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FYRIR OKKUR

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

„Við spilum á sama sviði og Kend-
rick Lamar ef ég man rétt. Við fáum 
mjög gott slott,“ segir Salka Vals-
dóttir fyrir hönd Reykjavíkurdætra 
sem munu spila á aðal hiphop-svið-
inu á einni stærstu og virtustu tón-
listarhátíð í Evrópu, Fiberfib.

Reykjavíkurdætur eru önnur 
íslenska sveitin sem spilar á hátíð-
inni og feta í fótspor Sigur Rósar frá 
árinu 2008. Sveitin hefur auk þess 
skrifað undir samning við umboðs-
skrifstofuna SUPER! í Frakklandi 
sem sérhæfir sig í stórum Evrópu-
túrum. – ga / sjá síðu 46

Dæturnar rappa 
víða um Evrópu

Ferðaþjónusta Víða um land er 
ómögulegt að útvega ferðamönnum 
gistingu yfir háannatíma. Ferðaþjón-
ustan getur ekki tekið á móti fólki því 
engin gisting fæst á mörgum stöðum.

Sævar Skaptason, framkvæmda-
stjóri Ferðaþjónustu bænda, segir 
stöðuna mjög þrönga á háannatíma.

„Ferðamannastraumurinn er að 
færast fyrr á árið og fram eftir ágúst er 
á mörgum stöðum orðið fullbókað. 
Þetta gerir það að verkum að á öðrum 
stöðum er laust en þau pláss nýtast 
ekki því komnir eru flöskuhálsar á 
mest sóttu stöðunum,“ segir hann.

Að sögn Sævars er staðan erfiðust 
frá höfuðborgarsvæðinu að Höfn í 
Hornafirði.

„Suðurlandið er fullbókað og þá 
kemst fólk hvorki austur né vestur,“ 
segir Sævar. „Stórir aðilar hafa ein-

blínt á að moka fólki hingað inn og 
horfa bara á þessa heitu staði. Mark-
miðið er að dreifa álaginu en það 
tekst illa og menn eru ekki að vinna 
nógu mikið saman.“

Sigríður Gróa Þórarinsdóttir, 

starfsmaður hjá Snæland Gríms-
syni, segir mjög mikið basl að finna 
gistingu fyrir ferðamenn yfir háanna-
tímann.

„Við reynum að aðstoða fólk eins 
og við getum en oft á tíðum þarf fólk 
að aðlaga ferðir sínar eða koma á 
öðrum tímum,“ segir hún.

Þá nefnir Sigríður að hótelher-
bergjum hafi ekki fjölgað í takt við 
fjölgun ferðamanna. Greiningardeild 
Íslandsbanka spáði í febrúar síðast-
liðnum 29 prósenta fjölgun ferða-
manna til landsins á árinu en aðeins 
5,8 prósenta aukningu á framboði 
hótelherbergja. 

„Stóra verkefnið okkar er að dreifa 
ferðamönnum betur um landið,“ 
segir Skapti Örn Ólafsson, upplýs-
ingafulltrúi Samtaka aðila í ferða-
þjónustu.  – þv

Ísland að verða uppselt
Ómögulegt er fyrir ferðamenn að fá gistingu víða um land. Framkvæmdastjóri 
Ferðaþjónustu bænda segir sérlega erfitt að koma fólki fyrir á suðurströndinni.

Suðurlandið er 
fullbókað og þá 

kemst fólk hvorki austur né 
vestur.

Sævar Skaptason, 
framkvæmda-
stjóri Ferðaþjón-
ustu bænda

Silfurkona Hrafnhildur Lúthersdóttir náði besta árangri íslenskrar sundkonu frá upphafi þegar hún vann silfur í 100 metra bringusundi á EM í gær. 
Hún segir gott að vita til þess að hún eigi enn eitthvað inni og stefnir á að ná langt á Ólympíuleikunum í Ríó. Sjá síðu 24  mynd/Högni Björn ÓmarSSon



TIL SÖLU 30% HLUTUR Í ARÐBÆRU
OG VAXANDI FÉLAGI Í FERÐAÞJÓNUSTU

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Rekstrartekjur 2015 námu rúmlega 503 millj.
Ebitda 2015 nam um 65 millj.

Verð 30 millj.

Allar nánari upplýsingar veittar í síma: 516-0000
eða í gegnum tölvupóstfangið fyrirtaeki@fyrirtaeki.is

Drift á Norðurfirði

Verið er að lengja varnargarðinn við höfnina í Norðurfirði um 50 metra og bæta við 20 metra langri flotbryggju. Leguplássum fyrir smábáta verður 
fjölgað. Flotbryggjan verður líklega dregin á báti inn fjörðinn í lok mánaðar og áætlað er að framkvæmdum ljúki í júní. Fréttablaðið/SteFán

Veður

Hægur vindur á landinu. Það verður 
skýjað með köflum með líkum á lítils-
háttar skúrum. Eitthvað gæti þó sést til 
sólar milli skýjanna. Hiti 6 til 12 stig.  
SJÁ SÍÐU 30

dómSmÁl Þyrluflugmaður sem lenti 
þyrlu í þrígang innan bannsvæðis 
við Holuhraun neitar alfarið sök. 
Flaug þyrluflugmaðurinn í septem-
ber og október með farþega inn á 
gossvæðið í Holuhrauni. Málið var 
tekið fyrir í Héraðsdómi Norður-
lands eystra í gær.

Þyrluflugmanninum, sem þá 
vann fyrir Reykjavík Helicopters, er 
gert að sök að hafa dagana 2. og 4. 
september og 5. október lent þyrlu 
fyrirtækisins innan bannsvæðis 
sem lögreglustjórarnir á Akureyri 
og Seyðisfirði höfðu lokað fyrir 
allri umferð vegna almannahættu. 
Flugmaðurinn hleypti farþegum úr 
þyrlunni.

Þyrluflugmaðurinn játaði fyrir 
dómi að hafa lent þyrlunni innan 
umrædds svæðis. Hann bar fyrir 
sig að hafa ekki vitað af banni við 
flugumferð inn á svæðið. Engar til-
kynningar hefðu borist frá flugmála-
yfirvöldum um bann við lendingum 
í grennd við gosstöðvarnar. Bannið 
hefði því ekki farið lögformlegar 
leiðir að flugmönnum. Þeir hefðu 
ekki getað á þessum tíma verið að 
leita að upplýsingum á „einhverjum 
heimasíðum“.

Hins vegar kvaðst þyrluflug-
maðurinn hafa nýtt reynslu sína 
til að meta hættu af því að lenda á 
svæðinu.

„Vitandi það að gas berst ekki á 
móti vindi og vatn rennur ekki upp 
í móti er hægt að nýta reynslu sína 
í að lágmarka alla áhættu,“ sagði 
þyrluflugmaðurinn fyrir dóminum. 
„Einnig er mun öruggara að vera á 
svæðinu á þyrlu sem fer í loftið á 
innan við tveimur mínútum í stað 
jeppa ef flóðahætta er yfirvofandi,“ 
bætti hann við.

Ákæruvaldið féllst ekki á þessi 
rök þyrluflugmannsins. Umrætt 
svæði hefði verið lokað allri umferð, 
hvernig svo sem einstaklingar 
kæmu sér inn á svæðið. Það ætti við 
um þyrluflugmenn eins og aðra. Þá 
hefði flugmaðurinn ekki athugað 
hvort farþegar hans hefðu leyfi til 
að fara inn á svæðið.

Víðir Reynisson, fyrrverandi 
deildarstjóri Almannavarna ríkis-
ins, sagði fyrir dómi að allar mögu-
legar leiðir hefðu verið notaðar til 
að dreifa tilkynningum um lokanir 
á svæðinu. Lokanir sem höfðu verið 
ákveðnar með vísindamönnum 
vegna mikillar hættu fyrir fólk.
sveinn@frettabladid.is

Neitar sök en játar að 
hafa lent á bannsvæði
Þyrluflugmanni er gert að sök að hafa ekki farið eftir fyrirmælum lögreglu þegar 
hann flaug inn á lokað bannsvæði og lenti þar. Flugmaðurinn telur sig hafa 
verið í fullum rétti þar sem hann hafi flogið inn á svæðið en ekki ekið á bíl.

Þyrluferðir auðmanna að gosstöðvunum í Holuhrauni vöktu enga hrifningu yfir-
valda hérlendis. Fréttablaðið/auðunn

Vitandi það að gas 
berst ekki á móti 

vindi og vatn rennur ekki 
upp í móti er hægt að nýta 
reynslu sína í að lágmarka 
alla áhættu.
Þyrluflugmaður Reykjavík Helicopters

dómSmÁl Ákæra hefur verið gefin 
út á hendur 26 ára karlmanni fyrir 
tilraun til manndráps aðfaranótt 
sunnudagsins 6. mars síðastliðins 
við stúdentagarða Háskóla Íslands.

Héraðssaksóknari gefur mann-
inum að sök að hafa stungið jafn-
aldra sinn og kunningja með hnífi 
hægra megin í bakið við lifrarstað. 
Hnífurinn fór í lifrina og olli slag-
æðablæðingu og loftbrjósti.

Þess er krafist í ákæru héraðssak-
sóknara að maðurinn verði dæmdur 
til refsingar og til að greiða allan 
sakarkostnað.

Þá fer fórnarlambið fram á 4,3 
milljónir króna í bætur. Maðurinn 
mun hafa játað hnífsstunguna í 
yfirheyrslum hjá lögreglu en neitar 
að hafa ætlað að bana kunningja 
sínum.

Málið verður þingfest í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í dag. – ktd

Ákærður fyrir 
tilraun til 
manndráps

ErfÐamÁl Systkini Júlíusar Vífils 
Ingvarssonar telja hann og bróður 
hans Guðmund Ágúst Ingvarsson 
hafa falið lífeyrissjóði foreldra sinna í 
aflandsfélögum, ekki aðeins frá þeim 
systkinum heldur einnig frá móður 
sinni. Þau báru bræðurna þungum 
sökum í Kastljósi í Ríkissjónvarpinu 
í gærkvöldi.

Þau segja Júlíus Vífil hafa hringt í 
sig eftir Kastljósþátt sem fjallaði um 
Panama-skjölin og sýndur var 4. apríl 
og viðurkennt þetta. Fréttastofa náði 
ekki tali af Júlíusi Vífli vegna málsins.

Foreldrar Júlíusar Vífils voru þau 
Ingvar Helgason og Sigríður Guð-
mundsdóttir. Ingvar lést árið 1999 og 
Sigríður í fyrra en hún sat í óskiptu 
búi eftir að eiginmaður hennar lést. 
Sigríður hóf leit að eftirlaunasjóði 
þeirra hjóna eftir andlát Ingvars, en 
sá sjóður fannst hvergi.

Nú vilja systkini Júlíusar að dán-
arbúinu verði veitt heimild til að 
veita bresku rannsóknarfyrirtæki 
umboð til þess að leita að sjóðnum.

Í yfirlýsingu Júlíusar til Kastljóss 
segir hann ásakanir systkina sinna 
illmælgi og að þetta séu algjör ósann-
indi. Hann segir að um getgátur og 
dylgjur sé að ræða sem ekki byggi á 
neinum gögnum. – nej

Systkinin 
saka Júlíus 
um svik

Júlíus Vífill ingvarsson, fyrrverandi 
borgarfulltrúi. Fréttablaðið/VilHelm
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ALLT FYRIR GARÐINN Á LÆGRA VERÐI!

Sláttuvél TEXAS 
Razor 4610 með drifi
139 cc, sláttubreidd 46 cm, 
sláttukerfi 3in1, 6 hæðastillingar.
5085301

15%
afsláttur

38.245kr
44.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Gasgrill Weber E310
3 ryðfríir brennarar: 9,4 kW/h – 32,000 
BTU. Pottjárns grillgrindur, postulín 
glerungshúðað lok, skápur með 
sprautaðri svartri hurð.
3000311

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

76.990kr
99.900 kr

99.990kr
109.990 kr

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

49.990kr
59.990 kr

1.190kr
1.490

Sólboði, allar stærðir

999kr
2.490

Sýpris hæð ca. 100 cm.

Skoðaðu öll tilboðin í 
Húsasmiðjublaðinu1956 - 2016

ÁRA Húsasmiðjan fagnar
60 ára afmæli

Rafmagnssláttuvél 
EMAX32
1200W, 35 cm sláttubreidd, 
E-Drive mótor sem eykur kraftinn 
við álag.
5085160

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

19.995kr
25.995 kr

23%
afsláttur

Háþrýstidæla 
C110.4-5 X-TRA
110 bör, 440 l/klst., sjálfvirk 
ræsing/stöðvun, 5 m slanga.
5254233

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

14.995kr
18.995 kr

Rafmagnsorf 
IGT350
350W, 25 cm sláttubreidd, 
framlengjanlegt skaft.
5086616

Frábært verð

4.995kr

25%
afsláttur

Garðvagn 
5081642 A
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SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

5.995kr
7.995 kr

21%
afsláttur

Porto Chef 120
Ferðagrill, 4,1 kw/h brennari,
postulínshúðuð grillgrind. 
Grillflötur: 46x31 cm.
3000612

Baron 320
3 ryðfríir brennarar: Dual Tube 8,8 
kW/h, rafstýður kveikjari, Grillgrind 
úr pottjárni, postulínshúðuð 
vermigrind. Grillflötur: 2129 cm2. 
Hitamælir í loki.
3000611

32.990kr
38.990 kr

69.990kr
79.990 kr

Garðstóll 
Chamonix 
3899590

Gaðborð Coral Reef
50 cm.
3899592

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

12.900kr

15.900 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

11.670kr
14.590 kr

20%
afsláttur

ÖLL 
GARÐHÚSGÖGN



Húsnæðismál Í umræðu um hús-
næðismál ungs fólks í borginni á 
borgarstjórnarfundi í vikunni hitn-
aði borgarfulltrúum Sjálfstæðis-
flokksins í hamsi.

Halldór Halldórsson, oddviti 
sjálfstæðismanna, sagði meirihlut-
ann í borginni hafa svikið sitt helsta 
kosningaloforð sem var að 2.500 til 
3.000 leiguíbúðir myndu rísa í borg-
inni á innan við fimm árum.

„En hver er reyndin? Það er ekki 
búið að gera nokkurn skapaðan 
hlut. Þið voruð bara að plata. Þið 

ætluðuð aldrei að gera þetta. Þið 
ætluðuð bara að fara og telja hjá 
hverjum byggingaraðila í einka-
rekstri hvað hann væri að byggja. 
Þið fáið kosningaloforð lánuð hjá 
verktökum úti í bæ,“ sagði hann í 
ræðustóli.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
sagði orð Halldórs honum til mik-
illar lítillækkunar og að það hefði 
alltaf komið skýrt fram í kosninga-
baráttunni að borgin ætlaði ekki að 
byggja sjálf íbúðir heldur gera það í 
samvinnu við öflug og gamalgróin 

byggingarfélög. „Það er örvænting-
arfullur minnihluti sem gerir þetta 
enn að máli þegar það er margbúið 
að hrekja þetta.“

Áslaug Friðriksdóttir og Hildur 
Sverrisdóttir tóku undir orð oddvita 
síns, Halldórs.

„Það er ósanngjarnt að ýja að því 
að við sjálfstæðismenn séum með 
þrjóskuröskun í þessu máli,“ sagði 
Hildur og vildu þær Áslaug meina 
að mun fleiri en sjálfstæðismenn 
hefðu skilið kosningaloforðið með 
þessum hætti. – ebg

Segir meirihlutann í borgarstjórn vera að plata um leiguíbúðir

SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

Korputorg   
112 Reykjavík

Sími 551 5600    
utilegumadurinn.is 

FERÐAVAGNAR

KAUPLEIGA
GRÆNIR BÍLAR

Opið mán-fös kl. 10-18  -  lau-sun kl. 12-16

LMC hjólhýsiGæði og 

glæsileiki stjórnmál Samtök iðnaðarins fagna 
nýju frumvarpi um útlendingalög 
sem liggja fyrir þinginu. Þverpólitísk 
þingmannanefnd sem Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, þáverandi innanríkis-
ráðherra, skipaði árið 2014 skilaði af 
sér tillögu að frumvarpi til ráðherra í 
haust.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra 
mælti svo fyrir frumvarpinu fyrir 
nokkrum vikum og er frumvarpið 
nú í umsagnarferli í allsherjar- og 
menntamálanefnd.

„Þetta er heildarendurskoðun á 
öllum útlendingalögunum þannig 
að þetta er stór og flókin löggjöf. Það 
er talsvert verið að skýra réttindi og 
skyldur einstaklinga en líka ríkis-
ins,“ segir Óttarr Proppé, formaður 
nefndarinnar og þingmaður Bjartrar 
framtíðar, við Fréttablaðið.

Samtök iðnaðarins telja að í frum-
varpinu felist mikilvægar breytingar 
sem liðka muni fyrir komu erlends 
vinnuafls til landsins auk þess sem 
frumvarpið leiði til meiri skilvirkni 
og sveigjanleika.

„Á Íslandi er að byggjast upp öfl-
ugur iðnaður þar sem atvinnutæki-
færi eru mikil fyrir innlenda sem 
erlenda starfsmenn. Iðnaðurinn er 
að vaxa hratt og því fyrirsjáanlegt 
að íslenskt starfsfólk muni ekki geta 
mannað þær stöður til framtíðar,“ 

segir í umsögn Samtaka iðnaðarins.
Viðskiptaráð Íslands segir í sinni 

umsögn að ríki heims keppist um að 
bæta starfsskilyrði erlendra sérfræð-
inga. Mörg ákvæði frumvarpsins miði 
að því að bæta þjónustu við erlenda 
sérfræðinga. – jhh

Liðkað til fyrir komu erlends vinnuafls

umHverfismál Náttúruverndar-
samtök Íslands og Hafið – Önd-
vegissetur um sjálfbæra nýtingu og 
verndun hafsins, ásamt sex stórum 
alþjóðlegum umhverfisverndarsam-
tökum, hvetja Ísland, Bandaríkin og 
hin Norðurlöndin til að sameinast 
um að banna notkun svartolíu um 
borð í skipum norðan heimskauts-
baugs.

Bréf þessa efnis var sent Sigurði 
Inga Jóhannssyni forsætisráðherra 
fyrir leiðtogafund Norðurlandanna 
og Bandaríkjanna sem haldinn var 
í Washington DC í síðustu viku. 
Þar er hvatt til þess að þjóðirnar 
taki forystu til að ná þessu fram og 
vinni að banni við notkun svart-
olíu með fulltingi Alþjóðasiglinga-
málastofnunarinnar (IMO), enda 
sé notkun hennar alvarleg ógn við 
lífríki norðurslóða.

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, segir 
að áform um auknar siglingar um 
norðurhöf geri kröfur á aðildarríki 
Norðurskautsráðsins um að setja 
ströngustu reglur um mengunar-
varnir, og þar á meðal að banna að 
skip brenni svartolíu.

„Brennsla svartolíu veldur mikilli 
losun á sóti sem eykur á gróðurhúsa-
vandann; sótið sest á ísinn og þar 
með dregur hann í sig meiri hita í 
stað þess að endurvarpa honum 
aftur út. Með þeirri einföldu aðgerð 
að banna brennslu á svartolíu 
myndi það draga fljótt úr miklum 
vanda,“ segir Árni.

Í bréfinu er gerð grein fyrir þeirri 
staðreynd að við slys þar sem svart-
olía berst út í umhverfið sé skaðinn 
fyrir fiskistofna talinn fimmtíu sinn-
um meiri en ef um léttari skipaolíu 
er að ræða. Þess utan tekur það mun 
lengri tíma fyrir slíka olíu að leysast 
upp í umhverfinu – eða 20 daga í 
stað þriggja. Á norðurslóðum, og 
við lægra hitastig þar sem ís er fyrir, 
getur það tekið enn lengri tíma, 

segir í bréfinu og til viðbótar að slík 
uppákoma myndi hafa skelfilegar 
afleiðingar fyrir lífríkið og þau sam-
félög sem reiða sig á veiðar til lífs-
viðurværis. Vitað er að afleiðingar 
Exxon Valdez slyssins í Alaska árið 
1989 á lífríkið voru merkjanlegar 
áratug síðar.

Fjöldi skipa sem sigla um norður-
höf á næstu árum mun margfald-
ast – en á sama tíma var 71 tilvik 
um óhöpp skráð árið 2015 á móti 
aðeins þremur tíu árum áður.

Þessi umleitun umhverfisvernd-
arsamtakanna átta verður líka að 
skoðast í ljósi Parísarsamkomu-
lagsins, og þess markmiðs að halda 
hlýnun jarðar innan 1,5 gráðum. Öll 
ríkin skrifuðu upp á það markmið 

þegar samningurinn var staðfestur 
22. apríl síðastliðinn. Við það eitt að 
brenna léttari olíu í stað svartolíu 
myndi útblástur minnka um 30 til 
80 prósent frá skipum sem hana 
nota í dag. svavar@frettabladid.is

Útiloki svartolíu á norðurslóð
Átta umhverfisverndarsamtök hvetja Norðurlöndin og Bandaríkin til að banna notkun svartolíu norðan 
heimskautsbaugs. Forsætisráðherra var sent bréf fyrir leiðtogafund Norðurlandanna og Bandaríkjanna. 

Áskorun átta samtaka

Erlendu umhverfisverndarsam-
tökin sem standa að áskoruninni 
ásamt Náttúruverndarsamtökum 
Íslands og Hafinu – Öndvegissetri 
um sjálfbæra nýtingu og verndun 
hafsins eru:

l Clean Air Task Force
l Environmental Investigation 

Agency
l Friends of the Earth
l Ocean Conservancy
l Pacific Environment
l WWF Global Arctic Program.

viðskipti Ekki kom til álita af hálfu 
Landsbankans að óska eftir auka-
greiðslum reyndist Borgun verðmæt-
ari en raunin varð þegar bankinn 
seldi 31,2 prósenta hlut í fyrirtækinu 
í nóvember 2014. Samkvæmt svari 
við fyrirspurn Bankasýslu ríkisins 
hefði það að líkindum leitt til þess 
að söluverðið yrði lægra.

Þá taldi Landsbankinn hlut sinn í 
Borgun vera 1,7 til 2,4 milljarða króna 
virði samkvæmt þremur sviðsmynd-
um sem bankinn teiknaði upp áður 
en hann seldi hlut sinn. Endanlegt 
söluverð nam 2,2 milljörðum króna. 
Samkvæmt nýlegu verðmati KPMG 
er hluturinn allt að 8 milljarða virði. 
Þá hafa 932 milljónir verið greiddar í 
arð til eigenda 31,2 prósenta hlutar 
í Borgun frá því Landsbankinn seldi 
sinn hlut. – ih

Aukagreiðslur 
ekki í myndinni

Olía eirir engu þegar hún berst í hafið eða upp á strendur þar sem viðkvæmt lífkerfi er fyrir. NOrdicPhOtOs/AFP

Mestur skortur á erlendu starfsfólki er í verkefnum tengdum byggingariðnaði og 
ferðaþjónustu. FréttAblAðið/Pjetur

Það er örvæntingar-
fullur minnihluti 

sem gerir þetta enn að máli 
þegar það er 
margbúið að 
hrekja þetta.
Dagur B.  
Eggertsson, 
borgarstjóri

DAnmÖrk Danska fyrirtækið 
Cryos, sem er stærsti sæðisbanki 
heims,  gerir nú ráð fyrir að opna 
eggjabanka utan Danmerkur eftir 
að ljóst varð að ekki verður leyft að 
stofna slíkan banka í Danmörku í 
nánustu framtíð. 

Cryos hafði lengi undirbúið 
opnun eggjabanka í Danmörku 
um leið og viðskipti með egg yrðu 
leyfð. Nú skoðar fyrirtækið opnun 
eggjabanka þar sem skriffinnskan 
er minnst. Athugað er hvort það geti 
orðið í Tékklandi, á Spáni, Grikk-
landi, Bretlandi, Úkraínu eða jafn-
vel Svíþjóð. – ibs

Stór sæðisbanki 
með eggjabanka

steinþór Pálsson landsbankastjóri.

Með þeirri einföldu 
aðgerð að banna 

brennslu á svart olíu myndi 
það draga fljótt úr miklum 
vanda.
Árni Finnsson, for-
maður Náttúru-
verndarsamtaka 
Íslands

Það er ósanngjarnt 
að ýja að því að við 

sjálfstæðismenn séum með 
þrjóskuröskun í 
þessu máli.

Hildur Sverrisdóttir, 
borgarfulltrúi
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Á Hveravöllum rækta hjónin Páll og Heiðbjört íslenska tómata. 
Þar hefur sama fjölskyldan ræktað grænmeti óslitið frá árinu 1904. 
Þau búa að gamalli fjölskylduuppskrift að kryddsultu úr tómötum 

sem gott er að nota á brauð og kex.

- Fjölskyldusulta Páls og Heiðbjartar -
1 laukur // 4-6 tómatar // 1 græn paprika // 2 msk ólífuolía // ½  tsk cayenapipar 

4 negulnaglar // 1 kanilstöng // ½ tsk af salti // 2 msk af hrásykri // 2 tsk af sítrónusafa.
Handfylli af söxuðum kóríander eða basil til að setja rétt undir lokin.

Skera grænmetið i litla bita. Hita olíuna og skella grænmetinu á pönnuna 
ásamt kryddum, sjóðið niður í 40-45 mín, hræra í annað veifið. eða þar til að allt 

er orðið vel maukað. Kæla niður. Fjarlægja negul og kanilstöngina. Njótið vel!
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SALOU

ALBIR

MALLORCA

Frá kr. 76.595
m/hálft fæði innifalið  
Netverð á mann frá  
kr. 76.595 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á 
mann frá kr. 153.190 m.v. 
2 í herbergi.
27. maí í 7 nætur.

Frá kr. 78.845
m/morgunmat  
Netverð á mann frá  
kr. 78.845 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á 
mann frá  kr. 98.495 m.v. 
2 í herbergi.
31. maí í 7 nætur.

Frá kr. 49.900 
Netverð á mann frá 
kr. 49.900 m.v. 2 í 
herbergi/ íbúð/stúdíó.
31. maí í 7 nætur.

4R Regina

Albir 
Playa

Stökktu

KRÍT

Frá kr. 109.995
m/allt innifalið 
Netverð á mann frá  
kr. 109.995 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í 
íbúð.  Netverð á mann 
frá  kr. 159.895 m.v. 2 í 
stúdíó.
26. maí í 11 nætur. 

Porto Platanias 
Village 

KRÍT

Frá kr. 69.900 
Netverð á mann frá 
kr. 69.900 m.v. 2 í 
herbergi/ íbúð/stúdíó.
26. maí í 11 nætur.

Stökktu

SPOTTPRÍS
ALGJÖRUM
SÓL Á

FRÁ KR.
49.900

Mannréttindi „Ég er algjörlega 
ráðalaus,“ segir Stephen Oyewole 
Ajemiare sem er kominn í hungur
verkfall eftir að kærunefnd útlend
ingamála staðfesti synjun Útlend
ingastofnunar um dvalarleyfi hér á 
landi fyrir hann og fjölskyldu hans.

Stephen og eiginkona hans, Sal
ome Esteves Garcia Buabonah, eiga 
þriggja ára son og eins og hálfs árs 
dóttur sem eru í leikskóla í Reykja
nesbæ. Þau komu til Íslands 2014 og 
eignuðust dóttur sína hér í desem
ber það ár.

Stephen er frá Nígeríu og Salome 
er frá MiðbaugsGíneu. Stephen er 
kristinn og Salome er múslimi. Mis
munandi trú og uppruni eru meðal 
ástæðna þess að þau leita skjóls í 
Evrópu. 

„Framtíð barnanna minna og 
eiginkonu er í húfi. Það er vont að 
upplifa sig svo ráðþrota gagnvart 
því. Það stendur til að flytja okkur 
til Afríku, við vitum ekki til hvors 
landsins en það skiptir ekki máli. 
Börn okkar eiga enga framtíð í Afr
íku, þau eru fædd í Evrópu og dóttir 
okkar hér á Íslandi,“ segir Stephen á 
öðrum degi hungurverkfallsins.

Salome er með sykursýki og þarf 
að sprauta sig fjórum sinnum á dag.

„Verðum við send til Miðbaugs
Gíneu eða Nígeríu mun hún líklega 
ekki hafa ráð á meðferðinni,“ segir 
Stephen.

Salome segir líf þeirra hér á landi 
hafa gengið vel.

„Sonur minn hefur aðlagast vel í 
leikskólanum og þetta er gott sam
félag. Ég skil ekki af hverju yfirvöld 
hér átta sig ekki á stöðu okkar, við 
höfum þó reynt að útskýra hana vel 
en hver sem er getur áttað sig á því 
hversu erfitt að það er fara allslaus 
til annars lands með lítil börn,“ segir 
Salome.  – kbg

Í mótmælasvelti vegna 
synjunar á dvalarleyfi
Hjón frá Afríku með tvö ung börn verða send úr landi eftir tveggja ára dvöl. 
Annað barnanna er fætt hér á landi. Fjölskyldufaðirinn er í hungurverkfalli til 
að vekja athygli á aðstæðum fjölskyldunnar. Hann segir ekkert bíða þeirra ytra.

Stephen Oyewole Ajemiare með þriggja ára son sinn. FréttAblAðið/SteFán

 Óeirðir í París

Óeirðalögreglan var send á vettvang í París í gær, þar sem fjöldi fólks mótmælti fyrirhuguðum breytingum á 
atvinnulöggjöf landsins. Kveikt var í lögreglubifreið. François Hollande forseti er staðráðinn í að knýja lög-
gjöfina í gegnum þingið þrátt fyrir mikil mótmæli víða um land vikum saman. FréttAblAðið/ePA

Ég skil ekki af 
hverju yfirvöld hér 

átta sig ekki á stöðu okkar, 
við höfum þó reynt að 
útskýra hana vel en hver sem 
er getur áttað sig á því hversu 
erfitt að það er fara allslaus 
til annars lands með lítil 
börn.
Salome Esteves Garcia Buabonah
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25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

OETKER 
RISTORANTE

457 kr/pk

verð áður 609

NAUTAHAKK

1.815 kr/kg

verð áður 2.269

NAUTASTEIK

3.839 kr/kg

verð áður 4.799

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

GRÍSAFILE 
2.998 kr/kg

Callipo túnfisk file
Í vatni, ólífuolíu og extra virgin ólífuolíu.

Segafredo kaffi
Baunir, malað og púðar.

Ítalskur gelato
Ný bragðtegund - sítrónu.

Rustichella pasta.
Ósvikið ítalskt pasta.

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Bragðast ávallt eins og á ekta ítölskum veitingastað

Að ítölskum hætti
Norður ítölsk 

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Ítalskir
       dagar

Ítalskir
       dagar

Sacla pestó og pastasósur
Ósvikið ítalskt bragð.

Il Boschetto Risotto
Saffran og trufflu.



FlóttaFólk Þegar flóttafólk kemur 
til Evrópulanda fylgir því kostn-
aður í fyrstu, en innan fimm ára má 
búast við því að ríkin hafi fengið 
allan þann útlagða kostnað endur-
heimtan tvisvar sinnum.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
frá TENT-samtökunum, sem vinna 
að því að aðstoða flóttafólk og koma 
í veg fyrir að fólk sé á vergangi víða 
um heim.

Efnahagur ríkjanna styrkist við 
komu flóttafólks meðal annars 
vegna þess að hinir nýju íbúar skapa 
fleiri störf, auka eftirspurn eftir 
vörum og þjónustu, og auka skatt-
tekjur ríkisins.

Samkvæmt tölum frá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum, sem birtar eru 
í skýrslunni frá TENT, má búast við 
að kostnaðurinn við að taka á móti 
flóttafólki muni auka skuldir aðild-
arríkja Evrópusambandsins samtals 
um 68,8 milljarða evra á árabilinu 
2015-2020.

Hins vegar muni þjóðarfram-
leiðsla aðildarríkjanna aukast sam-
tals um 126,6 milljarða evra á sama 
tímabili.

„Þannig mun hver evra, sem fjár-
fest er í aðstoð við flóttafólk, gefa 
af sér nærri tvær evrur í efnahags-
legum ávinningi á innan við fimm 
árum,“ segir í skýrslunni.

Þetta er viðbótarhagvöxtur upp á 
0,25 prósent á þessum fimm árum. 
Aukningin verður mest í þeim lönd-
um, sem tekið hafa við flestu flótta-
fólki, nefnilega Austurríki, Svíþjóð 

og Þýskalandi. Hagvaxtaraukningin 
þar gæti numið 0,5-1,1 prósenti.

„Meginboðskapur þessarar rann-
sóknar,“ segir í skýrslunni, „er að 
bæði þeir sem móta stefnuna og 
þeir sem sjá um framkvæmdina 

ættu að hætta að líta á flóttafólk 
sem „byrði“ sem þurfi að skipta á 
milli sín, heldur frekar sem tækifæri 
sem beri að fagna.“

Höfundur skýrslunnar, Philippe 
Legrain, segir í viðtali við breska 
blaðið The Guardian að þessi mis-
skilningur, að flóttafólk sé byrði á 
viðtökulöndunum, sé afar útbreiddur:

„Og þetta er ranghugmynd sem 
meira að segja þeir eru haldnir, sem 
eru hlynntir því að taka við flótta-
fólki, og telja að flóttafólk kosti 
mikið fé en það sé samt rétt að taka 
við því.“

Auknar byrðar af völdum flótta-
fólks séu aðeins til skamms tíma, því 
til lengri tíma litið styrki það efna-
hag ríkjanna. gudsteinn@frettabladid.is

Greiða tvisvar til baka 
á tæpum fimm árum
Ný rannsókn sýnir að flóttafólk styrkir efnahag Evrópuríkja svo mjög að innan 
fimm ára hefur það lagt af mörkum allt að tvöfaldan þann kostnað sem fylgir 
móttöku þess. Skýrsluhöfundur segir misskilning um flóttamenn útbreiddan.
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Opinn fundur í Ráðhúsi Reykjavíkur föstudaginn 20. maí 

8:30  Húsið opnar – kaffiveitingar

9:00 Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri: Athafnaborg í örum vexti  
 –  uppbygging innviða og atvinnuhúsnæðis í Reykjavík                           

10:05  Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri Umhverfis- og skipulagssviðs:  
 Að innleiða aðalskipulag – borg á breytingartímum

10:20  Þorsteinn Hermannsson, samgöngustjóri:  
 Samgöngur í 300 þúsund manna borg

10:45  Eric Holding, arkitekt og borgarhönnuður:  
 Creating a sense of place together

Uppbygging í Reykjavík 
   og góð borgarþróun

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

HYUNDAI iX35 
Nýskr. 10/14, ekinn 69 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 4.690.000

TILBOÐSVERÐ!
3.790 þús.

Rnr. 120815

HYUNDAI i40 WAGON STYLE
Nýskr. 11/13, ekinn 140 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.890.000
Rnr. 283155

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE SPORT TOU.
Nýskr. 12/13, ekinn 56 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.890.000
Rnr. 152025

TILBOÐ kr. 2.390 þús.

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 02/14, ekinn 86 þús km. 
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.570.000
Rnr. 143079

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

HONDA ACCORD LIFESTYLE
Nýskr. 07/13, ekinn 35 þús km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.290.000
Rnr. 143126

TILBOÐ kr. 2.790 þús.

FRÁBÆR

KAUP

OPEL AMPERA 
Nýskr. 08/12, ekinn 16 þús km. 
rafmagn/bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.890.000
Rnr. 131695

TILBOÐ kr. 2.790 þús.

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT CLIO EXPRESSION 
Nýskr. 02/15, ekinn 36 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.690.000
Rnr. 151997

TILBOÐ kr. 2.390 þús.

FRÁBÆR

KAUP

TILBOÐ
BÍLALAND BÝÐUR NOKKRA BÍLA Á EINSTÖKUM KJÖRUM!

KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR GÓÐAN 
 BÍL Á FRÁBÆRU VERÐI! 

NOTAÐIR BÍLAR

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

WWW.BÍLALAND.IS

Fólk þvær af sér fötin í flóttamannabúðum við höfnina í Piraeus á Grikklandi. 
Fréttablaðið/EPa

1,3 
milljónir flóttamanna sóttu 
um hæli í ESB-ríkjum á 
árinu 2015, rúmlega tvisvar 
sinnum fleiri en árið áður.

80%
Uptusdae nonsecullor 
remporporro delescim etur?
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Garðheimar • Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

sumarblómatilboð
Hortensía 2.950kr
Snædrífa 1.390kr
Járnjurt 1.390kr

Matjurtaplönturnar
komnar
Matjurtaplönturnar
komnar

Allt til að gera góðan garðAllt til að gera góðan garð

Úrval vermireita,
mini gróðurhúsa ofl 
fyrir svalaræktunina

Úrval vermireita,
mini gróðurhúsa ofl 
fyrir svalaræktunina

nú er rétti tíminn til að bera Túrbókalk og Blákorn á blettinnnú er rétti tíminn til að bera Túrbókalk og Blákorn á blettinn
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Mikilvægt er að hitastigið á strau-
járninu sé stillt í samræmi við hitann 
sem efnið í fatnaðinum þolir. Best er 
að byrja að strauja fyrst viðkvæmu 
flíkurnar sem þola ekki háan hita. 
Síðan er hægt að hækka hitann áður 
en bómullarflíkur og 
fatnaður úr hör 
er straujaður.
Auðveldara 
er að 
strauja 
ef svo-
lítill raki er 
í fatnaðin-
um. Ekki má 
gleyma að 
láta vatnið 
renna úr 
gufustrau-
járninu eftir 
að það hefur verið notað. Annars 
er hætta á að vatnið leki í gegn og 
skemmi straujárnið að innan.

Straujaðu fyrst 
viðkvæmu flíkurnar Grillpartíið getur auðveldlega 

breyst í miður skemmtilega sam-
komu fái veislugestirnir illt í mag-
ann vegna þess að ekki hefur tekist 
vel til við grillið. Á vef Matvæla-
stofnunar Íslands og sænsku mat-
vælastofnunarinnar eru gefin ýmis 
góð ráð við grillun til að draga úr 
líkunum á matarsýkingu.

1Mikilvægt er að kjöt sem hefur 
verið fryst sé orðið vel þítt þegar 

það er sett á grillið. Ef frostið er til 
dæmis ekki alveg farið úr kjúkl-
ingnum getur hann verið hálfhrár 
að innan þótt hann sé vel grillaður 
að utan. Þá er hætta á að bakteríur, 
sem gera verður ráð fyrir að séu í 
kjúklingnum, drepist ekki.

2Á heilum kjötstykkjum og sneið-
um eru bakteríur fyrst og fremst 

á yfirborði. Þær drepast þess vegna 
fljótt við grillun þótt kjötið sé ekki 
gegnsteikt. Bakteríur dreifast hins 
vegar um allt kjötið þegar það er 
hakkað. Þess vegna er nauðsynlegt 
að gegnsteikja hamborgara og aðra 
rétti úr hakki. Hið sama gildir um 
hráar pylsur.

3Þegar kjötið hefur verið grillað á 
ekki að pensla það með krydd-

legi sem það var í á meðan það var 
hrátt. Það geta nefnilega verið bakt-
eríur úr kjötinu í kryddleginum. Það 
á heldur ekki að nota hann við sósu-
gerð. Ef menn vilja nota kryddlög-
inn við sósugerð á að taka svolítið 
af honum til hliðar áður en kjötið 
er lagt í hann.

4Til að koma í veg fyrir kross-
mengun á ekki að nota sömu 

tangir, hnífa, ílát og bretti og önnur 
áhöld fyrir grillaða matinn og notuð 
voru fyrir hráa matinn. Á sama hátt 
þarf að tryggja að kjötsafi af hráu 
kjöti berist ekki á hrásalat eða 
annað meðlæti.

5Gleymdu ekki að þvo þér um 
hendurnar áður en þú ferð að 

handleika matinn. Það má heldur 
ekki gleyma að þvo sér strax um 
hendurnar eftir að hafa snert hrátt 
kjöt. Hætta á krossmengun minnkar 
verulega með handþvotti.

6Brenni maturinn geta myndast 
skaðleg og krabbameinsvald-

andi efni. Þess vegna er mikilvægt 
að skera frá alla brennda hluta áður 
en matvælanna er neytt.

7Teflon á ekki að nota þegar grill-
að er, hvorki sem grillgrindur 

né áhöld. Teflon er úr efninu PTFE 
sem bráðnar við hitastig yfir 300 
gráðum. Það er talið skaðlegt berist 
það í líkamann.

8Það er góð regla að taka grillið 
í gegn á vorin og þrífa það 

almennilega. Jafnframt þarf að 
þrífa grillið eftir hverja notkun. Fita, 
sem setið hefur á grindum og lekið 
niður, brennur næst þegar grillað er 
og þá myndast skaðleg efni sem geta 
sest á matvælin.
ibs@frettabladid.is

Góð ráð fyrir grillpartíið
Huga þarf að réttri meðferð matvæla og notkun íláta þegar slá á upp grillveislu. Til að koma í veg fyrir kross-
mengun á ekki að nota sömu tangir og önnur áhöld fyrir grillaða matinn og notuð voru fyrir hráa matinn.

Langar þig að breyta til heima en ert 
ekki alveg viss um hvaða litur passar 
best á veggnum eða hvort þú eigir 
að fá þér hornsófa? Með Homestyler 
Interior Design appinu tekurðu 
einfaldlega mynd með símanum 
af herbergi heima hjá þér og notar 
hana svo til að máta mismunandi 
liti á veggina, eða hvernig einhver 
ákveðinn stóll myndi passa inn hjá 
þér.

Þú þarft ekki að eyða óþarfa 
pening til að þróa innanhússhönnun 
heima hjá þér lengur. Architectural 
Digest hefur sagt að ekki sé hægt að 
lifa án þessa hönnunar-snjallsíma-
forrits.

neytendur

Mælt er með því að kjötinu sé aðeins snúið einu sinni þegar grillað er. Þá helst safinn í kjötinu betur í því. NORDICPHOTOS/GETTY
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Klæðskerasniðin fyrir þá sem þurfa 

gleraugu til að sjá bæði vel frá sér 

og nær sér. Hægt er að breyta 

uppsetningunni á glerinu eftir því hvort 

þú ert í mikilli lestrarvinnu eða þarft 

að nota fjarlægðarstyrkinn meira.

Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
S: 587 2123

FJÖRÐUR      
S: 555 4789

SELFOSS   
S:482 3949

Víða má kaupa leiktæki sem ætluð 
eru til einkanota, svo sem í leik-
fangaverslunum, stórmörkuðum 
og byggingavöruverslunum, sem 
uppfylla ekki kröfur um öryggi leik-
vallatækja, að því er greint er frá á 
vef Umhverfisstofnunar.

Bent er á að upplýsingar um 
öryggiskröfur megi finna á vefsíðu 
Neytendastofu. Þar komi meðal 
annars fram að á leikvöllum þar 
sem kaðlar, háir kastalar og renni-
brautir eru sé nauðsynlegt að vara 
við kyrkingar- og fallhættu. Þetta 
eigi við um öll leiktæki.

Bent er á að í þeim tilfellum 
þar sem keyptar hafi verið rólur 
sem ekki uppfylla kröfurnar megi 
í mörgum tilfellum auka öryggi 
þeirra með viðbótarbúnaði. Nán-
ari upplýsingar má finna á vef 
Umhverfisstofnunar.

Leiktæki 
uppfylli 
öryggiskröfur

Upplýsingar um öryggiskröfur eru á 
vefsíðu Neytendastofu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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„Bankar þurfa að hugsa hvernig þeir 
komist af í nýjum heimi,“ segir fyrir
lesarinn Rohit Talwar sem fjallaði 
um fjármálakerfi framtíðarinnar 
á Fjármáladeginum í síðustu viku. 
Tawlar segir gífurlegar tæknifram
farir eiga sér stað í fjármálakerfinu 
og að fjármálafyrirtæki þurfi annað
hvort að aðlagast eða eiga á hættu 
að verða úrelt.

Tawlar bendir á að samkeppnis
forskot banka á mörgum sviðum 
sé að hverfa. Til að mynda bjóði 
fyrirtæki á borð við Transferwise 
300 prósent ódýrari greiðslu
miðlun en alþjóðleg kortafyrir
tæki.

„Það er auðveldara og ódýrara 
en áður að koma inn á markaðinn 
sem hefur í för með sér að nýir 
aðilar komi inn á hann, stór
fyrirtæki á borð við Face
book, Google, Apple, 
jafnvel bílaframleið
endur, munu segja: 
Af hverju getum 
við ekki verið 
banki?“ segir 
Talwar.

Milliliðir í fjármálakerfinu muni fá 
minna í sinn hlut. „Það verður mun 
minni hagnaður í virðiskeðjunni, 
allir munu þéna minna og bank
arnir munu þurfa að hugsa: Hvernig 
endursköpum við viðskiptamódel 
okkar í þessum heimi?“

Tækifærin fyrir fjármálafyrir
tækin séu engu að 

síður víða, takist þeim að breyta 
hugarfari sínu, til að mynda geti 
bankar sinnt fimm til sexfalt fleiri 
viðskiptavinum í gegnum fjar
bankaþjónustu miðað við hefð
bundna bankaþjónustu.

„Það verða stórkostleg tækifæri 
en þau verða öðruvísi en í dag. 
Eitt stærsta tækifærið er eitthvað 
sem enginn er að nýta í dag. Flestir 
bankar líta enn svo á að þeir sjái 
um peninga fólks, en þú og ég erum 
mun verðmætari en bara pening
arnir okkar. Við söfnum flugpunkt
um, það er hægt að skipta á per
sónulegum upplýsingum, þú gætir 
viljað leigja út svefnherbergið þitt á 
Airbnb, geymsluna þína til Amazon 
eða stæðið þitt til þeirra sem vilja 
leggja þar eða vera bílstjóri hjá Uber 
hluta af degi,“ segir Tawlar.

„Það eru stórkostleg tækifæri fyrir 
þá sem hafa aðgang að þessu upp
lýsingaflæði, ég kaupi marga hluti, 
en bankinn er ekki að hjálpa,“ segir 
hann. Fyrirtæki á borð við Facebook 

og Google séu hins vegar að hugsa 
hvernig þau geti nýtt sér þessi 

tækifæri. – ih

„Ég held að nægilega mörg dæmi 
styðji það að háskólamenntaðir í 
dag hafi ekki sömu tækifæri og þeir 
höfðu áður, bæði hvað varðar val um 
starf og laun,“ segir Ásgeir Jónsson, 
dósent við Hagfræðideild Háskóla 
Íslands. Hann heldur fyrirlestur um 
stöðu ungs háskólafólks á vinnu
markaði á opnu málþingi BHM í dag.

Miðgildi tekna þeirra sem eru  á 
milli tvítugs og þrítugs hefur lækkað 
verulega frá hruni, miðað við aðra 
aldurshópa. Samhliða því hefur 
hlutfall atvinnulausra með háskóla
menntun tvöfaldast. Ásgeir telur að 
hægt sé að fullyrða að staða ungra 
háskólamenntaðra á vinnumarkaði 
á Íslandi sé orðin verri en hjá fyrri 
kynslóðum.

Ásgeir bendir á að vandamálið 
eigi ekki eingöngu við um Ísland 
heldur um heila kynslóð, „þús
aldar kynslóðina“ svokölluðu 
(e. mill ennials), sem er á aldrinum 
18 til 35 ára í dag. „Þetta er ekki 
alveg jafn slæmt hér og í Banda
ríkjunum þar sem miðgildi tekna er 
hið sama fyrir fólk og upp úr 1980,“ 
segir Ásgeir.

„Þessar ungu kynslóðir hafa verið 
að dragast aftur úr. Gögn benda til 
þess að þetta fólk fái lægri byrj
unarlaun og að það hafi ekki fengið 
launahækkanir með auknum starfs
aldri eins og hefur áður þekkst. Það 

virðist vera að fólk sé að fá minna 
sérhæfð störf, töluvert af störfum 
sem ungt fólk fær núna er í þjón
ustu, verslunar og veitingageir
anum,“ segir Ásgeir.

„Það eru ýmsar skýringar á þessu, 
þetta tengist tæknibreytingum, 
minni framleiðni og lægra fjár
festingarstigi í vestrænum heimi 

eftir kreppu. Ég tengi þetta líka við 
höftin á Íslandi. Það getur eiginlega 
ekkert alþjóðlegt fyrirtæki starfað á 
Íslandi vegna þessara hafta, ég held 
að höftin muni lækka ævitekjur 
ungs fólks allverulega,“ segir Ásgeir.

Karl Sigurðsson, sérfræðingur hjá 
Vinnumálastofnun, segir atvinnu
leysi ungs háskólamenntaðs fólks 
vera áhyggjuefni. „Áherslan á 
háskólamenntaða hefur aukist 
smátt og smátt,“ segir Karl.

„Þróun hefur átt sér stað frá 
hruni. Ástæðan er tvíþætt, í fyrsta 
lagi fjölgar háskólamenntuðum á 
vinnumarkaði nokkuð hratt og þar 
af leiðandi er eðlilegt að þeim fjölgi 
á atvinnuleysisskrá líka samhliða, 
eða verði hærra hlutfall. Það er að 
hluta til skýringin. Þetta skýrist líka 
af því að þau störf sem hafa orðið 
til á vinnumarkaði síðustu ár hafa 
verið þjónustustörf og afgreiðslu
störf, sem krefjast ekki slíkrar 
menntunar,“ segir hann.

Karl telur að færri störf hafi orðið 
til fyrir háskólamenntaða bæði 
vegna aðhalds hjá ríkinu hvað varð
ar heilbrigðis og félagsþjónustu, og 
vegna minni nýsköpunar í atvinnu
lífinu. „Almennt hafa ekki orðið til 
nægilega mörg störf á fjölbreyttum 
vettvangi, nema í ferðaþjónustu og 
byggingariðnaði,“ segir Karl Sig
urðsson. saeunn@frettabladid.is 

25%

Þúsaldar-bölvunin  
virðist ríkja á Íslandi
Hlutfall atvinnulausra með háskólamenntun hefur tvöfaldast frá hruni. Dósent 
við Hagfræðideild Háskóla Íslands segir stöðu háskólamenntaðra á vinnumark-
aði fara versnandi. Ungt fólk fái lægri byrjunarlaun og ekki launahækkanir.
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Breska tískufyrirtækið Burberry 
tilkynnti í gærmorgun að tekjur 
hefðu dregist saman um eitt pró
sent á síðasta ári og að hagnaður 
fyrirtækisins fyrir skatt hefði lækk
að um sjö prósent milli ára.

Tilkynnt var að fyrirtækið ætlaði 
að lækka árlegan kostnað sinn um 
100 milljónir punda, jafnvirði 18 
milljarða íslenskra króna, meðal 
annars með því að einfalda fram
leiðsluferlið. Á sama tíma mun það 
fjárfesta fyrir 10 milljónir punda, 
1,8 milljarða króna, á þessu ári og 
25 milljónir punda, 4,4 milljarða 

króna, á næsta ári í verslunum og 
stafrænu umhverfi.

Forsvarsmenn Burberry segja 
tölurnar endurspegla erfitt ástand á 
lúxusvörumarkaði. Talið er að Kín
verjar beri ábyrgð á 29 prósentum 
af heildarsölu á þeim markaði, og 
því hafi samdráttur í Kína á undan
förnu misseri dregið verulega úr 
sölu. Frá árinu 2010 til 2014 óx lúx
usvörumarkaðurinn um að meðal
tali sjö prósent á ári. Forsvarsmenn 
Burberry telja þó að einungis nokk
urra prósenta vöxtur verði á þeim 
markaði á næstu árum. – sg

Hagnaður Burberry 
dregst verulega saman

Fjármálafyrirtæki aðlagist eða hverfi

Rohit Talwar 
segir stór-
kostleg tæki-

færi að verða 
til í fjármála-

kerfinu. 

Frá sýningarpöllum Burberry á síðasta ári. FRéTTaBlaðið/GeTTy

viðskipti

Launamiðgildi eru þau laun sem eru í 
miðjunni sé launum allra í ákveðnum hópi 
raðað frá þeim hæstu til þeirra lægstu.
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Umsóknarfrestur 15. júní 

Lýst er eftir umsóknum um styrki úr Æskulýðssjóði. Hlutverk 
sjóðsins er að styrkja verkefni á vegum æskulýðsfélaga 
og æskulýðssamtaka.
Umsóknareyðublöð og leiðbeiningar er að finna 
á rannis.is. Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi 
fyrir kl. 17.00 mánudaginn 15. júní 2016.
Nánari upplýsingar veitir
Andrés Pétursson,
andres.petursson@rannis.is,
sími 515 5833.

Æskulýðs-
sjóður

Þau störf sem hafa 
orðið til á vinnu-

markaði síðustu ár hafa 
verið þjónustustörf og 
afgreiðslustörf.
Karl Sigurðsson, 
sérfræðingur hjá 
Vinnumálastofnun

Ég held að höftin 
muni lækka ævi-

tekjur ungs fólks allverulega.
Ásgeir Jónsson, dósent 
við Hagfræðideild 
Háskóla Íslands 

samdráttur 
hefur ríkt á lúxus-
vörumarkaði vegna 
kreppu í kína.
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Það sem svífur í loftinu 
getur valdið öldrun húðar.

Clarisonic hreinsar 
mengun sem  
veldur ótímabærri  
öldrun 30x betur*  
en hreinsun með 
höndum eingöngu.

HREINSUN MEÐ HÖNDUM

Litaðar mengunaragnir sjáanlegar á húðinni.

HREINSUN MEÐ CLARISONIC

*Myndin sýnir hreinsun mengunaragna, þar sést að  
Clarisonic hreinsar 30x betur en hefðbundin húðhreinsun

#1 Hreinsitækið sem 
húðsjúkdómalæknar 
í Bandaríkjunum 
mæla með.

Clarisonic kynning
í Hagkaup Kringlunni og Smáralind 

19. - 25. maí.
NÝJUNG: 
Clarisonic Smart Profile er nýtt tæki sem má nota á andlit, 
líkama og fætur. Með tækinu fæst 11x betri hreinsun en 
með höndum eingöngu (hreinsar mengun 30x betur),  
opnar húðholur dragast saman, húðin verður þéttari  
og jafnari ásamt því að hún tekur betur við virkum  
efnum úr húðvörum.

Mengunaragnir mun minni en  
húðholur eru næstum alls staðar.

20% afsláttur af öllum  
Clarisonic vörum á kynningu.
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Hátindar á ferli Helga — San Francisco ballettinn 
@ Harpa, Eldborg — 5 sýningar

Ashkenazy ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands  
& verðlaunapíanistanum Jean-Efflam Bavouzet 
@ Harpa, Eldborg — 25. maí, kl. 19:30

Play — Sidi Larbi Cherkaoui & Shantala Shivalingappa 
@ Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið — 31. maí, kl. 19:30

UR_ — Kammerópera eftir Önnu Þorvaldsdóttur 
@ Harpa, Norðurljós — 4. júní, kl. 20:00 

Berlinde De Bruyckere 
@ Listasafn Íslands — 21. maí—4. september 

Mistakasaga mannkyns 
@ Gamla bíó — 2. júní, kl. 20:00

The Mosaic Project — Terri Lyne Carrington 
@ Harpa, Eldborg — 5. júní, kl. 20:00
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FlexN Iceland 
@ Brim–húsið — 21. maí, kl. 20:00 

Icelandair Hotels
Stoltur bakhjarl Listahátíðar

21. maí — 5. júní 

Miðasala og dagskrá  
á www.listahatid.is
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Hátindar á ferli Helga — San Francisco ballettinn 
@ Harpa, Eldborg — 5 sýningar

Ashkenazy ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands  
& verðlaunapíanistanum Jean-Efflam Bavouzet 
@ Harpa, Eldborg — 25. maí, kl. 19:30

Play — Sidi Larbi Cherkaoui & Shantala Shivalingappa 
@ Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið — 31. maí, kl. 19:30

UR_ — Kammerópera eftir Önnu Þorvaldsdóttur 
@ Harpa, Norðurljós — 4. júní, kl. 20:00 

Berlinde De Bruyckere 
@ Listasafn Íslands — 21. maí—4. september 

Mistakasaga mannkyns 
@ Gamla bíó — 2. júní, kl. 20:00

The Mosaic Project — Terri Lyne Carrington 
@ Harpa, Eldborg — 5. júní, kl. 20:00
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Brýn verkefni bíða næstu ríkisstjórnar: Gjaldfrjáls 
heilbrigðisþjónusta, aukin hlutdeild almennings í 
auðlindaarðinum, ný stjórnarskrá, jafnrétti til náms, 
úrbætur í húsnæðismálum og efling atvinnulífs sem 
skapar fjölbreytt störf fyrir fólk sem flýr nú land. Um 
þessi verkefni getur stjórnarandstaðan sameinast og 
myndað bandalag fyrir næstu kosningar. Við erum 
sammála um brýnustu verkefnin. Næstu kosningar 
snúast um valið milli sérhagsmuna og almannahags-
muna. Íhald eða umbætur. Kyrrstöðu eða framþróun.

Fyrir sextán árum sameinaðist fólk um grunngildin, 
um aukinn jöfnuð, lýðræðisumbætur, femínisma og 
frjálslyndi. Verkefnið sem þá hófst var kennt við sam-
fylkingu. Nú þarf að stilla saman strengi þessara afla á 
nýjan leik og skapa valkost við hægri-íhaldsstjórn. Á 
grundvelli samvinnu eigum við að stækka hópinn og 
ná betri árangri.

Stjórnmálaflokkar eiga að vera í sífelldri þróun. 
Nútímaleg hreyfing á að vera hópur fólks sem er sam-
mála um grunngildi en notar opna og lýðræðislega far-
vegi til samtals og ákvarðanatöku. Samskiptamiðlar og 
flæði upplýsinga opna fyrir betri tengsl grasrótar og 
þingmanna. Þannig opnast sífellt fleiri möguleikar til 
að nýta visku fjöldans til ákvarðanatöku.

Þá eiga stjórnmálahreyfingar að opna sig betur fyrir 
almenningi. Skrifstofa stjórnmálahreyfingarinnar á 
að vera á jarðhæð við fjölfarna götu þar sem er vítt til 
veggja og hátt til lofts. Dýnamískt umhverfi með kaffi-
húsi og félagsmiðstöð. Einhvers konar nýsköpunarhús 
stjórnmálanna. Neistaflug og nýjungar. Stjórnmála-
hreyfingar mega ekki staðna heldur eiga þær sífellt að 
leitast við að ná sem bestu sambandi við almenning.

Ég vil að jafnaðar- og félagshyggjufólk horfi til fram-
tíðar og marki sér nýtt upphaf á nýjum forsendum. 
Þannig megi laða að nýtt fólk með hugmyndir. Ég hef 
talað fyrir nýju nafni á endurnýjaðri hreyfingu. Það er 
ekki aðalatriðið en er eðlilegur og sjálfsagður hluti engu 
að síður. Það sendir skýr skilaboð til umhverfisins og til 
okkar sjálfra um að við ætlum okkur að byrja á nýjum 
stað. Stjórnmálahreyfing jafnaðar- og félagshyggjufólks 
mun ætíð vera til. Nú tel ég tímabært að gera breytingar 
á starfi hennar og þróa hana áfram.

Nýir tímar á gömlum grunni

Á grundvelli 
samvinnu 
eigum við 
að stækka 
hópinn og ná 
betri árangri.

Magnús Orri 
Schram
varaþingmaður 
og frambjóðandi 
til formanns  
Samfylkingarinnar

Staðsetning: Húsnæði ÍSÍ Laugardal Engjavegi 6
Fimmtudaginn 19. maí kl 19.30
Fyrirlesarar:
• Þorvaldur Skúli Pálsson, doktor í sjúkraþjálfun við Háskólann í Álaborg
• Steffan Christensen doktorsnemi í sjúkraþjálfun við Háskólann í Álaborg
• Sigríður Zoega, sérfræðingur í hjúkrun á Landspítala Háskólasjúkrahúsi

Frítt inn og allir velkomnir, sérstaklega þeir sem glíma við langvinna stoðkerfisverki

Sambærilegt fræðslukvöld verður haldið  
á Akureyri mánudaginn 23. maí kl 20.00 
á Bjargi endurhæfingu (Sjálfsbjörg)  
Bugðusíðu 1.

Stoðkerfisverkir, af hverju og hvað er til ráða?
Fræðslukvöld fyrir almenning

Yngstu kjósendurnir
Eftir að Ólafur Ragnar Grímsson 
lýsti því yfir í nýársávarpi að 
hann hygðist ekki gefa kost á sér 
í forsetaembættið að nýju var 
umræðan um forsetakosning-
arnar fremur óspennandi. Með 
framboði Guðna Th. Jóhannes-
sonar og Davíðs Oddssonar gjör-
breyttist landslagið. Það er án efa 
erfitt fyrir mann sem kominn er 
á miðjan aldur, eins og Guðna, að 
nálgast yngstu kjósendurna sem 
eru á framhaldsskólaaldri. Það er 
vafalítið enn erfiðara fyrir Davíð, 
sem kominn er á eftirlaunaaldur, 
að leika þann leik. Sá gamli er 
þó ekki dauður úr öllum æðum. 
Hann mætti í tvö fjölmiðlaviðtöl í 
gær sem bæði beindust að yngstu 
kjósendunum, og komst nokkuð 
vel frá þeim.

Strembin stjórnarmyndun
Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi 
ritstjóri, veltir fyrir sér mögu-
leikanum á samstarfi VG og 
Sjálfstæðisflokksins að loknum 
kosningum í færslu á vef sínum. 
Allar líkur eru á að núverandi 
stjórnarflokkar nái ekki að 
halda meirihluta. Skoðana-
kannanir benda hins vegar til að 
VG og Sjálfstæðisflokkurinn nái 
meirihluta. Styrmir bendir á að 
flokkarnir eigi meira sameigin-
legt en virðist í fyrstu. Formann 
VG skortir þó fullkomlega áhuga 
á samstarfi við sjálfstæðismenn. 
Haustkosningarnar verða spenn-
andi. Og stjórnarmyndunin ekki 
síður. jonhakon@frettabladid.is

Stundum er borin á borð slík vitleysa í opin-
berri umræðu að manni fallast hreinlega 
hendur og veit ekki hvar maður á að byrja. 
Skrif af þessu tagi birtust í þessu blaði á dög-
unum í greininni „Hin stóra flétta hrægamma-
stjórnarinnar“.

Höfundarnir, Lýður Árnason læknir og Þórður Már 
Jónsson lögmaður, halda því fram að Íslendingar hafi 
að stórum hluta keypt kröfur í slitabú föllnu bankanna 
á eftirmarkaði og til þess hafi verið notað fé úr skatta-
skjólum. Engra heimilda er getið enda eru þessar stað-
hæfingar rangar. Kröfuskrár fyrir alla bankana liggja 
fyrir og samkvæmt ítarlegri greiningu Seðlabankans 
eru útlendingar raunverulegir eigendur um 95 prósenta 
allra krafna í slitabúin. Það voru bandarískir vogunar-
sjóðir sem voru fremstir í flokki við kaup á kröfum á 
eftirmarkaði. Þessir sjóðir og félög í eigu þeirra eru í dag 
stærstu hluthafar fyrirtækjanna sem reist voru á grunni 
föllnu bankanna eftir nauðasamninga.

Þá er því haldið fram að ríkissjóður hafi farið á mis 
við 300 milljarða króna „vegna þess að ríkisstjórn 
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks ákvað að semja við 
kröfuhafa um stöðugleikaframlög í staðinn fyrir að 
leggja á stöðugleikaskatt“. Að sama skapi hefðu kröfu-
hafarnir hagnast um þessa sömu fjárhæð. Stöðugleika-
framlögin skila ríkissjóði allt að 500 milljörðum króna. 
Með þessum framlögum komu fjármunir til ríkisins 
sem voru ekki fastir í hendi og fáir töldu raunar að 
hægt væri að fá frá slitabúunum. Samtímis var kröfu-
höfum gert skylt að tryggja langtíma fjármögnun nýju 
bankanna í erlendri mynt. Þá var málsóknaráhætta 
ríkissjóðs sem fylgdi stöðugleikaskattinum aftengd og 
tvær flugur þannig slegnar í einu höggi.

Í greininni var líka fullyrt að í fyrirhuguðu aflands-
krónaútboði Seðlabankans myndu „íslenskir hræ-
gammar“ geta skipt krónum sínum og „fá í staðinn 
gjaldeyrisvarasjóð Íslands sem mun þá að öllum 
líkindum enda í skattaskjólum“. Í fyrsta lagi er hluti 
forðans notaður í fyrirhuguðu útboði sem getur náð 
til allt að 300 milljarða aflandskrónaeigna en gjald-
eyrisforði Seðlabankans var 736 milljarðar króna í lok 
mars. Í öðru lagi eru þetta ekki einkum Íslendingar sem 
taka þátt enda eru eigendur aflandskróna að stærstum 
hluta fjórir erlendir fjárfestingarsjóðir sem munu þurfa 
að þola tuga prósenta afföll krónueigna sinna. Í þriðja 
lagi stefna stjórnvöld að því að samtímis útboðinu fái 
Seðlabankinn stjórntæki, að öllum líkindum bindi-
skyldu, til að stemma stigu við innflæði kviks áhættu-
fjármagns.

Össur Skarphéðinsson alþingismaður deildi 
umræddri grein á Facebook í vikunni. Það segir mér 
enginn að Össur viti ekki betur enda hefur hann sem 
þingmaður fylgst náið með þessari vinnu allri frá upp-
hafi. Það er að mínu mati óábyrgt af alþingismönnum 
að afvegaleiða umræðu um mikilvæg mál. Barack 
Obama sagði við útskriftarathöfn í Rutgers-háskóla sl. 
laugardag að í stjórnmálum og í lífinu sjálfu gilti sama 
lögmálið, fáfræði væri ekki dyggð. Það er ábyrgðarhluti 
að kynna rugl sem staðreyndir. Maður gerir líka þá 
kröfu til menntaðs fólks að það kynni sér málin áður 
en það ryðst fram á ritvöllinn.

Steypa leiðrétt

Kröfuskrár 
fyrir alla 
bankana 
liggja fyrir og 
samkvæmt 
ítarlegri grein-
ingu Seðla-
bankans eru 
útlendingar 
raunverulegir 
eigendur um 
95 prósenta 
allra krafna í 
slitabúin.
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Menn gera mismikið gagn 
hver á sínum vettvangi. 
Allir þekkja þetta. Flestir 

gera gagn. Suma langar að gera gagn 
en þeir valda því ekki, kunna ekki 
tökin, hafa e.t.v. ekki verksvit, flækj-
ast bara fyrir. Aðrir hafa jafnvel 
ekki löngun til að gera gagn, ekki 
frekar en unglingur sem nennir 
ekki að taka til í herberginu sínu. 
Gagnsleysingjar eru ýmist virkir 
eða óvirkir. Ekki er langur vegur frá 
virkum, skeleggum gagnsleysingj-
um til einbeittra skemmdarvarga, 
en látum þá liggja milli hluta að 
sinni. Hér skulum við skoða virka 
og óvirka gagnsleysingja á vettvangi 
stjórnmálanna.

Gegn umbótum á fyrri tíð
Byrjum á einföldu dæmi svo ekkert 
fari á milli mála. Þeir sem börðust 
gegn afnámi þrælahalds á sinni tíð 
voru gagnsleysingjar. Þeim bar að 
sjá og skilja að þrælahald var rangt 
og hlaut því að víkja fyrir frelsi. Þeim 
bar að sjá að barátta þeirra gegn 
afnámi þrælahalds var leiktöf sem 
olli ómældum þjáningum og kostaði 
t.d. 620.000 bandarísk mannslíf í 
borgarastyrjöldinni 1861-1865.

Þeir sem börðust gegn Jóni 
Sigurðssyni forseta og umbótastarfi 
hans hér heima voru yfirleitt gagns-
leysingjar, sumir óvirkir, þvældust 
bara fyrir, en aðrir voru virkir eins 
og Grímur Thomsen skáld sem 
beitti sér af miklu afli í baráttunni 
gegn Jóni, jafnvel út yfir gröf og 
dauða. Grímur birtist ljósklæddur í 
útför Jóns og Ingibjargar og sagði þá: 
„Ég vildi sjá hann grafinn.“ Grímur 
var að sönnu gott skáld en hann var 
gagnslaus í íslenzkri pólitík, allur 
á bandi Dana. Ég tel andstæðinga 
dr. Valtýs Guðmundssonar um 
aldamótin 1900 að ýmsu leyti verð-
skulda sömu gagnsleysiseinkunn og 
andstæðingar Jóns forseta eins og ég 
hef áður lýst, en það er flóknara mál.

Sérstaða VG
Nútíminn vitnar um hliðstæða 
gagnsleysingja. Hér verður eitt 
dæmi látið duga. Dæmið er valið 
af góðum hug þótt það muni vísast 
strjúka sumum lesendum mínum 
andhæris. Svo verður þá að vera. 
Dæmið helgast af því að Vinstri 
hreyfingin – grænt framboð (VG) 
hefur þá sérstöðu meðal flokka á 
Alþingi að forverar flokksins tóku 
engan þátt í hermanginu, þing-
menn flokksins hafa þegið lítið 
fé af fyrirtækjum skv. skýrslum 
Ríkisendurskoðunar, enginn 
þeirra birtist á lista rannsóknar-
nefndar Alþingis yfir tíu þing-
menn sem skulduðu bönkunum 
100 m.kr. eða meira hver um sig 
fyrir hrun, og þeir koma hvergi 
fyrir í Panama-skjölunum. Ætla 
mætti að flokkur með svo skýra 
sérstöðu í spillingarflórunni gengi 
óhræddur til leiks og hikaði ekki 
við að bjóða sérhagsmunahópum 
byrginn í samræmi við stefnu sína 
og sögu. Því er þó ekki að heilsa. 
Vandinn þekkist einnig í öðrum 
löndum. Vinstri flokkar annars 
staðar í Evrópu sæta ámæli fyrir að 
hafa brugðizt hugsjónum sínum, 
vanrækt gömul tengsl við vinnandi 
fólk og breytzt í hagsmunasamtök 
stjórnmálamanna.

Gegn umbótum nú
Skoðum nú málið lið fyrir lið, minn-
ug þess að VG gerði ýmislegt gagn 
í ríkisstjórn með Samfylkingunni 
2009-2013 og í samráði við AGS.
l Löngu tímabærum skipu-

lagsumbótum í landbúnaðar-

Gagnsleysingjar
Þorvaldur 
Gylfason
prófessor

Í dag

Fimmtudag - Föstudag 10 - 18

Laugardagur 10 - 16

Austurhraun 3, Garðabæ | www.cintamani.is

8.750 kr. 24.990 kr. 27.993 kr. 74.990 kr.

ARNDÍS 13.993 kr. 48.990 kr. RÍKHARÐUR 700 kr. 2.990 kr.

40-90% 
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AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM VÖRUM

19.-21. MAÍ

GOLF BUXUR

BIRGIR STEINGRÍMUR 

PRIMALOFT JAKKI

YLFA  6.993 kr. 15.990 kr.

BARNAJAKKI ÚR MJÚKRI SKEL

ÞRIGGJA LAGA SKEL

BOLUR

málum til að lækka matarverð 
hefur VG aldrei sýnt neinn 
áhuga, ekki einu sinni eftir 
hrun þegar fátækar fjölskyldur 
þurftu á matargjöfum að halda 
í áður óþekktu umfangi meðan 
a.m.k. einn kjúklingabóndinn 
hafði komið sér fyrir í skatta-
skjóli á Möltu. Þrjú til fjögur 
nauðungaruppboð hafa verið 
haldin á hverjum degi að jafnaði 
frá hruni, margir misstu heimili 
sín, en þingmenn VG sáu ekki 
ástæðu til að sinna tillögum 
um lækkun matarverðs í krafti 
aukinnar samkeppni.

l Réttlátri hlutdeild þjóðarinnar 
í arðinum af sjávarauðlindum 
sínum hefur VG ekki heldur sýnt 
neinn áhuga eins og ráða má 
af því að ríkisstjórn Samfylk-
ingarinnar og VG 2009-2013 lét 
málið afskiptalaust þvert á fyrri 

fyrirheit. Þótt 83% kjósenda lýstu 
stuðningi við auðlindir í þjóðar-
eigu í þjóðaratkvæðagreiðslunni 
um nýju stjórnarskrána 2012 lyfti 
þingflokkur VG ekki fingri henni 
til bjargar í þinginu 2012-2013 
eins og Þráinn Bertelsson þv. 
þingmaður VG hefur lýst í Tíma-
riti Máls og menningar.

l VG hefur ekki tekið undir til-
lögur um varnir gegn lausagöngu 
búfjár þótt ofbeit á almenn-
ingum og uppblástur af hennar 
völdum hafi löngum verið ein 
alvarlegasta umhverfisplága 
landsmanna. Nýja stjórnarskráin 
tekur á vandanum, en þingmenn 
VG láta sér fátt um finnast.

l VG lét það viðgangast í ríkis-
stjórn 2009-2013 að tillaga til 
þingsályktunar um rannsókn á 
einkavæðingu bankanna var ekki 
samþykkt fyrr en eftir dúk og 

disk og henni var ekki hrundið 
í framkvæmd, enda örlar ekki 
enn á þeirri rannsókn sem þingið 
kvað á um.

l Þótt fyrir liggi skriflegir vitnis-
burðir um ólöglegar símahler-
anir fram á síðustu ár sjást þess 
engin merki að innanríkisráð-
herra VG 2009-2013 hafi reynt 
að lyfta hulunni af meintum lög-
brotum. Voru sumir samherjar 
hans í VG þó væntanlega meðal 
fórnarlambanna.

l Þótt fyrir liggi vitnisburðir um 
900 fölsuð málverk í umferð 
sjást þess engin merki heldur að 
menntamálaráðherra VG, nú for-
maður flokksins, hafi látið málið 
til sín taka í ráðherratíð sinni, 
heldur lét hún duga að fá sam-
þykkta þingsályktunartillögu 
um málið þegar hún var komin 
í öruggt skjól í gagnslausri 

stjórnarandstöðu 2013-2014. 
Ætli þeirri þingsályktun verði 
hrundið í framkvæmd frekar en 
hinni fyrri um bankana?

Gagnsleysisstefnan
Aðrir flokkar á Alþingi hafa ekki 
heldur úr háum söðli að detta, 
rétt er það, nema Píratar sem hafa 
heitið því að hafa hraðar hendur við 
að staðfesta nýju stjórnarskrána. 
Vinur minn einn, virtur sagnfræð-
ingur, segir: „Ég hef fylgst náið með 
stjórnarskrárferlinu, virði hugsjóna-
fólkið sem vill ganga lengst, en líka 
þá sem vilja miðla málum í anda 
raunsæis og áfangasigra.“ Í sönnum 
anda gagnsleysisstefnunnar virðist 
hann halda bæði með lambinu og 
ljóninu, bæði með Jóni forseta og 
Grími Thomsen. Ég vona hann nái 
áttum. Þessi grein er eiginlega opið 
bréf til hans.
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Samfylkingin var stofnuð til þess 
að hugsjónin um jöfnuð, frelsi 
og samábyrgð yrði sterkt afl í 

íslensku samfélagi. Hvort sem flokk-
urinn hefur mælst stór eða lítill hef ég 
talað fyrir samstarfi við önnur félags-
hyggjuöfl. Því að það þarf meirihluta 
til að stjórna.

Til að kjósendur hafi skýran valkost 
er samstaða stjórnarandstöðuflokk-
anna mikilvæg fyrir komandi kosn-
ingar. Það á ekki að bjóða kjósendum 
upp á baktjaldamakk eftir kjördag. 
Samfylkingin á að segja skýrt að 
atkvæði greitt flokknum sé atkvæði 
með samstarfi við félagshyggjuflokka 
en ekki við Sjálfstæðisflokkinn sem 

er ósamstarfshæfur vegna spillingar-
mála. Þá þurfum við að ná saman 
við aðra fyrir kosningar um hvernig 
stjórnarskrármálinu verði komið í 
heila höfn, svo að því megi treysta að 
ný ríkisstjórn ljúki því lykilverkefni.

Til lengri tíma
Algjör umskipti urðu í efnahags- og 
atvinnumálum á síðasta kjörtímabili 
sem margir njóta nú, þótt skiptingin 
þyrfti að vera jafnari. Af því getum 
við verið stolt, og verðum að muna 
að ekki verður allt gert á einu kjör-
tímabili. Til að endurvekja traust 
eigum við að einbeita okkur að fáum, 
stórum og aðkallandi verkefnum á 
stuttu kjörtímabili. Um leið hefjum 

við stefnumörkun og undirbúning 
framfaramála á sem flestum sviðum. 
Þau koma til framkvæmda í fram-
haldinu. Með því að hafa fyrsta kjör-
tímabilið stutt sýnum við það í verki 
að við vinnum málefnanna vegna en 
ekki valdanna. Mest er þó um vert að 
mynda ekki stjórn til einnar nætur 
eða eins kjörtímabils.

Brýnustu málin
Kosningarnar í haust snúast að veru-
legu leyti um heilbrigðismál og jöfn-
uð. Þrátt fyrir óhjákvæmilegan niður-
skurð á síðasta kjörtímabili tókst með 
samstilltu átaki heilbrigðisstarfsfólks 
og stjórnvalda að verja gæði þjónust-
unnar. Nú sýna mælikvarðar annað. 
Við blasir skortur á almennri heilsu-
gæslu, úr sér genginn Landspítali, 
alltof mikill kostnaður sjúklinga og 
krafa tugþúsunda um aukinn hlut 
heilbrigðisþjónustu í fjárlögum.

Til að standa undir aukinni vel-
ferð þarf að tryggja að samfélagið fái 
eðlilegan arð af sameiginlegum auð-
lindum og að efnafólk leggi meira af 

mörkum. Aukinn jöfnuður stuðlar 
að heilbrigðum vexti og vinnur gegn 
sóun. Einnig þarf að tryggja með 
lögum að aldraðir og öryrkjar fái 
sömu hækkanir og aðrir á sama tíma.

Auk stjórnarskrárinnar á þjóðin 
líka að fá þá þjóðaratkvæðagreiðslu 
um framhald aðildarviðræðna við 
ESB sem hún var svikin um eftir síð-
ustu kosningar. Lýðræðisumbætur 
má raunar hefja strax þar sem sam-
staða er um að lögfesta rétt almenn-
ings til að krefjast þjóðaratkvæðis um 
ákvarðanir Alþingis. Meðfram slíku 
ákvæði mætti afnema með lögum 
möguleikann á endalausu málþófi 
sem er þarflaus neyðarhemill ef 
fólkið í landinu getur hafnað málum. 
Þá myndi loks skapast starfhæft þing 
þar sem mál eru rædd og afgreidd eins 
og hjá siðuðu fólki.

Jöfnuður og réttlæti
Við eigum að ræða hvaða áföngum er 
hægt að ná strax og um leið hvaða mál 
þarf að vinna á lengri tíma. Fátækt 
barna, launajafnrétti, jafn réttur til 

náms og mannréttindi fatlaðs fólks 
eru dæmi um mál sem ekki verða 
leyst á einu kjörtímabili en mega ekki 
kyrr liggja. Fjármálakerfi fyrir fólk er 
einnig langtímaverkefni og við eigum 
að leita tillagna færustu sérfræðinga 
til að ná vaxtaokrinu niður. Við 
þurfum mennta- og atvinnustefnu 
um fleira en að flaka fisk og túrista svo 
fjölbreytt störf skapist fyrir nýjar kyn-
slóðir. Gjaldtaka af ferðamönnum til 
verndar náttúruperlum er gott dæmi 
um knýjandi verkefni sem ljúka má 
á fyrsta kjörtímabili, en friðlýsing 
miðhálendisins og árangur í loftslags-
málum tekur lengri tíma. Allt þetta 
og fleira til þarf framtíðarstjórnin að 
láta sig varða. Vegna þess að afl okkar 
sækjum við ekki til sérhagsmuna-
aflanna. Við sækjum það með lifandi 
þróun hugmynda um framfaramál 
fyrir almenning. Það sem skiptir máli 
er árangur. Með gagnsæi og heilindi 
að vopni náum við árangri í baráttu 
við spillingu, og með jafnaðarstefn-
una að leiðarljósi gerum við Ísland 
að réttlátara samfélagi.

Framtíðarstjórnin
Helgi Hjörvar
þingmaður  
Samfylkingar-
innar Samfylkingin á að segja skýrt 

að atkvæði greitt flokknum 
sé atkvæði með samstarfi við 
félagshyggjuflokka.

Í sumar á RÚV voru sýndar myndir 
af gyltum á básum og það fór allt 
á hvolf í samfélagsmiðlunum. 

Fáum hafði dottið í hug þrengslin 
og hörmungin sem þessar vesalings 
skepnur búa við. Þeirra veruleiki 
er að vera útungunarvélar, ekkert 
annað. Þær fá ekki að þefa af grís-
unum og þeir fara á spena í gegnum 
járngrindur. Þannig grindur eru 
ólöglegar í Svíþjóð og Bretlandi frá 

2013 og í ESB fyrir utan fyrstu fjórar 
vikur meðgöngunnar.

Ekkert svínabú á Íslandi uppfyllti 
kröfur um bættan aðbúnað gylta árið 
2014 samkvæmt skýrslu Matvæla-
stofnunar. Í reglugerð um velferð 
dýra frá 1.1. 2014 er bannað að hafa 
gyltur á básum nema á fengitíma og í 
kringum got en svínabændur fá samt 
allt að 10 ára aðlögunartíma! Ótrú-
legt! En þrátt fyrir alla umræðuna, 

öll stóru orðin sem féllu þá var met-
sala í sölu svínakjöts í október. Við 
hefðum átt að bindast samtökum og 
kaupa ekki svínakjöt nema aðbún-
aðurinn verði bættur og krefjast 
upprunamerkingar svo hægt verði 
að sniðganga afurðir þeirra fram-
leiðenda sem fara illa með dýrin sín.

Þetta er bara smáinnlegg í bar-
áttuna um velferð dýra. En það er af 
nægu að taka, t.d. geldingu grísa án 

deyfingar, halaklippingar, o.m.m.fl.
En það eru samt til bændabýli þar 

sem gylturnar hafa meira rými og 
geta aðeins hreyft sig. Ég skora á þá 
bændur að láta í sér heyra og hvort 
það sé hægt að versla við þá beint 
frá býli.

Fyrir þá sem vilja fræðast meira er 
hægt að fara inn á www.velbu.is, það 
eru samtök sem berjast fyrir velferð 
dýra í búskap.

Svín í verksmiðjubúskap
Guðrún Eygló 
Guðmundsdóttir
hjúkrunar-
fræðingur og 
áhugamaður 
um dýravernd

AF ÖLLUM 
FATNAÐI

TAX FREE
DAGAR
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

19.-22.
MAÍ

TAX FREE JAFNGILDIR 19,36% VERÐLÆKKUN. DAGANA 19. – 22. MAÍ 2016. GILDIR EKKI UM VÖRUR Á ÁÐUR LÆKKUÐU VERÐI. *GILDIR AÐEINS Á FATNAÐI.

ALLT FYRIR 
HLAUP, SUND, 
LÍKAMSRÆKT,   
FÓTBOLTA OG 

ÚTIVIST*
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NÚ Í VERSLUNUM NÁLÆGT ÞÉR

Nói Síríus kynnir:

Nóa
Lakkrís

Síríus
Rjómasúkkulaði

Rétta bragðið Sjálfbærni - Samfélagsábyrgð

Þegar tvær íslenskar hetjur sameinast gerist eitthvað stórkostlegt.

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

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

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



469  
kr.
pk.

Verð áður 589 kr. pk.
Pink Lady epli 8 stk. Frakkland

379  
kr.
kg

Verð áður 480 kr. kg
Rauð paprika, Spánn

Ferskt  alla daga

- 21%

- 20%

TILBOÐIN GILDA TIL 22. MAÍ - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS



- 15%

319kr.
stk.

Verð áður 379 kr. stk.
Tagliatelle pakki. Pestó rautt, grænt, með chili og  
hvítlauk, valhnetu og pipar og ítölskum kryddjurtum.  
Pastasósa með tómat og basil-, chili- og hvítlauk.

209kr.
stk.

Verð áður 249 kr. stk.
Spaghetti, lasagneplötur, Penne og Fusilli pasta

...og þú gætir unnið 
- sælkeraferð til London

Verslaðu Jamie Oliver vöru

Nánar á kronan.is

- Flug og hótel fyrir tvo/3 nætur

- 250 pund í peningum

- hádegismat á Jamie Oliver’s Italian

- kvöldverð á Jamie Oliver’s Fifteen

          afsláttur
af völdum vörum!

15%

- 15%

Viltu vinna!

TILBOÐIN GILDA TIL 22. MAÍ - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS



EN
GIN AUKAEFNI

100%
UNGNAUTAHAKK
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949
Grillborgarar með brauði 4stk .

Gott verð!

kr.
pk.

90g  -  469 kr. pk.
120g  -  599 kr. pk.
175g  -  849 kr. pk. 

alltaf 2 stk. í pakka

100% hamborgara-
búðin þín

1499kr.
pk.

2x hamborgari og brauð. 
Ostur, krydd og sósa fylgir líka með.

Fabrikkan á  
heima í Krónunni

389kr.
stk.

Fabrikkusósan, 300ml.

Nýtt!

2169kr.
stk.

Skyrterta Fabrikkunnar



 Hvítlaukur
og rósmarín

New York 
marinering

1459kr.
kg

Verð áður 2280 kr. kg
Lúxus úrbeinaðar grísakótilettur, Spánn

Hvítlauks
marinering

Kollagrill
marinering

Úrbeinaðar
grísakótilettur

- 36%

Ítölsk
marinering

Marinerað af 
    kjötmeistara Krónunnar

New York 
marinering

Íslenskt lambafile 
4666 kr. kg
3999 kr.

kg
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Sjötti oddaleikurinn um 
ÍSlandSmeiStaratitilinn  
Haukar og afturelding spila í 
kvöld hreinan úrslitaleik um 
Íslandsmeistaratitilinn í olís-deild 
karla í handbolta. Bæði liðin hafa 
unnið tvo útileiki í einvíginu. 
Þetta verður sjötti oddaleikurinn 
um Íslandsmeistaratitilinn í sögu 
úrslitakeppni karla. Valur vann 
ka á heimavelli 1995, Haukar 
unnu ka á útivelli 2001, ka vann 
Val á útivelli 2002, Haukar unnu 
Val á heimavelli 2010 og ÍBV vann 
Hauka á útivelli 2014. Útiliðin hafa 
því unnið þrjá af síðustu fjórum 
úrslitaleikjum um titilinn. „Þetta 
verður hörkuleikur en 
ég held að Hauk-
arnir taki þetta,“ 
sagði Patrekur 
jóhannesson 
um úrslitin í 
kvöld en það 
má lesa við-
tal við hann 
um leikinn 
inn á Vísi. 

Nýjast

Í dag
00.30 NBA: Cavs-Raptors Sport 

Olís-deild karla, oddaleikur
20.00 Haukar - Afturelding Ásvellir

Pepsi-deild kvenna 

Fylkir - ÍBV 1-3 
0-1 Rebekah Bass (9.), 0-2 Natasha Moraa 
Anasi (25.), 0-3 Lisa-Marie Woods (47.), 1-3 
Berglind Björg Þorvaldsdóttir (59.) 
 
Þór/KA - ÍA 4-0 
1-0 Sandra Stephany (31.), 2-0 Sandra María 
Jessen, víti (61.), 3-0 Sandra María (73.), 4-0 
Sandra María (89.) 
 
Valur - KR 1-1 
0-1 Ásdís Karen Halldórsdóttir (29.), 1-1 
Kristín Ýr Bjarnadóttir (87.) 
 
Selfoss - Stjarnan 1-3 
0-1 Harpa Þorsteinsdóttir (34.), 1-1 Guð-
munda Brynja Óladóttir (36.), 1-2 Katrín 
Ásbjörnsdóttir (61.), 1-3 Donna Key (90.+3) 
 
FH - Breiðablik 0-0 
 
 
Bæði Íslandsmeistarar Breiðabliks 
og Valur töpuðu óvænt stigum en 
Stjörnukonur eru einar með fullt hús 
eftir flottan sigur á Selfossi. nýliðar 
FH hafa náð í 4 stig í fyrstu tveimur 
umferðunum og eru í öðru til þriðja 
sæti töflunnar með Blikum  

Efri hluti 
Stjarnan  6
Breiðablik  4
FH  4 
ÍBV  3 
Þór /KA 3 

Neðri hluti 
Selfoss  3 
Valur  2 
Fylkir  1 
KR  1 
ÍA  0 

Evrópudeildin – úrslitaleikur 

Liverpool - Sevilla 1-3 
1-0  Daniel Sturridge (35.), 1-1  Kévin 
Gameiro (46.), 1-2 Coke (64.), 1-3 Coke (70.). 
Sevilla vann Evrópudeildina þriðja árið í röð 
og leikur í Meistaradeildinni 2016-17. 

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

Betra gripLægra veghljóð Minni eyðsla

Bless í bili, Liverpool. Ég 
þarf sumarfrí frá þessu liði. 
Reynum aftur í haust. Nýttu 
tímann vel, Jürgen.
Kristján Atli
@kristjanatli 

Sund Hrafnhildur lúthersdóttir 
skráði nafn sitt í sögubækurnar er 
hún varð fyrsti Íslendingurinn til að 
vinna til verðlauna á evrópumeist-
aramóti í 50 m laug. Það gerði hún 
þegar hún vann til silfurverðlauna á 
em í london í gær.

Hrafnhildur bætti Íslandsmet 
sitt í 100 m bringusundi í úrslita-
sundinu en hún kom þá í mark á 
1:06,45 mínútum og bætti það um 
tæpa hálfa sekúndu. Hún var 0,28 
sekúndum á eftir heimsmethafan-

um ruta meilutyte sem kom í mark 
á 1:06,17 mínútum.

meilutyte hafði yfirburði frá 
fyrsta sundtaki en Hrafnhildur náði 
að vinna verulega á hana á seinni 
50 metrunum með stórbrotnum 
endaspretti. Hrafnhildur var þriðja 
í snúningnum, á eftir hinni ítölsku 
martinu Carraro, en stakk svo alla 
keppinauta sína um silfrið af og 
veitti meilutyte verðuga keppni 
um gullið.

„Þrír metrar í viðbót og ég hefði 

Gaf allt sem ég átti í sundið
Hrafnhildur Lúthersdóttir náði sögulegum árangri þegar hún vann til silfurverðlaunâ á EM í sundi í Lond-
on í gær, á nýju Íslandsmeti. Er hún fyrsti íslenski sundmaðurinn sem vinnur til verðlauna á EM í 50 m laug.

Hrafnhildur með silfurverðlaunin sem hún fékk á EM í London í gær. Þetta eru fyrstu verðlaun íslensks sundmanns á EM í 50 metra laug. MyNd/HögNi BjöRN óMARSSON

náð henni,“ sagði Hrafnhildur í 
léttum dúr þegar Fréttablaðið náði 
tali af henni í gærkvöldi.

Hrafnhildur sagði að hún hefði 
eingöngu hugsað um sjálfa sig í 
úrslitunum í gærkvöldi. „Ég gerði 
bara allt sem ég gat og treysti bæði 
æfingunum mínum og þjálfuninni. 
Það gekk greinilega svona vel upp,“ 
segir hún.

„Ég var of mikið að fylgjast með 
rutu í undanrásunum og raun 
undan úrslitunum líka. Ég áttaði mig 
ekki á því að ég var ekki að synda 
mitt sund heldur fremur að fylgja 
henni. Það er betra fyrir mig að ein-
beita mér að mínu.“

Hún veit þó ekki hvernig á að 
útskýra magnaðan endasprett 
hennar en hún var meira en sek-
úndu á undan öllum öðrum kepp-
endum á seinni 50 metrunum.

„kannski var það bara hugsunin 
um að koma mér á verðlaunapall. Ég 
bara gaf allt sem ég átti.“

Á eftir sína sterkustu grein
Hrafnhildur fær lítinn tíma til að 
njóta árangursins því í morgunsárið 
hefjast undanrásir í 200 m bringu-
sundi sem hefur hingað til talist 
hennar sterkasta grein.

„Ég hlakka bara til og er spennt 
fyrir því. allir þjálfarar sem ég hef 
haft hafa talað um að 200 metrarnir 
eigi betur við mig. Vonandi geri ég 
jafn vel í dag, ef ekki bara betur.“

meilutyte keppir ekki í 200 
m bringusundi en í staðinn fær 
Hrafnhildur að etja kappi við hina 
dönsku rikke möller Pedersen sem 
er heimsmethafi í greininni. Þær eru 
saman í 4. riðli í dag og synda hlið 
við hlið á fjórðu og fimmtu braut.

„auk hennar eru margar ungar 
stelpur að koma upp og þetta verður 
því hörkukeppni,“ segir Hrafnhildur 
sem er vitanlega hæstánægð með 
árið hingað til.

Fer eins langt og ég get í Ríó
„Ég hef náð að taka jöfnum og 
góðum framförum og svo er stefnt 
að því að ná toppnum á Ólympíu-
leikunum í sumar,“ segir hún en 
miðað við árangur gærdagsins er 
eðlilegt að velta því fyrir sér hvort 
hún geti blandað sér í baráttu um 
verðlaun í ríó í sumar.

„Það var alltaf markmið mitt að 
ná þessum árangri á em og gera svo 
mitt besta á Ólympíuleikum. kom-
ast eins langt og ég get,“ segir hún.

„og það er alveg ljóst að það getur 
alltaf allt gerst á Ólympíuleikum. 
Þar eru alltaf einhverjir sem ná að 
koma á óvart og einhverjir sem 
verða góðir með sig og dala. Það 
er því ekkert útilokað,“ segir silfur-
konan Hrafnhildur lúthersdóttir.
eirikur@365.is

Það er alveg ljóst að 
það getur alltaf allt 

gerst á Ólympíuleikum.

Hrafnhildur Lúthersdóttir

3
verðlaun hafa íslenskar 
sundkonur unnið á EM í 
sundi á síðustu 5 mánuðum.
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„Allar vörur frá Incrediwear inni-
halda einstök virk efni sem blandað 
er saman við efnisþræðina. Virku 
efnin eru bambus (kola) trefjar og 
germaníum sem koma því til leiðar 
að blóðflæði á svæðinu eykst. Þetta 
aukna blóðfæði hefur síðan mjög já-
kvæð áhrif á líðan,“ segir Signý S. 
Skúladóttir, markaðsstjóri Heilsu. 

Hún útskýrir að með þessu 
minnki álag og þreyta sem leiði til 
minni sársauka. „Vörurnar henta 
mjög vel fólki með liðverki, íþrótta-
fólki undir miklu álagi og að sjálf-
sögðu öllum þeim sem finna fyrir 
þreytu eða eymslum.“

„Markmið Incrediwear er meðal 
annars að hjálpa íþróttafólki að ná 
enn betri árangri, en við höfum 
fengið frábær viðbrögð frá öllum 
sem hafa prófað þessar frábæru 
vörur,“ segir Þórhallur Baldurs-
son, sölustjóri Incrediwear. Hann 

segir vörurnar hljóta meðmæli sér-
fræðinga á heilbrigðissviði og séu 
meðal annars notaðar af afreks-
íþróttafólki um heim allan enda 
þróaðar út frá vísindalegum rann-
sóknum.

„Úrvalið er mjög mikið. Hjá 
okkur má finna ýmiss konar hlíf-
ar fyrir hendur og fætur, hlaupa-
buxur, hjólabuxur, bakbelti og alls 
konar sokka fyrir hinar ýmsu að-
stæður, bæði þykka og þunna,“ 
segir Þórhallur og bendir á að 
þykku sokkarnir innihaldi jafn-
framt merínóull. „Sokkarnir frá 
Incrediwear halda hita, minnka 
bólgur, róa þreytta fætur, og draga 
úr lykt þar sem þeir viðhalda réttu 
rakastigi.“

Incrediwear-vörurnar fást í Inter-
sporti Bíldshöfða, Útilífi Kringlunni 
og Útilífi Smáralind.

IncredIwear eykur blóðflæðI 
og mInnkar sársauka
Heilsa kynnir: Incrediwear eru hlífar og fatnaður með sérstaka virkni sem eykur blóðflæði og hitamyndun sem getur 
dregið úr sársauka, bólgum, stífleika og þreytu. Icrediwear getur hjálpað íþróttafólki að ná enn betri árangri.

„Markmið Incrediwear er meðal annars að hjálpa íþróttafólki að ná enn betri árangri,“ segir Þórhallur Baldursson, sölustjóri 
Heilsu.

Sporthúsinu / Dalsmári 9-11 / 201 Kópavogur / www.kpi.is 

Hryggurinn þinn er 
grunnur að góðri heilsu. 
Láttu ekki verki og óþægindi 
koma í bakið á þér.

Helga Björg Þórólfsdóttir kírópraktor 
hefur hafið störf hjá 
Kírópraktorstofu Íslands.

Tímapantanir 
í síma 527 2277.

Guðmundur            Magni            Jeannie            Jón Arnar            Helga            Bobby            Gunnsteinn



Fólk er kynningarblað sem 
býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í 
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Russell Westbrook, leikmaður 
Oklahoma City Thunder í NBA-
deildinni bandarísku, er ekki 
bara einn besti körfuboltamaður 
heims. Hann þykir mikill smekk-
maður þegar kemur að fatnaði og 
afar frumlegur og nýjungagjarn í 
klæðaburði.

Fyrir árið 2012 var sjaldan 
minnst á leikmenn NBA-deild-
arinnar þegar kom að umfjöllun 
um tísku en það breyttist snar-
lega í júnímánuði 2012 þegar lið 
Westbrooks, og Miami Heat, mætt-
ust í úrslitakeppni NBA-deildar-
innar. Westbrook mætti til leiks á 
einn blaðamannafundinn klædd-
ur litfagurri Prada-skyrtu og með 
skærrauða gleraugnaumgjörð á 
nefinu. Útlit hans vakti mikla at-
hygli og í kjölfarið varð mikil vit-
undarvakning meðal leikmanna 
NBA-deildarinnar þegar kom að 
klæðaburði, sérstaklega þeirra 
yngri.

Örlagaríkur Fundur
En blaðamannafundurinn hafði 
áhrif víðar. Í kjölfar hans fóru 
fleiri að bera skrautlegar gler-
augnaumgjarðir og litfagra Prada-
skyrtan seldist í bílförmum sama 
ár. Sjálfur segist Westbrook hafa 
byrjað að  vera með  gleraugna-
umgjarðir í grunnskóla og hafi 
raunar snemma byrjað að spá í út-
litið, án þess þó að fylgja straumn-
um eftir heldur frekar farið sínar 
eigin leiðir.

Í dag þykja margir leikmenn 
NBA-deildarinnar skara fram 
úr í klæðaburði og fjölmiðlar og 
aðdáendur fylgjast vel með því 
hverju þeir klæðast dagsdag-
lega. Þar er Westbrook fremst-
ur meðal jafningja og bíða jafn-
an margir spenntir eftir að sjá 
myndir af leikmanninum mæta í 
hús fyrir leik eða sjá hverju hann 
klæðist á blaðamannafundi að 
leik loknum. Litfagrar skyrtur og 
bolir, skór í skærum litum, bleik-
ar buxur, skrautleg gleraugu, hlé-
barðamynstur; flest allt er leyfi-
legt í fatastíl Westbrooks. Raun-
ar er stíll hans svo fjölbreyttur og 
skrautlegur að mörgum þykir nóg 
um en áhrif hans eru þó óumdeild.

eigin lína á markað
Sem ungling dreymdi  Westbrook 
alltaf um að setja á fót eigið fata-
merki. Á síðasta ári rættist sá 
draumur þegar hann setti eigin 
línu á markað í samvinnu við 
bandarísku lúxuskeðjuna Barneys 
New York. Línan, sem ber heitið 
Russell Westbrook XO, inniheld-
ur ekki bara hefðbundinn fatnað 
heldur líka skó, rakspíra, töskur 
og skartgripi.

Hægt er að kynna sér fatalínu 
Westbrooks á barneys.com og 
skoða kappann í allri sinni dýrð á 
Instagram-síðu hans,  
@russwest44

nýjungargjarn 
og Skrautlegur 

Hugmyndaflug körfuboltamannsins Russells Westbrook á sér fá takmörk þegar kemur að klæðaburði. NoRdIcpHotoS/getty

Sundfatalínan 
2016 er komin!
SIGURBOGINN

Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

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

NÝ SENDING FRÁ

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

Margar fremstu íþróttastjörnur heims eru farnar 
að vekja athygli fyrir klæðaburð sinn. Ein þeirra er 
körfuboltastjarnan Russell Westbrook sem þykir 
hafa afar litfagran og frumlegan stíl.

einfaldur 
og stíl-
hreinn.
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Alla virka daga kl. 10:00 - 18:00
Laugardaga kl. 10:00 - 16:00

Verslunin er opin:WWW.TRI.IS

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík
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U
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16

#cube_your_life!

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

2016 2016 2016

CROSS RACE 2016



Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Buxur  
kr. 15.900.-

Str. 36-46

Kimono  
kr. 6.900.-

Litir: svart, hvítt

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Nýjar vörur frá 

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

5000 kr.  
dagar í Flash 

Mikið úrval af fallegum 
sumarvörum á 5000
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Gigi fagnaði 21 
árs afmæli sínu á 
dögunum í Las Vegas 
þar sem hún klæddist 
meðal annars þessum 
beigelitaða kjól frá 
Julian Macdonald 
við stígvél í stíl frá 
Roberto Cavalli.  

Gigi sást á vappi í 
þessu einlita dressi í 
Soho-hverfinu í New 
York á dögunum. 

Bella var glæsileg á Met 
Gala ballinu í byrjun 
mánaðarins þar sem hún 
klæddist að sjálfsögðu 
svörtum kjól, frá Givenchy.

Svalar SyStur
Fyrirsæturnar og systurnar Gigi og Bella Hadid þykja hafa skapað 
sér sinn eigin stíl sem er töff og persónulegur. Þær komast báðar 
iðulega á lista þeirra best klæddu á rauða dreglinum.

Bella mætti í öllu 
svörtu eins og svo 
oft áður á verðlauna-
hátíð í tískubrans-
anum fyrir nokkrum 
vikum. 
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Heilsusamlegt líferni er ávallt að 
verða meira áberandi meðal fyrir
sæta og leikkvenna sem drekka 
græna djúsa, mæta í ræktina og 
segja svo frá því á samfélagsmiðl
um í máli og myndum.

Þessi aukni áhugi fyrir heils
unni hefur einnig áhrif á tískuna 
þar sem stjörnurnar klæðast nú 
íþróttafatnaði við hin ýmsu til
efni þar sem það þótti áður óvið
eigandi. Þannig hefur nú sprottið 
upp kúltúr, sér í lagi í Bandaríkj
unum, þar sem fólk hittist á veit
ingastöðum eftir ræktina til að 
borða saman heilsusamlegan mat 
án þess að skipta um föt.

Af þessu leiðir að íþróttafatn
aður er að verða tískulegri og ný 
merki spretta upp sem bjóða upp 
á óhefðbundinn íþróttafatnað og 
ný mynstur. Söngkonan Beyoncé 
hefur til dæmis kveikt á þessu 
nýja trendi enda kynnti hún 
nýverið nýja íþrótta
línu sína sem kallast 
Ivy Park.

Samfélagsmiðl
ar eiga stóran þátt 
í þessari þróun 
enda deila stjörn
urnar myndum 
á Instagram 
og Snapchat af 
sér í ræktinni 
eða á ferðinni 
eftir ræktina 
í þægilegum 
en flottum 
íþróttaföt
um.

Ekki bara í ræktinni
Áhugi fólks á heilsu og líkamsrækt smitar út frá sér í tískuna. Nú 
er svo komið að íþróttaklæðnaður þykir ekki aðeins viðeigandi í 
ræktinni heldur líka á götum úti og á veitingastöðum.

Rihanna á leið í ræktina.Söngkonan Beyoncé kynnti nýverið nýja íþróttalínu sína sem kallast Ivy Park.

Sienna Miller 

í þægilegum 

íþróttafötum 

í New York.

Gigi Hadid í hlaupabuxum 

og íþróttapeysu við flottan 

appelsínugulan jakka.

Fyrirsætan Kendall 

Jenner er óhrædd 

við að skarta 

íþróttaleggings og 

-toppi úti á götu.

Leikkonan og 
fyrirsætan 
Rosie Hunt-
ington-White-
ley spókar sig 
í sólinni í Los 
Angeles.

Jessica Alba á 

gangi í New York.

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

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Fyrir  
sumarið
• hnébuxur
• stuttbuxur
• kvartbuxur
• 7/8 síddin
• stærð 34-52
• stretch
• háar í mittið

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Vertu vinur á 
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

www.laxdal.is

GLÆSILEGUR  
SPARIFATNAÐUR 

Facebook/laxdal.is

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is
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Sífellt fleiri veiðimenn hérlendis 
stunda veiðar hluta árs í erlendum 
ám og vötnum en meðal vinsælla 
áfangastaða eru Skotland, Rúss-
land og Argentína. Nýlega hélt 
veiðihópur, undir stjórn Stefáns 
Sigurðssonar, til Skotlands í sex 
daga ferð þar sem hin fornfræga 
laxveiðiá Spey var heimsótt.

Stefán, sem sjálfur hefur marg-
oft veitt í Skotlandi, segir ferðina 
hafa verið ákveðna með skömm-
um fyrirvara. „Þessi ferð datt 
frekar óvænt inn á borð til mín 
þannig að ég hringdi bara strax 
í strákana sem voru til í slaginn. 
Við erum flestir vinir eða tengj-
umst í gegnum félaga okkar. Stór 
hluti þessa hóps fór auk þess 
saman til Rússlands fyrir nokkr-
um árum sem var alveg ótrúlega 
skemmtileg ferð sem oft er rifj-
uð upp. Allir í hópnum eru góðir 
veiðimenn en þó með mislangan 
veiðiferil.“ 

Utan Skotlands hefur Stefán 
einnig veitt í Rússlandi og Argent-
ínu og því víða komið við á veiði-
ferli sínum.

Góður aðbúnaður
Hópurinn flaug til Aberdeen en 
þaðan er um 90 km akstur upp á 
veiðisvæðið. „Þegar við komum 
í veiðihúsið héldum við að við 
værum að villast því það var eig-
inlega of flott. Um er að ræða 200 
ára gamlan herragarð og aðbúnað-
ur allur hinn besti. Við veiddum í 
ánni milli kl. 9 og 17 flesta dagana 
auk þess sem nokkrir úr hópnum 
fóru á rádýraveiðar á kvöldin og 
morgnana sem gengu nokkuð vel.“

Hann segir hópinn hafa verið 
frekar óheppinn með laxveiðina 
en áin hljóp upp fyrstu þrjá dag-
ana og var mjög erfið. „Hins vegar 

veiddist töluvert af urriða og sjó-
birtingi fyrstu dagana. Þegar leið 
á vikuna byrjaði áin að lagast og 
við náðum fjórum löxum sem allir 
voru frekar góðir. Í flestum ám er-
lendis er eingöngu veitt og sleppt 
svo við tókum lítið með okkur 
heim nema myndir og góðar og 
skemmtilegar minningar.“

Skemmtilegar hefðir
Það lengir veiðisumarið talsvert 
að heimsækja Skotland á þessum 
árstíma, segir Stefán. Veðrið er 
gott, um 10-20 stiga hiti, og nátt-
úran og fuglarnir í fullum blóma 
sem er svo yndislegt. „Svo er líka 
gaman að skoskum hefðum en það 
er stundum eins og að fara 100 ár 
aftur í tímann að heimsækja þá. 
Leiðsögumennirnir eru oftast 
klæddir í tweed-fatnað og klæð-
ast stígvélum. Þetta er eins og að 
vera staddur í gömlum sveitaþætti 
á BBC. Fólkið í kringum árnar er 
líka miklir karakterar og þar er 
yfirleitt mjög snyrtilegt og vel 
hirt.“

Það er því mikil upplifun að 
upplifa veiðimenninguna og ró-
legheitin í Skotlandi, segir Stef-
án. „Laxveiðin er þó ekki í sama 
gæðaflokki og hér heima en það 
er eitthvað sem gerir mann háðan 
því að fara þangað á hverju ári. 
Sumir fara líka til Rússlands en 
þá einna helst til að elta drauminn 
um þann stóra en margar ár þar 
geyma laxa á bilinu 20 til 40 pund 
sem við höfum ekki hér á landi. 
Svo er töluvert að veiðifólki sem 
fer til Argentínu til að veiða sjó-
birting en þar er sumar þegar það 
er vetur hjá okkur svo það hentar 
einstaklega vel. Þar má finna frá-
bær veiðihús, skemmtilegt fólk og 
frábæra veiði.“

Svo er líka gaman að 
skoskum hefðum en það 
er stundum eins og að 
fara 100 ár aftur í tím-
ann að heimsækja þá. 
Leiðsögumennirnir eru 
oftast klæddir í tweed-
fatnað og klæðast stíg-
vélum. Þetta er eins og 
að vera staddur í göml-
um sveitaþætti á BBC. 
Fólkið í kringum árnar er 
líka miklir karakterar.

Stefán Sigurðsson

Veiðisumarið
19. maí 2016

KynningarBLað 

Stund milli stríða hjá veiðifélögum Stefáns í Skotlandi. Stefán er lengst til hægri í efri röð.

Veiðihúsið reyndist 200 ára herragarður og var aðbúnaður allur hinn besti. 

Minningar teknar með heim
Það lengir veiðitímabil íslenskra veiðimanna mikið að skreppa í veiðiferð út fyrir landsteinana. Nýlega hélt vinahópur héðan í sex daga 
veiðiferð til Skotlands þar sem hin fornfræga laxveiðiá Spey var heimsótt.  
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„Kastnámskeið Veiðiflugna hefj-
ast 27. maí. Kennslan fer fram við 
Rauðavatn og er skipt niður í ein-
hendu- og tvíhendunámskeið,“ 
segir Friðjón Mar Sveinbjörnsson 
hjá Veiðiflugum. „Hér gefst áhuga-
sömum frábært tækifæri til að 
læra fluguköstin frá grunni, bæta 
tæknina og afla sér fróðleiks um 
veiðar með flugu.” Hinn danski 
Klaus Frimor hefur umsjón með 
kastnámskeiðunum en hann er að 
sögn Friðjóns einn fremsti flugu-
kastkennari heims. „Klaus  Frimor 
hefur verið mikið hér á landi og 
býr hér nánast yfir sumartímann 
og starfar sem leiðsögumaður í ís-
lenskum ám,“ útskýrir Friðjón en 
Frimor starfar annars hjá hinu 
þekkta veiðimerki Loop. 
„Hann hefur haldið 
námskeið hér á landi 
undanfarin ár og 
hafa þau alltaf 
verið vel sótt.“

Námskeiðin 

eru bæði fyrir byrjendur og lengra 
komna. „Byrjendur læra grunn-
handtökin en hinir lengra komnu 
læra tæknibrellur,“ segir Friðjón. 
Hann segir tæknina enda afar mik-
ilvæga í sportinu. Ekki síður sé 
mikilvægt fyrir veiðimenn að koma 
reglulega á námskeið. „Þetta er 
eins og í golfinu, það er alltaf hægt 
að bæta sig.“

Kennt verður á  
eftirfarandi dögum: 
27. maí ¬ Einhenda 
28. maí ¬ Tvíhenda 
29. maí ¬ Einhenda 
30. maí ¬ Tvíhenda

Takmarkaður fjöldi kemst á 
hvert námskeið og eru áhuga-
samir því beðnir um að stað-

festa þátttöku með tölvu-
pósti á veidiflugur@veidi-
flugur.is, í síma 527-1060 
eða í verslun Veiðiflugna 
að Langholtsvegi 111.

Kastnámskeið  
með Klaus frimor

Hópurinn sem fór í „Kastað til bata“ veiðiferðina í vikunni, þátttakendur, skipu-
leggjendur og leiðsögumenn. 

guðrún var í sinni annarri ferð í vikunni, nú sem skipuleggjandi en hún var þátttakandi í fyrra. Hér er hún á góðri stund með 
ferðafélögum, f.v. ingveldur, ragnheiður, edda og guðrún. 

guðrún segir það vera æðislegt að vera komin í vöðlur og leiðast svo tvær og tvær 
og krossa árnar alveg þvert.

„Kastað til bata“ er verkefni á 
vegum Brjóstaheilla – Samhjálp-
ar kvenna, Krabbameinsfélagsins 
og styrktaraðila, þar sem konum 
er boðið í veiðiferð. Verkefnið hófst 
árið 2010 og er hugmynd frá Banda-
ríkjunum, „Casting for recovery“, 
og er hugsað sem endurhæfing 
fyrir konur sem lokið hafa meðferð 
við brjóstakrabbameini. Markmið-
ið er að veita konum tækifæri til að 
styrkja sig á líkama og sál með því 
að æfa fluguköst í fögru umhverfi, 
njóta samvista við veiðifélaga með 
svipaða reynslu og veiða ef heppn-
in er með.

Ómetanleg upplifun
Í byrjun vikunnar var farið í sjö-
unda sinn í „Kastað til bata“ veiði-
ferð og tók Guðrún Kristín Svav-
arsdóttir næringarrekstrarfræð-
ingur þá þátt í verkefninu í annað 
sinn. Í fyrra fór hún sjálf í veiði-
ferðina í Laxá í Kjós en núna var 
hún einn af skipuleggjendunum 
þegar farið var í Langá á Mýrum. 

„Það er ómetanlegt fyrir konur 
í þessari stöðu að hittast til að 
styrkja sig á sálinni. Að skipta 

algjörlega um umhverfi og fara 
út í fallega íslenska náttúru með 
hressum og flottum konum sem 
eru búnar að vera að kljást við það 
sama og maður sjálfur. Þarna erum 
við að leita stuðnings hjá hver ann-
arri, hver og ein miðlar upplýsing-
um og þiggur upplýsingar og þetta 
veitir ótrúlegan styrk,“ lýsir Guð-
rún. Hún nefnir að auk þess sé 
stangveiði góð líkamleg æfing fyrir 
konur sem hafa misst brjóst sín. 

Sjálf greindist hún með brjósta-
krabbamein 46 ára gömul og var í 
meðferð árið 2014. „Hjá mér var 
vinstra brjóstið og eitlar teknir og 
þetta eru góðar líkamlegar æfingar 
fyrir þessi svæði. Ég kláraði mína 
meðferð 2014, er þó enn að sprauta 
mig á fjögurra vikna fresti og tek 
töflur á hverjum degi en allt þetta 
stóra er búið.“

Ekki hægt án stuðningsaðila
Ferðin er þátttakendum að kostnað-
arlausu en Guðrún segir að svona 
veiðiferð myndi aldrei takast nema 
með góðum stuðningsaðilum. „Þar 
er Stangveiðifélag Reykjavíkur og 
Veiðihornið, að öllum öðrum ólöst-

uðum, með rosalega flottan stuðn-
ing við okkur og styrki. Fimm til 
sjö leiðsögumenn og vanir flugu-
veiðimenn frá Stangveiðifélaginu 
koma með í ferðina og kenna þátt-
takendum að kasta flugu. Fjórtán 
konur fara í ferðirnar og oftast er 
hver leiðsögumaður með tvær til 
þrjár konur að kenna réttu hand-
tökin og tæknina. 

Við veiðum nú samt ekkert,“ 
segir Guðrún og skellir upp úr en 
segir að það sé heldur ekki tilgang-

urinn með ferðinni. „Það veidd-
ist ekkert í þessari ferð en í fyrra 
veiddust nokkrir grútlegnir laxar. 
Það er aðalatriðið að vera saman úti 
í náttúrunni, það er ómetanlegt. Í 
þessum ferðum sem ég hef farið í 
hefur verið hátt í 30 ára aldursmun-
ur á konunum en það skiptir engu 
máli. Það er gott að heyra hvernig 
konur upplifa þetta ólíkt og það er 
misjafnt hvernig við tökumst á við 
þetta þannig að við getum virkilega 
lært hver af annarri.“

Flestar að reyna nýja hluti
Þrátt fyrir að vera í því að skipu-
leggja ferðina að þessu sinni, að 
passa að allt gengi sem best og yrði 
sem þægilegast fyrir þátttakendur, 
fékk Guðrún tækifæri til að kasta 
sjálf flugu af bakkanum. „Þannig að 
þetta er allt að koma en ég er alls 
engin veiðikona,“ segir hún og hlær. 

„En þetta kveikir í mörgum og 
er virkilega skemmtilegt. Það hafa 
nokkrar í báðum ferðunum sem ég 
hef farið í verið að veiða áður en 
líka margar sem eru bara með beitu 
og spún í byrjun en fara svo yfir í 
flugu. Svo lærum við að hnýta flugu 
og okkur er kennt að vaða. Það er 
æðislegt að vera komin í vöðlur og 
leiðast svo tvær og tvær og krossa 
árnar alveg þvert, það er rosalega 
gaman. Við erum flestar að gera 
eitthvað í þessum ferðum sem er 
algjörlega nýtt fyrir okkur.“

Guðrún segir að áframhald verði 
á þessum ferðum enda hafi þátttak-
endur verið afar ánægðir og marg-
ar konur úr fyrri ferðum haldi enn 
hópinn. „Konurnar þurfa samt að 
vera búnar með meðferð því þetta 
er mikil útivera og tekur dálítið á.“

fluguköst til að styrkja sál og líkama 
Nokkrar konur sem lokið hafa meðferð við brjóstakrabbameini fóru í endurhæfingu í Langá á Mýrum í vikunni þar sem þær æfðu fluguköst 
í fögru umhverfi. „Kastað til bata“ er verkefni á vegum Krabbameinsfélagsins, Brjóstaheilla – Samhjálpar kvenna og styrktaraðila. 

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 Frelsi til að veiða! 

00000

www.veidikortid.is
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Ný vefsíða komin í loftið 

veidiportid.is

Verð 59.900 kr 

Snowbee 
öndunarvöðlur

Ameriskir gæða skór sem 
endast og endast... 
25% afsláttur af 
dömustærðum!

Fullt verð 32.900 kr 
Tilboð 

Dömustærðir 24.675 kr
Herrastærðir 29.900 kr  

Léttir, þægilegir og ódýrir 
vöðluskór frá Jaxon 
Fullt verð 15.900 kr 
Tilboð 12.900 kr 

Jaxon 
öndunarvöðlur  

Snowbee öndunar-
vöðlur með stígvélum 

Nýtt módel af Pvc 
vöðlum. 

Fín 
klofstígvél 

Chota vöðluskór úr leðri 

Jaxon völuskór  

Komdu með veiðihjólið þitt 
til okkar og við 
yfirförum það ,leysum 
flækjur og smyrjum   
þér að kostnaðarlausu !

Mikið úrval af  
polaroid gleraugum.

Verð frá 3.900 kr 

FRÍTT Rapala sætishlífar Polaroid gleraugu

2 FYRIR 1 
AF ÖLLUM 
PILKUM 

Flugustangar sett  Strandveiðisett

Passar á allar gerðir framsæta.  
Vatnsheldar og níðsterkar 2 í pakka 

Verð 7.900 kr  

Okkar besta 15 feta strandveiði-
stöng, Jaxon Prosurf 700 8 legu 

strandveiðihjól, 250 m. af 70 
punda ofurlínu,sökkur, slóðar, 
beitutegja og sigurnagglar.  

Allt til að byrja
Fullt verð 47.875 kr

Tilboð 39.900 kr 

Barna  
vöðlur  

Veiði- 
vesti

3 laga öndunarvöðlur 
með styrkingu á hnjám, 
góðir vasar og belti. Til 
í litlum stærðum fyrir 
dömur og unglinga 
Fullt verð 34.900 kr 
Tilboð 26.900 kr 

Hvergi betra verð á 4 og 5 
laga öndunarvöðlum. Frá-
bærar vöðlur sem endast. 

Yfir 400 vöðlur seldar 
Lækkað verð 

29.800 kr 

Fyrir þá sem nenna ekki að 
reima og vilja vera fljótir í 

og úr vöðlunum .
Full verð 33.900  kr.
Tilboð 23.900 kr

Betri stígvél og belti fylgir. 
Níðsterkar og henta vel við 

erfiðar aðstæður.
Verð 10.950 kr

Fín klofstígvél fyrir þá sem 
þurfa ekkert að vaða mikið.

Verð 8.900 kr

Gott úrval af flottum  
veiðivestum 

Verð frá 5.900  kr

Auðvelt að setja saman. 
Bátarnir koma í tösku og passa 
í skottið á venjulegum fólksbíl. 

320 cm -  199.000 kr
360 cm -  249.000 kr 
420 cm -   

Nánar á veidiportid.is

UPPSELDUR

  Þessar eru heldur betur 
vinsælar hjá unga fólkinu. 
Grænar, bláar, bleikar og 
mosagrænar, st. 21- 43
Einnig til fyrir unglinga 

með stóra fætur

Jaxon 9 feta Monolith flugustöng 
linustærð  4-5-6-7 eða 8, gott 
diskabremsu hjól, hólkur, lína, 

undirlína og taumur
Fullt verð 38.000 kr  

Tilboð 29.900 kr  

Þessa helgi 
fylgja 2 flotvesti 
með hverjum 
seldum bát

Jaxon rafmótor 55 libs.
hljóðlátur og vistvænn 

Poweron slöngubátar 
með hörðum botn

30% afsláttur af mótor ef keypt 
er bæði mótor og bátur

Bara þessa helgi



20-40%
afsláttur af öllum vörum  

bara þessa helgi!

VORSPRENGJA
NÝ SENDING



„COMMA hefur verið áberandi í 
tískublöðum undanfarið með rönd-
ótt. Dökkblátt hefur verið ríkjandi 
yfir svörtu í bland við hvítt, blátt 
og rautt,“ segir Hjördís Sif Bjarna-
dóttir, annar eigandi COMMA. 

„Gaman er að segja frá því að 
COMMA er með nýja línu, með 
nýjum straumum, í hverjum mán-
uði svo vörurnar eru ávallt fersk-
ar. Þú finnur alltaf nýjustu tísku-
strauma í hverru viku hjá okkur 
í COMMA Smáralind. Kjólarnir 
okkar hafa verið mjög vinsælir 

fyrir veislur og partý sumarsins. 
Þá hafa nokkrar glæsilegar dömur 
gift sig í COMMA,“ segir Hjördís 
Sif glaðlega.                         

COMMA er með tvær línur. 
Sparilega COMMA-línu sem 
er meira „business/leisure“ og 
COMMA Casual Identity, sem 
er sportlegri með td. chino, boy-
friends buxur, töff skyrtur og 
þægilegar peysur með kögri og 
blómamynstri sem sækja strauma 
sína frá hippatímabilinu. Þær 
henta báðar einstaklega vel í veisl-

ur, vinnuna eða partíið. „Þetta eru 
fallegar, fágaðar og töff flíkur.“

„Klæðnaðurinn er þýskur og 
þeir sem þekkja þýskan fatnað vita 
að þýsk sníðagerð hentar okkur Ís-
lendingum afar vel.

Svo er um að gera að kíkja við. 
Við tökum vel á móti öllum og 
bjóðum öllum upp á persónulega 
aðstoð við fatavalið.“

Nánari upplýsingar um COMMA 
má finna á Facebook undir Comma 
Iceland.

Sumarið í COmma
COMMA kynnir: Sumarið ber ferskan blæ með björtum litum og léttari 
efnum. COMMA í Smáralind er leiðandi í tísku, þar má finna nýjustu 
straumana og alltaf eitthvað nýtt í hillum enda koma nýjar vörur vikulega.

Jakkapeysa 17.490 kr.

Vinsældir COMMA í heim-
inum hafa verið að aukast og 
hafa stórstjörnur og flottir 
bloggarar verið að setja nafn 
sitt við merkið. Þar má nefna 
bloggarann og Instagram-
tískustílistann LISA RVD.

Röndótt verður áberandi í sumar.

Jakki 23.490 kr.

Buxur 17.490 kr.

Kjóll 26.990 kr.

Klútur 5.990 kr.

Taska 13.490 kr.
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SAMFESTINGUR
7.995 kr.

SKÓR
12.995 kr.

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
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Hönnuðurinn Maticevski vakti mikla 
athygli fyrir skartgripi þegar hann 
sýndi hönnun sína á tískuviku í Ástr-
alíu fyrr í vikunni. Skartgripirnir 
þóttu sýna áhrif frá bókinni 50 gráir 
skuggar. Ekki fannst öllum smekklegt 
að fyrirsætur gengju um með hand-
járn, eða munnskartgripi sem minna 
á fólk í ánauð. Stúlkurnar gengu með 
hendur fyrir aftan bak þar sem skart-
handjárnin blöstu við áhorfendum. 
Ekki kom fram hvað Maticevski væri 
að meina með þessari uppákomu en 
sannarlega voru ekki allir hrifnir.

Toni Maricevski er ástralskur hönn-
uður sem þykir framúrstefnuleg-
ur og minna nokkuð á Alexander 
McQueen. Maricevski var með opn-
unaratriðið á tískuvikunni þar sem 
margir þekktir Ástralar voru við-
staddir. Flestir ráku upp stór augu 
þegar þeir sáu hlekkjaðar fyrirsætur 
koma gangandi eftir sviðinu. Fatnað-
ur Maricevski var annars mest í hvítu 
og svörtu og rennilásar voru áber-
andi. Ekki vildi betur til en svo í upp-
hafi sýningar að ein fyrirsætan datt 
kylliflöt í gólfið.

Hlekkjaðar fyrirsætur 

Sé rýnt í klæðnað og fylgihluti á 
Cannes-kvikmyndahátíðinni sem 
nú stendur yfir er ljóst að stórir og 
voldugir eyrnalokkar eru að ryðja 
sér til rúms. Það er engin tilviljun 
enda mátti sjá þeim bregða fyrir á 
fjölmörgum tískupöllum í haust hjá 
ekki minni spámönnum en Prada, 
Alexander Wang, Oscar de la 
Renta, Gucci og Emilio Pucci, sem 
margir hverjir klæða stjörnurnar 
fyrir stórviðburði á borð við kvik-
myndahátíðina í Cannes.

Eyrnalokkarnir eru af ýmsum 
gerðum en eru flestir umtalsvert 
stærri og voldugri en venja hefur 
verið síðustu ár og fara ekki fram 
hjá neinum. Hér má sjá nokkur sýn-
ishorn frá hátíðinni.

Fara ekki fram  
hjá neinum

Tékkneska fyrirsætan Petra Nemcova 
var með volduga lokka.

Brasilíska fyrirsætan og leikkonan 
Adriana Lima bar sína lokka vel. 

Kate Moss veit hvað hún syngur þegar 
kemur að tískunni.

Estée Lauder kaupaukinn þinn í Lyfju Lágmúla, Smáratorgi og 
Selfossi ef þau kaupir vörur frá Estée Lauder fyrir 6.900 krónur 
eða meira dagana 19. - 25. maí.

Tilboðið gildir aðeins í
Lyfju Lágmúla, Smáratogi og Selfossi.

Við kynnum Nightwear – nýtt næturkrem með 
mestu hugsanlegu andoxunareiginleikum og einnig 
einstakan leirmaska „detox“ sem hreinsar húðina.

Perfectly Clean Hydrating Toning Lotion 
– rakagefandi andlitsvatn, 30ml
Advaned Night Repair 
– viðgerðardropa, 7ml
DayWear 
– alhliða dagkrem sem ver húðina, 15ml
Pure Color Envy Eyeshadows 
– 4 augnskugga í boxi 
Sumptuous Mascara 
– svartan maskra, 2.8ml
Lip Conditioner 
– varanæringu
Pure Color Lipstick 
– varalit fulla stærð, litur, scarlet siren
Glæsilega snyrtibuddu

                                *meðan birgðir endast

Kaupaukinn inniheldur: 20%afsláttur af öllum vörum frá Estée Lauder fimmtudag, föstudag og laugardag
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Honda CR-V Executive 9/2013 
ek.38þús. Sjálfskiptur. Leður. Glerþak. 
Bakkmyndavél. Ásett verð 5.590.000.- 
Rnr.151551

Kia Sportage EX 4wd Diesel 1/2015 
ek.46þús. Sjálfskiptur. Leður. Ásett 
verð 5.390.000.- Rnr.151283

Toyota Rav4 GX Plus 5/2015 ek.41þús. 
Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. Isofix 
festingar. Ásett verð 5.190.000.- 
Rnr.151579

Jeep Grand Cherokee Limited 4wd 
4/2005 ek.117þús. Nýjir demparar að 
framan. Nýjar hjólalegur. Ásett verð 
1.980.000.- Rnr.151545

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

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

TOYOTA Auris ts w/g active diesel. 
Árgerð 2016, ekinn 2 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.990.000. Rnr.990270.

TOYOTA Auris h/b sol. Árgerð 2010, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.240.000. Rnr.280843.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

TOYOTA Land cruiser 150 GX. Árgerð 
2014, ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.590.000. Rnr.991696.

MERCEDES-BENZ B 220 CDI 
blueefficiency. Árgerð 2014, ekinn 
25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.280039.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 108 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.750.000. Rnr.280077. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

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

HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2015, 
ekinn 33 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.750.000. Rnr.280142.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !
FORD ESCAPE LIMITED 4WD árg. 
2008 ek. 143 Þkm Sjálfsk, leður, 
álfelgur, krókur ofl. mjög gott eintak, 
möguleiki á 100% láni, tilboðsverð 
1490 Þús GSM 894-5332

ÚTSALA 4X4 ÚTSALA !!!
SKODA OCTAVIA STATION 4X4 árg. 
2005 ek. 205 Þkm, 5 gíra, álfelgur, 
krókur, sumar og vetrardekk, ný 
kúpling & tímareim, möguleiki á 
100% láni, tilboðaverð 890 Þús GSM 
894-5332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

VOLVO Xc60 disel. Árgerð 2014, ekinn 
27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
7.490.000. Rnr.140289.

TOYOTA Aygo x. Árgerð 2015, ekinn 7 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Rnr.221344.

MERCEDES-BENZ Cla 220 cdi 4matic. 
Árgerð 2015, ekinn 6 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 7.650.000. 
Rnr.117503.

LAND ROVER Discovery se 7 manna. 
Árgerð 2015, ekinn 17 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 13.480.000. 
Rnr.117216.

PORSCHE Macan s diesel. Árgerð 
2014, ekinn 24 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
7 gírar. Verð 10.480.000. Rnr.117504.

JEEP Grand cherokee overland summit 
crd. Árgerð 2014, ekinn 23 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 12.950.000. 
Rnr.240005.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Ford F-150 Platinum, 5/2011, ek 73 
þús km, 35 tommu breyttur, bensín/
metan, sá flottasti með öllum 
aukahlutum, ásett verð 8.500 þús, er á 
staðnum, raðnr 117869.

3 Advance
Nýskráður 3/2013, ekinn 49 þús.km., 

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 2.390.000

208 GTi
Nýskráður 10/2015, sýningarbíll frá umboði,  
bensín, 6 gírar. Verð kr. 4.545.000 

Tilboð kr. 3.990.000

CR-V Elegance
Nýskráður 1/2012, ekinn 41 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.290.000

407 Coupe HDi
Nýskráður 1/2008, ekinn 85 þús.km., 

 dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð kr. 2.950.000

107 Trendy 1.4HDi
Nýskráður 4/2008, ekinn 82 þús.km.,  

dísel, 5 gírar.

Verð kr. 850.000

Jazz Elegance
Nýskráður 2/2013, ekinn 31 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.290.000

Avensis Sol 2009 ng
Nýskráður 6/2010, ekinn 107 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.400.000

308 Active Turbo
Nýskráður 10/2014, ekinn 6 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð kr. 2.990.000

MAZDA

PEUGEOT

HONDA

PEUGEOT

PEUGEOT

HONDA

TOYOTA

PEUGEOT

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Tilboð kr. 

3.490.000Honda Civic Elegance
Nýskráður 9/2015, ekinn 4 þús.km., 

bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð kr. 3.750.000 

Nýr 

bíl
l!

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



MMC Outlander Instyle, 5/2016, 
módelár 2015, bensín/rafmagn, plug 
in hybrid, nýr og óekinn bíll, ásett verð 
5.950 þús, er á staðnum, raðnr 152468.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Renault Kangoo 2000. Ekinn 178þ. Sk: 
16. Verð- tilboð. Ennfremur barkalaus 
AEG þurrkari og kassatrilla. Uppl. í s: 
8592928

TilBoð 35þús.
Nissan Terrano árg ‘01, ek. 180þús, 
beinsk., bensín, 35” breyttur. Farin 
heddpakkning. Verð 35 þús. S. 860 
3970

Skoda Octavia árg. ‘08. Turbo Diesel 
2L. Sjálfsk. Verð 1.150þ. S. 6162597

Benz 413 CDi sPRinTeR
Ek. aðeins 110þ. km. ‘04. Fallegur mjög 
vel með farinn dekurbíll. Nýyfirfarinn 
og skoðaður. Flottur MEYER kassi sem 
nýr. ZE-PRO lyfta o.m.fl. Einstakur 
gæðabíll m. öllu. V. aðeins kr. 3.6 m. 
Skoða skipti. Uppl. í S. 866-6642

 Bílar óskast

Bíll óskasT á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

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

 Reiðhjól

 Fellihýsi

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPulagniR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 garðyrkja

gaRðaumsjón
Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga. 
Almenn garðvinna. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 6981215

 Bókhald

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

 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

Eru þakrennurnar og niðurföllinn 
farinn að leka ? Hafðu samband 
við okkur við tökum að okkur 
uppsetningar og endurnýjun og 
hreinsun á þakrennum. Einnig 
Þakskipti, Þakmálun, Stíflulosun og 
alla aðra blikk eða smíðavinnu. Uppl. 
í s. 6996980

 nudd

nuDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 spádómar

Spádómar. Tek heim eða símaspá. 
Kristín S. 897 9002

 Rafvirkjun

RaFlagniR og 
DyRasímakeRFi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Íslenskir rafvirkjar. Kjartan s. 894 3110 
brekkuas@simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

sTuBBasTanDaR - 
sTuBBaHólkaR

Bæði frístandandi og á vegg S:842-
2535

Tvo golfsett til sölu í bláum og 
vínrauðum poka. Uppl. í s. 898 9537

 óskast keypt

sTaðgReiðum og lánum 
úT á: gull, DemanTa, 

vönDuð úR og málveRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

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

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

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

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

99%
RYKFRÍTT

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Vertu vinur okkar á Facebook

- Dísellyftarar
- Ramagnslyftarar
- Vöruhúsatæki
- Varahlutir

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

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

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Byggingastjórn og öll almenn hönnun 
mannvirkja. Geometric ehf. 8680474 
7790004

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu. Námskeið 
fyrir börn og fullorðna. Siglingafélag 
Reykjavíkur - www.brokey.is - 895 
1551

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Atvinnuhúsnæði

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

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRíR 
 www.GEYMSLAEITT.IS

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

KÖKUhORNIÐ / 
SUMARSTARF

Óskum eftir starfskrafti í pökkun 
og útkeyrslu í bakaríið okkar í 
Bæjarlind sem fyrst. Æskilegt 

er að viðkomandi sé 20 ára eða 
eldri. Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari uppl. gefur Gréta í s. 
867 1433 milli kl. 9-18 eða á: 
kokuhornid@kokuhornid.is

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða fólk í ýmis störf í afgreiðslu 
í framtíðarstarf. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Umsóknir sendar á bakari@
bakari.is Uppl. í s. 555 0480

Hárgreiðslufólk vantar í afleysingar á 
hárgreiðslustofu hjúkrunarheimilis. 
Uppl. í síma : 8244421

Kompanijai vajadzigi divi armatúristi 
ar iepriekséju piredzi darbam Islandé. 
Labs atalgojums. Tel 8952220

KAFFIhúS
Duglegan starfskraft vantar kaffihús á 
höfuðborgarsv. Vaktavinna. Ekki yngri 
enn 20 ára. Uppl. í s. 533 3010

SMIÐIR ÓSKAST !
Fjölbreytt vinna. Uppl. í s. 899 4819

Fiskbúðin Beint úr sjó í Reykjanesbæ 
óskar eftir starfsfólki, þægilegt og 
skemmtilegt starfsumhverfi. Mail: 
beintursjo@beintursjo.is

Rótgróin innrömmun með mjög góðan 
tölvustýrðan búnað. Góð viðskiptasambönd 

og afkoma. Vaxandi fyrirtæki með góða
framtíðarmöguleika. 

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson lögg, fasteignasali 
S: 773-4700 oskar@atv.is 

Fyrirtækjasölu Íslands. www.atveignir.is

  

Innrömmun og verslun 
til sölu

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi
Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  
1.Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, Bláskógabyggð, vegna Brúarvirkjunar í Tungufljóti. 

Lögð fram til kynningar tillaga að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar vegna 9,9 MW vatnsaflsvirkjunar í Tungufljóti í landi Brúar. Í 
breytingunni felst að bætt er við nýju iðnaðarsvæði, gert er ráð fyrir þremur nýjum efnistöku- og efnislosunarsvæðum, frístundasvæði F8 
minnkar, afmarkað er um 8,6 ha virkjunarlón og að lokum er staðsetning vatnsbóla leiðrétt og afmörkun vatnsverndarsvæðis breytt. Drög að 
deiliskipulagi virkjunarinnar er hluti af kynningargögnum. 

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  
2. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2006-2018, í fyrrum Villingaholtshreppi, á spildu úr landi Egilsstaða. Nýtt lögbýli í stað frístunda- 
    byggðar.

Lögð fram tilllaga að breytingu á aðalskipulagi Flóahrepps sem felur í sér að hluti svæðis fyrir frístundabyggð, merkt F8, úr landi Egilsstaða 
breytist í landbúnaðarsvæði. Svæðið er um 10 ha að stærð og er fyrirhugað að stofna nýtt lögbýli á spildunni. Deiliskipulag svæðisins er auglýst 
samhliða.

3. Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, Bláskógabyggð, innan þéttbýlisins Laugarás. Stækkun verslunar- og  
   þjónustusvæðis á lóð Iðufells.

Lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar sem felst í að svæði fyrir verslun- og þjónustu á lóð Iðufells í Laugarási stæk-
kar á kostnað íbúðarsvæðis. Ástæða breytingar er að fyrirhugað er að reisa nýtt hótel á svæðinu þar sem í gildandi skipulagi er gert ráð fyrir 
íbúðarhúsalóðum. Deiliskipulag svæðisins er auglýst samhliða.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:
4. Deiliskipulag fyrir alifugla hús í landi Miklaholtshellis.
Lögð fram til kynningar lýsing deiliskipulags fyrir nýtt alifuglahús í landi Miklaholtshelli á svæði vestan Ölvisholtsvegar, rétt sunnan bæjar-
torfu jarðarinnar. Gert er ráð fyrir byggingu allt að 1.800 fm húss fyrir allt að 17.400 fugla. 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
5. Deiliskipulag fyrir 9,8 ha nýbýli (lnr. 196512) úr landi Egilsstaða 1 í Flóahreppi. 

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi nýbýlis á 9,8 ha spildu (lnr. 196512) úr landi Egilsstaða 1 á svæði sem liggur upp að landi Urriðfoss, vestan 
Villingaholtsvegar. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir byggingu íbúðarhúss, gestahúss, útihúss og skemmu. Breyting á aðalskipulagi 
svæðsins sem felst í að landnotkun breytist úr frístundabyggð í landbúnaðarsvæði er auglýst samhliða. 

6. Endurskoðun deiliskipulags sem nær til lóðarinnar Iðufells í Laugarási, Bláskógabyggð, og næsta nágrennis. Hótel og íbúðarsvæði.
Lögð fram tillaga að endurskoðun deiliskipulags 6,3 ha svæði í Laugarási sem nær til lóðarinnar Iðufell og aðliggjandi svæðis. Samkvæmt 
gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að núverandi húsnæði (Hótel Hvíta/gamla sláturhúsið) verði áfram nýtt sem gisti- og veitingahús auk 
þess sem gert var ráð fyrir 48 íbúðum í 5 einbýlishúsum, 18 parhúsum og 8 raðhúsalengjum. Í breyttri tillögu er gert ráð fyrir að rífa núverandi 
gisti- og veitingahús en í staðinn byggja nýtt 90-150 herbergja hótel sem getur verið allt 6.000 fm, allt að 16 stakar gistieingar og allt að 20 íbúðir 
í 5 raðhúsum. Breyting á aðalskipulagi svæðisins er auglýst samhliða. 

7. Deiliskipulag þjónustumiðstöðvar á lóð úr landi Bitru í Flóahreppi. 
Lögð fram tillaga að deiliskipulagi þjónustumiðstöðvar á spildu úr landi Bitru við vegamót Suðurlandsvegar og Skeiða- og Hrunamannavegar. 
Skipulagssvæðið er um 3 ha að stærð og er þar gert ráð fyrir byggingu allt að 5.000 fm þjónustumiðstöðvar og m.a. gert ráð fyrir eldsneytis-
dælum. 

8. Breyting á deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis á spildu (Skjól) úr Kjóastöðum í Bláskógabyggð. 
Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis sem kallast Skjól sem er á spildu úr landi Kjóastaða með lnr. 
2209343. Í breytingunni felst að heimilt verður að byggja allt að 300 fm viðbyggingu fyrir veitingasölu milli núverandi húsa og allt að 500 fm 
viðbyggingu vegna stækkunar gistirýmis.

9. Breyting á deiliskipulagi Hraunvalla í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Uppbygging á gisti- og þjónustustarfsemi.
Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hraunvalla í Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem felst í að gert er ráð fyrir að heimilt verði að byggja 
allt að 1.000 fm af gisti- og þjónustubyggingum. Er breytingin í samræmi við breytingu á aðalskipulagi svæðisins sem hefur verið samþykkt af 
sveitarstjórn. 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. 
Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.

Skipulagstillögur nr. 1 og 4 eru í kynningu frá 19. til 30. maí 2016 en tillögur nr. 2-3 og 5-9 frá 19. maí til 1. júlí 2016. Athugasemdir og ábendingar 
við tillögur nr. 1 og 4 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 30. maí 2016 en 1. júlí fyrir tillögur nr. 2-3 og 5-9.  
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús í dag, fimmtudag kl. 17:00-17:45 
Snyrtilegt og gott 78,1m endaraðhús/klasahús á einni hæð. 
Sérinngangur og sér garður, timurverönd með skjólveggjum. 
Falleg eign á frábærum stað í Garðabænum.  
Verð: 35.8 millj.  

Brekkubyggð 69, 210 Garðabæ

OPIÐ
HÚS

BAKARI - 
KÖKUGERÐARMAÐUR
Óskum eftir að ráða bakara / 

kökugerðarmann. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið upplýsingar 

á joifel@joifel.is

SAMSKIP ÓSKA EFTIR 
BíLSTJÓRUM TIL 

SUMARAFLEYSINGA.
Um er að ræða akstur 

og dreifingu vöru innan 
höfuðborgarsvæðisins sem og á 

landsbyggðinni. 

Hæfniskröfur bílstjóra:

-Meirapróf er skilyrði og ADR 
réttindi er kostur

-Sterk öryggisvitund, góð ástund 
og samviskusemi

-Lipurð í þjónustu og samskiptum 

Umsækjendur verða að hafa 
hreina sakaskrá. Umsóknarfrestur 

er til 29.maí 2016.
Nánari upplýsingar veitir 

Jóhannes K Kárason í síma 858 
8660

 Atvinna óskast

VANTAR þIG SMIÐI, 
MúRARA, MÁLARA EÐA 
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

TILKYNNINGAR

 Fundir

AÐALFUNDUR 
FLUGFéLAGSINS GEIRFUGL 

EhF
verður haldinn í Fluggörðum 25, 
101 Reykjavík, miðvikudaginn 1. 

júní 2016, klukkan 20:00. Dagskrá 
í samræmi við 14. gr. samþykkta 

félagsins.
Nánari upplýsingar á heimasíðu 

félagsins: www.geirfugl.is

GSM 
2.990 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar á 365.is

Rafvirkjar
Rafsveinn ehf óskar eftir að ráða
rafvirkja og rafvirkjanema í vinnu.

Allar nánari upplýsingar í síma 660 4545 Sveinn. Einnig hægt 
að senda umsókn og ferilskrá: rafsveinn@rafsveinn.is



Fullkomin snyrting

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.

Braun rakvél Sport
197-1

Kr. 12.900,-

Braun bartskeri 
bt7050

Kr. 14.900,-

Braun rakvél 
320-4

Kr. 19.900,-

Braun hárskeri
hc3050

Kr. 7.990,-

Braun rakvél
380

Kr. 26.900,-

Braun skeggsnyrtir
cruz-6

Kr. 13.900,-

RaKvélaR fyRiR KaRla

vatnsheld

Braun hárblásari
hd710

Kr. 9.990,-

Braun hárblásari
hd550

Kr. 7.990,-

BRaUN Háreyðingartæki
Silk-épil5 Legs&Body

Kr. 16.900,-

HáRSNyRtiNg fyRiR KoNUR

vatnsheld

Braun sléttujárn
SatinHair-st510

Kr. 7.990,-

Braun krullujárn
SatinHair7-ec1

Kr. 9.990,-

Braun - oralB
Disney rafmagnstannbursti

db4.510
Kr. 2.290,-

Braun - oralB
rafmagnstannbursti

db4.010
Kr. 1.990,-

Braun - oralB
rafmagnstannbursti

d16.513
Kr. 5.790,-

Braun - oralB
tannburstahausar

4 stk í pakka
verð frá 1.990,-

Braun - oralB d10.513
Disney rafmagnstannbursti 

sem spilar á meðan burstað er.
verð frá 7.990,-

RafMagNStaNNBURStaR fyRiR alla



Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Valgerður K. Sigurðardóttir
kennari, 

Daltúni 28, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans 

föstudaginn 13. maí.

Pálmar Sölvi Sigurgeirsson
Sigurður Pálmarsson

Sigríður Pálmarsdóttir
Ingvar Pálmarsson

tengdabörn og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Jóhannes Páll Halldórsson

bifreiðastjóri og 
bifreiðaeftirlitsmaður 

frá Patreksfirði, 
lést á dvalarheimilinu Höfða, Akranesi, 

16. maí. Útför hans fer fram frá 
Reykhólakirkju mánudaginn 23. maí  

kl. 14.00.

Margrét Jóhannesdóttir Bryon Rowlinson
Þorsteinn Jóhannesson
Nína Erna Jóhannesdóttir
Bryndís Jóhannesdóttir Hörður Sigurharðarson
Halldór Jóhannesson Jóhanna Katrín Eggertsdóttir
Heiðar G. Jóhannesson Hrafnhildur Konný Hákonard.

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,
Jón Viðar Þórmarsson

lést 30. apríl síðastliðinn. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Sólveig, Þórmar, Jón Ingi, Jóhann Viggó, Viðar Þór 
og Dögg Jónsbörn og stjúpbörn, barnabörn og 

barnabarnabörn.

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

Vilhjálmur Þorsteinn 
Þorsteinsson
fiskifræðingur, 

Heiðarhjalla 41, Kópavogi,
lést fimmtudaginn 12. maí  

á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, Kópavogi.

Útför hans fer fram frá Kópavogskirkju mánudaginn 
23. maí klukkan 15.00. Starfsfólki Sunnuhlíðar er þakkað 
fyrir sérstaka alúð og hlýju við umönnun hans. Blóm og 

kransar eru afþökkuð en þeim sem vildu minnast hans er 
bent á Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð.

Stefanía Júlíusdóttir
Iða Brá Vilhjálmsdóttir Andrés Jónsson
Þóra Vilhjálmsdóttir
Loftur Kristinn Vilhjálmsson Björg Alfreðsdóttir
Árni Vilhjálmsson
Eva Vilhjálmsdóttir

afabörn og langafabörn.

L istamaðurinn Arnfinnur 
Amazeen ræðir í dag við sýn-
ingarstjórann Bryndísi Erlu 
Hjálmarsdóttur um nýopn-
aða sýningu sína Undirsjálfin 
vilja vel.

Sýningin var opnuð þann 12. maí 
síðastliðinn í D-sal Hafnarhússins en í 
þeim sal eru oft og tíðum sýnd verk eftir 
listamenn sem ekki hafa áður haldið 
einkasýningar í stærri söfnum lands-
ins og þó að Arnfinnur hafi tekið þátt í 
hinum ýmsu samsýningum þá er þetta 
hans fyrsta einkasýning í opinberu safni. 
Arnfinnur lauk MFA-gráðu frá Glasgow 
School of Art árið 2006 og hafði fyrir 
það lokið BA-gráðu frá LHÍ. Hann hefur 
haldið einkasýningar í Kling og Bang í 
Reykjavík og Værelse 101 í Kaupmanna-
höfn þar sem hann býr og starfar.

Verkið ber eins og áður sagði nafnið 
Undirsjálfin vilja vel. En verkinu má lýsa 
sem eins konar virki úr mjúku og náttúru-
legu efni sem varið er með oddhvössum 
hlutum. Inni í virkinu er hljóðverk sem 
gestir geta hlustað á og í kring um virkið 
eru textaverk. „Ég er búinn að vera að 
safna saman ýmsum skilaboðum um 
hvernig þú átt að vera besta útgáfan af 
sjálfum þér,“ útskýrir Arnfinnur og bætir 
við að slík skilaboð megi nálgast allt í 
kringum okkur; á netinu, í sjónvarpi, dag-
blöðum, tímaritum og svo mætti lengur 
telja. „Þú skalt hafa fullkomna stjórn á 

fjármálunum, vera fullkominn kærasti og 
borða ekológískt og ég veit ekki hvað og 
hvað, þetta er stanslaust áreiti.“ Í verkum 
sínum fæst hann við hversdagsleikann í 
samtímanum og mótsagnakennt hlut-
verk manneskjunnar innan hans. Og í 
Undirsjálfin vilja vel veltir hann því fyrir 
sér hvernig manneskjan bregst við þeim 
hættum sem að henni steðja og hvað það 
er sem ræður viðbrögðum. Arnfinnur 
segir einnig að hinu stanslausa áreiti fylgi 
einnig krafa um einhvers konar varnar-
viðbragð og sífellt sé hamrað á því að 
fólk fari varlega og brynji sig fyrir öllu 
því slæma sem gæti komið fyrir og læri 

að þekkja einkenni alls þess sem á það 
gæti herjað. „Manni finnst eins og þetta 
sé nánast mylla, það er alltaf verið að 
brýna fyrir okkur að passa okkur á alls 
konar hlutum og á sama tíma verðum við 
langlífari og langlífari, að minnsta kosti í 
okkar heimshluta.“

Í dag klukkan 18.00 fer fram lista-
mannaspjall í Hafnarhúsinu en þar mun 
Bryndís Erla Hjálmarsdóttir, sem er sýn-
ingarstjóri sýningarinnar, leiða gesti um 
sýninguna ásamt Arnfinni. Aðgangseyrir 
á sýninguna er 1.500 krónur en aðgangur 
er ókeypis fyrir menningarkortshafa. 
gydaloa@frettabladid.is

Mjúkt virki varið með 
oddhvössum hlutum
Í dag fer fram listamannaspjall í Hafnarhúsinu þar sem Arnfinnur Amazeen ræðir við 
sýningarstjórann Bryndísi Erlu Hjálmarsdóttur um sýningu sína Undirsjálfin vilja vel.

Húsdýragarðurinn í Laugardal var formlega opnaður á þessum 
degi árið 1990. Ákvörðun um byggingu garðsins var tekin í 
borgarráði Reykjavíkur fjórum árum fyrr en framkvæmdir hófust 
árið 1989.

Á einu ári voru reist sex hús til dýrahalds, steypt selatjörn, 
landslag mótað fyrir refi, minka og hreindýr, beitarhólf afgirt 
og komið upp fiskeldiskerjum. Auk þessa var Hafrafelli, gömlu 
íbúðarhúsi Örlygs Sigurðssonar listmálara, breytt í skrifstofu og 
kennslusalur útbúinn úr vinnustofu hans.

Markmið með byggingu Húsdýragarðsins var að kynna 
borgarbúum íslensku húsdýrin, færa þá nær íslenskum bú-
skaparháttum og efla tengsl á milli manna og dýra.

Vinsældir Húsdýragarðsins voru miklar og því var tekin 
ákvörðun um að byggja Fjölskyldugarð í næsta nágrenni. Fyrsta 
skóflustungan var tekin árið 1991 og tveimur árum síðar var nýja 
svæðið formlega tekið í notkun. Í dag eru garðarnir reknir saman 
undir nafninu Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn.

Þ EttA  G E R ð I St :  1 9 .  M A Í  1 9 9 0

Húsdýragarðurinn opnaður

Merkisatburðir 17. maí 
1536 Anne Boleyn, önnur eiginkona Hinriks 8. Englandskonungs, er 
tekin af lífi vegna hórdóms.
1604 Í Kanada er borgin Montreal stofnuð, þá nefnd Ville-Marie 
eða Borg Maríu, en nafninu var breytt síðar.
1875 Fyrsta sláttuvélin kemur til Íslands frá Noregi.
1917 Eimskipafélag Íslands fær sitt þriðja skip og er það Lagarfoss.
1925 Malcolm X, bandarískur mannréttindafrömuður, fæðist á 
þessum degi.
1933 Í Vestmannaeyjum ræðst æstur múgur inn í fangelsið og 
leysir þar fanga úr haldi. Síðar voru tíu manns dæmdir til fangelsis-
vistar fyrir tiltækið.
1950 Þúsundir Reykvíkinga fagna Gullfossi, nýju farþegaskipi Eim-
skipafélagsins.
1983 Geimskutlan Enterprise hefur viðkomu á Keflavíkurflugvelli, 
borin af Boeing 747 þotu.
1990 Í Laugardal í Reykjavík er opnaður nýr fjölskyldu- og húsdýra-
garður með tuttugu tegundir húsdýra, sjávardýra og villtra dýra.

Selirnir í Húsdýragarðinum vekja lukku hjá börnum sem og full-
orðnum. Fréttablaðið/VilHelm

bryndís erla og arnfinnur ræða saman um sýninguna Undirsjálfin vilja vel í dag. 

Verkinu má lýsa sem eins konar virki úr mjúku og náttúrulegu efni sem varið er með oddhvössum hlutum. inni í virkinu er hljóðverk sem 
gestir geta hlustað á og í kringum virkið eru textaverk. myndir/ÁSlaUg gUðrúnardóttir
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12.749 kr. 
Verð áður 16.999 kr.

25% AFSLÁTTUR AF ALLRI UMBRA,
KIKKERLAND OG HOUSE DOCTOR
GJAFAVÖRU OG HNÖTTUM
FYRIR MEÐLIMI Í A4 KLÚBBNUM*

A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 Hafnarfirði  /  A4 Akureyri  /  A4 Egilsstöðum   
www.a4.is  / Þú getur einnig fylgt okkur á       Facebook og       Pinterest.com/A4fondur

/ A4 Selfossi   
*Gildir ekki með öðrum tilboðum. Athugið að vöruframboð er breytilegt á milli verslana.

instagram.com/a4verslanir

19. - 29. MAÍ

824 kr. 

2.624 kr. 
Verð frá

Verð frá

Verð frá2.399 kr. 
Verð áður 3.199 kr.

1.499 kr. 
Verð áður 1.999 kr.



GRÍSAHRYGGUR M/PURU
VERÐ ÁÐUR 
1.998 KR/KG

1.598 KR
KG

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

KJÖTBORÐKJÖTBORÐ

KR
KG3.868

NAUTALUND
VERÐ ÁÐUR 
4.298 KR/KG

DÖNSK SALAMI PYLSA
8 TEGUNDIR - 300 G

698 KR
PK

CASTELLO OSTAR
MIKIÐ ÚRVAL

Sort, hvide o.s. videre

BAYONNESKINKA
VERÐ ÁÐUR 
1.996 KR/KG

1.198 KR
KG

KR
KG139

BÖKUNARKARTÖFLUR
VERÐ ÁÐUR 
199 KR/KG

733 
KR/KG

KR
PK1.494

KJÚKLINGANAGGAR
1 KG POKI
VERÐ ÁÐUR 
1.698 KR/PK

KR
PK1.976

KJÚKLINGABORGARI
1 KG POKI
VERÐ ÁÐUR 
2.298 KR/PK

KR
PK1.582

KJÚKLINGAPOPPKORN
1 KG POKI
VERÐ ÁÐUR 
1.798 KR/PK

KR
PK1.099

KJÚKLINGAUPPLÆRI
M. BEINI - 1.5 KG POKI
VERÐ ÁÐUR 
1.249 KR/PK

UNGNAUTA ROAST BEEF
VERÐ ÁÐUR 
2.798 KR/KG

2.658 KR
KG

40%
AFSLÁTTUR

FLEIRI TILBOÐ Í BÆKLINGNUM!

KR
KG1.259

SVÍNASÍÐA MEÐ
PURU
VERÐ ÁÐUR 
1.798 KR/KG

KR
PK799

BLÁBERJAFATA
500 G
VERÐ ÁÐUR 
1.598 KR/KG

30%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

KR
KG1.499

FERSKT - SVÍNALUNDIR
VERÐ ÁÐUR 
2.998 KR/KG

KR
KG798

GRÍSARIF
VERÐ ÁÐUR 
998 KR/KG

50%
AFSLÁTTUR

KR
PK379

SKINKUSALAT - 175 G

KR
PK379

EGGJASALAT- 175 G

KR
PK379

TÚNFISKSALAT - 175 G

KR
PK379

KJÚKLINGASALAT - 175 G

KR
STK99

JOLLY COLA 33 CL

    
 DANSKIR DAGAR                                                                        

     
        

 12. – 22 maí

40%
AFSLÁTTUR

EKTA DÖNSK SÍLD
MIKIÐ ÚRVAL

FERSKUR GRÍSABÓGUR
VERÐ ÁÐUR 
998 KR/KG

599 KR
KG

KR
KG3.191

KÁLFA RIB EYE
Í HEILU
VERÐ ÁÐUR 
3.359 KR/KG

m
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n 
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f

Tilboðin gilda 12. – 22. maí 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

Verðsprengja
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Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. eins 
6. eftir hádegi
8. andi
9. endir
11. tveir eins 
12. morðs
14. teygjudýr 
16. rás
17. blóm
18. kvabb
20. golf áhald
21. nabbi

LÓÐRÉTT
1. trúi
3. mannþvaga 
4. afsökun
5. hár
7. mjór
10. óhreinindi
13. samstæða
15. heimsálfu
16. egna
19. tveir eins

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

Létt miðLungs þung

La
us

n 
sí

ðu
st

u 
su

do
ku

↓
 

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

veðurspá Fimmtudagur

LÁRétt: 2. sömu, 6. eh, 8. sál, 9. lok, 11. ll, 12. dráps, 
14. amaba, 16. æð, 17. rós, 18. suð, 20. tí, 21. arða.
LÓðRétt: 1. held, 3. ös, 4. málsbót, 5. ull, 7. horaður, 
10. kám, 13. par, 15. asíu, 16. æsa, 19. ðð.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Í alvöru? Viltu 
sjá mikið meira 

af þessum 
manni?

Hvað get ég sagt? 
Hann hefur bara 

þennan óum-
deilanlega þokka! 
Óþokka-þokka!

Kei, svo ferðu bara inn í 
tölvupóstinn, opnar mailið og 
þaðan kemur boð um að fara 

í dropboxið. Þegar þú ert 
kominn þangað þá bara …

Þú ert aftur 
kominn með 
þennan svip 

pabbi …
Hvaða svip?

Ég og börnin erum ekki 
undir neinum kringum-

stæðum að fara að 
búa undir sama þaki og 

þessi tarantúla! Ókeeei.

Þannig að þú þarft að gera upp við þig 
hvort þú vilt búa með mér eða þessu 
risa flykki!  
Ekki seinna en núna!

Afsakaðu mig, 
en ertu að 

HUGSA MÁLIÐ?!

Ég er bara að spá hvort 
tarantúla myndi einhvern 
tíma skrattast í mér með 

að mála grindverkið …

STÓRSKEMMTILEG SÝNING
FYRIR YNGSTU ÁHORFENDURNA!

M ENNTA-  OG
M ENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ

22. MAÍ KL. 13:00 Miðasala:
Miði.is

1 7 2 6 8 3 5 9 4

3 8 9 1 4 5 6 7 2

4 5 6 7 9 2 8 1 3

5 1 3 2 6 4 9 8 7

6 4 8 5 7 9 2 3 1

9 2 7 3 1 8 4 5 6

2 6 5 8 3 7 1 4 9

7 9 1 4 5 6 3 2 8

8 3 4 9 2 1 7 6 5

2 4 5 3 7 8 1 6 9

1 3 7 9 6 2 5 4 8

6 8 9 1 4 5 7 2 3

3 9 6 4 2 7 8 1 5

7 1 8 5 3 6 2 9 4

4 5 2 8 9 1 3 7 6

8 2 3 6 1 4 9 5 7

9 6 1 7 5 3 4 8 2

5 7 4 2 8 9 6 3 1

3 2 4 9 5 7 1 8 6

1 5 9 8 6 3 2 7 4

6 7 8 1 2 4 5 3 9

7 4 6 2 8 9 3 5 1

5 9 2 6 3 1 7 4 8

8 1 3 4 7 5 6 9 2

4 6 5 3 9 2 8 1 7

9 8 7 5 1 6 4 2 3

2 3 1 7 4 8 9 6 5
7 6 2 8 9 5 4 1 3
4 8 3 7 1 6 2 5 9
5 1 9 2 3 4 6 7 8
9 2 8 5 4 3 1 6 7
6 4 1 9 7 8 5 3 2
3 5 7 6 2 1 8 9 4
8 9 4 1 6 7 3 2 5
1 7 5 3 8 2 9 4 6
2 3 6 4 5 9 7 8 1

7 5 9 4 6 1 2 8 3
8 4 2 9 7 3 1 5 6
1 6 3 5 2 8 7 9 4
9 7 4 1 3 5 6 2 8
2 8 1 6 9 4 5 3 7
5 3 6 7 8 2 9 4 1
6 2 7 3 4 9 8 1 5
3 9 5 8 1 7 4 6 2
4 1 8 2 5 6 3 7 9

8 2 9 3 5 6 4 1 7
3 1 6 7 8 4 2 5 9
7 4 5 9 1 2 3 6 8
5 7 1 8 2 9 6 3 4
2 9 4 1 6 3 7 8 5
6 8 3 5 4 7 9 2 1
9 3 8 2 7 5 1 4 6
1 6 2 4 9 8 5 7 3
4 5 7 6 3 1 8 9 2

Pedreny átti leik gegn Amado í 
Sitges árið 1981. 
Hvítur á leik
1. Dxh7+! Kxh7 2. Hh3+ Kh7 
3. Bf8#. Frídagur var í gær á Evrópu-
móti einstaklinga í Kósóvó. Mótinu 
verður framhaldið með sjöundu 
umferð í dag. 
www.skak.is:  EM einstaklinga.

Hægur vindur á landinu, en hann blæs aðeins með suðurströndinni. Það 
verður skýjað með köflum með líkum á lítils háttar skúrum og er enginn 
landshluti undanskilinn hvað það varðar. Eitthvað gæti þó sést til sólar milli 
skýjanna. Hiti 6 til 12 stig.
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14.990
FRÁBÆR FYRIR KRAKKANA;)

SILICON
BUMPER

VARNARHLÍF

ROCK100
HEYRNARTÓL

FYLGJA

SPJALDTÖLVA
HÖNNUÐ FYRIR YNGRI KYNSLÓÐINA

Spjaldtölva fyrir yngri kynslóðina með öflug-
um örgjörva og hlíf sem ver tölvuna fyrir 
höggi, hágæða heyrnartól í stíl fylgja með ;)

• 7’’ LED fjölsnertiskjár 1024x600
• Quad Core 1.2GHz Cortex A8 örgjörvi
• MultiCore Mali 400MP 1080p 3D skjákjarni
• 8GB SSD pláss og allt að 32GB microSD
• 300Mbps WiFi n þráðlaust net
• USB2 micro og Micro SD kortalesari
• Tvær myndavélar 2MP og 0.3MP að framan
• Silicon varnarhlíf og ROCK 100 heyrnartól
• Android 5.1 Lollipop og fjöldi forrita

P747

1.990
Verð frá:

BÍLFESTINGAR BÍLA HLEÐSLUTÆKI

3.490
TRIPLE USB

3X USB
TENGIST Í SÍGA-

RETTUKVEIKJARA
7200mA

SD KORT Á TILBOÐI

745
VERÐ FRÁ

AFSLÁTTUR

50%
AF ÖLLUM MINNIS-KORTUM Í MAÍ Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST! 

ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS!

*

29.990

B3-A20

• 10” HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
• Quad Core 1.3GHz MT8163 örgjörvi
• 16GB flash og allt að 128GB microSD
• 300Mbps þráðlaust net, BT4.0, GPS
• Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
• USB2 micro og MicroSD kortalesari
• Tvær FHD vefmyndavélar 5MP og 2MP
• Aðeins 9.5mm örþunn og fislétt 540gr
• Android 5.1 Lollipop og fjöldi forrita

NÝ KYNSLÓÐ FRÁ ACER!

IconiaOne

NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

9.5mm OG 

540gr

10

19.990

ICONIA

• 7’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Quad Core Z3735G 1.83GHz Burst
• Intel HD Graphics DX11 skjákjarni
• 8GB flash og allt að 64GB Micro SD
• 300Mbps WiFi net, Bluetooth 4.0, GPS
• Li-Polymer rafhlaða allt að 7 tímar
• USB2 micro og Micro SD kortalesari
• Tvær vefmyndavélar 5MP og 0.3MP
• Android 4.4 stýrikerfi og fjöldi forrita

B1-750

2
LITIR

250%
ÖFLUGRI

Í NÝJUSTU 3D LEIKJUM 

MEÐ INTEL CLOVER-

TRAIL+ ÖRGJÖRVA

FÆST Í 2 LITUM

2.990

SPJALDTÖLVUHLÍF

VERÐ FRÁALVÖRUGALLABUXNA EFNI ;)
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66.990
iPad AIR2 64GB 86.990

• 9.7’’ UHD Retina fjölsnertiskjár 2048x1536
• Triple Core 1.5GHz A8X Apple örgjörvi
• 16GB flash SSD gagnapláss
• AC MIMO þráðlaus net, Bluetooth 4.0
• Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
• 8MP iSight og 720p Facetime myndavélar
• Touch ID fingrafaraskanni
• Örþunn aðeins 6.1mm og fislétt 437gr
• Apple iOS 8.1 stýrikerfi og fjöldi forrita

iPadAir2
3
LITIR

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
5843

2229

Intel
Clover
Trail+
CPU

Standard
CPU

14.990
ÓTRÚLEGT TILBOÐ!

• 6” 600x800 16 grátóna E-Ink skjár
• Ótrúlega þægilegt að lesa á skjáinn
• Líkara pappír en venjulegum LCD skjá
• Allt að 3000 bækur á 4GB geymsludisk
• Les allar helstu skráargerðir
• Rafhlöðuending allt að 4 vikur
• Les íslenskar og erlendar rafbækur
• Micro-USB hleðslu og gagnatengi
• Örþunnt og fislétt aðeins 170gr

6”KINDLE

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 24.990

13
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 79.990

89.990
SWITCH Í ÚRVALI FRÁ 49.990

SW5-173

SWITCH11 
SPJALDTÖLVA & FARTÖLVA;)

FULL HDIPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

40ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR129.990 Ný kynslóð var að lenda af þessari fjölhæfu 
spjaldtölvu sem breytist í fartölvu þegar henni er 
smellt í lyklaborðsvöggu, sem fylgir með henni;) 

• 11.6’’ FHD IPS fjölsnertiskjár 1920x1080
• Intel Dual Core M-5Y10c 2.0GHz Turbo 4xHT
• Intel HD 5300 DX11.2 skjákjarni
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 128GB SSD og allt að 128GB microSD
• 867Mbps Dual WiFi AC, BT 4.1 LE, GPS
• HDMI 1.4 micro, 1xUSB2 micro og Micro SD
• Örþunn lyklaborðsvagga m/Snap Hinge2
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

8

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Virka daga
10:00 - 18:00
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR
VINNUR ÞÚRIG50021.MAÍ VERÐUR ROCKET LEAGUE MÓT TÖLVUTEKS. SKRÁÐU ÞITT LIÐ Á WWW.TOLVUTEK.IS



En ég var líka 
EiginlEga búinn að 

sætta mig við að ég yrði 
Ekki tEkinn til skoðunar 
fyrr En ég væri búinn að 
vEra dauður í Ein fjörutíu 
til fimmtíu ár. 

FYRIRTÆKI TIL SÖLU  
SPENNANDI TÆKIFÆRI

Ökutækjaleiga 
Fyrirtæki á sviði útleigu aksturstækja er til sölu af sérstökum 
ástæðum. Fyrirtækið hóf starfsemi fyrir tæpum tveimur árum síðan 
og hefur náð góðri fótfestu. Bókunarstaða ökutækja 2015 var góð 
og útlit fyrir mikla aukningu 2016. Starfsmannaþörf  nú 1-2 manns. 
Engrar sérfræðiþekkingar er þörf til að ganga inní reksturinn. 
Fyrirtækinu fyrir ökutæki og búnaður, heimasíða og bókunarvél. 
Miklir stækkunarmöguleikar! Hentar sérlega vel sem viðbót við 
svipaðan rekstur. Besti tíminn er að taka við núna þar sem mesti 
sölutíminn er framundan!

Upplýsingatækni / Upplýsingamiðlun
Erum með spennandi og rótgróið fyrirtæki á sviði upplýsingatækni 
og upplýsingamiðlunar. Fyrirtækið starfar eingöngu á fyrirtækja-
markaði. Í hart nær tvo áratugi hefur fyrirtækið myndað sér fastan 
sess í að koma fyrirtækjum á framfæri og tengja þau við ný og 
spennandi viðskiptatækifæri með einstökum hætti. Fyrirtækið hen-
tar vel þeim sem hafa haslað sér völl á upplýsingatæknisviðinu eða 
upplýsingamiðlun eða upplýsingastarfsemi. Starfsmannaþörf er um 
2 manns. Hér fylgir allt til alls, bara setjast niður og byrja að selja! 

Allar nánari upplýsingar um fyrirtækin veitir Björgvin í síma 
666-2424, eða sendu línu á netfangið bjorgvin@eignavangur.is. 

Við höfum í sölumeðferð allt frá sprotafyrirtækjum til rótgróinna og arðbærra fyrirtækja. 
Hafðu samband og við aðstoðum þig við að finna rétta tækifærið fyrir fyrir þig.

•  100 fm falleg íbúð á 3.hæð
•  3 svefnherbergi með skápum
•  28 fm sérstæður bílskúr
•  Stórar suður svalir

•  Laus við kaupsamning
•  Fasteignasali: Snorri Björn Sturluson, 
   699-4407  / snorri@eignavangur.is

OPIÐ HÚS - þriðjudaginn 29. September, kl. 18:00-18:30.

OPIÐ HÚS 

414 4040
Löggiltir fasteignasalar:  

Ágúst Ólafsson hdl.  -  Tryggvi Agnarsson hrl. 
Valdemar Johnsen hdl.  -  Óskar Bjarnasen hdl.

REYNIHVAMMUR 8  -  200 KÓP. 37,9 M.

Eignavangur | Síðumúla 27, 108 Rvk | eignavangur@eignavangur.is

Það skrjáfar í nýjum degi er 
yfirskrift myndlistarsýningar 
á verkum Bjarna Bernharðs 

Bjarnasonar sem var opnuð í Gerðu-
bergi fyrir skömmu. Þessi ljóðræna 
yfirskrift er mjög svo í anda þess 
sem listamaðurinn hefur fengist við 
á liðnum áratugum en Bjarni Bern-
harður tekst á við myndlistina jafnt 
sem prósa og ljóð jöfnum höndum. 
Jón Proppé listheimspekingur skrifar 
bráðskemmtilegan inngang að sýn-
ingunni þar sem hann leggur megin-
áherslu á skírleika litanna í verkum 
Bjarna Bernharðs. Verkin rekur hann 
að skyldleika til verka fyrstu abstrakt-
málaranna og viðleitni þeirra til þess 
að skilja eiginleika litanna, þróa lita-
fræði og samspil þeirra á myndflet-
inum. Jón segir einnig að þótt Bjarni 
Bernharður hafi lengi fengist við mál-
verkið þá hafi myndir hans þróast 
hratt á síðustu árum.

Gömul saga og ný
Bjarni Bernharður tekur undir skrif 
Jóns og bendir á að myndirnar á 
þessari sýningu séu langflestar mál-
aðar á árunum 2015 og 2016. „Þarna 
eru líka verk frá 2012 en ekki mikið 
eldri en það. Annars er staða málara 
sem er að brjótast áfram í forminu, og 
það er gömul saga og ný, nú þannig 
að hann á alltaf soldið á brattann að 
sækja. Þannig málari getur átt erfitt 
með að opna augu fólks fyrir því 
sem hann er að gera. En ég var líka 
eiginlega búinn að sætta mig við að 

ég yrði ekki tekinn til skoðunar fyrr 
en ég væri búinn að vera dauður í ein 
fjörutíu til fimmtíu ár. Ég gerði svona 
fastlega ráð fyrir því en það breytti 
engu um það að ég var alltaf ákveðinn 
í því að halda áfram að mála.

Litir og form
Jón Proppé lá yfir þessu lengi og kom 
nokkrum sinnum til mín á vinnu-
stofuna og mér virðist að hann hafi 
skilið verkin mín. Mér finnst sérstak-
lega merkileg tengingin við Platón 
um heim hinna hreinu frummynda, 
skírleika litanna og nálgunina við 
guðdóminn. Svo líka þetta hvernig 
hann tengir það við það sem mód-
ernistarnir, Kandinsky og fleiri, voru 
að gera með því að reyna að skerpa 
litina aftur eftir að þeir höfðu runnið 
saman með impressjónismanum. Ég 
er einnig að reyna að brjótast í því 
að aðskilja litina og hreinsa litinn 
sem slíkan. Þetta reyndu módernist-
arnir líka á sínum tíma en þeir réðu 
ekki við það heldur þurftu að fara þá 
leið að fækka litunum. Upp úr þessu 
þróaðist svo þetta sem við köllum 
geómetríska formið. Þar sem fáum 
litum var beitt við formsköpun.

Þetta viðfangsefni er alltaf í deigl-
unni hjá myndlistinni, að finna þenn-
an flöt á málverkinu þar sem liturinn 
væri í aðalhlutverki. Slíkt er, eins 
og Jón Proppé segir, ákaflega snúið. 
Ég er ákaflega stoltur af því þegar 
Jón finnur samlíkingu með Svavari 
Guðnasyni og mér þar sem ég nota 
allan litaskalann með sama hætti og 
Svavar. Að gera þetta er ákaflega flók-
ið og erfitt því það er svo erfitt að fá 
litina til þess að sættast og það byggir 
allt á línunni í viðkomandi verki og 
það má ekki skeika millimetra því þá 
riðlast formið. Ég held að mín sterka 
hlið sé einmitt þarna í jafnvæginu á 
milli lita og forms.“

Opna augun fyrir fegurðinni
Bjarni Bernharður fæst við myndlist-
ina sem og skriftir jöfnum höndum 
en hann segir að það sé nú ekki erfitt 
að samræma þetta allt. „Ég er nú 
þannig frá náttúrunnar hendi að ég 
er ákaflega kraftmikill og hef mikla 
andlega orku og dreg ekkert af mér. Ég 
bý einn og helga líf mitt algjörlega list-
inni. Það má gera drjúgt úr tímanum 
ef maður fer vel með hann. Í mínum 
ljóðum eru myndhvörf minn aðall. Ég 
er ákaflega ósáttur við það að í þess-
um ágæta póstmódernisma, sem ég 
ætla nú ekkert að vera úttala mig um, 
skuli það að nota myndhverfingar 
vera nánast bannorð. Það finnst mér 
daufleg þróun og grámygluleg.

Annars er megináherslan hér á 
myndlistina og ég er mjög sáttur við 
þessa sýningu og hvet fólk til þess að 
koma og skoða. Mig langar til þess 
að opna augu fólks fyrir fegurðinni. 
Í minni list horfi ég í fegurðina og 
ljósið.“

Ég horfi í fegurðina og ljósið
bjarni bernharður bjarnason myndlistarmaður tekst á við liti 
og form á sýningu sem hann opnaði nýverið í gerðubergi.

Bjarni Bernharður Bjarnason, myndlistarmaður og skáld, á sýningu sinni í Gerðubergi. FréttaBLaðið/antOn Brink

Dans

Vera og vatnið
HHH�HH
Höfundar: Bíbí & blaka danshópur-
inn
Dans: Tinna Grétarsdóttir
Flutningur: Snædís Lilja Ingadóttir
tónlist: Sólrún Sumarliðadóttir
Sviðsmynd og búningar: Guðný 
Hrund Sigurðardóttir

Veran Vera leikur með vatnið og 
vatnið er djúpt, eins og vitund mín 
sjálfs.

Leikverkið Vera og vatnið er 
ævintýralega fallegt barnadans-
verk sem er nú sýnt í Tjarnarbíói. 
Verkið er ætlað börnum 1-5 ára og 
forráðamönnum þeirra. Veran Vera 
birtist úr vatninu og leikur sér í og 
með því. Hún kannar dýptir þess 
og form og hvernig vera eins og hún 
getur passað og leikið við vatnið.

Umgjörðin er sérlega vel hönnuð 
og eru börnin sannarlega komin 
inn í fallegan heim þegar þau heim-
sækja Veru. Þau eiga þann mögu-
leika að sitja á litlum skýjum í kring-
um vatnið þar sem Vera dansar. Það 
gefur þeim nálægð sem færir þau 
enn nær sýningunni.

Verkið er samtímadansverk með 
leikrænum tilþrifum þar sem Snæ-
dís Lilja er algjörlega í essinu sínu, 
þ.e. býr ljóslega að bakgrunni sínum 
í dansi og leiklist. Snædís er sjarm-
erandi og létt í flutningi sínum. Það 
er verulega flott að sjá samtíma-
dansverk fyrir börn sem gefur þeim 
tækifæri að kynnast listforminu á 
ungum aldri.

Leikmyndin og búningar, hönnuð 
af Guðnýju Hrund, eru stórkost-
lega skemmtileg og vel gerð. Má 
þá sérstaklega nefna litla slá sem 
Vera klæðist í byrjun verksins. Hún 
er ekkert flókin, en gefur Snædísi 
algjörlega nýtt form, og kemur hún 

áhorfendum fyrir sjónir sem lítil 
vera. Tónlistin er líka vel samin 
og kemur til skila tilfinningu fyrir 
litlum dropum sem drjúpa beinlínis 
niður á sviðið.

Að verkinu loknu fengu börnin 
að leika sér í sviðsmyndinni og hitta 
veruna sem þau flutu með í gegnum 
sýninguna. Það var þroskandi fyrir 
börnin sem fengu þá að koma við 
dropa sem héngu úr sviðsmynd-
inni en einnig að koma við þá hluti 
sem ekki voru eins og þeir sýnd-
ust. Þannig fengu þau að kynnast 
töfrum leikhússins. Til að mynda 
má nefna lítinn hvítan blett á dans-
gólfinu þar sem Vera gat illa staðið í 
lappirnar vegna þess hvað hann átti 
að vera sleipur. Þetta var sem sagt 
hálkublettur sem hún rann ítrekað 
á. Þetta vakti stórkostlega kátínu 
krakkanna sem vildu svo ólm prófa 
svellið þegar þau komu inn. Þau 
skildu svo ekkert í því að þau lágu 
þar ekki kylliflöt!

Verkið er stutt og þyldi ekki 
heldur að vera mikið lengra án meiri 
framvindu.
kara Hergils Valdimarsdóttir

niðurstaða: Fallega unnið og 
skemmtilegt samtímadansverk fyrir 
börn.

Vera, vatnið og vitundin

Snædís Lilja ingadóttir í hlutverki sínu í 
danssýningunni Vera og vatnið.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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TAX FREE
AF ÖLLUM VÖRUM 19.–25. MAÍ

ILMUR MÁNAÐARINS
30% AFSLÁTTUR
CANADIAN LANDSCAPE
 ÁÐUR 2.990,- NÚ 2.093,-

GLÆSILEGT ÚRVAL Á PIER.IS

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

OSA SUMARSTÓLL
ÁÐUR 24.900,- 
NÚ 17.430,-

MÓSAÍKBORÐ
ÁÐUR 15.990,-  NÚ 12.896,-

NOLI STÓLL
ÁÐUR 9.990,- 
NÚ 6.993,-
Stærð: 88x108 cm. 

POLO HORNSÓFI
ÁÐUR 179.900,-  NÚ 143.920,-
Stærð: 300x234 cm. 

NÝ SMÁBLÓM
 VERÐ FRÁ 315 KR.
  m/afslætti



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gilda til og með 22. maí eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Bónus Grísakótilettur
Með beini, kryddaðar

1.298
kr. kg

Íslandslamb 
Lambalærissneiðar

Kryddlegnar, blandaðar, ferskar

1.998
kr. kg

Íslandslamb
Lambalærissneiðar

Kryddlegnar, 1.flokkur, ferskar

2.598
kr. kg

Íslandslamb 
Lambakótilettur

Kryddlegnar, ferskar

2.598
kr. kg

Bónus Grísabógsneiðar
Kryddaðar, ferskar

998
kr. kg

Kjarnafæði Nautgripaborgarar
10x120 g, frosnir

1.498
kr. 10 stk.

Aðeins 150kr
stykkið

Íslandsnaut 
Ungnautaborgarar 

2x140 g, 2x120 g eða 4x80 g

598
kr. 4x80 g

549
kr. 2x120 g

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

4stk
80 g

579
kr. 2x140 g

Íslandslamb Lambafillet
Ferskt

3.898
kr. kg

Íslandslamb Lambaprime
Ferskt

2.998
kr. kg

Kjarnafæði Heiðalamb
Kryddað lambalæri, ferskt

1.398
kr. kg

lambalæri með  

villtum íslenskum 

kryddjurtum

Kjarnafæði Lambalundir
Kryddaðar, ferskar

3.798
kr. kg

Ali Spareribs
Foreldað, ferskt

998
kr. kg

Foreldað
Aðeins að hita

Dujardin Maísstönglar
Frosnir, 450 g, 2 stk. í pk.

159
kr. 450 g

Heinz Tómatsósa
1,35 kg

359
kr. 1,35 kg

1,35kg

ES Steiktur Laukur
200 g

95
kr. 200 g

Bónus Hrásalat
350 g

198
kr. 350 g

Lambhaga Spínatkál 
125 g

359
kr. 125 g

Kjarnafæði Lambasirloinsneiðar
Kryddlegnar, ferskar

1.698
kr. kg

Bónus Eldhúsrúllur 
6 rúllur – Verð áður 598 kr.

498
kr. 6 stk.

100kr
verðlækkun

Myllu Heimilisbrauð
30% meira magn – 1 kg

385
kr. stk.

30%
Meira magn
Sama verð

NÝBAKAÐ!

Bónus 
Kjallarabollur  
með osti, 4 stk.

359
kr. 4 stk.

Bónus Kleinuhringir 
2 stk. í boxi, 2 teg.

298
kr. 2 stk.

NÝBAKAÐ!

Íslandsnaut Bernaissósa
250 ml

379
kr. 250 ml

Bónus Grillsósa
270 ml, 2 teg.

249
kr. 270 ml

Bónus Klettasalat
75 g

259
kr. 75 g

Bónus 
Samlokuskinka, 237 g

198
kr. pk.

Euro Shopper Maískorn 
300 g

98
kr. 300 g
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Flóðbylgjan
HHH�HH

Leikstjóri: Roar Uthaugh
Handrit: John Kåre Raake, Harald 
Rosenløw-Eeg
Aðalhlutverk: Kristoffer Joner, Ane 
Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro

Í fjallgörðum Noregs er talin vera 
raunveruleg hætta á skriðum sem 
geta valdið flóðbylgjum sem gætu 
sett heilu smábæina í kaf. Skiptar 
skoðanir eru um hversu mikil 
hættan er en þetta hefur gerst áður 
og byrjar myndin Flóðbylgjan á að 
sýna okkur það með samsafni af 
fréttamyndum frá skriðuföllum og 
fljóðbylgjum sem hafa orðið í Nor
egi á síðustu hundrað árum eða svo.

Flóðbylgjan gerist í smábæ í Geir

angursfirði og segir frá jarðfræð
ingnum Kristian sem vinnur við 
rannsóknir í firðinum en er nú að 
hætta, því hann er að fara að vinna 
fyrir stórt olíufyrirtæki. En á leiðinni 
úr bænum verður hann var við eitt
hvað sem fær hann til að sannfærast 
um að yfirvofandi hætta á flóð
bylgju sé mikil. Lítið mark er tekið á 
athugasemdum hans í fyrstu en svo 
reynist grunur hans á rökum reistur 
og hefst þá kapphlaup við tímann til 
að koma öllum úr bænum.

Í grunninn er Flóðbylgjan algjör 
formúlustórslysamynd. Hetjan er 
auðvitað sérfræðingur sem enginn 
hlustar á fyrst og þegar loksins er 
hlustað á hann er allt orðið of 
seint. Og auðvitað er hann fjöl
skyldufaðir og auðvitað gerist 
þetta daginn sem hann er að hætta. 

En leikstjóranum Roar Uthaugh 
tekst hér að sanna að þó að mynd 
fylgi algerlega formúlunni geti hún 
samt virkað.

Það má segja að þessi mynd sé eins 
og raunsæja útgáfan af Hollywood
stórslysamynd. Atburðirnir í mynd
inni eru eitthvað sem raunverulega 
getur gerst og þótt atburðarásin sé 
kannski svolítið tilviljanakennd 
hegða persónurnar sér að mestu á 
trúverðugan máta ólíkt í myndum 
eins og 2012 og San Andreas. Tækni
brellur er ekki það sem þessi mynd 
gengur út á, þótt þær séu vissulega 
vel gerðar (sérstaklega miðað við að 
hér er um norska mynd að ræða sem 
kostaði líklega einn tíunda af því sem 
Hollywoodstórmyndir gera), heldur 
gengur allt út á að skapa og byggja 
upp spennu og halda áhorfandanum 

í heljargreipum. Myndin byggir upp 
hlutina hægt en nær manni vel og á 
endanum er maður alveg á nálum.

Persónurnar í myndinni eru 
algjörar týpur beint af færibandinu 
en leikhópurinn er mjög sterkur og 
tekst öllum að gæða persónur sína 
lífi og gera týpurnar trúverðugar. 
Þetta er í raun mjög einföld mynd 
sem ætlar sér ekki of mikið og flækir 
ekki hlutina. Flóðbylgjan er laus 
við alla stæla og þar liggur styrkur 
hennar. Þetta er einföld saga um fjöl
skyldu sem reynir að lifa af hamfarir. 
Atli Sigurjónsson

Niðurstaða: Formúlustórslysamynd 
gerð á norskan og hagkvæman hátt. 
Myndin er laus við alla stæla og tekst 
fullkomlega það sem hún ætlar sér: Að 
gera áhorfandann spenntan.

Norsk, hagkvæm og æsispennandi 
formúlustórslysamynd
Flóðbylgjan í leikstjórn Roar Uthaugh segir frá flóðbylgju sem ríður yfir smábæ í 
Geirangursfirði í Noregi. Með aðalhlutverk fara Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, 
Jonas Hoff Oftebro. Handritið skrifa John Kåre Raake og Harald Rosenløw-Eeg. 

Frumsýningar

WARcRAFT

Spennumynd
Aðalhlutverk: Travis Fimmel, 
Toby Kebbell, Ben Foster, Paula 
Patton og Dominic Cooper.
Frumsýnd 25. maí

AlicE THROUGH THE 
lOOKiNG GlAss

Ævintýramynd
Aðalhlutverk: Johnny Depp, Mia 
Wasikowska, Helena Bonham 
Carter, Anne Hathaway, Sacha 
Baron Cohen, Michael Sheen, 
Alan Rickman, Toby Jones
Frumsýnd 25. maí

MONEy MONsTER

Spennumynd
Aðalhlutverk: George Clooney, 
Julia Roberts, Jack O’Connell
Frumsýnd 1. júní
IMDb 6,8/10
Rotten Tomatoes 54%

Leikhópur myndarinnar er sterkur og leikurunum tekst að gæða persónur sínar lífi og gera þær trúverðugar.

Veglegt sérblað um

Vörubíla og vinnuvélar
Stórt sérblað um vörubíla og vinnuvélar fylgir  
Fréttablaðinu þann 31. maí 

Blaðið verður stútfullt af skemmtilegu efni. 
Hægt er að kaupa bæði auglýsingar og kynningar.

Fyrir auglýsingapláss hafið samband við:
 

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími/Tel: +354 512-5429

jonivar@365.is 
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dagar



Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur
 
hvar@frettabladid.is

19. maí 2016
Tónlist
Hvað?  Emilíana Torrini og Sinfó
Hvenær?  20.00
Hvar?  Eldborg, Hörpu
Tónlistarkonan Emilíana 

Torrini syngur mörg sinna bestu 
laga við órafmagnaðan leik 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Sex 
útsetjarar koma að tónleikunum, 
hver með sinn stíl og nálgun. Meðal 
þeirra laga sem flutt verða eru 
Jungle Drum, Nothing Brings Me 
Down, Hold Heart og Life Save en 
einnig Tvær stjörnur eftir Megas og 
Gollum Song sem Emilíana 
gerði ódauðlegt í 
Hringadróttins sögu. 
Miðaverð er 4.900-
8.900 krónur.
Hvað?  Risaeðlan
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gamla bíó
Hljómsveitin Risa-
eðlan spilar á tónleikum 
í Gamla bíói í kvöld en Hórmónar 
og RuGl hita upp. Miðaverð er 
3.500 krónur.

Hvað?  The lyrics of Karin Boye / 
Emma Augustsson & Anton Svanberg
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Sænska söngkonan, sellóleikarinn, 
hljómborðsleikarinn og tónskáldið 
Emma Augustsson og sænska tón-
skáldið og þúsundþjalasmiðurinn 
Anton Svanberg flytja átta af 

ljóðum sænska ljóðskáldsins 
Karinar Boye. Miðaverð er 

2.000 krónur.

Uppákomur
Hvað?  Lífið eftir háskólanám. 

Málþing BHM um stöðu ungs 
háskólafólks á vinnumarkaði

Hvenær?  10.00
Hvar?  Rúgbrauðsgerðin,  
Borgartúni 6
Málþing um stöðu ungs háskóla-

fólks sem stígur sín fyrstu spor á 
vinnumarkaðinum. Málþingið er 
öllum opið á meðan húsrúm leyfir.

Hvað?  ÚtgáfuGleðiHóf – Á rúm-
stokknum
Hvenær?  17.00
Hvar?  Eymundsson, Austurstræti
Útgáfuhóf bókarinnar Á rúm-
stokknum eftir Siggu Dögg.

Hvað?  Leshringur | Minnisbók
Hvenær?  17.30
Hvar?  Menningarhús, Sólheimum
Leshringurinn Sólkringlan hittist 
þriðja fimmtudag í hverjum mán-
uði til skiptis í Borgarbókasafninu 
í Kringlunni og Sólheimum. Að 
þessu sinni verður Minnisbók eftir 
Sigurð Pálsson lesin en þemað á 
vorönn leshringsins eru skáldævi-
sögur eða ævisögulegar skáldsögur.

Hvað?  Listamannaspjall: Undirsjálfin 
vilja vel
Hvenær?  18.00
Hvar?  D-salur, Hafnarhúsi
Arnfinnur Amazeen ræðir við 
sýningarstjórann Bryndísi Erlu 
Hjálmarsdóttur um sýninguna 
Undirsjálfin vilja vel í D-sal Hafnar-
hússins. Aðgangseyrir á sýninguna 
er kr. 1.500, ókeypis er fyrir menn-
ingarkortshafa.

Fyrirlestrar
Hvað?  Greining og túlkun fræði-
manna á hungursneyðum liðinna 
alda
Hvenær?  16.00
Hvar?  Stofa 311, Árnagarði
Eric Vanhaute, prófessor í hag-
sögu og heimssögu við háskólann 
í Ghent í Belgíu, flytur fyrirlestur 
um hungursneyðir í heiminum á 
liðnum öldum og hvernig viðhorf 
fræðimanna hafa breyst í greiningu 
og túlkun á þeim. Fyrirlesturinn er 
haldinn á vegum Sagnfræðistofn-
unar Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn 
er á ensku og allir eru velkomnir.

Hvað?  Fyrirlestur í Náttúrufræði-
stofu Kópavogs
Hvenær?  17.15
Hvar?  Náttúrufræðistofa Kópavogs
Einar Jónsson, sviðsstjóri í Skipu-
lagsstofnun, flytur erindi um lands-
skipulagsstefnu, nýtt ferli sem setur 
umgjörð um skipulagsmál á lands-
vísu. Skipulagsstefnan sem Einar 
mun kynna er heildstæð stefna 
fyrir allt landið sem tekur til margra 
ólíkra þátta landnýtingar. Vegagerð, 
þéttbýlismyndun, sumarhúsabyggð, 
fiskrækt í ám og við strendur eru 
meðal efnis stefnunnar en einn-
ig margvísleg skipulagsmál tengd 
ferðamennsku og náttúruvernd. 
Fyrirlesturinn er öllum opinn.

-AFTENPOSTEN

WERTHER
Ópera í beinni

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

FORSALA
HAFINFORELDRABÍÓ

ANNAN HVERN FÖSTUDAG
 KL. 12 Í SMÁRABÍÓI 26. júní í Háskólabíói

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

KEANU   KL. 8 - 10:15
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30

KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
KEANU VIP   KL. 5:40 - 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 9 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 6 - 8:20 - 10:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 6 - 8

KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 5 - 8 - 10:55
BAD NEIGHBOURS 2  KL. 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 5 - 8 - 10:10
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40

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

KEANU   KL. 8
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 8 - 11
MOTHER’S DAY   KL. 10:15

EGILSHÖLL

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
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 NÚMERUÐ SÆTI

95%

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

FráFrá

78%
ROGEREBERT.COM


ROLLING STONES


NEW YORK POST


HITFIX


HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Keep Frozen  ENG SUB   18:00
The Ardennes ENG SUB   18:00
Anomalisa   18:00
Hrútar ENG SUB   20:00
Brev til kongen ENG SUB   20:00 
The Witch    22:00
Fyrir Framan Annað Fólk ENG SUB   22:00 

  

Geta borgir  
verið sjálfbærar?
Norræn ráðstefnuröð 
Haldin í Norræna húsinu  
23. maí, 2016 / kl. 14:00–16:45

Dagskráin fer fram á ensku. 
Þátttaka er ókeypis, skráning  
á tix.is/is/nordichouse

Tími  Dagskrá
14.00–14.05 Opnunarávarp, Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
14.05–14.15  Getur borg verið sjálfbær? State of the World Report 2016,  

Stephanie Loveless, WorldWatch Institute Europe
14.15–14.30  Í átt að minni kolefnanotkun í Evrópusambandinu,  

Peter Vangsbo, viðskiptaþróun fyrir Climate-KIC Nordic
14.30–14.45  Hvernig hönnum við sjálfbærari borg?  

Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
14.45–15.00 Getur fyrirtækjarekstur verið sjálfbær? Ketill B. Magnússon, framkvæmdastjóri FESTU
15.00–15.15 Pallborðsumræður undir stjórn Auðar H. Ingólfsdóttur, lektors við Háskólann á Bifröst
15.15–15.30 Kaffihlé
15.30–15.45 Þátttökulýðræði í skipulagsmálum: dæmi frá Norðurlöndum,  
 Liisa Perjo, sérfræðingur hjá Nordregio
15.45–16.00 Nordic Built samkeppnin í Kópavogi 2016, Árni Geirsson, ráðgjafi hjá Alta
16.00–16.15 Nýjungar í skipulagsmálum í Reykjavík, Þorsteinn R. Hermannsson,  
 samgöngustjóri á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar
16.15–16.30 Pallborðsumræður undir stjórn Kristínar Lindu Árnadóttur, forstjóra Umhverfisstofnunar
16.30–16.45 Samantekt og lokaorð

X-MEN APOCALYPSE 3D 7, 10(P)

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:50

ANGRY BIRDS ENS.TAL 8

BAD NEIGHBORS 2 8, 10

CAPTAIN AMERICA 10:10

RATCHET & CLANK 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:00
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KENYA
Hægindastóll.
Grábrúnt slit
sterkt áklæði.

Verð og vöruupplýsingar í 
auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað 
verð sýnir fullt verð vöru.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

 8.990 kr.   14.990 kr.

      

BELINA 
Stækkanlegt borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

 89.990 kr.   
 119.990 kr.

DIMA
Borðstofustóll. Hvítur og svartur. 
Með viðarlitum og svörtum löpp
um.

MARCUS
Borðstofustóll.  
Svartur, hvítur eða grár.

 4.990 kr.   7.990 kr.

HELGAR 
SPRENGJA

 8.990 kr.  11.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll.  
Svartur, grár og hvítur með svört
um löppum.

 9.995 kr.   19.990 kr.

BELINA 
Borðstofustóll. Hvítur eða svartur.

AFSLÁTTUR
37%

AFSLÁTTUR
40%

 14.990 kr.   24.990 kr.

MARCUS 
Eldhúsborð. Þ.mál: 90 cm H: 75 cm 

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
40%

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
50%

EMPIRE
LAZBOY hægindastóll.
Grátt eða brúnt slitsterkt áklæði.
Stærð: 80 × 70 × 102 cm

AFSLÁTTUR
20%

 69.990 kr.   89.990 kr.

 39.990 kr.   
 59.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%

AVELINO 
Svefnsófi. Slitsterkt áklæði. Ljós og dökkgrár og blár. 
Góð rúmfataskúffa. Stærð: 214 x 89 x 90 cm

 59.990 kr.  
 89.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%



Fimmtudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin
golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Kalli kanína og félagar
07.45 Tommi og Jenni
08.05 The Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Masterchef USA
11.05 Jamie's Super Food
11.50 Um land allt Kristján Már 
Unnarsson leggur land undir fót og 
heimsækir áhugavert fólk.
12.10 Heimsókn
12.35 Nágrannar
13.00 Shallow Hal
14.50 500 Days Of Summer
16.30 Frikki Dór og félagar
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir
19.08 Ísland í dag
19.20 Undateable
19.40 Six Puppies and Us Skemmti-
legir þættir sem fjalla um sex 
ólíkar breskar fjölskyldur sem eru 
að eignast hvolpa og við fylgjumst 
með þeim í eitt ár. Að eignast hund 
kallar á mikla ábyrgð og þolinmæði, 
því kynnast fjölskyldurnar oft á 
skondinn hátt.
20.40 Restaurant Startup
21.30 The Blacklist
22.15 Containment
23.00 Lucifer
23.45 Rapp í Reykjavík
00.15 Banshee
01.05 Shameless
02.00 Ocean's Thirteen
04.00 Out of the Furnace
05.55 NCIS. New Orleans

18.45 Cristela 
19.10 Community 
19.30 League 
19.55 Supergirl 
20.40 Flash 
21.25 Gotham 
22.10 Arrow 
22.55 First Dates 
23.45 NCIS Los Angeles 
00.25 Justified 
01.15 League 
01.40 Supergirl 
02.20 Flash 
03.00 Gotham 
03.40 Arrow 
04.25 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

11.35 E.T. 
13.30 Algjör Sveppi og töfra-
skápurinn 
15.00 My Girl 
16.45 E.T. 
18.40 Algjör Sveppi og töfra-
skápurinn 
20.15 My Girl Sígild og afar áhrifa-
mikil fjölskyldumynd um hana 
Vöndu sem er ellefu ára og á eftir-
minnilegt sumar framundan. Pabbi 
hennar er sérvitur ekkjumaður sem 
rekur útfararþjónustu og má ekki 
vera að því að sinna henni. Sem 
betur fer kynnist hún Thomas J. sem 
reynist henni einstakur vinur. 
22.00 Kingsman: The Secret Service 
00.05 Red Lights Spennumynd 
frá 2012 með Sigourney Weaver, 
Robert De Niro og Cillian Murphy í 
aðalhlutverkum. Sálfræðingurinn 
Margaret Matheson og aðstoðar-
maður hennar, Tom Buckey, eru 
sérfræðingar í að fletta ofan af 
svikahröppum sem segjast búa yfir 
yfirnáttúrulegum kröftum. Þegar 
heimsfrægur miðill, Simon Silver, 
stígur aftur fram í sviðsljósið er Tom 
staðráðinn í að koma upp um hann 
en fyrr en varir er hann farinn að 
eiga við yfirnáttúruleg öfl sem hann 
kann enga skýringu á. 
02.00 Kill The Irishman 
03.45 Kingsman: The Secret Service

16.15 Violetta 
17.00 Landakort 
17.05 EM í sundi Bein útsending 
18.40 Táknmálsfréttir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.55 Haukar - Afturelding Bein 
útsending 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Glæpahneigð 
23.05 Svikamylla 
00.05 Kastljós 
00.35 Dagskrárlok

00.35 The Catch 
01.20 Scandal 
02.05 Chicago Med 
02.50 Quantico 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist 
06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America’s Next Top Model 
09.45 Survivor 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Leiðin á EM 2016 
14.20 America’s Next Top Model 
15.05 The Voice 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Life In Pieces 
20.15 Grandfathered 
20.40 The Grinder 
21.00 The Catch 
21.45 Scandal 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Scorpion

18.15 Raising Hope 
18.40 The Big Bang Theory 
19.00 Friends 
19.25 Friends 
19.50 Modern Family 
20.15 Major Crimes 
21.00 Shetland 
22.00 The Sopranos 
22.45 Crisis 
23.30 Friends 
23.50 Friends 
00.15 Major Crimes 
00.55 Shetland 
01.55 The Sopranos 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

09.20 PGA Tour 2016 - Highlights 
10.15 Golfing World 2016 
11.05 PGA Tour 2016: Delivering a 
Decade of Champions 
11.30 Irish Open 
17.30 The Players Championship 
19.35 Inside the PGA Tour 2016 
20.00 AT&T Byron Nelson Champ-
ion ship 
23.00 Golfing World 2016

11.10 Golden State - Oklahoma
13.00 Haukar - KA
14.45 Toronto - Miami
16.50 Brighton - Sheffield Wed-
nesday
18.35 Granada - Barcelona
20.15 Spænsku mörkin 2015/2016
20.40 Watford - Sunderland Út-
sending
22.25 UFC Fight Night. Overeem vs. 
Arlowski

07.00 Liverpool - Sevilla
08.45 Valur - KR
10.25 Meistaradeild Evrópu
10.50 Víkingur Ó. - ÍA
12.40 Pepsímörkin 2016
14.15 WBA - Liverpool
15.55 Premier League Review 2015
16.50 Liverpool - Sevilla
18.35 Valur - KR
20.15 Markaþáttur Pepsí deildar
21.00 Premier League World 
2015/2016
21.30 Golden State - Oklahoma
23.20 UFC Unleashed 2016
00.05 NBA Roundtable
00.30 Cleveland - Toronto.

07.00 Lína langsokkur 
07.25 Kalli á þakinu 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Víkingurinn Viggó 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur og félagar 
09.55 UKI 
10.00 Brunabílarnir 
10.25 Latibær 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Lína langsokkur 
11.25 Kalli á þakinu 
11.47 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.45 Víkingurinn Viggó 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur og félagar 
13.55 UKI 
14.00 Brunabílarnir 
14.22 Latibær 
14.47 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Lína langsokkur 
15.25 Kalli á þakinu 
15.47 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.45 Víkingurinn Viggó 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur og félagar 
17.55 UKI 
18.00 Brunabílarnir 
18.22 Latibær 
18.47 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Dino Mom

09.24 
Svampur 
Sveinsson 
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Nýr vefur
     
 

Mazda3 er brautryðjandi á marga vegu. Framúrskarandi aksturseiginleikar Mazda halda bílnum límdum við veginn á 
meðan SkyActiv tæknin tryggir sparneytni án þess að skerða vélarafl. Að keyra Mazda3 er hrein ánægja fyrir þann 
sem vill algjöra stjórn því stýrissvörunin er frábær og viðbragðið næmt.

Útlit Mazda3 þykir sérstaklega vel heppnað. Útlínur bílsins gæla við augað enda er Mazda3 smíðaður í anda KODO 
hönnunarinnar sem innblásin er af hreyfingum, krafti og lipurð blettatígurs. 

Mazda3 er sportlegur fólksbíll með spennandi akstureiginleika, háþróaðan öryggisbúnað, notendavænt upplýsinga-
kerfi, einstaka eldsneytisnýtingu og fyrsta flokks þægindi.

Fáanlegur sjálfskiptur frá 3.590.000 kr. 
Komdu og reynsluaktu Mazda3

SKYACTIV
Technology

FRAMÚRSKARANDI AKSTURSUPPLIFUN 
ER AÐALSMERKI MAZDA

MAZDA3 FRÁ 3.190.000 KR.

Mazda3_sedan_akstursupplifun_5x38_20160412_END.indd   1 13.4.2016   11:18:06



MIÐBORGIN OKKAR — ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR!
— WWW.MIDBORGIN.IS —

20% afsláttur af öllum fatnaði 
og 10% afsláttur af skóm.

Laugavegi 77

20% afsláttur af Georg Jensen 
vörum.

Laugavegi 53b

Tilboð fyrir lundaskoðun og 
sjóstangaveiði. Leikur með 
skemmtilegum vinningum.

Ægisgarði 3

20% afsláttur af húðvörum.

Laugavegi 15

30% afsláttur af Eyland 
Jewellery. 20% afsláttur af 
Miista skóm. 

Laugavegi 35

40% afsláttur af töskum, 
klútum og skarti.

Laugavegi 80

20% afsláttur af öllum kjólum.

Laugavegi 33

10% afsláttur af matseðli frá 
kl. 12:00 til 21:00.

Geirsgötu 7b

15% afsláttur af öllum vörum.

Laugavegi 32

15% afsláttur af öllum vörum. 
Léttar veitingar.

Laugavegi 45

Nýjar vörur. Opið til kl. 21:00.

Laugavegi 86

15% afsláttur af öllum vörum.

Laugavegi 25

20% afsláttur af betra verði 
eftir afnám tolla. 

Laugavegi 71

25% afsláttur af öllum 
iglo+indi fatnaði.

Skólavörðustíg 4a

20% af Real Techniques, Essie 
Maybelline & L’Oréal.  
R.T. sérfræðingur á staðnum.

Laugavegi 92

20% afsláttur af öllum vörum.

Laugavegi 82

Lagerhreinsun, 50 – 70% 
afsláttur af völdum vörum.

Laugavegi 97

10% afsláttur af öllu í tilefni af 
nýrri verslun í Bankastræti 7.

Bankastræti 7

20% afsláttur og léttar 
veitingar Verið velkomin.

Laugavegi 49

Laugavegi 86-94  101 Reykjavík  Tel: 00354 5111060

www.hrim.is
Laugavegi 25 & 32 

 

Bergst
aðir
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Ráðhú
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Traðar
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Vestur
gata

Vitator
g

OPIÐ TIL KL. 21 Í DAG

Það er vor í lofti í Miðborginni okkar. Taktu forskot á sólarsæluna  
á Miðborgarvöku í dag og fram á kvöld. Ýmsar verslanir og veitingahús  

á svæðinu bjóða upp á spennandi tilboð fyrir gesti og gangandi  
og hressandi uppákomur verða víða um stræti og torg.  

Njóttu mannlífs, verslunar og menningar í hjarta Reykjavíkur.

Næg bílastæði og munið bílastæðahúsin.

MiðborgarvakaMiðborgarvaka
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Stella 
McCartney

Sonia 
Rykiel

Altuzarra

V ið héldum tónleika 
síðast 1996, þann-
ig að það eru 20 ár 
síðan. Þetta er gleði-
leg upprifjun og 
endanleg jarðarför. 

Þetta er síðasta andvarpið. Þetta 
verður ekkert rosalega andvarps-
legt – risaeðlur eru svo stórar að 
þegar þær andvarpa springur þakið 
af húsinu,“ segir Margrét Kristín 
Blöndal, eða Magga Stína, um end-
urkomutónleika Risaeðlunnar sem 
jafnframt munu verða þeir síðustu 
hjá sveitinni.

Risaeðlan goðsagnakennda er 
hljómsveit sem var stofnuð 1984 
og var eins og margar aðrar hljóm-
sveitir menntaskólaflipp til að byrja 
með sem svo þróaðist út í eitthvað 
miklu stærra. Sveitin gaf út sína 
fyrstu plötu sumarið 1989 á vegum 
Smekkleysu. Þetta var tólf tommu 
smáskífa sem kom meðal annars 
út í Bretlandi og fékk þar góðar 
viðtökur. Sveitin túraði um Banda-
ríkin ásamt Bless og Ham sem hluti 

af útrás Smekkleysu, Heimsyfirráð 
eða dauði, gaf út breiðskífuna Fame 
and Fossils og hætti nokkru síðar. 
Sveitin gaf síðan óvænt úr plötuna 
Efta! eftir að hafa verið talin af.

Í sveitinni hafa orðið nokkrar 
mannabreytingar í gegnum árin og 
hún hefur lagst í dvala og vaknað 
aftur oftar en einu sinni. Skipan 
hljómsveitarinnar eins og hún 
mun koma fram í kvöld er sú að 
þarna verður Halldóra Geirharðs-
dóttir að blása í saxófón og þenja 
söngröddina, Magga Stína mundar 
fiðluna og syngur líka, Ívar Bongó 
Ragnarsson plokkar bassann, Sig-
urður Guðmundsson verður á gítar 
og Þórarinn Kristjánsson lemur á 
trommur. En af hverju skyldi Risa-
eðlan kjósa að halda jarðarför sína 
akkúrat núna?

„Þetta er af því að við vorum 
vakin upp á hátíðinni Aldrei fór ég 
suður á Ísafirði um páskana og við 
vildum þá líka, svona úr því að við 
vorum vöknuð, spila í Reykjavík 
fyrir vini og vandamenn og alla þá 

sem heyra vilja – það hafa margir 
komið að máli við okkur. Það má 
eiga von á því að það  verði ein-
hver tryllingur í loftinu, án þess að 
maður ætli að vera með einhverjar 
yfirlýsingar.

Við verðum þarna með tveimur 
öðrum hljómsveitum, ungum 
hljómsveitum, sem okkur finnst 
frábært. Þetta er Hórmónar – hljóm-
sveit sem vann Músíktilraunir og 
hljómsveitin RuGL – sem er dúett 
skipaður tveimur stelpum úr Haga-
skóla og þær tóku líka þátt í Músík-
tilraunum. Okkur finnst það vera í 
anda Risaeðlunnar, af því að það eru 

stelpur í báðum hljómsveitunum; 
án þess að það sé fréttnæmt í dag 
að stelpur séu í hljómsveitum þá var 
það sannarlega þegar við vorum að 
stíga okkar fyrstu skref. Við gleðj-
umst yfir því að stelpur séu komnar 
á þann stað að þær hiki ekki þegar 
þær vilja stofna hljómsveit. Síðan 
eru þetta líka krakkar sem stofnuðu 
hljómsveitir án þess að kunna mikið 
á hljóðfærin og það er líka mikið í 
anda Risaeðlunnar, svona spont-
aníet – í anda orðsnillingsins sem 
sagði „að gera en ekki geta“. Okkur 
er heiður að því að spila með þess-
um tveimur hljómsveitum,“ segir 
Magga Stína. Með hliðsjón af sögu 
Risaeðlunnar verður fróðlegt að sjá 
hvort hér sé um eiginlega jarðar-
för að ræða eða hvort sveitin muni 
vakna af dvala á ný í framtíðinni og 
gefa óvænt út plötu.

Tónleikarnir eru í kvöld í Gamla 
bíói og hefjast klukkan 21. Miðasala 
fer fram á tix.is og hjá Gamla bíói í 
síma 563-4000.
stefanthor@frettabladid.is

  Síðasta andvarp
  Risaeðlunnar?
Risaeðlan heldur sína fyrstu tónleika í 20 ár í Gamla bíói í kvöld. Þessir tónleikar munu líka 
verða þeir hinstu hjá sveitinni – og þó, Risaeðlan hefur áður hætt og átt óvæntar endurkomur.

Hljómsveitin Risaeðlan mun syngja sitt síðasta í Gamla bíói í kvöld. FRéttAblAðið/ERniR

það hafa maRgiR 
komið  að máli við 

okkuR. það má eiga von á því 
að það veRði einhveR tRyll-
inguR í loftinu, án þeSS að 
maðuR ætli að veRa með 
einhveRjaR yfiRlýSingaR.

Gucci
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Lífið
trendið
Pínulitlar  
pífur



Kaupaukinn inniheldur:
7 day scrub – kornahreinsi, 30ml
DDML+ – gula kremið, 30ml
Even Better Moisturizer – dagkrem, 7ml
Smart Serum – serum, 7ml
Smart Eye Cream – augnkrem, 5ml
High Impact Mascara – svartan maskara, 3.5ml
Long Last Gloss – gloss, 2.3ml
Fallega snyrtibuddu

                                              *á  meðan birgðir endast .

Clinique dagar í Debenhams
dagana 19. - 25. maí.
Glæsilegur kaupauki fylgir ef keyptar eru 
vörur frá Clinique fyrir 6.900,- kr. eða meira*

Nýr Cubby Foundation Stick, frábær farði einn og 
sér eða með í töskuna sem „touch up“. Náttúrulegur, 
endingargóður og gefur miðlungs þekju.



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@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

Þetta er gaman og spenn-
andi. En pínu fyndið, 
manni líður aldrei 
eins og maður sé eitt-
hvað að meika það,“ 
segir Salka Valsdóttir, 

einn fjölmargra hljómsveitar-
meðlima Reykjavíkurdætra sem 
nýverið skrifuðu undir samning 
við umboðsskrifstofuna SUPER í 
Frakklandi. Skrifstofan sérhæfir sig 
í stórum túrum fyrir hljómsveitir 
um Evrópu en dæturnar hefja sinn 
fyrsta Evróputúr þann 18. júní 
næstkomandi og ber hann heitið 
Rvkdtr Tour. Hefjast leikar í Laugar-
dalnum á Secret Solstice hátíðinni 
og hringnum verður svo lokað á 
Spáni mánuði síðar.

Má sannarlega tala um rúsínu í 
pylsuenda í því samhengi því botninn 
verður sleginn í túrinn á einni stærstu 
og virtustu tónlistarhátíð í Evrópu, 
Fiberfib. „Við spilum á sama sviði og 
Kendrick Lamar ef ég man rétt. Við 
fáum mjög gott slott,“ segir Salka en 
Reykjavíkurdætur munu spila á aðal 
hiphop-sviðinu, Southbeach dance 
stage. Þá hafa Disclosure, Major 
Lazer, The Chemical Brothers, Muse 
The Kills, Bloc Party og Skepta stað-
fest komu sína. Reykjavíkurdætur eru 
þar með önnur íslenskra sveita til að 
skemmta gestum hátíðarinnar, sem 
haldin hefur verið árlega síðan 1995 
en Sigur Rós kom þar fram árið 2008.

Aðspurð hvort áherslur Reykja-
víkurdætra muni eitthvað breytast 
í kjölfar þessa samnings og kom-
andi Evróputúrs segist Salka þess 
fullviss að Reykjavíkurdætur verði 
meiri hljómsveit. „Það er mín spá, 
ég get svo sem engu lofað um það 
en ég reikna með að við þróumst og 
breytumst í takt við þau tækifæri 
sem við fáum.“

Salka þvertekur þó fyrir að vel-
gengnin hafi komið upp í hend-
urnar á þeim, því að baki velgengn-
inni og þeim ævintýrum sem bíða 
handan við hornið sé heilmikil 
vinna. „Ég held ég geti sagt að þessi 
bransi sé svolítið eins og bolti sem 
rúllar og hleður utan á sig. Við 
höfum unnið mikið að því að fá 
athyglina og það þarf að hafa fyrir 
þessu. Ég myndi segja að öll Air-
waves-fjölmiðlaumfjöllunin 
hafi opnað á mörg tæki-

Á sama sviði og 
Kendrick Lamar 
Reykjavíkurdætur skrifuðu undir samning við umboðsskrifstofuna 
SUPER í Frakklandi og taka fyrsta Evróputúrinn með trompi.

færi fyrir okkur. Við spiluðum svo 
í London í mars þar sem mikið er af 
fólki sem er að bóka á tónleika og 
við fengum þar ýmis tilboð sem við 
getum ekki sagt frá að svo stöddu.“

Salka segist ekki gera ráð fyrir að 
hópurinn komi sérlega múraður úr 
túrnum,  en hingað til hefur  allur 
ágóðinn sem hópurinn hefur safnað 

sér horfið meira og minna í fram-
leiðslukostnað. „Við erum náttúru-
lega svo rosalega margar. Það er 
alveg peningur í þessu en hann fer 
allur í framleiðsluna. Við höfum 
aldrei getað lifað á þessu sjálfar og 
ég veit ekki hvort það breytist eitt-
hvað við þetta. Það getur vel verið 
að það sé draumur einhverra innan 
hópsins.“

Hún bendir jafnframt á að harla 
ólíklegt sé að allar Reykjavíkurdæt-
urnar leggi land undir fót í þá túra 
sem fram undan eru. Ekki eiga allar 
hægt um vik að bregða sér af landi 
brott í lengri tíma. „Það er misjafnt 
hverjar eru tilbúnar í að fara svona 
lengi í burtu. Það á eiginlega eftir að 
koma í ljós. En við förum sextán í 
þennan túr og svo sjáum við hvernig 
þetta spilast.“

Salka viðurkennir að ekki hafi 
hvarflað að henni að hópurinn ætti 
efir að ná svona langt þegar Reykja-
víkurdætur byrjuðu að krunka sig 
saman. „Við vissum ekki einu sinni 
að við yrðum hljómsveit og okkur 
grunaði ekki að þetta yrði staðan,“ 
segir hún í lokin, spennt fyrir kom-
andi tímum. gudrun@frettabladid.is

Kendrick Lamar er einn af þessum stóru í bransanum svo ekki er ónýtt fyrir Reykja-
víkurdætur að taka við sviðinu af honum í lok Evróputúrsins. NORDIcphOTOS/GETTy 

n Mumford 
and Son’s

n The xx
n Caribou
n Years and 

Years
n Jungle
n Bon Iver

n Future 
Islands

n M83
n Disclosure
n SBTRKT
n The 

Lumineers
n Black Lips

SUPER! sér 
meðal annars 
um þessi bönd

Hús að utan í góðu ástandi enda hefur viðhaldi verið vel sinnt á s.l. 
árum. Stórviðgerð 2009. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barna- 
skóli í göngufæri og stutt í alla helstu þjónustu. 

Allar frekari uppl. veitir Hilmar Þór Bryde sölumaður hjá Hraunhamri 
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðvangur 24, 
220 Hafnarfjörður

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4-5 herbergja 
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu 
fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Verð 32,8 milljónir.

Opið hús í dag milli kl. 17 -17.30  
Hraunhamar fasteignasala kynnir 129,3 fermetra 4ra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð ásamt bílskúr við Breiðvang 10 í Hafnarfirði.Eignin skiptist 
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, gang, þrjú  
herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr.  Verð: 30,6 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

Breiðvangur 10 – Hafnarfjörður   
– 4ra herb. með bílskúr
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DEWALT Á HEIMA HJÁ SINDRA...

www.sindri.is  /  sími 575 0000
Viðarhöfða 6 - Reykjavík  /  Skútuvogi 1 - Reykjavík   /  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

1675 watta mótor
Skurðargeta: 302 x 88 mm
Þyngd: 23 kg
Skuggalína

GEIRUNGSSÖG 250 MM

129.900 m/vsk

Fullt verð 150.657 m/vsk

 

vnr 94DW717XPS

Þriggja línu laser sem er 4 sinnum 
sjáanlegri en rauður geisli.
1 X 10.8V rafhlaða og hleðslutæki 
fylgir.

3JA LÍNULASER 360° GRÆNN

99.000 m/vsk

Fullt verð 123.950 m/vsk

vnr 94DCE089D1G

Tvær 18V 2,0 Ah rafhlöður og 
hleðslutæki fylgja.
Fljótvirk blaðastilling & stilling
0 - 20.000 OPM
Kolalaus mótor

FJÖLNOTASÖG 18 VOLT

59.900 m/vsk

Fullt verð 74.812 m/vsk

vnr 94DCS355D2

Tvær 18v 2.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
Kolalaus mótor

HLEÐSLUHÖGGBORVÉL 18V

35.238 m/vsk

Fullt verð 49.238 m/vsk

vnr 94DCD796D2 Tökum eldri borvélar 

uppí fyrir 14.000,-

VERÐ MEÐ UPPÍTÖKU

Tvær 18v 5.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
Kolalaus mótor

HLEÐSLUHÖGGBORVÉL 18V

54.504 m/vsk

Fullt verð 68.504 m/vsk

vnr 94DCD796P2

Tökum eldri borvélar 

uppí fyrir 14.000,-
VERÐ MEÐ UPPÍTÖKU

Án rafhlaðna og hleðslutækis
Kolalaus mótor
32 - 63 mm 20° pinnar
Kemur í T-STAK tösku

PINNABYSSA 18V

75.900 m/vsk

Fullt verð 84.513 m/vsk

vnr 94DCN660NT

Afl: 1200 wött
Skífustærð: 125 mm
Snúningshraði: 11000 sn/mín

SLÍPIROKKUR 1200W

19.900 m/vsk

Fullt verð 27.929  m/vsk

vnr 94DWE4227

Létt og þægilegt Borð fyrir allar 
gerðir geirungsaga. Borðið er 1,9m 
samanbrotið en 3,9m útbreitt 
Festingar fyrir geirungsög fylgir

BORÐ F. GEIRUNGSSAGIR

28.900 m/vsk

Fullt verð 51.627 m/vsk

vnr 94DE7023

Án rafhlaðna og hleðslutækis
Hersla: 950 Nm
Drif: 1/2”
Þrjár hraðastillingar

HERSLULYKILL 18V 

55.900 m/vsk

Fullt verð 75.155 m/vsk

vnr 94DCF899N

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI 

LENGDUR OPNUNARTÍMI ALLA VIKUNA TIL 19:00
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

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

Frosta  
Logasonar

Bakþankar

Þegar ég var nítján ára gamall 
sótti ég tveggja mánaða 
þýskunámskeið hjá hinni 

rómuðu Goethe-stofnun í Bonn, 
fyrrverandi höfuðborg Vestur-
Þýskalands. Ég hafði keyrt út 
Domino’s-pitsur allt árið á undan 
og náði þannig að nurla saman 
fyrir þessum kostnaðarsömu 
tveimur mánuðum, sem voru svo 
alger lúxus, þannig að ég sá ekki 
eftir því.

Í skólanum kynntist ég fólki frá 
öllum heimshornum og eignaðist 
marga góða vini. Sænsku töffararn-
ir Johan og Tobias voru flottastir. 
Nokkrum árum eldri en ég og með 
allt á hreinu. Það var ekki laust við 
að maður öfundaði þá félaga þegar 
þeir tjáðu mér að þeir borguðu 
ekki krónu fyrir þýskuskólann. 
Þeir voru þarna, aðalgaurarnir á 
heimavistinni, með allt borgað 
undir sig af sænska velferðar-
ríkinu. Takk fyrir.

Í dag er sænski töffarinn Johan 
nýbúinn að eignast sitt þriðja barn 
í heimalandinu Svíþjóð og er á 
leiðinni í níu mánaða fæðingar-
orlof. Sænskir foreldrar fá 480 
daga í orlof og af því eru minnst 
90 dagar teknir frá fyrir föðurinn. 
Það er hugsað sem hvatning til að 
fleiri feður eyði meiri tíma með 
ungbörnum sínum. Árið 2014 tóku 
feður 25 prósent af öllu fæðingar-
orlofi í Svíþjóð.

Á sama tíma er hröð fækkun fæð-
inga orðin áhyggjuefni á Íslandi. 
Íslenskir foreldrar fá saman mest 
270 daga í orlof með 350 þúsund 
króna þaki á hámarksgreiðslum. Í 
Svíþjóð er hámarkið rúmlega 200 
þúsund krónum hærra. Ég er ekki 
endilega viss um að ég ætti orðið 
þrjú börn ef ég væri búsettur í 
Svíþjóð, en ég er nokkuð viss um 
að sænski töffarinn Johan mundi 
hugsa sig tvisvar um áður en hann 
eignaðist eitt barn á Íslandi.

Fækkun 
fæðinga

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

skoðaðu úrvalið á www.byko.is

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUVÉL, bensínvél með 
drifi, 2,3kW, sláttubreidd 51cm

89.995kr.
53322822 - Alm. verð: 99.995kr.

SVIFSLÁTTUVÉL, rafmagns-
vél 1150W, sláttubreidd 33cm

24.995kr.
53323051

ÞESSI SVÍFUR!
SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél 
1400W, sláttubreidd 37cm

39.995kr.
74891137

HÖRKUTÓL!
SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél 
1000W, sláttubreidd 30cm

14.995kr.
74830020

GOTT VERÐ!
SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél 
1700W, sláttubreidd 42cm

39.995kr.
54904076

ÞÝSK GÆÐI!

SLÁTTUORF,  
fjórgengisvél, 0,7kW

22.995kr.
53323120 - Alm. verð: 29.995kr.

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUORF,  
fjórgengisvél, 1,0kW

29.995kr.
74830077

GOTT VERÐ!

SLÁTTUORF,  
rafmagnsvél, 300W

4.495kr.
74830011 - Alm. verð: 5.995kr.

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUORF,  
rafmagnsvél, 400W

6.995kr.
74830013 - Alm. verð: 8.995kr.

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUORF,  
rafmagnsvél, 650W

21.995kr.
54909811

GOTT VERÐ!

SLÁTTUVÉL, bensínvél, 4x4, 
2,4kW, sláttubreidd 56cm

119.995kr.
53322842

4X4

VIÐ GEFUM EINA  
SVONA Á FACEBOOK!

SLÁTTUVÉL, bensínvél 
1,6kW, sláttubreidd 46cm

49.995kr.
53322805 - Alm.verð: 59.995kr

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUVÉL, bensínvél 
2,3kW, sláttubreidd 46cm

26.995kr.
53323130 - Alm.verð: 34.995kr

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUVÉL, bensínvél með 
drifi, 2,6kW, sláttubreidd 51cm

49.995kr.
53323140 

GOTT VERÐ!

SLÁTTUORF,  
tvígengisvél, 0,8kW

59.995kr.
53322834

BETRI!
SLÁTTUORF,  
tvígengisvél, 1,5kW

79.995kr.
53322831

BEST!
SLÁTTUORF,  
tvígengisvél, 0,6kW

22.995kr.
53322848

GÓÐ!

Lágt 
verð  
alla  
daga

síðan 1962
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SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél  
1200W, sláttubreidd 32cm

19.995kr.
54904073

GOTT VERÐ!

SLÁ Í GEGN!

- 21%

379  
kr.
kg

Verð áður 480 kr. kg
Rauð paprika, Spánn

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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