
DÓMSMÁL „Málið snýst um for-
kaupsrétt sem er fyrirvaralaus í 
leigusamningi sem er ekki virtur,“ 
segir Finnur Árnason, forstjóri 
Haga, og segir fyrirtækið eiga for-
kaupsrétt á húsnæði Bónuss á 
Korputorgi. 

Hagar stefndu SMI ehf. og Korpu-
torgi ehf. sem heldur utan um 
rekstur verslunarkjarnans, eftir að 
tilkynnt var um kaup Kristins ehf. á 
verslunarkjarnanum. Kristinn ehf. 
er í eigu Guðbjargar Matthíasdóttur, 
útgerðarkonu frá Vestmannaeyjum, 
og fjölskyldu. – hg / sjá síðu 6
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SKOÐUN Þórlindur Kjartansson 
skrifar um samstöðu.  17

SPORT Strákarnir okkar eru í 
erfiðum málum í handbolt-
anum. 20

MENNING Bergur Ebbi segir ekk-
ert jafn harðneskjulegt og álit 
jafningja. Það hafi samfélags-
miðlar búið til. 50

LÍFIÐ Hljómsveitin Dimma 
sendir frá sér plötu í maí með 
mikilvægum boðskap. 42
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Siggu 
Kling

Stjörnuspá

SÍÐA 38

Fjölmargir sjómenn héldu til strandveiða í fyrsta sinn á árinu gær, enda veðrið mun betra en undanfarna daga. Þar á meðal þessi hér, Theodór Ólafsson á Döddu HF43. „Það var fallegur 
fiskur og gott veður. Reyndar aðeins kaldi í morgun en svo var þetta dásamlegt. Gott veður og gaman að standa í þessu,“ sagði Theodór í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hagar fara í mál

Finnur 
Árnason og 
Guðbjörg 

Matthías-
dóttir.

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu á 
máli tveggja manna sem grunaðir eru 
um að smygla fíkniefnum til lands-
ins með Norrænu teygir anga sína til 
Hollands. Mennirnir tveir, sem eru í 
haldi lögreglu, eru báðir pólskir en 
annar mannanna kom efnunum til 
landsins með bíl í Norrænu en hinn 
ferðaðist hingað nokkrum dögum 
áður og veitti efnunum viðtöku. 
Mikill fjöldi smyglmála, sem komið 
hafa upp undanfarin ár, hefur sterka 
tengingu við Holland.

Lögreglan greindi frá því í gær að 
mennirnir hefðu verið úrskurðaðir 
í gæsluvarðhald til 12. maí. Heim-
ildir herma að lögreglu hafi borist 
ábending um innflutninginn nokkru 
áður en Norræna kom til landsins á 

þriðjudag í síðustu viku. Rannsókn 
á frumstigi hafi leitt í ljós hvernig 
maður í Hollandi reyndi að sannfæra 
pólska smyglarann um að þrátt fyrir 
að fíkniefnahundar og tollayfirvöld 
gætu komið að leit í skipinu væri 
engin hætta á að efnin fyndust. Svo 
haganlega væri búið um þau.

Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst óskaði lögregla eftir heimild til 
að koma fyrir hlerunarbúnaði í bíln-

um og staðsetningartæki. Fram hefur 
komið að maðurinn var ekki hand-
tekinn við komu til landsins heldur 
leyft að koma efnunum á áfangastað 
þar sem báðir voru handteknir.

Fíkniefnin eru í efnagreiningu svo 
ekki liggur fyrir hvers konar efni er 
um að ræða né nákvæmt magn. 

Misjafnlega hefur gengið að finna 
höfuðpaura í smyglmálum sem 
undanfarið hafa komið upp og hafa 
tengingu við Holland. Grímur Gríms-
son, yfirmaður rannsóknarinnar, 
segir allt kapp lagt á að rannsaka 
aðild grunuðu að málinu en segist 
ekki geta sagt til um hvort lögregla 
telji öll smyglmálin, sem komið hafa 
upp með tengingu við Holland, eigi 
sömu upptök hér á landi. – snæ

Löggan vissi af dópinu 
Tveir pólskir menn eru í haldi grunaðir um innflutning á töluverðu magni 
fíkniefna. Annar óttaðist það að fíkniefnahundar kæmu upp um smyglið. 

Mikill fjöldi smyglmála, 
sem komið hafa upp á 
Íslandi undanfarin ár, hefur 
sterka tengingu við Holland.



Sjö ára stelpa gaf Óttari VON

Mirra Wolfram Jörgensdóttir, 7 ára félagsmaður í Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna, afhenti Óttari Proppé nýtt armband á gullsmíðaverk-
stæðinu Sign í Hafnarfirði í gær. Á armbandinu stendur VON á þremur tungumálum, íslensku, ensku og latínu. Með því hófst sala á armbandinu í 
fjáröflunarskyni fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. FRÉTTABLAÐIÐ/ EYÞÓR

Veður

Hæg breytileg átt og víða létt-
skýjað, en sums staðar þoka við 
ströndina, einkum sunnan og 
vestan til. Á köflum nær sólin hins 
vegar að bræða þokuna af landinu.
SJÁ SÍÐU 28
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ÍÞRÓTTIR Búast má við að  mikill 
handagangur verði í öskjunni er 
sala aðgöngumiða á leik íslenska 
fótboltalandsliðsins gegn Króatíu 
hefst á slaginu klukkan tólf í dag.

Leikurinn, sem er liður í undan-
keppni fyrir heimsmeistaramótið í 
knattspyrnu í Rússlandi á næsta ári, 
fer fram á Laugardalsvelli sunnu-
daginn 11. júní. Með sigri kæmist 
íslenska liðið upp að hlið Króata í 
efsta sæti síns riðils. Það sæti gefur 
beinan aðgang að úrslitakeppninni.

Verð miða er frá þrjú þúsund 
krónum upp í sjö þúsund krónur. 
Þá er hægt að kaupa miða á barna-
verði fyrir sextán ára og yngri með 
50 prósenta afslætti.

Fram kemur í tilkynningu Knatt-
spyrnusambands Íslands að mest 
megi kaupa fjóra miða á hverja 
kennitölu. Sérstaklega er varað við 
því að brotið sé gegn banni við því 
að nota miðana í „markaðslegum 
tilgangi“ eins og til dæmis með því 
að gefa þá  í leikjum á  samfélags-
miðlum. „Verði einhver uppvís að 
slíku áskilur KSÍ sér rétt til að ógilda 
miðann,“ segir í tilkynningunni. 
Salan fer fram á midi.is.

Ísland er nú í tólfta sæti á styrk-
leikalista Alþjóðaknattspyrnusam-
bandsins fyrir Evrópuþjóðir, einu 
sæti á eftir Króatíu. – gar

Miðakapphlaup 
fyrir stórleik

Íslendingar töpuðu fyrir Króatíu á 
útivelli í nóvember svo Gylfi Þór 
Sigurðsson og félagar eiga harma að 
hefna. NORDICPHOTOS/AFP
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SAMFÉLAG Umsóknum íslenska 
kvikmyndagerðarmannsins Thors 
Henrikssonar um kanadískan 
ríkis borgararétt hefur ítrekað verið 
hafnað vegna íslensku nafnahefð-
arinnar. Hann vonar að umfjöllun 
um málið verði til þess að því ljúki 
loksins en hann segist ekki vera eini 
Íslendingurinn sem hefur lent í basli 
vegna nafns síns.

Thor, sem hét upphaflega Þor-
steinn Þorsteinsson, flutti til Kan-
ada með móður sinni undir lok 
sjöunda áratugarins. Við komuna 
til Kanada var móður hans tjáð að 
réttast væri að láta hann hafa sama 
eftirnafn og faðir hans bar. Því var 
hann skráður Þorsteinn Sæmunds-
son þar í landi.

„Eftir að fjölmiðillinn CBC fjallaði 
um málið og það var í miðlum hér 
heima heyrði skrifstofa innflytj-
endamála í mér og spurði út í þessi 
mál mín. Þau sögðu að þau þyrftu 
einhver gögn til að geta klárað þetta 
en ég hló og sagði að þau væru með 
þau nú þegar,“ segir Thor.

Hann áætlar að mappan hans hjá 
yfirvöldum sé orðin um tomma að 
þykkt en þangað hefur hann þurft 
að senda þýðingar á íslenskum 

skjölum á borð við fæðingarvottorð 
og nafnskírteini.

„Móðir mín og bróðir minn 
eru bæði orðin kanadísk en þetta 
gengur eitthvað hægar hjá mér,“ 
segir Thor. Hann sótti fyrst um 
kanadískan ríkisborgararétt þegar 
opnað var á að hafa tvöfalt ríkisfang 
þar í landi. Það var á níunda áratug 
síðustu aldar. Síðustu tíu ár hefur 

hann ítrekað sótt um kanadískt 
vegabréf en íslenska nafnið hefur 
alltaf þvælst fyrir honum.

„Ég er ekki einn um að lenda í 
svona basli. Ég veit um þrjá aðra 
innflytjendur frá Íslandi sem þurftu 
að berjast við skrifræðið og vinur 
minn stendur í stappi um ættleið-
ingu á barni þar sem yfirvöldum 
þykir þýðing nafns þess úr kyrillísku 
letri ekki rétt,“ segir Thor.

Thor heldur fast í íslenska ríkis-
borgararéttinn einnig og hefur 
heimsótt landið reglulega þótt hann 
hafi lengið búið ytra. 

Meðal annars starfaði hann hér 
á Íslandi þegar hann var nítján ára 
gamall. 

„Sem minnir mig á það, ég þarf 
líka að endurnýja íslenska vega-
bréfið mitt,“ segir hann að lokum 
og hlær. johannoli@frettabladid.is

Íslensk nafnahefð vefst 
fyrir Kanadamönnum

Thor Henriksson með íslenska vegabréfið sitt og eitt hinna fjölmörgu skjala 
sem hann hefur þurft að afhenda. MYND/AÐSEND

Thor Henriksson er 
endurtekið neitað um 
ríkisborgararétt í Kan-
ada þar sem hann hefur 
búið síðan undir lok 
sjöunda áratugarins, en 
íslenska nafnið þvælist 
fyrir honum. Nokkuð 
hefur verið fjallað um 
málið í fjölmiðlum ytra. 

Ég er ekki einn um 
að lenda í svona 

basli. Ég veit um þrjá aðra 
innflytjendur frá Íslandi sem 
þurftu að berjast við skrif-
ræðið.
Thor Henriksson kvikmyndagerðar-
maður

TÆKNI Snjallsímaeigendur eyða nú 
meiri tíma í að nota snjallsímaforrit, 
eða öpp, en áður og nota að meðal-
tali rúm þrjátíu öpp á hverjum mán-
uði. Þetta kemur fram í nýrri rann-
sókn greiningarfyrirtækisins App 
Annie.

Af þessum rúmlega þrjátíu öppum 
hala notendur niður um helmingi 
þeirra. Restin fylgir með símanum og 
hefur verið halað niður áður en not-
andinn opnar símann í fyrsta sinn.

Þá kemur einnig fram að meðal-
notandinn noti níu öpp á hverjum 
degi. iPhone-eigendur noti fleiri öpp 
en Android-eigendur. Þeir spili hins 
vegar fleiri leiki.

Í rannsókn Forrester Research frá 
árinu 2015 kom fram að snjallsíma-
eigendur noti að meðaltali fimm öpp 
sem þeir hafa sjálfir halað niður. Því 
virðist notkun appa annarra en inn-
byggðra einnig hafa aukist. – þea

Eyðum meiri 
tíma í öppunum
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Við erum ósammála 
um Evrópusam-

bandið og það hefur svo sem 
legið fyrir frá 
upphafi
Jóna Sólveig 
Elínardóttir, for-
maður utanríkis-
málanefndar

Kristján Þórir Hauksson, löggiltur fasteignasali
kristjan@fastlind.is · Sími 696 1122

MIKLAR HÆKKANIR
 
Fasteignamarkaðurinn hefur verið í mikilli 
uppsveiflu síðustu misserin, þar sem minni eignir 
seljast á mjög háu verði. Einnig eru stærri eignir 
farnar að seljast vel og verð á sérbýlum hefur 
hækkað talsvert á síðustu 15 mánuðum.

 
Hvers virði er þín eign? 
Hafið samband og fáið 
frítt söluverðmat.

MENNTUN „Fólk er bara í einhverri 
óvissu. Þetta er svona óvissuástand. 
Ég segi ekki annað,“ segir Unnar Þór 
Bachmann, trúnaðarmaður kennara 
í Fjölbrautaskólanum við Ármúla.

Stefnt er að því að sameina Fjöl-
brautaskólann við Ármúla og Tækni-
skóla Íslands. Unnar segist hafa séð 
fréttirnar á netmiðlum í gærmorgun.

Unnar Þór segir það persónulega 
upplifun sína að ríkið sé að með ásetn-
ingi að halda áformunum leyndu fyrir 
kennurum. Það skapi vanda fyrir 
starfsfólkið. „Nú er umsóknarfrestur 
um kennslustörf að renna út og ég 
veit ekkert hvað verður um atvinnu 
fólks eða hvað kemur út úr þessu,“ 
segir Unnar. Hann segir kennara ætla 
að hittast í dag og senda frá sér yfir-
lýsingu að því loknu.

Guðríður Arnardóttir, formaður 
Félags framhaldsskólakennara, segir 
mikilvægt að tryggja að réttindi 
kennara við Fjölbrautaskólann í 
Ármúla haldist óbreytt og að stjórn-
sýslulög nái áfram til þeirra. Hún 
segir áformin í eðli sínu vera einka-
væðingu skólans, en menntun eigi 
að vera á ábyrgð hins opinbera. Hún 
segist vera uggandi yfir þróuninni, 
því stutt sé síðan Iðnskólinn í Hafnar-
firði og Tækniskólinn sameinuðust. 
„Það er verið að gera þetta skóla fyrir 
skóla. Tækniskólinn er stærsti skóli 
landsins. Svo bættist við Iðnskólinn 
í Hafnarfirði og núna Fjölbrautaskól-
inn við Ármúla. Hvaða skóli verður 
næstur?“

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, for-
maður allsherjar- og menntamála-
nefndar, segir að Kristján Þór Júlíus-
son menntamálaráðherra hafi greint 
sér frá þessum hugmyndum í apríl.

„Þetta var bara eitt af því sem ég 

Segjast uggandi yfir áformum 
um að einkavæða Ármúlaskóla
Kennarar í FÁ eru skildir eftir í óvissu, segir trúnaðarmaður þeirra. Ríkið haldi frá þeim upplýsingum um 
sameiningu skólans við Tækniskólann. Formaður Félags framhaldsskólakennara segir einkavæðingu FÁ í 
uppsiglingu. Nefndarmaður í menntamálanefnd segir með ólíkindum að frétta af áformunum í fjölmiðlum.

Óvissa um sérnámsbraut fyrir nema með fötlun

Fjölbrautaskólinn við Ármúla rekur 
sérnámsbraut fyrir nemendur með 
fötlun. Þar eru núna 32 nemendur. 
Pálmi Vilhjálmsson, kennslustjóri 
á sérnámsbraut, segist ekki hafa 
fengið upplýsingar um áhrif mögu-
legrar sameiningar á deildina.

„Við höfum bara litlar sem engar 
upplýsingar fengið um eitt eða 
neitt enn þá. Það er bara staðan 
eins og hún er. Það er bara ekkert 
sem við höfum fengið að vita enn,“ 

segir Pálmi.
Árni Múli Jónasson, fram-

kvæmdastjóri Þroskahjálpar, 
segist ekki vita til þess að einka-
skólar á framhaldsskólastigi reki 
starfsbrautir fyrir fólk með fötlun. 
Þroskahjálp muni fylgjast með 
málinu.

„Við munum að sjálfsögðu leggja 
áherslu á að það verði ekkert gert til 
að veikja aðgang fólks með þroska-
hömlur að námi,“ segir hann.

Starfsmenn Fjölbrautaskólans við Ármúla funduðu í hádeginu í gær um fyrirhugaða sameiningu. Fjölmiðlum var ekki 
hleypt inn á fundinn. Kennarar ætla að hittast aftur í dag og senda frá sér yfirlýsingu að því loknu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

langt umræðan um þessar hugmyndir 
sé komin.

Aðrir nefndarmenn voru ekki upp-
lýstir og Andrés Ingi Jónsson, þing-
maður VG og fulltrúi í allsherjar- og 

menntamálanefnd, segist ekki hafa 
frétt af málinu fyrr en í útvarpsfréttum 
í gærmorgun. „Það er með algerum 
ólíkindum að þingið frétti af svona 
stórri ákvörðun í menntamálum í 
gegnum fjölmiðla,“ segir Andrés Ingi.

Andrés Ingi bendir á að nú sé fjár-
málaáætlun til næstu fimm ára til 
meðferðar í þingnefndum. „Við vorum 
með ráðherrann og ráðuneytið á fundi 
í nefndinni til að fara sérstaklega yfir 
þessi málasvið fyrir rúmri viku. Þar var 
ekki minnst orði á þetta þótt maður 
hefði þó haldið að þetta væri einn af 
stóru punktunum til að ræða þegar 
verið er að skoða þessa stefnu,“ bætir 
Andrés við.

Áslaug Arna hefur boðað Krist-
ján Þór á fund nefndarinnar og mun 
hann mæta á fund í dag og svo aftur 
á þriðjudag.  jonhakon@frettabladid.is

hafði rætt við Kristján varðandi 
hugmyndir um það hvernig ætti 
að bregðast við fækkun nemenda á 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir Áslaug 
en bætir við að hún viti ekki hversu 

ÖRYGGISMÁL „Við höfum fengið 
það fjármagn sem hefur þurft í þær 
rannsóknir sem við höfum verið að 
glíma við en að hluta til kæmi það 
sér auðvitað vel fyrir okkur að hafa 
meira fjármagn ,“ segir Geirþrúður 
Alfreðsdóttir, formaður rann-
sóknar nefndar samgönguslysa.

Ingvi Tryggvason, formaður 
öryggisnefndar Félags íslenskra 
atvinnuflugmanna, sagði í Frétta-
blaðinu í gær sterkar vísbendingar 
um að rannsóknarnefnd flugslysa 
skorti fé því rannsóknir nefndar-
innar væru að dragast úr hófi fram.

„Það er náttúrlega grundvallar-
flugöryggismál þegar það verður 
óhapp eða slys að niðurstaðan um 
orsakirnar komi fram sem allra 
fyrst til þess að það sé hægt að gera 
fyrirbyggjandi ráðstafanir þann-
ig að slíkur atburður endurtaki sig 
ekki,“ sagði Ingvar og vísaði til þess 
að lög mæli fyrir um að slíkum rann-

sóknum skuli lokið innan eins árs 
frá slysi.

Geirþrúður segir að meðallengd 
flugslysarannsókna á Íslandi sé 
nú 1,7 ár. „Auðvitað vildum við ná 
því að vera innan þessara marka 
sem Ingvar nefnir en rannsóknir 

taka mislangan tíma,“ segir hún 
og bendir á að þótt lögin segi að 
rannsóknum skuli lokið innan árs 
segi þar jafnframt að ef það náist 
ekki skuli eftir eitt ár gefa árlega út 
stöðu rannsóknar. „Við gefum alltaf 
út, eins og lögin segja til um, árlega 
yfirlýsingu um hvernig staða rann-
sóknarinnar er.“

Að sögn Geirþrúðar kemur yfir-
leitt fram við frumrannsóknir ef það 
þarf að lagfæra eitthvað sem tengist 
öryggi. „Þá er það gert um leið og 
það kemur í ljós og þá vinnum við 
það með þeim sem málið varðar. 
Þegar lokaskýrslan kemur út er 
kannski búið að gera allar þær lag-
færingar sem þarf að gera.“

Elsta flugslysarannsóknin sem 
enn er í gangi hérlendis hófst fyrir 
þremur árum og átta mánuðum og 
varðar sjúkraflugvél Mýflugs sem 
fórst með tveimur mönnum í ágúst 
2013. – gar

Formaður hafnar því að peningaleysi 
tefji rannsóknir á flugslysum hérlendis

Geirþrúður Alfreðsdóttir, formaður  
rannsóknarnefndar samgönguslysa.
MYND/RUT HALLGRÍMSDÓTTIR

AKUREYRI Fjárfestingarfélagið KEA 
neitar að hafa blekkt Akureyrar bæ í 
viðskiptum þeirra með hlut bæjar-
ins í Tækifæri hf. Segir KEA alla hafa 
setið við sama borð hvað aðgengi að 
upplýsingum varðaði.

Fyrrverandi bæjarfulltrúi á Akur-
eyri, Sigurður Guðmundsson, sagði í 
Fréttablaðinu í gær ljóst að KEA hafi 
blekkt bæjarráð með því að selja 
hlutinn í Tækifæri sem skilaði svo 
rúmum hálfum milljarði í hagnað á 
síðasta ári.

„Slíkum órökstuddum og óskiljan-
legum ávirðingum er með öllu vísað 
á bug. Á þessum tíma sátu bæði 
starfsmaður KEA og Akureyrarkaup-
staðar í stjórn Tækifæris,“ segir í til-
kynningu KEA. – sa

KEA neitar 
blekkingum

KEA  hagnaðist um tæpan milljarð  
í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ALÞINGI Til snarpra orðaskipta kom 
á milli þingmanna Viðreisnar og 
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar utan-
ríkisráðherra í gær í umræðum um 
skýrslu ráðherrans. Þingmenn Við-
reisnar vilja ganga í ESB og tryggja 
aðkomu Íslands að Evrópuþinginu.

Skýrsla ráðherra var til umfjöll-
unar í þinginu í gær. Í henni kemur 
fram að mikilvægast sé að tryggja 
viðskipti Íslendinga og Breta eftir 

brotthvarf þeirra síðarnefndu úr 
ESB. „Nú, þegar umræðan hér á 
landi um viðskiptastefnuna er að 
mestu laus úr viðjum kröfunnar um 
aðild að Evrópusambandinu, er full 
þörf á að styrkja starf okkar innan 
EFTA og EES,“ segir í skýrslunni.

Þessi orðanotkun fór illa í þing-
menn Viðreisnar. Jón Steindór 
Valdimarsson sagði það fráleitt 
að smætta svo stórt pólitískt mál 

að ESB-sinnar hafi á einhvern hátt 
verið í fjötrum. „Ég held að þetta 
orðalag hans valdi því ekki að ég 
lýsi yfir vantrausti á ráðherra. Ætli 
hann hafi nú ekki skrifað þetta af 
einhverjum strákskap,“ segir Jón 
Steindór.

Formaður utanríkismálanefndar 
þingsins, Jóna Sólveig Elínardóttir, 
var ein þeirra sem gagnrýndu ráð-
herrann. Sagði hún það mikilvægt 

að styrkja samskipti Íslands og ESB.
„Við erum ósammála um Evrópu-

sambandið og það hefur svo sem 
legið fyrir frá upphafi að Viðreisn 
og Sjálfstæðisflokkurinn séu ekki 
sammála um þá hluti. Við munum 
halda áfram að ræða það hvernig við 
getum bætt getu okkar í því að hafa 
áhrif á löggjöf innan ESB og koma 
fyrr að málum,“ segir Jóna Sólveig.
– sa

Utanríkisráðherra ýfir evrópufjaðrir Viðreisnar

REYKJAVÍK Fulltrúar Sjálfstæðis-
flokks í velferðarráði vilja fresta 
ákvörðunum vegna öryggisheimilis 
í Stjörnugróf þar til liggur fyrir hvað 
felst í þjónustunni. Íbúar í Fossvogi, 
þar sem öryggisheimilið á að vera, 
eru ósáttir. Úrræðið hafi ýmist verið 
kynnt sem öryggisheimili eða styrkt 
búseta. Einn íbúa sagði borgina vís-
vitandi blekkja íbúa. Öryggisheimili 
væri fangelsi í íbúabyggð.

Tillögu Sjálfstæðismanna var 
frestað. „Ef á að fara að byggja 
úrræði fyrir fólk sem þarf mikla 
innilokun þarf að skoða málið 
betur,“ segir Áslaug Friðriksdóttir, 
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. – þea

Öryggisheimili 
þurfi skoðun
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VIÐSKIPTI  Verslunarfyrirtækið 
Hagar hefur stefnt bæði fyrrverandi 
og núverandi eiganda Korputorgs 
vegna meintra vanefnda á sam-
komulagi um forkaupsrétt á hús-
næði Bónuss í verslunarkjarnanum. 
Forstjóri Haga segir fyrirtækið ekki 
ætla að loka versluninni en nýr eig-
andi Korputorgs hefur áform um að 
koma mestallri starfsemi heildsölu- 
og framleiðslufyrirtækisins Íslensk-
Ameríska (Ísam) undir eitt þak og 
leigja út verslunarrými til smásölu.

„Málið snýst um forkaupsrétt sem 
er skýlaus og fyrirvaralaus í leigu-
samningi sem er ekki virtur. Við 
gerum enga athugasemd við söluna á 
Korputorginu en eigum aftur á móti 
forkaupsrétt á þeim hluta sem snýr 
að Bónus og viljum fá að nýta hann. 
Það er okkar ætlun að reka verslun-
ina þarna áfram,“ segir Finnur Árna-
son, forstjóri Haga.

Hagar stefndu félögunum SMI ehf. 
og Korputorgi ehf. eftir að tilkynnt 
var um kaup Kristins ehf., móður-
félags Ísam, á verslunarkjarnanum í 
október í fyrra. Munnlegur málflutn-
ingur fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 
hófst á þriðjudag.

Fasteignafélagið Korputorg ehf. 
heldur utan um rekstur verslunar-
kjarnans og keypti Kristinn ehf. 
það í október. Til stend ur að flytja 
mestalla starf semi Ísam í hús næðið 
á næstu árum og þá fyrirtækin Myll-

una, Ora, Frón og Fast us. Kristinn er 
í eigu Guðbjargar Matthíasdóttur, 
útgerðarkonu í Vestmannaeyjum, 
og fjölskyldu.

„Það er búið að leigja út allt 
Korputorgið og þar verður blönduð 
starfsemi og það er gert ráð fyrir að 
þar verði smásala að hluta til. Ég á 
eftir að taka formlegar viðræður við 
Bónus en það er leigusamningur í 
gildi og við erum að leita að góðum 
og traustum leigutökum,“ segir 
Sævar Þór Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Korputorgs ehf., og vill að 

öðru leyti ekki tjá sig um málið.  
SMI er í eigu erlenda sjóðsins The 

Calabry Trust en upplýsingar um 
eignarhald hans eru ekki skráðar 
hjá fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. 
Jákup á Dul Jacobsen, fjárfestir og 
stofnandi Rúmfatalagersins, er sam-
kvæmt henni stjórnarformaður SMI. 
Davíð Freyr Albertsson, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri SMI og fyrr-
verandi eigandi verslunarkjarnans, 
vildi ekki tjá sig um málið þegar eftir 
því var leitað. Ekki náðist í Jákup á 
Dul Jacobsen.  haraldur@frettabladid.is

Hagar leita til dómstóla 
vegna Korputorgssölu
Hagar telja sig eiga forkaupsrétt á húsnæði Bónuss á Korputorgi. Móðurfélag 
Ísam keypti fasteignafélagið í október í fyrra en Hagar hafa stefnt bæði fyrrver-
andi og núverandi eigendum verslunarkjarnans fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur. 

Hagar opnuðu verslun Bónuss á Korputorgi í mars 2009. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fylgir eigin fyrirmælum

Filippus prins, eiginmaður Elísabetar annarrar Bretadrottningar, tilkynnti í gær að hann myndi ekki sækja 
fleiri opinbera viðburði fyrir hönd krúnunnar. Þá er skemmtilegt að rifja upp orð Filippusar í viðtali fyrir sex 
árum, á níutíu ára afmælinu. „Það er betra að hætta áður en kemur að síðasta söludegi.“ NORDICPHOTOS/AFP

Málið snýst um forkaupsrétt sem er skýlaus og fyrir-
varalaus í leigusamningi sem er ekki virtur.

Málið snýst um forkaupsrétt sem er skýlaus og fyrirvara-
laus í leigusamningi sem er ekki virtur. Við gerum enga 
athugasemd við söluna á Korputorginu en eigum aftur á 
móti forkaupsrétt á þeim hluta sem snýr að Bónus og viljum 
fá að nýta hann. Það er okkar ætlun að reka verslunina 
þarna áfram,“ segir Finnur Árnason, forstjóri Haga.

Hagar stefndu félögunum SMI ehf. og Korputorgi ehf. eftir 
að tilkynnt var um kaup Kristins ehf., móðurfélags Ísam, 
á verslunarkjarnanum í október í fyrra.  Fasteignafélagið 
Korputorg ehf. heldur utan um rekstur verslunarkjarnans 
og keypti Kristinn ehf. það í október. Kristinn er í eigu Guð-
bjargar Matthíasdóttur, útgerðarkonu í Vestmannaeyjum, 
og fjölskyldu.
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vOrLauKaR
30% AfsLátTur

aF ölLum bErjAPlöntUm/rUnnUm og ávAxtAtRjáM

fErSk SeNdiNG
af lYnGrósUm, ÁvAxtAtRjám, 
bErJarUnNum oG vOrEriKUm.
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af lYnGrósUm, ÁvAxtAtRjám, 
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fYrIrlEsTur Með 
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Berja
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um rækTunum rækTun
Berja
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Hætt er við því að 
verði þetta frum-

varp að lögum óbreytt veiki 
það fjárhagslegan grundvöll 
sveitarfélaga til þess að sinna 
skyldum sínum.
Sigurjón Þórðarson 
líffræðingur

• Inn�uttur af Ræsi  
í okt. 2003

• Einn eigandi
• Breyttur af Carlson
• 580 HP
• 880 Torque N/M
• Ekinn 41.000 
• CD
• Loftkæling
• Lyklalalaust aðgengi
• GSM sími tengdur  

audio ker�  „Hand free”
• Ný dekk
• 20” Carlson felgur
• Regn skynjari
• Xenon ljós
• Niðurfellanlegt þak
• Hiti og kæling í sætum
• Þessi bíll er með öllum  

mögulegum auka- 
hlutum þó ekki Navi

Einstakt eintak af SL bíl
Verð 7.800.000 engin skipti!
Ekinn 41.000 km
Upplýsingar í síma 660 6470

    TIL SÖLU
MB SL 55AMG Carlson

bæklingur fylgir 
Fréttablaðinu í dag.

STJÓRNSÝSLA Heilbrigðiseftirlit 
sveitarfélaga víðsvegar á landinu 
gagnrýna harðlega  lagabreytingar 
sem fela í sér að eftirlit og verkefni 
séu færð frá héruðum á landsbyggð-
inni til Reykjavíkur.

Lagðar eru fram tillögur um verk-
efnatilfærslu og breytingar á starf-
semi og verksviði heilbrigðisnefnda 
og heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga. 
Útgáfa starfsleyfa færist frá heil-
brigðis eftirlitum um land allt til 
Umhverfisstofnunar. Þessu mót-
mæla eftirlitin sem telja þessa þjón-
ustu eiga að vera í nærsamfélagi.

Skýrsla atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðherra um Matvælastofnun, 
sem kynnt var þann 27. mars 
síðastliðinn, frumvarp til laga um 
Umhverfisstofnun sem nú er í 
umsagnarferli og frumvarp Bjartar 
Ólafsdóttur um breytingu á lögum 
um hollustuhætti og mengunar-
varnir fela í sér tillögur sem breyta 
starfsemi og verksviði heilbrigðis-
eftirlita sveitarfélaga.

Helga Hreinsdóttir,  fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits 
Austurlands, segir mikilvægt að 
sveitarfélögin missi ekki forræði yfir 
málaflokki sem hefur verið í góðu 
horfi um árabil. „Á síðustu árum 
hefur eftirlit færst frá sveitarfélögum 
til stofnana á höfuðborgarsvæðinu. 
Við teljum þetta vera þróun í ranga 
átt.“

Bæjarráð Fjarðabyggðar ályktaði 
einnig á síðasta fundi sínum gegn 
breytingunum. Að mati bæjarráðs 
munu þær veikja hlutverk heil-
brigðiseftirlits sveitarfélaga. „Dæmin 
sanna, svo ekki verður um villst, að 
margar opinberar stofnanir hafa 
ekki getu til að sinna eftirliti um land 
allt. Hér virðist vera á ferðinni bar-
átta um opinbert fjármagn frekar en 
að tryggð sé góð þjónustu við íbúa og 

fyrirtæki,“ segir í bókun bæjarráðs.
Sigurjón Þórðarson, framkvæmda-

stjóri Heilbrigðiseftirlits Norður-
lands vestra, segir þessar breytingar 
veikja mjög eftirlit sveitarfélaga. 
„Hætt er við því að verði þetta frum-
varp að lögum óbreytt veiki það fjár-
hagslegan grundvöll sveitarfélaga til 

þess að sinna skyldum sínum við 
fyrirtæki og stofnanir í nærbyggð.“

Samband sveitarfélaga segir það 
undrum sæta að frumvarpið hafi 
verið lagt fram á þingi. Bætt hafi 
verið inn grundvallarbreytingum í 
frumvarpið án vitneskju aðila sem 
áttu aðkomu að gerð frumvarpsins. 
„Af hálfu sambandsins er því gerður 
verulegur fyrirvari við ákveðin efnis-
atriði í frumvarpinu,“ segir í umsögn 
Sambands sveitarfélaga.
sveinn@frettabladid

Mótmæla að ráðherra 
flytji valdið í borgina
Færa á völd heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga frá nærsamfélögum til Umhverfis-
stofnunar og MAST. Heilbrigðisfulltrúar segja það vera skref í ranga átt. Um-
hverfisráðherra segir það ekki skipta mestu máli hvar vald sé staðsett.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga verður þynnt. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ábyrgð færð úr héraði

Á síðustu árum hefur verkefnum 
heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 
verið fækkað og mörg þeirra 
færð til opinberra stofnana.

 
2010 - Eftirlit með kjötvinnslum, 
fiskvinnslum, mjólkurbúum og 
eggjaframleiðslu flyst frá heil-
brigðiseftirliti sveitarfélaga til 
MAST 
2014 - Eftirlit með efnavöru flyst 
til Umhverfisstofnunar  
2015 - Eftirlit með fiskeldi og 
stjórnsýsla vegna fiskeldis flyst til 
Umhverfisstofnunar og MAST

NOREGUR Skattayfirvöld í Nor-
egi hafa hug á að rannsaka hvernig 
lögmenn, bankar, endurskoðendur 
og ráðgjafar í fjárfestingum vinna.

Eftir að Panamaskjölin svoköll-
uðu voru gerð opinber ákváðu 
skattayfirvöld í Noregi að rannsaka 
200 mál Norðmanna vegna gruns 
um skattsvik. Nú á að beina sjónum 
að ráðgjöfunum. Við rannsókn á 
nokkrum málanna hafi komið í ljós 
að þeir hafi þekkingu sem komi að 
notum við að sniðganga reglur um 
skatta.

Sala DNB bankans í Lúxemborg á 
skúffufyrirtækjum verður til dæmis 
rannsökuð nánar. 
– ibs

Skattayfirvöld 
beina sjónum 
að ráðgjöfum

LÖGREGLUMÁL Mikið hefur dregið 
úr rannsóknum lögreglu á vændis-
kaupum undanfarin ár, frá því sem 
var fljótlega eftir að kaup á vændi 
voru gerð refsiverð. Eitt mál hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 
hefur endað með dómi síðastliðin 
þrjú ár.

Vændiskaup voru gerð refsiverð 
árið 2009 þegar hin svokallaða 
sænska leið var innleidd. Lögin 
kveða á um að óheimilt sé að kaupa 
vændi en ekki selja vændi. Strax á 
eftir fór lögreglan í umfangsmiklar 
aðgerðir í samræmi við hin nýju lög 
og árið 2010 voru ellefu karlmenn 
ákærðir fyrir að kaupa vændis-
þjónustu af Catalinu Ncogo eða 
þeim stúlkum sem hún hafði gert 
út í vændisstarfsemi.

Árið 2014 gaf Ríkissaksóknari svo 
út fjörutíu ákærur á hendur karl-
mönnum fyrir brot gegn kaupum 
á vændi. Árið 2013 kom 81 vændis-
mál inn á borð lögreglunnar á 
höfuð borgarsvæðinu.

Á síðastliðnum þremur árum 
hefur lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu haft níu mál til meðferðar. Þrjú 
þeirra hafa farið til ákærumeðferðar 
þar sem einu lauk fyrir héraðsdómi, 
eins og áður segir. Rannsókn var 
hætt í fjórum málanna og tvö mál 
eru enn til rannsóknar.

Friðrik Smári Björgvinsson yfir-

Rannsóknir á vændi nánast þurrkast út
Níu mál er varða vændi hafa komið inn á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum þremur árum. Það er langtum 
minna en var þegar bann við vændiskaupum tók gildi. Eitt mál hefur farið fyrir dóm á tímabilinu. Rannsóknir á vændi þykja flóknar.

Vændisstarfsemi 
fer fram vítt og 
breitt um land 
allt en lögreglan 
ver litlum tíma 
til rannsókna 
á kaupunum. 
Rannsóknir 
þykja flóknar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

lögregluþjónn segir að rekja megi 
fækkunina til forgangsröðunar 
hjá lögreglu og skorts á fjármagni 
og mannafla. „Þetta eru erfið mál 
í rannsókn og tímafrek. Þessi mál 
eru oft þannig vaxin að það er 
kannski enginn sem tilkynnir um 

Þetta eru eins og 
fíkniefnaviðskipti, 

hvorki seljandi né kaupand-
inn vilja fá afskipti lögreglu. 
Friðrik Smári Björgvinsson

2014 2015 2016 Samtals
Ákærumeðferð 0 3 0 3
Í rannsókn 0 0 1 1
Rannsókn hætt 2 1 1 4
Til afgreiðslu 0 0 1 1
Samtals 2 4 3 9

Rannsóknum snarfækkað

brot. Þetta eru eins og fíkniefnavið-
skipti, hvorki seljandi né kaupandi 
vilja fá afskipti lögreglu.  Þau eru 
svolítið öðruvísi en mörg önnur mál 
og kannski erfiðara að rannsaka þau 
þess vegna.“

Refsing vegna vændiskaupa getur 

numið allt að einu ári í fangelsi. Það 
þýðir að lögregla hefur ekki lagalega 
heimild til að beita símhlerunum í 
vændiskaupamálum. Friðrik segir 
að það þýði að rannsóknir á mál-
unum krefjist einfaldlega yfirlegu 
og mikils mannskapar. Lögregla 
þurfi beinlínis að sitja við og fylgjast 
með heimsóknum þeirra grunuðu 
þar sem meint vændisviðskipti eiga 
sér stað.

„Við þurfum að forgangsraða 
mannskapnum. Þar setjum við 
kynferðisbrot og brot gegn lífi og 
líkama efst í forgangsröðunina. Svo 
koma önnur mál þar á eftir, stærri 
fíkniefnabrotin eins og hægt er og 
svo framvegis.  Vændið fer fram á 
bak við luktar dyr en ekkert væri 
ómögulegt í rannsókn ef við hefðum 
tíma, fjármagn og mannskap.“ 
snaeros@frettabladid.is

Samband sveitarfélaga 
gerir verulegan fyrirvara við 
ákveðin efnisatriði frum-
varpsins.
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

www.kia.com

Verð frá 2.290.777 kr.

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Við frumsýnum 
nýjan Kia Rio

Þinn tími, þínar reglur

Á morgun, laugardaginn 6. maí, frá 11-17

Kia Rio er hinn fullkomni ferðafélagi fyrir hversdags lífið í borginni. Hann er gjörbreyttur í útliti og 

hönnun og eyðir aðeins frá 3,8 l á hundraðið sem gerir hann að einum sparneytnasta bíl í heimi. 

Kia Rio er stútfullur af snjöllum tækninýjungum, en meðal staðalbúnaðar eru bakkmyndavél og 

bakkskynjarar, hiti í stýri og sætum, litaskjár í mælaborði, bluetooth, AUX og USB tengi.

Nýr Kia Rio er frumsýndur í Öskju og hjá umboðsaðilum um allt land á morgun. Komdu og reynsluaktu.



Sumarið lítur 
við í Reykjavík
Sólin lék við höfuðborgarbúa eins og aðra lands-
menn í óvenju hlýju maíveðri í gær. Mannlífið 
breytti um svip í bjartviðrinu og notaði fólk tæki-
færið til að spóka sig og sinna ýmsum vorverkum  
og hugðarefnum. Spáð er kólnandi veðri næstu daga.

Gestir Jómfrúarinnar smökkuðu á dönsku smurbrauði í Lækjargötu. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Göturnar í Reykjavík verða væntanlega orðnar hreinar og fínar áður en langt um líður.
Upplagt var að nota góða veðrið til að snyrta tré og runna.

Við Lækjarbrekku í Bakarabrekkunni tók þessi herramaður til hendinni og 
sópaði burt afsöguðum greinum og öðru lauslegu.Strandveiðar eru hafnar og spenntir veiðimenn reru vongóðir á sjó með græjur sínar í  blíðviðrinu.
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FIMMTUDAGUR 4. MAÍ 12 - 19

FÖSTUDAGUR 5. MAÍ  12 - 19

LAUGARDAGUR 6. MAÍ  12 - 19

SUNNUDAGUR  7. MAÍ 12 - 18

Í RÁÐHÚSI REYKJAVÍKUR

www.handverkoghonnun.is

4.–7. MAÍ

HANDVERK OG HÖNNUN

#handverkoghonnun



AÐALFUNDUR
Aðalfundur HB Granda hf. verður haldinn í dag,  

5. maí 2017, í matsal félagsins að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík  
og hefst hann klukkan 17:00. Fundurinn fer fram á íslensku.

Dagskrá
1. Venjuleg aðalfundarstörf skv. 18. gr. í samþykktum félagsins.

2.  Tillaga um heimild til félagsstjórnar um kaup á eigin hlutum  
skv. 55. gr. hlutafélagalaga.

3. Önnur mál.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði 
hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf 
félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða 
afhent á fundarstað.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja 
fundinn geta:

a) veitt öðrum skriflegt umboð. 
b) greitt atkvæði skriflega.

Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér 
annan hvorn þessara kosta er bent á að 
kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig 
þeir skuli bera sig að. Þar er að finna 

leiðbeiningar um skráningu, form skjala og 
hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Aðrar upplýsingar

Dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir 
aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins 
og tillögur eru hluthöfum tiltæk á íslensku, 
á heimasíðu félagsins og á skrifstofu 
félagsins á venjulegum skrifstofutíma.

Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn er 
að finna á vefsíðu félagsins, 
www.hbgrandi.is

Stjórn HB Granda hf.

FRAKKLAND Emmanuel Macron, 
forsetaframbjóðandi En Marche! 
í Frakklandi, tilkynnti í gær að 
hann ætlaði í mál gegn fjölmiðlum 
sem segja hann eiga aflandsfélag í 
Karíbahafinu. Greinir BBC frá því 
að saksóknarar í París rannsaki nú 
málið.

„Við munum ekki hika við að 
sækja þá til saka sem dreifa þessum 
rógburði,“ sagði starfsmaður fram-
boðs Macrons í samtali við frönsku 
fréttastofuna AFP í gær.

Ásakanir um að Macron eigi 
dularfullt aflandsfélag fóru á flug 
á netmiðlum íhaldsmanna sem 
og á samfélagsmiðlum í vikunni. 
Á einni slíkri síðu, Zero Hedge, 
segir að Macron eigi aflandsfélag 
á eynni Nevis. Félag hans hafi átt í 
viðskiptum við fyrirtæki sem hafi 
áður gerst sekt um skattsvik.

Deilt hefur verið um ágæti Zero 
Hedge og hún verið kölluð fals-
fréttasíða. Sjálfur tjáði Macron sig 
um fréttirnar í útvarpsviðtali í gær. 
Sagði hann þær falskar og lognar. 
Enn fremur væru sumar fréttasíð-
urnar sem fluttu fréttir af meintu 
aflandsfélagi nátengdar rússnesk-
um hagsmunahópum.

Marine Le Pen, andstæðingur 
Macrons og frambjóðandi Þjóð-
fylkingarinnar, vakti máls á ásök-
ununum í sjónvarpskappræðum 

Segir ásakanir um aflandsfélag rógburð
Forsetaframbjóðandi í Frakklandi sakaður um að eiga aflandsfélag. Neitar ásökunum og ætlar í mál gegn síðum sem halda því fram. 
Andstæðingur hans vakti máls á meintu aflandsfélagi í sjónvarpskappræðum þeirra. Macron þótti koma betur út úr kappræðunum.

Emmanuel 
Macron á fundi 
með stuðnings-
mönnum í Albi 
í gær. 
NORDICPHOTOS/
AFP

Ég vona að við 
komumst ekki að 

því að þú eigir 
aflandsfélag.
Marine Le Pen, 
forsetafram-
bjóðandi

að stuðningsyfirlýsing Baracks 
Obama, fyrrverandi Bandaríkjafor-
seta, tryggi honum fylgi en Obama 
lýsti opinberlega yfir stuðningi við 
Frakkann í gær.

Slíka stuðningsyfirlýsingu fékk 
Le Pen ekki í gær. Hún þurfti hins 
vegar að þola eggjakast og hróp 
mótmælenda þegar hún var að tala 
við kjósendur. 
thorgnyr@frettabladid.is

þeirra á miðvikudag. „Ég vona að 
við komumst ekki að því að þú eigir 
aflandsfélag. Ég vona það,“ sagði Le 
Pen.

„Nei, fröken Le Pen, af því að það 
er rógburður,“ svaraði Macron.

Kannanir gerðar á þeim sem 

horfðu á kappræðurnar birtust í 
gær. Segir í könnun BFMTV að 63 
prósentum áhorfenda hafi þótt 
Macron standa sig betur. Þá hefði 
58 prósentum kjósenda sósíalistans 
Jean-Luc Mélenchon litist betur á 
Macron og 58 prósentum kjósenda 

íhaldsmannsins Francois Fillon. 
Samkvæmt meðaltali skoðana-
kannana sem BBC tekur saman 
mælist Macron nú með 59 prósenta 
fylgi en Le Pen 41 prósent. Kosið 
verður á sunnudag.

Macron vonast líklega til þess 

63%
fannst Macron standa sig 
betur í kappræðum fram-
bjóðenda

BANDARÍKIN Fulltrúadeild Banda-
ríkjaþings samþykkti í gær að 
afnema heilbrigðislöggjöf Baracks 
Obama, fyrrverandi forseta. Lög-
gjöfin var kölluð Obamacare, hét 
raunar Affordable Care Act. Í henn-
ar í stað var samþykkt ný löggjöf, 
The American Healthcare Act, eða 
bandaríska heilbrigðislöggjöfin.

Kusu alls 217 með afnáminu og 
nýju löggjöfinni en 213 á móti. 
Atkvæði féllu að mestu eftir flokks-
línum en þó kusu rúmlega tuttugu 
Repúblikanar á móti.

Nú mun öldungadeild þingsins 
taka málið fyrir. Þar hafa allnokkrir 
Repúblikanar lýst efasemdum 
sínum um ágæti nýju löggjafar-
innar. Ljóst er að fáir Repúblikanar 
mega kjósa gegn  frumvarpinu ef 
það á að ganga í gegn en alls eru 52 
af 100 öldungadeildarþingmönn-
um Repúblikanar.

Atkvæðagreiðsla gærdagsins 
er talin mikill sigur fyrir Donald 
Trump, forseta Bandaríkjanna, og 
Paul Ryan, forseta fulltrúadeildar-
innar. Báðir eru þeir kjörnir sem 
Repúblikanar. „Mörg okkar hafa 
beðið í sjö ár eftir að greiða atkvæði 
um þetta,“ sagði Ryan í gær.

Sagði Ryan í ræðu sinni í aðdrag-
anda atkvæðagreiðslu að Obama-

care væri að hrynja í sundur. Lög-
gjöfin væri misheppnuð tilraun. 
Vísaði hann til þess að í Iowa-ríki 
sé einungis eitt ríkisfyrirtæki sem 
bjóði upp á sjúkratryggingar. Sam-
keppnin sé því lítil en nýju löggjöf-
inni sé ætlað að bæta úr því.

Nancy Pelosi, leiðtogi Demó-
krata í fulltrúadeildinni, var á 
öðru máli. „Þetta hörmulega frum-
varp hefur mætt fordæmingu nærri 
allra,“ sagði Pelosi á blaðamanna-
fundi. Þá sagði hún nýja útgáfu þess 
verri en þá sem frestað var í mars. 
Sagði  hún, sem og aðrir Demó-
kratar, að nýja löggjöfin muni gera 
það að verkum að færri Bandaríkja-
menn geti nálgast heilbrigðisþjón-
ustu. – þea

Fulltrúadeildin samþykkti 
að afnema Obamacare

Paul Ryan, forseti fulltrúadeildar þingsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Þetta hörmulega 
frumvarp hefur 

mætt fordæmingu 
nærri allra.
Nancy Pelosi, 
leiðtogi Demó-
krata í fulltrúa-
deildinni
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Frumsýnum nýjan og algjörlega endurhannaðan  
Honda Civic á morgun, milli kl. 11:00 og 17:00 í 
glæsilegum sýningarsal okkar í Vatnagörðum 24. 
Hafðu hraðann á, komdu og reynsluaktu flottum bíl.  
Honda er annað og meira. Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.iswww.honda.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum



Verð gildir til og með 7. maí eða meðan birgðir endast

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Heinz Tómatsósa
1,35 kg

359
kr. 1,35 kgkr. 1,35 kg

1,35kg

Hunt’s BBQ sósur
510 ml, 3 teg.

198
kr. 510 ml

Íslandsnaut Hamborgarar
2x120 g

498
kr. 2x120 gkr. 2x120 g

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

Bónus Hamborgarabrauð
Með eða án sesam, 4 stk.

159
kr. 4 stk.

Bónus Florida 
Appelsínusa�, 1 l

179
kr. 1 l

Steiktur laukur
100 g

98
kr. 100 g

Heinz Bakaðar Baunir
415 g

98
kr. 415 g

ES Orkudrykkur
250 ml, 3 teg.

59
kr. 250 mlkr. 250 ml

ORKUDRYKKUR
Líka til sykurlaus

Bónus Vínarpylsur
485 g, 10 stk. 

379
kr. pk.

10 PYLSUR

Kjarnafæði Bacon Pylsur, 300 g 
Kjarnafæði Óðalsosta Pylsur, 300 g

298
kr. pk. Bónus Pylsubrauð

5 stk. 

169
kr. 5 stk.

1.798 698

Íslenskur 
KJÚKLINGUR

á góðu verði

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

1.798

1.3981.298

2.998

259

ÍSLENSKT
grísakjöt

ÍSLENSKT
nautakjöt

ÍSLENSKT
lambakjöt

198

Grillveislan
Byrjar í Bónus



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:007. maí 

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

359

1,35kg

198 498

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

159

17998 98 59

ORKUDRYKKUR
Líka til sykurlaus

379

10 PYLSUR

298
169

Bónus Kjúklingabringur
Ferskar

1.798
kr. kg

Bónus Kjúklingur
Ferskur, heill

698
kr. kg.

Íslenskur 
KJÚKLINGUR

á góðu verði

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.798
kr. kg

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

SS Lambalæri 
Bláberjakryddlegið 

1.398
kr. kg

Bónus Grísakótilettur
Kryddaðar

1.298
kr. kg

Íslandsnaut Nautavöðvi
Úr læri, kryddleginn

2.998
kr. kg

Bónus Grillsósur
270 ml, 2 teg.

259
kr. 270 ml

ÍSLENSKT
grísakjöt

ÍSLENSKT
nautakjöt

ÍSLENSKT
lambakjöt

Bónus Hrásalat
350 g

198
kr. 350 g

Grillveislan
Byrjar í Bónus
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Halldór

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Varla nokkurt hinna lítið útbreiddu og sérstæðu 
tungumála heims þróast án áhrifa útbreiddu 
málanna, svo sem ensku, spænsku, rússnesku og 

kínversku. Í þeim efnum má eflaust greina framþróun 
og öfugþróun. Í síðarnefndu tilvikunum koma inn ný 
orð og hugtök sem skáka þeim hefðbundnu í miklum 
mæli og orðaforði „meðalþegnsins“ úr uppruna-
máli hans verður æ fátæklegri við að eitt eða tvö orð 
verða allsráðandi um tiltekið efni. Það gerist m.a. með 
því að margar sagnir, lýsingarorð og nafnorð missa 
merkingu, hverfa úr daglegu máli og gera nokkurra ára 
eða áratuga ritmál torskilið. Núna gera menn tón-
list, kjúklingarétt og myndlist og labba á Everest, eiga 
góðan dag og lúkka vel eða illa. Um íslensku 22. aldar 
vil ég engu spá.

Átaks er þörf
Málfræðingar, rithöfundar og aðrir sem viðra skoðanir 
sínar á vegferð íslenskunnar eru ósammála um leitni 
þróunarinnar. Þrátt fyrir það telja margir landsmenn 
mikilvægt að halda vel á spöðum og greiða fyrir því 
að íslensk tunga verði lengi lifandi og margslungin. 
Veröld, stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, er þarft skref 
og fleiri koma til. Nefna má átak til betra læsis barna, 
fyrirhugaða eflingu íslenskra fræða með bættri aðstöðu 
háskólafólks og textun sjónvarpsefnis fyrir börn. En 
betur má ef duga skal. Þá er vert að benda á orð Vigdísar 
um að nota beri sjónvarp til þess að efla tungumála-
þekkingu okkar og íslenskuna sjálfa. Með stafrænum 
miðlum og tölvuvæðingu má ýta af stað mikilli skriðu 
af fyrirliggjandi efni til áhorfenda, ungra sem aldinna. 
Hér á ég við hundruð klukkustunda af ágætu sjón-
varpsefni, einkum alls konar fræðsluefni. Rétthafar þess 
flestir væru áreiðanlega til í að semja um lágar þóknanir 
ef þeir hefðu vissu fyrir flutningi og vildu efla tungu-
málið. Samhliða yrði að leggja verulegar upphæðir til 
framleiðenda og sjónvarpsstöðva svo vinna megi miklu 
meira af nýju innlendu efni til skemmtunar og fróðleiks, 
jafnt fræðsluþætti sem leikið efni, heimildarmyndir 
sem kennsluþætti. Félagslegt átak, vel styrkt af opin-
beru fé, er nú mikilvægara en nokkru sinni.

Er íslenskan í hættu?

Félagslegt 
átak, vel 
styrkt af 
opinberu fé, 
er nú mikil-
vægara en 
nokkru 
sinni.

Ari Trausti 
Guðmundsson
þingmaður VG í 
Suðurkjördæmi

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunnudaga                  9.00 -16.00

• Austurströnd 14
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• Fálkagötu 18
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Eitt stærsta fréttamál síðustu missera var umdeild 
sala Landsbankans á rúmlega 31 prósents hlut 
í greiðslukortafyrirtækinu Borgun fyrir um 2,2 
milljarða. Ekki var gerður fyrirvari um að bankinn 
myndi fá hlutdeild í þeim fjármunum sem kynnu 

að falla í skaut Borgunar við kaup Visa Inc. á Visa Europe. 
Ári síðar kom í ljós að þau kaup myndu skila Borgun um 
níu milljörðum. Steinþór Pálsson þurfti að gjalda fyrir þessi 
mistök bankans og lét af störfum sem bankastjóri.

Þetta er hins vegar ekki eina málið þar sem óvönduð 
vinnubrögð hafa valdið því að ríkið hefur orðið af millj-
örðum. Meira en mánuður er síðan upplýst var um það í 
Fréttablaðinu að skömmu eftir að Seðlabanki Íslands hafði 
í nóvember í fyrra selt rúmlega sex prósenta hlut sinn í 
Kaupþingi til bandarískra vogunarsjóða fyrir samtals um 
19 milljarða hækkaði gengi bréfa Kaupþings um meira en 
30 prósent. Ástæðan var fyrst og fremst samkomulag í stóru 
ágreiningsmáli milli Kaupþings og Deutsche Bank sem 
tilkynnt var um í lok janúar þar sem þýski bankinn féllst á 
að greiða um 50 milljarða í reiðufé til Kaupþings. Sá hlutur 
sem Seðlabankinn hafði selt frá sér hafði því hækkað í virði 
um fimm til sex milljarða enda ljóst að endurheimtur hlut-
hafa Kaupþings yrðu umtalsvert meiri en áður var áætlað.

Ýmsum spurningum um  sölu Seðlabankans er ósvarað. 
Þrátt fyrir að ekki hafi verið tilkynnt opinberlega um 
greiðslu Deutsche Bank til Kaupþings fyrr en í lok janúar 
á þessu ári þá lágu þegar fyrir drög að samkomulagi, með 
ýmsum fyrirvörum, í október í fyrra. Höfðu kaupendur að 
bréfum Seðlabankans upplýsingar um að slíkt samkomu-
lag við þýska bankann væri í burðarliðnum? Ómögulegt er 
að fullyrða neitt um það á þessum tímapunkti. Forsætisráð-
herra hefur sagt mikilvægt að fá fram hvort það hafi verið 
ójöfn staða við samningaborðið þegar bréfin voru seld og 
þá hefur Seðlabankinn ætlað að kanna hvort eðlilega hafi 
verið staðið að upplýsingagjöf stjórnar Kaupþings.

Sá sem keypti megnið af bréfum Seðlabankans var Tac-
onic  Capital, sem eignaðist fyrr á þessu ári tæplega tíu pró-
sent í Arion banka, en eigandi sjóðsins hafði skömmu áður 
lýst því yfir á fjárfestingaráðstefnu vestanhafs að hann teldi 
bréf Kaupþings talsvert undirverðlögð í viðskiptum á eftir-
markaði. Það mat forsvarsmanna sjóðsins þurfti ekki að 
koma á óvart. Taconic hafði mánuðina á undan stóraukið 
hlut sinn í Kaupþingi og í dag er hann langsamlega stærsti 
hluthafinn með um 40 prósent. Ólíkt Seðlabankanum, 
virðist vogunarsjóðurinn hafa unnið heimavinnuna sína. 
Þannig kom fram í fjárfestakynningum að Kaupþing væri 
í „virkum samskiptum“ við meirihluta mótaðila félagsins 
í stórum ágreiningsmálum í því skyni að ljúka þeim með 
samkomulagi. Bókfært virði vandræðaeigna Kaupþings á 
þeim tíma nam aðeins 21 milljarði en nafnvirði krafnanna 
hins vegar yfir 700 milljörðum. Hagfelld niðurstaða í 
stærstu ágreiningsmálum félagsins gat því aukið umtalsvert 
endurheimtur hluthafa. Það varð enda reyndin.

Þótt sala Seðlabankans í Kaupþingi eigi margt sameigin-
legt með Borgunarmálinu – nema að ríkið varð líklega af 
enn hærri fjármunum við sölu Seðlabankans – þá fer því 
fjarri að málið hafi vakið mikla athygli. Nærtækasta skýr-
ingin er sú, eins og svo oft áður, að það er ekki sama hver 
græðir. Svo lengi sem það eru útlendingar – í þessu tilfelli 
bandarískir vogunarsjóðir – en ekki Íslendingar sem græða 
milljarða á kostnað ríkisins þá stendur flestum á sama.

Fúsk

Nærtækasta 
skýringin er 
líklega sú, 
eins og svo 
oft áður á 
Íslandi, að 
það er 
nefnilega 
ekki sama 
hver græðir.

Vinstri og hægri hönd
Sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu hyggjast bæta inn-
viðagjaldi ofan á lóðaverð 
til að standa undir kostnaði 
við borgarlínu. Fyrirséð er að 
húsnæðisverð hækki vegna 
borgarlínunnar og verðmæti 
byggingarréttar aukist við 
línuna. Á sama tíma vantar átta 
þúsund nýjar íbúðir til að mæta 
þörf mikils fjölda fólks sem nú 
leitar að húsnæði. Borgin hefur 
sett sér metnaðarfulla áætlun 
um uppbyggingu í Reykjavík en 
samtímis er ráðist í aðgerðir sem 
hækka lóðaverð og byggingar-
kostnað. Er þetta ekki til marks 
um að hægri höndin viti ekki 
hvað sú vinstri gerir?

Skortur á nemendum
Kristján Þór Júlíusson mennta-
málaráðherra vildi lítið segja 
um fyrirhugaða sameiningu 
Tækniskólans og Fjölbrauta-
skólans við Ármúla annað en 
að verið væri að leita leiða til að 
„bregðast við fækkun nemenda 
í framhaldsskólunum“. Orðalag 
sem hljómar eins og verið sé að 
redda vandamáli. Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur lagst í breyt-
ingar á framhaldsskólakerfinu 
sem fækkar nemendum, fyrst 
með að setja aldurstakmark á 
framhaldsskólanema og svo 
með styttingu skólans. Fækkun 
nemenda er sem sagt heima-
bakaður vandi. Verst að ekki er 
boðið upp á bakaraiðn í Tækni-
skólanum. snaeros@frettabladid.is
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Ertu að hætta að reykja?
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?

Fyrir löngu síðan, þegar ég var 
mjög ungur, var ég í vinnu 
hjá manni sem ég ber mikla 

virðingu fyrir þótt ég hafi ekki 
alltaf verið sammála honum. Dag 
einn, þegar yfirmaður minn var í 
útlöndum, gerði ég að mínu eigin 
frumkvæði nokkuð sem mér fannst 
bæði gáfulegt og bráðnauðsynlegt. 
Þegar yfirmaður minn kom heim 
komst hann á snoðir um það sem 
hafði verið í gangi og var lítt hrif-
inn. Ekki nóg með að honum þætti 
það sem ég hafði gert heimskulegt 
og framhleypið—það hafði valdið 
honum sjálfum umtalsverðum 
vandræðum.

Eins og gefur að skilja var hann 
ekki sáttur og jós hressilega úr 
skálum reiði sinnar yfir mig. Ég 
reyndi að taka því karlmannlega; 
en innst inni hamaðist hjartað og 
ég var logandi hræddur um að hafa 
komið mér í klandur sem engin leið 
væri úr.

Eftir reiðilesturinn var þögn í 
drykklanga stund—og ég átti ekki 
von á öðru en að það næsta sem 
kæmi út úr munninum á honum 
væri að ég skyldi nú hypja mig og 
láta ekki sjá mig aftur.

En það var ekki það sem hann 
sagði, heldur sagði hann í bæði 
rólegum og vingjarnlegum tón: 
„Jæja. Þú lætur ekki svona vitleysu 
koma fyrir aftur,“ og bætti svo við: 
„Við erum saman í þessu.“

Dýrmætustu gæðin
Oft hef ég hugsað til þess töfra-
máttar sem þessi orð höfðu. Við 
erfiðar aðstæður er það nefnilega 
ómetanlegt að vita að maður standi 
ekki einn. Þetta er sammannleg til-
finning og útskýrir líklega af hverju 
okkur þykir traust vinátta vera 
meðal þess dýrmætasta sem hægt 
er að eignast á lífsleiðinni.

En við treystum á fleira í lífinu 
heldur en vináttu- og fjölskyldu-
bönd. Alls kyns frjáls félög, íþrótta-
lið, kirkjur og trúfélög—og jafnvel 
fyrirtæki, bjóða fólki upp á að tengj-
ast óþvingað lausum eða þéttum 
samtryggingarböndum.

Helsta forsenda þess að fólk binst 
slíkum böndum er að það finnur 
sameiginlegan grundvöll; til dæmis 
í formi áhugamála eða lífsskoðana. 
En önnur bönd veljum við ekki sjálf. 
Við búum í umhverfi með alls konar 
fólki og við byggjum land með alls 
konar fólki sem við eigum fátt sam-
eiginlegt með annað en búsetuna. 
Þessi bönd, sem við veljum ekki 
sjálf, eru líka mikilvæg og mega ekki 
gleymast.

Besta kerfinu spillt
Eitt af því sem saga 20. aldarinnar 
leiddi í ljós var að mannréttinda-
samfélög, þar sem lýðræði, sér-
eignarréttur og frjáls samkeppni 
ríkja, eru miklu betri en öll önnur 
samfélagsgerð sem þekkist. Einn 
mikilvægasti hornsteinninn í þeim 
samfélögum er aðgangur allra að 
tækifærum til þess að bæta líf sitt. 
Auðvitað geta slík samfélög ekki 
tryggt öllum fullkomið líf, en þau 
eru svo langtum betri en allt annað 
sem áður hefur verið reynt að 
það má kallast ótrúlegt að nú um 
stundir séu sterkir straumar bæði 
yst á hægri og vinstri væng stjórn-
málanna víða um heim sem vilja 
kollvarpa þeirri samfélagsskipan.

Líklegast er stór ástæða fyrir 
þessari undiröldu sú staðreynd 
að á síðustu áratugum hefur mis-
skipting auðs og tækifæra aukist 

Saman í þessu
á Vesturlöndum. Stækasta dæmið 
er örugglega í Bandaríkjunum þar 
sem efnað fólk sendir börnin sín í 
fokdýra einkaskóla, býr í hverfum 
sem eru lokuð almennri umferð og 
hefur aðgang að lúxus-sjúkrahúsum 
á meðan fólkið sem þrífur sund-
laugarnar sendir börnin sín í van-
fjármagnaða opinbera skóla, býr í 
hættulegum hverfum og hefur ekki 
efni á því að veikjast. Einn af horn-
steinunum er valtur.

Þegar heilar kynslóðir hafa alist 
upp á hvor á sínu farrýminu þá 
myndast gjá á milli þessara hópa 
og hætt er við því að þeir sem eru 
heppnari í lífinu komist ekki hjá því 
að byrja að trúa því að þeir séu líka 
betri. Smám saman molnar undan 
þeirri tilfinningu að allir þurfi að 
standa saman við að bæta mennta-
kerfið, heilbrigðiskerfið og réttar-
kerfið. Í stað þess að gæta bróður 
síns er hver sjálfum sér næstur.

Verum saman í þessu
Flestir geta fullkomlega sætt sig við 
það að sumir séu ríkari en aðrir og 
jafnvel að einhverjir séu ofurríkir—
ef þeir hafa til þess unnið. Fólk er 
almennt ekki svo þjakað af öfund 
að það geti ekki unnt duglegu og 
uppáfinningasömu fólki launa 
hugvits síns og erfiðis. En þegar lán-
samari hluti fólks ákveður hins að 
nýta hvert tækifæri til þess að öskra 
á meðbræður sína: „Við erum sko 

alls ekki saman í þessu,“ þá er öll 
sátt rofin.

Hér á landi þurfum við að varð-
veita og styrkja þessa samkennd. 
Ef ekki þá er hætt við því að fólk 
missi trúna á það að samfélagið sé 
réttlátt og þess virði að standa vörð 
um. Jafnvel hörðustu hægrimenn og 
einkavæðingarsinnar þurfa því að 
hafa í huga að þegar öllu er á botn-
inn hvolft— og þegar á reynir—þá 
erum við öll saman í þessu.

Þórlindur 
Kjartansson

Í DAG
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Ímyndaðu þér að þú hafir verið 
að skemmta þér og standir upp 
við húsvegg og bíðir eftir leigu-

bíl. Þú sérð mann koma slagandi 
í átt að þér með skyrtuna upp úr 
buxunum. Hann er illa rakaður 
og af honum leggur sterka lykt af 
áfengi og svita. Hann gengur upp 
að þér og horfir stíft í augun á þér. 
Þú finnur af honum andremmuna 
og maginn herpist saman. Skyndi-
lega hallar hann sér fram, þrýstir þér 
upp að veggnum og kyssir þig beint 
á munninn.

Eftir kossinn, sem þér finnst vara 
í heila eilífð, sleppir hann þér og 
gengur í burtu. Hvernig líður þér? 

Líklega ekki vel. En það merki-
legasta er, að ákveðinn hluti fólks 
finnur sig knúinn til að fara og þvo 
sér eftir að hafa séð þennan atburð 
fyrir sér. Hvernig má það vera? 
Honum líður nefnilega eins og hann 
sé skítugur eða mengaður þrátt 
fyrir að vera það í raun ekki. Þetta 
fyrirbæri nefnist á fræðimáli andleg 
mengun eða mental contamination 
á ensku. Algengustu viðbrögð fólks 
þegar það finnur fyrir þessari til-
finningu er að þvo sér, líkt og þeir 
sem þjást af þvottaáráttu. Því miður 
dugir sú lausn skammt þar sem sápa 
vinnur illa á óefnislegri mengun. 
Fólk reynir að sjálfsögðu einnig að 
forðast það sem valdið getur þessari 
tilfinningu, eftir fremsta megni.

Hvað einkennir andlega 
mengun? 
Það er eðlilegt að finnast maður 
skítugur eftir að hafa komist í tæri 
við hættuleg eða ógeðsleg efni. 
Það er líka skynsamlegt að forðast 

snertingu við slíkt. Aðeins ung börn 
eru óhrædd við að snerta hvað sem 
er og stinga jafnvel upp í sig. Enda 
hafa þau takmarkaða þekkingu á 
smitvöldum. Ákveðinn hluti fólks 
verður hins vegar ofurupptekinn af 
hættum á þessu sviði, til dæmis því 
að komast í tæri við eiturefni, sýkla 
og jafnvel bera smit í aðra. Vandinn 
þarf þó ekki að snúast um efnislega 
mengun. Fólki getur fundist það 
andlega mengað eftir þá sem komið 
hafa illa fram eða brotið á þeim, svo 
dæmi séu nefnd. Það getur einn-
ig óttast að verða fyrir andlegum 
áhrifum af öðrum, til dæmis verða 
verri maður við það að umgangast 
eða jafnvel líta glæpamann augum. 
Þetta hljómar kannski undarlega 
en í raun blundar þessi tilfinning 
í okkur öllum, í meiri eða minni 
mæli. Hvernig þætti þér til dæmis 
að ganga í fötum af barnaníðingi? 
Ef þér finnst eitthvað ógeðfellt við 
það finnurðu líklega fyrir þessari til-
finningu í einhverjum mæli.

Tilfinningin um að vera meng-
aður getur verið mjög sterk og þar 
af leiðandi ofursannfærandi. Mann-
eskju, sem verður fyrir kynferðis-
ofbeldi, getur fundist hún menguð 
svo árum og áratugum skiptir þrátt 
fyrir að útilokað sé að greina megi 
líkamsvessa og aðrar leifar misindis-
manns á húð hennar, þar sem húð-
frumur endurnýja sig á 4-6 vikna 
fresti. Kynferðisbrot eru einmitt svo 
alvarleg af þeim sökum, að þau geta 
haft svo langvinn áhrif á hvernig 
fólki líður með sig.

Andleg mengun dvínar ekki 
endilega með tímanum. Dónalegi 
vinnufélaginn sem unnið var með 
á menntaskólaárunum getur enn 
verið álitinn mengaður tíu árum 
síðar. Heilu bæirnir orðið mengaðir 
í hugum fólks og því liðið eins og á 
vígvelli, stígi það út fyrir hússins 
dyr. Þá getur tilfinningin um að vera 
mengaður magnast upp með hugs-
unum einum og sér, eins og minn-
ingin um löngu liðið framhjáhald 

maka. Fólki getur einnig fundist 
það mengað ef það fær ógeðfelldar 
hugsanir enda gera menn í þessum 
hópi iðulega miklar kröfur til sín 
siðferðislega.

Hvað er til ráða?
Tilfinningin um að vera mengaður 
er afskaplega óþægileg og skiljan-
legt að fólk grípi til sinna ráða. Allt 
líf fólks getur orðið undirlagt af því 
að halda tilfinningunni í skefjum og 
afstýra því að eitthvað slæmt gerist. 
Því miður duga aðgerðir fólks oft 
skammt og tilfinningin lætur aftur 
á sér kræla. Hins vegar er til með-
ferð þar sem unnið er markvisst að 
því að laga þessa líðan og nefnist sú 
meðferð hugræn atferlismeðferð. 
Fær fólk þar fræðslu um vandann 
og lærir smátt og smátt að breyta 
viðbrögðum sem auka vanlíðan og 
viðhalda þessum vanda. Ég hvet alla, 
sem glíma við þennan hamlandi 
vanda að skoða möguleikann á að 
sækja sér þá meðferð.

Um andlega mengun

Frá sjónarhorni Framsóknar líta 
málin svona út: mennskan er 
lífið innan múranna: sveitin, 

tungan, þjóðernið. Við fjarlægjumst 
því hina sönnu mennsku með því 
að ganga yfirþjóðlegri mennsku á 
hönd. Enda er það svo – a.m.k. séð 
með augum Framsóknar – að við 
ERUM Íslendingar en VERÐUM yfir-
þjóðleg. Hið yfirþjóðlega eðli er þar 
af leiðandi ekki upprunalegt, nátt-
úrulegt eðli. Eða með öðrum orðum: 
náttúrulegt eðli manneskjunnar er 
afbakað – firrt – í hinum yfirþjóð-
lega heimi og barátta Framsóknar 
gegn ESB er því barátta fyrir hugsjón; 
þeirri hugsjón sem hefur mennsku 
manneskjunnar að leiðarljósi.

Vinstri grænir fallast á öll þessi 
rök Framsóknar að viðbættu per-
sónulegu ívafi. Vinstri grænir eru 
nefnilega ekki bara framsóknar-
menn – ekki BARA – heldur líka hug-
sjónamenn upp á eigin spýtur. Þeir 
eru t.d. töluverðir menningarvitar 
og andóf menningarvitanna gegn 
ESB er í grófum dráttum í þá veruna 
að ESB-heimurinn sé lítið annað en 
einkaklúbbur sérhagsmunaseggja 
sem vissulega fella múrana innbyrðis 
á milli sín, en þá í því augnamiði einu 
að reisa þeim mun rammgerðari 
múr umhverfis sig – umhverfis ESB-
heiminn – til þess að halda HINUM 
úti. Þessir HINIR eru svo þeir sem 
minna mega sín – fátæku þróunar-
ríkin – sem nú eiga erfiðara með að 
koma vörum sínum á markað – enda 
utan múranna.

Og loks eru það Sjálfstæðismenn. 
Hvað er af þeim að frétta? Skemmst 
er frá því að segja að Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur enga hugsjón hvað 
þetta mál varðar. Afstaða flokksins 
stýrist einfaldlega af þjónkun við 
LÍÚ. LÍÚ er á móti ESB og þess vegna 
er Sjálfstæðisflokkurinn á móti ESB: 
svo einfalt er það.

Lítum nú dálítið á þær röksemdir 
sem hér hefur verið tæpt á.

Hugsjón Framsóknar í þessu máli 
er augljóslega ekkert annað en þjóð-
ernishyggja 19. aldar – en þó ekki í 
upprunalegu formi. Í upprunalegu 
formi var þjóðernishyggjan jákvætt 
afl vegna þess að hún var samein-
ingarafl. Nú hins vegar er þessi þjóð-
ernishyggja ekkert annað en illskeytt 
sundrungarafl vegna þess að hún 
reisir múra á milli þjóða. Þjóðernis-
hyggja okkar daga birtist því eins og 

reimleikar vegna þess að hér er það 
liðinn tími sem gengur aftur ljósum 
logum í brengluðu og firrtu formi.

Sem andsvar við þessum reimleik-
um er eðlilegt og haldbest að tefla 
fram ESB-hugsjóninni sem hvílir á 
eftirfarandi tveimur meginstoðum 
eða kenningum: 1)Sameinaðir 
stöndum við; sundraðir föllum við. 2) 
Öll erum við manneskjur. Við fellum 
niður múrana í fyrsta lagi vegna þess 
að sameinuð erum við sterkari og 
svo í öðru lagi vegna þess að enginn 
á einkarétt á mennskunni. Öll erum 
við manneskjur óháð þjóðerni, kyn-
þætti, kyni og menningu (svo eitt-
hvað sé nefnt). Framsókn hefur þess 
vegna ekki rétt fyrir sér: við erum 
ekki fyrst og fremst Íslendingar: Við 
erum fyrst og fremst manneskjur, en 
í öðru sæti kemur sérstaðan, t.d. það 
að við erum Íslendingar.

Sem andsvar við röksemdum 
menningarvitanna hjá Vinstri 
grænum er t.d. hægt að benda á eftir-
farandi. ESB er ekki nema áfangi en 
ekki markmið – að minnsta kosti 
ekki Markmiðið (með stórum staf). 
Um heim allan eru þjóðirnar að 
sameinast – og þá aðallega í formi 
fríverslunar. Ég sé fyrir mér að með 
tíð og tíma breytist þessi fríverslun í 
þjóðasambönd (að hætti ESB) – þar 
til hvert einasta mannsbarn í heim-
inum öllum er í einhverjum skilningi 
innan múranna. Síðan sé ég fyrir 

mér að þessi sambönd muni í fyrsta 
lagi tengjast innbyrðis í fríverslun 
(sbr. EES) og í öðru lagi í gegnum 
Sameinuðu þjóðirnar sem yrðu hið 
raunverulega yfirþjóðlega vald með 
æðsta hæstarétti og herafla til þess 
að framfylgja dómum. Þetta er ESB-
hugsjónin í fullgerðu formi – sem 
táknar að þá er tími kominn til þess 
að leggja sambandið niður – sem og 
öll önnur sambönd af sama toga – og 
fella niður alla múra. Þetta er mark-
miðið; hið raunverulega Markmið 
(með stórum staf ). Og nú skiptist 
heimurinn ekki lengur í OKKUR 
(sem erum innan múranna) og HINA 
(sem eru utan múranna). Það eru 
bara VIÐ sem öll erum manneskjur.

Hvaða valkosti eigum við?
Mér er fullljóst að sumum kann að 
finnast þessar bollaleggingar mínar 
í meira lagi útópískar og úr tengslum 
við raunveruleikann. Má vera; má 
vel vera – því miður! Kannski mun 
mannkyninu aldrei takast að sam-
einast á þann hátt sem ég hef leyft 
mér að hugleiða í þessu greinar-
korni. Spurningin mikilvæga er hins 
vegar eftirfarandi: hvaða valkost 
eða valkosti eigum við mennirnir 
í stöðunni? Meira að segja Eisen-
hower sjálfur lét þau orð falla strax 
á 6. áratugnum að mannkynið ætti 
ekki lengur neinn valkost við frið – 
vegna bombunnar. Eða með öðrum 
orðum: annaðhvort veljum við frið-
inn eða þá að við endum með því að 
tortíma okkur: friður eða tortíming.

Í annan stað held ég að fullyrða 
megi að frá lokum seinni heims-
styrjaldar hafi heimurinn færst hægt 
og hikandi, en samt bítandi, í sam-
einingarátt – og, já: múrar hafa fallið. 
Það er ekki fyrr en nú á allra síðustu 
tímum að framsóknarmenn allra 
landa – misjafnlega öfgasinnaðir 
þjóðernissinnar – eru aftur farnir að 
sækja í sig veðrið svo um munar – og 
já, því miður, nú vilja menn aftur fara 
að reisa múra. Hvar endar þetta?

ESB og mennskan

Þann 29. mars sl. fékk ég birtar í 
Fréttablaðinu 10 spurningar um 
hvort stjórn Sjúkrasjóðs KÍ væri 

kunnugt um „vörpun“ fjármuna inn í 
sjóðinn, en þeir fjármunir voru hluti 

iðgjalda Tækniskóla Íslands á árunum 
2010-2011 til Vísindasjóðs FF og FS, 
sem ekki skilaði sér á réttan stað.

Við eftirgrennslan um afdrif 
umræddra fjármuna hefur formaður 
Félags framhaldsskólakennara haldið 
því fram að þeir hafi „varpast“ inn í 
Sjúkrasjóð KÍ og hef ég þráspurt sjóð-
inn um ferlið, en ekki verið virtur svars.

Skal því hér gerð lokatilraun með 
ítrekun fyrirspurnanna og æski ég 
rækilegra og viðeigandi svara, sem 
einn af eigendum Vísindasjóðs FF og 
FS, félagi í FF og aðili að Sjúkrasjóði KÍ.

Ítrekun fyrirspurna til 
stjórnar Sjúkrasjóðs 
Kennarasambands Íslands

Nokkur styr hefur staðið um 
lög um fiskveiðistjórn eftir 
að HB Grandi tilkynnti um 

að hætta starfsemi sinni á Akranesi. 
Helstu forvígismenn staðarins eru 
hvumsa og vilja semja við fyrirtækið 
til að tryggja áframhaldandi vinnslu, 
jafnvel með milljarða kostnaði fyrir 
bæjarfélagið. Gangi það ekki eftir 
munu 100 manns missa vinnuna. En 
þessi saga er ekki ný af nálinni. Flestir 
landshlutar þekkja hana allt of vel. 
Ástæðan er augljós og samanstendur 
af tveimur orðum: Samþjöppun veiði-
heimilda.

Margir halda að samþjöppun veiði-
heimilda sé afleiðing af sölu þeirra 
sem leyfð var í lögum um stjórn fisk-
veiða frá 1990. Fyrsta greinin er stutt 
og skýr:

1. gr. Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
eru sameign íslensku þjóðarinnar. 
Markmið laga þessara er að stuðla að 
verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra 
og tryggja með því trausta atvinnu 
og byggð í landinu. Úthlutun veiði-
heimilda samkvæmt lögum þessum 
myndar ekki eignarrétt eða óaftur-
kallanlegt forræði einstakra aðila yfir 
veiðiheimildum.

Hér kemur skýrt fram að úthlutun 
aflaheimilda myndar hvorki eignar-
rétt né óafturkallanlegt forræði ein-
stakra aðila yfir veiðiheimildum. Og 
þá hljóta menn að spyrja: Hvað hafa 

menn verið að selja, kaupa og veðsetja 
allan þennan tíma? Og hvernig má 
það vera að samþjöppun hafi orðið 
á sameign íslenzku þjóðarinnar sem 
þó má hvorki selja né veðsetja? Eiga 
forsvarsmenn HB Granda að svara 
því? Voru þeir Guðmundur í Brimi og 
Þorsteinn Már einhvern tíma kosnir 
til annars en að gæta hagsmuna sinna 
fyrirtækja?

Hagsmunir þjóðarinnar hafa verið í 
höndum þingmanna og sjávarútvegs-
ráðherra í þái og núi. Kaup og sala á 
fjöreggi þjóðarinnar er þeirra van-
ræksla fyrst og fremst. Og í stað þess 
að taka nú loksins á þessari kerfisvillu 
talar sjávarútvegsráðherra um sam-
félagslega ábyrgð HB Granda og vill 
endurskoða veiðigjöld. Hið fyrsta ligg-
ur hin samfélagslega ábyrgð á herðum 
ráðherra sjálfs og hvernig ætti breyt-
ing á veiðigjöldum að tryggja trausta 
atvinnu og byggð í landinu? Hækkun 
þeirra yrði íþyngjandi fyrir útgerðina 
og lækkun kæmi fram í auknum arði. 
Í skúffu sjávarútvegsráðherra er hins 
vegar kosningaloforð um almennt 
uppboð á veiðiheimildum. Það gæti 
valdið straumhvörfum og eftir því 
kalla ég nú.

Þorgerður Katrín, hvar er 
uppboðsleiðin nú?

Lýður Árnason
læknir og kvik-
myndagerðar-
maður

Hagsmunir þjóðarinnar hafa 
verið í höndum þingmanna 
og sjávarútvegsráðherra í þái 
og núi. Kaup og sala á fjör-
eggi þjóðarinnar er þeirra 
vanræksla fyrst og fremst.

Helgi Ingólfsson
framhaldsskóla-
kennari

Sóley Dröfn 
Davíðsdóttir
sálfræðingur

Þór  
Rögnvaldsson
heimspekingur

Í upprunalegu formi var 
þjóðernishyggjan jákvætt afl 
vegna þess að hún var sam-
einingarafl. Nú hins vegar er 
þessi þjóðernishyggja ekkert 
annað en illskeytt sundr-
ungarafl vegna þess að hún 
reisir múra á milli þjóða.
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Undrabarnið Rashford kom Man. Utd í fína stöðu gegn Celta Vigo

Ótrúlegur  Hinn 19 ára gamli Marcus Rashford skoraði geggjað mark beint úr aukaspyrnu gegn Celta Vigo. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

18.00 Wells Fargo Golfstöðin
18.50 West Ham - Tottenh.  Sport 
19.05 Leiknir - Ke�avík  Sport 2 
21.00 Teigurinn Sport 
21.50 1 á 1 með Gumma Ben Sport
01.30 Houston - Spurs Sport

Í dag

Makedónía - Ísland 30-25 
Makedónía: Kiril Lazarov 11, Filip Taleski 
5, Stojanche Stoilov 4, Filip Mirkulovski 4, 
Goce Gergievski 3, Filip Kuzmanovski 2, 
Zharko Peshevski 1. 
Ísland: Guðjón Valur Sigurðsson 6, Aron 
Pálmarsson 4, Ómar Ingi Magnússon 3, 
Janus Daði Smárason 3, Rúnar Kárason 
3, Ólafur Andrés Guðmundsson 2, Kári 
Kristján Kristjánsson 1, Björgvin Páll Gúst-
avsson 1. 

Nýjast

Undankeppni EM

Olís-deild karla

Fram - Valur 21-31 
Fram: Andri Þór Helgason 6, Arnar Birkir 
Hálfdánsson 4, Þorgeir Bjarki Davíðsson 3, 
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 3, Sigurður 
Örn Þorsteinsson 2, Matthías Daðason 1, 
Valdimar Sigurðsson 1, Elías Bóasson 1. 
Valur: Vignir Stefánsson 11, Josip Juric 
Grgic 7, Anton Rúnarsson 4, Orri Freyr 
Gíslason 3, Ýmir Örn Gíslason 2, Sveinn 
Aron Sveinsson 2, Alexander Örn Júlíusson 
1, Ólafur Ægir Ólafsson 1. 
 
Valur vann einvígið, 3-0, og er kominn í 
úrslitarimmuna gegn FH. 

Evrópudeild UEFA

Celta Vigo - Man. Utd 0-1 
0-1 Marcus Rashford (67.). 

HSÍ SENDI INN KVÖRTUN 
Stjórn Handknattleikssambands 
Íslands hefur sent frá sér yfirlýs-
ingu þar sem fram kemur að hún 
hafi sent Handknattleikssambandi 
Evrópu formlega kvörtun vegna 
frammistöðu dómara og eftirlits-
manns á leik Vals og Potaissa í 
undanúrslitum Áskorendakeppni 
Evrópu á sunnudag.
Valur tapaði leiknum með níu 
marka mun og rimmunni með 
einu marki samtals.
Þjálfarar og leikmenn Vals sem 
og fjölmargir aðrir Íslendingar 
voru furðu lostnir yfir frammi-
stöðu dómaranna í leiknum. Óskar 
Bjarni Óskarsson, þjálfari Vals, 
sagði augljóst mál að dómararnir 
hefðu verið keyptir.
„Krafist er rannsóknar á frammi-
stöðu dómara svo og kannað verði 
hvort að um ásetning hafi verið að 
ræða,“ segir í yfirlýsingu stjórnar 
HSÍ.
Óskað var eftir skjótum viðbrögð-
um og upplýsingum um hvernig 
rannsókn málsins yrði háttað.
HSÍ væntir þess að málið verði 
tekið alvarlega enda heiðarleiki og 
trúverðugleiki íþróttarinnar í húfi.
HSÍ átelur samt sem áður að born-
ar séu þungar sakir um spillingu og 
annað í þeim dúr án þess að geta 
sýnt fram á það. Slík ummæli eru 
íþróttinni ekki til framdráttar. HSÍ 
hvetur alla til að gæta hófs í orða-
vali um frammistöðu dómar-
anna og 
gefa EHF 
ráðrúm til 
að rannsaka 
málið.
Í gærkvöldi barst svar frá 
EHF þar sem tekið er fram 
málið verði skoðað og 
óskað eftir frekari upp-
lýsingum.
stjórn HSÍ.

HANDBOLTI Íslenska liðið byrjaði 
leikinn af krafti og skoraði tvö 
fyrstu mörk leiksins. Björgvin Páll 
í stuði og þetta lofaði góðu. Þessi 
góða byrjun reyndist skammgóður 
vermir því Makedóníumenn tóku 
leikinn yfir. Skoruðu fjögur mörk í 
röð og tóku frumkvæðið í leiknum.

Íslenska liðið var að fá fínustu 
færi en nýtti þau illa. Að sama skapi 
var varnarleikur íslenska liðsins 
hreinasta hörmung og Makedóníu-
menn skoruðu að vild. Strákarnir 
líka seinir til baka og heimamenn 
að fá of mikið af ódýrum mörkum.

Það verður að gefa Makedóníu-
mönnum samt það að liðið spilaði 
mjög vel. Nýr þjálfari kominn sem 
var ekki í því rugli að spila með sjö 
í sókn og hann lét liðið þess í stað 
spila ljómandi fínan sóknarbolta.

Sterkur endasprettur
Varnarleikur strákanna okkar lag-
aðist eftir því sem leið á hálfleikinn. 
Tvö góð mörk frá Ólafi Guðmunds-
syni sáu til þess að munurinn var 
aðeins tvö mörk í leikhléi, 15-13. 
Vel sloppið miðað við að íslenska 
liðið var talsvert lakari aðilinn í 
hálfleiknum.

Guðjón Valur skoraði fimm mörk 
í hálfleiknum og Aron Pálmarsson 
þrjú. Janus Daði skoraði líka tvö 
góð mörk. Framlag annarra sóknar-
leikmanna var lítið sem ekkert því 
miður. Strákarnir byrjuðu síðari 
hálfleik af miklum krafti og komust 
yfir, 16-17. Í stað þess að láta kné 

fylgja kviði missti liðið forskotið 
um hæl og náði aldrei að bíta aftur 
í Makedóníumennina sem unnu 
fimm marka sigur.

Ekki mark síðustu mínúturnar
Strákarnir fengu sín færi til þess 
að komast aftur inn í leikinn en 
nýttu þau ekki. Liðið skoraði ekki 
mark síðustu sjö mínútur leiksins. 
Varnar leikurinn hélt ekki út og 
markvarslan var langt frá því að vera 
nógu góð.

Strákarnir eru nú með bakið upp 
við vegg og verða að vinna síðustu 
þrjá leiki sína ætli þeir að komast á 

EM. Fyrsta verkefni er heimaleikur-
inn gegn Makedóníu á sunnudag.

„Fimm marka tap er einfaldlega 
of mikið. Það var engin ástæða til 
þess að tapa með svona miklum 
mun. Banabitinn er auðvitað að við 
skorum ekki síðustu sjö mínútur 
leiksins,“ segir keppnismaðurinn 
Geir Sveinsson landsliðsþjálfari 
svekktur.

„Við vorum einu marki undir en 
skorum svo ekki. Ástæðan er ekki 
sú að við fáum ekki færi. Erum 
að klúðra víti, hraðaupphlaupi 
og vorum að fá færin. Við bara 
nýttum þau ekki því miður. Marka-

talan skiptir miklu máli og því er 
svekkjandi að tapa svona stórt. Ég 
get ekki kvartað yfir vinnuframlagi 
leikmanna en ég hef séð þá betri í 
vörn og sérstaklega í fyrri hálfleik. 
Þá náðum við ekki einu sinni að 
klukka þá. Vörnin var aðalsmerki 
okkar í Frakklandi en hana vantaði 
alveg í fyrri hálfleik.“

Viljum þetta eða ekki
Þó að þjálfarinn væri eðlilega 

svekktur þá gat hann reynt að sjá 
björtu hliðarnar líka.

„Það var ágætis innkoma hjá 
sumum en heilt yfir þá eiga allir 
meira inni. Niðurstaðan er því ekk-
ert stig. Vörnin var ekki góð eins og 
áður segir og við fengum ekki mark-
vörslu heldur,“ segir þjálfarinn en 
hann var ósáttur við hversu illa gekk 
að beisla Stoilov á línunni.

„Hann var okkur erfiður. Fékk 
fullmikið að vinna úr. Lazarov var 
okkur erfiður í fyrri hálfleik en við 
náðum að stöðva hann betur í síð-
ari.“

Eins og áður segir er ekkert annað 
í stöðunni hjá íslenska liðinu en að 
vinna alla síðustu leiki sína í riðl-
inum.

„Það er bara staðan. Við vissum að 
við þyrftum sex stig úr þessum loka-
leikjum og staðan er enn sú sama. 
Það er ekkert annað í boði en að 
menn rífi sig upp fyrir seinni leik-
inn. Annaðhvort viljum við þetta 
eða ekki. Það kemur í ljós í heima-
leiknum.“ henry@frettabladid.is

Við verðum að rífa okkur upp
Strákarnir okkar eru í erfiðum málum í undankeppni EM eftir fimm marka tap, 30-25, gegn Makedóníu-
mönnum í Skopje í gær. Íslenska liðið skoraði ekki síðustu sjö mínútur leiksins og verður að vinna síðustu 
þrjá leikina í riðlinum. til að halda í EM-drauminn. Liðin mætast aftur á sunnudag og þá í Laugardalshöll.

Aron Pálmarsson sækir að marki Makedóníumanna í gær. Hann fann sig ekki í 
leiknum frekar en margir aðrir leikmenn liðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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FJÖLHÆFASTI
JEPPINN OKKAR
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Nýr Discovery er hæfari og öflugri en nokkru sinni fyrr. Discovery er nú í fyrsta sinn með yfirbyggingu 
úr áli sem gerir hann 490 kg léttari. Hæfni við erfiðar aðstæður hefur verið aukin með endurbættu 
Terrain Response drifkerfi og loftpúðafjöðrun sem gerir ökumanni kleift að hækka bílinn upp og ná 
allt að 28,3 cm veghæð og 90 cm vaðhæð sem er alger sérstaða í þessum flokki bíla.

Hátt og lágt drif er staðalbúnaður í SDV4 og TDV6 gerðunum. Auk ríkulegs staðalbúnaðar er hægt að 
fá sæti fyrir 7 manns. Innréttingin í nýjum Discovery er endurhönnuð frá grunni og í algerum sérflokki 
hvað varðar útlit og áferð. Verið velkomin í reynsluakstur því sjón er sögu ríkari.



17 MÖRK
GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON  
MEÐ SWANSEA 2014-15

7 mörk
10 stoðsendingar
Komið að marki í 13 leikjum
32 leikir, 2.697 mínútur
158,6 mínútur milli skapaðra marka

16 MÖRK
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN 
MEÐ CHELSEA 2000-01

10 mörk
6 stoðsendingar
Komið að marki í 11 leikjum
29 leikir, 1.562 mínútur
97,6 mínútur milli skapaðra marka

14 MÖRK
GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON  
MEÐ SWANSEA 2015-16

11 mörk
3 stoðsendingar
Komið að marki í 13 leikjum
36 leikir, 2.916 mínútur
208,3 mínútur milli skapaðra marka

Gylfi Þór Sigurðsson 
skoraði ekki bara stór-
glæsilegt og mjög mikil-
vægt mark fyrir Swansea 
um síðustu helgi heldur 
bætti hann einnig með 
því fimmtán ára met 
Eiðs Smára Guðjohnsen. 
Gylfi hefur nú komið að 
21 marki í ensku úrvals-
deildinni á tímabilinu.

FÓTBOLTI Tölurnar ljúga ekki og 
þær segja þetta tímabil hjá Gylfa 
Þór Sigurðssyni með Swansea vera 
besta tímabil Íslendings frá upphafi 
þegar kemur að því að búa til mörk 
fyrir liðið sitt.

Gylfi og Eiður Smári Guðjohn-
sen eru í sérflokki meðal íslenskra 
knattspyrnumanna þegar kemur 
að því að skora og leggja upp mörk 
í ensku úrvalsdeildinni. Eiður Smári 

eignaðist á sínum tíma öll helstu 
markametin í enska boltanum með 
frábærri frammistöðu sinni með 
Chelsea-liðinu á árunum 2000 til 
2006 en hefur verið að missa stóran 
hluta þeirra til Gylfa Þórs Sigurðs-
sonar á síðustu árum.

Gylfi tók flott met af Eiði Smára 
um síðustu helgi og er nú sá Íslend-
ingur sem hefur komið að flestum 
mörkum á einu tímabili með því 
annaðhvort að skora sjálfur eða 
gefa stoðsendingu. Gylfi hefur alls 
komið með beinum hætti að 21 af 
40 mörkum Swansea á leiktíðinni 
eða meira en helmingi markanna. 
Hann hefur skorað níu mörk sjálfur 
en einnig gefið tólf stoðsendingar á 
félaga sína.

Spyrnurnar hans Gylfa
Gylfi bætti metið með frábærri auka-
spyrnu sinni á Old Trafford þegar 
hann tryggði Swansea 1-1 jafntefli 
við Manchester United. Þetta var 
þriðja árið í röð sem Gylfi skorar á 
Old Trafford, heimavelli liðsins sem 
hann hélt með í æsku. Föstu leik-

atriðin hafa verið drjúg fyrir okkar 
mann í vetur og þar ógnar hann bæði 
með frábærum spyrnum á markið 
sem og glæsilegum sendingum á 
liðsfélagana.

„Þetta mark kom á mjög mikil-
vægum tíma fyrir okkur í þessum 
leik þegar aðeins tíu mínútur voru 
eftir. Það var gott fyrir okkur að ná í 
stig því mér fannst við spila nógu vel 
til að fá eitthvað út úr þessum leik,“ 
sagði Gylfi í viðtali sem enska úrvals-
deildin tók fyrir íþróttadeild 365.

Gylfi vildi ekki gefa mikið 
upp um það sem fór í gegnum 
huga hans áður en hann tók 
þessa stórglæsilegu aukaspyrnu. 
„Ég er ekki að hugsa mikið um annað 
í þessari stöðu en að koma boltanum 
yfir vegginn og á markið. Ég fann 
það samt strax að ég hitti boltann 
vel. Maður veit aldrei hvað mark-
vörðurinn gerir nákvæmlega en það 
var gaman að horfa á eftir boltanum 
fara í markið,“ sagði Gylfi.

2001-02 tímabilið hjá Eiði
Metið sem Eiður Smári missti á 

sunnudaginn setti hann á sínu öðru 
tímabili með Chelsea veturinn 
2001 til 2002. Eiður kom þá að 20 
mörkum Chelsea-liðsins, skoraði 
14 sjálfur og átti einnig 6 stoð-
sendingar. Markamet Eiðs Smára 
frá þessu tímabili, 14 mörk, stendur 
enn. Gylfi gerði sig líklegan til að 
ógna því í fyrra en endaði með 11 
mörk.

Gylfi á nú hins vegar þrjú bestu 
stoðsendingatímabilin en hefur 
aldrei gefið fleiri stoðsendingar en 

á þessari leiktíð. Hann hefur einnig 
í vetur velt Eiði Smára úr sessi sem 
stoðsendingahæsta Íslendingnum 
í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. 
Eiður Smári gaf á sínum tíma 28 
stoðsendingar en Gylfi er nú kom-
inn með 32 stoðsendingar á ferli 
sínum í ensku úrvalsdeildinni.

Gylfi óttast ekki þá pressu sem er 
komin á hann að skila mörkum úr 
föstu leikatriðum Swansea-liðsins. 
„Ég lít ekki svo á að ég sé undir 
pressu þegar við fáum föst leik-
atriði. Ég lít á þau frekar sem góðan 
möguleika fyrir mig til að ná að búa 
eitthvað til fyrir liðið,“ segir Gylfi.

Tveir menn einoka listann
Hér á síðunni má sjá þá íslenska 
leikmenn sem hafa komið að flest-
um mörkum á einu tímabili í ensku 
úrvalsdeildinni með því annað-
hvort að skora sjálfir eða gefa stoð-
sendingar. Þetta eru opinberar tölur 
frá ensku úrvalsdeildinni. Það þarf 
ekki að koma mikið á óvart að Gylfi 
og Eiður Smári einoka þennan topp-
lista.  ooj@frettabladid.is

Eiður Smári skoraði 14 mörk tíma-
bilið 2001-02. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Wayne Rooney og leikmenn Manchester United eiga ekki möguleika á að stoppa frábæra spyrnu Gylfa Sigurðssonar sem small óverjandi í marknetinu sekúndu síðar. FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICPHOTOS/GETTY

21 MARK
GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON  
MEÐ SWANSEA 2016-17

9 mörk
12 stoðsendingar
Komið að marki í 18 leikjum
35 leikir, 3.057 mínútur
145,6 mínútur milli skapaðra marka

20 MÖRK
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN  
MEÐ CHELSEA 2001-02

14 mörk
6 stoðsendingar
Komið að marki í 14 leikjum
32 leikir, 2.180 mínútur
109 mínútur milli skapaðra marka

18 MÖRK
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN  
MEÐ CHELSEA 2004-05

12 mörk
6 stoðsendingar
Komið að marki í 14 leikjum
38 leikir, 2.546 mínútur
141,4 mínútur milli skapaðra marka

Bestu markatímabil íslensks knattspyrnumanns í sögu ensku úrvalsdeildarinnar (mörk + stoðsendingar)

Gylfi fagnar marki sínu á Old Trafford 
um síðustu helgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Gylfi hefur skorað 20 mörk saman-
lagt á síðustu tveimur tímabilum. 

Eiður Smári á fjögur tímabil á topp-
listanum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ég er ekki að hugsa 
mikið um annað í 

þessari stöðu en að koma 
boltanum yfir vegginn og á 
markið. Ég fann það samt 
strax að ég hitti boltann vel. 

Gylfi Þór Sigurðsson

Gylfi sló met Eiðs 
Smára á Old Trafford

12 MÖRK
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN  
MEÐ CHELSEA 2002-03

10 mörk
2 stoðsendingar
Komið að marki í 8 leikjum
35 leikir, 2.023 mínútur
168,6 mínútur milli skapaðra marka

10 MÖRK
GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON  
MEÐ SWANSEA 2011-12

7 mörk
3 stoðsendingar
Komið að marki í 7 leikjum
18 leikir, 1.498 mínútur
149,8 mínútur milli skapaðra marka

10 MÖRK
HEIÐAR HELGUSON  
MEÐ QPR 2011-12

8 mörk
2 stoðsendingar
Komið að marki í 8 leikjum
16 leikir, 1.153 mínútur
115,3 mínútur milli skapaðra marka
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Mun færri börn eru 
haldin fæðuofnæmi en 
foreldrar telja. Rann-
sóknir sýna að aðeins 
eitt af hverjum tíu er með 
slíkt ofnæmi.
lífsstíll  ➛6

„Ef ég á að vera alveg heiðarleg þá vann ég yfir mig, ekki raddlega séð heldur sem manneskja því ég var orðin mjög þreytt.“ MYND/GVA

Sjómannslíf söngkonu
Arndís Halla Ásgeirsdóttir er vön að standa á sviðinu í stórum 
óperuhúsum og á sýningum úti í heimi að syngja fyrir áhorfendur. 
Nú fá erlendir ferðamenn líka að njóta söngs hennar.   ➛2365.is

.



„Mér finnst forréttindi að vera með fólki og sýna því náttúruna og upplifa hana sjálf með þeirra augum.“ MYND/GVA

Arndís Halla bjó um árabil í 
Þýskalandi þar sem hún gat 
sér gott orð sem söngkona. 

Hún flutti heim til Íslands fyrir 
nokkrum árum og skipti um starfs-
vettvang en söngurinn er þó aldrei 
langt undan. Í sumar ætlar hún 
að syngja fyrir farþega skemmti-
ferðaskipsins Ocean Diamond og 
einnig segja þeim frá Íslandi. „Ég er 
þegar byrjuð að undirbúa mig fyrir 
sumarið. Ocean Diamond siglir 
hringinn í kringum Ísland á sumrin 
og fer einnig yfir til Grænlands. Ég 
hef unnið fyrir mér sem söngkona 
síðan ég var um tvítugt og það 
hefur verið mitt aðalstarf í gegnum 

tíðina en fyrir nokkru hóf ég einn-
ig að vinna sem leiðsögumaður. 
Svo mun ég líka fá að sigla Zodiac, 
sem er mjög skemmtilegt,“ segir 
Arndís Halla með bros á vor. „Við 
munum sigla suður fyrir Grænland, 
í gegnum Prins Christian sund og 
svo upp með vesturströndinni að 
Uummannaq. Þetta er mjög gaman 
en þetta verður þriðja sumarið mitt 
um borð.“

18 ár í Þýskalandi
Fyrir fimm árum flutti Arndís 
Halla heim frá Þýskalandi eftir að 
hafa búið þar um árabil. „Ég var 
þar í heil átján ár, takk fyrir. Upp-
haflega fór ég þangað út til að læra 
söng við listaháskóla í Berlín og 
ætlaði svo að koma heim að námi 
loknu. Áður en ég lauk náminu 
alveg bauðst mér spennandi vinna 
og ég fór að syngja í mismunandi 

verkefnum. Ég var meira að segja 
ráðin inn í eitt af stóru óperuhús-
unum í Berlín sem einsöngvari. 
Ég var bæði að vinna á föstum 
samningi og í lausamennsku í níu 
ár,“ rifjar Arndís Halla upp.

Þegar henni bauðst svo að 
spreyta sig sem söngkona á nýjum 
vettvangi ákvað hún að slá til og 
sér ekki eftir því. „Ég fékk starf sem 
aðalsöngvarinn í stærstu farand-
sýningu sem hefur verið sett upp 
í heiminum. Hún heitir Apass-
ionata og gengur enn fyrir fullu 
húsi. Þetta er fjölskyldusýning sem 
byggist í rauninni á hestum en er 
samt ekki dæmigerð hestasýning. 
Þetta er nokkurs konar lista-
sýning, sirkus og skemmtisýning 
með flottum dönsurum, leikurum, 
flottri ljósasýningu og búningum. 
Mig langaði að breyta til og prófa 
að syngja í „showbis“ eins og 
þetta er kallað, því mér fannst ég 
fá svo mikið frelsi sem söngkona. 
Ég fékk að ráða heilmiklu sjálf og 

semja tónlist,“ segir Arndís Halla, 
sem hafði gaman af því að koma 
Íslandi að í sýningunni. „Ég byrjaði 
með heljarinnar landkynningu. 
Það má segja að snemma beygðist 
krókurinn í þessa átt því það kom 
svo í beinu framhaldi að vinna sem 
leiðsögumaður.“

Vann yfir sig
Arndís Halla vann við Apassionata 
í tæp tíu ár og á þeim tíma gaf hún 
út geisladiska með tónlist sem hún 
samdi sjálf. „Þetta var gaman en 
strangt og stundum voru þrjár til 
fimm sýningar yfir helgi frá byrjun 
nóvember og fram í miðjan júní. 
Þetta var mikil vinna og henni 
fylgdu mikil ferðalög. Ef ég á að 
vera alveg heiðarleg þá vann ég 
yfir mig, ekki raddlega séð heldur 
sem manneskja því ég var orðin 
mjög þreytt. Ég var búin að fá nóg 
af svona lífi og langaði að gera eitt-
hvað allt annað.“

Arndís Halla ákvað að flytja 
heim til Íslands og ekki leið á 
löngu þar til henni bauðst starf 
sem leiðsögumaður. „Það vantaði 
þýskumælandi leiðsögumenn 
og ég tala þýsku vel eftir að hafa 
búið svona lengi út og er auð-
vitað vön að koma fram. Ég fór í 
læri til góðrar leiðsögukonu og 
tók nokkurs konar hraðkúrs hjá 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Framhald af forsíðu ➛

BAJA STZ
JEPPADEKK

Icetrack ehf. · Sími 773 4334 · mtdekk@mtdekk.is

www.mtdekk.is

Hljóðlátt heilsársdekk, með ótrúlega endingu
Sérhannað mynstur tryggir betra grip við allar aðstæður

Vörunr. Stærð Listaverð Afsl. Afsl. verð  

1485 MT 245/70R17 STZ 42.690 50%  21.345

50731 MT 265/70R17 (32”) STZ 40.390 30%  28.273

50760 MT LT285/70R17 (33”) STZ 51.990 30%  36.393

50780 MT LT315/70R17 (35”) STZ 54.490 30%  38.143

50831 MT LT265/60R18 STZ 43.190 30%  30.233

50840 MT LT275/70R18 STZ 54.490 30%  38.143

LAGERSALA

20% afsláttur af Benecos, lífrænu og umhverfisvænu 
snyrtivörunum. Gildir til 15. maí

Náttúruleg fegurð! 

Netverslun – lyfja.is

20%
afsláttur

Netverslun – lyfja.is

20%
afsláttur

Beneco
s

Ekki prófaðar 

á dýrum!

 Ef ég á að vera 
alveg heiðarleg þá 

vann ég yfir mig, ekki 
raddlega séð heldur sem 
manneskja því ég var 
orðin mjög þreytt. Ég var 
búin að fá nóg af svona 
lífi og langaði að gera 
eitthvað allt annað. 
                                                  Arndís Halla

h e i l s u v ö r u r
abel
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Velkomin í okkar hóp!

Frábær afmælistilboð í ræktina

JSB fyrir þig í 50 ár!

Mótun BM
Síðustu námskeið fyrir sumarfrí he�ast 8/5 - 3/6
Verð 12.200 kr. með 30% afmælisafslætti.

Í Mótun BM er aðaláherslan lögð á styrk, liðleika 
og góðan líkamsburð. Mótandi æ�ngar fyrir allan 
líkamann. Hentar öllum aldurshópum. 

Mán. og mið. kl. 16:50. Þri. og �m. kl. 16:50

Opna ker�ð og tækjasalur
Sérstakt afmælistilboð í ræktina!
Sumarkort á 30% afslætti, 19.900 kr.

Gildistími 2. maí - 30. júní.
Mikið úrval af frábærum tímum í opna ker�nu . 
Sjá stundatö�u á www.jsb.is

Fit form (60+)
Síðustu námskeið fyrir sumarfrí he�ast 8/5 - 3/6
Verð 12.200 kr. með 30% afmælisafslætti.

Markviss þjálfun og hentar vel konum sem vilja 
lokaða tíma.
Þinn hópur - þinn þjálfari!

mán. og mið. kl. 9:30. Þri. og �m. kl. 9:30

Hraðlestin
Námskeið hefst 22. maí 
2 vikna námskeið - 5 x í viku. Verð 10.900 kr. 

Matseðill fyrir allt tímabilið 
Fjölbreyttir, kre�andi og hvetjandi tímar 
Vigtað í uppha� og enda hvorrar viku.

Innritun er ha�n í síma 581 3730

henni, las mér til um land, sögu og 
þjóð og byrjaði síðan að vinna við 
leiðsögn.“

Sýning um Ísland
Samhliða þessu bjó Arndís Halla 
til Íslandskynningu í samstarfi við 
Emil Þór Sigurðsson ljósmyndara. 
„Sýningin heitir Magic of Free-
dom eða Zauber der Freiheit og er 
nokkurs konar „infotainment“ eða 
fróðleiksskemmtun. Sýningin er 
bæði á ensku og þýsku. Við Emil 
Þór gáfum út bók með fallegum 
myndum frá Íslandi og henni 
fylgdi geisladiskur með tónlist 
eftir mig og einnig mynddiskur 
með myndum eftir Emil Þór og 
tónlistinni minni. Við vorum svo 
heppin að fá að kynna bókina 
okkar á bókamessunni í Frankfurt 
árið 2011. Eftir það varð hún ein 
söluhæsta bókin í þessum flokki á 
Amazon í Þýskalandi. Sýningin er 
hugsuð fyrir ferðamenn og er enn 
í gangi. Við fórum t.d. til Berlínar 
í vetur og vorum með sýningu í 
menningarhúsi þar. Við tökum 
tarnir í þessu og Magic of Freedom 
verður sett upp um borð í Ocean 
Diamond í sumar.“

Á skólabekk á ný
Arndís Halla fann sig strax vel 
í leiðsögustarfinu og ákvað að 
setjast á skólabekk síðasta haust 
og hóf nám í leiðsögn við Endur-
menntun Háskóla Íslands til að 
næla sér í gráðu í faginu. Þegar 
hún er spurð hvað ferðamönnum 
finnist skemmtilegast að sjá og 
upplifa er hún fljót að svara: 
„Númer eitt, tvö og þrjú er íslensk 
náttúra. Ferðafólki finnst líka sér-
staklega gaman að upplifa eitthvað 
annað en það gerir heima hjá sér. 
Mörgum finnst fossar alveg svaka-
lega merkilegir en okkur Íslend-
ingum finnst þeir kannski dálítið 
venjulegir. Þegar Ocean Diamond 
siglir meðfram ströndum Íslands 
er gaman að sjá hvað ferðafólkið er 
yfir sig hrifið af fossunum sem falla 
niður fjallshlíðar og út í sjó.“

Leiðsögustarfið er fjölbreytt og 
enginr tveir dagar eins. Arndís 
Halla kann vel að meta frelsið sem 
fylgir starfinu. „Mér finnst líka for-
réttindi að vera með fólki og sýna 
því náttúruna og upplifa hana sjálf 
með þeirra augum. Þetta er eins og 
með jólin, þau eru miklu skemmti-
legri ef það eru börn á heimilinu. 
Reyndar finnst mér gaman að fara 
sjálf út í náttúruna og verja mínum 
frítíma þar en það er áhugavert að 
upplifa hana í gegnum aðra. Þann-
ig upplifi ég náttúruna alveg upp 
á nýtt.“

Síðasta vetur hafði Arndís Halla 
meira en nóg að gera við að sýna 
ferðamönnum Ísland, auk þess að 
sinna leiðsögunáminu. „Þetta var 
annasamur vetur en mér finnst 
fínt að fara í dagsferðir yfir vetrar-
tímann og vinna á skipunum á 
sumrin. Ég var orðin svo þreytt á 
að gista á hótelum þegar ég bjó í 
Þýskalandi að ég setti það skilyrði 
þegar ég réð mig í leiðsögn að ég 
myndi sofa í mínu eigin rúmi á 
næturnar. Á Ocean Diamond þarf 
ég ekki að búa í ferðatösku heldur 
er með mína eigin káetu.“

Ekki er annað hægt en að spyrja 
Arndísi Höllu hvort ferðamenn í 
dagsferðum fái að njóta hæfileika 
hennar sem söngkonu. „Heyrðu, 
já, ég syng oft fyrir ferðamenn í 
dagsferðum. Ég syng mismunandi 
lög, stundum eitthvað tengt álfum 
eða lög sem tengjast skemmti-
legum þjóðsögum. Þei, þei og 
ró, ró syng ég oft, Ave María úr 
Dansinum í Hruna og Vísur Vatns-
enda-Rósu, ef ég vil sýna gömlu 
taktskiptingarnar okkar, svo eitt-
hvað sé nefnt.“

Þegar Arndís Halla er innt eftir 
því hvernig svona flökkulíf fari 
saman með hefðbundnu fjöl-
skyldulífi hlær hún og segir að það 
myndi ekki ganga upp ef hún væri 
með lítil börn. „Börnin mín eru 
uppkomin svo þetta er ekkert mál 
fyrir mig. Í raun lifi ég hálfgerðu 
sjómannslífi þessa dagana og kann 
bara ljómandi vel við það.“

Prada Candy Gloss er nýr 
sumarilmur sem kemur 
ferskur inn á markaðinn. 

Minnir á sumarið með blöndu af 
vanilla, möndlu og musk auk kirsu-
berja og appelsínu.  Sumir segja 
að ilmurinn minni á sumarlegan 
sorbet. Umbúðir eru fallega bleikar 
og kvenlegar. Flaskan getur því 
staðið sem skraut á hillu í baðher-
berginu eða á snyrtiborðinu.

Framleiðendur segja að hin 
ókunna kona sé kveikjan að ilm-
inum, konan sem maður kannast 

við en veit ekki hvaðan. Kvenleg, 
fáguð og auðmjúk, það er Prada, 
segja þeir.

Prada Candy Gloss er frábær 
viðbót við aðrar fallegar vörur 
sem konur vilja hafa í kringum sig. 
Prada ilmurinn fæst í 30 og 50 ml 
flöskum. Þessi ilmur hefur fengið 
mjög góðar viðtökur víða um heim.

Nýr ilmur frá Prada
 Sumir segja að 
ilmurinn minni á 

sumarlegan sorbet.
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Ullo te nyet 
lam atum 
endXae 

Davíð Þ. Olgeirsson markaðsstjóri, Anna Guðrún Sigurðardóttir ráðgjafi og Arndís Guðmundsdóttir forstöðumaður vinna nú hörðum höndum að undirbúningi hjálpartækjasýningar sem verður opnuð 
í Laugardalshöll á föstudag. MYND/EYÞÓR

Allar upplýsingar á einum stað
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar var sett á laggirnar árið 2012. Meginhlut-
verk hennar er að veita á einum stað yfirsýn yfir þá þjónustu, réttindi og 
aðbúnað sem hreyfihamlaðir geta nýtt í daglegu lífi og eflir þá til sjálf-
stæðs lífs. Hlutverkinu er sinnt með söfnun og miðlun upplýsinga um fyrr-
nefnd atriði til hreyfihamlaðra, aðstandenda, fagaðila og almennings. ➛2



Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjarg-
ar (ÞMS) safnar og miðlar 
upplýsingum sem gagnast 

hreyfihömluðum og öðrum sem 
láta sig mál þeirra varða um allt 
land. Upplýsingamiðlunin fer 
fram í gegnum vefsíðu, fésbókina, 
tölvupóst, síma og á staðnum. 
„Stofnun miðstöðvarinnar rímar 
við lög um málefni fatlaðra og 
samning Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks þar sem 
bent er á að fötluðu fólki eigi að 
láta í té aðgengilegar upplýsingar 
þannig að það hafi frelsi til að taka 
eigin ákvarðanir, lifa sjálfstæðu lífi 
og taka fullan þátt í samfélaginu,“ 
segir Arndís Guðmundsdóttir, for-
stöðumaður Þekkingarmiðstöðvar 
Sjálfsbjargar.

Hlutverk Þekkingarmiðstöðvar-
innar er meðal annars að hafa 
áhrif út í samfélagið, efla þekk-
ingu á hreyfihömlun og stuðla að 
viðhorfsbreytingu. Meðal annars 
með ýmiss konar námskeiðum, 
fræðslu og kynningum. „Við 
höfum meðal annars lagt áherslu 
á jafningjafræðslu þar sem fólk í 
svipaðri stöðu deilir reynslu sinni. 
Til dæmis um útivist fyrir og eftir 
mænuskaða, sýnileika á vinnu-
markaði, mikilvægi hreyfingar og 
að byggja upp nýja sjálfsmynd eftir 
slys.“

Hjálpartækjasýning  
í Laugardalshöll
Þekkingarmiðstöðin stendur fyrir 
hjálpartækjasýningu í Laugardals-
höll dagana 5. til 6. maí, sem ber 
yfirskriftina Tækni-Lífsstíll-Heilsa. 
Miðstöðin hélt sambærilega 
sýningu í Íþróttahúsi fatlaðra árið 
2013 og komust færri að en vildu. 
Þekkingarmiðstöðin er fimm ára 

í ár og þess vegna verður sýningin 
enn veglegri en áður. Á henni 
verður þeim aðilum sem bjóða 
upp á hjálpartæki gert kleift að 
sýna gestum og gangandi það sem 
þeir hafa upp á að bjóða. Fyrir-
tæki eins og Össur, Askja, Eirberg, 
Stoð, Öryggismiðstöðin, Fastus, 
Ice pharma og SÍBS hafa staðfest 
komu sína ásamt fleirum. Eins 
verða tæki í einkaeigu til sýnis eins 
og t.d. keppnishandahjól, skíða-
sleðar og torfæruhjólastólar.

„Við væntum þess að hópur fólks 
muni mæta á sýninguna sem kann 
að meta það að þurfa ekki að fara 

á marga staði til að kynna sér hluti 
sem gætu aukið lífsgæði þess,“ 
segi Arndís. Hún segir sýningunni 
ekki eingöngu ætlað að höfða til 
notenda hjálpartækja. „Við vonum 
að hún komi upplýsingum um 
heilsu og lífsstíl til landsmanna á 
breiðum grunni. Eins er ætlunin 
að ná til fagfólks og annarra sem 
koma að málefnum hreyfihaml-
aðra.“

Tækninýjungar  
og hagnýtar lausnir
Að sögn Arndísar gefst fólki kostur 
á að kynna sér á einum stað tækni-

nýjungar og hagnýtar lausnir auk 
þess sem hægt verður prófa ýmis 
tæki og tól. „Ég held að ekkert 
okkar fari í gegnum lífið án þess 
að þurfa að nota einhvers konar 
hjálpartæki í lengri eða skemmri 
tíma. Þótt markhópur okkar hjá 
Þekkingarmiðstöðinni séu hreyfi-
hamlaðir einstaklingar á sýning 
eins og þessi erindi til allra.“

Arndís segir boðið upp á ýmsar 
skemmtilegar uppákomur báða 
dagana. „Fyrir utan tækin sem 
verða til sýnis mun Hákon Atli 
sýna listir í hjólastólafærni, en 
hann getur meðal annars farið upp 

og niður tröppur á hjólastólnum. 
Brandur Bjarnason Karlsson 
málar með munninum og Auður 
Björnsdóttir verður með kynningu 
á hjálparhundum, svo eitthvað sé 
nefnt.

Forseti Íslands, hr. Guðni Th. 
Jóhannesson, opnar sýninguna 
á föstudeginum klukkan 14 og 
Óttarr Proppé heilbrigðisráðherra 
kemur og prófar ýmiss konar tæki 
milli kl. 14-15.

Allar nánari upplýsingar er að finna 
á thekkingarmidstod.is

Hlutverk SÍBS er að stuðla að 
heilbrigði þjóðarinnar. SÍBS 
á og rekur endurhæfingar-

miðstöðina Reykjalund, öryrkja-
vinnustaðinn Múlalund, Heilsu-
miðstöð SÍBS og Verslun SÍBS, auk 
Happdrættis SÍBS.

Líkt og önnur starfsemi samtak-
anna er Verslun SÍBS í Síðumúla 6 
rekin án hagnaðarsjónarmiða 
og býður fjölbreytt úrval af úti-
vistarvörum, stoðvörum og öðrum 
heilsutengdum vörum.

En af hverju heilsuverslun  
án hagnaðarsjónarmiða?
„SÍBS vill að bætt heilsa skili sér 
í betri líðan einstaklinganna 
og betri afkomu samfélagsins. 
Þess vegna settum við á stofn 
Verslun SÍBS sem rekin er án hagn-
aðarsjónarmiða, þannig að verði 
afgangur af rekstrinum fer hann 
einvörðungu í að lækka vöruverð 
og bæta þjónustu.“

Sem dæmi um vörur nefnir 
Guðmundur smáhjálpartæki og 
stoðvörur sem eru sérhannaðar 
til að auðvelda daglegar athafnir 
fólks með skerta hreyfigetu, 

bresku vörumerkin 1000 Mile 
með blöðru fría sokka, Ultimate 
Performance-stuðningshlífar og 
íþróttavörur og Inov-8 skó og 
annan íþrótta- og útivistarfatnað, 
auk vara frá Garmin og Janus, 
Pilates- og jógavörur og ýmsar 
aðrar vörur.

Í hverju öðru stendur SÍBS 
um þessar mundir?
„Fastir liðir í starfsemi SÍBS er 
vitanlega rekstur á Reykjalundi 
og Múlalundi, en við erum líka í 
síauknum mæli að beita okkur í 
forvörnum gegn alls kyns lífs-
stílstengdum sjúkdómum og 
kvillum,“ segir Guðmundur. „Því 
fyrr sem við getum gripið inn í 
framþróun langvinnra sjúkdóma, 
því meiri þjáningu spörum við 
einstaklingnum og samfélaginu 
um leið ógrynni fjár. Ein öflugasta 
aðgerð okkar eru mælinga-
ferðir sem farnar erum um landið 
á vegum SÍBS, Hjartaheilla og 
Samtaka lungnasjúklinga þar 
sem almenningi er boðin ókeypis 
heilsufarsmæling. Í hverri ferð 
finnum við fjölda einstaklinga þar 

sem hægt er að grípa inn í ferli sem 
annars hefði getað endað í ótíma-
bærum sjúkdómi eða dauða.“

Þá nefnir Guðmundur að 
Reykjalundarnámskeið SÍBS hafi 
notið vaxandi vinsælda, en um sé 
að ræða aðlagaða útgáfu ef efni 
sem notað er í endurhæfingar-
meðferð á Reykjalundi og í boði 
fyrir almenning. Margvísleg fleiri 
fræðslu- og forvarnaverkefni séu 
einnig í gangi á hverjum tíma.

Máttarstólpar  
gera þetta mögulegt
Guðmundur hrósar sérstaklega 
þeim sem styrkja fræðslu- og for-
varnastarf SÍBS gegnum Máttar-
stólpa, breiðfylkingu fólks og 
fyrirtækja sem vilja láta sitt af 
hendi rakna. „Máttarstólpar SÍBS 
aðstoða við fjármögnun á heilsu-
farsmælingum, sem við höfum 
getað boðið af meiri krafti en 
nokkru sinni fyrr. Nú stendur fyrir 
dyrum ferð á Vestfirði dagana 9. til 
12. maí þar sem við vonum að sem 
flestir láti sjá sig og fá mælingu á 
blóðþrýstingi, blóðfitu, blóðsykri 
og fleiri þáttum.“

Heilsuverslun SÍBS rekin   
án hagnaðarsjónarmiða
Guðmundur Löve vill að félagið leggi sitt af mörkum til samfélagsins.

Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 

Verslun án hagnaðarsjónarmiða. Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri SÍBS, 
fyrir framan Verslun SÍBS í Síðumúla 6.

Arndís segir að sýningin eigi erindi við alla. Hún vonar að fólk kunni að meta það að þurfa ekki að fara á marga staði til að kynna sér hluti sem gætu aukið lífs-
gæði þess. MYND/EYÞÓR
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KOMDU  
Í HEIMSÓKN
Það verður mikið um að vera hjá okkur á hjálpartækjasýningunni.
Við verðum með gott úrval af vörum til sýnis.  
Komdu við og prófaðu, við tökum vel á móti þér.

Hulda Margrét  
Hjúkrunarfræðingur

Herdís
Sjúkraþjálfari

Brynhildur
Iðjuþjálfi

Sandra
Hjúkrunarfræðingur

Svava
Iðjuþjálfi

Tilboð  
á völdum 
vörum!

Lukku-leikur



Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Ég var að leita að einhverri 
endurhæfingu eftir að ég kom 
úr áfengismeðferð. Ég hafði 

ekki verið í skóla í tvö ár og treysti 
mér ekki strax í venjulegan fram-
haldsskóla. Mér hafði alltaf gengið 
illa að læra, sérstaklega stærðfræði. 
Ég var áður í Fjölbraut í Garða-
bæ en þjáðist af félagsfælni, fór að 
drekka mikið, hætti í vinnu og datt 
út úr skólanum,“ útskýrir Þorgerður 
Þ. Ævarsdóttir en hún útskrifast frá 
Hringsjá, náms- og starfsendurhæf-
ingu, þann18. maí næstkomandi.

Hjá Hringsjá hafi hún fundið 
stuðninginn og utanumhaldið sem 
hún þurfti til að ná sér á strik.

„Þetta bjargaði mér. Að komast 
í rútínu og hafa eitthvað að gera á 
hverjum degi. Annars var ég bara 
sofandi heima allan daginn og ekki 
fær til þess að gera neitt,“ segir Þor-
gerður.

„Ég heyrði af Hringsjá hjá vin-
konu minni sem hafði farið á 
kynningu. Ég talaði við námsráð-
gjafa og fór á námskeið. Svo komst 
ég inn. Ég náði að byggja mig upp 
og sjálfstraustið líka. Námið er 
mjög einstaklingsmiðað og sniðið 
að getu hvers og eins. Til dæmis 

geta nemendur verið að vinna með 
mismunandi bækur. Í framhalds-
skóla þurfa allir að vera á sama stað 
á sama tíma. Það reyndist mér erfitt 
en í Hringsjá var mér tekið eins og 
ég er og þar fékk ég auka aðstoð við 
það sem þurfti,“ segir Þorgerður.

Hún stefnir ótrauð á frekara nám. 
„Ég er búin að sækja um í Fjölbraut 
í Ármúla og mig langar að klára 
stúdentinn. Ég verð áfram í eftir-
fylgni hjá Hringsjá og svo langar 
mig í háskóla Ég hef áhuga á að læra 
sálfræði.“

Sjálfstraustið óx
Gunnar Sölvi Theodórsson tekur 
undir með Þorgerði, stuðningurinn 
hafi verið ómetanlegur hjá Hringsjá 
og hvetjandi andrúmsloftið í skól-
anum hafi byggt upp sjálfstraustið.

„Ég byrjaði og hætti í mennta-
skóla ansi oft. Ég var þjakaður af 
mikilli félagsfælni og kvíða. Ég fór 
eingöngu í menntaskóla af því að 
allir jafnaldrar mínir gerðu það, ég 
vissi sjálfur ekkert hvað mig langaði 
til að gera,“ segir Gunnar. Honum 
var ráðlagt að læra iðn og reyndi 
fyrir sér í Borgarholtsskóla. „Ég var 
svo kvíðinn að ég þorði ekki upp í 

matsal að borða, bara það að vera 
inni í byggingunni var kvöl og pína. 
Svo liðu árin í neyslu og rugli. Mig 
langaði alltaf að halda áfram námi 
en náði mér ekki á strik fyrr en eftir 
meðferð á Vogi. Eftir hana var ég í 
eitt og hálft ár á áfangaheimilinu 
Draumasetrinu þar sem félags-
ráðgjafi sagði mér af Hringsjá.“

Gunnar segir Hringsjá frábæran 
vettvang til að byggja sig upp. 
Umhverfið rólegt og þar mæti fólk 
skilningi.

„Fólk veit að allir sem eru hér 
hafa sínar ástæður. Hver og einn 
er að fást við sitt og fólk sýnir 
samkennd og hlýhug. Maður fær 
mikinn stuðning frá kennurunum 
og námið er einstaklingsmiðað. 
Hér hefur maður einnig aðgang 
að námsráðgjafa, félagsráðgjafa og 
sálfræðingi á staðnum. Þegar sjálfs-
traustið var komið fann ég fljótlega 
að námið sem slíkt vafðist ekki fyrir 
mér. Ég gat rumpað verkefnum af 
hratt og fékk þá að bæta við mig. 
Mér gengur vel og stefnan er að fara 
í Háskólabrúna. Ég gæti þurft að 
sækja einhverjar einingar í fjarnámi 
en 25 ára reglan setur manni dálítið 
stólinn fyrir dyrnar.“

Fengu stuðninginn sem þurfti
Þorgerður Þ. Ævarsdóttir og Gunnar Sölvi Theodórsson ljúka námi 
frá Hringsjá, náms- og starfsendurhæfingu, nú í maí. Þau flosnuðu 
upp úr skóla á sínum tíma en náðu sér á strik með Hringsjá.

Gunnar Sölvi Theodórsson og Þorgerður Þ. Ævarsdóttir útskrifast frá Hringsjá 
þann 18. maí. Þau segja einstaklingsmiðaða kennslu og stuðning skipta 
sköpum. MYND/EYÞÓR

Hákon Atli er al-
gjör hetja þegar 
kemur að því að 
bjarga sér. Hann 
er jákvæður og 
lætur fötlun ekki 
aftra sér frá því 
að vinna fulla 
vinnu. MYND/GVA

Hákon Atli segir að hann ætli að 
sýna almenna hjólastólatækni 
á sýningunni í Laugardalshöll. 

„Ég ætla að sýna hvað hægt er að gera 
þótt maður sé bundinn við hjólastól. 
Til dæmis hvernig maður fer upp 
og niður gangstéttir en það sýni ég 
með pöllum. Einnig hvernig maður 
fer niður stiga og hvernig hægt er 
að bjarga sér í hinu daglega lífi þótt 
maður sé í hjólastól,“ útskýrir hann 
og bætir við að fólk reki sig á margar 
hindranir og ekki sé alltaf aðgengi 
gott að þeim stöðum sem fólk þurfi 
að sækja.

„Það getur verið flókið að koma 
sér á milli staða en það er mjög 
margt hægt að gera. Maður þarf 
að læra að lifa með stólnum með 
ákveðinni tækni,“ segir hann. „Ég 
fer upp 20 cm gangstéttarbrún án 
mikillar fyrirhafnar. Ég fer líka niður 
nánast alla stiga,“ upplýsir hann.

„Ég byrjaði í endurhæfingu á 
Grensási fljótlega eftir slysið og fór 
strax að vinna með þessa tækni. 
Ég fékk mjög góða þjálfun. Það var 
frábær sjúkraþjálfaranemi sem 
var með mér, hann var einstaklega 
áhugasamur og var með mér á fullu í 

Með jákvæðni að leiðarljósi 
lærist færni á hjólastólnum
Hákon Atli Bjarkason slasaðist alvarlega í bílslysi árið 2009 og hefur síðan 
verið bundinn við hjólastól. Hann hefur náð ótrúlegri færni með stólinn 
og ætlar að sýna hana á Hjálpartækjasýningu í Laugardalshöll.

æfingunum. Hann fór til dæmis með 
mér upp Laugaveginn og var sjálfur í 
hjólastól. Svo er ég þrjóskari en and-
skotinn og læt ekkert stöðva mig,“ 
segir Hákon Atli.

Hann hefur haldið tvö námskeið 
hér á landi í samstarfi við Þekkingar-
miðstöðina sem hafa lukkast mjög 
vel. „Ég hef líka kennt á þremur nám-
skeiðum í Svíþjóð,“ segir hann.

Hákon Atli lenti í slysi í lok júní 
árið 2009 þegar hann sofnaði undir 
stýri og velti bílnum. Hann var öku-
maður bílsins og einn á ferð. „Þetta 
var auðvitað mikið áfall en ég hef 
reynt að vinna úr því á jákvæðan 
hátt. Ég var fljótur að koma mér 
aftur út í lífið og er í fullri vinnu. 
Stundum eru langir vinnudagar hjá 
mér. Fötlunin hamlar mér þó ekkert 
í vinnu. Ég er rekstrarstjóri hjá Pizz-
unni í Hafnarfirði, baka pitsur og sé 
um allan daglegan rekstur staðarins,“ 
segir Hákon Atli.

Auk þess er hann líka í íþróttum, 
æfir borðtennis og hjólastólakörfu-
bolta. Það má því segja að Hákon Atli 
sé góð fyrirmynd enda hefur hann 
einsett sér það og kemur einmitt inn 
á þá hluti í námskeiðum sínum. „Það 
er hægt að halda lífinu áfram þótt 
maður sé í hjólastól.“

Hákon Atli sýnir tækni sína í 
Laugardagshöll í dag kl. 17 og 14.30 
og 16.30 á morgun.
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VELFERÐARTÆKNI

Öryggismiðstöðin verður með vörur til sýnis og prófunar á 

hjálpartækjasýningu Sjálfsbjargar 5. og 6. maí í Laugardalshöll.

VIÐ AUÐVELDUM 
ÞÉR LÍFIÐ

Vandaðar og kraftmiklar rafskutlur sem henta 
einkar vel við íslenskar aðstæður sama hvernig 
viðrar. Endingargóðar og auðveldar í akstri.

RAFSKUTLUR Pro City
Rafgeymar 2x40 AH 
Hámarksvegalengd á hleðslu 40 km
Hámarkshraði 15 km á klst.

Verð: 424.000 kr. m. vsk.*

HJÚKRUNARRÚM
Rehabed Leo hjúkrunarrúmin eru falleg í útliti. Þau eru rafdrifin og allur 
rafbúnaður er falinn undir rúmbotni. Leo rúm tryggja langlegusjúklingum 
bestu mögulegu þægindi og henta mjög vel fyrir alla umönnun. Leo 
rúmin er hægt að hækka allt að 80 cm. Þau fást í tveimur gerðum, bæði 
fyrir heimahlynningu og sjúkrastofnanir.

Virgo Lux náttborð
Virgo náttborð eru á hjólum og fást með eða án 

niðurfellanlegrar eða innfelldrar borðplötu.

viðrar. Endingargóðar og auðveldar í akstri.

Virgo Lux náttborð

Rehabed Leo rúm 242.000 kr. – Virgo lux náttborð 61.500 kr. m. vsk.*

Verðlaunalyftari Molift Smart 150 frá Etac er 
einkar þægilegur til þess að pakka saman og 
ferðast með og tekur lítið geymslupláss.

FERÐALYFTARI
einkar þægilegur til þess að pakka saman og 

FERÐALYFTARI Molift Smart 150
Þyngsti hluti 13,5 kg

Fjögurra punkta lyfta 

Möguleiki að kaupa ferðapoka eða 

ferðatösku fyrir lyftuna

Lyftir 150 kg. 

Lyftuhæð 1,42 m

Þyngd á lyftu 26 kg

Vídd 1150x475x350 mm

Rafhlaða NiMH 14.4 V–2.2 A

Verð: 476.000 kr. m. vsk.*

Aðgengislausnir

Armar og festingar

Bifreiðalausnir

Hjólastólar

Lyftibúnaður

Rafskutlur

Sjúkrakallkerfi

Sjúkrarúm og dýnur

Umhverfis- og tjáskiptalausnir

Öryggishnappur tengdur stjórnstöð

Sérlausnir

Velferðartækni

*Birt með fyrirvara um prentvillur eða verðbreytingar.

Úrval af rafskutlum í sýningarsal okkar að Askalind 1



En það sem er 
mikilvægast af öllu 

er sá félagsskapur sem 
þessir hundar veita 
eigendum sínum með því 
að vera til staðar, alltaf 
glaðir og ánægðir.
Auður Björnsdóttir

Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Auður ásamt hundi sínum Seifi og hvolpinum Vini sem er 
verðandi hjálparhundur.

Smá hvíld hjá Ísari hjálparhundi.

Auður hér í strætó með leiðsöguhundinn Skugga.

Hjálparhundar eru sérstak-jálparhundar eru sérstak-jálparhundar eru sérstak
lega þjálfaðir hundar sem 
aðstoða fólk með ýmiss 

konar fötlun, t.d. blint og heyrnar-
laust fólk, fatlað fólk og þá sem 
eru í hjólastól auk annars fólks 
sem hefur gagn af þeirri aðstoð 
sem hundurinn veitir segir Auður 
Björnsdóttir hjálparhundaþjálfari.

Auður menntaði sig sem leið-
söguhundaþjálfari í Noregi. Eftir 
að hún var flutt heim eignaðist 
hún sitt fyrsta barn sem greindist 
með fötlun. Í kjölfarið ákvað hún 
að þjálfa hund fyrir strákinn sinn. 
„Ég fór aftur til Noregs og fékk 
að fylgjast með hvernig þjálfun 
hjálparhunda fór fram og kom svo 
heim og fullþjálfaði hund fyrir son 
minn. Það er nauðsynlegt að hafa 
menntun í hundaþjálfun ef fólk 
ætlar að þjálfa þjónustuhunda auk 
þess sem það þarf þjálfun í að lesa 
hundana og fólkið og velja saman 
réttu einstaklingana.“

Fjölbreytt verkefni
Þjálfun hjálparhunda tekur tíma 
að sögn Auðar, allt frá þremur 
mánuðum upp í eitt og hálft ár. 
„Tíminn fer mikið eftir því hvert 
verkefnið er og hvernig hundurinn 
er undirbúinn fyrir vinnuna áður 
er hann kemur til mín. Mikilvægt 
er að hlýðniþjálfa hundana vel, 
þeir þurfa að vera góðir í taumi og 
geta legið kyrrir þar sem þeim er 

sagt.“ Auk þess þurfa þeir að vera 
mjög vel umhverfisþjálfaðir og þola 
ýmislegt áreiti, s.s bílaumferð, fólk, 
önnur dýr og aðra hunda, hávaða 
og eril án þess að stressast upp og 
verða að halda einbeitingu og vinna 
þrátt fyrir truflun. „Þegar þessi 
atriði eru í lagi er hægt að byrja að 
þjálfa hundinn sérstaklega fyrir 
það verkefni sem honum er ætlað.“ 
Hún segir alls konar hunda notaða 
sem hjálparhunda en þeir sem eru 
algengastir séu Labrador og Golden 
og blöndur af þeim tegundum. 
Hundar af þessum tegundum eru af 
hentugri stærð, eru vingjarnlegir og 
duglegir til vinnu.

Verkefnin sem hundarnir sinna 
eru fjölbreytt að sögn Auðar. „Um 
er að ræða alls konar verkefni sem 
hjálpa fólki í daglegu lífi, t.d. að 
sækja allt mögulegt, kveikja og 
slökkva ljós, opna dyr og loka og 
draga föt af fólki. Fyrir þá sem eru 
heyrnarskertir eru þeir þjálfaðir til 

þess að láta vita af síma, dyrabjöllu 
og reykskynjurum og fleiri við-
vörunarhljóðum. Hundarnir leiða 
blinda fram hjá hindrunum og 
hjálpa þeim að komast örugglega 
sína leið.“

Eru til staðar
Einnig eru þjálfaðir hundar sem 
Auður kallar þjónustuhunda sem 
eru þjálfaðir fyrir fólk sem glímir 
við flogaveiki, sykursýki, kvíða 
og þunglyndi. Auk þess er byrjað 
að þjálfa hunda fyrir einhverfu, 
ADHD og fólk með áfallastreitu-
röskun. „En það sem er mikil-
vægast af öllu er sá félagsskapur 
sem þessir hundar veita eigendum 
sínum með því að vera til staðar, 
alltaf glaðir og ánægðir með hvert 
klapp á kollinn og treysta og elska 
skilyrðislaust fólkið sitt.“

Á hjálpartækjasýningunni 
Tækni – lífsstíll – heilsa sem haldin 
er í Laugardalshöll í dag og á 
morgun mun Auður halda fyrir-
lestur um þjálfun hjálparhunda 
og mikilvægi þeirra. Henni til 
aðstoðar verða nokkrir af nem-
endum hennar og eigendur þeirra 
auk þess sem Gunnhildur Jakobs-
dóttir og Valgerður Stefánsdóttir 
munu kynna hvernig nota má 
hunda sem úrræði til þess að örva 
nám og bæta líkamlega og andlega 
heilsu. „Á undanförnum árum 
hefur komið fram fjöldi rannsókna 
sem sýna fram á að umgengni við 
dýr og náttúru bætir heilsu fólks 
og að hundar eru sérstaklega vel til 
þess fallnir.“

Félagsskapurinn 
mikilvægastur
Auður Björnsdóttir menntaði sig sem 
hjálparhundaþjálfari eftir að hafa eignast 
barn sem greindist með fötlun. Hundarnir 
sinna ótrúlega fjölbreyttum verkefnum.

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Fréttablaðið í heild 

Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

ALHLIÐA ÞJÓNUSTA FYRIR 
STOÐTÆKI OG SPELKUR.
FAGLEG RÁÐGJÖF

Össur Stoðtækjaþjónusta
Grjótháls 1-3
110 Reykjavík
www.ossur.is

Sími: 515 1300
innanlandsdeild@ossur.com

Stoðtækjaþjónusta Höfuðstöðvar

Markmið okkar er að veita faglegar lausnir 
sem bæta og auka lífsgæði fólks.
Auk sérsmíði á gervihöndum, gervifótum og 
spelkum, eigum við fjölbreytt vöruúrval af 
spelkum vegna stoðkerfisvandamála, slita í 
liðum, slysa eða íþróttameiðsla.

Ef óskað er eftir sérhæfðum lausnum er mælt með 

að bóka tíma hjá stoðtækjafræðingi í síma 515 1300

Einfaldari stuðningsvörur eru fáanlegar án 

tímapantana. Opnunartími er kl. 08:30-16:00

 6 KYNNINGARBLAÐ  5 .  M A Í  2 0 1 7  F Ö S T U DAG U R



www.fi.is

Ferðafélag Íslands er 90 ára á árinu
Skráðu þig inn – drífðu þig út – það er aldrei of seint 

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS   |  Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  Sími 568 2533  |  www.fi.is

Úlfarsfell 1000
Vorkvöld í Reykjavík 

– skemmtiganga á Úlfarsfell

FÍ heiðrar nokkra göngugarpa sem gengið hafa fleirihundruð sinnum 
á Úlfarsfell.  Einn göngugarpur úr grasrótarstarfi FÍ gengur í 1000 
skiptið á Úlfarsfell í þessari göngu. 

Borgarstjóri Reykjavíkurborgar og framkvæmdastjóri FÍ  
skrifa undir samkomulag um aðkomu FÍ að uppbyggingu  
á göngustígum í Úlfarsfelli. 

Landhelgisgæslan kemur með neyðarsendi  
sem settur verður upp á Úlfarsfell fyrir göngufólk. 

Hinir einu sönnu Stuðmenn stíga á svið og spila nokkur lög á tindi 
Úlfarsfells.  Bjartmar Guðlaugsson og Valdimar taka lagið  
að ógleymdum fjallakór FÍ. 

Hápunktur ferðarinnar verður þegar Ragnar Bjarnason 
(Raggi Bjarna) stígur á svið og syngur vorkvöld í Reykjavík. 

Gönguferðin tekur 2–3 klst. 
Mætið vel búin og í góðum gönguskóm. 

Skemmtigöngustjórar: 
Tómas Guðbjartsson 
Páll Guðmundsson 

Ferðafélag Íslands boðar til skemmtigöngu 
á Úlfarsfell miðvikudaginn 10. maí nk. kl. 18

Styrktaraðilar:

Þátttaka er ókeypis Allir velkomnir



Brandur prófaði munnmálun 
í fyrsta sinn fyrir þremur 
árum og eftir það varð ekki 

aftur snúið. Hann hefur hlotið 
styrk til að sinna listsköpun sinni 
og haldið tvær myndlistar-
sýningar. „Ég var í endurhæfingu 
á Reykjalundi og mér leiddist. Ég 
vissi að Edda Heiðrún Backman 
heitin hafði verið að mála með 
munninum og ákvað einn daginn 
að láta slag standa og prófa líka. 
Edda Heiðrún, sem einnig var 
á Reykjalundi, frétti svo af því 
og mætti til mín viku seinna og 
spurði hvort ég vildi hjálp. Ég 
þáði það og hún ruddi algjörlega 
veginn fyrir mig á þessu sviði. 
Með hennar aðstoð opnuðust mér 
ýmis tækifæri,“ segir Brandur. 
Hann er lamaður fyrir neðan háls 
en ekki hefur verið hægt að finna 
nákvæmlega út hvað orsakar 
lömunina.

Brandur segir Eddu Heiðrúnu 
hafa kennt sér heilmikið, og einn-
ig Derek Mundell, myndlistar-
mann og kennara í munnmálun. 
„Derek útvegaði mér pensla og 
kenndi mér öll helstu grunn-
atriðin. Ég var furðu fljótur að 
ná tökum á að stýra pensli með 

munninum og það kom mér á 
óvart hvað ég var snöggur að ná 
að gera beinar línur og hringi 
og slíkt. En þetta krefst mikillar 
æfingar.“

Þegar Brandur er spurður hvort 
hann hafi náð góðum tökum á 
listinni hlær hann og segir það 
vera umdeilanlegt. „Ég hef fengið 
töluvert hrós fyrir mín verk og 
haldið tvær sýningar. Meiri-
hluti verkanna seldist, svo það er 
kannski ágætismælikvarði. Önnur 
sýningin var í Ráðhúsi Reykja-
víkur og það var mjög gaman að 
því.“

Var læstur í líkamanum
Náttúra Íslands er Brandi hug-
leikin og þangað sækir hann 
innblástur fyrir verk sín. „Ég mála 
aðallega landslagsmyndir en líka 
alls konar myndir inn á milli. Ég 
reyni að æfa mig í súrrealíska 
stílnum og njóta frelsisins sem 
fylgir því að geta málað. Upphaf-
lega var þetta tenging við það sem 
ég hafði tapað út af lömuninni. 
Ég er alinn upp í náttúru Íslands 
og vann sem landvörður í gamla 
daga. Þegar ég fór að lamast 
var mikið sjokk að vera læstur í 
líkamanum í rúmi inni á spítala 
alla daga. Áhugi minn á íslenskri 
náttúru er alltaf sá sami og ég læt 
dróna fljúga yfir landið og tek 
myndir, sem gefa mér hugmyndir 

að því sem ég mála. Þetta er mín 
leið til að upplifa náttúruna.“

Brandur talar um að það sé 
gaman að fljúga dróna og fá tæki-
færi til að skoða landið ofan frá. 
Þannig geti hann skoðað staði 
sem hann kæmist aldrei á. „Ég 
er ánægður með að geta tengt 
saman þessi áhugamál mín. Svo 
finnst mér líka gaman að geta 
gefið eitthvað af mér. Þegar maður 
er lamaður tapar maður getunni 
til að smíða og búa til handverk. 
Myndlistin gerir mér kleift að 
búa til eitthvað sjálfur og mála 
gjafir handa mömmu og fólkinu 
í kringum mig sem hefur hjálpað 
mér í gegnum tíðina. Ég er ekki 
duglegur að selja myndirnar 
mínar, heldur hef ég aðallega 
gefið þær,“ segir Brandur, sem fær 
enn aðstoð og kennslu hjá Derek. 
„Hann er rosalega duglegur að 
hjálpa fólki í sambærilegri stöðu 
og ég er í. Ég hef verið duglegur að 
benda öðrum á hann. Svo fer ég 
af og til á námskeið hjá Mynd-
listarskóla Kópavogs og hef mikla 
ánægju af því. Ég er í alþjóðlegu 
munnmálarafélagi en Edda Heið-
rún kom mér í það. Þar er ég í 
sambandi við marga sem mála 
eins og ég. Það er bæði gott og 
rosalega gefandi. Að sjá hvað þetta 
fólk getur gert er stórkostlegt. 
Kannski verð ég einhvern daginn 
eins fær í munnmálun og það.“

Málar landslag 
með munninum
Brandur Bjarnason Karlsson hefur náð 
mikilli leikni í að mála með pensil í 
munninum. Hann segir það hafa verið 
furðu auðvelt að ná tökum á þessari list.
Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

„Þegar maður er lamaður tapar maður getunni til að smíða og búa til hand-
verk. Myndlistin gerir mér kleift að búa til eitthvað sjálfur og mála gjafir 
handa mömmu og fólkinu í kringum mig sem hefur hjálpað mér í gegnum 
tíðina,“ segir Brandur. MYND/ANTON BRINK

Starfsfólk 
hjálpartækja-
deildar Stoðar 
með Batec-
handahjólið. 
MYND/EYÞÓR

Stoð er rótgróið fyrirtæki sem 
á 35 ára afmæli í ár og hefur 
frá upphafi verið staðsett í 

Hafnarfirði. „Hjá Stoð starfa 29 
manns með mikla sérþekkingu á 
stoð- og hjálpartækjum, sem leggja 
metnað sinn í að finna sem bestu 
heildarlausnir fyrir einstaklinga 
með fatlanir og stoðkerfisvanda-
mál,“ segir Karen Bjarnhéðins-
dóttir, sjúkraþjálfari hjá Stoð.

Sérsmíði er stór þáttur í starf-
semi Stoðar og má í því sambandi 
nefna spelkur, sæti, innlegg og 
skó. „Þá hefur hjálpartækjadeildin 
fjölbreytt úrval hjálpartækja fyrir 
börn og fullorðna, svo sem hjóla-
stóla, göngugrindur, sjúkrarúm, 
vinnustóla, lyftara, bað og salernis-
hjálpartæki,“ upplýsir Karen.

Fram undan er hjálpartækjasýn-
ing í Laugardalshöll og þar verður 
Stoð með margs konar hjálpartæki 
til sýnis og prufu. „Við munum 
kynna tvær nýjungar til sögunnar. 
Sú fyrri er er Batec, sem er hand-
hjól fyrir hjólastóla. Þetta eru 
bæði rafknúin og handknúin hjól 

Nýir möguleikar til útivistar
Stoð hf. sérhæfir sig í lausnum fyrir einstaklinga með fatlanir og stoð-
kerfisvandamál og fylgist vel með nýjungum á þessu sviði.

sem fest eru með einu handtaki og 
hægt að nota á margar tegundir 
hjólastóla. Þessi hjól auka frelsi og 
möguleika til útivistar fyrir hjóla-
stólanotendur. Einnig fæst sérstök 
útgáfa af hjólunum fyrir þá sem 
hafa lítinn kraft í höndum. Hjólin 
fara upp í 20 km hraða á klst.,“ segir 
Karen. „Seinni nýjungin er rafknú-
inn hreyfanlegur armur frá Neater. 
Armurinn gerir fólki með skertan 
vöðvakraft í handleggjum kleift að 
hreyfa handleggi og nota hend-
urnar við ýmsar daglegar athafnir 
sem okkur finnst sjálfsagðar eins og 
að matast, nota símann, klóra sér 
í nefinu og fleira,“ segir Karen en 
þessar nýjungar eiga eflaust eftir að 
létta mörgum lífið.

Á hjálpartækjasýningunni 
verður auk þessa hægt að kaupa 
ýmis sniðug smáhjálpartæki á 
góðu verði.

Á vefsíðunni www.stod.is má finna 
góðar upplýsingar um vörur og 
þjónustu fyrirtækisins.
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Guðjón, Hjálmar 
og Hallgrímur 
fyrir framan 
nýju Mercedes-
Benz V-Class 
bílana. Bílarnir 
eru mjög mikið 
breyttir eftir 
þörfum viðkom-
andi ökumanna 
sem eru í hjóla-
stólum sínum 
þegar þeir aka 
bílunum. 

Mercedes-Benz V-Class hentar vel til breytinga fyrir hreyfihamlaða. Búið er að setja tvo stýripinna sitt hvorum megin við stýrið en ökumennirnir 
nota stýripinnana til að stýra bílnum. Þar er m.a. að finna bensíngjöf og bremsur.

V-Class bílarnir eru mjög 
mikið breyttir eftir þörfum 
viðkomandi ökumanna sem 

eru í hjólastólum sínum þegar 
þeir aka bílunum. Búið er að setja 
lyftu utan á bílana sem sér um að 
lyfta ökumönnum upp í þá. Hægt 
er að færa hið hefðbundna öku-
mannssæti og renna því til hliðar. 
Búið er að setja tvo stýripinna sitt 
hvorum megin við stýrið en öku-
mennirnir nota stýripinnana til að 
stýra bílnum. Þar er m.a. að finna 
bensíngjöf og bremsur. Öryggis-
miðstöðin sá um að framkvæma 
allar breytingar á bílunum og 
koma fyrir hjálpartækjum í þeim 
fyrir ökumennina,“ segir Þorsteinn 
Ólafsson, hjá atvinnubíladeild 
Bílaumboðsins Öskju, sem hefur 
umboð fyrir Mercedes-Benz á 
Íslandi.

Góður að aka  
með stýripinnum
Þeir Hallgrímur, Guðjón og 
Hjálmar fengu nýju bílana afhenta 
í húsakynnum atvinnubíladeildar 
Öskju nýverið og voru að vonum 
hæstánægðir enda um að ræða 
mjög glæsilega bíla. „Þetta er stór 
breyting fyrir okkur sem erum 
hreyfihamlaðir og bundnir í hjóla-
stól að geta verið á fólksbílum 
eins og annað fólk. Þetta gefur 
mér mikið ferðafrelsi að geta gert 
hluti sem öðrum finnst sjálfsagt, 
þ.e. að komast leiðar sinnar án 
þess að vera öðrum háður,“ segir 

Hallgrímur en hann fékk fyrsta 
breytta bílinn sem kom á markað 
hérlendis fyrir tæpum 15 árum. Sá 
bíll var af gerðinni Mercedes-Benz 
Vito. Hann er því orðinn reynslu-
mikill ökumaður.

„Það er gríðarlega mikill munur 
á þessum tveimur Benzum. Hinn 
var fínn en hann var orðinn gam-
all. Ég ók honum alls 170 þúsund 
kílómetra. Þessi nýi V-Class er 
alger lúxuskerra og alveg draumur 
að keyra. Ég er orðinn góður að 
aka með stýripinnunum. Það 
venst mjög fljótt. Þetta er dálítið 
eins og að vera með stýripinna 
að spila tölvuleik. Nema þú hefur 

bara eitt líf,“ segir Hallgrímur og 
brosir.

Lítið heima við á næstunni
„Ég er búinn að taka svolítinn rúnt á 
þessum nýja bíl og hann er alveg frá-
bær í alla staði. Ég ók honum norður 
í Skagafjörð og til baka. Ég gæti ekki 
verið ánægðari með bílinn,“ segir 
Hallgrímur enn fremur.

Hjálmar er nýbúinn að taka bíl-
próf og þetta er fyrsti bíllinn hans. 
„Ég hlakka rosalega mikið til að 
fara að keyra. Mér líst rosalega vel 
á þennan nýja V-Class. Það er ekki 
amalegt að fá Mercedes-Benz sem 
fyrsta bíl. Ég verð örugglega lítið 

heima við á næstunni. Ég verð bara 
úti að keyra,“ segir hann og brosir út 
að eyrum.

Guðjón er einnig himinlifandi 
með nýja bílinn. „Þetta er annar 
bíllinn minn en ég var áður á 
Mercedes-Benz Viano. Þessi er 
flottari og auðvitað glænýr með 
öllu því nýjasta sem völ er á. Þetta 
eru gríðarlegar breytingar frá þeim 
gamla,“ segir hann.

Bílarnir aðlagaðir  
fyrir hvern og einn
Öryggismiðstöðin sá um breyt-
ingar á V-Class bílunum en bílarnir 
eru aðlagaðir fyrir hvern og einn 

ökumann með hans þarfir í huga. 
Sjúkratryggingar Íslands borga öll 
hjálpartækin sem sett eru í bílana 
og breytingarnar við það. Þre-
menningarnir fengu bílastyrk frá 
Tryggingastofnun Íslands. Þetta er 
mikið ferli sem viðkomandi fer í 
gegnum áður en hann fær slíkan 
bíl. Hann þarf að fara í gegnum 
mat á því hvort hann geti yfirhöfuð 
keyrt bíl og að sjálfsögðu að taka 
bílpróf eins og allir aðrir ökumenn. 
Það eru margir sem koma að þessu 
verkefni eins og áður segir en 
stærstan heiður eiga Sjúkratrygg-
ingar Íslands, Bílaumboðið Askja 
og Öryggismiðstöðin.

Fengu sérhannaða 
Mercedes-Benz bíla
Þeir Hallgrímur Einarsson, Guðjón Reykdal Óskarsson og Hjálmar Þor-
valdsson eru allir bundnir við hjólastól. Þremenningarnir fengu nýverið 
afhenta þrjá sérhannaða Mercedes-Benz V-Class bíla. Að verkefninu 
koma Sjúkratryggingar Íslands, Bílaumboðið Askja og Öryggismiðstöðin.
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Ég var 21 árs þegar ég klifraði 
upp í ljósastaur um ára-
mótin 2003 og féll með þeim 

afleiðingum að ég lamaðist fyrir 
neðan axlir. Næsta hálft annað árið 
lá ég á Grensásdeild og þekki því vel 
að búa innilokaður á stofnun,“ segir 
Rúnar Björn Þorkelsson, formaður 
NPA miðstöðvarinnar. NPA er 
skammstöfun fyrir notendastýrða 
persónulega aðstoð og hefur Rúnar 
notið hennar síðan 2013. Áður fékk 
hann þjónustu frá Félagsþjónust-
unni inn á heimili sitt.

Hugmyndafræði NPA felur í sér 
kröfu um full borgaraleg réttindi og 
mannréttindi, og er áhersla lögð á 
að fatlað fólk geti ákveðið og valið 
hvað það vill, hvar og hvernig það 
vill búa, hvað það vill gera og hvern-
ig það vill framkvæma það.

„Áður en ég fékk NPA var líkt 
og ég væri í stofufangelsi. Ég fór 
úr húsi í skóla á virkum dögum og 
einu sinni í viku í matvöruverslun. 
Týpískur dagur fyrir utan það fór 
í að horfa á sjónvarp eða spila 
tölvuleiki. NPA hefur því gjörbreytt 
tilverunni því án þeirrar aðstoðar 
væri ég enn heima í stofufangelsi,“ 
segir Rúnar, sem svo sannarlega 
lifir lífinu á líflegri og virkari hátt en 
margur ófatlaður maðurinn.

Með NPA í liði sínu hefur Rúnar 
lokið námi við Garðyrkjuskólann í 
Hveragerði, lagt stund á áhugamál-
in garðyrkju, smíði, hönnun, tækni, 
pólitík, framtíðarfræði og ferðalög, 
ásamt því að ferðast um heiminn 
með kærustu sinni og öðrum.

„Ég hef þegar farið til Danmerkur, 
Bretlands, Sikileyjar, Taílands, 
Kambódíu, Þýskalands, Hollands, 
Írlands og Spánar, og í sumar er 
ferðinni heitið til Bretlands, Banda-
ríkjanna, Kólumbíu og Króatíu. 
Hver veit svo nema ég heimsæki 
félaga minn á Balí næsta vetur,“ 
segir Rúnar kátur og þykir mikil-
vægt að vera virkur þátttakandi í 
samfélaginu.

„Í dag er ég upptekinn í vinnu 
við réttindabaráttu fatlaðs fólks en 
hef plön um ýmislegt annað þegar 
ég finn að mín verður ekki lengur 
þörf. Ég er mikið fyrir skapandi 
áhugamál, að hanna og smíða tæki 
og tól og dreymir um að gera það að 
aðalstarfi í bland við garðyrkjuna. 
Ég nýt þess einnig að hitta fólk og 
fræða svo garðyrkjufræðsla liggur 
vel við,“ segir Rúnar sem rekur 
vefinn plantan.is þar sem finna 
má gnótt fróðleiks um inniræktun 
nytja- og matjurta.

Meðfram starfi sínu sem formað-
ur NPA miðstöðvarinnar er Rúnar 
formaður málefnahóps Öryrkja-
bandalags Íslands um sjálfstætt líf, 
virkur í starfi SEM (Samtaka endur-
hæfðra mænuskaddaðra) og var 
á lista Pírata í Reykjavík í síðustu 
sveitarstjórnarkosningum.

„Nokkrir notendur NPA eru 
virkir í stjórnmálaflokkum enda 
liggur okkur margt á hjarta. Við 

finnum til ábyrgðar og viljum 
tryggja þau mannréttindi áfram til 
þeirra sem þarfnast NPA.“

Alls starfa þrír starfsmenn við 
NPA hjá Rúnari og hefur honum 
haldist vel á starfsfólki sínu.

„Vinnutíminn er þægilegur og 
nýtískulegur því unnið er tvo sólar-
hringa í röð og restin af vikunni 
frí. Starfið felst í því að aðstoða við 
grunnþarfir, fara á fætur, borða, 
baða sig og þess háttar en líka að 

fylgja manni úr húsi, til vinnu, í 
áhugamál og félagslíf. Þegar við 
auglýsum eftir starfsfólki tökum 
við oftast fram að reynsla sé ekki 
skilyrði og höfum nánast alltaf 
ráðið fólk án reynslu. Þannig fáum 
við tóman striga sem okkur þykir 
gott því NPA er svo ólíkt stofnana-
þjónustu.“

Athygli hefur vakið að listamenn 
sæki í störf NPA og þeir sem unnið 
hafa hjá Rúnari spili á hljóðfæri. 
Vinátta þróist svo gjarnan með 
honum og starfsfólki hans.

„Auðvitað er ég yfirmaður og 
bæði mín ábyrgð og starfsmanna 
minna að hafa þau mörk skýr. Vita-
skuld verður til vinátta okkar í mill-
um og hef ég líka haldið vinskap 
við fólk sem hefur hætt hjá mér. Ég 
missti tengsl við alla vini sem ég átti 
fyrir slys því mér þótti óþægilegt að 
þurfa að treysta á þeirra aðstoð með 

allt. Því einangraðist ég og hætti að 
hafa samband við fólk,“ útskýrir 
Rúnar. Með tilkomu NPA hafi orðið 
viðsnúningur á félagslífi hans. „Í 
dag hika ég ekki við að mæta í partí 
hjá kunningjum en það hefði ég 
aldrei gert án NPA því ef maður 
þarf aðstoð við að pissa eða borða 
er óþægilegt að biðja hálfókunnugt 
fólk um þá aðstoð.“

Rúnar kynntist kærustu sinni 
áður en hann fékk NPA og telur 
sambandið ekki hafa enst hefði 
NPA ekki komið til sögunnar. 
„Álagið var mikið og kergja í gamla 
þjónustukerfinu um hlutverkaskip-
an á heimilinu. Ef við buðum fólki 
í mat átti kærastan til dæmis að sjá 
um alla vinnuna og ekki í boði að ég 
eldaði matinn, eins og ég hef yndi 
af tilraunastarfsemi í eldhúsinu og 
því að elda stórar máltíðir. Ég kann 
nefnilega vel að gera hlutina en þarf 

lánshendur og augu til að sjá það 
sem ég næ ekki að sjá.“

Í dag eru fimmtíu manns með 
NPA-samninga en samkvæmt tölum 
sveitarfélaga er þörfin talin um 150 
manns. Rúnar telur fleiri eiga eftir 
að koma fram úr skugganum þegar 
NPA verður gert að réttindum þegar 
frumvarp þess efnis verður afgreitt 
frá Alþingi á þessu ári.

„Tilfinningin að vera fatlaður 
hefur breyst með tilkomu NPA og 
mín upplifun sú að fólk sé orðið 
vanara því að fatlað fólk sé á lausa-
gangi. Þá finnst mér krakkar ekki 
eins oft kippa sér upp við fólk í 
hjólastólum. Maður venst svo þessu 
lífi og ég hef það mjög gott; örugg-
lega betra en meðalmaðurinn.“

Þess má geta að Rúnar heldur úti 
Facebook-síðunni Ævintýri Rúnars 
þar sem hann gefur áhugasömum 
innsýn í líf sitt og skoðanir.

Ég missti tengsl við 
alla vini sem ég átti 

fyrir slys því mér þótti 
óþægilegt að þurfa að 
treysta á þeirra aðstoð 
með allt.
Rúnar Björn Þorkelsson

Rúnar Björn Þorkelsson er formaður NPA miðstöðvarinnar og nýtur nú félagslífs, starfs og áhugamála með aðstoð NPA. Hér er hann á svölunum sínum þar sem 
hann ræktar dýrindis tómata og fleira. Á vefsíðu Rúnars plantan.is má finna mikinn fróðleik um inniræktun nytja- og matjurta.   MYND/GVA

Loks laus úr stofufangelsinu
Fjórtán ár eru liðin síðan Rúnar Björn Þorkelsson varð fyrir mænuskaða og lamaðist fyrir neðan 
axlir. Í dag nýtur hann ríkulegrar tilveru með notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA).

NPA miðstöðin er samvinnu-
félag í eigu fatlaðs fólks. 
Hún aðstoðar fatlað fólk og 

aðstandendur þess við utanum-
hald og umsýslu sem fylgir því að 
hafa notendastýrða persónulega 
aðstoð (NPA) og vinnur samkvæmt 
hugmyndafræðinni um sjálfstætt 
líf. Með umsýslu er ekki aðeins átt 
við bókhaldsþjónustu heldur svo 
miklu meira. NPA miðstöðin er í 
raun og veru þekkingarfyrirtæki 

þar sem fatlað fólk með NPA safnar 
og miðlar þekkingu sinni hvert til 
annars.

Ef fötluð manneskja ákveður 
að gerast eigandi í NPA mið-
stöðinni getur hún nýtt sér hana 
til að aðstoða sig í samskiptum við 
sveitarfélag sitt, að meta þjón-
ustuþörf sína, sækja um NPA og 
vera innan handar í öllu því sem 
viðkemur því að vera verkstjórn-
andi yfir aðstoðarfólki, svo sem 

mannaráðningum, tímastjórnun, 
tryggingum, fræðslu og fleiru.
Hlutverk NPA miðstöðvarinnar er 
meðal annars að:
�  halda úti jafningjaráðgjöf
�  bjóða verkstjórnendum upp á 

námskeið og þjálfun í hlutverki 
sínu

�  bjóða upp á námskeið fyrir 
aðstoðarfólk

�  veita ráðgjöf til fatlaðs fólks og 
aðstandenda

�  annast faglega umsýslu 
með NPA samningum, þ.m.t. 
greiða aðstoðarfólki laun og 
sjá um launatengd mál

�  annast samskipti og sam-
starf við stéttarfélög, m.a. 
við gerð kjarasamninga og 
í ágreiningsmálum er varða 
NPA

�  halda verkstjórnendum 
upplýstum um notkun sína á 
NPA samningum

�  halda sveitarfélögum upplýstum 
um stöðu þeirra NPA samninga 
sem miðstöðin annast umsýslu 
með

�  veita upplýsingar um réttindi og 
möguleika fatlaðs fólks

� sinna pólitískri baráttu
�  efla þekkingu á NPA og hug-

myndafræðinni um sjálfstætt líf 
innan stjórnsýslunnar og í sam-
félaginu öllu

Hvað gerir NPA miðstöðin? 
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Fagmenntað fólk í þína þágu
Á heilbrigðissviði Eirbergs á Stórhöfða 25 starfar hópur fólks með sérþekkingu og mikla 
reynslu. Heilbrigðismenntað starfsfólk býr yfir víðtækri fagþekkingu á vörum og búnaði 
en metnaður er lagður í að greina þarfir viðskiptavina og koma til móts við óskir þeirra. Við 
veitum heilbrigðisstofnunum, fagfólki og einstaklingum faglega ráðgjöf og góða þjónustu.

Við bjóðum fagfólki, og skjólstæðinga þeirra, velkomið í nýjan sýningarsal okkar stað-
settan á Stórhöfða en þar eru til sýnis, og prófunar, mörg þau hjálpartæki og vörur sem 
heilbrigðissvið hefur upp á að bjóða. Sem áður bjóðum við einnig upp á að bóka tíma í 
lokuðum viðtalsherbergjum og í göngugreiningu sjúkraþjálfara í sérhönnuðu rými.

Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla 
að vinnuvernd og hagræði.

Heilbrigðissvið Eirbergs er staðsett að Stórhöfða 25 og er fagþjónusta veitt alla virka 
daga frá kl. 9:00 til 16:30. Tímapantanir eru í síma 569 3100.

Rakel Dögg
sjúkraþjálfari

Sigrún
sjúkraþjálfari

Arna Mekkín
sjúkraþjálfari

Elfa Björt
þroskaþjálfi

Edda
hjúkrunar-
fræðingur

Jóhanna
iðjuþjálfi

Katrín Klara
hjúkrunar-
fræðingur

Gígja
hjúkrunar-
fræðingur

Magnea Freyja
heilbrigðis-
verkfræði

Heilbrigðissvið
Medical & Healthcare

Eirberg Heilsa, Stórhöfða 25 • Eirberg Lífstíll, Kringlunni 1. Hæð • Sími 569 3100 • eirberg.is



Rúmt ár er síðan Frumbjörg, 
frumkvöðlamiðstöð Sjálfs-
bjargar, var opnuð í Hátúni í 

Reykjavík. Starfsemi Frumbjargar 
er fyrst og fremst hugsuð fyrir fatl-
aða eða ófatlaða einstaklinga sem 
vinna að verkefnum á sviði vel-
ferðar- eða heilbrigðismála, með 
sérstaka áherslu á hreyfihamlaða 
og aðra fatlaða. Einnig er fötluðum 
boðin aðstaða til að vinna að eigin 
nýsköpunarverkefnum, hver svo 
sem þau eru, ef þau henta starfsað-
stöðu Frumbjargar.

Þannig leitast aðstandendur 
Frumbjargar við að styðja við 
hreyfihamlaða og aðra fatlaða 
einstaklinga til sjálfsbjargar í 
atvinnulegu tilliti og efla um leið 
atvinnulífið með þátttöku sem 
flestra og bæta lífskjör og lífsgæði 
þessa hóps.

Enn fremur skipuleggur Frum-
björg sérstaka frumkvöðlavið-
burði. Þannig var frumkvöðladag-
ur haldinn í upphafi árs þar sem 
frjóum hugum var safnað saman 
og lögð fyrir þá samfélagsleg verk-
efni til úrlausnar með það mark-
mið að sú vinna myndi kveikja á 
stærri hugmyndum. Annars slíkur 
dagur er fyrirhugaður í lok þessa 
mánaðar.

Aðsóknin fyrsta árið fór fram úr 
væntingum og er nú unnið að því 
að bæta þjónustuna og efla enn 
frekar, m.a. með auknu fjárfram-
lagi frá velferðaráðuneytinu.

Frumkvöðlar 
Sjálfsbjargar

Frá opnun Frumbjargar þann 
29. febrúar 2016.

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar 
hefur allt frá stofnun staðið 
fyrir öflugri fræðslustarfsemi 

og jafningjafræðslu, auk þess að efla 
þekkingu á málefnum hreyfihamlaðs 
fólks og vinna að hugarfarsbreytingu 
í samfélaginu. Þekkingarmiðstöðin 
setur reglulega inn fyrirlestra á 
heimasíðuna www.thekkingar-
midstod.is þar sem hreyfihamlaðir 
einstaklingar ræða um ýmis mál-
efni út frá sinni upplifun og reynslu.
Tilgangurinn með þessum fyrir-
lestrum er fyrst og fremst að fræða 

og upplýsa aðra, en ekki síður að 
gefa einstaklingum færi á að deila 
sinni persónulegu reynslu og gefa 
góð ráð um ýmis málefni sem snerta 
alla á einhvern hátt. Á heimasíðunni 
má nú sjá áhugaverða og fjölbreytta 
fyrirlestra um útivist og íþróttir, þátt-
töku í lífinu, fötlunarlist og sköpun, 
Frumbjörgu – Frumkvöðlamiðstöð 
Sjálfsbjargar, mikilvægi NPA, sýni-
leika á vinnumarkaði, fötlun og for-
eldrahlutverkið, að byggja upp nýja 
sjálfsmynd eftir slys og viðhorf til 
lífsins – taktu sjensinn.

Öflug jafningjafræðsla

Á heimasíðu Þekkingarmiðstöðvarinnar er að finna mikinn fróðleik. 

Lykillinn að því að fatlað fólk 
geti tekið fullan þátt í sam-
félaginu er gott aðgengi. Í 

byggingarreglugerð nr. 112/2012 
er meðal annars lögð áhersla á 
algilda hönnun sem geri ráð fyrir 
að mannvirki séu þannig úr garði 
gerð að þau henti öllum. Sérstök 
áhersla er á að tekið sé tillit til 
þeirra sem eru hreyfihamlaðir eða 
búa við annars konar fötlun.

Fötlun fólks getur verið margvís-
leg svo sem skert hreyfigeta handa 
eða fótleggja eða sjónskerðing. 
Þá getur þurft á sérstöku aðgengi 
að halda vegna tímabundinna 
aðstæðna vegna slyss, svo sem 
handleggsbrots eða þegar komast 
þarf um með barnavagna.

Á vefsíðu þekkingarmiðstöðvar 
Sjálfsbjargar er að finna lista yfir 
fyrirtæki og stofnanir sem sinna 
aðgengismálum, meðal annars 
Aðgengi ehf . – Gott aðgengi – 
Access Iceland, Mannvirkjastofnun 
og Vegagerðin.

Sjá nánar á www.thekkingarmid-
stod.is

Gott aðgengi 
gagnast öllum

Föstudagur 5. maí, opið frá kl. 14:00-18:00

Kl. 14:00 Arndís Guðmundsdóttir forstöðumaður 

Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar segir nokkur orð.

Kl. 14:05 Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands opnar 

Hjálpartækjasýningu Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar 2017.

kl. 17:00 Hákon Atli Bjarkason mun sýna listir í hjólastólafærni.

Kl. 15:30 og kl. 17:30 Auður Björnsdóttir hundaþjálfari verður 

með kynningu á hjálparhundum.

Óttarr Proppé heilbrigðisráðherra kemur og mun prófa 

nokkur tæki á milli klukkan 14-15

Hljómsveitin Úrkula vonar flytur nokkur lög.

Dagskrá:

Frítt er inn á sýninguna og allir velkomnir!

ÞEKKINGARMIÐSTÖÐ
SJÁLFSBJARGARwww.thekkingarmidstod.is

Ýmis tæki og tól verða til sýnis og sum meira  

að segja er hægt að prófa.

Þín leið til sjálfstæðs lífs

Sjáumst í Höllinni!

Laugardagur 6. maí, opið frá kl. 11:00-17:00

Kl. 13:30 og kl. 15:30 Auður Björnsdóttir hundaþjálfari verður 

með kynningu á hjálparhundum.

Kl. 14:30 og kl. 16:30 Hákon Atli Bjarkason mun sýna listir í 

hjólastólafærni.

Hljómsveitin Úrkula vonar leikur nokkur lög.
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VÖNDUÐ & 
VISTVÆN VIÐARGÓLF
KÄHRS PARKET BORÐLEGGJANDI GÆÐI

 

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.isTEGUND: EIK NOUVEAU GRAY



Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Rannsóknin náði til 94 barna 
sem foreldrar töldu að væru 
með fæðuofnæmi. Einungis 

níu börn í þessum hópi voru með 
einhvers konar óþol eða ofnæmi 
gagnvart matvörum. Prófessor við 
háskólann í Ósló, Karin Lødrup 
Carlsen, segir að sífellt fjölgi þeim 
foreldrum bæði í Noregi, Svíþjóð 
og víðar í heiminum sem telji að 
börnin þeirra séu með fæðuof-
næmi. „Það er mjög gott að þetta 
sé rannsakað,“ segir hún en Karen 
er sérfræðingur í matarofnæmi hjá 
börnum.

„Mjög margir foreldrar telja að 
börnin séu með einhvers konar 
ofnæmi fyrir mat án þess að svo 
sé. Þegar foreldrarnir hafa greint 
börnin sín sjálfir fara þeir um leið 
að neita börnunum um ýmsar 

Eitt af hverjum tíu  
börnum með fæðuofnæmi
Samkvæmt nýrri rannsókn sem gerð var við háskólann í Umeå í  
Svíþjóð telja foreldrar oft að börn þeirra séu með fæðuofnæmi. 

Það er nauðsyn-
legt að greina 
fæðuofnæmi hjá 
börnum. For-
eldrar eiga ekki 
sjálfir að greina 
börnin sín. Mun 
færri börn eru 
með ofnæmi en 
foreldrar telja.

Michael Clausen barnalæknir segir 
sömu niðurstöður í rannsóknum á 
fæðuofnæmi hjá börnum hér á landi 
sem annars staðar. 

nauðsynlegar fæðutegundir. Það er 
mjög slæmt,“ segir Karen.

Sömu niðurstöður á Íslandi
Michael Clausen barnalæknir segir 
að sömu niðurstöður hafi komið 
út úr rannsóknum hér á landi. „Við 
höfum gert stórar rannsóknir og 
þær sýna sömu niðurstöður og 
þessi sænska. Við fylgdum eftir um 
1.300 börnum og fengum foreldra 
til að láta vita strax og börnin 
fengju fæðuofnæmi. Rannsóknin 
sýndi að einungis tvö prósent 
barnanna voru með ofnæmi. Við 
tveggja ára aldur voru 3,2 prósent 
sem höfðu eitthvert fæðuofnæmi 
eða óþol. Í annarri rannsókn kom 
fram að fjórðungur foreldra taldi 
barn sitt með ofnæmi en aðeins 
tvö prósent barnanna höfðu raun-
veruleg einkenni. Mjög margir telja 
börnin sín með fæðuofnæmi en 
raunin er allt önnur,“ segir Michael  
og bætir við að foreldrar taki nauð-
synlega fæðu úr matar æði barnsins 
án þess að staðfest sé að um ofnæmi 
sé að ræða. „Það er alltaf betra að 
hafa heilbrigðisstarfsmann með í 
ráðum þegar taka á ákveðnar fæðu-
tegundir af börnum. Þekkt er að 
börn þjáist af næringarskorti þegar 
þau fá ekki þá fæðu sem skiptir þau 
máli,“ segir Michael enn fremur en 
hann hefur stundað rannsóknir 
á fæðuofnæmi hjá börnum um 
árabil hér á landi. Michael segir að 
flest börn séu í dagvistun og nú sé 
þess krafist að foreldrar komi með 
læknisvottorð þurfi þau sérfæði.

Skerðing á lífsgæðum
Rannsakendur við háskólann í 
Umeå buðu upphaflega foreldrum 
2.585 barna á aldrinum 7-8 ára að 
taka þátt í rannsókninni. Um 96 
prósent samþykktu að taka þátt. 
Samkvæmt því sem foreldrar sögðu 
var 21 prósent þessara barna með 
fæðuofnæmi. Þegar þessi sömu 
börn urðu 11-12 ára gömul voru 
þau beðin um að taka þátt í fram-
haldsrannsókn. Stór hópur þessara 
barna hafði ekki drukkið mjólk, 
borðað egg, fisk eða neytt matvara 
sem innihéldu hveiti.

Í rannsókninni voru síðan 
tekin út 94 börn til að finna hvaða 
ofnæmi þau væru með eða hvort 
þau hefðu ofnæmi fyrir fleiri en 
einni fæðutegund. Aðeins níu börn 

úr þessum hópi reyndust vera með 
einhvers konar fæðuofnæmi eða 
óþol. Eftir eitt ár voru börnin og 
foreldrar boðuð í viðtöl. Þau börn 
sem voru með fæðuofnæmi voru 
betur meðvituð eftir rannsóknina 
um hvaða fæðutegundir þau ættu 
að forðast og hvernig þau ættu að 
koma í veg fyrir ofnæmiskast.

Þau börn sem niðurstöður sýndu 
að væru ekki með fæðuofnæmi 
upplifðu allt annað líf eftir rann-
sóknina, nú án endalausra tak-
markana á mataræði. Matartímar 
urðu afslappaðri og þægilegri. Það 
varð því ákveðin lífsstílsbreyting 
hjá þessum hópi. „Það þarf að efla 
þekkingu og bæta fjármagni í heil-
brigðisþjónustu tengda greiningu 
á ofnæmi hjá börnum,“ segir Karin 
Lødrup Carlsen. „Það á ekki að setja 
börn á sérstakt mataræði sem ein-
göngu byggist á grun foreldra um 
ofnæmi. Börn með fæðuofnæmi 
eiga rétt á fullnægjandi ráðgjöf 
og eftirfylgni,“ segir hún. Það var 
norski miðillinn forskning.no sem 
greindi frá þessari rannsókn.

NETVERSLUN  HEILSUHUSID.IS

Hollt og gott!
27.apríl – 8.  maíFRÁBÆR TILBOÐ

Sólgæti – ávallt gott verð og nú enn betra!

Verð áður: 449 kr. 
Verð nú: 337 kr. 

Verð áður: 
500 gr 250 250 25 gr 125 125 12 gr 125 125 12 gr

100 gr100 gr100

250 g250 g25 r0 gr0 g

500 500 5 gr

250 250 25 gr

250 gr

489 kr. 

Verð nú: 
367 kr.

Verð áður: 
869 kr. 

Verð nú: 
652 kr.

Verð áður: 
598 kr. 

Verð nú: 
449 kr.

Verð áður: 
559 kr. 

Verð nú: 
419 kr.

Verð áður: 
509 kr. 

Verð nú: 
382 kr.

Verð áður: 
509 kr. 

Verð nú: 
382 kr.

Verð áður: 
629 kr.

Verð nú: 
472 kr.

Verð áður: 
699 kr. 

Verð nú: 
525 kr.

Verð áður: 
569 kr. 

Verð nú: 
427 kr.

Verð áður: 
469 kr. 

Verð nú: 
352 kr.

Verð áður: 
409 kr. 

Verð nú: 
307 kr.

Verð áður: 
379 kr. 

Verð nú: 
284 kr.

25%

500 500 5 gr
500 500 5 gr

Verð áður: 
589 kr.

Verð nú: 
442 kr.

500 500 5 gr

500 gr

200  ml200  ml200

AFSLÁTTUR 
AF ÖLLU SÓLGÆTI

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  5 .  M A Í  2 0 1 7  F Ö S T U DAG U R



Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á uppáhaldssjónvarpsefnið 

þitt, hvar og hvenær sem er – því áskriftin fylgir þér. Þú þarft ekki að 

missa af neinu, þú getur notið línulegrar dagskrár allra sjónvarpsstöðva, 

tímaflakks, Frelsis og Stöð 2 Maraþon NOW í snjallsíma, spjaldtölvu,

Apple TV og í vafra.

      ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR

365ASKRIFT.is



AUDI A4 sedan 1,8t s line. Árgerð 
2007, Ekinn 170 Þ.KM, Bensín, 
Sjálfskiptur. Verð 1.490.000. 
Rnr.288672.

HONDA Jazz elegance. Árgerð 2014, 
Ekinn 52 Þ.KM, Bensín, Sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.311615.

HONDA Cr-v executive panorama. 
Árgerð 2014, Ekinn 39 Þ.KM, 
Bensín, Sjálfskiptur. Verð 4.690.000. 
Rnr.151712.

HONDA Cr-v elegance . Árgerð 2014, 
Ekinn 34 Þ.KM, Bensín, Sjálfskiptur. 
Dráttarkrókur. Verð 4.490.000. 
Rnr.288394.

TOYOTA Yaris sol active. Árgerð 2016, 
Ekinn 6 Þ.KM, Bensín, Sjálfskiptur. 
Verð 2.350.000. Rnr.151757.

TOYOTA Hilux d/c, sr 3.l 33”. 
Árgerð 2016, Ekinn 35 Þ.KM, Dísel, 
Sjálfskiptur. Dráttarbeisli. Pallhús. 
Verð 7.490.000. Rnr.151679.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

100% LÁN
SUZUKI Grand Vitara LUX. Árgerð 
2005, ekinn 193 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 4 gírar. Verð 890.000. 
Rnr.136085.

100% LÁN
TOYOTA RAV4. Árgerð 2006, ekinn 
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 1.380.000. Rnr.136020.

100% LÁN
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 193 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.162478.

100% LÁN
BMW X5 3.0i . Árgerð 2006, ekinn 
206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.159301.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Fellihýsi

TIL SÖLU • JEEP WRANGLER RUBICON

Árg. 2015 ek 40þ. km. 
100% læsingar, 
aftengjanleg 
jafnvægisstöng,
sjálfskiptur, leður-
innrétting 4.10 hlutföll 
og m. fl. Verð 8.950.000.-

BÍLASALA AKUREYRAR EHF. 
S. 461-2533 
sala@bilak.is

2008 Active
Nýskráður 6/2014, ekinn 62 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð kr. 1.990.000

206 Griffe
Nýskráður 2/2006, ekinn 102 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 590.000
Tilboð kr. 450.000

Yaris Sol
Nýskráður 5/2013, ekinn 69 þús.km.,  

bensín, 6 gírar.

Verð kr. 1.650.000

CR-V Executive
Nýskráður 5/2016, ekinn 25 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.350.000

Jazz Comfort
Nýskráður 1/2017, ekinn 500 km, 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

Auris Terra Eco
Nýskráður 5/2011, ekinn 97 þús.km.,  

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 1.590.000

330e sport line plug-in hybrid
Nýskráður 4/2016, ekinn 12 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 8 gírar.

Verð kr. 5.690.000

CR-V Lifestyle
Nýskráður 3/2015, ekinn 31 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.090.000

PEUGEOT

PEUGEOT

TOYOTA

HONDA

HONDA

TOYOTA

BMW

HONDA

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

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Opið á laugardögum 

milli kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Tilboð dagsins kr. 

2.990.000Honda Civic Tourer Lifestyle Dísil
Nýskráður 2/2017, sýningarbíll frá umboði,  

dísel, 6 gírar. Verð kr. 3.690.000 
Afsláttur kr. 700.000

Ti
lbo

ð

Ti
lbo

ð

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Rnr.234037

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Bátar

Úrvals sjálfstýring fyrir smábát a 
einstaklega góðu verði. Upplýsingar 
s: 8343700

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Hreingerningar

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

 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

SMIÐSKRAFTUR EHF. 

NÝSMÍÐI OG VIÐHALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd
Býð upp á heilnudd og slökun, 
íþróttanudd. Afslappandi og gott 
umhverfi. Opið til 22 á kvöldin. S. 
894 4817

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

ÞRIF OG AÐSTOÐ Í BAKARÍ

CLEANING AND ASSISTANCE 
IN BAKERY

Röskur, stundvís og heilsuhraustur 
starfskraftur óskast til vinnu við 

þrif og aðstoð í bakaríi í Kópavogi. 
Vinnutími alla virka daga frá 
kl. 9-17 Þarf að hafa bílpróf. 
Framtíðarstarf/sumarstarf. 

Bakery in Kópavogi want to hire 
hardworking and good people 

for cleaning and assistance. Must 
have drivers license. Working 

hour Monday-Friday 9-17. Future 
work / summer work. Please 

send application to: kokuhornid@
kokuhornid.is

Áhugasamir sendi umsókn á: 
kokuhornid@kokuhornid.is

KG fiskverkun óskar eftir stýrimanni 
og vélaverði. Upplýsingar í síma 
868-3337

Faglæðir málarar geta bætt við 
sig útiverkefnum. Mikil reynsla og 
fagmennska í fyrirrúmi.

Garðaþjónusta Reykjavíkur 
óskar eftir duglegu starfsfólki 
í skemmtilegt sumarstarf. 
Áhugasamir sendið skilaboð á 
Facebook síðu okkar.

5. maí 2017,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Laxatunga 93

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43.gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi:

Laxatunga 93, tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Breytingin nær til lóðarinnar að Laxatungu 93. 
Í breytingunni felst að í stað tveggja hæða einbýlishúss 
(E-II A) verði byggt einnar hæðar einbýlishús (E-IX). 
Að öðru leyti breytast skilmálar ekki.   

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri 
Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 5. maí 2017 til og með 9. júní 
2017, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert 
við hana athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu 
Mosfellsbæjar á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 
Mosfellsbæ, eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 
9. júni 2017.

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Dalaþing 7. Breytt deiliskipulag
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi 
við Dalaþing 7. Í breytingunni felst að í stað einbýlishúss komi parhús. Byggingarreitur stækkar um tvo metra 
og verður eftir breytingu 16x17 metrar í stað 14x17 metrar. Hámarks byggingarmagn eykst og verður eftir 
breytingu 530 m2. Hámarks þak og vegghæð verður 6.6 metrar. Bílastæðum fjölgar um eitt stæði og verða 
fjögur á  lóðinni. Almennt er vísað í gildandi deiliskipulag og skipulagsskilmála fyrir Þing sem samþykkt var 
í bæjarstjórn Kópavogs 24. maí 2005. Uppdrættir í mkv. 1:2000 og 1:500 dags. 6. mars 2017. Nánar vísast til 
kynningargagna.

Austurkór 85. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi 
við Austurkór 85. Í breytingunni felst að í stað einbýlishúss komi parhús á einni hæð. Aðrir skilmálar haldast 
óbreyttir. Almennt er vísað í gildandi deiliskipulag og skipulagsskilmála fyri Rjúpnahæð - Vesturhluta sem 
samþykkt var í bæjarstjórn Kópavogs 24. maí 2011. Uppdrættir í mkv. 1:2000 og 1:500 dags. 6. mars 2017. 
Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 
til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 5. maí 2017.  

Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- 
og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 
15:00 föstudaginn 16. júní  2017

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Tilkynningar

Tilkynningar

Skemmtanir

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

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

Rúnar Þór & KlettarLEIKIR HELGARINNAR:
LAUGARDAGINN 6. MAÍ
16:20 Swansea City - Everton

SUNNUDAGINN 7. MAÍ
12:20 Liverpool - Southampton
15:00 Arsenal - Man. United

HAPPY HOUR
alla föstudaga

16-19

spila um helgina,
föstudag frá kl. 23-02
(opið til 03)
laugardag frá kl. 00-03

Allir velkomnir

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Elskulegur eiginmaður minn, 
faðir okkar, tengdafaðir, a� og langa�,

Eyjólfur Högnason
Suðurlandsbraut 60, 

Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 

þriðjudaginn 2. maí. Útför hans fer 
 fram frá Áskirkju miðvikudaginn 10. maí kl. 13.00.

Kristjana I. Heiðdal
Ásta Eyjólfsdóttir Þorgeir Ástvaldsson
Högni Eyjólfsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, amma,  
systir og mágkona, 

Hjördís Ólöf Þór 
lést þann 13. mars sl. og hefur útförin 
farið fram í kyrrþey. Sérstakar þakkir 

til hjúkrunarheimilisins í Sóltúni 2 fyrir 
góða umönnun undanfarin ár. 

Ranna Olof Johnson og barnabörn 
Borghildur B. Fenger 

Hrund Hansdóttir 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún H. Norðdahl
áður til heimilis að Hæðargarði 35,
lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 

Grund mánudaginn 1. maí.  
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

þriðjudaginn 9. maí kl. 13.

Valgerður G. Björnsdóttir Skarphéðinn P. Óskarsson
Magnús Björnsson Ásta Ásdís Sæmundsdóttir 

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
stjúpfaðir, tengdafaðir og a	, 
Gunnar Helgi Pálsson

Kirkjuvöllum 7,
lést á Hrafnistu, Hafnar	rði, 23. apríl. 

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hins látna. Sérstakar þakkir til 

starfsfólks Bylgjuhrauns.
Sigríður Sigurðardóttir 

Guðmundur Þór Gunnarsson Sigríður Hrönn Pálsdóttir
Ragnheiður Gunnarsdóttir Jón Örn Sigurðsson
Unnur Jónsdóttir Valur Arnórsson

Berglind, Inga, Viktoría og Franz

Helga Bjarnadóttir 
Skálpastöðum, 

andaðist þ. 25. apríl. Útför hennar 
verður gerð frá Reykholtskirkju 

þann 9. maí kl. 14.00. Blóm og kransar 
vinsamlega afþökkuð.

Guðmundur Þorsteinsson
Bjarni Guðmundsson Hildur Jósteinsdóttir
Þórunn Guðmundsdóttir Jón Lo	ur Árnason
Þorsteinn Guðmundsson Björg Magnúsdóttir
Margrét Helga Guðmundsd. Eyjólfur Kristinn Örnólfss.

og �ölskyldur.

Rebekka Rán  á hálfrar aldar 
afmæli  í dag og hún er í 
miðjum  prófum. „Ég ákvað 
á gamals aldri, fyrir fjórum 
árum, að fara í nám í lögfræði 

í Háskóla Íslands, með fullri vinnu.  Er 
núna á fyrra ári í meistaranáminu  og 
á svo bara ritgerðina eftir og þrjú fög. 
En þetta þýðir að veisluhöldum verður 
frestað fram í júní, bæði prófanna vegna 
og í von um betra veður, þótt það hljómi 
furðulega akkúrat núna í sól og hita (í 
gær). Það hefur ekki alltaf viðrað mjög 
vel á afmælisdaginn minn.“

Hugmyndin hjá Rebekku Rán er sú 
að halda alvöru garðpartí í tilefni tíma-
mótanna. „Við höfum verið að taka garð-
inn í gegn og erum búin að teppaleggja 
hann með nýju grasi. Hækkuðum hann 
líka upp því hann hentaði ekki nógu vel 
fyrir partí með þeim halla sem var. Nú 
er bara eftir að snurfusa aðeins og góðar 
horfur á að garðurinn verði kominn í 
stand í júní.“

Að BA-prófinu í lögfræði loknu kveðst 
Rebekka Rán hafa skipt um vinnu 
og  byrjað að starfa hjá Útlendinga-
stofnun. Þar  sé hún mjög  ánægð þótt 
oft sé  þar tekist á við flókin og þung 
mál. „Vinnan útheimtir mikla lögfræði-
lega glímu og það er hún sem mér finnst 
áhugaverð. Ég byrjaði í hælisteyminu og 
er núna í dvalarleyfisteyminu,“ upplýsir 
hún. En hvað um myndlistina?

„Ég er myndlistarkona og er enn að 
leigja stúdíó í Garðabæ, fer þangað eins 
oft og ég hef átt kost á, þótt það hafi 
verið aðeins sjaldnar en ég hefði óskað 
sjálf. En það breytist væntanlega því 
ég verð ekki í náminu í sumar, bara í 

vinnunni. Ég hef á þessum fjórum árum 
tamið mér að vakna mjög snemma á 
morgnana og kveiki lítið á sjónvarpinu 
svo að það hefur fjölgað klukkustundum 
í sólarhringnum. Því finnst mér ég eiga 
rosa mikinn tíma þegar náminu sleppir.“

Geir Þorsteinsson er maki Rebekku 
Ránar til sjö ára og samanlagt eiga þau 
tvö börn, Ellen Geirsdóttur sem er tvítug 
á árinu og Baltasar Darra sem er að verða 
17  ára. Svo eiga þau  þrjá hunda, eina 
tólf ára labradortík, og tvær whippet-
tíkur,  aðra þriggja mánaða  og  hina 
þriggja vikna svo það er í mörg horn að 
líta. En hvernig líður Rebekku Rán með 
aldurinn?

„Það sem upp úr stendur er gríðarlegt 
þakklæti fyrir það sem maður hefur 
fengið í þessu lífi, fyrir þá foreldra sem 
manni auðnaðist að fæðast hjá og þótt 
það hljómi eins og slitin tugga þá er það 
sem máli skiptir að hafa góða heilsu og 
vera í góðu sambandi við sína nánustu.“
gun@frettabladid.is

Vaknar ávallt snemma og 
horfir sjaldan á sjónvarp
Rebekka Rán Samper, myndlistarkona og lögfræðingur, er fimmtug í dag en ætlar að 
láta veisluhöld í tilefni þess bíða þar til garðurinn er kominn í sumarskrúða.

„Mér finnst ég muni hafa rosa mikinn tíma þegar náminu sleppir,“ segir Rebekka Rán.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 Vinnan útheimtir mikla 
lögfræðilega glímu og 

það er hún sem mér finnst 
áhugaverð.

Elfa Dögg Þórðardóttir athafna-
kona opnar í dag Skyrgerðina 
í Hveragerði, en hún var fyrst 
opnuð þar í bæ í sama húsi árið 
1930. Húsið sem var reist sem 
þinghús héraðsins og fyrsta skyr-
gerð landsins var eitt það fyrsta 
sem reist var í Hveragerði og á sér 
langa og mikla sögu sem tengist 
bænum og bæjarbúum sterkum 
böndum. Í Skyrgerðinni var 
framleitt skyr sem var ein helsta 
söluvara Mjólkurbúsins, einnig 
var þar fyrsta framleiðsla á jóg-

úrti hér á landi sem var selt í gler-
flöskum og kallað heilsumjólk.

„Við ætlum að sýna gestunum 
okkar hvernig skyr er framleitt 
og leyfa þeim að smakka. Þann-
ig er þetta sögu- og matartengd 
ferðaþjónusta,“ sagði Elva Dögg 
í tilkynningu um Skyrgerðina 
sem er matsölustaður og skyr-
framleiðsla.

Til viðbótar er glæsilegt gisti-
heimili í Skyrgerðinni. Það hefur 
að geyma 13 nýuppgerð her-
bergi. – gha

Skyrgerð aftur í Hveragerði eftir áratuga �opp 

Ölfushreppur byggði þinghúsið í Hveragerði árið 1930 
og Mjólkurbú Ölfusinga setti upp skyrgerð á jarðhæð 
þinghússins á sama tíma. 
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.
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Allt fyrir bílinn

Rúðuþurrkur fyrir 
rútur og vörubíla

EASY TO FIT

EASY

FAST

UPGRADE
CO

MFORT

SAFETY

Þú finnur nánari upplýsingar um SWF rúðuþurrkur á www.varahlutir.is



CEDAŔS HUMMUS

35%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
25%

TILBOÐ

afsláttur á kassa

BBQ
KALKÚNASNEIÐAR

1.559 kr/kg

verð áður 2.399

GRAND ORANGE
LAMBAFILE
4.424 kr/kg

verð áður 5.899

ÍSLENSKAR
NAUTALUNDIR

5.779 kr/kg

verð áður 6.799My Secret engiferdrykkirMy Secret engiferdrykkirMy Secret engiferdrykkir
Sterkur og með turmeric.Sterkur og með turmeric.

Oreo kex
Úrvalið færðu hjá okkur.

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

FERSKUR 
KJÚKLINGUR

748 kr/kg

verð áður 1.069

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

FERSKIR
KJÚKLINGALEGGIR

699 kr/kg

verð áður 999Philadelphia rjómaostar
Ostur sem bragð er af.
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BodyLab pönnukökumix og toppings
Próteinbætt og bragðgott.

Nýtt í Hagkaup

Gegnsæi og heiðarleiki einkennir Cedar´s Hummus. Hráefnin 
eru vel valin og uppskriftirnar ósviknar. Úr verður gómsætur 

og bráðhollur hágæða hummus sem tryllir bragðlaukana. 
Góður t.d. í vefjuna, með salatinu, pastanu, súrdeigsbrauðinu, 

grænmetinu og snakkinu.

Beanfield snakk
Hrikalega góðar bauna- og hrísflögur.

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

Beanfield snakk

299 kr/stk 349 kr/stk

VEGAN

VEGAN

Avocado - Balsamic & laukur - Hvítlaukur - 
Tómat & basil - Siriacha

449 kr/stk

Beemster ostar
Margverðlaunaðir Hollenskir ostar.Margverðlaunaðir Hollenskir ostar.

Nýtt í HagkaupNýtt í HagkaupNýtt í HagkaupNýtt í HagkaupNýtt í HagkaupNýtt í HagkaupNýtt í Hagkaup

LAMBALÆRI

1.574 kr/kg

verð áður 2.099

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Oreo kexOreo kex Philadelphia rjómaostar

BCAA + koffín er skothellt kombó.
Enginn sykur, engin kolvetni.

NOCCO BCAA 
TROPICAL

Nýtt í Hagkaup

Lift the moodLift the moodLift the moodLift the moodLift the moodLift the moodLift the moodLift the mood
449 kr/stk

699 kr/stk

2.399 kr/stk

299 kr/stk



CEDAŔS HUMMUS

35%
TILBOÐ
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Nýtt í Hagkaup

Gegnsæi og heiðarleiki einkennir Cedar´s Hummus. Hráefnin 
eru vel valin og uppskriftirnar ósviknar. Úr verður gómsætur 

og bráðhollur hágæða hummus sem tryllir bragðlaukana. 
Góður t.d. í vefjuna, með salatinu, pastanu, súrdeigsbrauðinu, 
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VEGAN
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Avocado - Balsamic & laukur - Hvítlaukur - 
Tómat & basil - Siriacha

449 kr/stk

Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð Alvöru Indversk matargerð 
á einfaldan hátt þar sem á einfaldan hátt þar sem á einfaldan hátt þar sem á einfaldan hátt þar sem 
málamyndun á bragði er engin.  málamyndun á bragði er engin.  málamyndun á bragði er engin.  málamyndun á bragði er engin.  málamyndun á bragði er engin.  málamyndun á bragði er engin.  málamyndun á bragði er engin.  

GEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´S

HELGARSTEIKIN ER Í HAGKAUP

LAMBALÆRI

1.574 kr/kg

verð áður 2.099

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

BCAA + koffín er skothellt kombó.
Enginn sykur, engin kolvetni.

NOCCO BCAA 
TROPICAL

Nýtt í Hagkaup

449 kr/stk

699 kr/stk

2.399 kr/stk

299 kr/stk

GEETA´SGEETA´SGEETA´SGEETA´S
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LÁRÉTT
2. báru að
6. frá
8. samstæða
9. klæði
11. tveir eins
12. ofreyna
14. bæ
16. belti
17. festing
18. andi
20. komast
21. auma

LÓÐRÉTT
1. stagl
3. munni
4. vöruhús
5. ískur
7. litur
10. að
13. hlaup
15. lítill
16. rjúka
19. rómversk 
tala

LÁRÉTT: 2. komu, 6. af, 8. par, 9. föt, 11. gg, 12. sliga, 
14. bless, 16. ól, 17. lím, 18. sál, 20. ná, 21. arma.
LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. op, 4. magasín, 5. urg, 7. fölblár, 
10. til, 13. gel, 15. smár, 16. ósa, 19. lm.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Baadur Jobava (2.712) átti leik 
gegn Konstantin Landa (2.611) 
á GAMMA Reykjavíkurskák-
mótinu.
Hvítur á leik
44. Hd7+! Kxd7 45. a7 Hxc2  
46. a8D og hvítur vann nokkru 
síðar. Jobava tefldi manna 
skemmtilegast á mótinu. Tap 
hans fyrir Anish Giri í næst-
síðustu umferð varð hins vegar 
til þess að hann náði ekki einu 
af efstu sætum mótsins.
www.skak.is:  Landsmótið 
hefst í dag.    

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

Föstudagur
Hæg breytileg átt 
og víða léttskýjað, og víða léttskýjað, 
en sums staðar 
þoka við ströndina, 
einkum sunnan og 
vestan til. Á köflum 
nær sólin hins vegar 
að bræða þokuna af 
landinu. Hiti 12 til 
20 stig, en svalara í 
þokunni, en einna 
hlýjast um landið 
norðanvert.
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus Eftir Frode Øverli

FRÉTTABLAÐIÐ
er Helgarblaðið

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Hvað er Hvað er 
þetta? 

500 
won?

Þetta eru 
peningar! 
Gef mér 

bjór.

Won... Er það Won... Er það 
ekki g jaldmið

Won... Er það 
ekki g jaldmið

Won... Er það 
-

illinn í Norður-
ekki g jaldmið
illinn í Norður-
ekki g jaldmið

Kóreu?Kóreu?K
Hvað 

óreu?
Hvað 

óreu?

hefur 
þú 

gert?

Pierce, mér finnst ritgerðin þín alveg stórkostleg.

Hann 
tekur 

hrósi ekki 
mjög vel.

Góðu fréttirnar eru þær að hún 
gat sagt epli!

Ég elska Ísland
Stórstjarnan Mads Mikkelsen í einkaviðtali við 
Fréttablaðið um allt frá Buster Keaton til krefjandi vinnu í 
faðmi íslenskra fjalla.

Popúlísk málefni og framtíð ESB
Tveir ólíkir frambjóðendur, 
Marine Le Pen og 
Emmanuel Macron bjóða 
frábrugðna framtíð fyrir 
Frakkland, en seinni umferð 
forsetakosninganna þar í 
landi er á sunnudag. Flest 
bendir til þess Macron 
standi uppi sem sigurvegari.

Fjölmenning í Breiðholti
Höfuðatriðið er að hafa góð 
áhrif á líf barnanna, segja Sara 
Björg Sigurðardóttir og Björg Sigurðardóttir og Björg Sigurðardóttir Anna 
Sif Jónsdóttir í Foreldrafélagi Sif Jónsdóttir í Foreldrafélagi Sif Jónsdóttir
Breiðholtsskóla, en félagið hlaut 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins 
fyrir atlögu gegn fordómum.
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Allt að 50% afsláttur

50% af BBQ passion

20% afsláttur af öllum 
matar- og kaffistellum

KRINGLUKAST 4. – 8. MAÍ

50% af Soup passion 50% af Pizza passion 30% af Wusthof



Það er ekki á hverjum 
degi sem út kemur bók 
eftir íslenskan uppi-
standara, lögfræðing, 
f r a m t í ð a r f r æ ð i n g , 
pistlahöfund og sitt-

hvað fleiri forvitnilegt en í gær 
bar þó svo við. Þá kom út bókin 
Stofuhiti, ritgerð um samtímann, 
eftir Berg Ebba en hann hefur alið 
manninn í Kanada síðustu misserin 
þar sem hann lagði stund á nám í 
framtíðarfræðum og nýsköpun sem 
hann hefur einnig verið að vinna við 
að undanförnu.

Bergur Ebbi segir að þrátt fyrir 
framtíðarfræðin sé hann þó þarna 
að skrifa um samtímann. „Þetta er 
mikið um upplýsingatæknibylting-
una, samfélagsmiðla en þá svona 
stærri menningarlegu áhrifin af því 
og þá einkum á sjálfsmynd fólks.“

Þrá eftir einfaldleika
Varðandi framtíðarfræðin þá segir 
Bergur Ebbi að það sé merkilegt 
hvað fólk hefur alltaf mikinn áhuga 
á því sem rætist ekki. „En sérstak-
lega finnst mér forvitnilegt að skoða 
hversu mikla þörf fólk virðist alltaf 
hafa fyrir að einfalda heiminn. Fólki 
virðist alltaf finnast heimurinn flók-
inn og því virðist vera algeng þessi 
þörf fyrir að stílísera og einfalda allt, 
ekki síst í listrænu tilliti. Maður sér 
þetta t.d. í bíómyndum sem eiga að 
gerast í framtíðinni þar sem allt er 
slétt og fellt og allir í eins fötum. Ég 
hef alltaf haft mikinn áhuga á þess-
ari þörf fyrir einföldun.

Eflaust birtist þetta líka í þess-
ari samtímaskoðun minni að ein-
hverju leyti þar sem ég er að reyna 
að hreinsa til í hugmyndum sam-
tímans af því að ég er bara eins og 
svo margir aðrir að mér finnst svo 
margt vera flókið. Flókið að vera til 
á þessum tímum falsfrétta og fjöl-
miðla- og menningarumhverfis þar 
sem afstæðishyggja ræður ríkjum og 
enginn einn stíll er ofan á heldur allt 
í gangi. Á verstu dögunum þá líður 
manni þannig að narsisisminn ráði 
ríkjum og sá frekasti lifi.“

Við erum eins og 
köttur sem liggur  
í gluggakistu

Helga við verkið 
Lífsmynstur 
sem er titilverk 
sýningarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANT-
ON BRINK

Helga Arnalds  opnar  sína 
f y r s t u   e i n k a sý n i n g u 
á  myndlist í SÍM salnum 

í Hafnarstræti 16 klukkan 17 í 
dag. Hún nefnist Lífsmynstur 
og þar  er að finna akrílmálverk, 
blekteikningar og mónóþrykk. 
Helga er þekkt fyrir sýningar eigin 
leikhúss sem nefnist Tíu fingur en 
hún  útskrifaðist úr  myndlist frá 
Listaháskólanum árið 2008.

Nú hefur Helga búið í Danmörku 
í eitt og hálft ár, nánar tiltekið í 
Árósum og segir það  dásamlegt. 
„Maðurinn minn fór í tímabundið 
verkefni í Árósum og mér fannst 
það kærkomið tækifæri til að 
skipta aðeins um gír, það er aðeins 
annað tempó þar, fjölskylduvænna 
tempó,“ segir Helga, sem  kveðst 

Mér fannst spennandi að taka skrefið til fulls
Leikhúslistakonan 
Helga
Helga á langan og farsælan 
feril sem leikhúslistakona. Hún 
fékk Grímuna árið 2015 fyrir 
sýninguna Lífið sem var valin 
besta barnaleiksýning ársins 
og Sproti ársins. Sýning hennar 
Skrímslið litla systir mín var valin 
barnasýning ársins 2012. Hún 
hlaut einnig Íslensku bjartsýnis-
verðlaunin árið 2012.

eiga átta ára dóttur og fjórtán ára 
son. „Svo skellti ég mér í frábæran 
skóla í Árósum. Bjóst við að fara 
þar í hobbímyndlist en þar eru rosa 
góðir kennarar og áherslur aðeins 

Stofuhiti, ritgerð um 
samtímann, heitir 
nýútkomin bók 
eftir Berg Ebba þar 
sem hann leitast við 
að skoða og greina 
samtímann og það 
sem honum fylgir. 

viðmið til þess að hafa einhverja við-
spyrnu og vona svo að aðrir tengi.

Ég get litið svo á sem ég lifi við kjör-
aðstæður. Mér finnst gaman að láta 
mig dreyma og lifi í hugmyndaheimi 
þar sem ég get miðlað mínu fyrir til-
stilli upplýsingabyltingarnar. Þannig 
lifi ég við kjöraðstæður – stofuhita. 
Titill bókarinnar vísar til þessa og 
líka fleiri atriða því kjöraðstæður eru 
ákveðið samheiti við stofuhita. Við 
stofuhita eru einhver þrúgandi þæg-
indi þar sem maður er kannski líka að 

fá of mikið af hinu góða og það er að 
mörgu leyti einkenni okkar tíma.

Mér finnst stundum eins og nútíma-
maðurinn sé eins og köttur sem liggur 
í gluggakistu við þægilegt hitastig. 
Hann horfir af ákveðnu fálæti á ver-
öldina brenna fyrir utan en lækar 
samt statusa og er á móti því að flótta-
menn drukkni þarna og vill að rusl sé 
endurnýtt hér. Þannig að það er eitt-
hvert rof þarna á milli kattarins og 
veraldarinnar fyrir utan gluggann.“

Æðrulaus og sáttur
Stofuhiti er verk þar sem höfundur 
leitast við að kryfja samtímann og 
því hlýtur að liggja beint við að spyrja 
hvort höfundurinn sé þá ekki stress-
aður yfir viðtökunum, hafi áhyggjur 
af því hversu mörg læk hann eigi 
eftir að fá á verkið? „Já, þetta er góð 
spurning, því það er farið að ein-
kenna líf manns, þetta með álit ann-

Líf við stofuhita
Bergur Ebbi segist þó vera bjartsýnis-
maður að eðlisfari og að þetta sé ekki 
svona slæmt. „Við þurfum stundum 
bara aðeins að sortera og það tekur 

tíma. Það sem einkennir okkar tíma er 
líka margt gott. Ég reyni að nálgast allt 
móralslaust og bera saman við aðra 
tíma. Í því hef ég fundið margt jákvætt 
við samtímann. Ég nota mitt líf sem 

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

ÞAÐ ER NEFNILEGA 
EKKERT ÁLIT JAFN 

HARÐNESKJULEGT OG ÁLIT 
JAFNINGJA. ÞAÐ ER ÞAÐ  
SEM SAMFÉLAGSMIÐLAR  
HAFA BÚIÐ TIL.

5 .  M A Í  2 0 1 7   F Ö S T U D A G U R30 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 5 .  M A Í  2 0 1 7   F Ö S T U D A G U R

MENNING



Bergur Ebbi er 
hér greinilega 
við stofuhita en 
samt sérdeilis 
svalur enda 
nýkominn heim 
frá Kanada.
FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

1TB PORSCHE
Ofur nettur 2.5” 
flakkari frá LaCie. 
Viftulaus hönnun frá 
Porsche úr ísköldu áli. 

LUXA2 LAVI D
Glæsileg Bluetooth 
heyrnartól sem henta 
jafnt í tónlist og sem 
handfrjáls búnaður

LaCie Porsche USB 3.0 
örþunnur flakkari

Bluetooth 4.0 heyrnar-
tól með hljóðnema

11.99014.990

990TRUST FERÐARAFHLAÐA
Trust Primo 2200mAh ferðaraf-
hlaða með allt að 9klst hleðslu 9.990 1.99016GB MINNISKORT

Elite, Ultra High Speed 
MicroSDXC minniskort 

TRUST DIXXO LED 
Bluetooth ferðahátalari 
með stillanlegri LED lýsingu

2TB ÚTGÁFA
19.990

4TB PORSCHE
Glæsilegur LaCie 3.5” 
flakkari, höggvarið 
5mm burstað álhús 
og enn meiri hraði

Einn glæsilegasti 
flakkari í heiminum:)

29.990

32GB SDXC
2.990

64GB SDXC
4.990

128GB SDXC
9.990

1TB SG EXPAN

2TB ÚTGÁFA
14.990

4TB ÚTGÁFA
24.990

1TB FLAKKARI
2.5” Seagate Expansion flakkari

8.990

990990 TRUST DIXXO LEDTRUST DIXXO LED
Bluetooth ferðahátalari Bluetooth ferðahátalari 
með stillanlegri LED lýsingumeð stillanlegri LED lýsingumeð stillanlegri LED lýsingumeð stillanlegri LED lýsingu

1TB FLAKKARI
2.5” Seagate Expansion flakkari2.5” Seagate Expansion flakkari

TRUST FESTINGAR

TRUST FESTINGAR
Fyrir síma og spjaldtölvur á verði frá

2.990
UR23iw

KOSS UR23i
Hágæða heyrnartól með hljóðnema

2.990
FIESTA GO
BLUETOOTH PARTÝ HÁTALARI

19.990
SENFUS GR

ÍÞRÓTTA TAPPAR
Þráðlaus tappaheyrnartól með hljóðnema

3.990

SUMARDÓT
FYRIR ÞÁ SEM ERU Á FERÐ OG FLUGI

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

5. m
aí 2017 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

BLUETOOTH PARTÝ HÁTALARI

19.99019.990

www.tolvutek.is

4
B
LS

BÆKLIN
GU

R

TRUST FERÐARAFHLAÐATRUST FERÐARAFHLAÐA
Trust Primo 2200mAh ferðaraf-Trust Primo 2200mAh ferðaraf-
hlaða með allt að 9klst hleðsluhlaða með allt að 9klst hleðslu

TRUST FERÐARAFHLAÐA
Trust Primo 2200mAh ferðaraf-
hlaða með allt að 9klst hleðslu

3
LITIR

Verð áður1.990

SUMARTILBOÐ

Allt að 50% afsláttur

SUMARTILBOÐ

5. m
aí 2017 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

5. m
aí 2017 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

8TB ÚTGÁFA
59.990

3TB ÚTGÁFA
24.990

FIESTA GO

Mér fannst spennandi að taka skrefið til fulls
öðruvísi en hér heima. Danir eru 
líka svo góðir að tjá sig og spjalla 
um hlutina.“

Í leikhúsinu voru sýningar Helgu 
á mörkum leiklistar og myndlistar 
og þar sagði hún sögur með fáum 
orðum en í Árósum kveðst hún í 
byrjun hafa einbeitt sér að mynd-
listinni.  „Mér fannst spennandi 
að taka skrefið til fulls og á þess-
ari sýningu eru bara málverk og 
teikningar.“ 

Ekki kveðst Helga þó hafa lagt 
spunavinnu með efni á hilluna því 
úti sé hún með verk sem líta megi á 
sem framhald af leikhúsvinnunni. 
„Þar fer ég meira út í gjörninga en 
það er ekkert sem ég hef sýnt enn 
opinberlega.“  
gun@frettabladid.is

arra. Ég fjalla reyndar talsvert um 
það í bókinni því fyrir utan dauða og 
ástvinamissi þá er ekkert sem maður 
óttast meira en álit samborgara sinna. 
Það er nefnilega ekkert álit jafn harð-
neskjulegt og álit jafningja. Það er 
það sem samfélagsmiðlar hafa búið 
til. Ef þú gafst út bók fyrir 30 árum 
þá skrifaði kannski einhver gagnrýn-
andi um hana eftir ákveðnum og fag-
legum leiðum sem fela í sér ákveðna 
fjarlægð. Því getur maður tekið eins 
og maður vill en álit jafningja og álit 
fjöldans er svo brútal.

En að því sögðu og þar sem ég þykist 
vera að greina þetta og skrifa um þetta 
þá verð ég nú að vera soldið æðru-
laus og sáttur. Mér tókst að taka vel 
til í eigin hugarheimi við verkið og ef 
það hjálpar einhverjum öðrum sem 
er kannski aðeins ráðvilltur í þessum 
málum, þó það sé ekki nema einn, þá 
er það nóg fyrir mig.“

Íslenskt leirmunasafn var 
nýlega fært Hönnunarsafni 
Íslands að gjöf frá Bláa lón-
inu.   Leirmunasafnið saman-

stendur af fjölbreyttu úrvali muna 
eftir nánast alla íslenska og erlenda 
leirlistamenn sem starfað hafa hér 
á landi.

Safnið sem var í eigu einkaað-
ila inniheldur um 1.500 muni frá 
upphafi leirlistar og leirmuna-
gerðar á Íslandi á 4. áratug síðustu 
aldar til dagsins í dag. Meðal þeirra 
eru verk eftir Guðmund frá Miðdal 

og Listvinahúsið, Ragnar Kjartans-
son, Funa, Hauk Dór, Steinunni 
Marteinsdóttur, Koggu, Kristínu 
Ísleifsdóttur, Dieter Roth og fleiri 
listamenn. Þannig að segja má að 
sögu íslenskrar leirlistar megi lesa 
í gegnum safnið.

Harpa Þórsdóttir, fyrrverandi 
forstöðumaður Hönnunarsafns 
Íslands veitti mununum móttöku 
og var það eitt af síðustu emb-
ættisverkum hennar áður en hún 
hóf störf sem safnstjóri Listasafns 
Íslands. – gun

Hönnunarsafnið hlaut íslenska leirmuni að gjöf

Gjöfin gerir leirmunasafnið að einu stærsta söfnunarsviðinu sem Hönnunar-
safnið varðveitir í dag, að sögn Hörpu Þórsdóttur.
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ÁLFABAKKA
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 3:10 - 5 - 6 - 8 - 10:50
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D   KL. 3:10 - 6 - 9
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D VIP   KL. 5 - 8 - 10:50
UNFORGETTABLE KL. 8
FAST AND FURIOUS 8 KL. 9 - 10:10
GOING IN STYLE KL. 5:50 - 8
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 3 - 5:30
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 3:50

GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 5 - 7:40 - 10:30
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D   KL. 6 - 9
UNFORGETTABLE KL. 10:10
STUBBUR STJÓRI ÍSL TAL KL. 5:30
FAST AND FURIOUS 8 KL. 7:40 - 10:30
GOING IN STYLE KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5

EGILSHÖLL
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 4 - 7 - 10
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D   KL. 5 - 8 - 10:50
GOING IN STYLE KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20 - 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 10:10
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D   KL. 5:10 - 8 - 10:50
GOING IN STYLE KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20

AKUREYRI

ÉG MAN ÞIG KL. 5:40 - 8 - 10:15
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 5:10 - 8 - 10:50

KEFLAVÍK

KEYPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

EÐA MEÐ SAMBÍÓ APPINU

Chris
Pratt

Zoe
Saldana

Dave
Bautista

Vin
Diesel

Bradley
Cooper

Kurt
Russell

����
TOTAL FILM

����
THE PLAYLIST

����
USA TODAY

����
EMPIRE

HÖRKU SPENNANDI ÞRILLERHÖRKU SPEHÖHÖRKU SPE

KEYPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Ein besta ævintýramynd allra tíma

����
TIME

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

����
SAN FRANCISCO CHRONICLE

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

TILBOÐ KL 4

SÝND KL. 8

SÝND KL. 3.50, 5.50SÝND KL. 10.25

SÝND KL. 4, 7, 10SÝND KL. 5.50, 8, 10.10

SÝND KL. 3.50

TILBOÐ KL: 3.50

TILBOÐ KL: 3.50

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Á Nýjum Stað 18:00
Spólað yfir hafið 18:00
The Sea Of Trees 17:45
Ghostbusters 20:00
The Shack 20:00
Moonlight 20:00
Genius 22:00
A Monster Calls    22:30
Afterimage   22:30

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

allar upplýsingar 
á www.icecare.is

Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki

endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

Góða skemmtun í bíó

enær

5.MAÍ
Tónleikar
Hvað?  Hvanndalsbræður – 15 ára 
afmælistónleikar 
Hvenær?  22.00 
Hvar?  Græni hatturinn
Fyrir 15 árum hittust þeir Rögn-
valdur, Valur og Summi blindfullir 
í miðbæ Akureyrar og ákváðu 
að það gæti verið ágætis leið til 
að komast á enn fleiri fyllerí að 
stofna hljómsveit. Planið var að 
æfa reglulega og spila sem allra 
minnst opinberlega, strákarnir 
gáfu hljómsveitinni hallærislegt 
nafn og enn hallærislegri hljóm-
sveitarbúninga. Lopapeysur og 
flókahatta. Vinsældir áttu að vera 
ómögulegar fyrir þetta band en 
allt kom fyrir ekki.

Hvað?  Dúndurfréttir 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Valaskjálf
Tónleikar undir yfirskriftinni 
Classic Rock en hljómsveitin mun 
taka mörg helstu verk klassíska 
rokksins eins og henni einni er 
lagið. Led Zeppelin, Pink Floyd, 
Deep Purple, Uriah Heep, David 
Bowie, Bítlarnir, Queen og fleiri 
og fleiri. Sérstakur gestur verður 
Eiríkur Hauksson.

Hvað?  KÓRUS – Vortónleikar 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Aðventkirkjan
KÓRUS er hópur vina, hreyfiafla 
í tónlistar- og myndlistarsenu 
Reykjavíkur sem hittist vikulega 
og syngur og útsetur frumsamda 
tónlist hver eftir annan. Hópurinn 
er allt í senn, kór, hljómsveit, 
söfnuður, kollektíva og költ sem 
býður alla velkomna í ljósvort-
exið. Sungin verða ný verk eftir 
systurnar Gyðu & Kristínu Önnu 
Valtýsdætur, Valgeir Sigurðsson, 

ÓBÓ, Kira Kira, Martein Sindra, 
Elínu Elísabetu, Snorra Hallgríms-
son og stjórnanda kórsins, Pétur 
Ben. Aðgangseyrir er 2.000 krónur 
og rennur til verndarvængja 
KÓRUSAR kirkjunnar og Mengis 
sem hýsa æfingar kórsins.

Hvað?  Fokk LÍN 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Gaukur á Stöng
Telma Huld Jóhannesdóttir komst 
inn í leiklistarnám við skólann 
Cours Florent í París í fyrra. 
Himinlifandi og fullviss um að nú 
væru allir draumar hennar að ræt-
ast sótti hún um lán hjá LÍN. En 
Cours Florent telst ekki lánshæfur 
skóli samkvæmt reglum Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna. LÍN ráð-
lagði henni að afla sér gagna m.a. 
frá Félagi íslenskra leikara máli 
sínu til stuðnings, sem hún gerði, 
en allt kom fyrir ekki og fékk hún 
neitun í annað skiptið. „Computer 
says no.“ Fjölmargir listamenn 
munu stíga á svið og kostar 1.000-
1.500 krónur inn.

Bíó
Hvað?  Spólað 
yfir hafið 
Hvenær?  
20.00 
Hvar?  Bíó 
Paradís
Spólað yfir 
hafið gefur 
áhorfendanum 
einstakt tækifæri 
til að vera fluga á 
vegg í tilveru fólks sem 
er með ástríðu á allt öðru plani 
en „við hin“. Ástríða þeirra – að 
smíða torfærubíla til þess að horfa 
á þá velta og fara í öreindir í hverri 
keppni til þess eins að smíða 
þá aftur – er ekkert annað en 
aðdáunarverð. Í Spólað yfir hafið 
fylgjumst við með því þegar keppt 
er í íslenskri torfæru. Þrátt fyrir að 
í myndinni sé fólk sem lifir fyrir 
bíla þá er myndin ekki um bílana 
heldur fólkið á bak við þá.

Hvað?  Ghostbusters 
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Bíó Paradís
Föstudagspartísýningin er um 
þessa skemmtilegustu og fárán-
legustu gamanmynd síðari tíma. 
Þrír atvinnulausir kennarar í dul-
sálarfræðum setja á stofn drauga-
banaþjónustu. Það getur ekki 
endað nema á einn veg.

Viðburðir
Hvað?  Kristinn Már Pálmason - Kiss 
of Fortune 
Hvenær?  17.00 
Hvar?  Baldursgata 12
Kristinn Már er Keflvíkingur 
og stundaði nám við Myndlista 
og handíðaskóla Íslands 1990-
94 og The Slade School of Fine 
Art, University College London 
1996-98 (MFA). Kristinn Már á 
að baki fjölda einkasýninga auk 
þátttöku í samsýningum og sam-
vinnuverkefnum hér heima og 

erlendis. Hann hefur komið að 
ýmiss konar menningar-

starfsemi og er t.a.m. 
annar stofnenda og 

sýningastjóri Anima 
gallerís í Reykjavík 
2006-2008 og einn 
af stofnendum 
og stjórnarmeð-
limum Kling & 
Bang gallerís.

Hvað?  Hjálp, barnið mitt er 
grænmetisæta 
Hvenær?  17.00 
Hvar?  Kaffi Laugalækur
Matreiðslubók fyrir ráðvillta for-
eldra, vanafasta heimiliskokka, 
fátæka námsmenn og alla aðra 
sem ættu að borða meira græn-
meti. Af því tilefni er slegið til 
útgáfuhófs á hverfiskaffihúsinu 
Kaffi Laugalæk. Forlagið býður 
upp á léttar veitingar, vel valdar 
uppskriftir lesnar upp og farið 
með gamanmál.

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

Torfæruaðdáendur 
ættu að skella sér í Bíó 

Paradís í kvöld.

Hvanndalsbræður halda uppi stuðinu á Græna hattinum í kvöld.
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Átt þú eftir að smakka nýja Síríus rjómasúkkulaðið með saltlakkrísflögum og sjávarsalti? 

Þá átt þú einstaklega gott í vændum. Síríus rjómasúkkulaði. Svo gott.
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Föstudagur

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

GOLFSTÖÐIN

BÍÓSTÖÐIN

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT 2

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 

 
07.00 Simpson-	ölskyldan 
07.25 Kalli kanína og félagar 
07.45 Tommi og Jenni 
08.05 The Middle 
08.30 Pretty Little Liars 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 The Restaurant Man 
11.20 The Goldbergs 
11.40 The Detour 
12.00 Lóa Pind: Bara geðveik 
12.35 Nágrannar 
13.00 Woodlawn 
15.00 Jem and the Holograms 
16.55 Tommi og Jenni 
17.15 Simpson-	ölskyldan 
17.40 Bold and the Beautiful 
18.05 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Martha & Snoop’s Potluck 
Dinner Party  Beittur og fáránlega 
skemmtilegur þáttur í umsjón 
eldhúsdrottningarinnar Mörthu 
Stewart og rapparans Snoop 
Dogg sem eru eins ólík og hugs-
ast getur en eiga það sameigin-
legt að hafa mikið dálæti á mat.
19.40 Asíski draumurinn 
20.15 Run Fatboy Run
21.55 Life of Crime  Gaman-
söm glæpamynd frá 2013 með 
Jennifer Aniston, Mos Def, 
Tim Robbins og �eirum. Frank 
Dawson er vellauðugur fasteigna-
braskari sem hefur ekki lagt neina 
sérstaka áherslu á að vera réttum 
megin við lögin í viðskiptum 
sínum og er frekar illa liðinn af 
mörgum sem hann hefur átt 
viðskipti við. Hjónaband hans og 
eiginkonunnar, Mickey, stendur 
líka á brauðfótum, enda vill Frank 
frekar eyða tímanum með ást-
konu sinni, Melanie.
23.40 Babylon A.D. 
01.20 The 40 Year Old Virgin 
03.15 Horns 
05.15 Rush Hour 
06.00 The Middle

17.30 Mike & Molly 
17.50 2 Broke Girls 
18.15 Anger Management 
18.40 Modern Family 
19.05 Fóstbræður 
19.40 The New Adventures of Old 
Christine 
20.05 Gilmore Girls 
20.50 Silicon Valley 
21.20 Izombie 
22.05 Entourage 
22.35 Fresh o§ the Boat 
23.00 Fóstbræður 
23.35 The New Adventures of Old 
Christine 
23.55 Gilmore Girls 
00.40 Silicon Valley 
01.10 Izombie 
01.50 Entourage 
02.15 Tónlist

12.05 Before We Go 
13.40 St. Vincent 
15.25 Hello, My Name Is Doris 
17.00 Before We Go
18.40 St. Vincent  Bill Murray og 
Melissa McCarthy fara á kostum í 
þessari frábæru gamanmynd frá 
2014. Oliver �ytur ásamt mömmu 
sinni í nýtt hver� og einn af nýju 
nágrönnunum er hinn kæru-
lausi, blanki einbúi Vincent de 
Van Nuys. Mamma Olivers fær 
Vincent til að passa drenginn á 
meðan hún er í vinnunni en Vin-
cent er engin venjuleg barnapía 
og hefur aðrar hugmyndir um 
barnauppeldi en �estir foreldrar. 
20.25 Hello, My Name Is Doris
22.00 The Huntsman: Winter’s 
War  Frábær ævintýramynd með 
Chris Hemsworth og Charlize 
Theron. Myndin segir frá hinni illu 
Ravennu sem á í stríði við systur 
sína sem heitir Freyja en Eric og 
Sara eru hermenn í her sem var 
byggður upp til þess að vernda 
Freyju og þau reyna að vernda 
hana fyrir Ravennu sem hefur 
ekkert gott í huga en í leiðinni 
þurfa þau að kljást við ástina sem 
að þau bera hvort til annars.
23.55 The Informant 
03.25 The Huntsman: Winter’s 
War

15.55 Úr gullkistu RÚV. Út og 
suður 
16.20 Jörðin 
17.20 Landinn 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Pósturinn Páll 
18.16 Kata og Mummi 
18.27 Molang 
18.28 Kóðinn – Saga tölvunnar 
18.30 Jessie 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Miranda 
20.15 Útsvar 
21.30 Poirot 
22.25 Penthouse North 
23.50 Arne Dahl 
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.25 Dr. Phil 
09.05 Chasing Life 
09.50 Jane the Virgin 
10.35 Síminn + Spotify 
12.25 The Voice USA 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Man With a Plan 
14.15 The Mick 
14.40 Speechless 
15.05 The Biggest Loser 
16.35 The Tonight Show 
17.15 The Late Late Show 
17.55 Dr. Phil 
18.35 King of Queens 
19.00 Arrested Development 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 America’s Funniest Home 
Videos 
20.15 The Voice USA 
21.45 The Bachelorette 
23.15 The Bachelorette 
00.00 The Tonight Show 
00.40 Californication 
01.10 Prison Break 
01.55 Secrets and Lies 
02.40 Ray Donovan 
03.25 The Walking Dead 
04.10 Extant 
04.55 The Tonight Show  
05.35 Síminn + Spotify

08.40 PGA Tour  
12.40 Inside the PGA Tour  
13.05 PGA Tour  
17.10 Gol¯ng World  
18.00 PGA Tour  
22.00 Champions Tour Highlights 
22.55 PGA Highlights 

07.05 WBA - Leicester City 
08.50 Southampton - Hull City 
10.35 Borussia Dortmund - Köln 
12.15 Crystal Palace - Burnley 
14.00 Messan 
15.15 Pepsímörkin  
16.40 Formúla 1 - Keppni 
19.05 Inkasso-deildin - Leiknir R. 
og Ke±avík 
21.15 PL Match Pack  
21.45 La Liga Report  
22.15 NBA -Chicago Bulls og 
Boston  Celtics 
00.10 West Ham - Tottenham 
01.50 Premier League Preview

07.00 Ajax - Lyon 
08.40 Celta - Manchester United 
10.20 Premier League World 
10.50 Real Madrid - Atletico 
Madrid 
12.30 Meistaradeildarmörkin 
12.55 Pepsi-deild karla -ÍA og FH 
14.40 Síðustu 20 
15.05 Ajax - Lyon 
16.45 Celta - Manchester United 
18.25 Evrópudeildarmörkin 
18.50 West Ham - Tottenham 
21.00 Teigurinn 
21.50 1 á 1 
22.20 Premier League Preview 
22.50 Bundesliga Weekly  
23.20 Inkasso-deildin - Leiknir og 
Ke±avík 
01.00 Formúla E - Magazine Show 
01.30 NBA -Houston Rockets og 
San Antonio Spurs

07.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveins 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Ævintýraferðin 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Víkingurinn Viggó 
10.11 Zigby 
10.25 Stóri og Litli 
10.38 Brunabílarnir 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveins 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
13.00 Strumparnir 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Ævintýraferðin 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.11 Zigby 
14.25 Stóri og Litli 
14.38 Brunabílarnir 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveins 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
17.00 Strumparnir 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Ævintýraferðin 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Víkingurinn Viggó 
18.11 Zigby 
18.25 Stóri og Litli 
18.38 Brunabílarnir 
19.00 Hótel Transylvanía 2

Svampur 
Sveinsson 
kl. 08.24, 
12.24 og 
16.24

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Bráðfyndnir og stórskemmtilegir þættir fyrir alla fjölskylduna 
þar sem tvö lið þeysast um Asíu í kapphlaupi við tímann og 
freista þess að safna stigum með því að leysa ævintýralegar og 
afar fjölbreyttar þrautir. Liðin eru mönnuð snillingunum Audda, 
Sveppa, Steinda Jr. og Pétri Jóhanni.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
FÖSTUDAGSKVÖLD

LIFE OF CRIME
Gamansöm glæpamynd um vellauðugan fasteignabraskara sem 
hefur ekki lagt neina sérstaka áherslu á að vera réttum megin 
við lögin í viðskiptum sínum og er frekar illa liðinn af mörgum 
sem hann hefur átt viðskipti við. 

Frábær ævintýramynd sem 
segir frá hinni illu Ravennu 
sem á í stríði við systur sína 
Freyju. Aðalhlutverk leika 
Charlize Theron og  Chris 
Hemsworth.

THE HUNTSMAN: 
WINTER´S WAR

MARTHA & SNOOP´S 
POTLUCK DINNER PARTY

Lokaþáttur í umsjón eldhús-
drottningarinnar Mörthu 
Stewart og rapparans Snoop 
Dogg sem eru eins ólík og 
hugsast getur en eiga það 
sameiginlegt að hafa mikið 
dálæti á mat. 

RUN FATBOY RUN
Gamanmynd um ungan mann 
sem ákveður að skrá sig í 
maraþon til þess að ganga í 
augun á fyrrverandi kærustu 
sinni sem hann sveik nokkru 
áður.

Fjölskyldu-mynd

Loka-

þáttur
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*gildir ekki með öðrum tilboðum

20%
afsláttur

utilif. is

KRINGLUNNI SMÁRALIND/

af öllum 
útivistarvörum 
og útivistarfatnaði

Út mánudag*



AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Tilboðsverð

TRAVELQ PRO 285X gasgrill 4,1 Kw, 2 brennarar, 
heildargrillflötur er 54 x 37 cm, JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir.                       

44.995kr.
506600020 
Almennt verð: 59.995 kr.   

TRIUMPH 495 gasgrill, 18,4 kW, 4 aðalbrennarar og hliðarhella, 
heildargrillflötur er 73 x 43 cm, JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ 
grillgrindur úr pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir, áfastur flöskuopnari.

99.995kr.
506600034 
Almennt verð: 119.995 kr.   

LE 485 gasgrill 22,2 kW, 3 aðalbrennarar, innrauður SIZZLE 
ZONE™ hliðarbrennari, innrauður bakbrennari, heildargrillflötur 
er 69 x 46 cm, JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur úr 
pottjárni, i-GLOW™ baklýstir hnappar                       

129.995kr.
506600040 
Almennt verð: 169.995 kr.

52.895kr.

ROGUE R425 gasgrill, 10,6 kW 3 aðalbrennarar, grillgrind  
60 x 45 cm Dual-Level ryðfríar hitadreifigrindur, JETFIRE™ kveikju-
kerfi, WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir.                      

79.995kr.
506600036  
Almennt verð: 99.995kr.  

Tilboðsverð
Tilboðsverð

Tilboðsverð

Tilboðsverð

FRÁBÆRT 
VERÐ! FRÁBÆRT 

VERÐ!

FRÁBÆRT 
VERÐ!

FRÁBÆRT 
VERÐ!

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Tilboðsverð

34.995kr.

89.895kr.

19.895kr.

Q2200 meðfærilegt gasgrill á fótum, 3,51 kW, 12.000 BTU, 
Postulín-glerungshúðaðar grillgrindur úr pottjárni, 39 x 54 cm 
grillflötur, ryðfrír brennari, rafstýrður kveikjurofi, innfellanleg 
hliðarborð, hitamælir í loki, álbakki  fyrir fitu, svart lok                               

49.995kr.
50650003    

Q2200 gasgrill, 3,51 kW, 12.000 BTU, frábært heima 
eða í ferðalagið, postulín-glerungshúðaðar grillgrindur 
úr pottjárni, 39 x 54 cm grillflötur, 10 x 34 cm efri grind, 
ryðfrír brennari, rafstýrður kveikjurofi, innfellanleg 
hliðarborð, hitamælir í loki, álbakki fyrir fitu, svart lok                      

44.995kr.
50650005    

VERÐ!

Q1200 gasgrill, svart. 2,64 kW/h—8.500 BTU ryðfrír 
brennari. Meðfærilegt, frábært heima eða í ferðalagið, 
postulín-glerungshúðaðar grillgrindur úr pottjárni, grillflötur: 
32 x 42 cm, slanga og þrýstijafnari fyrir venjulegan gaskút, 
rafstýrður kveikjurofi, innfellanleg hliðarborð, hitamælir í 
loki, álbakki fyrir fitu.                               

34.995kr.
50650007    

SPRING 300 gasgrill, 11,4 kW. Grillflötur er 3x(21 x 43) 
cm, emileraðar grillgrindur, krómuð efri grind, 3 brennarar, 
hitamælir í loki. Svart eða kremað.

34.995kr.

GRILL
FRÁBÆRT 

VERÐ!

ALGJÖRLEGA 

GRILLUÐ VERÐ 

 Á GRILLUM  

TIL 10. MAÍ

GERUM GÓÐA 
GRILLVEISLU!
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SLÁTTUVÉL M46-125R með 
drifi, ¬órgengis B&S mótor, 1,6 kW, 
sláttubreidd 46 cm, 6 hæða stillingar,  
50 lítra safnpoki            

54.995kr.
53322821 
Almennt verð: 64.995 kr.        

SLÁTTUVÉL GC-PM 46, ¬ór-
gengis mótor, 1,9 kW, sláttubreidd 46 
cm, 9 hæðastillingar, 50 lítra safnpoki    

31.995kr.
748300652 
Almennt verð: 39.995 kr.

SLÁTTUVÉL GC-PM 46 
B&S, sláttuvél með drifi, ¬órgengis 
B&S mótor, 1,65 kW, sláttubreidd 
46 cm, 9 hæðastillingar, 50 lítra 
safnpoki      

43.995kr.
748300654  
Almennt verð: 54.995 kr.   

AQT 33-11 háþrýstidæla 
110 bör, 1300W, 330 l./klst.

13.595kr.
74810231 
Almennt verð: 16.995kr.

20% 
AFSLÁTTUR

til 10. maí

Allar BOSCH 
háþrýstidælur

SLÁTTUVÉL
Turbo Lite 330, 1150 W,  
sláttubreidd 33 cm, sláttuhæð  
10-30 mm, þyngd 6,5 kg        

18.995kr.
53323051      
Almennt verð: 22.995 kr.         

KEÐJUSÖG
GH-EC 1835, 1800W,  
rafmagns, lengd sverðs 35 cm,  
skurðarhraði 13,5 m/s.                   

15.995kr.

GREINAKURLARI
GH-KS 2440 2400W, hámarks sver-
leiki greina 40 mm, hljóðstyrkur 113 dB.                     

17.995kr.

GH-EH 4245, 420W, rafmagns, 
lengd sverðs 51 cm, klippilengd 45 
cm, bil milli tanna 16 mm.             

6.995kr.

TilboðsverðTilboðsverð

NÆR 
980°C 
HITA

Allar vörurnar í  
þessari opnu fást í 
vefverslun BYKO!25% 

AFSLÁTTUR  
AF ÖLLUM 
GARÐ- 
VERKFÆRUM 
*ekki raf- eða bensínknúnum

Tilboðsverð

3
brennarar
3

brennarar
3+23+23

18,4 
kw

18,4 
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18,4 
44brennarar4brennarar4+1



AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Tilboðsverð

Q3200 gasgrill grátt, létt og meðfærilegt gasgrill, 6,35 
kW/h, 21.700 BTU, stór grillflötur, postulín-glerungshúðaðar 
grillgrindur úr pottjárni, hitamælir í loki, 63 x 45 cm grillflötur, 
efri grind: 40 x 11 cm, grill fast á hjólavagni, niðurfellanleg 
hliðarborð, kryddskú�a í hliðarborði, rafstýrður uppkveikjurofi, 
ljós í handfangi, álbakki fyrir fitu, gaskútagrind (hámark 5kg)                                     

69.995kr.
50650021    

TRAVELQ PRO 285X gasgrill 4,1 Kw, 2 brennarar, 
heildargrillflötur er 54 x 37 cm, JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir.                       

44.995kr.
506600020 
Almennt verð: 59.995 kr.   

TRIUMPH 495 gasgrill, 18,4 kW, 4 aðalbrennarar og hliðarhella, 
heildargrillflötur er 73 x 43 cm, JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ 
grillgrindur úr pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir, áfastur flöskuopnari.

99.995kr.
506600034 
Almennt verð: 119.995 kr. 

LE 485 gasgrill 22,2 kW, 3 aðalbrennarar, innrauður SIZZLE 
ZONE™ hliðarbrennari, innrauður bakbrennari, heildargrillflötur 
er 69 x 46 cm, JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur úr 
pottjárni, i-GLOW™ baklýstir hnappar    

129.995kr.
506600040 
Almennt verð: 169.995 kr.

MONARCH 320MONARCH 320 8,8 kW, eldunarsvæði: 3350 cm22. 
Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. Ryðfrítt Flave-R-WaveTM

eldunarkerfi. Þrír ryðfríir Dual-TubeTM brennarar. Linear-FlowTM

stillanlegir gaskranar. Sure-LiteTM elektrónískt kveikikerfi. Deluxe 
Accu-TempTM hitamælir í loki.

52.895kr.
50657510 
Almennt verð: 62.895kr.

ROGUE R425 gasgrill, 10,6 kW 3 aðalbrennarar, grillgrind  
60 x 45 cm Dual-Level ryðfríar hitadreifigrindur, JETFIRE™ kveikju-
kerfi, WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir.   

79.995kr.
506600036  
Almennt verð: 99.995kr.  

Tilboðsverð
Tilboðsverð

Tilboðsverð

Tilboðsverð

FRÁBÆRT 
VERÐ! FRÁBÆRT 

VERÐ!

FRÁBÆRT 
VERÐ!

FRÁBÆRT 
VERÐ!

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Tilboðsverð

GEM 320 gasgrill, 6,9 kW, eldunarsvæði: 2774 cm2.  
Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. Ryðfrítt Flave-R-
WaveWaveTM eldunarkerfi. Þrír ryðfríir brennarar. Linear-Flow eldunarkerfi. Þrír ryðfríir brennarar. Linear-FlowTM

stillanlegir gaskranar. Sure-LiteTM elektrónískt kveikikerfi. 
Accu-TempTM hitamælir í loki.

34.995kr.
50657521 
Almennt verð: 42.895kr.

BARON 490BARON 490 gasgrill, ®órir 11,4 kW Dual-Tubegasgrill, ®órir 11,4 kW Dual-TubeTM  aðalbrennarar, aðalbrennarar, 
2,7kW hliðarbrennari + 4,4kW aftari grillteinsbrennari, eldunarsvæði: 
4155 cm2. Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. Ryðfrítt Flave-R-
WaveTM eldunarkerfi. Linear-FlowTM stillanlegir gaskranar. Sure-LiteTM

elektrónískt kveikikerfi. Deluxe Accu-TempTM hitamælir í loki. 

89.895kr.
50657488 
Almennt verð: 105.895kr.

PORTA-CHEF gasgrill, einn 4,1 kW ryðfrír brennari, 
eldunarsvæði: 46 x 31 cm. Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. 
Ryðfrítt Flave-R-WaveRyðfrítt Flave-R-WaveTM eldunarkerfi. Sure-Lite eldunarkerfi. Sure-LiteTM kveikikerfi.  kveikikerfi. 
Accu-TempTM hitamælir í loki.

19.895kr.
50657524 
Almennt verð: 23.895kr.

Q1200 gasgrill, svart. 2,64 kW/h—8.500 BTU ryðfrír 
brennari. Meðfærilegt, frábært heima eða í ferðalagið, 
postulín-glerungshúðaðar grillgrindur úr pottjárni, grillflötur: 
32 x 42 cm, slanga og þrýstijafnari fyrir venjulegan gaskút, 
rafstýrður kveikjurofi, innfellanleg hliðarborð, hitamælir í 
loki, álbakki fyrir fitu.                               

SPIRIT E310 gasgrill, svart, 9,4 kW/h, 32.000 BTU 3 
ryðfríir brennarar, stór grillflötur, postulín-glerungshúðaðar 
grillgrindur úr pottjárni, hitamælir í loki, 61 x 45 cm grillflötur, 
efri grind: 61 x 12 cm. Fjögur hjól eru á grillinu og hægt er að læsa 
tveim þeirra, niðurfellanleg hliðarborð, kryddskú�a í hliðarborði. 
Innfeldur hitamælir er í loki.                                     

79.995kr.
50650008    

SPRING 300 gasgrill, 11,4 kW. Grillflötur er 3x(21 x 43) 
cm, emileraðar grillgrindur, krómuð efri grind, 3 brennarar, 
hitamælir í loki. Svart eða kremað.

34.995kr.
50686930/1 
Almennt verð: 49.995kr.    

GRILLALGJÖRLEGA 

GRILLUÐ VERÐ 

 Á GRILLUM  

TIL 10. MAÍ

GERUM GÓÐA 
GRILLVEISLU!
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SLÁTTUVÉL M46-125R með 
drifi, ®órgengis B&S mótor, 1,6 kW, 
sláttubreidd 46 cm, 6 hæða stillingar,  
50 lítra safnpoki            

54.995kr.

SLÁTTUVÉL GC-PM 46, ®ór-
gengis mótor, 1,9 kW, sláttubreidd 46 
cm, 9 hæðastillingar, 50 lítra safnpoki    

31.995kr.

SLÁTTUVÉL GC-PM 46 
B&S, sláttuvél með drifi, ®órgengis 
B&S mótor, 1,65 kW, sláttubreidd 
46 cm, 9 hæðastillingar, 50 lítra 
safnpoki      

43.995kr.

AQT 33-11 háþrýstidæla 
110 bör, 1300W, 330 l./klst.

13.595kr.
74810231 
Almennt verð: 16.995kr.

20% 
AFSLÁTTUR

til 10. maí

Allar BOSCH 
háþrýstidælur

SLÁTTUVÉL
Turbo Lite 330, 1150 W,  
sláttubreidd 33 cm, sláttuhæð  
10-30 mm, þyngd 6,5 kg        

18.995kr.

KEÐJUSÖG
GH-EC 1835, 1800W,  
rafmagns, lengd sverðs 35 cm,  
skurðarhraði 13,5 m/s.                   

15.995kr.
74830033                         
Almennt verð 19.995 kr.                                      

GREINAKURLARI
GH-KS 2440 2400W, hámarks sver-
leiki greina 40 mm, hljóðstyrkur 113 dB.                     

17.995kr.
74830044 
Almennt verð 25.995 kr.

HEKKKLIPPUR
GH-EH 4245, 420W, rafmagns, 
lengd sverðs 51 cm, klippilengd 45 
cm, bil milli tanna 16 mm.             

6.995kr.
74830003  
Almennt verð: 9.995 kr.                                   

TilboðsverðTilboðsverð

NÆR 
980°C 
HITA
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Allar vörurnar í  
þessari opnu fást í 
vefverslun BYKO!25% 

AFSLÁTTUR  
AF ÖLLUM 
GARÐ- 
VERKFÆRUM 
*ekki raf- eða bensínknúnum

Tilboðsverð

+2



Það mun allt ganga upp
Elsku Hrúturinn minn, þú ert alveg á fullu að 
klára málin og ganga frá vetrinum. Og þó að 
þú hafir áhyggjur og kvíðir því að hlutir gangi 
ekki upp og að þú náir ekki fram hinu eða 
þessu fyrir sumarið þá er það tóm vitleysa. 
Það er eins og allt gangi upp sem þú sérð fyrir 
þér því þú hugsar í lausnum eins og enginn sé 
morgundagurinn. Hafðu á hreinu að þú getur 
ekki stjórnað því hvað aðrir gera og þó að þú 
takir fólk í kringum þig nærri þér, þá verður þú 
að læra að sleppa tökunum og biðja lífið að 
leysa þessi vandamál þér í hag. Sumarið á það 
til að fara í taugarnar á þér, því þú þarft alltaf 
að sjá hvernig þetta liggur allt saman. En AÐ 
SLAKA Á, með stórum stöfum, er eina planið 
sem ég myndi vilja að þú settir þér. Ástin er 
þér svo mikilvægur þáttur og til þess að efla 
ástina þarft þú að gera það fyrir þá sem þú 
elskar sem þú vilt að þeir geri fyrir þig. 

Mottó: Ég er snillingur í að elska.

Spáin gildir fyrir maí
Lengri útgáfa af stjörnuspá á  
visir.is/SiggaKlingMaíspá Siggu Kling

21. mars–19. apríl
Hrúturinn

20. apríl–20. maí
Nautið

21. maí–20. júní
Tvíburinn Krabbinn

23. júlí–22. ágúst
Ljónið

23. ágúst–22. september
Meyjan

23. september–22. október
Vogin

23. október–21. nóvember
Sporðdrekinn

22. nóvember–21. desember
Bogmaðurinn

22. desember–19. janúar
Steingeitin

20. janúar–18. febrúar
Vatnsberinn

21. júní–22. júlí

19. febrúar–20. mars
Fiskarnir

Spáin birtist fyrsta föstudag hvers mánaðar

Ást og umhyggja í kortunum
Elsku Nautið mitt, það er svo spennandi kitl í 
maganum hjá okkur nautunum núna og það 
er eins og þú sért að sjá endinn á einhverri 
dásamlegri bíómynd því þú ert svo spennt. 
Þú ert með marga bolta á lofti og núna þarftu 
bara að ákveða þig, hvaða diskó þú ætlar að 
taka og með hverjum þú ætlar að dansa. Vinir 
og manneskjur sem þú þekkir lítið sem ekk-
ert munu koma þér á óvart með umhyggju 
og ást.
Það sem þú ert búið að vera að klóra þér í 
kollinum yfir síðan í byrjun janúar, hvernig 
þetta mun ganga allt saman, er núna að 
renna upp fyrir þér eins og ljós og þú sérð að 
það var tilgangur með öllu amstrinu.
Ef þú ert á framabraut og langar í spennandi 
tilboð þá er það að gerast – bara meðan þú 
ert að lesa þessa spá. Þú ert algerlega ómót-
stæðilegt fyrir hitt kynið því hin blíða stjarna 
Venusar er náttúrulega stjarnan þín. 
Mottó: Sól, sól skín á mig.

Gefðu Excel pásu
Elsku spennandi Tvíburinn minn. Það er í 
eðli þínu að vakna í maí og fara svo að sofa 
í september, um leið og náttúran fer á flug 
í kringum þig þá færðu þennan ofurkraft 
sem hjálpar þér að ryðja í burt öllu sem var 
að drepa þig úr áhyggjum fyrir nokkrum 
mánuðum.
Þú ert búinn að vera svo sterkur síðustu 
fjóra mánuði og ganga í gegnum svo mikið 
en núna sé ég að þú fagnar eins og enginn 
sé morgundagurinn! Það er mikil spenna í 
ástinni og það er algerlega í þínum höndum 
hvort þú býrð til drama eða dásamlega sögu 
úr henni.
Dásemdarplánetan Merkúr er að dansa í 
kringum þig og sá kraftur mun hjálpa þér 
með orð en það magnaðasta í lífinu að 
mörgu leyti er einmitt að vera orðheppinn. 
Slepptu öllum plönum sem tengja þig við 
Excel, hentu þér út í frjálst fall því lífið bíður 
eftir þér. Mottó: Sumarið er tíminn.

Tvistaðu inn í sumarið
Elsku Krabbinn minn. Maí er tíminn sem þú 
lokar afskaplega mörgu og hreinsar í kringum 
þig eins og það væru að koma jól. Þú leiðréttir 
það sem þér finnst þú hafir gert rangt og þú 
stendur með pálmann í höndunum. 
Þessi mánuður er svo mikilvægur því hann 
er undirbúningur fyrir sumarpartíið þitt. Ef 
þér finnst eins og það sé eitthvert áhyggju-
hreiður í lok maí þá er það bara vegna þess 
að þú ert ekki alveg búinn að segja það sem 
þú vildir eða klára það sem þú nauðsynlega 
þarft að gera til þess að sál þín skíni eins og 
regnboginn!
Þú átt eftir að njóta svo mikillar velgengni 
og munt leyfa svo mörgum öðrum að njóta 
hennar með þér, þess vegna ert þú hin dá-
samlega minning í hugum fólks.
Um leið og júní kemur inn þá tekur þú til við 
að tvista, skapar bestu sumarpartíin og ferða-
lögin og munt elska ástina. 
Mottó: Hamingjan er systir mín.

Hræðsla breytist í gleði
Elsku hjartans Meyjan mín, að vera sátt við 
sjálfa sig er aðalatriðið og það er nákvæmlega 
sá tími sem þú ert að fara inn í. Reiðin hverfur 
og kærleikurinn vex og þú hefur þá orku að 
geta sagt með friði við alla hvernig þú vilt 
hafa hlutina án þess að vekja reiði eða öfund-
sýki í kringum þig. Þú sérð hlutina í miklu 
bjartara ljósi og einkunnarorð þín verða: „Ég 
hef engu að tapa en allt að vinna!“
Þér finnst eins og allt rusl hafi verið skorið 
undan þér og þú færist nú nær lífsgleðinni 
hratt og örugglega. Þú sérð að í kringum þig 
eru hlutirnir svo miklu betri en þú ákvaðst 
að þeir væru, hræðsla breytist í gleði og þú 
hættir að tala neikvætt við sjálfa þig og aðra 
og breytir gjörðum þínum samkvæmt því. 
Þú ert að kynnast nýju fólki og í þeirra huga 
ertu maríulaxinn sjálfur, einstök, traust og 
skapandi. Leyfðu nýju fólki að koma til þín. 
Ef það væri eitthvert merki sem ég gæti ekki 
verið án þá er það Meyjan.
Mottó: Meyjan er magnari, svo magnaðu upp 
gleði.

Alltaf aðeins á undan
Elsku Vogin mín, þú ert svo dásamlega til í 
lífið og vilt að það gangi allt upp hjá öllum 
í kringum þig. Í þessari orku áttu það til að 
detta á hausinn því þú manst ekki að þú þarft 
að standa með sjálfri þér, vera þinn besti 
vinur og byggja þig upp eins og þú værir á 
sjálfseflingarnámskeiði. Hamingjan bankar 
ekki upp á bara rétt si svona, þú býrð hana til 
með orðum, gjörðum og hugsunum.
Þú verður að vera viðbúin því að það er 
enginn sem hjálpar þér að ná árangri. Þú þarft 
að hafa trú á þínu verkefni sem lífið er og láta 
þig vaða í þá starfsemi. Þú hefur svo mikla 
yfirburði í útgeislun, fegurð og smartheitum 
að það er einhvern veginn lykilorðið að þínu 
lífi.
En ef biturð og reiði skyggja á huga þinn þá 
færðu ekki þessa stórkostlegu upplifun sem 
ég er að skila til þín. Þegar þú varst ung hugs-
aðir þú öðruvísi en annað fólk, þú ert alltaf 
eitthvað á undan. 

Mottó: Nú eða aldrei!

Þú átt gott karma skilið
Elsku Sporðdrekinn minn! Þú ert svo athyglis-
verður að heimurinn er heppinn að eiga 
þig. En þú þarft að reyna að vera óttalaus og 
hugrakkur, sem er í raun sama orðið, því þú 
geislar af svo líkamlegu aðdráttarafli og ert 
sannkallaður orkubolti! En þú ert aldrei nógu 
sáttur við útlit þitt, líkama eða þú getur eigin-
lega alltaf fundið þér eitthvað til foráttu. Þú 
verður að fatta að þú ert samt engum líkur, 
því þú ert bæði svo skemmtilegur og svo 
kryddarðu allt með svo dásamlegum húmor.
Þú ert náttúrlega forystusauður og til þess að 
það gangi vel þarftu að skilja að þú ert númer 
eitt, tvö og þrjú. En það er eins og þú þarfnist 
staðfestingar á því hversu hæfileikaríkur og 
heillandi þú ert.
Þú ert í rosalegri orku til að ná fram óskum 
þínum, ekki gefa neinn afslátt því að útkoman 
sem þú færð er vegna þess að þú ert búinn 
að vera góður við fólk. Fröken Karma er að 
gefa þér ávísanir og útkomu sem þú átt svo 
sannarlega skilið. 
Mottó: Lífið er yndislegt.

Bjartsýni í morgunmat
Elsku Bogmaðurinn minn, það er eitthvað 
svo margt sem þig langar til að sjá í lífinu og 
ef þú værir að horfa á sjónvarp vissirðu ekki 
alveg hvaða rás þú vildir kveikja á! Þú þarft 
að muna að þú átt enga óvini og ef þú missir 
máttinn vegna annarrar manneskju sem þér 
finnst að hafi gert þér eitthvað þá verðurðu 
ekki hamingjusamur.
Ef þú færð í hjarta þitt að lífið sé ekki að 
gerast eins og þú vilt að það eigi að gerast 
er það pottþétt vegna þess að þér finnst að 
önnur manneskja en þú sjálfur sé að stjórna 
lífi þínu. Þú ert sú manneskja sem vill gera 
öllum til hæfis, en samt vita allt sem er rétt 
og rangt. Í þessari orku sem þú ert í núna, 
þarftu svolítið að gefast upp.
Þú ert svo rosalega næmur fyrir öllu í lífinu, 
bæði hinu góða og hinu ljóta. Og markmið 
þitt er að sætta þig við allar hliðar lífsins 
því að allt er þetta bara skoðun á fólki og 
þín skoðun er til fyrirmyndar, en spyrðu 
samt aðra ráða og trúðu því að þú sért ekki 
alheimsyfirvald.
Mottó: Ég borða bjartsýni í morgunmat.

Dásamlegt sumar fram undan
Elsku hjartans Steingeitin mín, nú er að duga 
eða drepast – með hverjum ætlarðu að halda 
og með hverjum ætlarðu að lifa? Það er 
svo mikilvægt þegar árið er hálfnað hjá þér, 
elskan, að vita hvað skiptir mestu máli.
Þú ert ekki sú týpa sem getur látið þig berast 
með straumnum eins og Fiskarnir, heldur 
þarft þú að hafa stefnu í öllum þáttum og 
hafa sýn yfir alla möguleikana sem þú hefur. 
Núna getur þú ekki treyst á guð og lukkuna 
eins og maður segir, heldur bara á orkuna, 
hugsanir þínar og orð. Það er enginn sem 
getur feykt þér burtu frá þinni stefnu nema 
þú hafir gert of mikla vitleysu, og þú veist 
hvað ég er að tala um.
Hins vegar er tíminn núna til að standa upp 
og berja sér á brjóst og segja: „Ég er Steingeit 
og ég redda þessu“. Þetta er dásamlegt sumar 
sem bíður þín og þú andar léttar eftir nokkra 
daga. Ástin er í kringum þig ef þig langar til að 
hafa hana. Þú hefur keppnisskapið til að sigra, 
en ef þér leiðist þá ertu á rangri braut.

Mottó: Ég þori og þrífst á því.

Gefðu hamingjunni séns
Elsku Vatnsberinn minn, þér finnst innst inni 
eins þú sért að slaka á og það getur vel verið, 
en hin ótrúlega orka sem umlykur þig er að 
sýna þér að þú ert sannur sigurvegari. Þú þarft 
að steinhætta að vorkenna fólki í kringum þig; 
orðið „vorkunn“ er bæði ljótt og lítið. Um leið 
og þú fattar að það ert bara þú sem þarft að 
lyfta vængjunum og verða hamingjusamur þá 
fylgja hinir eftir.
Þú ert tilfinningaríkasta og fallegasta merkið 
og vilt öllum svo vel. En á meðan þú gleymir 
að setja styrk undir sjálfan þig getur þú ekki 
veitt neinum öðrum styrk. Þú ert með svo 
sterkar tilfinningar til að skoða hvernig öðrum 
líður og hefur líka svo góð ráð varðandi allt 
sem er að gerast hjá öllum í kringum þig.
En þú þarft að tala við þig beint og segja: „Ég 
ráðlegg mér að vera eins hamingjusamur og 
ég get,“ því annars missirðu orkuna. 
Þú vilt líka hafa svo mikinn sjálfsaga að það 
getur verið þreytandi svo hættu því og leyfðu 
lífinu bara að gerast. 

Mottó: Ég vil, get og skal eða GÆS.

Þú ert fyrirmynd
Elsku Fiskurinn minn, það mun þvílík róman-
tík fylgja þér inn í sumarið, þú átt eftir að 
elska gamlar myndir og gömul lög og allt 
sem minnir þig á hið gamla og góða. „Lad det 
swinge lad det rock’n roll“ er aflið sem þú 
ferð með inn í þetta sumar. Fyrir utan þennan 
eiginleika áttu það líka til að láta fólk tæta þig 
smá í sundur og gera lítið úr því hvað þú ert 
mikill rómantíker. Þú ert að fara inn í þennan 
tíma eins og þú sért DJ í þinni eigin rokkóperu 
og þurfir að senda út kraft og lög sem þér 
finnst eiga að vera spiluð í þínu lífi.
Það er enginn að dansa þetta atriði eins og 
þú, elskan mín, því þú ert með einstakt hlut-
verk í þessu leikriti sem heitir líf. 
Þú ert svo tilfinningaríkur að þú gætir dáið 
úr tilfinningasemi og ef þú værir blóm þá 
myndir þú skyggja á alla aðra. Með þessu 
verður þú skilja að þú ert fyrirmynd fyrir öll 
hin blómin til þess að verða stærri, betri og 
fallegri.

Mottó: Þeir síðustu eru ekki fyrstir svo syntu 
af stað!

Leyfðu þér að njóta
Elsku Ljónið mitt, nú er loksins þinn tími svo 
sannarlega kominn til að skína! Ég er búin að 
vera að senda þér hin ýmsu erfiðu skilaboð í 
gegnum síðustu spár, það má segja að ég hafi 
lamið í þig til að reyna að vekja þig. Þú ert hin 
stórkostlega orka sem getur látið okkur hin 
alveg frjósa ef þú lyftir hramminum, og hin 
tilfinningasama orka sem getur verið í öllum 
tóntegundum á sama tíma. Þú hefur svo 
magnaða hæfileika en þarft að velja hvað þú 
vilt í raun gera og þú getur bjargað öllu sem 
þú vilt með því bara að spyrja sjálft þig, hvað 
gerir mig hamingjusamt?
Það lítur út fyrir að orkan sem þú ert að fara 
inn í sé eins og endurgreiðsla frá skattinum, 
fjármálin koma þér á óvart og þú getur 
leyft þér meira og verið jákvæðari gagnvart 
peningum en þú hefur áður getað.
Þú átt eftir að nýta þér þessa orku og kannski 
eyða of miklu, en þar sem það veitir þér gleði 
skaltu bara leyfa þér að njóta án nokkurrar 
eftirsjár! 
Mottó: Ef ekki væru ljón þá væri ekki líf-
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ER MOSI
Í GRASINU?

599kr

Allt fyrir grasflötina Garðplöntusalan er hafin

4.990kr
10205047

Mosaeyðir
5 kg

1.790 1.790 1.790 1.790 kr1.790 1.790 kr1.690 kr1.690 kr

1. Notum mosaeyðir eða tætum,  
 rökum eða klórum    
 mosann í grasflötinni.
2. Berum grasáburð á grasflötina.
3. Berum kalkáburð á grasflötina.

4. Sáum grasfræi í sárin.
5. Gott að blanda grasfræi saman   
 við úrvals gróðurmold áðuren sáð er.
6. Munum að vökva vel. Græn og falleg  
 grasflöt eftir 2-3 vikur.

Garðplöntusalan er hafin

4.990kr

Mosaeyðing í grasflöt

4.990
Mosaeyðir
5 kg
Mosaeyðir
5 kg
Mosaeyðir

Vilmundur verður í Skútuvogi á laugardaginn

Vilmundur Hansen, garðyrkjufræðingur 

verður með kaffispjall í Skútuvogi um mosa í 

grasflötinni í Kaffi Garði kl. 11:30 og gefur svo 

góð ráð í Blómavali til kl. 16.

1.299kr
1.790 kr1.790 kr

Grasfræ
1 kg

999kr

1.290kr999kr

Jarðarberja-
plöntur, 3 stk.

SnædrífaSnædrífaGljámispillGljámispill

1.590kr
5087660

Graskorn
5 kg

999kr
5087658

Kalkkorn
5 kg

Mold
10 ltr

Garðplöntusalan er hafinGarðplöntusalan er hafin

1121101211218434

10260732
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Farðu inn á Glamour.is og fáðu daglegar 
fréttir úr heimi hönnunar, lífsstíls og tísku.

� Facebook � Instagram � Twitter 

GLAMOUR

Ferköntuð sólgleraugu þykja sérlega 
flott núna. NORDICPHOTOS/GETTY

Stórar gleraugnaumgjarðir víkja nú fyrir þeim minni. NORDICPHOTOS/GETTY

Þessi gleraugu frá Acne Studios eru ein-
staklega töff. NORDICPHOTOS/GETTY

Þessi gleraugu frá Balenciaga minna 
óneitanlega á tíunda áratug seinustu 
aldar.  NORDICPHOTOS/GETTY

Bella Hadid skartaði þessum sól-
gleraugum á djamminu í lok apríl. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Fatahönnuðurinn Hildur Yeoman 
og styrktarfélagið Göngum saman 
hafa nú tekið höndum saman en 
Hildur hefur hannað fatalínu til 
styrktar félaginu sem fór í sölu í 
verslun Hildar á Skólavörðustíg í 
gær. Um er að ræða boli, tösku og 
peysu með fallegu prenti fyrir stóra 
sem smáa, konur og karla. Göngum 
saman fagnar tíu ára afmæli um 
þessar mundir og samstarfið er einn 
liður í þeim afmælisfagnaði. Við 
hvetjum alla til að kíkja á útkomuna 
og styrkja í leiðinni gott málefni.

Hildur Yeoman hannar fyrir Göngum saman

Nú er kominn tími til að setja upp sólgleraugu en 
andi tíunda áratugarins svífur yfir vötnum þegar 
kemur að straumum og stefnum í sólgleraugna-
tískunni þetta árið. Samkvæmt tískuspekúlöntum 
eiga þau núna að vera í minni kantinum, ferköntuð 
með svörtu eða lituðu gleri. Gul, rauð eða bleik, 
helst kringlótt eða með svokölluðu flugstjóra-sniði 
(„aviator“). Skemmtilegar nýjungar sem tilvalið er 
að prófa sig áfram með. Hér kemur smá innblástur.

Sólgleraugu

Þessi gleraugu sáust á tískupallinum 
hjá Balenciaga. NORDICPHOTOS/GETTY

Sól-
gleraugu með 

lituðu gleri, svo sem gulu og bleiku, eru afar vinsæl um þessar myndir.  
NORDICPHOTOS/

GETTY

SUMARSINS
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TÆKJADAGAR

ELLINGSEN
Kynning á BRP tækjum 5.-13. maí

200.000.-kr
aukAhlutapakki fylgir
öllum snjósleðum og
FJÓR- OG SEXHJÓLUM

NÁNARI UPPLYSINGAR
tr@ELLINGSEN.IS / arnarm@ELLINGSEN.IS

Kerra fylgir
öllum keyptum

sæþotum



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, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@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

HÁRGREIÐSLUMAÐUR
Sverrir Diego

PLAY FOLLOW

Föstudagsplaylista Lífsins má einnig finna  
á Spotify undir notandanafninu Vísir.

Síðan hittumst við aftur SSSól
Garden Party Mezzoforte
All Night Long  Lionel Richie
Volare  Gipsy Kings
Kiss  Prince
Don’t Stop ’Til You Get Enough  Michael Jackson
The Rhythm of the Night  Corona
Born Slippy  Underworld
Ode To My Family  The Cranberries
(I’ve Had) The Time of My Life  Bill Medley, Jennifer Warnes

LAG FLYTJANDIFöstudags-
playlisti 
Lífsins

Stuðboltinn Sverrir Diego setti saman föstudagslagalista 
Lífsins að þessu sinni. Það er greinilegt að gömlu og góðu 
partílögin eiga hug hans og hjarta.

   www.forlagid.is  |  Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39

Metsölulisti

Eymundsson

Barnabækur - 26. apríl - 1. maí

1.

MetsölulistiEymundssonBarnabækur - 26. apríl - 1. maí

2.

MetsölulistiEymundsson
Barnabækur - 26. apríl - 1. maí

4.

Metsölulisti

Eymundsson

Barnabækur - 26. apríl - 1. maí

5.

Sumarið  
er tíminn!

Eitthvað fyrir  

     alla krakka
V ið erum á búnir að 

vera í mikilli veg-
ferð í vetur. Platan 
heitir Eldraunir og 
ber nafn með rentu. 
Það hefur verið tölu-

vert svartnætti hjá okkur í hljóm-
sveitinni og við sem band leituðum 
til sálfræðings sem hjálpaði okkur 
að vinna saman. Þess vegna er þetta 
erfiðasta platan okkar en jafnframt 
sú auðveldasta,“ segir Birgir Jónsson, 
trommari þungarokkshljómsveitar-
innar Dimmu, en hljómsveitin mun 
gefa út sína þriðju plötu um miðjan 
mánuðinn.

Birgir segir að það sé enginn 
skömm eða tabú að leita sér hjálp-
ar með andleg veikindi. Lífið geti 
verið erfitt og bitið fast. „Ef maður 
fótbrotnar fer maður til læknis, 
ef maður vill léttast fer maður til 
einkaþjálfara o.s.frv. Af hverju ekki 
að tala við einhvern sem getur 
hjálpað manni að koma kollinum í 
lag. Það er ekkert að því að leita sér 
aðstoðar.“

Hann segir að eftir meðferðina 
séu hljómsveitarmeðlimir nán-
ari en áður og sálfræðitímarnir 
hafi lagað stöðuna innan Dimmu 
mikið. „Það er gott að tala um hluti 
og það er gott að leita sér hjálpar. 
Þegar menn eru að kljást við lífið 
sem hefur allan sinn farangur þá 
getur verið erfitt að fá hugmyndir 
eða annað skotið niður, sem kemur 
ekkert endilega samstarfinu okkar 
við. Hjartað er oft lagt á borðið í 
æfingahúsnæðinu og það getur 
verið tilfinningalega erfitt að vera í 
hljómsveit.“

Lagið Rökkur fjallar um þung-
lyndi og það örþrifaráð sem sjálfs-

morð er. Fyrir skömmu féll góð-
vinur hljómsveitarinnar frá fyrir 
eigin hendi. Birgir segir að Dimma 
hafi viljað setja lagið út til minn-
ingar um drenginn, sem sjálfur 
var efnilegur rokksöngvari. „Við 
ræddum heillengi um hvort fólk 
myndi misskilja og að við værum 
að reyna að vekja athygli á plöt-
unni vegna þessa hræðilega máls. 

En við vorum sammála um að ef 
það væru 1.000 manns sem myndu 
níða okkur og það yrði til þess 
að einn myndi leita sér hjálpar 
þá væri tilganginum náð. Á mið-
vikudag fengum við svo skilaboð 
frá einstæðri móður sem sagðist 
vera búin að stara lengi inn í svart-
nættið en alltaf bitið á jaxlinn fyrir 
börnin sín. Hún heyrði lagið, las 
skilaboðin og leitaði sér aðstoðar.  
Þ á  v a r ð  m a ð u r  s t o l t u r . 
Textarnir okkar eru svolítið um 
okkar innri baráttu og okkur leið 
vel í köldu hjörtunum við að fá þessi 
skilaboð,“ segir Birgir. 
benediktboas@365.is

Eldraunir Dimmu

Hljómsveitarmeðlimir Dimmu hafa sjálfir verið að glíma við andlegan þunga 
og leituðu sér aðstoðar í vetur. Vegferð þeirra var löng og ströng en þeir eru 
orðnir nánari núna. MYND/ÓLÖF ERLA

Ný plata með 
Dimmu er væntan-
leg í maí. Birgir 
Jónsson, tromm-
ari, segir að platan 
sé jafnframt auð-
veldasta plata sem 
hljómsveitin hafi 
gert en vegferðin 
hafi verið dimm og 
drungaleg.

ÞUNGUR MAÍMÁNUÐUR
HAM, Dimma og Sólstafir munu 
gefa út plötu í maímánuði og 
stutt er síðan Skálmöld gaf út 
sína plötu. „Við töluðum okkur 
reyndar ekki saman,“ segir Birgir 
og hlær. „Það vilja kannski allir 
koma bara með nýtt og ferskt 
efni á Eistnaflug. Sólstafir eru 
reyndar í stærra dæmi erlendis 
en við vildum allavega koma 
með nýtt efni á hátíðina sem 
hefur aldrei verið stærri og 
betri. Það er mikið að gerast í 
íslensku þungarokki og sjálfur 
er ég mjög spenntur fyrir HAM 
plötunni. Hún lofar góðu.“ 

Á MIÐVIKUDAG 
FENGUM VIÐ SVO 

SKILABOÐ FRÁ EINSTÆÐRI 
MÓÐUR SEM SAGÐIST VERA 
BÚIN AÐ STARA LENGI INN Í 
SVARTNÆTTIÐ EN ALLTAF 
BITIÐ Á JAXLINN FYRIR BÖRNIN 
SÍN. HÚN HEYRÐI LAGIÐ, LAS 
SKILABOÐIN OG LEITAÐI SÉR 
AÐSTOÐAR.

5 .  M A Í  2 0 1 7   F Ö S T U D A G U R42 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



TVÖFÖLD

ÁNÆGJAÁNÆGJA

PIPA
R

\
TBW

A
 • SÍA

 • 171325

MEÐ TVEIMUR STERKKRYDDUÐUM 
ZINGER-KJÚKLINGABRINGUM, TVEIMUR 
OSTSNEIÐUM, KÁLI, CHILLI-KRYDDSÓSU

OG FUNHEITRI SUPER CHARGER SÓSU.

ÁNÆGJAÁNÆGJA

MEÐ TVEIMUR STERKKRYDDUÐUM 
ZINGER-KJÚKLINGABRINGUM, TVEIMUR 

STACKE

NÝTT!

1.899 KR.
ZINGER STACKER, 
FRANSKAR, GOS 
OG PRINS XTRA

1.299 KR.

I T ,S  F I N G E R  L I C K I N
,  G O O D



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Þú ert grannur maður. Hví 
tekur þú svo mikið pláss?“ 
Hún var kurteis en ákveð-

in. Við sátum í neðanjarðarlest. 
Sæti af skornum skammti. Hann 
sat útbreiddur og gleiður. Hrút-
breiddur. Líkt og margir aðrir 
karlar í lestinni. Svo grunlaus og 
gleiður að gengið var á fótapláss 
beggja sessunauta. Þessi elska.

Plássfrekir karlar eru þekkt 
vandamál í fjölmörgum lestar-
kerfum. Þeir taka það pláss sem 
þeir vilja. Sitt eigið og annarra. 
Það er ekki illa meint. Það er 
ekki yfirlagður yfirgangur. Það 
er hugsunarlaus hegðun.

Konum er gjarnan sagt að 
taka meira pláss. Ekki bara í 
lestarkerfum heldur samfélag-
inu öllu. Þannig er unnið gegn 
síendurteknum skilaboðum um 
stilltu stúlkuna. Hógværu prúðu 
stelpuna. Dömuna. Kvenmann-
inn sem tekur ekki pláss.

Sex ára frænka vill styttra 
hár. Það þykir sumum óheppi-
legt. Stúlkan sé sæt síðhærð. 
Vissulega er hún guðdómlega 
fögur. En aðallega er hún greind 
og góðhjörtuð. Hún hefur líka 
kjark til að taka sjálfstæðar 
ákvarðanir. Það er ekki hennar 
hlutverk að vera sæt. Það er 
ekki hennar hlutverk að taka 
lítið pláss. Hún skal nota allt 
sitt pláss. Vera það sem hún 
ákveður að vera. Velja sitt hlut-
verk.

Gjarnan er rætt um pláss. 
Mikið pláss og lítið pláss. 
Mikilvægi þess að taka pláss. 
Fullnýta eigið svigrúm. Stækka 
og blómstra. En förum varlega. 
Troðum ekki á annarra tám. 
Tökum ekki annarra pláss. Því 
ef rétt er með farið, er nóg pláss 
fyrir alla.

Pláss

Hildar 
Björnsdóttur

BAKÞANKAR

bæklingur fylgir 
Fréttablaðinu í dag.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

* Byggt á viðtölum við 37.000 dýnueigendur í 13 löndum á árunum 2014–2015 þar sem Tempur-dýnueigendur, 
í öllum löndunum, mátu Tempur hærra á ánægjukvarða en eigendur dýna frá öðrum framleiðendum.

NÝTT Tempur® Contour 
Við gerðum stórkostlegt enn betra

Hvernig er hægt að bæta sig ef maður er nú þegar í fyrsta sæti þegar kemur 
að ánægju viðskiptavina í 13 löndum?* ... okkur tókst það.

Við kynnum nýju Tempur® Countour heilsudýnuna, hún er með 
QuickRefresh™ áklæði sem taka má af með rennilás og þvo. Dýnan er einnig 
fáanleg með CoolTouchTM áklæði. Komdu og upplifðu einstaka eiginleika 
Tempur og �nndu þá dýnu sem hentar þér best.

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

QUICKREFRESH™ ÁKLÆÐI
Rennilás gerir það afar einfalt að taka  
QuickRefresh áklæðið af dýnunni og þvo.OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 

Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA




