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Kór Lindakirkju heldur 
stórtónleika á annan 
í hvítasunnu þar sem 
frægir gospelsálmar 
verða fluttir í bland við 
nýja íslenska gospeltón-
list. Áslaug Helga Hálf-
dánardóttir lofar him-
neskri upplifun.   ➛10
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Stanslaust að prófa  
og uppgötva nýja hluti
Matreiðslumaðurinn Friðgeir Helgason hefur verið heimilislaus róni á 
götum Los Angeles borgar og eldað á bestu og fínustu veitingastöðum 
New Orleans. Í sumar tekur hann yfir eldhúsið á Hótel Flatey en hann segir 
eyjuna í Breiðafirði vera einn af yndislegustu stöðum jarðar.  ➛2

Friðgeir Helgason matreiðslumaður hefur starfað víða í Bandaríkjunum undanfarna tvo áratugi. Í sumar ætlar hann að njóta lífsins í Flatey. MYND/ERNIR
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Friðgeir Helgason hefur starfað 
á nokkrum af bestu veitinga-
stöðum New Orleans borgar 

í Bandaríkjunum síðustu tvo ára-
tugina auk þess sem hann er afbragðs 
landslagsljósmyndari og hefur haldið 
fjölda sýninga á Íslandi og í Banda-
ríkjunum. Í dag og á morgun stendur 
hann fyrir „pop-up“ veitingastað á 
Coocoo’s Nest í Reykjavík þar sem 
hann mun bjóða upp á ekta New 
Orleans „soul food“ en heldur eftir 
það til Flateyjar, sem hann segir einn 
af yndislegustu stöðum jarðar, þar 
sem hann mun starfa sem yfirkokkur 
á Hótel Flatey í sumar. „Það verður 
frábært að komast aftur til Flateyjar 
í sumar og ég hlakka mikið til. Stór-
vinkona mín og meistarakokkur, 
Melissa Martin frá New Orleans, 
verður mér til aðstoðar í sumar en 
hún rekur eigið veitingahús í New 
Orleans sem er lokað á sumrin. Við 
stefnum að sjálfsögðu á að elda 
frábæran og spennandi mat og ætti 
enginn að verða fyrir vonbrigðum 
með heimsókn til okkar í sumar.“

Ævi Friðgeirs hefur því verið ansi 
viðburðarík en líf hans hefur svo 
sannarlega ekki alltaf verið dans á 
rósum. Botninum náði hann árið 
2004 þegar hann var heimilislaus 
róni á götum Skid Row hverfisins 
í Los Angeles en með hjálp góðra 
manna náði hann að snúa baki við 
fyrri lífsstíl.

Byrjaði í eldhúsi ömmu
Friðgeir er fæddur í Vestmanna-
eyjum árið 1966 en flutti upp á land í 
gosinu 1973 og ólst upp í Fellahverf-
inu í Breiðholti hjá afa sínum og 
ömmu. „Hún amma, þessi elska, var 
af gamla skólanum og allur matur 
var mauksoðinn og ofeldaður hjá 
henni. Fyrstu skref mín í eldhúsinu 
hjá henni voru að steikja pylsur með 
lauk og þegar ég var fjórtán ára fór 
ég á lúðu með pabba og var gerður 
að kokki. Ég man að við veiddum 
feitan og girnilegan karfa í beitu sem 
ég notaði einu sinni í matinn og var 
næstum því kjöldreginn fyrir að 
reyna að eitra fyrir áhöfninni með 
því að gefa þeim beitu í matinn.“

Brenndi margar brýr
Sem ungur maður var Friðgeir ekki 
endilega að stefna á kokkinn heldur 
lá áhugasvið hans víða. „Móðir mín 
flutti til Los Angeles árið 1986. Sama 
ár vann ég á netabát í Reykjavík 
í hundleiðinlegu haustveðri þar 
sem ekkert veiddist. Ég skrapp til 
mömmu um jólin og lenti í 25 stiga 
hita og sól og sneri ekki aftur. Fyrstu 
árin bjó ég í Los Angeles og var bara 
að gera hitt og þetta. Meðal annars 
sótti ég bæði um inngöngu í lista-
skóla í San Francisco og í kokkaskóla 
í New Orleans og fékk inngöngu í 
báða. Ég sló til og fór til New Orleans 
árið 1990.“

Í New Orleans var Friðgeir svo 
heppinn að fá vinnu á mjög góðu 
litlu veitingahúsi og í framhaldinu 
vann hann að eigin sögn á nokkrum 
af bestu veitingahúsum borgarinnar. 
„Á þessum tíma vann ég fyrir fjóra 
yfirkokka sem voru valdir Bestu 
nýju matreiðslumennirnir hjá því 
virta tímariti Food and Wine, meðan 
ég vann með þeim. Ég var á mjög 
góðri siglingu með að ná langt í 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

bransanum í New Orleans en ég var 
mikil fyllibytta sem fylgir ansi oft 
þessari starfsstétt og brenndi margar 
brýr að baki mér. Þannig endaði ég 
sem heimilislaus róni í Los Angeles 
árið 2004.“

Milljón máltíðir á ári
Eftir að hafa náð sér á strik aftur 
héldu frekari ævintýri af ýmsum 
toga áfram í lífi Friðgeirs. „Ég vann 
t.d. í eldhúsinu á Midnight Mission 
hjálparmiðstöðinni í Los Angeles 
þar sem við gáfum milljón máltíðir á 
ári til heimilislausra auk þess sem ég 
sótti ljósmyndaskóla þar árin 2006-
2008. Einnig vann ég sem einka-
kokkur á flottustu meðferðarheimil-
unum fyrir ríka og fræga fólkið og 
starfaði líka sem ráðgjafi í tvö ár.“

Eftir að fellibylurinn Katrín reið 
yfir New Orleans árið 2005 flutti 
Friðgeir aftur til borgarinnar og bjó 
þar næstu þrjú árin. „Þar vann ég 
á nokkrum nýjum veitingahúsum 
sem vinir mínir höfðu opnað og gat 
um leið lagað allar brýrnar sem ég 
hafði brennt í gamla daga. Á þessum 
tíma vann ég líka í nokkur sumur 
sem yfirkokkur á lúxusveitingastað 
í 3.000 metra hæð í Sierra Nevada 
fjöllunum í Kaliforníu þar sem 
maður þurfti stanslaust að passa upp 
á að bjarndýr kæmust ekki í rusl og 
aðrar leifar.“

Risastór suðupottur
Hann segir mikinn mun á Íslandi 
og Bandaríkjunum þegar kemur 
að hráefni og matargerð. Sá munur 
hafi þó minnkað mikið undan-
farin ár með fjölgun útlendinga 
hér á landi sem komi með matar-

hefðir sínar í farteskinu. „Fiskurinn 
og lambið eru náttúrulega best á 
Íslandi en grænmetið er miklu betra 
og ódýrara í Bandaríkjunum auk 
þess sem allt annað kjöt en lamba-
kjöt er miklu betra vestanhafs.“

Þó tekur hann fram að það sé 
óréttlátt að bera saman borg eins og 
Los Angeles með 18 milljónir íbúa 
og litla Ísland. „En það sem Ísland 
hefur náttúrulega fram að færa er 
hráefni sem er svo hreint og tært. 
Aftur á móti er Los Angeles senni-
lega mest spennandi matarborg 
heimsins enda einn risastór alþjóð-
legur suðupottur.“

Hann segist mjög duglegur að 
þvælast um borgina og finna góð 
veitingahús frá ólíkum heims-
hornum. „Ég veit t.d. hvar allir 
bestu taco-trukkarnir eru staðsettir 
í borginni og þekki vel til góðra 
staða í San Gabriel Valley sem er 
stærsta kínahverfi heims utan Kína. 
Ekki má svo gleyma litlu Tókýó 
og Korea Town. Persónulega er 
ég miklu spenntari fyrir því sem 
er að gerast á litlu stöðunum og 
á götunum heldur en því sem er í 
gangi á þriggja stjörnu Michelin 
stöðunum.“

Algjör paradís
Friðgeir er giftur Susan Bolles 
sem vinnur sem leikmyndahönn-
uður í sjónvarpi í Hollywood og er 
mjög klár listakona að hans sögn. 
„Við búum við rætur San Gabriel 
fjallanna, í Altadena, fyrir ofan Los 
Angeles þar sem við erum með sex 
appelsínutré og þrjú sítrónutré í 
garðinum. Þetta er algjör paradís. Við 
erum líka með stúdíó rétt hjá þar sem 

við bæði vinnum að listsköpun okkar 
þegar við erum ekki í vinnutörnum. 
Ég er mjög duglegur að þvælast um 
Bandaríkin með myndavélina og hef 
t.d. verið að vinna að myndaseríunni 
Sand snjór sem byggir á ljósmyndum 
úr eyðimörkinni og frá snjónum 
heima á Íslandi.“

Heillaður af skessujurtinni
Undanfarin ár hefur veitinga-
stöðum fjölgað mikið á höfuð-
borgarsvæðinu, samfara auknum 
ferðamannastraumi. Hann segist 
hafa fylgst aðeins með þróuninni og 
finnst margt spennandi í gangi. „Það 
sem mér finnst svolítið áhugavert er 
að maturinn á dýrustu og flottustu 
veitingastöðunum á Íslandi er á 
sambærilegu verði við toppstaðina í 
Bandaríkjunum á meðan miðlungs-
staðirnir eru aftur á móti fjórum 
sinnum dýrari.“

Sjálfum finnst honum skemmti-
legast að elda úr öllu því ferska 
hráefni sem hann fær beint úr 
Breiðafirðinum þegar hann dvelur í 
Flatey. „Þar hef ég gert tilraunir með 
ýmislegt sem ég tíni á eyjunni og í 
fjörunni. Ég er t.d. alveg heillaður 
af skessujurtinni og er byrjaður að 
rækta hana heima í Altadena. Mér 
finnst líka mjög gaman að elda 
ekta Suðurríkja-„soul food“ og rétti 
ættaða frá New Orleans. Undan-
farna mánuði hef ég verið að leika 
mér með ýmis krydd frá Armeníu en 
það er armenskur kjötkaupmaður í 
Altadena sem hefur verið að kenna 
mér að nota þau. Það skemmtilega 
við matargerð er að maður er stans-
laust að uppgötva nýja hluti og læra 
eitthvað spennandi.“

Friðgeir (t.v.) snýr aftur til Flateyjar í sumar þar sem hann mun galdra fram girnilegar kræsingar í eldhúsi Hótels Flateyjar. Sjálfum finnst honum skemmtilegast 
að elda úr öllu því ferska hráefni sem hann fær beint úr Breiðafirðinum. „Þar hef ég gert tilraunir með ýmislegt sem ég tíni á eyjunni og í fjörunni. Ég er t.d. alveg 
heillaður af skessujurtinni og er byrjaður að rækta hana heima í Altadena,“ segir Friðgeir, sem hér er að vinna úr afla dagsins síðasta sumar.

Eldhúsið er leikvöllur Friðgeirs. 
MYND/SPESSI

Ein mynda Friðgeirs úr seríunni Sand snjór sem byggir á ljósmyndum úr eyði-
mörkunum í Bandaríkjunum og frá snjónum á Íslandi.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is

Ég fer á jökul 
um hvítasunnu
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Fyrrverandi leikkonan og fyrir-
sætan Tippi Hedren er andlit 
nýjustu auglýsingaherferðar 

Gucci. Hedren er orðin 88 ára gömul, 
en hún var fyrirsæta á 6. áratug 
síðustu aldar og er meðal annars 
þekkt fyrir leik í kvikmyndunum 
Marnie og The Birds eftir Alfred 
Hitchcock.

Auglýsingaherferðin er fyrir skart-
gripi og úr og í henni leikur Hedren 
spákonu sem er að lesa í lófa, 
kristalskúlur og steina fyrir ungar 
fyrirsætur.

Ráðning Hedren virðist vera hluti 
af breyttum áherslum í tískuheimin-
um, þar sem verður sífellt algengara 
að sjá eldri fyrirsætur. Gucci hefur 
líka ráðið leikkonuna Vanessu 
Redgrave, sem er 79 ára, í auglýsinga-
herferð og á síðasta ári lék Lauren 
Hutton, sem er 73 ára, í auglýsingum 
fyrir nærföt frá Calvin Klein.

Hedren er móðir leikkonunnar 
Melanie Griffith og amma leikkon-
unnar Dakota Johnson, en Johnson 
hefur einmitt líka verið í auglýsinga-
herferð fyrir Gucci.

88 ára Gucci módel

Fallegu konungbornu blómabörnin. 

Tvö eldri börn Vilhjálms her-
toga og Katrínar hertogaynju, 
þau Georg sem er 4 ára og 

Charlotte sem er 3 ára verða þátt-
takendur í konunglegu brúðkaupi 
frænda síns, Harrys, á morgun. 
Alls verða tíu börn á aldrinum 
tveggja til sjö ára brúðarmeyjar 
og -sveinar. Fyrir utan frændsyst-
kinin verða systurnar Remi, 6 ára, 
og Rylan, 7 ára, brúðarmeyjar. Þær 
eru dætur Benitu sem er ein besta 
vinkona Meghan auk þess sem hún 
er guðmóðir þeirra. Þá eru einnig á 
listanum Ivy, 4 ára, Brian og John, 
7 ára en þau eru börn kanadíska 
fatahönnuðarins Jessicu Molroney. 
Loks eru Florence, 3 ára, dóttir 
Alice og Nicholas van Cutsem, 
Zalie, 2 ára, hún er dóttir Zoe og 
Jake Warren, og Jasper, 6 ára, sonur 
Amöndu og Mark Dyer.

Börn Vilhjálms og Katrínar tóku 
þátt í brúðkaupi fyrir ári þegar 
frænka þeirra, Pippa Middleton 
giftist James Matthews.

Konungleg 
blómabörn

Á sunnudagskvöldið næst-
komandi er góð ástæða til 
að taka fram dansskóna og 

góða skapið því það kvöld mun 
Háskóladansinn standa fyrir svo-
kölluðu sunnudanskvöldi á Sólon. 
Fjörið byrjar kl. 20.30 og mun 
dansinn duna fram eftir kvöldi. 
Ætlunin er að taka hressilegan 
snúning í swing & rock ’n’ roll og 
boogie-woogie dansi. Allir sem 
áhuga hafa á að dansa af hjartans 
lyst eru velkomnir og ekki þarf að 
taka dansfélaga með. Aðgangur 
er ókeypis en dansarar eru beðnir 
um að styrkja staðinn með því að 
kaupa sér drykkjarföng á barnum. 
Háskóladansinn, sem er dansfélag 
fyrir háskólanema, stendur reglu-
lega fyrir danskvöldum þar sem 
þátttakendur mæta og æfa sporin 
saman.

Dansað á Sólon

Háskólanemar taka sporið á Sólon á 
sunnudagskvöldið. 

 haust@haustrestaurant.is  |  borðapantanir í síma 531 9020  | haustrestaurant.is
Haust Restaurant er staðsett á Fosshotel Reykjavík, Þórunnartúni 1

Gæðastund með vinum og fjölskyldu

Brunch allar helgar verð 3.950 kr. á mann

Alltaf

frítt fyrir

5 ára og yngri

Hálft verð

fyrir 6-12 ára

Alla daga frá 18-21Alla daga frá 1Alla daga frá 188-2121

á Haust Restaurant

rir

Kvöldverðarhlaðborð

Verð 6.990 kr. á mann
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Slagorð Comma er fallegt, 
fágað og töff,“ segir Karen 
Ómarsdóttir, verslunarstjóri 

í Comma, þar sem búðin er full af 
sumarlegum klæðnaði við öll tæki-
færi; kjólum, drögtum og fallegum 
toppum sem auðvelt er að mixa 
saman.

„Comma hefur „mix & match“ 
í hávegum. Öll snið og efni eru 
svo kvenleg og falleg og flíkurnar 
til þess hannaðar að konur geti 
dressað þær upp og niður eftir mis-
munandi tilefnum lífsins. Þannig 
geta þær klæðst flottum Comma-
kjól í vinnunni og dressað hann 
upp eftir vinnu til að fara sem 
glæsilegastar í kokteilboð,“ segir 
Karen innan um lillableika, græna 
og fjólubláa litatóna sem eru hæst-
móðins í sumar, í bland við svart 
og hvítt.

„Maístraumnum fylgir litagleði, 
blóm og sumar, og allt er jafn 
mikið í tísku, hvort sem það er 
sumarkjóll eða dragt. Því er konan 
vel sett ef hún á eina góða dragt og 
einn fallegan satíntopp sem hún 
getur blandað saman við aðrar 
flíkur og alltaf litið út eins og hún 
sé í nýju dressi,“ upplýsir Karen 
og gefur góð ráð til að blanda og 
breyta dragt og satíntoppi.

„Þannig er hægt að mixa dragt-
ina við toppinn, dragtarbuxur við 
galla- eða leðurjakka, dragtarjakka 
við sparilegan kjól, satíntopp við 
gallabuxur og þannig útfært eigin 
stíl hverju sinni. Aðalmálið er að 
konur njóti þess að nota fötin sín 
vel og leyfi hugmyndafluginu að 
ráða, því oftar en ekki kaupa þær 

spariflík fyrir stór tilefni og nota 
svo ekki aftur fyrr en við næsta 
tilefni. Það er kolröng hugsun. 
Kauptu þér frekar hvíta sumarlega 
strigaskó og notaðu við kjólinn 
til að vera vel og fallega klædd en 
samt töff,“ segir Karen í Comma, 
sem er verslun fyrir tískumeð-
vitaðar og kraftmiklar nútíma-
dömur sem vilja bera af í fallegum, 
fáguðum og töff fötum á vinnustað 
sem og á viðburðum.

„Þessa dagana koma til okkar 
konur á öllum aldri í leit að fal-
legum flíkum fyrir útskriftir vors-
ins og brúðkaup sumarsins, og við 
fáum nýjar vörur vikulega og nýjar 
tískulínur í hverjum mánuði, í 
stærðunum 34 til 46. Comma sækir 
nú markvisst til yngri kvenna og 
hannar elegant tískulínur fyrir 
ungar konur á framabraut sem 
eru að uppfæra sig í gæðum og 
verðum,“ segir Karen.

Fallegt, fágað og töff
Er útskrift eða brúðkaup fram undan? Sumarið er komið í Comma og sjón er sögu ríkari þar sem  
boðorð þýska tískurisans er „Mix it! Wear it! Love it!“ og að skapa sinn eigin persónulega stíl.

Comma er á 2. hæð í 
Smáralind. Comma er 
líka á Facebook.

Litadýrð
Kjóll

21.490 kr.
Toppur

8.990 kr,.
Buxur – svartar

12.900 kr.

Glamúr
Kjóll með perlum

21.490 kr. 
Peysujakki
11.990 kr.

Buxur hvítar chino
14.990 kr.
Hálsmen
4.490 kr.

Veðurspáin næstu daga 
býður varla upp á löng 
ferðalög þrátt fyrir langa 

helgi. Margir hugsa sér því gott til 
glóðarinnar og ætla að taka til í 
geymslunni, enda eru þær flestar 
fullar af bráðnauðsynlegum óþarfa 
sem hefur safnast upp í gegnum 
tíðina. Mikilvægt er að ganga 
skipulega til verks og það fyrsta 
sem þarf að losa sig við er sam-
viskubitið. Það er allt í lagi að losa 

sig við dót sem þú hefur hvorki not 
fyrir né ánægju af.

Erfðagóss í endurvinnslu
Margir fá samviskubit yfir því að 
henda eða losa sig við dót sem þeir 
hafa fengið í arf eftir frænkur eða 
frændur, eða í jólagjöf frá vinum og 
vandamönnum. Þetta geta verið 
hlutir á borð við styttur, matar-
stell, bolla og blómavasa. Þótt 
þessir hlutir falli í þinn hlut þarf 
það ekki að þýða að þú verðir að 
finna þeim stað á þínu heimili. Í 
staðinn fyrir að setja erfðagóss-
ið inn í geymslu er betra að losa sig 

við það strax. Heimilið er jú þitt og 
það á að vera fullt af munum sem 
veita þér gleði en ekki óánægju.

Barnadót og -föt
Flestar geymslur eru fullar af 
barnadóti og -fötum sem fólk 
heldur að komi einhvern tímann 
öðrum að notum, eða að börnin 
hafi áhuga á þessum hlutum 
þegar þau verða fullorðin. Margir 
geyma til að mynda allt skóladót 
barnanna sinna fram eftir öllu 
en með tímanum verður þetta 
ógurlegur stafli sem erfitt er að 
ráðast í. Það er algjör óþarfi að 

geyma hverja einustu skólabók eða 
teikningu eftir barnið. Betra er að 
ákveða hversu mikið á að geyma 
eftir hvert skólaár og losa sig jafn-
óðum við hitt. Það gæti t.d. verið 
ein bók úr hverju fagi og fimm 
teikningar sem þið barnið veljið í 
sameiningu.

Hvað barnaföt varðar eru afar 
litlar líkur á að barnabörnin eigi 
eftir að klæðast þeim. Barnafata-
tískan breytist, gamlir blettir koma 
fram og nást ekki úr og þessi föt 
dagar því oft uppi. Hægt er að selja 
fötin eða gefa þau áfram og halda 
aðeins eftir því sem er ykkur sér-

lega kært, svo sem handprjónaða 
heimagallanum eða peysunni frá 
langömmu.

Ein bók út fyrir hverja nýja
Bækur eru eitt af því sem fáir vilja 
henda en það er hægt að gefa 
bókum lengra líf með því að gefa 
þær öðrum eða á markaði eins og 
Góða hirðinn. Bækur sem þú hefur 
aldrei lesið og sérð ekki fram á að 
lesa eru betur komnar hjá öðrum 
sem hafa áhuga á þeim. Það má 
t.d. ákveða að fyrir hverja nýja 
bók sem kemur inn á heimilið fari 
önnur út. Bækur sem eru í kössum 
inni í geymslu koma engum að 
notum og ætti umsvifalaust að losa 
sig við.

Ónotað frístundadót
Margir eiga ónotað golfsett, línu-
skauta, veiðigræjur eða skíði sem 
minna aðeins á fögur fyrirheit 
um holla hreyfingu en hafa þess 
í stað fengið að safna ryki. Það er 
miklu auðveldara að sanka að sér 
frístundadóti en að nota það reglu-
lega. Mikið samviskubit getur fylgt 
því að losa sig við nýtt eða nær 
ónotað frístundadót, ekki síst af 
því að það hefur sannarlega kostað 
skildinginn. Það má því hugsa, 
hvað ef það þyrfti að borga leigu 
undir þetta dót? Er það ekki betur 
komið hjá einhverjum sem hefur 
not fyrir það?

Ef það reynist óyfirstíganlegt 
verkefni að fara í gegnum dótið í 
geymslunni gæti verið ráð að fá 
aðstoð frá fólki sem tekur að sér að 
skipuleggja slík verkefni.

Á að taka til í geymslunni um helgina?

Geymslan er gjarnan full af bráðnauðsynlegum óþarfa. NORDICPHOTOS/GETTY

Hvað dót á að 
halda upp á og 
hvað á að losa sig 
við þegar tekið er 
til í geymslunni? 
Það getur verið 
snúið að finna út 
úr því en ýmislegt 
er hægt að gera til 
að spara sér tíma 
og fyrirhöfn.
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Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Microsoft hefur tilkynnt 
útgáfu nýs stýripinna fyrir 
Xbox leikjatölvuna, sem ber 

heitið „Xbox Adaptive Con troller“. 
Hann er hannaður til að fleiri ein-
staklingar með fötlun geti spilað 
tölvuleiki og gerir notendum kleift 
að tengja alls kyns aukahluti sem 
bæta aðgengi og setja stýringar leikja 
upp eins og þeim hentar.

Milljónir manna um allan heim 
kjósa að spila tölvuleiki, sem bjóða 
upp á mun meiri gagnvirkni en 
önnur vinsæl afþreying eins og kvik-
myndir, sjónvarpsþættir og bækur. 
Til að fleiri geti notið listformsins 
hefur Microsoft hannað þennan 
nýja stýripinna, en hefðbundnir 
stýripinnar geta verið óhentugir fyrir 
fólk með fötlun og jafnvel hindrað 
þau í að spila, því þeir eru hannaðir 
þannig að það þarf að halda um þá 
með báðum höndum og hreyfa alla 
fingurna til að nota takkana.

Stjórnborð með  
marga möguleika
Nýi stýripinninn er hannaður til að 
tengjast alls kyns aukahlutum sem 
eru þegar á markaðnum. Það eru til 

Xbox stýripinni fyrir fatlaða
Tölvufyrirtækið Microsoft hefur tilkynnt nýjan stýripinna fyrir Xbox leikjatölvuna sem er hann-
aður sérstaklega fyrir einstaklinga með fötlun. Stýripinninn kemur á markað seinna á þessu ári.

Það er hægt að tengja aukahluti við stýripinnann til að leysa af alla venjulegu 
takkana. MYND/XBOX.COM

ýmis fyrirtæki sem selja aukahluti til 
að hjálpa einstaklingum með fötlun 
að spila tölvuleiki sem margir eiga 
nú þegar og tengin á nýja stýripinn-
anum eru hönnuð til að passa fyrir 
þann aukabúnað, svo það sé ekki 
þörf á að kaupa nýja aukahluti fyrir 
þessa græju. Nýi stýripinninn virkar 
líka ekki bara fyrir Xbox One leikja-
tölvuna, heldur einnig á PC tölvum 
sem nota Windows 10.

Í raun mætti kalla þetta stjórn-
borð frekar en stýripinna. Græjan 
er ferhyrningslaga og um 30 cm á 
lengd og framan á henni eru tveir 
stórir hringlaga takkar sem er hægt 
að stilla til að virka sem hvaða takki 
sem er á hefðbundnum stýripinna. 
Aftan á henni er röð af tengjum og 
hvert þeirra samsvarar takka á hefð-
bundnum stýripinna. Í þau er hægt 
tengja alls kyns aukahluti sem henta 
hverjum og einum og setja þann-
ig stýringarnar upp eins og manni 
hentar. Svo eru USB tengi á hliðun-
um þar sem er hægt að tengja stýri-
pinna sem fylla í skarðið fyrir vinstri 
og hægri pinnann á hefðbundnum 
stýripinna. Það verður svo hægt að 
vista nokkrar mismunandi upp-
setningar í minni stýripinnans, ef 
þörf er á.

Það er líka hægt að nota nýja 
stýripinnann ásamt hefðbundnum 
stýripinna með því að hafa hluta af 
stýringunum á þeim nýja og hluta 
þeirra á hefðbundnum stýripinna, 
sem er þægilegt fyrir þá sem geta 
ekki notað báðar hendur.

Tölvuleikir eiga  
að vera fyrir alla
Tölvuleikjaheimurinn hefur ekki 
verið sérlega aðgengilegur fyrir 
einstaklinga með fötlun til þessa. 
Það hafa verið stigin skref í rétta 
átt á síðustu árum, en að mestu 
leyti hafa stórfyrirtækin sem mala 
gull á leikjavélum og því sem þeim 
fylgir látið smærri fyrirtæki sjá um 
að hanna og framleiða vörur sem 
auka aðgengið. Þessi nýi stýripinni 
er skýrasta merkið um að Micro-
soft vilji þjónusta einstaklinga með 
fötlun.

Fræinu að nýja stýripinnanum var 
sáð árið 2015. Nokkrir starfsmenn 
Microsoft ákváðu að reyna að bæta 
aðgengi fyrir tölvuleiki og smíðuðu 
frumgerð, sem var svo þróuð lengra 
árið eftir. Það ár tilkynnti Phil 

Spencer, forstjóri tölvuleikjadeildar 
Microsoft, að tölvuleikir ættu að vera 
fyrir alla og að það yrði lögð aukin 
áhersla á að skilja og mæta þörfum 
einstaklinga með ólíka líkamlega 
getu. Í fyrra var svo ákveðið að gera 
frumgerðina að söluvöru í samstarfi 
við ýmsa hópa sem þekkja vel þarfir 
einstaklinga með fötlun.

Þessari nýju þróun er fagnað. Það 
er talið til marks um breytingu á 
tölvuleikjaiðnaðinum að stórfyrir-
tæki eins og Microsoft vilji gera sitt 
besta til að sinna þörfum einstakl-
inga með fötlun og það má sterklega 
gera ráð fyrir að Sony, framleiðandi 
PlayStation leikjatölvunnar, reyni að 
hanna svipaða lausn fyrir sína vél.

Nýi stýripinninn mun kosta um 10 
þúsund krónur í verslun Microsoft 
og kemur á markað seinna á árinu.

Nýi stýripinninn er nokkurs konar 
stjórnborð sem hægt er að tengja 
alls kyns aukabúnað við og þannig 
stilla stýringarnar að eigin þörfum.  
MYND/XBOX.COM

Hefðbundinn 
Xbox One stýri-
pinni hentar 
ekki öllum. NOR-
DICPHOTOS/GETTY

     

Opnunartímar: 1. maí – 30. sept. alla daga kl. 11 - 18 eða eftir samkomulagi
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HÚSIÐ Á EYRARBAKKA
Byggðasafn Árnesinga er staðsett í Húsinu, 
sögufrægum bústað kaupmanna sem var 
byggt 1765. Húsið er eitt elsta hús landsins 
og glæsilegur minnisvarði þess tíma er 
Eyrarbakki var einn helsti verslunarstaður 
landsins. 
Þar eru margar og áhugaverðar sýningar 
um sögu og menningu Árnessýslu, fornfrægt 
píanó, herðasjal úr mannshári og koppur 
kóngsins eru meðal sýningargripa. Hlýlegur 
og heimilislegur andi er aðalsmerki safnsins.

Húsið á Eyrarbakka

Stendur undir nafniStendur undir nafni
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Konunglegt brúðkaup kallar 
á athygli heimsins. Flestum 
finnst áhugavert að horfa 

á fræga fólkið koma prúðbúið 
til kirkju en gefnar hafa verið út 
mikilvægar leiðbeiningar fyrir 
þá sem ætla að standa fyrir utan 
kapelluna á laugardag. Fólk þarf 
að vera vel klætt, myndavélar 
og stórar töskur eru bannaðar í 
nærliggjandi umhverfi. Búist er 
við miklum mannfjölda fyrir utan 
Windsor á laugardaginn og mikil 
öryggisgæsla er á svæðinu. Sýnt 
verður beint frá brúðkaupinu á 
RÚV og hefst dagskráin kl. 10.10. 
Margir bíða spenntir eftir að sjá 
brúðarkjól Meghan en ekki er 
vitað hvernig hann mun líta út. 
Konunglegir brúðarkjólar eru 
eftirsótt umfjöllunarefni fjölmiðla 
um allan heim.

Líklegast er það mörgum 
enn í fersku minni þegar Díana 
prinsessa gekk að eiga Karl Breta-
prins 29. júlí 1981. Heimsbyggðin 
fylgdist með í beinni útsendingu 
þegar Díana gekk inn kirkju-
gólfið í gríðarlega skreyttum og 
miklum brúðarkjól. Sjaldan hefur 
brúðkaup vakið jafnmikla athygli. 
Díana er móðir Vilhjálms og 
Harry, sem nú stendur í sporum 
föður síns þá. Díana lést í bílslysi 
31. ágúst 1997. Karl prins kvæntist 
aftur Camillu Rosemary Shand í 
Windsor 9. apríl 2005.

Bróðir Harrys, Vilhjálmur, 
kvæntist Katrínu Middleton 
29. apríl 2011 í Westminster 
Abbey. Þá var mikið um dýrðir í 
Lundúnum og heimurinn allur 
fylgdist með í beinni útsendingu. 
Brúðkaup þeirra Vilhjálms og 
Katrínar þótti afar glæsilegt. Þau 
hjónin eiga nú þrjú börn.

Það eru þó ekki bara konungleg 
brúðkaup í Bretlandi. Hákon, 
krónprins Noregs, gekk að eiga 
Mette-Marit 25. ágúst 2001. Þá var 
kátt í norsku höllinni í Ósló og 
fjöldi gesta fylgdist með. Mette-
Marit var einstæð móðir þegar 
þau Hákon kynntust og voru 
margir Norðmenn á móti þessum 
ráðahag. Þau eiga tvö börn saman.

Friðrik, krónprins Danmerkur, 
gekk í heilagt hjónaband með 
Mary Elízabeth Donaldson þann 

14. maí 2004 í dómkirkjunni í 
Kaupmannahöfn. Þar með fékk 
hún nafnbótina krónprinsessa en 
hún verður drottning Danmerkur 
þegar Friðrik tekur við af móður 
sinni. Mary er frá Tasmaníu þar 
sem hún var alin upp á borgara-
legan hátt. Danir hafa ávallt verið 

ánægðir með val Friðriks en þau 
Mary eiga fjögur börn.

Viktoría krónprinsessa í Svíþjóð 
giftist Daniel Westling 19. júní 
2010. Þau kynntust þegar hann 
var einkaþjálfari hennar. Daniel 
fékk nafnbótina prins þegar hann 
kvæntist Viktoríu og var gerður að 

hertoga af Vestur-Gautlandi. Þau 
hjónin eiga tvö börn.

Það voru margir farnir að efast 
um að Albert, prins af Mónakó, 
myndi ganga út. Það kom því 
mörgum skemmtilega á óvart 
þegar hann trúlofaði sig í júní 2010 
og bauð síðan í brúðkaupsveislu 

Heimurinn horfir til Bretlands
Það verður stór dagur í Bretlandi á morgun þegar Harry prins og Meghan Markle ganga í hjóna-
band í St George’s kapellu í Windsor kastala. Athöfnin hefst kl. 11 að íslenskum tíma.

1. Karl prins og Díana giftu sig 29. júlí 
1981.

Karl prins og Camilla Parker Bowles 
giftu sig 9. apríl 2005.

Katrín og Vilhjálmur prins giftu sig 29. apríl 2011. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Friðrik krónprins og Mary Donald-
son giftu sig 14. maí 2004.

Hákon, krónprins Noregs, og Mette-
Marit giftu sig í Ósló 25. ágúst 2001.

2. Viktoría, krónprinsessa Svíþjóðar, 
og Daníel giftu sig í Stokkhólmi 
19. júní 2010.

3. Charlene og Albert II, prins af 
Mónakó, giftu sig 2. júlí 2011. 

sína og Charlene Wittstock í júlí 
2011. Það var tveggja daga veisla í 
höllinni og sjaldan verið jafnmikið 
tilstand í Mónakó eða frá því að 
móðir hans, Hollywood-stjarnan 
Grace Kelly, gekk að eiga föður 
Alberts, Rainier prins. Þau hjónin 
eignuðust tvíbura í desember 2014.

1

2

3

Þann 14. júní n.k. mun stórglæsilegt sérblað um HM í knattspyrnu fylgja Fréttablaðinu. 

ÁFRAM ÍSLAND
Blaðið kemur út sama dag og flautað er til leiks á mótinu. 
Fyrsti leikur Íslands er tveim dögum síðar, gegn ljón sterku liði Argentínu.

Í blaðinu er að finna eitthvað fyrir alla. Gallharðir fótboltaáhugamenn fá sinn
skammt af áhugaverðum viðtölum og fróðleik. Auk þess er slegið á léttari strengi
fyrir þá sem hafa almennt minni áhuga á boltanum en eru að sjálfsögðu gallharðir
stuðningsmenn íslenska liðsins. Í blaðinu verður einnig að finna stórt leikjadagatal 
sem auðvelt er að kippa út úr blaðinu og færa inn úrslit leikja jafnóðum á meðan á 
mótinu stendur. 

Áhugasamir auglýsendur geta fengið 
nánari upplýsingar í síma 512 5402 
eða með því að senda póst á netfangið
serblod@frettabladid.is
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www.jswatch.com

WORLD CUP MMXVIII úrið er hannað í tilefni af 
glæsilegum árangri íslenska karlalandsliðsins í 
knattspyrnu þegar þeir tryggðu sér sæti á 
heimsmeistaramóti í fyrsta sinn í sögunni. Úrið er 
framleitt í takmörkuðu upplagi á úrsmíðaverkstæði Gilberts 
Ó. Guðjónssonar og eru aðeins 300 númeruð úr í boði.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur fagmaður 
 

www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

VIÐ KYNNUM MEÐ STOLTI
ÍSLENSKA HM ÚRIÐ

berts 

gmaður 



Ég hef alltaf verið trúuð á Guð, 
allt frá því að ég var lítið barn, 
en guðfræðinámið dýpkaði 

vitund mína um Guð,“ segir Áslaug 
Helga Hálfdánardóttir, söngkona, 
tónskáld og djákni við Lindakirkju.

Áslaug er líka grunnskólakennari 
og hafði kennt í fimmtán ár þegar 
hún ákvað fyrir þremur árum að 
læra til djákna við guðfræði- og 
trúarbragðadeild Háskóla Íslands.

„Ég fór í djáknanám því mig lang-
aði að vita meira. Ég hef stundum 
grínast með að ég vildi ekki vera sú 
vitlausasta í Lindakirkju því allir 
hinir vissu svo mikið, en í raun þyrsti 
mig í meiri og dýpri þekkingu á trú-
málum. Námið dýpkaði þekkingu 
mína á Guði og trúarbrögðum sem 
flest okkar hafa aðeins yfirborðs-
þekkingu á en mikil saga býr undir. 
Svo skemmdi ekki fyrir að Biblían 
er stórskemmtileg aflestrar,“ segir 
Áslaug og hlær.

Var í Klamedíu X
Áslaug var söngelskt barn og farin að 
semja lög á unglingsaldri. Hún lauk 
burtfararprófi í klassískum söng frá 

Söngskólanum og einnig söngkenn-
aranámi.

„En ég hef líka daðrað við poppaðri 
tónlist og var í hljómsveitunum Kalki 
og Klamedíu X. Nafn hljómsveitar-
innar er mörgum eftirminnilegt en 
þar sem Þráinn og Jón Geir fóru síðan 
í Skálmöld, Bragi í Baggalút, Örlygur 
varð tónskáld og Snorri Hergill rithöf-
undur vil ég helst ekki að Klamedían 
festist við mig,“ segir Áslaug og skellir 
upp úr.

Hún gerðist kórfélagi í Kór Linda-
kirkju í mars 2010 en í janúar sama 
ár tók Óskar Einarsson, sem er einnig 
stjórnandi Gospelkórs Fíladelfíu, við 
sem tónlistarstjóri Lindakirkju.

„Óskar er meistari á sínu sviði og 
fullur eldmóðs þegar kemur að tón-
list,“ segir Áslaug sem á fyrsta ári sínu 
í kórnum var farin að semja gospellög 
fyrir kórinn í útsetningum Óskars.

„Gospel er trúarleg tónlist og ég 
sem mest af henni nú. Ég er aldrei 
lengi að semja. Lögin bara streyma 
til mín og yfirleitt þegar ég hef engan 
tíma í lagasmíðar. Ég sest sjaldnast 
niður í þeim tilgangi að semja lag því 
þá gerist yfirleitt ekki neitt.“

Gott fyrir sálina að syngja
Á annan í hvítasunnu er hefð 
fyrir því að Kór Lindakirkju haldi 
stórtónleika og á því verður engin 
breyting í ár.

Kirkjan er fólkið
Kór Lindakirkju heldur stórtónleika á annan í hvítasunnu þar sem frægir gospelsálmar verða fluttir 
í bland við nýja íslenska gospeltónlist. Áslaug Helga Hálfdánardóttir lofar himneskri upplifun.

Kór Lindakirkju 
varð í 2. sæti 
í sjónvarps-
þáttunum Kórar 
Íslands og eiga 
sér marga aðdá-
endur enda 
fádæma góður 
sönghópur sem 
syngur undir 
styrkri stjórn 
Óskars Einars-
sonar.

„Þetta verða stórkostlegir tón-
leikar þar sem öflugar raddir syngja 
kröftuga gospeltónlist í bland við 
mýkri tónsmíðar. Á söngskránni 
verða fræg gospellög eftir Kirk 
Franklin og fleiri gospelstjörnur en 
líka frumflutningur á lagi eftir Sigurð 
Ingimarsson kórfélaga og majór 
í Hjálpræðishernum. Sérstakur 
gestur verður Arnar Dór Hannesson 
sem lenti í öðru sæti í The Voice 
2017 og sjálf syng ég einsöng ásamt 
fleirum úr kórnum,“ segir Áslaug og 
lofar stórkostlegri skemmtun með 
frábærri hljómsveit og einstökum 
söngröddum.

„Fólk dregst að gospeli því það 
fyllir kirkjuna lífi og dillandi tónum 
og það er svo nærandi fyrir sálina að 
syngja og hlusta á tónlist. Það er líka 
frábært að blanda saman gospeli 
og hefðbundnum sálmum. Allar 
stíltegundir tónlistar eiga rétt á sér 
innan kirkjunnar og það þarf ekki 
að vera ein stefna í boði alls staðar. 
Þeir sem vilja hlusta á klassíska 
kirkjutónlist eiga að geta sótt hana í 
kirkjur þar sem hún er virkilega vel 
flutt og þeir sem vilja heyra gospel 
geta komið til okkar.“

Kór Lindakirkju lenti í öðru sæti 
í sjónvarpsþáttunum Kórar Íslands 
og hefur undanfarna páska sungið í 
söngleiknum Jesus Christ Superstar í 
Hörpu og Hofi. Hann stefnir að upp-
töku á frumsömdu efni í haust.

„Við tökum okkur ýmislegt fyrir 
hendur utan hefðbundins messu-
söngs, sem er auðvitað alltaf á okkar 
höndum. Flestir sem koma til messu 
í Lindakirkju verða hissa þegar 
þeir heyra í kórnum syngja fallega 
sálma í bland við hressandi gospel. 

Í kórnum eru fimmtíu söngvarar 
og færri komast að en vilja. Óskari 
berast vikulega óskir um að komast 
í kórinn en á haustin eru inntöku-
próf ef losnar um og þá gerðar 
miklar kröfur til söngvaranna, 
enda samanstendur kórinn af mjög 
flottum söngvurum, bæði lærðum 
og ólærðum,“ upplýsir Áslaug.

Öll reynsla þroskar mann
Hvítasunna er stór hátíð kristinna 
manna og þess minnst þegar heil-
agur andi kom yfir lærisveina Jesú 
sem stofnuðu kristna kirkju.

„Sannarlega verða trúarleg stef í 
tónlistinni enda er gospel trúartón-
list, en fyrst og fremst eru tónleik-
arnir skemmtun og hefð kórsins á 
hvítasunnu,“ segir Áslaug sem nýtur 
sín vel í starfi djáknans.

„Ég hlakka alltaf til að mæta til 
vinnu í kirkjunni, hér er góður 
mórall og vinnan er skemmtileg 
og fjölbreytt. Ég sakna þess ekki að 
kenna en er þó alltaf að kenna hér 
í kirkjunni, í fermingarfræðslunni, 
með unglingagospelkórnum, á 
foreldramorgnum og fleiru. Kenn-
aranámið hefur því nýst mér vel í 
kirkjunni. Sálgæsla getur svo verið 
erfið og auðvitað kemur fullt af sorg-
legum hlutum inn á borð manns í 
kirkju, en maður reynir að taka það 
ekki með sér heim og öll reynsla 
þroskar mann.“

Tónleikarnir hefjast í Lindakirkju 
klukkan 20, 21. maí. Mikil aðsókn er 
á tónleika Kórs Lindakirkju og hægt 
að nálgast miða fyrir fram í Linda-
kirkju en miðar verða líka seldir við 
innganginn. Aðgangseyrir er 2.000 
krónur en frítt fyrir tólf ára og yngri.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Áslaug Helga Hálfdánardóttir er söngkona, tónskáld og djákni við Lindakirkju. Kirkjan er vel sótt og vinsæl, kór hennar 
rómaður, og Áslaug segir mikilvægt að kirkjan komi til móts við fólkið því kirkjan sé fólkið. MYND/ANTON BRINK

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Suzuki S-Cross GLX 10/2014 
ekinn aðeins 27 þús km. 4x4. 
Sjálfskiptur. Leður. Glerþak. Xenon 
ljós. 17” álfelgur. Bakkmyndavél. 
Dráttarkrókur. Leiðsögubúnaður 
ofl. Ofl. Einn eigandi - Þjónustubók. 
Verð: 3.580.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Bátar

Bellybátur ,pumpa taska og sundfit 
Aðeins 24.900 kr Veiðiportið 
Grandagarði 3 552-9940

Þjónusta

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

Getum bætt við okkur verkefnum, 
parketlagnir, uppsetningar, þök og 
klæðningar.Tilboð eða tímavinna. 
Smiðsafl. S. 693 8773.

 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, 
mynddyrasímar. Löggildur 
rafverktaki. rafneisti@simnet.is

 Önnur þjónusta

Parketslípun og Málun www.
parketogmalun.is 25 ára reynsla. 
Parket og málarameistari að 
störfum. Maítilboð: 2900 kr fm. 
7728100

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Húsbílar á tilboði

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

Ford Transit 2.4 diesel Carado húsbíll 

árg 2010, ekinn 124 þ. km, 6 gíra, á tvöföldum að aftan, 
með öllu því helsta sem húsbíll þarf að hafa, svefn-
pláss fyrir 6 og kojur. 

Verð 5.990.000 

Tilboð nú 3.490.000. 

Ford Transit 2.2 diesel LMC Húsbíll 

árg 2009, ekinn 144 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta sem 
húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 tvöfalt rúm aftast.  

Verð 4.990.000.- 

Tilboð 2.990.000. 

Ford Transit 2.2 diesel LMC Húsbíll 

árg 2009, ekinn 142 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 og kojur.  

Verð 4.990.000,

Tilboð 2.990.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel Carado húsbíll 

árg 2011, ekinn 145 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta sem 
húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 og kojur. 

Verð 5.590.000 

Tilboð 3.990.000. 

Carado húsbíll 

árg 2015 ekinn ca 100 þ km 6 gíra, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 2 

Verð 7.490.000. 

Tilboð 5.990.000

Bíllinn er í Keflavík  Uppl. síma 776 7600
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Til sölu

Til sölu Sharp og Toshiba skjávarpar. 
S. 869 9766

LAGERSALA 30-70% 
AFSLÁTTUR !

Úrval af girðingaefni til sölu. 
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að 
neðanverðu. S. 5629018

Níðsterkar PVC vöðlur Í 
veiðina,fjósið eða bara þar sem 
vöðlur þurfa að vera sterkar St. 
38-48 Besta verðið 10.900 kr 
Veidiportid Grandagardi 3 s.552-
9940 veidiportid.is

Bússur- Þessar gömlu góðu. 8.900 
kr. St. 40-48 Veiðiportið Grandagarði 
3 S:552-9940

 Fyrirtæki

LÍTIL BÍLASALA TIL SÖLU!
Allar bifreiðar árg. 2014/15. 

Aðstoð við bókanir og frí aðstaða 
út sumarið kemur til greina. Mjög 

auðveld kaup fyrir réttan aðila.
Upplýsingar gefur Kristján 

Örn. Sími 898-8822 Netfang: 
kristjan@kristjan.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Heilsa

 Nudd

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

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði
Bjart snyrtilegt 350 m2 
iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. 
Stór vinnusalur, stórt eldhús, 
kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 
210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696-
7254 + 660-1060

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir vönum mönnum í 
múrverki einnig koma til greina 2-3 
lærlingar. Uppl. s: 849-4423 Róbert, 
7862772 Reynir og 8683928 Binni.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Bílstjóra með rútupróf vantar í 
vinnu á höfuðborgarsvæðinu. 
Upplýsingar í síma 8942901

SELMÝRARVEGUR 13 – GRÍMSNESI
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 19. MAÍ KL. 13:00 – 15:00 
Glæsilegur 84,8 fm. sumarbústaður á eignarlóð við Álftavatn í 
Grímsnesi. Anddyri, opið svæði með eldhúsi, stofu og borðstofu. 
Útgengi út á stóran pall með heitum potti. Þrjú svefnherbergi, 
svefnloft og baðherbergi með sturtu. Tvær góðar geymslur. Stór 
lóð vaxin kjarri og fallegum trjágróðri. Glæsilegt útsýni er úr húsinu, 
stutt í alla þjónustu, golfvelli og sundlaugar. Aðeins 45 mínútna 
keyrsla úr Reykjavík. V. 34,9 millj.

OPIÐ HÚS

SVEINN 
EYLAND 
Löggiltur fasteignasali.  
S. 512 4900

ÞÓRARINN 
THORARENSEN  

sölustjóri. 
Sími 770 0309

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Opið hús laugard. 19. maí  
og sunnud. 20. maí kl. 14 – 17
(þegar keyrt er frá Reykjavík þarf að 
keyra Biskupstungnabraut, framhjá Kerinu og beygt niður Kiðja-
bergsveg. Hlið á hægri hönd merkt Hraunborgir. Ef hliðið er læst 
hringið í Kristinn sími: 895-9712 sem mun opna hliðið. 
Virkilega fallegt sumarhús í Grímsnes- og Grafningshreppi. Um 
er að ræða heilsárshús 79,8 fm. á einni hæð með einstöku útsýni. 
Húsið stendur við Skipasund í Hraunborgum og er leigulóð. Hiti í 
gólfum. Þrjú svefnherbergi. Geymsla með sérinngangi. Pallur með 
heitum potti. Verð:  25.8 millj. Umsjón: Elsa Björg sími: 664-6013

Sumarhús í Grímsnes- og Grafningshreppi

OPIÐ HÚS

Elsa Björg 
Þórólfsdóttir
löggiltur 
fasteignasali

 

 

Mat á umhverfisáhrifum 
Ákvörðun um matsskyldu 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir: 

Lagning háspennustrengs og ljósleiðara í Blá-
fjöllum, Kópavogi 

Efnistaka í Svartagili, Þingvallasveit í Bláskóga-
byggð 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 19. júní 2018. 

kopavogur.is

ÚTBOÐ

Gerðarsafn – Listasafn Kópavogs 
óskar eftir áhugasömum rekstraraðilum 
til að taka að sér veitingarekstur í bjartri 

kaffistofu á neðri hæð safnsins.

Sá sem annast veitingarekstur þarf að:
 Bjóða upp á fjölbreyttar veitingar sem henta  

 starfsemi safnsins.
 Hafa reynslu og hæfni til að sinna veitingarekstri.
 Búa yfir góðri samskiptahæfni og vera fær um að sinna  

 fjölbreyttum hópi gesta.
 Vera tilbúinn til að þróa reksturinn í takt við starfsemi  

 safnsins hverju sinni.

Gerðarsafn er opið alla daga nema mánudaga  
frá kl. 11.00–17.00. Auk þess nær veitingareksturinn til  
veitingaþjónustu vegna útleigu safnsins fyrir viðburði, 
fundi og veislur utan opnunartíma. Gerðarsafn tilheyrir 
Menningarhúsum Kópavogs en undir þeim hatti eru 
einnig Salurinn, Bókasafn Kópavogs, Náttúrufræðistofa 
Kópavogs og Héraðsskjalasafn Kópavogs sem eru í næsta 
nágrenni við safnið. Sundlaug Kópavogs er skammt undan. 

Áætlaður gestafjöldi menningarhúsanna á svæðinu á 
ársgrundvelli er hátt í tvö hundruð þúsund manns. 

Gert er ráð fyrir að rekstraraðili starfi með forstöðumanni 
menningarmála Kópavogs og forstöðumanni Gerðarsafns 
að því að setja nýjan brag á veitingaþjónustu og ná til 
nýrra markhópa auk þeirra sem fyrir eru. Vilji rekstaraðili 
gera breytingar innanhúss skal hann skila inn upplýsing-
um um þær ásamt kostnaðaráætlun með umsókn. Tekið er 
á móti öllum umsóknum með opnum huga. Áhugasömum 
er bent á að hafa samband við Soffíu Karlsdóttur forstöðu-
mann menningarmála Kópavogs, í gegnum netfangið: 
soffiakarls@kopavogur.is, til að fá nánari upplýsingar um 
verkefnið. Tilboðum þarf að skila fyrir kl 11:00 28. maí 2018 
í afgreiðslu Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1.  
Tilboð verða opnuð á sama stað mánudaginn 28. maí í 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.   

Tilkynningar

Útboð

Fasteignir

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilboð

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGURFÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

LEIKIR HELGARINNAR
LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

FA Cup Finals
16:15  Chelsea - Man.Utd.

18:40  Barcelona - Real Sociedad

WWW.CATALINA.IS

KLETTAR KLETTAR 
MÁNUDAGUR
15:45  KA - Keflavík
19:00  Fjölnir - KR Spilar fyrir dansi

HLJÓMSVEITIN

Skemmtanir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is
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