í því að kenna þá skoðun
með því hrekja þá burt af
við öfgar, að viðskipti og félagsheimilum sínum og smala saman
leg samskipti skuli byggja á friði
í fangabúðir til vinnuþrælkunar, pyntingar og dauða auk þess
og valkvæðri þátttöku, en ekki
sem hann hirti af fólki margvísþvingunaraðgerðum æ sterkara
legar eignir. Þá herti hann tök
ríkisvalds. Hins vegar er hvers
kyns þjóðernisstefna sem byggríkisins á markaðnum líkt og engir á ofbeldi eða kynþáttahyggju
inn væri morgundagurinn. Efnaí andstöðu við hugmyndir frjálshagslífinu var drekkt í sköttum,
reglugerðafrumskógi og tilskiphyggjunnar um markaðsfrelsi
því á frjálsum markaði spyr viðunum um hvað mátti framleiða og
skiptavinurinn ekki hvernig bakselja, í hve miklu magni og á hvaða
arinn sé á litinn, heldur hvernig
verði. Ótækt þótti að viðskipta- og
brauðið sé á bragðið.
atvinnulífið fengi að hafa sinn
gang samkvæmt framboði og
Friðarboðskapur
eftirspurn; eftirlitsstofnanir hins
frjálshyggjunnar
alvitra ríkisvalds skyldu hafa síðasta orðið, ekki gagnkvæmur vilji
Frjálshyggja (e. libertarianism)
seljenda og kaupenda á markaði.
er reist á þremur meginstoðum:
einstaklingsfrelsi, eignarrétti og
Öfgar til vinstri?
frjálsum markaði. Til að þessar
stoðir virki með skilvirkum hætti
Sá stjórnmálaflokkur sem leiddi
þennan harðstjóra til valda hét
þarf að færa sem mest vald frá
Nationalsozialistische Deutsche
ríkinu og stjórnmálamönnum til
Arbeiterpartei eða Verkamannaþess vettvangs þar sem viðskipti
flokkur þýskra þjóðernissósíalog samskipti eru háð sjálfviljugri þátttöku fólksins sjálfs, þ.e.
ista á íslensku. Eitt helsta slagorð
markaðarins. Markaður er ekki
flokksins var „almannahagsmunbara torg peningalegra viðskipta.
ir umfram einstaklinginn“. MargHann er ekki síður vettvangur
ir myndu því telja að hér hefði
verið á ferðinni vinstri flokkur
þar sem fólk leggur sitt af mörkmeð ofurtrú á miðstýringu og
um af fúsum og frjálsum vilja til
áætlunarbúskap. Í stað þess að
margs konar þjóðrifaverka, til
dæmis til hjálpar þeim sem höllfólk fengi með friðsælum hætti að
um fæti standa. Grunntónninn
haga lífi sínu eftir eigin draumí frjálshyggjunni er því að fara
um og hæfileikum, skyldu sjálfskuli með friði og að ekki skuli
skipaðir þjóðfélagsverkfræðingar
liðið að einstaklingar eða ríkið
fyrirmyndarríkisins ráða örlögum
beiti aðra ofbeldi að fyrra bragði.
þess. Allt fyrir heildina, var sagt.
Því fór sem fór.
Þetta er stundum nefnt friðsemd-

ALLT KLÁRT FYRIR VORIÐ?

VSK er innifalinn í verði. Fyrirvarar eru gerðir vegna mögulegra prentvillna.

VIÐ EIGUM ALLT
SEM ÞARF!
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Samkynhneigðir fá að giftast í Kaliforníu
Þennan dag árið 2008 varð Kalifornía
annað ríki Bandaríkjanna til að leyfa
hjónabönd samkynhneigðra en Massachusetts reið á vaðið árið 2004. Leyfið
var veitt eftir að hæstiréttur Kaliforniu
úrskurðaði að fyrra bann gengi gegn
stjórnaskránni.
Hinn 5. nóvember sama ár var leyfið
hins vegar afturkallað en þá höfðu nokkur
þúsund samkynhneigð pör gengið í það
heilaga. Ástæða þess var sú að tillaga,
sem vestanhafs gekk undir nafninu
Proposition 8, var samþykkt með 52,1

prósenti atkvæða. Í henni var mælst til
þess að málsgreininni „Aðeins hjónaband
milli karls og konu er gilt og löglegt í Kaliforníu“ yrði bætt í stjórnarskrá ríkisins.
Margir íhaldssamir hópar töluðu
óspart fyrir tillögunni til að snúa við
ákvörðun hæstaréttar frá því 15. maí
um að lögleiða hjónaband samkynhneigðra. Sjálfur hafði hæstiréttur snúið
við ákvörðun þjóðaratkvæðagreiðslu frá
árinu 2000 þar sem 61 prósent kjósenda
vildi að hjónaband gæti aðeins verið
milli karls og konu.

MERKISATBURÐIR
1525 Orrustan við Frankenhausen gerði út um bændauppreisn
í Þýskalandi.
1770 Íslandi var skipt í ömt: annars vegar suður- og vesturamt
og hins vegar norður- og austuramt. Síðar voru suðuramt og
vesturamt aðskilin.
1811 Paragvæ fékk sjálfstæði frá Spáni.
1897 Sigfús Eymundsson flutti til landsins talvél eða grafófón
og var sagt frá því í auglýsingu að tækið talaði og syngi ýmis lög.
1905 Stofnun Las Vegas: Járnbrautarfélag seldi stóra landspildu í Nevadaeyðimörkinni til áhættufjárfesta.
1937 Hátíð var haldin á Íslandi í tilefni af 25 ára stjórnarafmæli
Kristjáns konungs tíunda.
1941 Alþingi samþykkti að fresta alþingiskosningum um allt að
fjögur ár vegna hernámsins. Kosningar fóru þó fram árið eftir.
1952 Fiskveiðilögsaga Íslands var
færð út í fjórar mílur en var áður
þrjár. Auk þess var flóum og fjörðum lokað fyrir botnvörpuveiðum.
1967 Fyrsta íslenska sjónvarpsleikritið var frumsýnt: Jón gamli eftir
Matthías Johannessen.
1976 Keflavíkurganga á vegum
herstöðvaandstæðinga var gengin
frá hliði herstöðvarinnar til Reykjavíkur.
1987 John Travolta kvikmyndaleikari kom til Íslands ásamt
fríðu föruneyti.

Elskuleg systir okkar, mágkona og frænka,

VILBORG MAGNEA ÞÓRÐARDÓTTIR
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli þriðjudaginn
28. apríl sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir til
starfsfólks 5. hæðar Hjúkrunarheimilisins
Skjóls fyrir alúð og umhyggju.
Kristbjörg Þ. Bergmann
Stefán Ármann Þórðarson
Ólafur Þórðarson
Sigríður Bergmann
og aðrir ættingjar.

Kolbrún Valdimarsdóttir

Móðir okkar, tengdamamma,
amma og langamma,

AASE V. M. DUNN
frá Tórshavn, Færeyjum,

lést á heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi
þriðjudaginn 21. apríl síðastliðinn.
Bálför fer fram frá Fossvogskapellu
mánudaginn 18. maí nk., kl. 15.00.
Axel H. Lutzhöft
Eyðna Hansen
Charlotta Evensen
Þorvaldur Evensen
Elisabeth Dunn
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

HULDÍS GUÐRÚN ANNELSDÓTTIR
síðast til heimilis að
Vesturgötu 7, Reykjavík,

lést 30. apríl síðastliðinn.
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju í dag
föstudaginn 15. maí, kl. 13.
Þorsteinn R. Þorsteinsson
Ágústa Bárðardóttir
Unnur Þorsteinsson
Annel B. Þorsteinsson
Guðrún Sigurðardóttir
Guðmundur M. Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

NÝ TÓNLEIKARÖÐ Brautryðjandi verk tónskáldsins Atla Heimis Sveinssonar verða í hávegum höfð í tónleikaröðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ný tónleikaröð með
verkum Atla Heimis
Tónleikaröð þessi fagnar verkum hins afkastamikla og hæﬁleikaríka tónlistarmanns/tónskálds Atla Heimis Sveinssonar. Borgar Magnason er listrænn stjórnandi seríunnar.
Ný tónleikaröð með verkum Atla
Heimis Sveinssonar er að fara af stað
en fyrstu tónleikarnir í tónleikaröðinni
fara fram í kvöld í Mengi. Tónleikaröðin, sem ber nafnið, Atli Heimir og
árdagar framúrstefnunnar á Íslandi,
heldur svo áfram í ágúst og verður
síðasta föstudag í mánuði fram á vor.
Brautryðjandi verk tónskáldsins Atla
Heimis Sveinssonar verða í hávegum
höfð í tónleikaröðinni en hún er samstarfsverkefni Mengis og Listaháskóla
Íslands.
Upphafstónleikarnir sem fram fara
í kvöld munu þjóna sem kynning á
seríunni í heild sinni, en á sama degi
munu aðstandendur hátíðarinnar
einnig hefja söfnun á Karolinafund
til að fjármagna framhaldið á þessu
metnaðarfulla verkefni. Frá og með
ágústmánuði og fram í apríl 2016
mun síðasti föstudagur hvers mánaðar vera helgaður verkum Atla Heimis.
Borgar Magnason, listrænn stjórnandi seríunnar, hefur unnið að heildar samantekt á höfundarverki Atla
Heimis undanfarið ár. Við þá vinnu
kom í ljós heilt ævistarf af verkum
í framúrstefnu stíl sem samin eru
á árunum fyrst eftir að Atli Heimir
kynnist Stockhausen og evrópskri
framúrstefnu. Það sem kemur helst
á óvart við þessi metnaðarfullu og
framúrstefnulegu verk hans er að
sum hafa aldrei verið flutt, hvað þá
tekin upp og mörg hver hafa ekki
heyrst síðan þau voru frumflutt.
Fjöldinn allur af gríðarlega vönduðum verkum bíður því flutnings en
flutningur á úrvali þeirra er leiðarstefið í tónleikaröðinni, þó einleiks-

➜ Eftirfarandi er í boði
ef verkefnið er stutt í
gegnum Karolinafund
Á sjötta og sjöunda áratugnum
samdi Atli Heimir Sveinsson nokkurn fjölda tónverka sem skrifuð
voru á óhefðbundinn, og oft á tíðum
abstrakt, myndrænan hátt. Mörg
verkin koma fyrir sjónir sem myndverk frekar en tónverk og var þetta
tilraun Atla Heimis til að opna fyrir
túlkun verkanna og fá flytjendur til
að taka meiri þátt í sköpun þeirra.
LISTRÆNN STJÓRNANDI Borgar Magnason

stýrir seríunni.

● Eitt póstkort (þrykkt í letterpress)

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

og kammerverk frá öðrum tíma fái
einnig að fylgja með.
Á tónleikunum í kvöld í Mengi koma
fram sannkallaðar kanónur á sínu sviði
en það eru þau, Melkorka Ólafsdóttir
þverflautuleikari, Arngunnur Árnadóttir klarinettleikari, Michael Kaulartz fagottleikari og Örn Magnússon
er lesari. Þau verk sem flutt verða eru
Trio für Bläser (1960) en um frumflutning er að ræða, Djúp er sorgin //
Tief ist die Trauer (2002) fyrir einleiks
flautu, Fönsun IV (1968) fyrir einleiks
fagott, Dona nobis pacem (1983) fyrir
einleiks klarinett og lesara.
Eins og greint er frá hér til hliðar
munu aðstandendur hátíðarinnar einnig hefja söfnun á Karolinafund til að
fjármagna framhaldið. Ýmislegt verður hægt að fá með því að styðja tónleikaröðina.
gunnarleo@frettabladid.is

●

●

●

●

með teikningu eftir Atla Heimi
Sveinsson, upp úr tónverkum hans
Fönsun IV og Mengi.
Pakki með fjórum póstkortum
(þrykkt í letterpress) með teikningum eftir Atla Heimi Sveinsson,
upp úr tónverkum hans Fönsun IV
og Mengi.
Silkiþrykk í takmörkuðu upplagi í
stærðinni 28 x 40 cm af grafísku
tónverki eftir Atla Heimi Sveinsson.
Pakki með fjórum silkiþrykkum í
stærðinni 28 x 40 cm í takmörkuðu
upplagi af mynd-tónverkum eftir
Atla Heimi Sveinsson.
Silkiþrykkt sería af níu myndum úr
tónverkinu For Boys and Girls eftir
Atla Heimi Sveinsson samið fyrir
SÚM hópinn árið 1967. Takmarkað
upplag.

SAFNADAGUR
Íslenski safnadagurinn verður haldinn á sunnudag
um allt land en dagurinn hefur verið haldinn að
frumkvæði safnafólks síðan 1997. Um 50 söfn taka
þátt og er ókeypis inn á flest þeirra.

ÁSTRÍÐUKOKKUR
Ragna hefur
lengi haft
áhuga á
matargerð.
Pekanhnetusnúningurinn
á myndinni
hentar vel
með límonaðinu en uppskriftina að
honum má
finna á matarbloggi Rögnu,
ragna.is.

Sumarfrakkar

MYNDIR/STEFÁN

Verð
23.900 .Skoðið laxdal.is/yfirhafnir

UPPSKRIFT Þegar sólin skín eins og hún hefur gert undanfarið er ekki úr vegi
að huga að sumarlegum uppskriftum þó hitinn mættu alveg vera meiri.

Yfirhafnir

laxdal.is
Laugavegi 63 • S: 551 4422

DREYMIR UM SÓL

Vertu vinur á
Vertu
vinur á
Facebook
Facebook

R

ögnu Björgu Ársælsdóttur, hjúkrunarfræðingi, matarbloggara og
söngkonu, finnst skemmtilegt að
gera ýmsar tilraunir í eldhúsinu með
nýjar bragðtegundir og rétti. Hún hefur
lengi haft áhuga á matargerð og sat
ung á eldhúsbekknum og fylgdist með
mömmu sinni og ömmum í eldhúsinu.
Þegar Ragna bjó í Bretlandi var sumarið þar það heitasta í hundrað ár. „Ég
lærði þá að gera heimagert límonaði og
síðan þá hefur þetta verið uppáhalds
sumardrykkurinn minn. Ég geri margar
útgáfur af honum svo að það er seint
hægt að þreytast á þessum drykk. Ég er
farin að þrá sumar og sól og svo var ég
að koma frá Stokkhólmi þar sem ég fann
þessa fallegu könnu sem ég tók með
mér í handfarangri og mig langaði að
prófa að fylla hana af sæt-súru límonaði
með fljótandi klökum og sítrónusneiðum. Svo ætla ég að láta mig dreyma um
sólhlífar,“ segir Ragna og brosir.

UNDIRBÚNINGUR:
400 ml sykur
200 ml vatn
Hitað saman að suðu þar til sykurinn er
uppleystur. Sett í kæli og kælt.

SAMSETNING:
350 ml sítrónusafi (um það bil sex til níu
sítrónur)
2 lítrar kalt vatn
sykursíróp
Aðferð:
- Kreistið safann úr sítrónunum í höndunum eða með safapressu.
- Sigtið safann til að fjarlægja steina.
(Gott er að geyma smá af aldinkjötinu
sem festist í sigtinu og bæta út í safann
eftir á.)
- Hellið sykursírópi, sítrónusafa og
vatni saman við og hrærið þar til allt er
blandað.
- Skerið eina sítrónu í þunnar sneiðar og
bætið klökum út í.
Geymist í nokkra daga í kæli í lokaðri
flösku.
„Það er gaman að leika sér með þessa
uppskrift og setja nokkur myntublöð út
í sykursírópið þegar soðið er upp á því.
Þau eru svo sigtuð frá áður en sírópið
er sett út í vatnið og sítrónuna og fersk
blöð látin í staðinn. Eins er hægt að
nota timían, rósmarín eða ýmiss konar
ber,“ segir Ragna.

SUMARDRYKKUR
Það verður gott að
bragða á þessu límonaði
á heitum degi í sumar.

FÓLK| HELGIN

PORGY kr. 17.700

MIST KLUKKA kr. 9.980

FJÖLSKYLDUDAGUR Safnadagurinn er hugsaður sem einstök skemmtun fyrir fjölskylduna að sögn Elísabetar Pétursdóttur, verkefnastýru hjá Félagi íslenskra safna og safnamanna.
MYND/STEFÁN

EINSTÖK SKEMMTUN
SMILE BUTTON - 3JA SÆTA kr. 204.800

Í

2 SAMAN Í SETTI

BAMBOO BORÐ kr. 36.400

AMI STÓLL kr. 19.900

BALDVIN - 3JA SÆTA 196 cm kr. 129.900

KLAPPSTÓLL kr. 5.990

FRÁ kr. 4.900
FRÁBÆRT ÚRVAL AF PÚÐUM

BÆJARLIND 16 - KÓPAVOGUR - SÍMI 553 7100 - WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 LAUGARDAGA 11 - 16

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU
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SAFNADAGURINN Árlegur Safnadagur er um helgina. Um 50 söfn bjóða upp
á fjölbreyttar sýningar fyrir alla fjölskylduna og er ókeypis inn á flest þeirra.
slenski safnadagurinn verður haldinn
á sunnudag um allt land en dagurinn
hefur verið haldinn að frumkvæði
safnafólks frá árinu 1997. Um 50 söfn taka
þátt og er ókeypis inn á flest þeirra. Markmið Safnadagsins er fyrst og fremst að
kynna og vekja athygli á faglegu safnastarfi
á Íslandi en þar fer fram mikil gróska í
fræðslu og miðlun sem landsmenn geta
verið stoltir af segir Elísabet Pétursdóttir,
verkefnastýra hjá Félagi íslenskra safna og
safnamanna. „Safnadagurinn er skipulagður eftir fyrirmynd alþjóðlega safnadagsins
en hefur auðvitað þróast bæði að umfangi
og fjölbreytni undanfarin ár. Hann er sérstaklega hugsaður sem fjölbreytt fræðsla
en ekki síður sem einstök skemmtun fyrir
alla fjölskyldumeðlimi, enda er boðið
upp á afar skemmtilega dagskrá hjá þeim
söfnum sem taka þátt.“
Sem fyrr segir taka um fimmtíu söfn
þátt en meðal einstakra viðburða nefnir
Elísabet fágætt tækifæri til þess að skoða
geymslur Hönnunarsafnsins í Garðabæ,
göngutúr við Gljúfrastein sem Halldór
Laxness skrifaði um í verkinu Í túninu
heima árið 1975 og fjölbreytta dagskrá
sem Borgarsögusafn Reykjavíkur er með
á öllum sýningarstöðum sínum. „Einnig
má nefna sýninguna Hjáverkin í Árbæjarsafni sem byggir á safnkosti safnsins og
í Hafnarborg er boðið upp á fjölskylduleiðangur um sýninguna Menn fyrir allar
gerðir fjölskyldna.“
Á landsbyggðinni er safnadagurinn
fastur liður hjá mörgum sveitarfélögum.
„Í Norska húsinu í Stykkishólmi verður
opnuð ný sýning sem nefnist Miðstöðvar
og mangarar og í Listasafni Árnesinga er
boðið upp á listasmiðju með listamanninum Sirru Sigrúnu Sigurðardóttur. Heim-

ilisiðnaðarsafnið á Blönduósi býður upp á
stofutónleika og söfn og sýningar við Eyjafjörð taka höndum saman og opna nýja
sumarsýningu í Menningarhúsinu Hofi á
Akureyri. Þar sýna tuttugu söfn og sýningar gripi úr fórum sínum sem tengjast
konum á einn eða annan hátt.“
Í ár er unnið með alþjóðlegt þema safnadagsins sem er „Söfn í þágu sjálfbærni“
en þannig er reynt að vekja athygli á og
velta fyrir sér hvernig söfn geta stuðlað
að aukinni vitund um sjálfbærni að sögn
Elísabetar. „Umhverfisþátturinn liggur auðvitað beint við, til að mynda að velja umhverfisvæn efni við uppsetningu sýninga,
hvernig má nýta safneign á sjálfbæran hátt
við miðlun og fræðslu og almennt að huga
að félagslegum tengslum við nærsamfélagið.“
Dagskrá Safnadagsins er aðgengileg
inn á www.safnmenn.is, safnabokin.is og á
Facebook-síðu Safnadagsins.

FJÖLBREYTNI
Um 50 söfn um allt
land taka þátt í Safnadeginum.
MYND/ÚR EINKASAFNI

ÍRSK ÞJÓÐLAGATÓNLIST Í HÖRPU
Heldur óvenjulegir tónleikar verða í Norðurljósasal
Hörpu í kvöld kl. 20.30. Þá stígur á svið Þjóðlagasveit
Tónlistarskólans á Akranesi undir stjórn Skúla Ragnars
Skúlasonar.
Þetta er tónleikasýning sem nefnist Raddir sem
aldrei hljóðna. Verkið er samsafn laga og texta úr
öllum áttum og er efnið sótt til Riverdance-sýninganna.
Flutt verður írsk og skosk þjóðlagatónlist ásamt blandi
frá öðrum heimshornum.
Þjóðlagasveitina skipa 16 fiðluleikarar frá Akranesi á
aldrinum 17-27 ára ásamt trommuleikara, píanóleikara
og bassaleikara.
Hópurinn fékk almenning til að senda inn óskaljóð
og -lög í sýninguna. Áheyrendur upplifa afraksturinn
og eiga þeir sem veittu tónsveitinni liðsinni bestu
þakkir fyrir, að sögn stjórnandans. Þemað í sýningunni byggir á vorinu, ilmi ástar og blóma. Hér setja
minningar, söknuður, æskan og tíminn sterkan svip á
heildarmyndina. Aðaleinkenni Þjóðlagasveitarinnar er
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

að hún blandar saman hljóðfæraleik, söng og talkór og
afraksturinn skilar sér í einu heilsteyptu verki.
Raddir sem aldrei hljóðna er níunda tónleikaverkefni Þjóðlagasveitarinnar. Með verkefninu Raddir sem
aldrei hljóðna ætlar hópurinn að leiða áhorfendur inn í
veröld töfra og tóna sem spannar allan tilfinningaskalann, segir í tilkynningu.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
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Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Heilsuvísir

TÍU SKREF Í ÁTT AÐ
UMHVERFISVÆNNI LÍFSSTÍL
Margt smátt gerir eitt stórt og því er mikilvægt að leggja sitt af mörkum til að hlúa að umhverfinu.
Friðrika Hjördís
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

RÓLEG
RÓMANTÍK
Andrea Sóleyjar og Björgvinsdóttir er í ritstjórn Kvennablaðsins, eigandi skemmtistaðarins Fróns á Selfossi og móðir
þriggja stúlkna. Þegar Andrea
smellir sér í rómantíska og rólega stemningu þá smellir hún
eftirfarandi lögum á fóninn og
slakar á.
KING KUNTA
KENDRICK LAMAR.
THEY DON’T KNOW
DISCIPLES.
7/11
BEYONCÉ.
WHEN A FIRE STARTS
TO BURN
DISCLOSURE.
FADED MED ZHU.
BOING
NICK OG JAY.
FADE OUT LINES
THE AVENER AND
PHOEBE KILLDEER.
LAY ME DOWN
SAM SMITH.
SAY YOU LOVE ME
JESSIE WARE

Um daginn sá ég frétt á netinu
um konu sem hafði ekki hent frá
sér rusli í bráðum tvö ár, fyrir
venjulegan leikmann eins og mig
þá er það kannski of mikið af því
góða og jafnvel allt að því óhugsandi gjörningur. Þessi frétt sat
aftur á móti í mér og var ekki hjá
því komist að fara í smá sjálfsskoðun í kjölfarið og skoða niður
í kjölinn ruslahefðir heimilisins. Jú, að einhverju leyti stendur
fjölskyldan sig vel en við gætum
gert svo miklu betur með smávægilegum breytingum, þó að það
væri ekki nema bara örlítil hugarfarsbreyting. Flest heimili eru
nú farin að sortera endurvinnanlegan pappír frá venjulegu heimilissorpi og setja til hliðar plast- og
glerflöskur sem svo er skilað til
endurvinnslu. En hvað getum við
gert meira til þess að verða umhverfisvænni á einfaldan hátt?
Við skulum kíkja á nokkur góð
ráð.

hann óþarflega mikið af rafmagni og styttir endingu fatnaðar. Hengjum þvottinn upp.

Gler í stað plasts

Rennandi vatn

Notum glerflöskur í stað plastflaskna undir vatnið okkar í
ræktinni og í vinnunni. Það er
bæði betra fyrir okkur og umhverfið.

Það er algjör óþarfi að láta vatnið renna við uppvaskið eða tannburstunina. Skrúfum fyrir
þegar við erum ekki að nota
vatnið.

Endurnýtanlegir pokar

Hjólum, hlaupum

Ekki kaupa plastpoka nema í
undantekningartilfellum. Notum
endurnýtanlega poka undir matvörur og önnur innkaup.

Hvílum bílinn eins mikið og
við mögulega komumst af með.
Hjólum, hlaupum eða göngum í
staðinn eða sameinumst um bílferðir.

Hvílum þurrkarann
Eins og það er þægilegt að
henda öllu í þurrkarann þá notar

Það skiptir máli fyrir heiminn eins og hann er í dag og eins og hann verður í framtíðinni að snúa við blaðinu í umhverfisvitund.
NORDICPHOTOS/GETTY

boði hússins og við hverja kaffivél er hrúgan öll af pappírsmálum. Notum okkar eigin bolla í
vinnunni.

Gefðu fötin þín
Gefðu fötin í fatasöfnun eða til
vina ef þú ert hætt að nota þau.
Barnaföt geta komið öðrum að
góðum notum enda oftast lítið
notuð.

Borgaðu reikningana

leiðendum. Bæði er varan ferskari og þú stuðlar að atvinnu í
samfélaginu.

Fáðu reikningsyfirlit og reikninga í tölvupósti eða heimabankann.

Nýttu matinn

Beint frá býli

Kaffibollinn
Á flestum vinnustöðum er kaffi í

„Á flestum vinnustöðum er
kaffi í boði hússins og við
hverja kaffivél er hrúgan
öll af pappírsmálum.
Notum okkar eigin bolla
í vinnunni

Reyndu af fremsta megni að
kaupa frá nærliggjandi fram-

Búðu til lista áður en þú kaupir í
matinn svo þú farir ekki að kaupa
einhvern óþarfa og endir á því að
henda helmingnum. Verum meðvituð í matarinnkaupum.

LÍFIÐ MÆLIR MEÐ

HJÓLREIÐUM
Nú er loksins komið skaplegt veður
til að fara út að hjóla. Þetta er hreyfing sem er holl og styrkjandi fyrir líkama og sál og er kjörin leið til að
eiga góða samverustund með fjölskyldunni. Fjölbreytt úrval er
til af hjólum og er mikilvægt að gæta
að öryggisbúnaði líkt og hjálmum
fyrir unga sem aldna. Gott er að
byggja hægt og rólega upp þolið
og hjóla á hraða sem hver og einn
ræður vel við.
Hjólum saman örugg
inn í sumarið.

Sumarsprengja
20-50% afsláttur

Skipholti 29b • S. 551 0770
6MiLéP\QGLUQDUiIDFHERRNFRP3DULVDUWL]NDQ

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
erlabjorg@365.is ● Auglýsingar Atli Bergmann atlib@365.is
Hönnun Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is ● Forsíðumynd Stefán Karlsson

Fylgstu með á Facebook – Lindex Iceland
#LindexIceland

Blússa,

2995,-
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Heilsuvísir

HEILSURÆKTIN STUNDUÐ ÚTI Í SUMAR!
Nú þegar veðrið er okkur loksins hliðhollt þá er um að gera að brjóta upp rútínuna og fara út og hreyfa sig. Það eru ótal
leiðir til að nýta nærumhverfið og getur það skilað sér í bættu formi og sálin kætist einnig við sólarljósið og hreina loftið.
Nanna Árnadóttir

Loksins, loksins hefur sólin
látið sjá sig og veðurguðirnir
ákveðið að leyfa okkur að njóta
hennar, án þess að vera í kuldagallanum, síðustu daga. Ég
hef tekið eftir því undanfarna
daga að fólkið í kringum mig
er almennt bjartara og glaðara en það hefur verið í vetur.
Það brosir meira og er jákvæðara en oft áður. Það er ótrúlegt
hvað sólin hefur mikil áhrif á
líðan okkar og því um að gera
að nýta hana til hins ýtrasta á
meðan tækifæri gefst.
Þar sem ég vinn á líkamsræktarstöð hef ég einnig tekið
eftir því að smám saman fækkar á stöðinni eftir því sem veðrið batnar. Hvers vegna? Jú fólk
fer frekar út og hreyfir sig! Við
fáum bara örfáa mánuði á ári
þar sem veðrið er þokkalega
gott. Fæst okkar njóta þeirra
forréttinda að vinna úti yfir
sumartímann og því viljinn til
að eyða þeim frítíma sem maður
hefur á daginn úti mjög mikill. Ég ákvað því að taka saman
nokkra kosti þess að hreyfa sig
utandyra yfir sumartímann.
1 Það að geta hreyft sig undir
berum himni og andað inn
fersku lofti á meðan er ómetanlegt. Líkaminn fyllist af einhverri ólýsanlegri orku og viljinn til að gera enn meira og
betur tekur yfir.
2 Þú færð að upplifa umhverfið og náttúruna og njóta hennar í botn á meðan líkaminn vinnur fyrir bættri heilsu. Prófaðu
að fara eitthvert sem þú hefur
aldrei farið áður og stunda líkamsræktina þar. Það er virkilega gaman að hlaupa hring í
ókunnugum bæ og skoða sig um.
3 Þú færð alveg frían skammt af
D-vítamíni og smá lit á kropp-

NORDICPHOTOS/GETTY

íþróttafræðingur

inn í leiðinni. Mundu bara eftir
sólarvörninni!
4 Öll fjölskyldan getur tekið þátt.
Það er ekkert aldurstakmark á
æfingar utandyra. Taktu fjölskylduna með í fjallgöngu, farið
í gönguferð í fjöruna eða finnið ykkur stað til þess að fara í
ærslafulla leiki saman. Það er
frábært að njóta samveru við
ástvini á meðan maður hreyfir
sig.

5 Þú getur æft hvar sem er
og hvenær sem er. Engar
áhyggjur af því að líkamsræktarstöðin sé lokuð eða að
það sé of mikið af fólki. Þú
ræður algjörlega ferðinni.
Ég get ekki lýst því hversu
ánægð ég er yfir að geta loksins farið út að hlaupa og stundað æfingar utandyra og get
ekki mælt nógu mikið með því

fyrir alla. Því legg ég til að
allir finni sér hreyfingu við
hæfi sem hægt er að stunda
undir berum himni. Ef þú vilt
félagsskap við æfingarnar er
ekkert mál að finna hlaupahóp eða æfingahóp sem æfir úti
yfir sumartímann. Finndu bara
það sem þér hentar og komdu
þér út, því áður en þú veist af
verður Vetur konungur kominn
aftur í öllu sínu veldi.

„Það er ótrúlegt hvað
sólin hefur mikil áhrif
á líðan okkar og því
um að gera að nýta
hana til hins ýtrasta á
meðan tækifæri gefst“

MAMMAN
DRAP RÓMANTÍKINA

Heilbrigðir
fætur
Maí mánuður er alþjóðlegur fótverndarmánuður.
Íslenskir fótaaðgerðafræðingar verða
með fræðslu í sundlaugum landsins
laugardaginn 16. maí á milli kl. 10 og 14.
Í ár leggjum við áherslu á fætur unga fólksins.
Mikilvægt er að hugsa vel um fæturna og
kaupa góða skó sem hæfa viðkomandi.
Of litlir skór geta aﬂagað fæturna.

Verið velkomin í
sundlaugarnar
16. maí,
og fáið ráðleggingar
varðandi fæturna.

leðilegan mæðradag elskan,“
sagði hann og brosti lævísiG
lega er við skáluðum með pappamálum merktum KFC. Krakkarnir
festu sig í risavaxinni rennibrautinni og ég missti sósu á annað
brjóstið og spáði í því hvort það
tæki því að reyna þrífa hana.
Svona er víst lífið orðið. Þegar
við kynntumst þá héldum við upp
á alla tyllidaga, stóra sem smáa.
Það dugði ekkert minna en heill
dagur í óvissuferð, kræsingar í
hvert mál og litlar gjafir löðrandi í rómantík. Við höfðum allan
heimsins tíma til að dúllast með
ástsjúku hormónunum okkar.
Heimurinn var okkar eigin
cronut og við gúffuðum lystisemdirnar í okkur. Ætli það
mætti ekki segja að við vorum
svona óþolandi krúttpar sem var
alltaf að dúllast eitthvað fyrir
hvort annað. Sumir jafnvel gengu
það langt að kalla okkur fullkomið par. Ég læt slíkar athugasemdir liggja á milli hluta en við pössuðum upp á okkur, bæði sem einstaklinga og sem par. Við gáfum
hvort öðru loforð um að vera
parið sem gerir allt saman og
mætir á alla viðburði sem fjölskylda. Svo kom barnið og svo
börnin. Nýr raunveruleiki blasti
við. Bóndadagur varð bara að
köldum degi í janúar en ekki
sólarhring af ástarjátningum.

Bóndadagur
varð bara að
köldum degi
í janúar en
ekki sólahring
af ástarjátningum.

Rómantíkin í dái
Ég játa að ég hef gersamlega
misst allt rómantískt kúl eftir að
ég varð mamma. Ég er gleymin,
utan við mig, syfjuð, útbíuð í hori,
með krónískt samviskubit og hár
á undarlegum stöðum. Ég þarf að
hafa gífurlega fyrir því að muna
eftir því að kyssa kveðjukossinn á morgnana og gaman-að-sjáþig-kossinum eftir langan vinnudag. Í árdaga sambandsins fórum
við ekki að sofa öðruvísi en í knúsi
eftir góðan sleik. Í dag hvíla tvö
lítil börn á milli okkar og ég man
eiginlega ekki hvenær við sofnuðum síðast í kúri. Hvað þá eftir
nætursleik.
Hann fékk gjafabréf í rómantíska helgarferð með undirritaðri í
jólagjöf frá börnunum sínum. Það
breyttist úr slefandi rómans yfir
rauðvíni og súkkulaði í organdi

frekjukast í Target með popp á víð
og dreif í bráðnuðum ís. Börnin
trompa allt. Alltaf. Rómans verður
undir krakkaknúsi. Ætli þessi lesning fari ekki að verða getnaðarvörn fyrir marga lesendur á þessum tímapunkti. Fyrir ykkur hin
sem enn lesið hef ég eitt að segja,
þetta er tímabil. Þetta líður hjá.
Lífið er alls konar tímabil og ég
veit að börnin munu ekki sofa uppí
endalaust, þau verða sjálfstæðari og ég mun gefa ástinni meira
svigrúm. Þangað til þá verður lágstemmdari rómans að duga.
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

ÖRUGG VÖRN
LANGVIRK SÓLARVÖRN
ÞRÓUÐ FYRIR VIÐKVÆMA HÚÐ
Langvirk, vatnsheld vörn í sund, sjó og leik.
Ofnæmisprófuð með sérhæfðum sólarﬁlterum fyrir húð barna.
Börn elska mjúka froðuna sem auðveldar að bera á rétt magn.
Meðmæli húðlækna - Yﬁr 90% UVA vörn
Patentskráð uppﬁnning.
Proderm sólarvörn er án parabena og inniheldur engin ilmefni, litarefni eða nanóeindir.

www.celsus.is

Fæst í apótekum, Hagkaup, Nettó og Fríhöfninni.
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Signý segir stuðning
maka síns og trú hans
á teikningunum hafa
verið ómetanlega og
gert henni fært að vera
þar sem hún er í dag.

BÓHEM Í TÖFRALANDI SKRÍPÓK
SIGNÝ KOLBEINSDÓTTIR er vöruhönnuður og hugmyndsmiðurinn á bak við töfraheim Tulipop. Ein fígúran birtist henni á
fætur annarri er hún var í fæðingarorlofi heima með eldri strákinn sinn, Snorra, og þá varð ekki aftur snúið, litlir krúttlegir sveppakarlar og litríkir vinir hans fylgdu henni hvert fótmál og það eina sem komst að var að teikna.
Sigga Dögg
blaðamaður
siggadogg@365.is

S

igný hefur sterka nærveru og er auðvelt að
hrífast af henni. Hún
er ákveðin, kemur vel
fyrir sig orði og er með
einhvern tryllingslega taminn glampa í augunum þannig
að erfitt er að lesa hvað kemur

Ponchoin loksins komin. Verð 7.990Smáralind
facebook.com/CommaIceland

næst upp úr henni eða hvað hún
er að hugsa. Hún var alin upp í
München í Þýskalandi sem barn
og kunni vel við formfestu Þjóðverjanna og stórborgarlífið. „Ég
þurfti að standa á eigin fótum
og vera sjálfstæð, þegar ég var
bara átta ára. Þá tók ég lestina
í skólann og reddaði mér bara á
milli borgarhluta en var ekki í
þessu endalausa skutli sem foreldrar í dag eru í,“ segir Signý,
sem telur þessa byrjun hafa
mótað sig bæði sem einstakling
en einnig sem móður.
„Þegar við fluttum heim
þegar ég var níu ára þó fór ég
beint í Melaskóla en staldraði bara við þar í einn dag því
ég var í áfalli yfir því hvernig
börnin höguðu sér, þetta var
eins og að vera í dýragarði, allir
öskrandi og hlaupandi út um
allt og engin virðing borin fyrir
kennaranum,“ segir Signý undrandi og bætir við að slík hegðun hefði aldrei liðist í Þýskalandi. „Mér finnst mikilvægt að
mín börn þekki annað og meira
en bara litla landið okkar, ég
vil að þau átti sig á því að samfélög séu alls konar og einnig
staða fólks og þegar þú segir að
þig „vanti“ nýja skó hvort það sé
í raun og veru skortur eða bara
af því við erum vön að fá allt
sem við biðjum um,“ segir Signý
sem leggur einnig ríka áherslu á
sjálfstæði, nægjusemi og sjálfsbjargarviðleitni.
„Við búum í næstu götu við
Hlemm og mér finnst að börn
eigi að geta reddað sér og tekið
strætó á æfingar og þangað sem
þau þurfa að fara, þetta gerðu
börn fyrir tíu árum,“ bætir
Signý við og segir frumburðinn
sinn, Snorra, vera einkar sjálfstæðan tíu ára dreng sem getur
reddað sér með lykilinn sinn í
vasanum.

Sleikur á Kaffibarnum
Signý á tvö börn, Snorra og

Svövu, sem er sex ára, með
eiginmanninum, Heimi Snorrasyni sálfræðingi. „Við kynntumst á Kaffibarnum,“ segir
Signý og ranghvolfir augunum og brosir út í annað. „Vinkona mín var búin að minnast á
hann við mig og var alltaf eitthvað að reyna að ota honum að
mér og svo loksins hittumst við
á sveittum barnum en ég var
samt ekkert viss um að hann
væri eitthvað fyrir mig,“ segir
Signý, sem hreifst af þessum
myndarlega manni en var þó
ekki að leita sér að sambandi.
„Heimir hafði reglulega samband við mig en ég gaf lítið út
á þetta, hann var eiginlega of
mikill gæi á djamminu sem vissi
vel af sér og ég nennti ekki að
standa í svoleiðis gaur, einhverjum djammgaur,“ segir Signý og
hlær.
Það var svo ekki fyrr en
Heimir sneri blaðinu við eftir
veikindi, lagði flöskuna frá sér
og mætti prúðbúinn á barinn
sem Signý starfaði á. „Hann var
bara allt í einu mættur þarna,
ótrúlega myndarlegur og flottur
strákur og þá var komið að mér
að pota aðeins í hann og loksins
segja já við að fara með honum
á stefnumót,“ segir Signý brosandi eftir tímaflakkið aftur til
upphafsins þeirra.

Bónorð í sms-i
Fyrir tíma formfestu hjónabands flakkaði Signý reglulega til Ítalíu eftir að hafa verið
þar au-pair um tíma. Tungumál
liggja vel fyrir henni og talar
hún bæði þýsku og ítölsku. „Mér
finnst Ítalía yndislegt land og
ég hefði vel geta endað þar og
hefði örugglega gert það ef ég
hefði ekki kynnst Heimi í millitíðinni en það var hann sem togaði mig heim,“ segir Signý sem
játaðist Heimi í smáskilaboðum.
„Þegar ég var í skiptinámi í Mílanó í vöruhönnuninni þá fékk ég

sms frá Heimi sem í stóð „Viltu
giftast mér? ekki djók“, og að
sjálfsögðu svaraði ég um hæl
„Já, ekki djók“ og þar með var
það komið,“ segir Signý glöð.
Heimir og Signý bjuggu um
tíma í Kaupmannahöfn og segir
Signý farir sínar ekki sléttar
af kynnum sínum við frændur
okkar Dani: „Þeir eru alltaf að
öskra eitthvað á mann, maður
er alltaf fyrir þeim og svo hjólar maður aldrei rétt og svo þykjast þeir bara aldrei skilja mann
þegar maður reynir að bera
eitthvað fram á þessu blessaða
tungumáli þeirra.“
Þegar Signý komst að því
að hún var ófrísk þá fluttu þau
hjónin heim til Íslands og segist
Signý hafa fengið sig fullsadda á
pirruðum Dönum. Þó leiðin hafi
legið aftur heim á þeim tímapunkti þá leitar hugurinn enn á
erlenda grund.
Signý segir margt spennandi
vera á prjónunum hjá fjölskyldunni: „Við stefnum á að fara í
mikla reisu um Asíu í haust þar
sem ég vil sýna börnunum fjölbreytta menningu og stefnum
við á að byrja í Japan, fara svo
yfir til Taílands og kannski til
Nepals eftir því hvernig aðstæðurnar verða þar og svo Jerúsalem eða Teheran.“ Þetta er ekki
hið týpíska sólarlandafrí staðlaðrar fjölskyldu enda lifa þau
hjón ögn utan rammans. „Við
erum kannski smá miðbæjarbóhemar í okkur og vorum
lengi vel án sjónvarps og bíllaus,“ segir Signý sem kallar nú
póstnúmerið 105 sitt eigið eftir
að hafa flutt hinum megin við
Snorrabrautina.
„Ég skrifa enn stundum 101,
eins og það svíði smá að vera
komin í 105 en við kunnum vel
við okkur hér, það er meiri iðnaðarstemning hér og Austurbærinn er hverfið sem borgin gleymdi,“ segir Signý sem er
með útsýni yfir garð sem stundum geymir sprautunálar.
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Hér má
sjá fjölskylduna
samankomna
á skíðum, Signýju og
Svövu og
Signýju
í vinnuferð með
Helgu í
Tulipop.


FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KARLA

Nú er tækifærið!

„Hann var eiginlega
of mikill gæi á
djamminu sem
vissi vel af sér og
ég nennti ekki að
standa í svoleiðis
gaur, einhverjum
djammgaur“

Stutt sumarnámskeið
fyrir káta krakka frá 3 til 15 ára

Enn að teikna skrípókalla?

Skráning er haﬁn í síma 581 3730
JAZZBALLETT FYRIR 6-7 ÁRA, 8-9 ÁRA OG 10-12 ÁRA
JAZZ- OG NÚTÍMADANS FYRIR 13-15 ÁRA
Nánari upplýsingar á www.jsb.is

Dans- og leikjanámskeið fyrir 3-5 ára
Dans-, leik- og sköpunargleði í fyrirrúmi
Tilvalið námskeið til kynningar á dansnámi í forskóla JSB
Nám og kennsla
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af menntamálaráðuneytinu sem listdansskóli á grunn- og framhaldsskólastigi.
Nánari upplýsingar um nám við skólann er að ﬁnna á www.jsb.is undir Danslistarskóli JSB.

Kennslustaður:
z Danslistarskóli JSB í Reykjavík, Lágmúla 9 og Laugardalshöll.
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Töfraheimur Tulipop birtist Signýju í fæðingarorlofi með eldra
barnið og hún vissi að þarna var
eitthvað sérstakt á ferðinni. „Ég
hafði unnið á nokkrum auglýsingastofum sem teiknari og svo seinna
sjálfstætt en mig langaði svo að
gera eitthvað sem var alveg mitt
og þessar litlu fígúrur voru alltaf hjá mér og svo kom bara sá tími
að nú þurfti ég að fara teikna og
hef svo ekki stoppað,“ segir Signý,
sem segist ekki hafa getað þetta
án stuðnings frá Heimi. „Ég var
tekjulaus fyrst um sinn, það tók
tíma að skapa verðmæti úr þessum elskulegu litlu köllum og á
meðan vann Heimir fyrir okkur,“
segir Signý sem þakkar heillastjörnum fyrir að Helga, meðeigandi og æskuvinkona úr MR,
hafði trú á henni og töfrunum sem
fylgdu feitum svepp og vinum
hans. Tulipop er ört vaxandi fyrirtæki á heimsvísu en Signý segir
það vera misjafnt eftir löndum
hvernig vörurnar séu metnar.
„Bretar líta á þetta sem leikföng
barna en Bandaríkjamenn líta á
þetta sem töff stofustáss sem hægt
er að safna og kaupa sér gjarnan
diskana sem stell bæði fyrir sig
og börnin,“ segir Signý sem segir
okkur Íslendinga fylgja gjarnan
Bretum í þeim málum. „Ég vildi
skapa eitthvað sem er fallegt inn
á heimilið, bæði fyrir börn og foreldra, og það finnst mér ég sjá í
verunum í Tulipop,“ segir Signý
sem ætlar sér stóra hluti með
litla kalla og er það nokkuð ljóst
að henni tekst flest sem hún
tekur sér fyrir hendur.

Kennsla hefst 26. maí, vertu með!
Rafræn skráning á jsb.is, nánari upplýsingar í síma 581 3730

Danslistarskóli JSB er samstarfsaðili
að Frístundakorti Reykjavíkurborgar

Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Matarvísir

LAXASTEIK OG LAXABORGARI
MEÐ FRÖNSKUM SÆTKARTÖFLUM
Eva Laufey bauð upp á lax á tvo vegu í þættinum Matargleði á Stöð 2 í gærkvöldi og ættu þessir réttir að henta vel þegar
sest er að snæðingi í sólinni. Lax er hollur og góður fiskur sem passar vel hvort heldur sem er á grillið eða beint á pönnuna.
Dillsósa
Hnefafylli dill, saxað
Börkur og safi úr einni límónu
2 dl majónes
salt og svartur pipar

Laxaborgari með dillsósu
og franskar sætkartöflur
350 g ferskur lax, beinhreinsaður
1 egg
2 msk. sojasósa
1 tsk. rifið engifer
1 rautt chili
2-3 dl brauðrasp
Salt og nýmalaður pipar
150 g sesamfræ til að hjúpa
með
1 Saxið laxinn niður með hníf
og setjið í skál.
2 Blandið hinum hráefnunum
saman við og mótið í fjóra
laxaborgara.
3 Veltið borgurunum upp úr
sesamfræjum og steikið við
miðlungshita í um það bil 2-3
mínútur á hvorri hlið.

Maukið saman í matvinnsluvél
eða með skeið.
Franskar sætkartöflur
Sætar kartöflur eru ansi bragðgóðar. Þær passa við hvaða
máltíð sem er, þær innihalda
minni sykur en venjulegar kartöflur og eru stútfullar af C-vítamíni og trefjum. Mér finnst
gott að sjóða þær, steikja þær,
grilla þær og baka þær í ofni
eins og ég ætla að gera núna.
Sætar kartöflur skornar í aflangar sneiðar eins og franskar
kartöflur. Þeim er svo velt upp
úr ólífuolíu, maldonsalti, grófum pipar og góðri kryddjurtablöndu, til dæmis Best á allt frá
Pottagöldrum. Kartöflurnar bakaðar við 220 gráður í um 30
mínútur.

Laxaborgari er góð og holl tilbreyting frá hefðbundnum hamborgara og sætar kartöflur eru hollari útgáfa af frönskum kartöflum.

Chanel kynning í
Lyfjum & heilsu Kringlunni
dagana 14.-17. maí.

20% afsláttur
af öllum vörum frá Chanel
Gréta Boða kynnir

Hnetuhjúpurinn fer
vel saman við mjúka
áferð laxins.

nýtt CC krem frá Chanel
og veitir faglega ráðgjöf.
Eiginleikar nýja CC kremsins:
· Rakagefandi
· Húðholur 34% minna sýnilegar
og roði 52% minna sýnilegur
· Hefur mengunarvörn
· Sólarstuðull SPF 50
· Kemur í þremur litum 20, 30, 40

Ofnbakaður lax
í hnetuhjúpi
„Hollur og góður kostur t.d. í
matarboð eða bara hversdags.
Berið gjarnan fram með bökuðum kartöflum og jógúrtdressingu.“
1 laxaflak
gróft sjávarsalt
nýmalaður svartur pipar
hunangs-dijonsinnep
Hnetuhjúpur
100 g hnetur, t.d. hesli- og
pekanhnetur
4 msk. brauðrasp
steinselja
börkur af einni sítrónu
1 msk. olía
2 hvítlauksrif, fínt rifin
sjávarsalt

www.lyfogheilsa.is

Kringlunni

1 Hitið ofninn í 180°C.

2 Snyrtið laxaflakið og setjið
í eldfast mót eða á pappírsklædda bökunarplötu.
3 Kryddið laxinn til með salti og
pipar og penslið sinnepinu yfir
hann. Dreifið hnetuhjúpnum yfir
og þjappið honum vel ofan í
sinnepið með höndunum, þannig að hann haldist vel á. Bakið
í 15 mínútur. Takið þá laxinn út
úr ofninum og látið hann standa
í 5 mínútur áður en þið berið
hann fram en þannig eldast
hann aðeins lengur.
Jógúrtdressing
2 dl grískt jógúrt
1 hvítlauksgeiri
1 msk. hunangs-dijonsinnep
smátt söxuð steinselja
salt og pipar
Blandið öllu saman og bragðbætið
með salti og pipar.

Full búð af nýjum vörum
Mussa

Kjóll

Verð áður 12.900 kr.-

Verð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins 9.900 kr.-

Nú aðeins 9.900 kr.-

20-50%
afsláttur af öllum vörum
Tunika

Litir:
svart - offwhite - coral
stærðir 38 - 48
Verð áður 12.900 kr.-

Núú aaðeins
ðeinss 5.990
5.9990 kr.k
ATH. Nú einnig til í XXL

Kvartbuxur
stærð 10-20
svartar
vartar - hvítar

Verðð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins
eins 9.900 kr.-

Tunika
Tun
nika

stærðir
stærði
ðirr 10
0-2
22
Verð áður 12.900 kr.-

Nú aðeins
ð i 9.990
9 9 kr.-
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FÖRÐUNARSTJARNA Á LEIÐ
TIL LANDSINS

„Hér sýni ég
eina útfærslu
af skemmtilegri
sumarförðun
sem er líka
mjög einföld
í gerð en ég
notaði aðeins
tvo liti til þess
að framkvæma
hana.“

Sigurlaug Dröfn Bjarnadóttir, annar eigandi
Reykjavík Makeup School, er þekkt fyrir fallega
förðun og nýlega sótti hún námskeið hjá frægum
föðrunarfræðingi í glamúrförðun, Karen Sarahi.
Friðrika Hjördís
Geirsdóttir

„Ég hef oft
heyrt þann
misskilning að
smokey þurfi
alltaf að vera
mjög dökkt
eða jafnvel
bara svart.
Ég nota til
að mynda
aldrei svarta
augnskugga í
minni förðun.“

umsjónarkona Lífsins | rikka@365.is

Tanja Ýr Ástþórsdóttir sendi
frá sér nýja augnaháralínu
í vikunni en hér sýnir hún
fullkomna sumarförðun að
hætti Sigurlaugar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sigurlaug Dröfn Bjarnadóttir,
annar eigandi Reykjavík Makeup
School, er nýkomin heim frá Los
Angeles þar sem hún sótti meðal
annars námskeið í svokallaðri
fegurðarförðun hjá einum skærasta förðunarfræðingi heims,
Karen Sarahi. „Ég lærði svakalega mikið af henni bæði um nýja
tækni sem hún notar og kynntist nýjum vörum. Karen er einna
helst þekkt fyrir að gera flottar „glamour“ farðanir en er mjög
fær á öðrum sviðum og gerir til
að mynda flottustu „smokey“
förðun sem ég hef augum litið,“
segir Sigurlaug. Þær Sigurlaug
náðu vel saman og út frá fundi
þeirra kom upp sú hugmynd að
Karen kæmi til Íslands og héldi
námskeið í förðunarskólanum.
„Það er mikill heiður að fá hana
hingað til lands og við Sara, meðeigandi minn, erum virkilega
stoltar af að fá hana til okkar.“
Námskeiðið verður haldið þann
15. september næstkomandi og
er þetta fyrsta námskeiðið sem
Karen heldur í Evrópu. „Það er
nú þegar mikil aðsókn á námskeiðið enda Karen stórt númer
í förðunarheiminum. Við höfum
sett af stað forsölu á miðum fyrir
núverandi og fyrrverandi nemendur okkar og munum svo opna
fyrir almenna skráningu von
bráðar,“ segir Sigurlaug.

Koparliturinn allsráðandi
Við á Lífinu fengum Sigurlaugu
til að sýna okkur heitustu sumarförðunina í ár en hún segir hana
létta og að koparliturinn slái allt
annað út um þessar mundir.
„Hér sýni ég eina útfærslu af
skemmtilegri sumarförðun sem
er líka mjög einföld í gerð en ég

notaði aðeins tvo liti til þess að
framkvæma hana en það eru litirnir Spirit frá Make Up Store
og Coppering frá MAC. Útkoman varð svona mjúk, kopartónuð
smokey-förðun en hana er hægt
að gera með allskyns litum. Ég
hef oft heyrt þann misskilning að
smokey þurfi alltaf að vera mjög
dökkt eða jafnvel bara svart. Ég
nota til að mynda aldrei svarta
augnskugga í minni förðun,“
segir Sigurlaug. Á húðina notaði
Sigurlaug farða frá NARS sem
heitir All Day Luminous weightless foundation, en hann hylur
mjög vel samhliða því að vera léttur. „Því miður fæst þessi farði
ekki á Íslandi en í hans stað mætti
til dæmis nota Studio Fix Fluid frá
MAC. Yfir meikið notaði ég svo
La Mer Translucent púður yfir
allt andlitið en þetta er púður sem
verður glært á húðinni en skilur eftir sig smá glans sem sést
þó aðallega þegar tekin er mynd,
rosalega fallegt,“ segir Sigurlaug.
Undir augun notaði hún svo
Pro Longwear-hyljara frá MAC
sem og Reflex Cover higlight
hyljara frá Make up Store. „Sá
síðarnefndi er algjörlega ómissandi fyrir mig en hann nota ég
bæði á sjálfa mig og aðra. Hyljarinn er með skelplötugljáa sem
birtir upp svæðið undir augunum án þess að mynda hvítan
hring.“ Á kinnarnar notaði Sigurlaug sinn eftirlætiskinnalit, Coral
Lace frá Make Up Store, og á varirnar Catty frá MAC og Sandstorm-varalitablýant frá Make Up
Store en sá er ljós highlight-litur.
„Á augabrúnirnar notaði ég dipbrow frá Anastasia Beverly Hills
í litnum chocolate og svo toppaði ég útlitið með því að nota flott
augnhár frá Tanja lashes af tegundinni Greece en þess má geta
að augnháralína Tönju Ýrar Ástþórsdóttur kom markað núna
í vikunni,“ segir Sigurlaug að
lokum.

Ný sending af vattjökkum
og sumaryfirhöfnum
Verð 21.980

Stærðir 36-52

Engjateigi 5 | Sími 581 2141 | www.hjahrafnhildi.is
Sigurlaug og Karen náðu mjög vel saman og var Sigurlaug alveg heilluð af henni.

40-80%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

Gerðu kjarakaup á húsgögnum
frá Tekk Company og Habitat
OPIÐ
FÖSTUDAG KL. 13-18
LAUGARDAG KL. 11-18
SUNNUDAG KL. 13-18

LAGERSALAN
KAUPTÚNI 3 - GARÐABÆ
– VIÐ HLIÐINA Á
TEKK COMPANY OG HABITAT
SÍMI 861 7541

Líﬁð

HEIMASÍÐAN SJÓÐANDI STJÖRNUSLÚÐUR
Dægurmál frá a-ö
http://www.popsugar.com
Ef þú hefur gaman af því taka þér
stutt hlé frá krefjandi verkefnum vinnunnar þá er þetta vefsíðan fyrir þig.
Hér má finna allt það heitasta úr
slúðurmyllu Hollywood auk uppskrifta
að girnilegum kræsingum og hvað sé
móðins í mublum, móðurhlutverkinu
og munaði.

Fegurðarförðun
https://instagram.com/
iluvsarahii/
Karen Sarahi Gonzalez er einn
fremsti förðunarfræðingur heimsins í dag og sérhæfir sig í svokallaðri fegurðarförðun. Þess má
geta að hún er á leiðinni til Íslands
og ætlar hér að halda námskeið
í samvinnu við Reykjavík Makeup
School.

Biblía tískuspekúlanta
https://www.facebook.com/
FashionistaOfficial
Fashionista fjallar um persónuleika,
fyrirtæki og trend sem móta tískuheiminn. Ef þú hefur gaman af því
að vita hvert tískan stefnir og vilt
rækta tískumeðvitund þá er um að
gera að líka við þessa síðu svo
ekkert fari fram hjá þér.

SMÁFORRIT

BubbleFREE
Hver kannast ekki við gleðina
sem felst í því að sprengja kúluplast utan af brothættum hlut? Nú
er þessi gleði komin í rafrænt form
svo að aldrei klárast kúlurnar. Þú
getur því dundað þér mínútunum
saman við að sprengja og það
ókeypis. Smáforritið er aðgengilegt
fyrir flesta farsíma..

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Reiðhjól

BÍLAR &
FARARTÆKI

GÓÐUR 4X4 FERÐABÍLL TILBOÐ 690 ÞÚS

2015 NÝIR GMC 3500

HONDA CR-V ADVANCE V-TEC árg ‚02
(nýrra bodýið) ek.172 þús, sjálfskiptur,
dökkar rúður, dráttarkrókur ofl. mjög
góður bíll,ásett verð á bílasölu 890
þús TILBOÐ 690 ÞÚS, möguleiki á
100% vísaláni í 36 mán s.841 8955

Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af GMC, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

SKEMMTILEGT HJÓL !!
YAMAHA XT 660R árg. 2007, ek 26
Þkm, hiti í handföngum, vindhlíf,
hlífðarpanna ofl, möguleiki á 100%
vísaláni, verð 690 þús, gsm 894-5332

Nissan Leaf 2015, Nýr bíll Verksmiðjuábyrgð -Evrópubíll- 7”
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa
- Eigum 2 stk í mismunandi litumVerð 3790þús er á staðnum. Raðnr
151734

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

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

NÝTT HJÓL !!
HARLEY DAVIDSON ELECTRA GLIDE
ULTRA LIMITED árg. 2015, ek. 6 Þkm,
eitt með öllu !!! verð 5980 Þús, gsm
894-5332

ÓNOTAÐ HJÓL !!
VICTORY HAMMER árg. 2008 ek. 1
þkm, Rúða ofl. Geggjað hjól, verð nú
1690 Þús !!, gsm 894-5332

Bílar óskast
Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.
BMW 325 XI - 7/2007 - ek 104 þkm
- Sportsæti - Professional græjur Ljósapakki - Loftpúðar í sætum með
þrengingu - Flottur bíll - Er á staðnum
- Góð heilsársdekk - 4x4 - Verð
3.490.000. Raðnr 151729

Fellihýsi

Sendibílar

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15
www.100bilar.is
SKODA Octavia ambition 1.6
tdi. Árgerð 2013, ekinn 45 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.900.000.
Rnr.991288.

Bílar til sölu

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

FALLEGT HJÓL !!
HONDA VTX 1300 árg 2007, ek. 3
Þkm, Algjört mola eintak !! verð 1090
þús, gsm 894-5332

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 47 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.390.000. Rnr.210505. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.
MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 5 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.890.000.
Rnr.991229.

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

Toyota land Cruiser 90VX árg. ‚99 ek.
316þ Skoðaður ‚16 Verð 1.100.000
Uppl. í s. 7829811

Húsbílar

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

EITT ÞAÐ FALLEGASTA !!
YAMAHA XV 1600 árg 2004, ek. 22
Þkm, mjög fallegt tvílitt hjól og vel
viðhaldið, verð 1.150 þús, gsm 8945332

Save the Children á Íslandi

500-999 þús.

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is
Kia Carens sjálfsk. Árgerð 2014, ekinn
20 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.590.000. Rnr.240436. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

SJÁLFSKIPTUR STATION !
Peugeot 307 station 2.0 bensín.
árg ‚04. sjálfskiptur. góð dekk. ný
skoðaður. samlæsingar. glerþak.
fallegur og góður bíll. Ásett verð
890þús. Tilboðsverð aðeins 590þús
stgr. möguleiki á allt að 100% vísaláni.
uppl í s:659-9696

Blaðberinn
bíður þín

Land Rover Discovery 3 S Dísel
Árgerð 2007. Ekinn 188þ.km. Sjálfsk.
G4 breyttur. Gott viðhald. Verð
4.190.000kr. Raðnr 157203. Sjá nánar
á www.stora.is

Hyundai i20 Classic Árgerð 2014.
Ekinn 25þ.km. Beinsk. Er á staðnum.
Verð 1.790þ.kr stgr. Getum líka
útvegað nýja i20 bílinn á 2.290þ.kr.
Raðnr 134727.

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

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

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

HJÓL DAGSINS !!!
YAMAHA Xvs 1100. Árgerð 2006,
ekinn 7 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Hjólið
er á staðnum. Verð 1.090.000.
Rnr.210025.

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

VEL MEÐ FARINN SMÁBÍLL
-TILBOÐ 550
FORD FIESTA TREND 1,4 árg
2003 ek.152 þús, nýlega skoðaður,
beinskiptur, sparneytinn, mjög gott
eintak sem lýtur vel út ásett verð 690
þús TILBOÐ 550 ÞÚS möguleiki á
100% visaláni í 36 man s.841 8955

Blaðberinn...

Fiat Ducato E.44 Nýsk. 04.01.07,ek.
17240 km. Heitt og kalt vatn, ísskápur,
markísa, búið að skipta um tímareim.
Ásett verð 5,4 milljónir. Uppl. í s.
6944509, Sæmi.

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið
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Vinnuvélar

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

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

BÍLL DAGSINS

Tilboð kr.

ÞJÓNUSTA

750.000

Suzuki Grand Vitara XL--7
Nýskráður 1/2003, ekinn 187 þúss.km.,
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 990.000

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

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

FYRIRMYNDAR
GARÐSLÁTTUR
Ódýr og vandaður garðsláttur og
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf 615-1605,
grasblettur@gmail.com

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

Málarar
MÁLARAMEISTARI
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

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

Húsaviðhald

ÁRATUGA REYNSLA
HYUNDAI

Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró

HONDA

I30 Comfort Station

CR-V Elegance

Nýskráður 2/2011, ekinn 108 þús.km.,
dísel, 5 gírar.

Nýskráður 4/2010, ekinn 69 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.990.000

Verð kr. 3.890.000

ehf. s. 780 3939

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

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

Garðyrkja
VOLVO

PEUGEOT

S40 2.0

508SW Active

Nýskráður 11/2002, ekinn 164 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2011, ekinn 136 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 570.000

Verð kr. 2.950.000

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

HONDA

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

HONDA

HR-V

CR-V Lifestyle

Nýskráður 6/2004, ekinn 93 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Nýskráður 9/2011, ekinn 91 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 890.000

Verð kr. 4.150.000

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

skemmtanir
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Accord Executive

Civic Sport

Nýskráður 7/2007, ekinn 99 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2012, ekinn 17 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.390.000

Verð kr. 2.990.000

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

,EIKIR HELGARINNAR
,AUGARDAGURINN  MAÅ
4OTTENHAM (ULL #ITY
 7EST (AM 5NITED %VERTON
 ,IVERPOOL #RYSTAL 0ALACE

3UNNUDAGURINN  MAÅ
 3WANSEA #ITY -AN#ITY
 -AN 5NITED !RSENAL
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

(LJËMSVEITIN +LETTAR
2ÒNAR ¶ËR
2ÒNAR 6ILBERGS
3IGGI RNA OG
2EYNIR 'UÈMUNDS
SPILA UM HELGINA
IR

LKOMN

E
!LLIR V

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

FÖSTUDAGUR 15. maí 2015

KEYPT
& SELT
Til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR |

TIL LEIGU Á AÐEINS 950
KR FM!
Kistumelar 16, 116 Reykjavík
165 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir,
góð malbikuð lóð og greið
aðkoma.
Uppl. veitir Hafsteinn í s. 6903031

Atvinnuhúsnæði
TIL LEIGU OG SÖLU

ÚTSALA ÚTSALA !
20-50% afsl. af öllum vörum
verslunarinnar Ditto og
Yogasmiðjunnar. Opið frá kl.14 þri
12.mai mið13 mai og föst 15 mai
www.yogasmidjan.is Smiðjuvegur 4
(græn gata) Kópavogur

Ný 50 m2 bil í Steinhellu 14. Mikil
lofthæð. Góðir gluggar og hurðir. Fyrir
frístundir eða lítinn rekstur. S: 6616800 og 564-6500

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

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

ATVINNA
STARFSMAÐUR ÓSKAST
Á SMURSTÖÐ OG
HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI.
Bílkó óskar eftir vönum
mönnum eða með reynslu sem
nýtist í starfi á smurstöð og
dekkjaverkstæði. Framtíðarstarf
í boði.
Áhugasamir hafi samband við
Guðna í s. 618 0560

tilkynningar

Tillögur
T
Till
Ti
iillllö
ö
að breyttu deiliskipulagi í Kópavogi
Kríunes við Elliðavatn
K
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Kríunes við Elliðavatn. Í tillögunni felst að:
• Byggð verður 200m2 viðbygging í suðausturhorni lóðar fyrir stækkun á eldhúsi og móttöku.
• Á austurhluta lóðar verður byggt 800 m2 viðbygging, að mestu niðurgraﬁn, fyrir gistirými. Þak viðbyggingarinnar verður 1,1m fyrir ofan gólfﬂöt
núverandi aðalbyggingar.
• Á norðausturhorni lóðarinnar verður reist 80m2 viðbygging fyrir móttöku.
• Á vesturhluta lóðar verður reist 50m2 geymsla á einni hæð
• og bílastæði á norðvesturhorni lóðar verða lagfærð.
Við breytinguna fjölgar herbergjum á hótelinu um 16, heildarbyggingarmagn er áætlað um 2970m2 sem er aukning um 1650m2 og nýtingarhlutfall
því 0,18 sbr. uppdrættir dags. 13.3.2015. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Smalaholt. Leiksvæði.
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi í Smalaholti. Í breytingunni felst að leiksvæði
sem í gildandi deiliskipulagi er staðsett á milli Örvasala 28 og Öldusala 8 færist og verður í skóglendi sunnan Örvasala 4 og vestan Örvasala 6 með
aðkomu um göngustíg frá Örvasölum. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Rjúpnahæð
j p
– vestur- ogg austurhluti. Opin
p svæði, stígar
g ogg sparkvöllur.
p
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi í Rjúpnahæð, vestur- og austurhluta. Í breytingunni felst að fyrirhugaður sparkvöllur, sem í gildandi deiliskipulagi er staðsettur norðan Austurkórs 88 og 90 og vestan Austurkórs 76, 78 og
80-82, er færður austar í Rjúpnahæðinni og verður í opnu svæði milli Austurkórs 2, 10, 12 og 46 og Auðnukórs 1-9. Lega stíga og gönguslóða á
svæðinu breytist jafnframt. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Miðbær Kópavogs.
p g Vesturhluti. Borgarholt.
g
Bílastæði og
g aðkoma.
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi miðbæjar Kópavogs, vesturhluti. Í breytingunni
felst að núverandi bílastæði austan Borgarholts, við Listasafn Kópavogs og Kópavogskirkju, tengjast Borgarholtsbraut þannig að hægt verður að
aka bæði inn og út á Borgarholtsbraut af bílastæðinu (hægri beygjur). Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Ofangreindar tillögur verða til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og
á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 18. maí 2015. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriﬂega skipulags- og byggingardeild
Umhverﬁssviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 ﬁmmtudaginn 2. júlí 2015.

Sjónvarp

kopavogur.is

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

NOTAÐ UPPÍ NÝTT!
Við tökum allar tölvur uppí nýja,
mættu á staðinn og fáðu verðmat
strax!.
Tölvuvirkni, Holtasmára 1, Sími
555-6250

Óskum eftir öflugum og jákvæðum
sölumanni í 100% starf. Um er að
ræða sölu á sértækum verkefnum
eins og gluggaþvotti og stéttaþrifum
hjá fyrirtækjum. Grunnlaun plús
sölubónusar. Þarf að geta byrjað sem
fyrst. Umsóknir berist til Sigríðar,
sölustjóra Sólar ehf: sigridur@solarehf.
is

Nudd
STÝRIMAÐUR LAUGARNES
Olíudreifing ehf. óskar
eftir að ráða stýrimann í
sumarafleysingar á olíuskipið
Laugarnes. Almennt gildir að siglt
er í tvær vikur og frí í tvær vikur.

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG Í GARÐABÆ
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með kynningu á breytingum eftirfarandi deiliskipulagsáætlana í
samræmi við 1.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
1. Kirkjubrú (Kirkjubrekka og Tjarnarbrekka) á
Álftanesi, breyting á deiliskipulagi
Tillagan gerir ráð fyrir því að gatnamót
Brekkulands og Tjarnarbrekku breytast til
aðlögunar að tillögu að deiliskipulagi Kirkjubrúar 1.

HEILSA

Umsækjendur þurfa að hafa
STCW II/3 réttindi.
Helstu verkefni Laugarnes
er olíuafgreiðsla til skipa
á Faxaflóasvæðinu og
birgðaflutningur frá Reykjavík.
Umsóknir sendist á odr@odr.is .
Nánari upplýsingar veitir:
Auðunn Birgisson í síma 5509928.

Fyrir veiðimenn
VEIÐILEYFI TIL SÖLU Í

VEISLAN

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

Zatrudnie kobiete od zaraz do
parcy- od 50% do 100% Praca
przy kanapkach,zmywak.

2. Brekka á Álftanesi, breyting á deiliskipulagi
Tillgan gerir ráð fyrir breyttum gatnamótum
Brekkulands og Tjarnarbrekku og að stærð og
lögun lóðar nr. 15 við Tjarnarbrekku breytist.
Breytingin er aðlögun að tillögu að deiliskipulagi
Kirkjubrúar 1.
3. Sjálandsskóli, breyting á deiliskipulagi Ása
og Grunda
Tillagan gerir ráð fyrir því að skólalóð stækki sem
nemur íbúðarhúslóðinni að Ránargrund 3.
Við Löngulínu gerir tilllagan ráð fyrir breytingu á
aðkomu bifreiða.
4. Ránargrund 2-4, veitingahúslóð, breyting á
deiliskipulagi Ása og Grunda
Tillagan gerir ráð fyrir því að veitingahúslóðin
stækki og að 48 bílastæði verði innan lóðar.
Hámarksstærð veitingahússins verður 500 m² í
stað 300 m² og hámarkshæð útveggja verður
5,5 m í stað 3,5 m. Ný aðkoma verður frá
hringtorgi hjá Unnargrund/Sjávargrund.

5. Unnargrund 2, breyting á deiliskipulagi Ása
og Grunda
Lóðirnar Unnargrund 2-10 verða sameinaðar í
eina lóð Unnargrund 2 og lóðarmörk breytast
þannig að bílastæði framan við húsin verða innan
lóðar. Á lóðinni verði heimilt að byggja hús með
6-7 íbúðum í stað 5 ætluðum hreyfihömluðum
ásamt aðstöðu fyrir starfsfólk.
6. Breiðakur 2-16, breyting á deiliskipulagi Akra
Tillagan gerir ráð fyrir því að á lóðunum 2-16
komi 2 fjölbýlishús með 16 íbúðum í stað 8
raðhúsa í tveimur samstæðum. Byggingarmagn
og hæð húsa breytist ekki.
7. Holtsvegur 27, breyting á deiliskipulagi
Vesturhluta Urriðaholts
Tillagan gerir ráð fyrir því að hámarksfjöldi íbúða
hækki úr 9 í 10.
8. Holtsvegur 41-43, breyting á deiliskipulagi
Vesturhluta Urriðaholts
Tillagan gerir ráð fyrir því að hámarksfjöldi íbúða
á hvorri lóð hækki úr 9 í 10.

Cv. prosze wysylac na maila:
andrea@veislan.is

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 15. maí 2015 til og með 26. júní
2015. Þær eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.

HÚSNÆÐI
VEISLAN
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

Veislan óskar eftir konum í
smurbrauð. Veislan óskar eftir
konum í smurbrauð.
50 % framtíðarstarf og einnig
100% sumarstarf.
umsókn sendist á andrea@
veislan.is
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
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Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar.
Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur út föstudaginn 26. júní 2015.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Garðabæjar og skulu þær
vera skriflegar og undirritaðar. Þeir sem ekki gera athugasemdir við
tillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar
www.gardabaer.is
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Föstudagur
Hvessir
heldur og
bætir í
rigningu í
dag, einkum
þó suðaustan
til. Áfram
milt veður og
gæti hiti náð
13 stigum á
Norðurlandi.
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KROSSGÁTA

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Muna með mér:
Setja upp stóra
kattarlúgu.

LÓÐRÉTT
1. gas, 3. frá, 4. svölunar, 5. festing,
7. kvarnast, 10. kærleikur, 13. kóf, 15.
botnfall, 16. á nefi, 19. fyrir hönd.

17

19

5°

6

LÁRÉTT
2. endafjöl, 6. ógrynni, 8. orlof, 9.
hamfletta, 11. hljóm, 12. móðins, 14.
splæs, 16. Átt, 17. spor, 18. tré, 20.
holskrúfa, 21. flóki.

8

10

1°

Vakti
ég þig?

LAUSN
20

21

LÁRÉTT: 2. gafl, 6. of, 8. frí, 9. flá, 11.
óm, 12. tísku, 14. stang, 16. na, 17. far,
18. ösp, 20. ró, 21. strý.
LÓÐRÉTT: 1. loft, 3. af, 4. fróunar,
5. lím, 7. flísast, 10. ást, 13. kaf, 15.
gróm, 16. nös, 19. pr.
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GELGJAN

SKÁK
Gunnar Björnsson

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hún kenndi mer að vera
skipulagður, að strauja
fötin mín og hvernig ég
á að borða rétt.

Mamma var öll í því kenna mér
lifsleikni í sumar.

Héðinn Steingrímsson (2532) hafði
hvítt gegn Braga Þorfinnssyni
(2416) í fyrstu umferð Íslandsmótsins í skák í gær.
Hvítur á leik
13. Rg1! (13. c5! leiðir til sömu
niðurstöðu) 13...Dd7 14. c5! (Með
tvöfaldri hótun 15. c6 og Bb5) 14...
Dd8 15. c5 Rc5 16. bxc5 og hvítur
vann nokkru síðar. Jóhann Hjartarson
og Hjörvar Steinn Grétarsson unnu
líka sínar skákir.
www.skak.is Önnur umferð kl. 17 í
Hörpu.

Það útskýrir mögulega
andvörpin þegar þú
labbaðir út.
Mögulega.

Vaaaá!

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes, hvar er heimavinnan þín
og peningurinn fyrir matnum?

...og set peninginn
fyrir hádegismatnum hér.

Fylgstu
Ég set
með. heimavinnuna
hans hér.

BÁTURS

Drengurinn
er gangandi
Bermúda
þríhyrningur!

Merkilegt!

Ekki
hugmynd.

DAGSIN

SUDOKU
LÉTT

FÖSTUDAGUR
Pepperóní, pizzasósa og
ostur ásamt úrvali af
okkar ferskasta grænmeti.
Fáðu hann ristaðan eða
hitaðan og leyfðu ostinum að
bráðna yfir dásemdina.

Verð og framboð getur verið breytilegt. Auka kjötálegg og ostur er ekki innifalið í verði. Ekki er hægt að nota þetta

tilboð með öðrum tilboðum. ©2015 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® er skráð vörumerki Doctor’s Associates Inc.
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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.

VERKFÆRADAGAR
Mikið úrval af verkfærum á 20–50% afslætti. Komdu við
ge ðu be
aup
í Rafvörumarkaðinum við Fellsmúla og gerðu
betri kaup.

-50%
-50%

1.795
GIPS SKRÚFVÉL, 450W

kr.

2.796

1.997
HLEÐSLUSKRÚFJÁRN

-30%

kr.

-20%
Áður: kr. 5.995

4.796

kr.

HLEÐSLUBORVÉL, 12V

3.496
BORVÉL, 500W

kr.

2.096
HORNJUÐARI, 180W

-30%

kr.

Áður: kr. 26.900

Áður: kr. 1.775

kr.

Áður: kr. 7.995

6.396
HEFTIBYSSA

kr.

-20%

-20%
Áður: kr. 8.995

7.196
FLÍSASÖG

Áður: kr. 9.995

Áður: kr. 6.995

kr.

kr.

-30%

Límbyssa, 11 mm, kr. 1.580. Áður: kr. 1.975

-20%

kr.

-20%

Juðari, 135W, kr. 2.716. Áður: kr. 3.995
Juðari, 150W, kr. 3.996. Áður: kr. 4.995

LÍMBYSSA, 7 MM

VATNSDÆLA, 400W

STINGSÖG

-20%

BÚTSÖG, 2100W

kr.

-20%

4.796

Áður: kr. 2.995

5.196 18.830
1.420
7.996

BELTASLÍPIVÉL, 900W

kr.

Áður: kr. 5.995

Áður: kr. 6.495

Áður: kr. 9.995

6.296

Áður: kr. 4.995

-20%
SLÍPIROKKUR, 580W

kr.

-30%

HLEÐSLUSKRÚFJÁRN, 3,6V

kr.

-30%
Áður: kr. 8.995

Áður: kr. 3.995

Áður: kr. 3.995

9–18
fös. kl.
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t
.
n
á
M
–16
d. kl. 10
Laugar
16
. kl. 12–
Sunnud

-30%

Áður: kr. 3.590

A

LA DAG

L
OPIÐ A

5.596
BÓNVÉL

kr.

6.996

kr.

HÖGGBOR/BROTVÉL, 620W

Afslátturinn gildir til 31. maí 2015 eða á meðan birgðir endast.

RAFMAGNSVÖRUR
Á LÆGRA VERÐI
Líkaðu við okkur á Facebook

Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888

FERSKASTI
NAMMIBARINN
Ný uppskera
frá Spáni

399NUSN
Piccolo
olo tómatar
tómatar

Galía
G
alía m
melónur
el ó n

799NUSN

1.598 NUSN

Jarðarber
Bláber 500 gr

HiPP býður upp á fjölbreytt úrval
af lífrænum, bragðgóðum og
heilnæmum barnamat fyrir börn á
öllum stigum aðlögunar að fastri
fæðu. Allar HiPP vörurnar eru
greinilega auðkenndar með aldri,
til að auðvelda þér að velja bestu
vörurnar fyrir barnið þitt.

Gildir til 17. maí á meðan birgðir endast.

Nestlé hefur framleitt næringarríkan
barnamat síðan 1867. Maturinn sem
við búum til fyrir börn á ekki bara að
bragðast vel heldur á hann að gefa
litlum börnum allt sem þau þarfnast
til að fá gott veganesti út í líﬁð. Þess
vegna notum við sérvalið ferskt
hráefni og leggjum ríka
áherslu á öryggismál við framleiðslu
matarins.

Semper hefur yﬁr 80 ára reynslu
af framleiðslu á barnamat.
Í boði er breytt vöruúrval af mat sem
uppfyllir næringaþörf ungra barna.
Maturinn er framleiddur undir ströngum
gæða- og öryggisstöðlum.

Ella‘s Kitchen barnamatur er eingöngu unninn úr lífrænum
innihaldsefnum og inniheldur engin aukefni, s.s. sykur, salt
eða rotvarnarefni. Ella‘s Kitchen leggur auk þess áherslu á að
vera umhverﬁsvæn og gefa til baka til samfélagsins.

FJÖRULAMB
SS kynnir Fjörulamb, frábæra nýja vörulínu
úr lambakjöti, sem er án allra aukefna. Kjötið
er lagt í kryddlög sem er bragðbættur með
sjávarsölvum sem gefur einstakt og náttúrulegt
og ljúffengt bragð.
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1.934NUNJ
YHU²£²XU 2.579
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20%
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Fyrst á Íslandi - Beint frá bónda
Engin aukefni - Meiri rými - Útisvæði - Ferskt loft
Heimaræktað bygg - Íslensk framleiðsla
Óerfðabreytt fjölbreytt fóður - Sólarljós
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Ást er ekki ofbeldi, eða hvað?
BÓKMENNTIR ★★★★★
Gott fólk
VALUR GRETTISSON

Bjartur

Bókaflóð lúta sömu lögmálum og
önnur flóð, bera með sér alls kyns
hluti, suma lítils nýta, aðra gagnlega
og stöku sinnum eitthvað sem vekur
furðu og fögnuð þeirra sem ströndina
ganga og hirða rekann. Eitthvað sem
finnanda/lesanda finnst að allir ættu
að sjá/lesa/fá afnot af. Eitthvað sem
kveikir óslökkvandi löngun til skoðunar, umræðna og nánari rannsókna.
Eitthvað sem beinlínis krefst þess að
við tökum til þess afstöðu.
Slíkur reki er meðal þess sem vorbókaflóðið skolaði á land. Bókin Gott
fólk eftir Val Grettisson er ein af þessum sjaldséðu bókum sem lesandinn
spyr alla sem hann hittir hvort þeir
hafi lesið, hvað þeim finnist um hana
og hvort þá langi ekki til að ræða efni
hennar og efnistök við annan lesanda.
Þetta er bók sem verður að ræða. Og
helst strax í gær.
Sagan er sögð í fyrstu persónu af
menningarblaðamanninum Sölva
og hverfist um ábyrgðarferli. Það er
þegar kona sem telur sig hafa orðið
fyrir ofbeldi af hálfu karlmanns
ákveður að fara ekki dómstólaleiðina
heldur sendir tvo votta með bréf til
hans þar sem hún krefst þess að hann
gangist við því að hafa beitt hana
ofbeldi í sambandi þeirra. Já eða nei
eru einu svarmöguleikarnir sem hann
hefur. Eftir að hann gengst við því að
hafa verið hugsunarlaus ruddi í þeirra
samskiptum fer af stað atburðarás
sem hvorugt sá fyrir. Það að gangast við því að hafa beitt aðra manneskju ofbeldi veldur straumhvörfum
í lífi Sölva, inn á við og út á við. Þegar
upp er staðið veit hvorki hann né aðrir
hvað er satt og hvað logið, hver beitti
hvern ofbeldi og varla einu sinni hvað

það hugtak eiginlega þýðir á þessum síðustu og bestu póstfemínísku
tímum.
Spurningarnar sem Valur veltir upp
í þessari fyrstu skáldsögu sinni eru
knýjandi og undarlegt hve lítið hefur
farið fyrir þessari bók í umræðunni.
Vísunin í þekkt mál af sama toga sem
komst í hámæli fyrir nokkrum árum
veldur kannski því að fólk veigrar sér
við að ræða þetta, en þótt líkindin séu
augljós er hér vissulega um skáldsögu að ræða. Góða skáldsögu meira
að segja; vel skrifaða með skýrri persónusköpun, þaulhugsaðri atburðarás
og sterkum spurningum um það hver
staðan sé á samskiptum kynjanna í
samtímanum. Frasinn um að skila
skömminni þangað sem hún á heima
er undirliggjandi í málflutningi konunnar en um leið horfir hún og stuðningsmenn hennar framhjá þeirri staðreynd að á meðan á ástarsambandinu
stóð bar hún aldrei fram ásakanir um
ofbeldi og tók þátt í leiknum. Ber hún
þá enga ábyrgð á samskiptamunstrinu? Er það á ábyrgð karlmannsins
að passa að ekki sé gengið yfir ákveðin mörk í ástarsambandi? Hvert er í
raun ábyrgðarferlið?
Þar sem sagan er sögð út frá sjónarhóli karlmannsins sem ásakaður
er fær lesandinn ekki glögga mynd
af því hvað fram fer í huga konunnar. Höfundur tekur hins vegar enga
afstöðu í málinu en lýsir á hlutlausan hátt því sem gerist í lífi og huga
Sölva eftir ásökunina. Þær lýsingar
eru fantavel unnar og sannfærandi
og kveikja endalausar spurningar.
Spurningar sem við sem samfélag
verðum að ræða og taka afstöðu til.
Svo í guðanna bænum lesið þessa bók,
takið afstöðu, ræðum saman.
Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Firnasterk og krefjandi
skáldsaga um efni sem kemur okkur öllum
við og neyðir okkur til að taka afstöðu.

Jesús er áskorun
Kór Langholtskirkju ﬂytur Jóhannesarpassíuna þar sem Oddur Arnþór Jónsson
tekst á við hlutverk Jesú í einu magnaðasta verki tónlistarsögunnar.
Kór Langholtskirkju flytur Jóhannesarpassíuna eftir J. S. Bach í Langholtskirkju á sunnudaginn kl. 17.
Kammersveit Langholtskirkju leikur með, konsertmeistari er Ari Þór
Vilhjálmsson og stjórnandi Jón Stefánsson.
Jóhannesarpassía Bach var frumflutt í Nikulásarkirkjunni í Leipzig
árið 1724 og er ótvírætt á meðal
höfuðverka tónlistarsögunnar. Einstakt þrekvirki sem nýtur stöðugrar aðdáunar tónlistarunnenda og
er einstök áskorun í flutningi fyrir
klassíska einsöngvara.
Jóhannesarpassían byggir á
Jóhannesarguðspjalli þar sem sagt
er frá píslargöngu Jesú Krists.
Með hlutverk Jesú og bassaaríurnar fer Oddur Arnþór Jónsson, en
hann á að baki talsverða sögu sem
söngvari innan Langholtskirkjukórsins. „Meðan ég var í Söngskólanum hér heima á sínum tíma þá fór
ég í kórinn og söng með honum öll
námsárin. Ætli það hafi ekki verið
frá því um 2005 til 2009 eða allt þar
til ég lauk burtfararprófi og hélt út
í nám.“
Oddur Arnþór hélt til náms í hinni
víðkunnu tónlistarborg Salzburg
þar sem hann býr og starfar í dag
ásamt eiginkonu sinni, Júlíu Pujol
píanóleikara, og sonum þeirra
tveimur, þeim Jón Oliver tveggja
ára og Finyan Má fjögra mánaða.
„Þessir strákar okkar eiga nú
vart séns á öðru en að vera eitthvað
í tónlist. Það er tónlist á heimilinu
alla daga,“ segir Oddur Arnþór og
brosir. „Tónlist er gríðarlega stór
þáttur af daglegu lífi fólks í Salzburg, hvort sem er í skólakerfinu

JESÚ KRISTUR Oddur Arnþór Jónsson fer með hlutverk Jesú Krists.

eða annars staðar og það er gaman
að lifa og hrærast í þessum heimi
tónlistarinnar. En svo er líka gaman
að koma heim af og til og takast á
við skemmtileg verkefni.
Þessa dagana er ég bæði að æfa
fyrir tónleikana á sunnudaginn
og svo líka fyrir Peter Grimes á
Listahátíð í næstu viku. Það er líka
alveg magnað verk og gaman að
vera þátttakandi í því. Þetta eru ólík
verkefni en mér gengur ágætlega að
samræma þetta enda var ég í bæði
óperu og ljóðaóratoríu í náminu á
sínum tíma. Svo er ég ekki frá því
að maður sé einmitt í besta forminu
þegar það er mikið að gera.“
Oddur Arnþór er baritón en hann
bendir á að það voru ekki skrifuð
hlutverk fyrir baritóna á þeim tíma
þegar Bach skrifaði Jóhannesar-

passíuna. „Jesús er bassahlutverk
og það felur í sér ákveðna áskorun fyrir mig. Ég hef reyndar sungið þetta hlutverk áður, en það var í
Mílanó á síðasta ári og það gekk nú
bara vel. Þannig að þó svo að það
séu átök að takast á við Jesú þá er ég
bara fullur tilhlökkunar fyrir tónleikunum á sunnudaginn og vona að
sem flestir komi.“
Einsöngvarar auk Odds Arnþórs
verða Benedikt Kristjánsson guðspjallamaður og tenór. Úr röðum
kórfélaga syngur Davíð Ólafsson
hlutverk Pílatusar og bassaaríu,
sópranarnir Sigríður Ásta Olgeirsdóttir og Solveig Óskarsdóttir og
Silja Elsabet Brynjarsdóttir alt auk
nokkurra kórfélaga sem fara með
smærri hlutverk.
magnus@frettabladid.is

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS VIÐ LÆKINN Á FLÖTUNUM Í GARÐABÆ
Um er að ræða 462 fermetra
einbýlishús á fjórum pöllum
auk um 40 fermetra garðskála á
þessum einstaka stað niður við
lækinn á Flötunum í Garðabæ.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á
síðastliðnum árum og er í góðu ástandi.
Eignin skiptist m.a. í glæsilegar stofur með
fallegum arni, stórt eldhús, allt að 6 svefnherbergi, stórt fjölskyldurými, rými þar sem innrétta
má aukaíbúð og tvöfaldan bílskúr.
Lóðin er mjög glæsileg með miklum harðviðarog hellulögðum veröndum til suðurs með
skjólveggjum, heitum potti og útisturtu.

Allar nánari upplýsingar og tímapantanir á
skoðun eignarinnar er að fá hjá neðangreindum
fasteignasölum.

Lóðin er mjög glæsileg með miklum harðviðar- og hellulögðum veröndum til
suðurs með skjólveggjum, heitum potti og útisturtu.

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

Þorlákur Ómar Einarsson lögg. fast.sali.
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Goðsagnir áfram á Innipúkanum
Skipulagningin á tónlistarhátíðinni Innipúkinn 2015 er komin vel á veg.

MEGA STUÐ Megas kom fram með hljómsveitinni Grísalappalísu í fyrra og vakti

samspilið mikla lukku.

MYND/ÞORSTEINN SURMELI

„Við erum búin að bóka nokkur bönd en það eina sem ég get
sagt núna er að þetta stefnir í
geggjaða hátíð,” segir Ásgeir
Guðmundsson, einn af skipuleggjendum tónlistarhátíðarinnar Innipúkinn 2015. Þetta er
í fjórtánda sinn sem hátíðin fer
fram en hún er haldin um verslunarmannahelgina í miðbæ
Reykjavíkur.
Undirbúningur er hafinn á
fullu og fer hátíðin fram samtímis á Húrra og Gauknum.

„Við munum loka götunni til
að mynda alvöru götuhátíðarstemningu yfir daginn,” segir
Ásgeir.
Það er venja hátíðarinnar að
það komi alltaf að minnsta kosti
ein lifandi goðsögn fram á hátíðinni og verður engin breyting á
því í ár. „Viðræður eru hafnar
við nokkur legend en ég get ekki
gefið upp hvaða legend þetta eru
að svo stöddu,” bætir Ásgeir við
og glottir.
Á síðasta ári kom fram goð-

FÖSTUDAGUR

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

SNÝR AFTUR

sögnin Megas og lék hann með
hljómsveitinni Grísa lappalísu.
„Svo hafa komið fram áður
goðsagnir eins og Þú og ég
sem komu fram með Moses
Hightower og svo stigu Raggi
Bjarna og Retro Stefson saman
á svið, svo nokkur nöfn séu
nefnd. Þetta er alltaf ótrúlega
skemmtilegt.”
Fyrstu sveitir verða tilkynntar á næstu dögum og mun miðasala hefjast í kjölfarið.
- glp

VIRKA DAGA

22:20

15. MAÍ 2015

Gjörningar
21.00 Vídeó og tónlistargjörningurinn Doríon eftir
Doddu Maggý verður fluttur
í Kópavogskirkju. Tónverkið
er flutt af Kvennakórnum
Kötlu undir stjórn Hildigunnar
Einarsdóttur og Lilju Daggar
Gunnarsdóttur.

Tónleikar
21.00 Upphafstónleikar í
tónleika og fyrirlestraröð um
höfundarverk Atla Heimis
Sveinssonar verða haldnir í
Mengi í kvöld.
21.00 Hljómsveitin Joy Division Tribute band mun spila
á Bar 11 í kvöld. Ásamt þeim
kemur hljómsveitin Antimony
fram.
21.00 Vegna mikillar eftirspurnar
verða aukatónleikar til heiðurs
Rúnari Júlíussyni
sem hefði orðið
70 ára á þessu ári.
Tónleikarnir verða
í Stapa.
22.00 Hljómsveitin Helter
Skelter flytur Abbey Road
plötu Bítlanna í heild sinni á
tónleikum á Café Rosenberg
Aðgansgeyrir er 2.000 kr.
23.00 Ingvar Grétarsson
og félagar leika og syngja á
ObLaDí-ObLaDa, Frakkastíg 8.
Aðgangur er ókeypis.
23.30 Coverbandið Alcoholia
& Riffrildi halda tónleika á
Íslenska rokkbarnum í Hafnarfirði í kvöld.

Leiklist
20.00 Leiksýningin Síðbúin
rannsókn, endurupptaka á máli
Jóns Hreggviðssonar verður
sýnd í Tjarnarbíói, klukkan
20.00.

Sýningar
10.00 Sýningin Handverk og
hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur
verður opin í dag frá klukkan
10-18. Allir velkomnir og
aðgangur ókeypis.
20.00 Allsherjarkenningin:
Leitin hefst eftir Ólöfu Rún
Benediktsdóttur opnuð í dag.
Verkin tengjast hugleiðingum
hennar um eðli raunveruleikans.
20.00 Birting er samsýning á
verkum eftir íslenska samtímalistamenn þar sem unnið er út
frá verkum Gerðar Helgadóttur.
Sýningin verður í Gerðasafni.

Kvikmyndir
17.00 Caregivers eftir Libiu
Castro og Ólaf Ólafsson verður
sýnd í Bíói Paradís á opnunarhelgi Listahátíðar í Reykjavík
2015.
18.00 Verkið Suspension of
Disbelief eftir Elínu Hansdóttur
verður sýnt í Bíói Paradís í
kvöld.

ALLA VIRKA DAGA KL. 22:20

CURB YOUR ENTHUSIASM – EINN Á DAG

Dans

Frá og með deginum í dag sýnir Gullstöðin einn þátt á dag, alla virka daga, af Curb Your Enthusiasm.
Frábærir gamanþættir þar sem Larry David leikur sjálfan sig og ratar af óskiljanlegum orsökum sífellt í vandræði.

19.30 Opnunarsviðsverk
Listahátíðar Svartar fjaðrir
eftir Sigríði Soffíu Níelsdóttur,
verður sýnt í Þjóleikhúsinu í
kvöld.
Upplýsingar um viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is

©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.
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TÍST VIKUNNAR MÓÐURÁST, POSAKERFI OG JESÚ
Salka Sól
Eyfeld

Sóley
Tómasdóttir

@salkadelasol

@soleytomasar

Ég elska mömmu
mína ekkert minna en hinir
þó ég hafi ekki póstað mynd
á Facebook #MothersDay
#elskamömmumína. 10. maí

Hvað hefur Facebook umfram Twitter? -afmælisdaga. 12. maí

Steinþór Helgi
@StationHelgi

Posakerfið bilað
í Krónunni úti á
Granda. Hef ekki séð svona
mikið kaos síðan Lindex
opnaði. 13. maí

Margrét Erla
Maack

Þorsteinn
Guðmundsson

@mokkilitli

@ThorsteinnGud

Síminn hringir, á
hinni línunni er pabbi minn,
afar áhyggjufullur. „Margrét, er
kjúklingurinn í alvöru búinn á
KFC? Eða er opið?“ 13. maí

Þykir alltaf soldið
vænna um Jesús á frídögum.
14. maí

Ensími snýr af
Ein virtasta rokkhljómsveit þjóðarinnar, Ensími, leggur nú
næstu vikum. Hljómsveitin ætlar að fagna útgáfunni með

BMX Upp-

KAFBÁTAMÚSIK

Fyrsta plata Ensími
leit dagsins ljós
í október 1998
og hlaut nafnið
Kafbátamúsik. Platan fékk frábærar
viðtökur og fékk
1998
hljómsveitin tvenn
verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununum það árið; sem bjartasta vonin og
lagið Atari var valið lag ársins.

tökustjórinn
heimsþekkti Steve
Albini sem er
best þekktur fyrir
vinnu sína með
hljómsveitum og
listamönnum eins
1999
og Pixies og Nirvana kom til landsins og hljóðritaði hluta
plötunnar sem síðan hlaut nafnið BMX og
kom hún út á haustmánuðum 1999.

PLÖTUR SVEITARINNAR

2002

ENSÍMI Í október
2002 kom síðan
út platan Ensími
á vegum HITT/
Eddu og er þetta
fyrsta plata
Ensími sungin á
ensku.

GÆLUDÝR Platan

2010

var hljóðrituð í
Sundlauginni og
öll lögin tíu sem
prýða plötuna eru
sungin á íslensku.
Platan kom út árið
2010.
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FÁNÝTUR EUROVISION FRÓÐLEIKUR 11 DAGAR Í EURO
● Ítalir tóku þátt árið 2011 í fyrsta

sinn síðan 1997 og lentu í 2.sæti
● 20 af 25 þjóðum á lokakvöldinu

árið 2011 fengu 12 stig.
● Eurovision var sýnt á Íslandi í

fyrsta sinn 23. apríl 1983
● Árið 1969 fór Eurovision-keppnin

fram í Madrid á Spáni 29. mars.
Meðal keppanda var 12 ára
drengur, Jean Jaques, sem keppti
fyrir Mónakó
● Sama ár urðu sigurvegararnir

fjórir, allir með 18 stig: Lulu frá
Bretlandi, Lenny Kuhr frá Hollandi,
Frida Boccara frá Frakklandi og

Salomé með lagið Vivo Cantando
● Sigurvegari keppninnar árið 2012,

Loreen frá Svíþjóð, með lagið
Euphoria, fékk flest 12 stig frá upphafi eða 18 talsins
● Árið 2010 hljóp hinn spænski

Jimmy Jump upp á svið og truflaði
atriði sinnar eigin þjóðar. Spánverjar fengu þó annað tækifæri og
fluttu atriðið sitt aftur
● Jóhanna Guðrún fékk alls 218 stig

fyrir Íslands hönd árið 2009, þegar
hún lenti í öðru sæti með lagið Is
it true?, en það eru langflest stig
sem við höfum fengið.

● Á árunum 2009-2013 lenti Aserba-

ídsjan í fimm efstu sætunum
● Írar héldu keppnina fjórum sinnum á

fimm árum; 1993,1994,1995 og 1997.

ÓGLEYMANLEGT

Jóhanna Guðrún á
sviðinu í Moskvu
2009.

● Páll okkar Óskar braut blað í

sögu Eurovision þegar hann varð
fyrstur til þess að nota handfrjálsan
míkrofón árið 1997.
● Það er kraftaverk að keppnin hafi farið

fram árið 1980. Ísraelar ætluðu fyrst
að halda hana, en vegna peningaleysis
tókst það ekki. Þá áttu Spánverjar
að halda keppnina, svo Bretar en að
lokum voru það Hollendingar og fór
hún fram í Haag 19. apríl.

EUPHORIA Loreen kom sá og sigraði fyrir

Svíþjóð 2012.

tur með nýja plötu
lokahönd á sína ﬁmmtu breiðskífu. Platan ber nafnið Herðubreið og kemur hún út á
heljarinnar útgáfutónleikum þann 13. júní í Gamla bíói.
Nýja platan er
kannski aðeins rólegri en
síðasta plata, minni
ærslagangur enda erum
við orðnir svo þroskaðir.
Arnar Þór Gíslason,
trommuleikari Ensími

➜ Útgáfutónleikar
Ensími
HVENÆR
13. júní, klukkan 20.00
STAÐUR
Gamla bíó
HVERNIG
Miðasala hefst á tix.is
klukkan 12.00 í dag

Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

H

ljómsveit i n E nsí m i
hefur haldið sig til hlés
á undanförnum árum og
hefur ekki gefið út plötu
frá því árið 2010, en þá
kom platan Gæludýr út. Sveitin er
þó að vakna úr dvala um þessar
mundir og er að leggja lokahönd
á sínu fimmtu breiðskífu og er
hún væntanleg til útgáfu á næstu
vikum. Nýja platan mun bera titilinn Herðubreið.
Það eru eflaust margir tónlistarunnendur sem gleðjast yfir því
að sveitin er að snúa aftur, enda
hefur Ensími verið ein virtasta
rokkhljómsveitin þjóðarinnar, allt
frá því að hún gaf út sína fyrstu
plötu, Kafbátamúsík árið 1998, þó
svo að sveitin hafi ekki verið á forsíðu allra blaða alltaf.
„Ætli við séum ekki búnir að
vera að vinna í plötunni í svona
þrjú til fjögur ár. Heildartíminn
var samt ekkert svo langur því
við tókum þetta í skorpum. Ef
við myndum búa til vinnuskýrslu
væri þetta ekkert svo langur tími,“
segir Hrafn Thoroddsen einn af
stofnendum hljómsveitarinnar
spurður út í vinnuna við Herðubreið.
Fara út fyrir þægindahringinn
Ensími leitar í ýmsar áttir á nýju
plötunni og fer sveitin út fyrir
þægindahringinn. „Síðasta plata
var tekin upp live í Sundlauginni
en þessa plötu höfum við unnið
öðruvísi, við spiluðum til dæmis

aldrei inn neitt lag allir í einu,
nema kannski ég og Guðni bassaleikari. Þetta er meira stúdíóunnin plata en síðasta plata,“ segir
Arnar Þór Gíslason, trommuleikari sveitarinnar. „Nýja platan er
kannski aðeins rólegri en síðasta
plata, minni ærslagangur enda
erum við orðnir svo þroskaðir,“
bætir Arnar við léttur í lund. „Það
má alveg segja að við séum að fara
svolítið út fyrir þægindahringinn,“
segir Hrafn.
Hrafn og Arnar vilja þó ekki
kalla þessa upprisu comeback.
„Við höfum alltaf verið latir að
spila tónleikum og sérstaklega
undanfarin ár. Síðustu svona
átta ár höfum við verið að spila
kannski fjórum til fimm sinnum á
ári. Við höfum alltaf passað að láta
ekki líða of langt á milli tónleika.
Trixið er að passa að þetta stoppi
ekki,“ útskýrir Hrafn og bætir við;
„Við verðum líka ekki leiðir á að
spila slagarana ef við spilum þetta
sjaldan. Við þurfum þó alltaf að
æfa þá aftur.“
Eins og fjölskylda
Nafn plötunnar er vísun í eitt lag
plötunnar. „Nafnið Herðubreið er
vísun í lag á plötunni og snýst um
að komast yfir hindranir, sigrast
á hlutum, klífa fjöll og það lá beinast við að draga fram drottningu
íslenskra fjalla,“ segir Hrafn.
Frá því að Ensími var stofnuð árið
1996 hafa talsverðar mannabreytingar átt sér stað en sá kjarni sem
myndar sveitina í dag er þéttur og
líta þeir á sig sem eins konar fjölskyldu. „Við höfum verið frekar
þéttur kjarni síðustu svona átta
árin,“ segir Hrafn. „Við erum í
raun eins og fjölskylda. Við erum

15. og 16. maí
Aðdáendur gullaldar rokksins
mega ekki missa af þessu!

líka í mörgum öðrum verkefnum
saman,“ bætir Arnar við. Kjarni
sveitarinnar hefur verið að leika
saman í öðrum hljómsveitum eins
og Dr. Spock, með Mugison, Bang
Gang svo nokkur nöfn séu nefnd.
Í dag skipa sveitina þeir Hrafn
Thoroddsen söngvari, gítarleikari
og hljómborðsleikari, Guðni Finnsson bassaleikari, Franz Gunnarsson gítarleikari, Arnar Þór Gíslason trommuleikari og Þorbjörn
Sigurðsson hljómborðsleikari.
Semja sjaldan saman
Spurður út lagasmíðarnar segir
Hrafn, aðalalagahöfundur Ensími, hljómsveitina ekki hittast í
æfingahúsnæðinu til þess að semja
saman, heldur verði lögin oftast til
þegar menn eru hver í sínu horninu. „Ég hef yfirleitt komið með
grunnhugmyndirnar og oft eru
demóin sem ég kem með nokkuð
tilbúin. Meðlimir sveitarinnar eru
allir í 100 öðrum böndum þannig að það er extra erfitt að koma
hópnum saman. Þess vegna höfum
ekki verið semja saman í æfingahúsnæði,“ útskýrir Hrafn.
Hljómsveitin á mikið til af efni
sem hefur ekki ratað á plötu.
„Þegar við erum að vinna þá verður til fullt af lögum og lögin eru
svo unnin mislangt. Sum lög fá
meiri vinnu en önnur og sum þurfa
að víkja. Það er til í rosalega mikið
af efni ef b-side platan kemur einhvern tímann út,“ segir Arnar og
hlær.
Ensími ætlar að fagna nýju
plötunni með tónleikum sem
fara fram þann 12. júní í Gamla
bíói. Þar verður nýja platan leikin í heild sinni. En fáum við að
heyra eitthvað af eldri slögurunum? „Fólk fær að heyra slagarana
á tónleikunum, það er nóg til af
lögum,“ segir Arnar.
Ensími ætlar að koma fram á
fleiri tónleikum í sumar en þær
dagsetningar sem eru bókaðar eru
Secret Solstice-hátíðin og Bræðslan. „Það á eitthvað eftir að bætast
við af tónleikum, við ætlum að
vera duglegir að fylgja plötunni
eftir,“ bætir Hrafn við.

Breyting á deiliskipulagi
Kapelluhrauns 1. áfanga
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi
sínum þann 10. mars 2015 að auglýsa deiliskipulagsbreytinguna með áorðnum breytingum í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin er vegna nýrra lóða við Bronshellu, Gullhellu og
Koparhellu og felst í því að athafnalóðum á svæðinu er fjölgað
og nýtingarhlutfall lækkað þannig að það verður almennt 0.2.
Nýting lóða er ætluð starfsemi sem þarf mikið landrými frekar
en mikið byggingarmagn.
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði Norðurhellu 2,
frá 15. maí til 28. júní 2015. Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar
www.hafnarfjordur.is
Nánari upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur
á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað
skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar,
eigi síðar en 28. júní 2015. Þeir sem eigi gera athugasemdir við
breytingarnar innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.
Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar
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Að svindla á próﬁ
N

emendur í útskriftarárgangi
menntaskóla í borginni liggja
sumir hverjir undir feldi. Greint var
frá því í vikunni að níu þeirra hefðu
verið staðnir að verki við svindl á
stúdentsprófinu í þýsku. Flestir eru
víst „fyrirmyndarnemendur“ en
ekki á barmi falls. Níumenningarnir
fá ekki að útskrifast með samnemendum sínum en þeim stendur þó
til boða að ljúka námi á næstu
vikum gangi þeir að tilboði
skólastjóra.

BAKÞANKAR
Kolbeins Tuma
Daðasonar

- Fréttablaðið
- Morgunblaðið

ÞVÍLÍK óheppni að vera
böstaður á stúdentsprófinu
korteri fyrir útskrift. Hverjar
eru líkurnar? Líkurnar eru
reyndar ágætar ef yfirsetumaðurinn tekur hlutverk sitt
alvarlega. Það hefur hins vegar

aldrei verið tilfellið í neinu prófi sem
ég hef þreytt. Skipta prófin fleiri
hundruðum. Blíðu gömlu yfirsetukonurnar í HÍ voru ekki líklegar til að
standa górillu með talstöð að verki.

FASTLEGA má gera ráð fyrir að
nemandi sem er staðinn að verki
í stúdentsprófi hafi svindlað áður,
og örugglega oftar en einu sinni. Ef
þú hefur aldrei svindlað á prófi, ert
heiðarleikinn uppmálaður, myndirðu
taka áhættuna á stúdentsprófinu? Ég
leyfi mér að stórefast um það.

SJALDAN hefur mér blöskrað
jafnmikið og að loknu skyndiprófi í
meistaranáminu í burðarþolsfræði.
Nemendur standa á fætur og ganga
með úrlausn sína í átt til kennarans. Samnemandi spyr mig hvernig

ég hafi leyst spurningu sem líklega
gilti 2%. Ég svaraði án þess að hugsa
enda öllum ljóst að prófinu væri
lokið. „Já!“ sagði viðkomandi, settist
niður aftur og breytti svarinu. Hann
lét sem hann heyrði ekki athugasemdir mínar.

ÉG svekkti mig lengi, velti því fyrir
mér að fara á fund prófessorsins og
var rétt að jafna mig í jólaprófunum.
Heimapróf, sólarhringur og öll gögn
leyfð. Eina skilyrðið var engin samvinna. Þegar sami nemandi hringdi
í mig til að fá svörin við „bara einni
spurningu“, og var svo yfir sig
hneykslaður á því að ég vildi ekki
hjálpa honum, var mér öllum lokið.
Ætli þetta hafi verið einu skiptin sem
hann, nú reyndur byggingaverkfræðingur, svindlaði? Ekki séns.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
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PITCH PERFECT 2
MAD MAX
BAKK
AVENGERS 2 3D
ÁSTRÍKUR 2D

5, 8, 10:30
8, 10:30(P)
5:50, 8
5, 10:10
4 - ÍSL TAL
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EMPIRE
TOTAL FILM



TIME OUT LONDON
HITFIX
TIME OUT NEW YORK

DJARFT OPNUNARATRIÐI Listahátíðin hófst í gær og stendur yfir til 7. júní. Tugir sýninga og atriða verða í boði, en í þetta
sinn er hátíðin innblásin af verkum listakvenna á öllum sviðum. Þetta var í 29. sinn sem hátíðin var sett. Listahátíð hófst
með listrænu áhættuatriði þar sem dansarar stíga lífshættulegan dans utan á þverhníptri Moggahöllinni sem í dag hýsir
Center Hotels.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LISTAHÁTÍÐIN HÓFST
MEÐ GLÆSIBRAG
Listahátíð í Reykjavík hófst á miðvikudag með listrænu áhættuatriði þar
sem dansarar stíga lífshættulegan dans utan á þverhníptri Moggahöllinni
sem í dag hýsir Center Hotels. Mikið er um að vera í höfuðborginni og eru
atriðin eins fjölbreytt og þau eru mörg.
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CHICAGO SUN TIMES
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MIKIL GLEÐI Fjöldi fólks mætti á Ingólfstorg til þess að sjá opnunaratriði Listahátíðarinnar. Þá var einnig margt um manninn í

./

Safnahúsinu við Hverfisgötu þar sem hátíðin var sett með formlegum hætti. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri tók til máls og þá
mættu forsetahjónin Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit Moussaief einnig. Margt spennandi er í boði á hátíðinni um helgina.
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KR vill fá Bjarna Ólaf

Blikarnir byrjuðu af krafti

FÓTBOLTI Lokadagur félagaskipta í íslenska fótboltanum er í

FÓTBOLTI Breiðablik byrjaði Pepsi-deild kvenna af

dag og má búast við að einhver lið í Pepsi-deildinni styrki sig á
lokasprettinum. Svo gæti farið að Reykjavíkurrisarnir KR og
Valur eigi leikmannaskipti.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins gerðu KR-ingar Valsmönnum tilboð í vinstri bakvörðinn Bjarna Ólaf Eiríksson og
buðu á móti framherjann Þorstein Má Ragnarsson. Edvard
Börkur Edvardsson, formaður knattspyrnudeildar Vals, sagði
ekkert slíkt hafa borist inn á borð til sín þegar Fréttablaðið
spurðist fyrir um málið í gær.
Bjarni Ólafur er uppalinn Valsmaður og hefur aldrei leikið
fyrir annað lið í efstu deild, en hann var í þrjú ár í atvinnumennsku í Noregi.
Þorsteinn Már byrjaði nær alla leiki KR á undirbúningstímabilinu en var settur á bekkinn þegar Óskar Örn
- tom
Hauksson sneri heim rétt fyrir mót.

krafti í gær þegar liðið valtaði yfir nýliða Þróttar,
5-0, á Kópavogsvelli. Telma Hjaltalín Þrastardóttir
og Fanndís Friðriksdóttir skoruðu tvö mörk hvor og
Rakel Hönnudóttir eitt. Blikar skoruðu síðustu þrjú
mörkin á síðustu fjórum mínútum leiksins.
Íslands- og bikarmeistarar Stjörnunnar áttu í
meiri vandræðum með hina nýliðana, KR. Stjarnan
marði 1-0 sigur á heimavelli sínum í Garðabænum,
en markið skoraði markadrottningin Harpa Þorsteinsdóttir á 62. mínútu.
Valur vann Aftureldingu, 3-0, með tveimur
mörkum frá Elínu Mettu Jónsdóttur og einu
frá Vesnju Smiljkovic og Fylkir vann Selfoss,
2-0, í Árbænum. Þá gerðu Þór/KA og ÍBV
- tom SIGUR Telma Þrastardóttir skoraði eitt mark fyrir Blika. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
jafntefli, 1-1, í Boganum á Akureyri.

PEPSI-DEILD KVENNA
FYLKIR - SELFOSS

2-0

1-0 Hulda Hrund Arnarsdóttir (13.), 2-0 Berglind
Björg Þorvaldsdóttir (69.).

BREIÐABLIK - ÞRÓTTUR

5-0

1-0 Telma Hjaltalín Þrastardóttir (18.), 2-0 Telma
Hjaltalín Þrastardóttir (39.), 3-0 Fanndís Friðriksdóttir (86.), 4-0 Rakel Hönnudóttir (88.), 5-0
Fanndís Friðriksdóttir (90.).

STJARNAN - KR

1-0

1-0 Harpa Þorsteinsdóttir (62.).

VALUR - AFTURELDING

3-0

1-0 Elín Metta Jensen (15.), 2-0 Elín Metta
Jensen (46.), 3-0 Vesna Smiljkovic (76.).

ÞÓR/KA - ÍBV

1-1

1-0 Sarah Miller (50.), 1-1 Shaneka Gordon (66.).

STAÐAN:
Breiðablik
Valur
Fylkir
Stjarnan
ÍBV
Þór/KA
KR
Selfoss
Afturelding
Þróttur

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

5-0
3-0
2-0
1-0
1-1
1-1
0-1
0-2
0-3
0-5

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

Í GRÆNT Atli gerði þriggja ára samning við Breiðablik.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Atli í Breiðablik
FÓTBOLTI Atli Sigurjónsson skrif-

aði í gær undir þriggja ára samning við Breiðablik. Atli, sem er 23
ára miðjumaður, kemur frá KR
sem hann lék með síðustu þrjú ár.
„Það voru önnur lið sem höfðu
samband en fyrir mér kom
ekkert annað en Breiðablik til
greina,“ sagði Atli í samtali við
Fréttablaðið í gær en hann var
meiddur á undirbúningstímabilinu og spilaði ekki fyrstu tvo
leiki KR í Pepsi-deildinni. Atli,
sem er uppalinn Þórsari, gæti
spilað sinn fyrsta leik í grænu
treyjunni þegar Breiðablik sækir
Keflavík heim í 3. umferð Pepsideildarinnar á sunnudaginn - iþs

Kólnaði ekki mikið í vetur
Atli Guðnason hefur komið að fjórum af ﬁmm fyrstu mörkum FH í fyrstu leikjum Pepsi-deildar karla og alls
að sextán mörkum í síðustu átta leikjum. Hann spilaði frábærlega í fyrra og fer vel af stað þetta sumarið.
FÓTBOLTI FH-ingurinn Atli Guðna-

son lagði upp bæði mörk FH-inga í
sigrinum á Keflavík á sunnudagskvöldið aðeins sex dögum eftir að
hann skorað tvö mörk í 3-1 sigri á
KR í fyrstu umferð Pepsi-deildarinnar.
Atli Guðnason hefur verið að
skila sannkölluðum Messi-tölum
í síðustu átta leikjum FH-liðsins í
Pepsi-deildinni og þar virðist sjö
mánaða hlé ekki hafa breytt miklu
fyrir þennan þrítuga framherja
eða það að þjálfarinn Heimir Guðjónsson hafi breytt um leikkerfi og
spili nú 4-4-2 í stað 4-3-3 áður.
Endaði frábærlega í fyrrasumar
Atli Guðnason fór á kostum í lokakafla Pepsi-deildarinnar í fyrra
og skoraði þá sex mörk og gaf sex
stoðsendingar í síðustu sex leikjum FH-liðsins. Atli varð efstur
í einkunnagjöf Fréttablaðsins í
Pepsi-deildinni síðasta sumar og
þá munaði mikið um lokasprettinn
þar sem hann var með 7,5 í meðaleinkunn í síðustu sex leikjum FHliðsins.
Þrátt fyrir kaldan vetur hefur
Atli ekki kólnað mikið niður, því
hann hefur skorað tvö mörk og
gefið tvær stoðsendingar í fyrstu
tveimur leikjum Pepsi-deildarinnar. Atli skoraði tvö síðustu mörkin
í 3-1 sigri á KR-vellinum og lagði
síðan upp bæði mörk liðsins í 2-0
sigri á Keflavík í fyrsta heimaleik
sumarsins.
Steven Lennon hefur notið góðs
af þjónustu Atla í þessum leikjum,
því síðustu fimm mörk Skotans í
Pepsi-deildinni hafa öll komið
eftir stoðsendingar frá Atla.
Atli launaði líka nafna sínum
Atla Viðari Björnssyni stoðsendinguna frá því í fyrstu umferðinni í Vesturbænum, þegar hann
lagði upp mark Atla Viðars á móti
Keflavík. Atli Viðar skoraði þá
sitt 99. mark í efstu deild og vantar því bara eitt til að verða fjórði

FÖSTUDAG KL. 21:00

SKORAR OG SKAPAR Atli Guðnason er með eitt mark og eina stoðsendingu að meðaltali í síðustu átta Pepsi-deildar
leikjum sínum. Hann heldur áfram að spila frábærlega eins og hann gerði á síðustu leiktíð.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

meðlimur hundrað marka klúbbsins.
Átta plús átta í átta
Jafnvægið á milli marka og stoðsendinga er því fullkomið hjá Atla
í síðustu átta Pepsi-deildar leikjum hans þar sem hann er með
átta mörk og átta stoðsendingar.
Í fimm þessara leikja og báðum
leikjum hans á þessum tímabili,
hefur hann komið að tveimur
mörkum eða fleiri.
FH-ingar hafa fullt hús og fjögur mörk í plús eftir tvo fyrstu leikina og alls 19 stig í þessum átta
leikjum. Þeir hefðu hins vegar
verið með fimmtán stigum færra
úr þessum átta leikjum ef marka
og stoðsendinga Atla hefði ekki
notið við.

Átta plús átta í síðustu átta
Atli Guðnason hefur komið með beinum hætti að 16 af 21 marki FH-liðsins
(76 prósent) í síðustu átta leikjum liðsins í Pepsi-deild karla í fótbolta. Hann
hefur skorað átta mörk sjálfur og gefið átta stoðsendingar að auki.

SÍÐUSTU ÁTTA LEIKIR ATLA GUÐNASONAR Í PEPSI-DEILDINNI
SUMARIÐ 2014
4-0 sigur á Fjölni

31. ágúst
14. september

2-0 sigur á Þór

18. september

1-1 jafntefli við KR

21. september

4-2 sigur á Fram

28. september

4-1 sigur á Val

4. október

S

1-2 tap fyrir Stjörnunni

S S

S
S
S

SUMARIÐ 2015
4. maí
10. maí
SAMTALS 8 LEIKIR 8 MÖRK

3-1 sigur á KR
2-0 sigur á Keflavík

S S

OG 8 STOÐSENDINGAR S

ooj@frettabladid.is

Parið líklega áfram hjá Haukum
Giedrius Morkunas og Marija Gedroit spila væntanlega áfram með Haukum.

GOÐSAGNIR EFSTU DEILDAR

HÖRÐUR MAGNÚSSON
365.is Sími 1817

HANDBOLTI Meiri líkur en minni
eru á því að markvörðurinn
Giedrius Morkunas verði áfram í
herbúðum Íslandsmeistara Hauka.
Þetta sagði Þorgeir Haraldsson,
formaður handknattleiksdeildar
Hauka, í samtali við Fréttablaðið
í gær.
„Það er afskaplega líklegt að
Giedrius verði áfram en það er
ekki alveg ákveðið. Það kemur líklega í ljós strax eftir helgi,“ sagði
Þorgeir sem bætti því við að markvörðurinn, sem spilaði stórkostlega í úrslitakeppninni, væri ekki
með nein tilboð að utan þótt áhugi
væri til staðar.
Unnusta Giedriusar, Marija
Gedroit, hefur einnig leikið með
Haukum undanfarin ár og að sögn
Þorgeirs verður hún að öllum líkindum áfram hjá félaginu.
„Marija er í endurhæfingu og
vonandi verður hún komin aftur á

ÁFRAM Á ÁSVÖLLUM Giedrius Morkunas og Marija Gedroit hafa reynst
Haukum afar vel í handboltanum undanfarin ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ferðina um áramótin,“ sagði Þorgeir en Marija sleit krossbönd í
leik gegn Fram í lokaumferð Olísdeildarinnar í mars.
„Við viljum halda þeim báðum
hjá félaginu. Samningurinn henn-

ar Mariju er reyndar runninn út
en hún er á tryggingu hjá okkur,“
sagði Þorgeir enn fremur en frekari frétta er að vænta af leikmannamálum hjá kvennaliðinu á
næstu dögum.
- iþs

HÆTTU AÐ KLÆÐA AF ÞÉR KULDANN
- ÞAÐ ER LÖNGU KOMIÐ SUMAR!

-SUNDFATADAGAR-

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

• TÖKUM

Ráðandi - auglýsingastofa ehf
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*

Ý
N
JAR
P
P
U

ATH!

AL

VÖRUR •

80%
AFSLÁTTURINN GETUR NUMIÐ ALLT AÐ

LA DAGA

*AFSLÁTTURINN GILDIR AF OUTLETVERÐUM OG GETUR ÞVÍ NUMIÐ ALLT AÐ 80% FRÁ UPPHAFLEGU VERÐI VERSLANA!
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DAGSKRÁ
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.30 Raising Hope

16.25 Ljósmóðirin

08.05 The Middle

18.55 Junior Masterchef Australia

17.20 Vinabær Danna tígurs

08.30 Glee 5

19.50 Hawthorne

17.31 Litli prinsinn

09.15 Bold and the Beautiful

20.30 Community

17.54 Jessie

09.35 Doctors

21.00 American Idol

18.15 Táknmálsfréttir

10.15 Last Man Standing

22.25 American Horror Story

10.40 Heimsókn

23.10 Trust Me

11.00 Life’s Too Short

23.55 Raising Hope

11.50 Jamie Oliver’s Food Revolu-

00.15 Junior Masterchef Australia

tion

01.05 Hawthorne

12.35 Nágrannar

01.50 Community

12.55 Mrs. Doubtfire

02.10 American Idol

14.55 The Amazing Race

03.40 American Horror Story

15.40 Kalli kanína og félagar

04.20 Trust Me

16.05 Batman. The Brave and the

05.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Bold
16.30 Family Tools
16.50 Super Fun Night
17.10 Bold and the Beautiful
17.35 Nágrannar
18.00 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag.
19.25 Simpson-fjölskyldan Tuttugasta og sjötta og jafnframt nýjasta syrpa
þessara langlífustu gamanþátta í bandarísku sjónvarpi í dag. Simpson-fjölskyldan er söm við sig og hefur ef eitthvað er
aldrei verið uppátækjasamari.
19.50 Journey to the Center of the
Earth Íslenska Hollywood-stjarnan Anita
Briem leikur aðalhlutverkið í þessari
bandarísku ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna sem er lauslega byggð á sígildri
vísindaskáldsögu Jules Verne Leyndardómum Snæfellsjökuls.
21.25 NCIS. New Orleans
22.10 Transformers. Age of Extinction Fjórða Transformers-myndin gerist
fjórum árum eftir atburðina og uppgjörið í síðustu mynd, Dark of the Moon.
Mark Wahlberg leikur vélvirkja og einstæðan föður sem lifir á því að gera upp
gamla bíla eða selja úr þeim varahluti.
Dag einn kemst hann yfir gamlan og
gatslitinn trukk en þegar hann byrjar að
vinna við hann kemur í ljós að þetta er
enginn venjulegur bíll.

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 07.45 Doddi litli og
Eyrnastór 07.55 Sumardalsmyllan
08.00 Svampur Sveinsson 08.21 Áfram
Diego, áfram! 08.45 Tommi og Jenni
08.55 Leyndarmál vísindanna 09.00
Lína Langsokkur 09.22 Ljóti andarunginn og ég 09.47 Stóri og Litli 10.00
Strumparnir 10.25 Ævintýri Tinna 10.47
Latibær 11.00 Dóra könnuður 11.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.45 Doddi
litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan
12.00 Svampur Sveinsson 12.21 Áfram
Diego, áfram! 12.45 Tommi og Jenni
12.55 Leyndarmál vísindanna 13.00
Lína Langsokkur 13.22 Ljóti andarunginn og ég 13.47 Stóri og Litli 14.00
Strumparnir 14.25 Ævintýri Tinna 14.50
Latibær 15.00 Dóra könnuður 15.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.45 Doddi
litli og Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan
16.00 Svampur Sveinsson 16.21 Áfram
Diego, áfram! 16.45 Tommi og Jenni
16.55 Leyndarmál vísindanna 17.00 Lína
Langsokkur 17.22 Ljóti andarunginn og
ég 17.47 Stóri og Litli 18.00 Strumparnir
18.25 Ævintýri Tinna 18.50 Latibær
19.00 Geimaparnir 2

05.50 Fréttir og Ísland í dag

16.20 Friends
17.00 Mike & Molly
17.25 The Big Bang Theory
17.45 Arrested Development

11.50 Open Court 405. New York

20.35 Cold Feet

18.10 Gummersbach - Kiel BEINT
19.40 La Liga Report
20.40 Goðsagnir - Hörður Magnús-

son
21.15 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
21.50 Demantamótaröðin - Doha

09.45 Pepsi MAX tónlist
15.05 Cheers
15.30 Royal Pains

17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Secret Street Crew
19.55 Parks & Recreation
20.15 The Voice
21.45 The Voice

23.25 Law & Order. SVU
00.10 The Affair
01.00 Law & Order

21.25 Cold Feet

01.50 The Borgias Alexander situr sem

22.20 Curb Your Enthusiasm

fastast á páfastóli en sótt er að honum
úr öllum áttum. Björn Hlynur Haraldsson leikur aukahlutverk í þáttunum. Í
þessum þætti kemur leikarinn Björn
Hlynur fyrst fyrir sem harðskeytti málaliðinn Gian Paolo Baglioni.
02.40 Lost Girl
03.30 Sex & the City
03.55 Pepsi MAX tónlist

22.50 Without a Trace
23.30 Bandið hans Bubba
00.15 Arrested Development
00.55 It’s Always Sunny in Phila-

delphia

20.15 Evrópudeildarmörkin

09.00 The Talk

22.55 Nurse Jackie

19.35 The Newsroom

16.00 Demantamótaröðin - Doha
Bein útsending

08.20 Dr. Phil

22.30 Sex & the City

08.40 Dnipro - Napolí

14.20 Fiorentina - Sevilla

08.00 Everybody Loves Raymond

19.10 It’s Always Sunny in Phila-

delphia

12.40 Dnipro - Napolí

06.00 Pepsi MAX tónlist

18.25 Bandið hans Bubba
07.00 Fiorentona - Sevilla

Basketball

SKJÁREINN

17.00 Eureka

16.40 Modern Family

04.05 Broken City

matreiðsluþáttur með konunglegu ívafi.
Hinrik Danaprins opnar eldhúsið og leyfir áhorfendum að fylgjast með matarundirbúningi að konunglegum sið. e.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Hraðfréttir Fréttastofa Hraðfrétta hefur öðlast sjálfstæði. Benedikt
og Fannar fá til sín góða gesti.
20.00 Drekasvæðið Ný íslensk gamanþáttaröð. Ari Eldjárn úr Mið-Íslandi og
Baggalútarnir Bragi Valdimar Skúlason
og Guðmundur Pálsson koma saman
ásamt öflugum leikhópi í nýjum rammíslenskum gamanþáttum. Góðlátlegt grín
og frumstæður fíflagangur. Leikstjóri:
Kristófer Dignus.
20.30 Séra Brown Breskur sakamálaþáttur um hinn slungna séra Brown
sem er ekki bara kaþólskur prestur heldur leysir glæpamál á milli kirkjuathafna.
Aðalhlutverk: Mark Williams.
21.20 Te með Mussolini Gamansöm
mynd með sannsögulegu ívafi. Luca er
óskilgetinn sonur ítalsks viðskiptajöfurs
á eftirstríðsárunum. Ritarinn hans tekur
uppeldi drengsins að sér með hjálp vinkvenna. Aðalhlutverk: Cher, Maggie
Smith, Judi Dench, Joan Plowright og
Lily Tomlin. Leikstjóri: Franco Zeffirelli.
23.15 Seinni konan
00.55 Á síðasta snúningi
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

16.15 Once Upon a Time

00.55 Hours
02.25 In the Electric Mist

18.25 Konunglegir réttir Danskur

01.15 The Newsroom
02.10 Cold Feet
03.00 Cold Feet
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

23.50 Bayern Munchen - Barcelona

08.00 PGA Tour 2015

01.30 Golden State - Memphis.

12.00 Golfing World 2015

Leikur 6

12.50 Champions Tour Highlights 2
10.30 The Other Woman

13.45 Inside the PGA Tour 2015

12.20 Life of Pi

14.10 PGA Tour 2015

14.25 A Fish Called Wanda

18.10 Golfing World 2015

10.30 Messan

16.15 The Other Woman

19.00 PGA Tour 2015

11.30 Hull - Burnley

18.05 Life of Pi

23.00 PGA Tour 2015– Highlights

13.10 Everton - Sunderland

20.10 A Fish Called Wanda

14.50 Arsenal - Swansea

22.00 Winter’s Tale

16.30 Stoke - Tottenham

00.00 Attack the Block

18.10 Premier League World 2014

01.30 Howl

18.40 Middlesbrough - Brentford BEINT

02.55 Winter’s Tale

20.40 Match Pack
21.10 Messan
21.40 Enska úrvalsdeildin - upphitun
22.10 Man. City - QPR
23.50 Middlesbrough - Brentford

20.00 Hrafnaþing

01.30 Messan

21.00 Kling Klang

02.00 Premier League World 2014

21.30 Eldhús meistaranna

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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

HRINGBRAUT
10.00 Lakagígar– saga og náttúra (e) 11.00
Sjónarhorn (e) 11.30 Lífsins list (e) 12.00
Lakagígar– saga og náttúra (e) 13.00 Sjónarhorn
(e) 13.30 Lífsins list (e) 14.00 Lakagígar–saga og
náttúra (e) 15.00 Sjónarhorn (e) 15.30 Lífsins
list (e) 16.00 Lakagígar– saga og náttúra (e)
17.00 Sjónarhorn (e) 17.30 Lífsins list (e) 18.00
Lakagígar– saga og náttúra (e) 19.00 Sjónarhorn
(e) 19.30 Lífsins list (e) 20.00 Helgin 20.30
Kvennaráð 21.15 Lífsins List (e) 21.15 Eðaltónar
(e) 22.00 Helgin (e) 22.30 Kvennaráð (e) 23.15
Lífsins list (e) 23.45 Eðaltónar (e)

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

ÞESSAR GJAFIR FÁ
FYRSTU EINKUNN! 20%
vildarafslátt
ur

LÆKKAÐ

VERÐ

Hnattlíkan Elite 30 cm með ljósi
Vildarverð kr. 7.903
Fullt verð kr. 9.879

Vandaður CROSS kúlupenni
Verð kr. 17.784

20th Century World Architecture
Verð nú kr. 9.999
Verð áður
ur k
kr. 24.999

Vandaður
V
Van
an
CROSS blekpenni
Verrð kr. 25.688
Verð

Vandaður CROSS penni
Verð kr. 10.868
Skrúfblýantur 0,5 mm /
Rauður kúlupenni /
Svartur kúlupenni /
Stylus.

30%

MAÍ

vildarafsláttur

Pin
P
in The
The W
World
Wor
orld
d llandakort
and
nda
akortt
úrr efni
ú
efnii (p
(pinnar
pinna
ar fylgja)
fy
ylg
lgja
ja))
Verð kr. 8.891

25%
vildarafsláttur

Almanakið
Vildarverð kr. 4.999
Fullt verð kr. 6.299

Kortavesk
Kortaveski
K
orttav
ave
eski Pearl
lfu
lfur
ur
silfur

Kortaves
Kortaveski
Ko
orttav
ves Razor
uttt
utt
rautt

Verð kr. 3.951

Verð kr. 7.903

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Ferðataska Oasis, hörð
4 hjól, 55 cm
Vildarverð kr. 13.486
Fullt verð kr. 19.266

540 2000 | penninn#penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími Vildarverða er frá 15. maí, til og með 17. maí. Tilboð á bók mánaðarins gildir út maí.
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Einstök upplifun fyrir unglinga

FÖSTUDAGSLAGIÐ

Tónlistarhátíðin Sumargleðin er fyrir unglinga í 8.-10. bekk þar sem margir af vinsælustu tónlistarmönnum koma fram. Mikið er lagt upp úr öryggi á hátíðinni.

„Lagið Over Here með Sturla Atlas
er það eina sem fólk á að hlusta á
um helgina.“
Unnur Eggertsdóttir tónlistarkona.

„Þetta er í annað sinn sem við höldum hátíðina, þetta gekk mjög vel í
fyrra þannig að við erum spenntir,“ segir Bjarni Bjarnason, einn
af skipuleggjendum hátíðarinnar,
Sumargleðinnar. Um er að ræða
hátíð fyrir öll ungmenni í 8.–10.
bekk í grunnskóla sem fram fer í
Kaplakrika þann 11. júní næstkomandi. Bjarni og Grímur Óli Geirsson
mynda viðburðafyrirtækið Basic
House Effect, sem stendur á bak
við hátíðina.

Þar koma fram margir af vinsælustu tónlistarmönnum þjóðarinnar
eins og Friðrik Dór, AmabAdamA,
Jón Jónsson og margir fleiri. „Miðasalan fór af stað síðastliðinn föstudag og nú er svipaður miðafjöldi
farinn og seldist í fyrra þannig að
hátíðin er að stækka heilmikið sem
er frábært,“ segir Bjarni.
Skipuleggjendur hátíðarinnar
leggja mikið upp úr öryggi unglinganna á hátíðinni. „Við leggjum mikið
upp úr öryggi unglinganna, það er

númer eitt, tvö og þrjú. Við erum
auðvitað að vinna þetta í samstarfi
við félagsmiðstöðvarnar í Hafnarfirði og fleiri aðila.“ Hátíðin er
skipulögð í samstarfi við forvarnarfulltrúa, þaulreynda öryggisgæslu,
íþróttafélagið FH, lögreglu og fleiri
aðila til að tryggja sem mest öryggi.
„Foreldrar hafa haft samband við
okkur og við höfum fengið mjög
jákvæð viðbrögð,“ segir Bjarni.
Miðasalan rennur óskert til
Barnaspítala Hringsins.
- glp

ÁHEYRNARPRUFUR
Íslenska óperan auglýsir áheyrnarprufur fyrir Kór Íslensku
óperunnar. Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ stundað
söngnám á framhaldsstigi og haﬁ reynslu af kórsöng. Lögð
er áhersla á færni í nótnalestri. Sviðsreynsla er æskileg.

Umsækjendur tilkynni þátttöku á netfangið opera@opera.is fyrir
25. maí. Upplýsingar um náms- og starfsferil fylgi ásamt
upplýsingum um hvað viðkomandi hyggst syngja.

Grímur Óli Geirsson mynda viðburðafyrirtækið Basic House Effect sem stendur
á bak við Sumargleðina. MYND/GEIR ÓLAFSSON

Ég vaknaði
einn morguninn og
fattaði að ég væri
bara til í þetta. Ég
ætti þetta inni. Svo
var hóað í bransalið
og „lockdown“ í
stúdíóinu. Úr varð
platan Love Hurts
sem kemur 4. júní.

Í KÓR ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

Áheyrnarprufurnar fara fram 1. og 2. júní í Eldborg í Hörpu.
Umsækjendur syngi aríu eða einsöngslag að eigin vali, auk
þess sem prófað verður í undirbúnum nótnalestri og söng af
blaði. Píanóleikari verður á staðnum.

SKIPLEGGJENDUR Bjarni Bjarnason og

SVEIPAÐUR DULÚÐ Söngvarinn Sturla Atlas hefur vakið mikla athygli en hann var að senda frá sér sitt fyrsta lag og ber það

titilinn Over Here.

Leyndardómsfullur
listamaður stígur fram
Söngvarinn Sturla Atlas sendi frá sér sitt fyrsta myndband í gær. Hann hefur
vakið athygli en er samt sveipaður dulúð. Stefnir á að gefa út plötu í sumar.

Umhverfis- og skipulagssvið

Auglýsing á sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir Lýsi hf.
Með vísan til 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun
eða mengandi starfsemi, mun tillaga að sértækum starfsleyfisskilyrðum fyrir neðangreint fyrirtæki liggja frammi hjá
Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 1. hæð,
frá 15. maí til 15. júní 2015.
Fyrirtæki/gildistími
starfsleyfis í árum

Almenn
skilyrði

Sértæk
skilyrði

Reglugerð
785/1999

Staðsetning

Lýsi hf.

X

X

X

Fiskislóð 5-9

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn
og starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir
óþægindum vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og sendast Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði,
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, í síðasta lagi 15. júní 2015.

Reykjavíkurborg, Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartún 12-14, 105 Reykjavík
sími 411 1111

Listamaðurinn Sturla Atlas steig
fram í sjónarsviðið í gær, þegar
hann sendi frá sér nýtt lag og
sitt fyrsta myndband. Hægt er
að halda því fram að greina hafi
mátt ákveðna undiröldu í tiltekinni kreðsu íslensks tónlistarlífs
undanfarnar vikur; listamaðurinn hefur verið áberandi en á sama
tíma hvílt leynd yfir hans verkum.
„Ég vaknaði einn morguninn
og fattaði að ég væri bara til í
þetta. Ég ætti þetta inni. Svo var
hóað í bransalið og „lockdown“
í stúdíóinu. Úr varð platan Love
Hurts sem kemur 4. júní,“ segir
Sigurbjartur Sturla Atlason, sem
kallar sig Sturla Atlas í samtali

við Fréttablaðið. Sturla er annars mjög fámáll og vill lítið ræða
áform sín. Hann mun troða upp á
nokkrum tónleikum í sumar, þar á
meðal á tónlistarhátíðinni Secret
Solstice sem haldin verður í Laugardalnum 19.-21. júní.
Lagið sem kom út í gær ber titilinn Over here og í myndbandinu má sjá tónlistarmanninn Loga
Pedro Stefánsson, rapparann
Emmsjé Gauta og fleiri. Logi syngur í nýja laginu og hefur komið
fram opinberlega með Sturlu
Atlas.
Dulúðin sem umlykur Sturlu
Atlas er athyglisverð. Bolir með
andliti listamannsins voru komn-

ir í umferð þegar hann var búinn
að gefa út einungis eitt lag. Í gær
var til að mynda ein gínan í glugga
verslunarinnar Jör klædd í slíkan
bol.
Sturla Atlas og hljómsveitin Young Karin sáu um að veita
efni á SnapChat-reikning Nova í
gær. Hátt í fjörutíu þúsund manns
fylgja Nova á SnapChat og var
gerður góður rómur að frammistöðu listamannsins þar í gær.
Hún jók líklega á eftirvæntinguna
og eftirspurnina fyrir nýja laginu
og myndbandinu sem vakti mikla
athygli á netmiðlum í gær, eftir að
það kom út klukkan 15.
kjartanatli@frettabladid.is

Hafa safnað tæpum 9 milljónum
Spilarar EVE online hafa safnað miklu fé sem fer í neyðaraðstoð í Nepal.
Spilarar EVE Online tölvuleiks CCP
hafa safnað 68.340 Bandaríkjadollurum, eða rúmlega 8,9 milljónum
íslenskra króna, í neyðaraðstoð
fyrir fórnarlömb jarðskjálftans í
Nepal frá því söfnun meðal þeirra
hófst um síðustu mánaðamót.
Söfnunin fer alfarið fram í leiknum sjálfum og lýkur á miðnætti
þann 24. maí. Söfnunarféð rennur
óskipt til Rauða krossins á Íslandi,
sem nú stendur fyrir víðtækri söfnun fyrir hjálparstarfi í Nepal.
„Við höfum fylgst með eyðileggingunni og hörmungunum sem
dunið hafa yfir Nepal í kjölfar jarðskjálftanna, og bæði við og spilarar
EVE Online vildum reyna gera eitthvað til að hjálpa. Við erum auðvitað
afskaplega ánægð með að geta tekið
þátt í að styðja við gríðarlega mikilvægt hjálparstarf Rauða krossins á

svæðinu,“ segir Eldar Ástþórsson,
upplýsingafulltrúi CCP.
Söfnunin fer þannig fram að
spilarar EVE Online geta látið fé
af hendi rakna til hjálparstafsins
í Nepal með gjaldmiðlinum PLEX
(Pilot Licence Extension), sem er
annar af tveim gjaldmiðlum EVE
heimsins sem spilarar leiksins nota.
Raunvirði hvers PLEX er um 15
Bandaríkjadollarar og sér CCP um
að koma því fé sem spilarar leiksins safna yfir í Bandaríkjadollara
og síðan til Rauða krossins á Íslandi,
sem stendur fyrir neyðaraðstoð í
Nepal og styður alþjóðlegt hjálparstarf á svæðinu.
Þetta er í sjötta sinn sem CCP, í
samstarfi við spilara EVE Online,
ýtir úr vör söfnunarátaki til mannúðarmála undir slagorðinu PLEX
for Good.
- glp

GÓÐVERK Eldar Ástþórsson, upplýsinga-

fulltrúi CCP, er ánægður með að geta tekið
þátt í að styðja við hjálparstarf Rauða
krossins á svæðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Finnarnir fíla Ísland
María Ólafsdóttir og íslenski hópurinn dvelja á sama hóteli og finnski
hópurinn í Vín. Mikill vinskapur hefur
myndast á milli finnsku pönkaranna
PKN og Íslendinganna.
Ásgeir Orri Ásgeirsson, einn af
lagahöfundum og bakraddasöngvari,
birti mynd af sér með einum meðlimi finnsku sveitarinnar á Fésbókarsíðu sinni.
„Finnski söngvarinn kom og
heilsaði upp á mig um leið og ég
labbaði inn á hótelið og hann var
mjög almennilegur,“ segir María
Ólafsdóttir um sín fyrstu kynni af
þeim finnsku.
Pönkhljómsveitin PKN er skipuð
fjórum mönnum sem allir
eru annað hvort með
Down’s-heilkenni eða
einhverfu og verður
hljómsveitin fyrsta
pönksveitin til að
keppa í söngvakeppninni. Það
er augljóst að
mikil stemning verður á
Falkensteinerhótelinu
næstu daga.

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

Upplifðu tilﬁnninguna
að svífa í þyngdarleysi
Komdu til okkar í Betra Bak og upplifðu
óviðjafnanlega hvíldartilﬁnningu.
Hið einstaka TEMPUR® efni í heilsudýnum og
koddum aðlagast líkama þínum og gefur þér þá
tilﬁnningu að þér ﬁnnst þú svífa.

20% AFSLÁTTUR

- kak

af C&J stillanlegum rúmum
með TEMPUR® heilsu-

Leikhússtjóri leikstýrir
Fyrsta frumsýning næsta leikárs í
Borgarleikhúsinu verður breska
verkið At eftir Mike Bartlett. Það
verður borgarleikhússtjórinn sjálfur,
Kristín Eysteinsdóttir,
sem leikstýrir verkinu
sem er nokkurs
konar sálfræðitryllir
um átök á vinnustað. Leikarar verða
þau Valur Freyr Einarsson, Vala Kristín
Eiríksdóttir,
Eysteinn
Sigurðarson
og Þorvaldur
Davíð Kristjánsson.
- vh

dýnum í maí

(,1$'å1$12*.2'',116(09,ã85.(11'(58$)
1$6$2*92778ã$)*(,0)(5ã$672)181,11,

Hafðu það stillanlegt og þægilegt!
ilegt!

Stillanleg heilsurúm í sérﬂokki

Eitt mest úrval landsins af
stillanlegum heilsurúmum.
Stillanlegu heilsurúmin frá C&J:
Q Inndraganlegur botn.
Q Lyftigeta er yﬁr 2 x450 kg per botn.
Q Mótor þarfnast ekki viðhalds.
Q Tvíhert stálgrind undir botni.

Mest lesið

Þráðlaus fjarstýring

Q 2 nuddmótorar með tímarofa.

1 Munnmök nýi góða nótt kossinn
2 Samviskufrelsi presta verði afnumið
hjá þjóðkirkjunni
3 Hörður Zóphaníasson látinn
4 Tökum við ﬂeiri ﬂóttamönnum
5 ISIS sækir að fornum rústum

Q Þráðlaus fjarstýring með klukku, vekjara og vasaljósi.
Q LED lýsing undir rúmi - góð næturlýsing.
Q Hliðar og endastopparar svo dýnur færist ekki í sundur.

Verðdæmi:
2x90x200 cm
C&J stillanlegt með
eð
ýnum
Tempur® heilsudýnum
TILBOÐSVERÐ: kr. 643.040
800
Fullt verð kr. 803.800

Fæst í mörgum stærðum.

TIMEOUT

Stillanlegur höfuðpúði.

53,3%

Skemill hentar
öllum óháð lengd.

Hægindastóll með skemli
Fáanlegur í mörgum útfærslum og litum.

MBL

FBL

18%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir

Þægilegt
handfang
til að stilla
halla á baki.

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

Tilboðsverð 299.990 kr.

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477 • Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 11-16
Allt sem þú þarft ...

Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100 og Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566

Leggur grunn að góðum degi

