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LÍFIÐ

Ráðherra þarf að staðfesta
nýjan Landsbankasamning
Landsbankinn og slitastjórn gamla Landsbankans náðu í gær samkomulagi um breytingar á skuldabréfum að
verðmæti 226 milljarða króna. Ekki tímabært að segja hvort samþykki verði gefið, segir fjármálaráðherra.

Harður en
hraður heimur
Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir hefur verið viðloðandi
tískubransann síðan hún var ung
stúlka og dreymir stóra drauma fyrir
sig og fatamerki sitt, AndreA.

FRÉTTIR
Útilokar ekki lög Tólf stunda verkfall flugmanna hjá Icelandair hófst
í morgun. Innanríkisráðherra segist
ekki geta útilokað lög á verkfallið. 2
Sextán ára nauðgað Krafist var
gæsluvarðhalds yfir fimm piltum í
gær vegna hópnauðgunar í Breiðholti
aðfaranótt sunnudags um síðustu
helgi. 4
Erfitt að flytja Mismunandi
þjónusta gerir fötluðum erfitt fyrir að
flytja milli sveitarfélaga. 6

EFNAHAGSMÁL Nýtt samkomulag
Landsbankans og slitastjórnar
gamla Landsbankans, sem gæti
verið stórt skref í átt að afnámi
gjaldeyrishafta, þarf samþykki
bæði fjármálaráðherra og Seðlabankans. Ráðherra segir ekki
tímabært að fullyrða hvort samþykkið verði gefið.
Landsbankinn og gamli Landsbankinn (LBI hf.) sömdu í gær
um breytingar á uppgjörsskuldabréfum með eftirstöðvar að jafnvirði 226 milljarða króna. Nú
getur Landsbankinn greitt LBI
lokagreiðslu í október 2026 í stað
október 2018. Það mun auðvelda

bankanum alþjóðlega lánsfjármögnun. Slitastjórnin gerði
fyrirvara um undanþágur um
útgreiðslur úr búinu í samræmi
við lög um gjaldeyrismál.
„Þetta er á margan hátt jákvætt
mál fyrir Landsbankann og eiganda hans en það sem verður að
horfa til í þessu sambandi eru
greiðslur á erlendum gjaldeyri
og þær kröfur sem gerðar eru um
undanþágur frá gjaldeyrishöftum,“
segir Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra.
„Það er alls ekki tímabært fyrir
mig að mynda mér neina skoðun
þar sem ég hef ekki verið þátttak-

andi í þessum viðræðum eða ráðuneytið með nokkrum hætti.“
Steinþór Pálsson, bankastjóri
Landsbankans, segir samkomulagið stóran áfanga.
„Þetta getur verið undanfari
að því að létt verði á gjaldeyrishöftum. Þetta eru stórar fjárhæðir
og því þarf ekki bara samþykki
Seðlabankans og ráðherra heldur
þarf samkvæmt lögum að kynna
málið fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis,“ segir Steinþór.
Bankinn getur nú hvenær sem
er greitt skuldina að hluta eða
fullu. „Þetta er orðin vel viðráðanleg greiðslubyrði fyrir bankann og
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Fæst í flestum
apótekum,
Reykjavík,

Lifandi
Crossfit Hafnarfirði, Markaði, Heilsuhúsin
u, Fjarðarkaup
Systrasamlaginu
og TRI Suðurlands, Crossfit
braut
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MEÐ

SUMAR

ELDAÐ MEÐ

HOLTA

HOLTA KYNNI
sér um sjónva R Úlfar Finnbjörnsson
er einn færasti
rpsþáttinn Eldað
honum elda
kokkur landsin
ljúffenga kjúklin með Holta á ÍNN.
s. Ha
Hann
Þar fáum
garétti

við að fylgjast
úr Holta-kjúkling
atreiðslum
aðurinn
með
i.
sér um sjónvarps Úlfar Finnbjörnsson
þáttinn Eldað
kjúklingi. Hægt
á ÍNN.
Holta-kjúklingi Þar eldar hann ljúffenga með Holta
girnilegu máltíðer að fylgjast með Úlfari
rétti úr
elda þessa
í kvöld klukkan
okkur uppskriftfyrir áhorfendur. Hér
þ
stöðinni ÍNN.
færir Úlfar
að sesam- og
Þættirnir verða 21.30 á sjónvarps
sjónva teriyaki-krydduðum
helgina. Einnig
svo endursýn
dir yfir
ÍNN, inntv.is. er hægt að horfa á þá
á heimasíð
heimas u

M

SESAM

þetta ætti að opna leiðir fyrir aðra
til að fá betri aðgang að erlendum
lánamörkuðum,“ segir Steinþór.
Már Guðmundsson seðlabankabankastjóri vildi ekki tjá sig um
samkomulagið í gær.
- hg

Hægt að kaupa
dýrasta ilmvatn
heims á Íslandi

NORÐAUSTAN 3-8 m/s og bjart með
köflum en dálítil rigning NA- og A-til. Hiti
4-12 stig, mildast SV-lands. 4

Líﬁð

Steinþór Pálsson,
bankastjóri Landsbankans.

50 ml kosta 128 þúsund:

18
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

Getur
verið undanfari að því að
létt verði á
gjaldeyrishöftum.

JÓN GNARR GERIR HREINT Borgarstjórinn í Reykjavík tók til hendinni í gær ásamt tvö hundruð öðrum borgarstarfsmönnum og tíndi upp rusl á víðavangi. Jón Gnarr og félagar, sem fylltu tvö hundruð svarta plastpoka, höfðu meðal annars
eldavél upp úr krafsinu að þessu sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VERSLUN „Lagt var af stað með
þá dagskipan að búa til hinn
fullkomna ilm án takmarkana,
verðmiða eða sérstaks markhóps og fyrir tilviljun varð No.1
dýrasta ilmvatn heims,“ segir
Lísa Ólafsdóttir sem selur ilminn í verslun
sinni, Madison
ilmhúsi í Aðalstræti.
Fimmtíu
millilítra glas
af No. 1 kostar
128 þúsund
krónur hjá
Lísu sem segir LÍSA
ÓLAFSDÓTTIR
mikið magn
af gæðahráefnum notað við gerð þess.
„Ilmurinn er mjög klassískur,
elegant og púðurkenndur og er
aðeins seldur í fínni vöruhúsum
og sérhæfðum ilmhúsum.“
- mm / sjá bls. 46

Yfirlæknir á Vogi segir óumflýjanlegar sparnaðaraðgerðir bitna á sjúklingum:

Mestu sumarlokanir í sögu SÁÁ
HEILBRIGÐISMÁL Lokanir hjá SÁÁ

BA nám í lögfræði
Skráningu lýkur 5. júní

í sumar verða þær mestu frá upphafi. Göngudeildum í Reykjavík og
á Akureyri og meðferðarheimilum á
Staðarfelli og í Vík verður lokað frá
20. júní og fram í ágúst.
„Þessar sumarlokanir trufla alltaf en eru að einhverju leyti óumflýjanlegar. Það er erfitt að manna
stöður yfir hásumartímann og það
bætir í að við höfum ekki peninga,“

ÞÓRARINN
TYRFINGSSON

segir Þórarinn
Tyrfingsson,
yfirlæknir á Vogi.
Fjárveitingar
ríkisins til Vogs
og SÁ Á voru
skornar niður
eftir hrun. SÁÁ
hefur undanfarin
fimm ár nýtt
mikið af eigin

sjálfsaflafé til að kosta rekstur á
Vogi. Að sögn Þórarins nam þessi
upphæð í fyrra 20 prósentum af
rekstrarkostnaði SÁÁ, eða um 200
milljónum.
„Nú eru yfir þrjú hundruð manns
á biðlista, fólk sem er í mikilli
neyslu,“ segir Þórarinn sem vonast
eftir meira fé frá hinu opinbera svo
SÁÁ geti hafið starfsemi af fullum
krafti eftir sumarlokun.
- bá

ÞVOTTAVÉLAR

Inntökupróf verður 13. júní
www.lagadeild.hi.is

LAGADEILD
www.hi.is
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SPURNING DAGSINS

Unnið að tillögum um hvernig hægt sé að greiða úr vanda yfirveðsettra og losa þá undan skuldum:

Lyklafrumvarp í fæðingu í ráðuneytunum
EFNAHAGSMÁL Samkvæmt upplýsingum

Sýnist ykkur ekki sýnileg
ástæða til þess að safna sýnum?
Mér sýnist svarið liggja í augum uppi.
Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, hefur efasemdir
um hversu siðferðilega rétt það sé að láta
Landsbjörg safna lífsýnum fyrir Íslenska
erfðagreiningu.

Fréttablaðsins skýrist innan skamms
hvernig leyst verður úr vanda þeirra sem eru
í yfirveðsettu húsnæði.
Í innanríkisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti er búið að semja tillögur um hvernig
verði hægt að koma til móts við þennan hóp.
Tillögurnar eru nú á borði ráðherranefndar
um skuldamál.
Samkvæmt þeim er reynt að taka á vanda
fólks sem missir eignir sínar á nauðungarsölu.
Sem dæmi má nefna eign sem á hvílir 30
milljóna króna lán en aðeins 15 milljónir fást

fyrir á nauðungaruppboði. Eigandinn situr
þá uppi með 15 milljóna króna skuld sem
kröfuhafar geta viðhaldið endalaust. Verið er
að reyna að finna leiðir til að aflétta þessum
skuldum af fólki án þess að það brjóti í bága
við stjórnarskrá.
Í þingsályktunartillögu sem samþykkt var
í haust segir að kanna eigi hvernig gera megi
eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að
losna án gjaldþrots undan eftirstöðvum sem
veðið sjálft stendur ekki undir. Niðurstaða
átti að liggja fyrir í september 2013 en er nú
væntanlega að líta dagsins ljós.
- jme

TILLÖGUR Verið er að leggja lokahönd á tillögur sem

eiga að greiða úr vanda þeirra sem eru í yfirveðsettu
húsnæði og missa það á nauðungarsölu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
ÞOTA ICELANDAIR Deila flug-

manna Icelandair
og vinnuveitenda
þeirra er enn
óleyst svo fyrsta
af sex boðuðum
verkföllum
hófst klukkan
sex í morgun
og stendur til
klukkan sex í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

OSCAR PISTORIUS Réttarhöldin hófust í byrjun mars en lýkur væntanlega í næstu

viku.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Verjendur kölluðu í gær félagsráðgjafa til vitnis:

Pistorius var niðurbrotinn
SUÐUR-AFRÍKA, AP „Ég sá niðurbrotinn mann. Hann grét 80 prósent
tímans,“ sagði Yvette van Schalkwyk við réttarhöldin yfir Oscari
Pistorius í Suður-Afríku í gær.
Hún er félagsráðgjafi sem ræddi við Pistorius í fangelsinu daginn eftir að hann varð unnustu sinni, Reevu Steenkamp, að bana.
Verjendur kölluðu hana til vitnis um að Pistorius hafi sannarlega iðrast þess sem hann gerði.
Réttarhöldunum fer brátt að ljúka, en verjendur og sækjendur hafa
tekist á um það hvort Pistorius hafi orðið unnustu sinni óvart að bana
eða hvort hann hafi gert það af ásettu ráði.
Í fyrradag kölluðu verjendur til nágranna Pistorius, sem sagðist
hafa heyrt karlmann gráta hástöfum stuttu eftir að Steenkamp lést. - gb

Ekið á konur á gangbraut:

Héraðsbúar sjá möguleika:

Vantar vitni að Vilja sameinast
Seyðfirðingum
umferðarslysi
LÖGREGLUMÁL Ekið var á tvær

konur á Geirsgötu í gær. Ökumaður á hvítum pallbíl af gerðinni Volkswagen Transporter ók
á konurnar sem voru á leið yfir
gangbraut á mótum Geirsgötu og
Tryggvagötu þegar klukkan var
tíu mínútur yfir tólf. Lögreglan
óskar eftir vitnum að slysinu.
„Konurnar voru fluttar á slysadeild til aðhlynningar,“ segir í
tilkynningu lögreglunnar, sem
bendir á að koma megi upplýsingum um slysið á framfæri í einkaskilaboðum á fésbókarsíðu lögreglunnar eða í tölvupósti.
- gar

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn
Fljótsdalshéraðs vill skoða frekari sameiningu sveitarfélaga á
Austurlandi og horfir þar sérstaklega til Seyðisfjarðar.
„Með sameiningu Seyðisfjarðar og Fljótsdalshéraðs
yrði til öflugt sveitarfélag með
yfir 4.000 íbúa, alþjóðaflugvöll,
glæsilega ferju-, flutninga- og
fiskiskipahöfn, sjúkrahús, öfluga þjónustu við eldri borgara
og metnaðarfullar stofnanir á
sviði menningar og lista,“ segir
meðal annars í bókun Héraðsbúa.
- gar
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Skoðið úrvalið á
www.grillbudin.is
Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Ráðherra útilokar
ekki lög á verkfallið
Fyrsta boðaða verkfall flugmanna Icelandair af sex hófst í morgun og á sama tíma
hófst yfirvinnubann. Fjöldi flugferða fellur niður og öðrum seinkar. Innanríkisráðherra útilokar ekki lög á verkfallið sem gæti haft áhrif á afkomu landsmanna.
KJARADEILUR „Við getum ekki sagt

til um hvort það verða sett lög
á verkfallsaðgerðir flugmanna
eða hvenær það yrði gert,“ segir
Hanna Birna Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra.
„Við getum ekki útilokað
aðkomu löggjafans þegar um er
að ræða svo gríðarlega alvarlegan
hlut fyrir atvinnulífið og afkomu í
landinu,“ segir Hanna Birna.
Fyrsta af nokkrum boðuðum verkföllum flugmanna Icelandair hófst í morgun og lýkur
klukkan 18 í dag. Flugfélagið tilkynnti í gær að það myndi fella
niður 26 flug í dag, 4.500 farþegar voru bókaðir í þessi flug,
flestir erlendir ferðamenn. Auk
þess verða tveggja til fimm
tíma seinkanir á síðdegisflugi. Á
morgun má búast við seinkunum
í flugi Icelandair.
Á sama tíma tíma og verkfall
hófst í morgun tók ótímabundið

yfirvinnubann flugmanna í gildi.
„Það er ekki ljóst hvaða áhrif
það hefur en yfirvinnubann getur
valdið því að það þurfi að aflýsa
flugi með skömmum fyrirvara,“
segir Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair.
Næsta boðaða verkfall flugmanna er 16. maí.
Í gær var stuttur sáttafundur í
kjaradeilunni og næsti fundur er
boðaður á mánudag. Himinn og
haf ber í milli deiluaðila.
Meðalheildarlaun flugmanna
eru 1,6 til 2 milljónir króna á
mánuði.
Samtök atvinnulífsins segja
að flugmenn krefjist 30 prósenta
launahækkunar og hafa boðið
þeim 2,8 prósenta hækkun eða
það sama og aðrir hafa samið um
á almenna markaðnum.
Flugmenn hafa hafnað þessari
hækkun og telja sig eiga meira
inni. Þeir neita hins vegar að tjá

Við
getum ekki
útilokað
aðkomu
löggjafans
þegar um er
að ræða svo
gríðarlega alvarlegan hlut.
Hanna Birna Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra.

sig um hversu miklar launahækkanir þeir eru að fara fram á.
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson,
dósent við Háskóla Íslands, telur
að allt bendi til þess að lög verði
sett á verkfallið náist samningar ekki fyrir boðað ótímabundið
verkfall.
Gylfi bendir þó á aðrar lausnir,
svo sem gerðardóm, sem hægt
væri að grípa til náist ekki sátt.
- jme

Fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins dæmdur í Hæstarétti í gær:

Gunnar fékk eins árs skilorð
DÓMSMÁL Gunnar Andersen, fyrrverandi forstjóri

Fjármálaeftirlitsins (FME), var í gær dæmdur í
eins árs skilorðsbundið fangelsi í Hæstarétti. Þá
staðfesti dómurinn einnar milljónar króna sekt
Þórarins Más Þorbjörnssonar, fyrrverandi starfsmanni Landsbankans.
Gunnar var ákærður fyrir brot á þagnarskyldu
með því að brjóta bankaleynd þegar
hann fékk Þórarin til að afla gagna
um fjármál Guðlaugs Þórs Þórðarsonar alþingismanns fyrir sig.
Þeim gögnum var síðan komið til
DV sem birti frétt byggða á gögnunum.
„Hann hafði styrkan og
einbeittan vilja til brotsins og að tilgangur hans
með því var að koma
höggi á fyrrnefndan
mann sem hann taldi
sig eiga sökótt við,“
GUNNAR
segir í dómi HæstaANDERSEN
réttar.

Gunnar vildi ekki tjá sig um málið þegar leitað
var eftir því.
Guðlaugur Þór sagði það ekki koma á óvart að
Gunnar fengi dóm. „Ásetningur hans var mjög skýr
og hann hefur ekkert farið í felur með það,“ sagði
Guðlaugur. Hann sagði málið hafa valdið sér pólitískum skaða og þá sérstaklega í síðasta
prófkjöri. Hann telur þó þeirri spurningu enn ósvarað hvort um hafi verið að
ræða einstakt tilvik. „Því miður bendir
mjög margt til þess að svo hafi ekki
verið.“ Vísar hann til þess að stuttu
eftir að stjórn FME fól lögmanninum
Ástráði Haraldssyni að rannsaka mál
Gunnars þá birtust bankaupplýsingar Ástráðs í DV.
„Það kom mér mjög á
óvart hvað stjórn FME
var fljót að lýsa því yfir
að þetta væri einstakt
GUÐLAUGUR ÞÓR mál og augljóst að það
var ekki rannsakað,“
ÞÓRÐARSON
sagði Guðlaugur. - fbj
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Tilboð: 3.090.000 kr.

Tilboð: 2.190.000 kr.
Citroën C4 Saloon Comfort JGB12

Ford Escape XLT AWD GAB95

Skráður júlí 2011, 1,6i bensín, sjálfsk.
Ekinn 34.000 km.
Ásett verð: 2.390.000 kr.

Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfsk.
Ekinn 70.000 km.
Ásett verð: 3.490.000 kr.

Tilboð: 2.390.000 kr.

Tilboð: 5.450.000 kr.

Honda Accord YHE12

Toyota Land Cruiser 120 VX ADH19

Skráður júlí 2008, 2,4i bensín, sjálfsk.
Ekinn 93.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Skráður des. 2007, 3,0TDi dísil, sjálfsk.
Ekinn 133.000 km.
Ásett verð: 5.790.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Verð: 790.000 kr.

Tilboð: 1.290.000 kr.

Toyota Rav-4 AWD YN847

Nissan X-Trail Elegance KN151

Skráður sept. 2001, 2,4i bensín, sjálfsk.
Ekinn 184.000 km.

TÖKUM

ALLAR

Skráður maí 2006, 2,0i bensín, sjálfsk.

Ekinn 127.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

FINNDU

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Ford Fiesta Trend KJ292

Verð: 1.990.000 kr.
Ford Escape XLT

UU058

Skráður ágúst 2007, 3,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 108.000 km.

Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Skoðaðu fleiri
dæmi hér!

NOTADIR.BRIMBORG.IS
Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

TEGUNDIR

BÍLA UPPÍ
ÞINN OG VIÐ GERUM
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ENGIN SKULDBINDING

Tilboð: 1.390.000 kr.

Tilboð: 1.290.000 kr.

SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

Hyundai i30 Classic TOH76

Audi A6 UZ308

Skráður júní. 2008, 1,6i bensín, beinsk.
Ekinn 95.000 km.
Ásett verð: 1.690.000 kr.

Skráður febr. 2004, 2,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 137.000 km.
Ásett verð: 1.490.000 kr.
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Tilboð: 3.190.000 kr.
Ford B-MAX Titanium JFE65
Skráður maí 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 28.000 km.
ð
Ásett verð: 3.390.000 kr. Í ábyrg

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Tilboð: 1.990.000 kr.

Tilboð: 2.090.000 kr.

Toyota Auris MXJ73

Ford Explorer Eddie 4x4 RJ109

Skráður júní 2010, 1,3i bensín, beinsk.
Ekinn 70.000 km.
Ásett verð: 2.190.000 kr.

Skráður ágúst 2006, 4,0i bensín, sjálfsk.
Ekinn 94.000 km.
Ásett verð: 2.390.000 kr.

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Tilboð: 4.280.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD BHP25
Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 76.000 km.
Ásett verð: 4.580.000 kr.
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Tilboð: 2.990.000 kr.
Citroën C5 Dynamique HJY59
Skráður júlí 2010, 2,0 TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 84.000 km.
ett verð: 3.340.000 kr.
Ásett
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SVONA ERUM VIÐ

Gosminjasafnið Eldheimar í Vestmannaeyjum verður opnað eftir tvær vikur og margir eru á leiðinni:

Norrænir ráðherrar heimsækja Eyjamenn
FERÐAÞJÓNUSTA Gosminjasafnið Eldheimar í

24.910

tonn af kjöti
runnu ofan í

landsmenn á síðasta ári.
Nær þriðjungur, 31,8 prósent, var
alifuglakjöt, sem var mest selda
kjöttegundin. Um 26,5 prósent var
kindakjöt.
Heimild: Bondi.is

Í DÓMSAL Svipaður fjöldi sótti um

gjafsókn í fyrra og síðustu ár.

Alls 579 sóttu um gjafsókn:

Fjórðungur fær
ekki gjafsókn
DÓMSMÁL Ekki er talin þörf á að

hækka tekjuviðmið vegna gjafsókna þrátt fyrir að um fjórðungi umsókna um gjafsókn hafi
verið hafnað undanfarin ár. Þetta
kemur fram í svari innanríkisráðherra við fyrirspurn Willums
Þórs Þórssonar, þingmanns
Framsóknarflokksins, á Alþingi.
Alls sóttu 579 um gjafsókn á
síðasta ári en 148 var hafnað. Af
þeim umsóknum sem var hafnað
var ástæðan í 72 tilvikum sú að
ekki þótti tilefni til málshöfðunar
en í 52 tilvikum var fjárhagsstaða
umsækjanda yfir mörkum. Þá
var umsóknum vísað frá í 24 tilvikum af ýmsum ástæðum.
- bj

Foreldraverðlaun afhent:

Viskubrunnur
með verðlaun
SAMFÉLAGSMÁL Viskubrunnur
hlaut Foreldraverðlaun Heimilis
og skóla 2014 við hátíðlega athöfn
í Þjóðmenningarhúsinu í gær.
Verkefnið, sem er unnið á
Seyðisfirði, er spurningakeppni
þar sem foreldrar, starfsfólk
og nemendur Seyðisfjarðarskóla sameina krafta sína við
undirbúning og safna í leiðinni
fyrir skólaferðalagi 9. og 10.
bekkja skólans til Danmerkur.
Hvatningarverðlaun 2014 hlaut
verkefnið Söguskjóður sem er
starfrækt á Dalvík. Þá var Helga
Margrét Guðmundsdóttir kjörin
dugnaðarforkur Heimilis og skóla
2014. Hún hlaut viðurkenninguna
fyrir eflingu foreldrastarfs og
borgaravitundar.
- fb

Það kostar peninga að búa til
peninga.

Vestmannaeyjum verður opnað 23. maí og eru
iðnaðarmenn þessa dagana að leggja lokahönd
á húsnæðið. Fullt miðaverð er 1.900 krónur en
fyrstu helgina fá heimamenn frítt inn.
Bæði innlendir og erlendir hópar hafa
boðað komu sína á safnið, þar á meðal Danir
og Þjóðverjar. Í júní munu norrænir ráðherrar á vegum velferðarráðuneytisins einnig
koma í heimsókn.
„Norðurlöndin voru betri en enginn
fyrir okkur í gosinu og hugsuðu um okkur
þegar illa stóð á sínum tíma,“ segir Kristín
Jóhannesdóttir, sem hefur verið viðloðandi

Kristín Jóhannesdóttir

Eldheima frá byrjun. „Ég er rosalega ánægð
með safnið og verð ánægðari með hverjum
deginum sem ég kem þangað.“
Eldheimar kosta um níu hundruð milljónir
króna.
„Það kostar peninga að búa til peninga. Við
ætlum okkur að þetta verði mikið aðdráttarafl fyrir ferðaþjónustu og það er stefnt að því
að safnið skili tekjum,“ segir hún.
- fb

ELDHEIMAR Safnið verður opnað í Vestmannaeyjum

eftir um tvær vikur.

Sextán ára kærir fimm
pilta fyrir hópnauðgun
Fimm menn á aldrinum sautján til nítján ára hafa verið kærðir fyrir hópnauðgun.
Samkvæmt kæru átti atvikið sér stað í samkvæmi í austurhluta borgarinnar um
síðustu helgi. Lögreglan fer fram á að mennirnir verði í gæsluvarðhaldi til 15. maí.
LÖGREGLUMÁL Fimm piltar voru
í gær leiddir fyrir Héraðsdóm
Reykjavíkur vegna gruns um
hópnauðgun stúlku. Þeir eru á
aldrinum sautján til nítján ára og
því er ljóst að sumir þeirra eru
ekki orðnir lögráða.
Atvikið átti sér stað aðfaranótt
sunnudagsins 4. maí síðastliðinn í
heimahúsi í Efra-Breiðholti. Lögregla gat staðfest að ekki hefði
verið tilkynnt um málið til lögreglustöðvarinnar í Breiðholti
það kvöld sem verknaðurinn átti
sér stað. Fréttablaðið hefur ekki
upplýsingar um hvort stúlkan
leitaði sér aðstoðar á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis í Fossvegi.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er fórnarlambið sextán
ára stúlka sem var stödd í samkvæmi með mönnunum fimm.
Áfengi var haft um hönd en ekki
fíkniefni, eftir því sem Fréttablaðið kemst næst. Fórnarlambið
og árásarmennirnir eru flest í
sama framhaldsskóla.
Á miðvikudag kærði stúlkan
alla piltana til lögreglu fyrir
nauðgun. Rannsókn lögreglu fór
í kjölfarið af stað sem leiddi til
þess að mennirnir voru handteknir á miðvikudagskvöld en
krafist var gæsluvarðhalds yfir
þeim á fimmtudag.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fer fram á vikulangt gæsluvarðhald yfir mönnunum en dómari tók sér frest til klukkan ellefu
í dag til að ákveða hvort dómurinn verði við kröfu lögreglu.
Mennirnir verða í haldi lögreglu
þar til úrskurður liggur fyrir.
Verði mennirnir ákærðir fyrir
brotið og fundnir sekir eiga þeir

MYND/ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Ráðherra á Landspítalafundi:

Vill sölu eigna
fyrir sjúkrahús
HEILBRIGÐISRÁÐHERRA Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra segir varnarbaráttu
að baki og tíma sóknar og uppbyggingar tekinn við. Þetta
kom fram í
ræðu Kristjáns
þar sem hann
ræddi um byggingaráform og
húsnæðismál á
ársfundi LandKRISTJÁN ÞÓR
spítalans í vikJÚLÍUSSON
unni.
Ráðherra benti á að þjóðin
eigi bundið fé í fyrirtækjum og
fasteignum. „Það er tímabært
að við ræðum opinskátt og án
upphrópana hvort ekki sé skynsamlegt að losa um eitthvað af
þessum eignum og nýta fjármunina í að reisa þjóðarsjúkrahús. Þannig forgangsröðum við
í þágu allra landsmanna,“ sagði
Kristján Þór.
- gar

Var í vímu og hótaði lögreglu:

Vatnsberinn
dæmdur á ný
LEIDDIR ÚR DÓMSAL Mennirnir fimm voru leiddir fyrir dómara í gær en hann

bað um frest til að ákveða hvort gæsluvarðhaldskrafa lögreglunnar verður tekin til
greina.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

yfir höfði sér eins til sextán ára
fangelsi. Samkvæmt lögum skal
sú staðreynd að fórnarlambið
er undir átján ára aldri vega til
þyngingar refsingarinnar. Refsiramminn í nauðgunarmálum
hefur aldrei verið fullnýttur en
þyngstu dómar sem fallið hafa
á Íslandi fyrir nauðgun eru átta
ára fangelsi.
Verjendur mannanna vildu
ekki tjá sig við Fréttablaðið um

málið en sögðu það á afar viðkvæmu stigi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi tilkynningu
frá sér vegna málsins í gærkvöldi
en vildi ekki tjá sig neitt frekar
að svo stöddu. Ekki er vitað hvort
Barnaverndarnefnd hafi verið
kunngjört um málið en vegna
aldurs fórnarlambs og aldurs
þeirra grunuðu ber að tilkynna
henni um málið.
snaeros@frettabladid.is

DÓMSMÁL Þórhallur Ölver Gunnlaugsson hefur verið dæmdur
í sex mánaða fangelsi í Hæstarétti fyrir að hóta tveimur lögreglumönnum lífláti. Hann er
jafnframt dæmdur fyrir að hafa
haft undir höndum tvö grömm af
alsælu og tæplega tvö grömm af
amfetamíni.
Þórhallur sagði lögreglumönnunum að hann ætlaði á mannaveiðar og að hann ætlaði sér að
koma heim til þeirra og skjóta þá.
Þórhallur Ölver er jafnan kallaður Vatnsberinn fyrir umfangsmikið skattsvikamál í tengslum
við vatnsverksmiðjuna Vatnsberann árið 1995. Hann hlaut þungan
dóm árið 2000 fyrir að verða
manni að bana.
- ssb

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 24°
Aþena 22°
Basel
24°
Berlín
18°
Billund 15°
Frankfurt 19°

6

7

5

m/s

m/s

6°

m/s

5°

6°

6

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

18°
15°
15°
23°
17°
24°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

16°
32°
12°
19°
17°
13°

m/s

8°

5
m/s

6

5°

m/s

Sturtusett
Verð frá kr. 66.900
900

9°

7

m/s

6

8°

Á MORGUN
5-10 m/s.

5°
12°

10°

m/s

4°

9°

3

m/s

2°

10°
3

Gæði fara aldrei úr tísku

6°

m/s

10°

10°

HELGARVEÐRIÐ Rólegt veður um allt land um helgina. Vindáttin verður áfram
norðaustlæg og lítur út fyrir hægt kólnandi veður einkum um norðan og austanvert
landið. Yfirleitt úrkomulítið en þykknar upp syðra á sunnudaginn.

SUNNUDAGUR
3-8 m/s.

3°

2

m/s

2°

8°

6°

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@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

JÓN GNARR

KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON

BORGARSTJÓRI

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA

# ¼#z/0+,&& 0

MAGNÚS KARL MAGNÚSSON
PRÓFESSOR, FORSETI LÆKNADEILDAR HÍ

ÞÓRUNN ANTONIA MAGNÚSDÓTTIR
SÖNGKONA

UNNSTEINN MANUEL STEFÁNSSON
TÓNLISTARMAÐUR

Með rannsóknum á erfðaefni Íslendinga er stöðugt leitað orsaka margra alvarlegustu
sjúkdóma sem hrjá mannkynið, svo sem krabbameina, hjartasjúkdóma og sykursýki.
Þess vegna svörum við kallinu!

",&&
Í ÞÁGU VÍSINDA

SVARAÐU KALLINU

BJÖRGUNARSVEITIN SÆKIR

VÍSINDIN EFLAST

www. utkall.is
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hversu mikið lækkar verð á einum
lítra af bensíni samkvæmt frumvarpi
fjármálaráðherra?
2. Í hvaða landi er bókin Blái hnötturinn eftir Andra Snæ Magnason tilnefnd til virtra barnabókaverðlauna?
3. Hvað þarf háa fjárhæð í bráðaviðhald á Landspítalanum?
SVÖR:

1. Um 89 aura. 2. Bretlandi. 3. 4,4 milljarða.

Röng áætlun veiðigjalda:

Munurinn 300
milljónir króna
SJÁVARÚTVEGUR Útreikningar

atvinnuvegaráðuneytisins á sérstökum veiðigjöldum botnfiskafla reyndust rangir er þeir voru
sendir til atvinnuveganefndar
4. maí. Í frétt Fréttablaðsins í
gær sagði að lækkun veiðigjalda
vegna skulda útgerðarinnar
næmi um 1.300 milljónum króna
og því sætu eftir í ríkissjóði
aðeins 285 milljónir.
Atvinnuvegaráðuneytið telur
villu í útreikningum sínum og að
lækkun veiðigjalds vegna skulda
nemi um einum milljarði. Því
komi 585 milljónir í ríkissjóð. - sa

GRUNDARFJÖRÐUR Bæjarfulltrúar fá

10 prósenta launalækkun til baka.
FRÉTTABLAÐIÐ/VLHELM

Afturkalla fyrri lækkun:

Bæjarfulltrúar
fá hærri laun
SVEITARSTJÓRNIR „Eftir hrun voru

laun bæjarfulltrúa og nefnda
lækkuð um 10 prósent og hefur
skerðing bæjarfulltrúa ekki verið
tekin til baka eins og hjá nefndum,“ segir í bókun bæjarráðs
Grundarfjarðar sem nú hefur
afturkallað þessa skerðingu.
Skerðingunni frá hruni verður
skilað til baka frá og með næstu
mánaðamótum. Þá voru samþykkt drög að launum bæjarfulltrúa og nefnda sem taka eiga
gildi um næstu áramót.
- gar

Skotveiðimenn vilja láta vinna mat á áhrifum stækkandi refastofns á lífríkið:

Tillaga í bæjarráði Kópavogs:

Efast um að veiði fjölgi refum

Waldorfskólinn
í Heiðmörkina?

NÁTTÚRA Skotveiðimenn vilja að

SVEITARSTJÓRNIR „Undirritaður

rannsóknir á refastofninum verði
auknar til muna. Meta verði áhrif
sífellt stækkandi stofns á lífríkið.
„Við teljum að þær rannsóknir sem
unnið er að núna séu takmarkaðar,“
segir Elvar Árni Lund, formaður
Skotveiðifélags Íslands.
Elvar segir að tilgáta sem sagt
var frá í Fréttablaðinu nýverið um
að veiðimenn setji út svo mikið æti
að vetrarlagi að stofninn styrkist áhugaverða, en rannsaka verði
áhrifin mun meira.

Atvinnuskyttur einar fá að sitja
um greni að vorlagi, en á veturna
geta aðrir veiðimenn fengið leyfi
landeigenda til að veiða ref. Þá er
yfirleitt sett út æti og setið um þá
refi sem sækja í það.
Skotveiðimenn segja almenning
eiga að fá að koma að veiðum á ref
eins og öðrum villtum stofnum.
„En það er líka eðlilegt að það sé
skráð sem er borið út, enda minnkar
það líkur á að það verði of mikið,“
segir Elvar sem vill auknar rannsóknir á refastofninum.
- bj

VEIDDUR Tófum hefur fjölgað á undan-

förnum árum þrátt fyrir aukna veiði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

leggur til að Waldorf-skólanum í
Lækjarbotnum verði boðið að flytja
starfsemi sína í Guðmundarlund
tímabundið til fimm ára á meðan
Orkuveita Reykjavíkur vinnur varanlega bug á brennisteinsvetnismengun frá Hellisheiðarvirkjun,“
segir í tillögu Hjálmars Hjálmarssonar úr Næst besta flokknum í
bæjarráði Kópavogs í gær.
Í Guðmundarlundi í Heiðmörk er
hús sem Skógræktarfélag Kópavogs vill leigja bænum.
- gar

Fatlaðir og öryrkjar óttast
flutning milli sveitarfélaga
Mismunandi þjónusta eftir sveitarfélögum og einnig eftir hverfum í Reykjavík. Losa þarf um átthagafjötrana
og samræma þjónustuna við fatlaða og öryrkja, segir Ellen Calmon. Sveitarstjórnarmenn skortir þekkingu.
SAMFÉLAG Það að barnafjöl-

skyldur fatlaðra og öryrkja eigi
erfitt eða nær ómögulegt með að
ná endum saman, eins og kemur
fram í nýrri rannsókn á kjörum
þeirra, kemur Ellen Calmon, formanni Öryrkjabandalags Íslands,
í raun ekki á óvart.
Það sem kemur henni á óvart
er hversu fáir sveitarstjórnarmenn hafa þekkingu á samningi
Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks og Framkvæmdaáætlun um málefni fatlaðs fólks,
eða aðeins 19 prósent.
„Við höfðum heyrt að barnafjölskyldurnar hefðu það mun
verra fjárhagslega en aðrir en
núna fengum við ákveðna staðfestingu á því,“ segir Ellen um
niðurstöður rannsóknar sem
Öryrkjabandalag Íslands, ÖBÍ,
fékk Rannsóknasetur í fötlunarfræðum og Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands til að gera til að
kanna aðstæður og reynslu fatlaðra og öryrkja. Er þetta fyrsta
rannsóknin sem gerð er eftir að
málaflokkur fatlaðs fólks var
fluttur frá ríki til sveitarfélaga.
Niðurstöður rannsóknarinnar
leiddu í ljós að mikill munur er á
aðstoð við fatlaða og öryrkja eftir
sveitarfélögum. „Lífeyrisgreiðslurnar koma frá ríkinu en ef fólk
hefur einhverra hluta vegna ekki
rétt á þeim eða er ekki á atvinnuleysisbótum getur munað tugum
þúsunda á framfærslustyrk
sveitar félaga. Maður fer þá að
velta fyrir sér sér hvort það sé
ódýrara að kaupa mjólk í sveitarfélagi A en í sveitarfélagi B.“
Ellen segir nauðsynlegt að
samræma þjónustu milli sveitarfélaganna. „Fatlaðir og öryrkjar
óttast að flytja milli sveitar-

19 prósent
sveitarstjórnarmanna hafa
þekkingu á samningi
Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fatlaðs fólks.
félaga. þeir eru hræddir um að
þurfa að bíða kannski í marga
mánuði eftir mati á rétti til nauðsynlegrar þjónustu sem þeir hafa
í því sveitarfélagi sem þeir búa
í. Fólk óttast mest að missa þá
þjónustu sem það hefur, eins og
til dæmis notendastýrða persónulega aðstoð, en eftir yfirfærslu
málaflokksins til sveitarfélaga
er þjónustan bundnari lögheimili en áður. Það þarf að losa um
þessa átthagafjötra.“
Átthagafjötrarnir eru einnig
innan Reykjavíkur, að sögn
Ellenar. „Það getur verið mismunandi þjónusta eftir hverfum í Reykjavík. Þjónustumiðstöðvarnar veita ekki allar sömu
þjónustu. Þetta kom fram í eigindlegum viðtölum rannsóknarinnar.
Ekki er ljóst um hvaða þjónustuþætti er að ræða.“
Niðurstöður rannsóknarinnar
leiddu jafnframt í ljós að tiltölulega fáir telja sig fá þá þjónustu
hjá sveitarfélögunum sem þeir
eiga rétt á. „Langflestir nefndu
heimilisþjónustu eins og þrif sem
þeir fengu ekki.“
Ríflega helmingur þeirra sem
fá þjónustu ræður frekar litlu um
hvenær og hvernig þjónusta er
veitt og hver veitir hana. Tæplega
40 prósentum finnst mjög eða
frekar erfitt að fá upplýsingar
um þá þjónustu sem sveitarfélag
þeirra veitir fötluðu fólki.

ENGA FORDÓMA Ellen Calmon, formaður ÖBÍ, segist taka undir baráttu Pollapönks
gegn fordómum. Í rannsókn á viðhorfi til fatlaðra og öryrkja kom í ljós að mestir fordómar eru gegn geðfötluðum og fólki með þroskahömlun.
MYND/ÖBÍ

Það getur verið mismunandi þjónusta eftir hverfum í
Reykjavík. Þjónustumiðstöðvarnar veita ekki allar sömu
þjónustu.
Að sögn Ellenar Calmon ætlar
Öryrkjabandalagið að fræða
frambjóðendur í sveitarstjórnarkosn i ng u nu m u m sa m n i ng
Sameinuðu þjóðanna og framkvæmdaáætlunina. „Við erum
búin að útbúa bæklinga sem við
dreifum til frambjóðendanna
fimm þúsund með upplýsingum
um þetta tvennt. Ég lít á niðurstöður þessarar könnunar sem
tækifæri til að taka á þessum
málum og hvet menn til þess að

kynna sér skýrsluna. Þeir eiga
ekki að vera leiðir, heldur hugsa
sem svo að nú sé lag til að bæta
samfélagið.“
Tryggingastofnun valdi 2.000
manna úrtak til rannsóknarinnar. Af þeim tóku 1.742 þátt.
Af 162 manna úrtaki kjörinna
fulltrúa og starfsmanna sveitarfélaga tóku 149 þátt. Könnunin
var gerð í lok síðasta árs og í upphafi þessa.
ibs@frettabladid.is

PL620 Comfort

Hæstiréttur staðfestir dóm yfir manni fyrir kynferðisbrot og frelsissviptingu:

Vinsælasta hjólið, dempun í sæti, brettasett fylgir,
dömu og herrastell Verð kr. 86.995.-

Nam tvær sjö ára stelpur á brott
LÖGREGLUMÁL Hæstiréttur staðfesti í gær dóm

Héraðsdóms Reykjavíkur yfir Daða Frey Kristjánssyni fyrir að hafa numið tvær sjö ára stúlkur
á brott og brotið gegn þeim kynferðislega.
Daði skipaði stúlkunum upp í bíl sinn í Árbæ
þann 9. janúar í fyrra og sagðist ætla að fara
með þær í verslun þar sem þær hefðu verið að
stela vörum. Þess í stað ók hann með þær sem
leið lá á malarveg sunnan við Morgunblaðshúsið
og stöðvaði þar bílinn.
Þegar í Hádegismóa var komið settist Daði í
aftursætið á bíl sínum þar sem stúlkurnar sátu.
Hann spurði þær hvort þær ættu kærasta, kyssti
aðra þeirra á kinnina og strauk þeim báðum um
maga og læri utan klæða.
Þessu næst ók Daði stúlkunum aftur á staðinn
þar sem hann hafði numið þær á brott.
Fram kemur í dómnum að stúlkurnar hefðu
verið logandi hræddar við manninn sem nam
þær á brott.
Daða er gert að greiða báðum stúlkunum 800
þúsund krónur og skal sæta fangelsi í þrjú ár.
- ssb

EFTIRLÝSTUR Lögreglan sendi fjölmiðlum þessa mynd úr eftir-

litsmyndavélakerfi Krónunnar þegar leit stóð yfir að Daða.
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Bændur langþreyttir á fuglum:

Utanríkisráðuneytið hvetur ferðamenn til að fylgjast reglulega með fréttum vegna óstöðugs ástands:

Láta rannsaka
ágengar gæsir

Íslendingar vilja til Úkraínu þrátt fyrir átök

LANDBÚNAÐUR Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið hefur ákveðið
að láta kanna á meðal bænda
ágengni gæsa og álfta á ræktarlönd þeirra.
Rannsóknin á að vera fyrsta
skref í átt að aðgerðaráætlun til
að bregðast við vandanum.
Ætlast er til þess að bændur
svari könnuninni á svokölluðu
Bændatorgi sem allir bændur
hafa aðgang að en hægt verður að
svara henni í næsta mánuði.
- ssb

Á RÁÐHERRAFUNDINUM Bjarni

Benediktsson sat fundinn fyrir hönd
Íslands.
MYND/HERVE CORTINAT

Bjarni sat ráðherrafund:

Ræddu um
sveigjanleika
STJÓRNMÁL Sveigjanleiki í hagstjórn og mikilvægi þess að geta
tekist á við efnahagsleg áföll
var efst á baugi á ráðherrafundi
OECD í París frá þriðjudegi til
miðvikudags. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, sat fundinn.
Rætt var um hvernig best yrði
stuðlað að auknum hagvexti sem
allir njóta góðs af, að því er segir
í tilkynningu. Einnig um ástand
og horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum og nýjar áskoranir í kjölfar kreppunnar.
- fb

Líkan til sýnis að Hlöðum:

Afhjúpa líkan
af orrustuskipi
SAMFÉLAGSMÁL Stórt líkan af
orrustubeitiskipinu HMS Hood
verður afhjúpað í Hernámssetrinu
að Hlöðum á hernámsdeginum
á morgun. Skipið kom tvisvar í
Hvalfjörð nokkrum vikum áður
en því var grandað djúpt vestur af
Reykjanesi í maí 1941.
Einnig verða til sýnis ljósmyndir og lifandi myndir af HMS
Hood, ásamt öðrum fróðleik og
gripum. Meira efni tengt HMS
Hood bætist í safnið í sumar.
- fb

UTANRÍKISMÁL Ástandið í Úkraínu

verður sífellt alvarlegra. Utanríkisráðuneyti Íslands gengur þó ekki
jafnlangt og Þjóðverjar og Bandaríkjamenn sem hvetja borgara sína
til að heimsækja landið ekki.
„Við höfum haldið viðvöruninni
til fólks um að fylgjast vel með ef
það hyggur á ferðir þangað. Það er
ekki nóg að kíkja á ástandið einu
sinni heldur verður að fylgjast
með því reglulega alveg þar til þú
ferð,“ segir Urður Gunnarsdóttir,
fjölmiðlafulltrúi ráðuneytisins.

KJARADEILUR „Það verður lögð áhersla á að allir fái
lyfin sín og mat,“ segir Gísli Páll Pálsson, formaður
Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.
Á fimmta hundrað sjúkraliðar og ófaglærðir starfsmenn sem starfa á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða
ætla að leggja niður störf í átta tíma á mánudag, takist
ekki samningar áður. Önnur átta tíma vinnustöðvun
er boðuð 15. maí. Þann 19. er boðað til sólarhringsvinnustöðvunar og ótímabundið
verkfall skellur á þann 22. semjist
ekki fyrir þann tíma.
Á milli 1.500 og 2.000 heimilismenn eru á hjúkrunarheimilum.
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags Íslands,
segir einboðið að þjónusta við eldra
fólkið skerðist verulega. „Það verða
GÍSLI PÁLL
engir sjúkraliðar til að koma fólki á
PÁLSSON
fætur og koma því inn í daglega rútínu, hvort sem það er sjúkraþjálfun, tómstundir eða að
sinna þeim sem eru rúmliggjandi,“ segir Kristín.
Auk sjúkraliðanna fara starfmenn í eldhúsum og
á skrifstofum í verkfall. Áfengisráðgjafar og sjúkraliðar sem starfa hjá SÁÁ munu leggja niður vinnu.
Ólíkt flestum öðrum vinnudeilum snýst þessi ekki
um kaup og kjör. Aðalkrafa þeirra sem ætla að leggja
niður störf er að þeir njóti sömu réttinda og hafi sömu
skyldur og starfsmenn ríkisins.
Starfsmenn á hjúkrunarheimilum fyrir aldraðra
töldu lengi vel að þeir hefðu sömu réttindi og skyldur
og ríkisstarfsmenn og töldu sig hafa skrifað undir
samninga þar að lútandi. En samkvæmt nýlegum dómi
sem féll vegna starfsmanns á Hrafnistu var það samkomulag ekki tekið gilt.
Nú vilja starfsmenn að ákvæði um þetta verði fellt
inn í kjarasamninga.
„Það er ótrúlegt að það skuli steyta á þessu. Vinnuveitendur hafa lýst því yfir að þetta kosti þá ekki
neitt,“ segir Kristín.

210.9m.0VS0K
PC 1442 Shatal
jarðvegsþjappa
Stærð plötu: 400 x 550 mm
Þyngd: 80 kg
Mótor: Honda bensín 5,5 hö
Miðflóttaafl á plötu: 1400 kg
Mesti hraði áfram: 26 m/mín
Víbratíðni: 93 Hz
(fleiri stærðir á lager)

Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Urður Gunnarsdóttir,
fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins.

þannig að við hvetjum fólk sem
ætlar þangað út að fylgjast með
fréttum og skoða þessar síður,“
segir Urður Gunnarsdóttir.
- fb

Sjúkraliðar og ófaglærðir starfsmenn á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða eru á leið
í verkfall. Ekki er krafist hærri launa heldur vilja þeir fá að njóta sömu réttinda og
hafa sömu skyldur og starfsmenn ríkisins. Tryggja á að aldraðir fái mat og lyf.

149.9m.0VS0K

Vagn fáanlegur
sér kr. 129.900
með vsk.

Það er ekki nóg að
kíkja á ástandið einu sinni
heldur verður að fylgjast
með því reglulega alveg þar
til þú ferð.

Aldraðir fá mat og lyf
í verkfalli sjúkraliða

Jarðvegsþjappa
og steinsög

Oleo Mac 16”
16
Steinsög 5HP
St

Þrátt fyrir ástandið í Úkraínu
hefur verið nokkuð um að Íslendingar vilji sækja landið heim.
„Við höfum heyrt í fólki sem er
að velta því fyrir sér að ferðast
þangað en ég hef ekki þá tilfinningu að þetta sé margt fólk sem fer
þangað,“ segir Urður aðspurð.
Utanríkisráðuneytið er í sambandi við hin Norðurlöndin varðaandi ástandið í Úkraínu.
„Bretland og Norðurlöndin eru
með mjög góðar síður þar sem þau
uppfæra reglulega ferðaviðvaranir

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

HERMAÐUR Í ÚKRAÍNU Ástandið í
Úkraínu virðist fara versnandi með degi
hverjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ráðamenn óttast Kínverja:

Norskir hunsa
Dalai Lama
NOREGUR, AP Norskir ráðamenn

hafa látið það vera að hitta Dalai
Lama í heimsókn hans til Noregs sem lýkur á
morgun.
Þetta gera
þeir í von um að
laga samskipti
Kína og Noregs.
Kínverjar hafa
beitt Norðmenn
efnahagsþvingDALAI LAMA
unum síðan Liu
Xiaobo vori veitt friðarverðlaun
Nóbels í Ósló árið 2010.
Norska stjórnarandstaðan er
ósátt við afstöðu stjórnarinnar í
þessu máli. Talsmenn hennar segja
að hafi einhver þjóð efni á því að
hunsa þvingunaraðgerðir Kínverja
séu það Norðmenn. Því eigi Norðmenn að standa með mannréttindum.
- ih

Uppreisnarmenn hörfa:
Í LEIÐ Í VERKFALL Sjúkraliðar og ófaglærðir á hjúkrunar-

heimilum fyrir aldraðra vilja njóta sömu réttinda og hafa
sömu skyldur og ríkisstarfsmenn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Verkfall tekur til þessara stofnana
Ás, Dalbær, Eir, Garðvangur, Grund, Hlévangur,
HNLFÍ, Hornbrekka, Hrafnista Reykjavík, Hrafnista
Hafnarfirði, Hrafnista Kópavogi, Hrafnista Reykjanesi,
Kumbaravogur, Lundur, Mörk, SÁÁ, Sjálfsbjargarheimilið, Skjól, Skógarbær, Sóltún, Krabbameinsfélagið og
Sunnuhlíð/Vigdísarholt.

Gísli segir hins vegar að eigi að taka þetta upp í
kjarasamning verði að koma eitthvað annað á móti.
Ef það komi fram einhliða krafa þá þurfi að semja um
hana.
Þá krefst starfsfólkið þess að fá sömu laun og
sjúkraliðar og ófaglærðir hjá ríkinu. Þeir hópar hækkuðu í launum eftir jafnlaunaátak 2012. Ekki er deilt
um þetta atriði. Hins vegar greinir menn á um hvort
eigi að jafna launin afturvirkt.
johanna@frettabladid.is

Her Assads nær
tökum á Homs
SÝRLAND Stjórnarherinn í Sýrlandi hefur náð borginni Homs á
sitt vald, eftir að liðsmenn uppreisnarmanna yfirgáfu borgina á
miðvikudag.
Brottflutningurinn var hluti af
samningi stjórnvalda og uppreisnarmanna. Í staðinn fá stjórnvöld
að koma vistum og læknisaðstoð í
tvo bæi sem uppreisnarmenn hafa
umkringt.
Umsátur stjórnvalda um Homs
hefur staðið í þrjú ár en nú virðast
þau endanlega hafa náð borginni
undir sína stjórn.
Samningarnir kveða einnig á
um vopnahlé í nokkrum hverfum
höfuðborgarinnar Damaskus.
-ih

Ekki öll kurl komin til grafar í Egilsstaðamorðmáli samkvæmt Hæstarétti:

Nýr matsmaður fenginn til að
skoða blóð í morðmáli betur
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur
ákveðið að kalla eigi til matsmann til að kanna betur blóðferla í morðmáli sem áfrýjað var
til réttarins.
F riðrik Brynjar F riðriksson var dæmdur í Héraðsdómi
Austurlands fyrir að verða Karli
Jónssyni að bana á Egilsstöðum í
maí á síðasta ári.
Verjandi F riðriks, Sveinn
Andri Sveinsson, óskaði eftir
því að matsmaður myndi yfirfara blóðferlarannsóknir og
aðrar rannsóknir sem gerðar
voru á vettvangi glæpsins betur
og segir að rannsóknin hafi ekki
verið með fullnægjandi hætti.
Í beiðni Sveins Andra kemur
meðal annars fram að við rannsókn málsins hafi engin ályktun
verið dregin af fimmtán blóðdropum sem fundust í anddyri
íbúðar Karls. Fram hafi komið
í skýrslu lögreglu að íbúðin hafi
ekki borið nein ummerki um átök

LÖGREGLAN AÐ STÖRFUM Rannsóknin fór meðal annars fram á svölum íbúðar-

innar. Í beiðni verjanda Friðriks kemur fram að þar hafi greinilega mátt sjá fingraför
í blóðslettum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR GUNNARSSON

þrátt fyrir að óútskýrt blóð hafi
fundist í anddyrinu.
Jafnframt segir að allir rannsakendur hafi verið sammála um

að atlagan hefði átt að skilja eftir
sig blóðbletti á geranda en engin
ummerki hafi fundist á Friðriki.
- ssb

Grilldagar
15 til 30% afsláttur af öllum grillum

Lærðu á grillin!
Grillsérfræðingar Garðheima sýna
mismunandi eiginleika grillanna,
kenna réttu taktana og grilla
Holtakjúkling.
17-18 á Föstudag
14-15 á Laugardag

fYrStu sUmArbLómIn KoMin
liTrík og fAllEG
mUnuM að VelJa stAð Sem hEntAr PlönTunNI

dRaUmaGrIllIð færðU í gArðhEimUM

Mæðradags
blómvöndur
Styðjið munaðarlaus
börn og kaupið SOS
mæðradagsblóm í Garðheimum

ÍS á
150kR

^ ¶Í^ ÏlÏ2 Í^ _^^Ï?ÏlÏ>=9Ï<<99ÏlÏÌ^ Í^ 
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Harður jarðskjálfti í Mexíkó:

Fimmtíu lík fundust skammt frá smábæ í Nígeríu eftir árás Boko Haram á mánudag:

Fólk flýtti sér
út úr húsum

Stúlknaránið gæti valdið straumhvörfum

MEXÍKÓ, AP Jarðskjálfti sem mældist 6,4 stig varð við Kyrrahafsströnd Mexíkós í gær. Fjöldi fólks
flýtti sér skelfingu lostið út úr húsunum, þrátt fyrir úrhellisrigningu
sem þar hefur verið.
Engar fréttir bárust af alvarlegum meiðslum fólks eða meiri
háttar eignatjóni. Eitthvað var þó
um að þök húsa féllu saman.
Tæpar þrjár vikur eru síðan
jarðskjálfti af stærðargráðunni 7,2
varð á svipuðum slóðum. Sá skjálfti
olli heldur ekki miklu tjóni.
- gb

NÍGERÍA, AP Íbúar í bænum Gamboru í Nígeríu

gagnrýna stjórnvöld og öryggissveitir landsins fyrir að hafa ekki getað verndað þá gegn
árásum öfgasamtakanna Boko Haram, þrátt
fyrir að vitað væri fyrir fram að liðsmenn
samtakanna væru nálægt bænum.
Að minnsta kosti 50 lík hafa fundist í
bænum, mörg illa brunnin, eftir árás á mánudaginn.
Stjórnvöld hafa einnig verið gagnrýnd
fyrir að hafa brugðist seint og illa við ráni
Boko Haram á hundruðum unglingsstúlkna
í síðasta mánuði. Flestar eru þær ófundnar
enn, og er talið að þær séu í haldi liðsmanna

Boko Haram í Sambisa-frumskóginum í norðaustanverðri Nígeríu.
Goodluck Jonathan, forseti Nígeríu, sagði
hins vegar í gær að mannránið gæti orðið
vendipunktur í baráttunni gegn íslömskum
öfgamönnum. Forsetinn staðfesti að Nígeríustjórn hefði þegið aðstoð frá Bandaríkjunum,
auk þess sem Bretar, Kínverjar og Frakkar
segjast ætla að senda aðstoð.
„Ég trúi því að mannránið sé upphafið á
endalokum ógnaraldarinnar í Nígeríu,“ sagði
hann í ræðu sinni á World Economic Forumráðstefnunni, sem haldin var í Abuja, höfuðborg Nígeríu.
- gb

FORSETI NÍGERÍU Goodluck Jonathan á fundi World
Economic Forum í Abuja, höfuðborg Nígeríu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Úkraínubúar flestir
andvígir aðskilnaði
Þrátt fyrir áskorun Pútíns Rússlandsforseta ætla íbúar í Donetsk að halda fast við
áform um kosningu um sjálfstæði á sunnudaginn. Ný skoðanakönnun sýnir engu
að síður að langsamlega flestir íbúar landsins vilja búa áfram í óskiptu landi.
ÚKRAÍNA Íbúar Úkraínu vilja flestir

TJALDBÚÐIRNAR RÝMDAR Öryggissveitir landsins réðust til atlögu eldsnemma í

gærmorgun.

NORDICPHOTOS/AFP

Venesúelaher ræðst til atlögu gegn mótmælendum:

Tjaldbúðir rýmdar í Caracas
VENESÚELA, AP Hundruð sérsveitarmanna réðust til atlögu gegn mót-

mælendum í höfuðborginni Caracas eldsnemma í gærmorgun, handtóku 243 og fjarlægðu tjaldbúðir sem mótmælendur höfðust við í.
Fjöldamótmæli námsmanna gegn stjórn Nicolasar Maduro hafa
verið þrálát síðustu vikur og mánuði, en stjórnin talar um mótmælendurna sem hryðjuverkamenn.
Átök mótmælenda og lögreglu hafa kostað 40 manns lífið. Að
minnsta kosti 2.200 manns hafa verið handteknir.
Miguel Rodriguez Torres innanríkisráðherra sakar mótmælendur,
sem höfðust við í tjaldbúðunum, um að hafa búið til eldsprengjur og
önnur vopn, auk þess sem hann segir töluvert af fíkniefnum hafa
fundist í tjaldbúðunum.
Bandaríkjaþing ræddi hins vegar í gær hvort Bandaríkin ættu að
samþykkja efnahagslegar refsiaðgerðir gegn stjórn Maduros.
- gb

Bandaríkjamaður í Pakistan:

Fyrrverandi ráðherra í haldi:

Laus úr haldi

Hjálpaði mafíu

PAKISTAN, AP Bandaríski alríkis-

ÍTALÍA, AP Claudio Scajola, sem

lögreglumaðurinn Joel Cox var
látinn laus úr fangelsi í Pakistan
í gær. Hann var handtekinn á
mánudag, og fundust bæði hnífar
og skotfæri í tösku hans.
Stirt hefur verið á milli
stjórnvalda Bandaríkjanna og
Pakistans undanfarið, ekki síst
vegna aðgerða Bandaríkjahers
í Pakistan án leyfis þarlendra
stjórnvalda.

var iðnaðarráðherra í ríkisstjórn Silvios Berlusconi, var
handtekinn í gær á glæsihóteli
í Róm.
Hann er sakaður um að hafa
aðstoðað þekktan kaupsýslumann, Amedeo Matacena, við að
flýja land til að sleppa við fangelsisdóm. Matacena hafði fengið
fimm ára dóm fyrir tengsl við
mafíuna.

- gb

- gb

búa áfram í óskiptu landi, þrátt
fyrir ákafa baráttu uppreisnarmanna í austurhlutanum. Þetta
kemur fram í nýrri skoðanakönnun
frá Pew-rannsóknarmiðstöðinni,
sem er bandarísk en gerir viðamiklar og vandaðar kannanir á
afstöðu fólks víða um heim.
Uppreisnarmenn í Donetskhéraði ætla að halda fast við áform
sín um að efna til kosningar um
það hvort héraðið eigi að lýsa yfir
sjálfstæði.
Þetta gera þeir þrátt fyrir að
Vladímír Pútín hafi á miðvikudag óvænt skorað á þá að fresta
þessum kosningum. Pútín sagði
hins vegar að forsetakosn ingar í
Úkraínu síðar í mánuðinum gætu
orðið gagnlegar. Þetta gengur
þvert gegn fyrri yfirlýsingum
Pútíns, en hann hafði fáum dögum
fyrr sagt að ekkert vit væri í að
halda forsetakosningar í landinu á
meðan allt logar þar í átökum.
Samkvæmt könnuninni eru 77
prósent íbúa landsins andvíg því
að það klofni í sundur. Heldur
færri íbúar austurhluta landsins
eru reyndar þessarar skoðunar,
eða 70 prósent á móti 93 prósentum í vesturhlutanum.
Meðal rússneskumælandi íbúa
austurhlutans vilja 58 prósent
halda Úkraínu áfram óskiptri,
sem er ótvíræður meirihluti, en
Krímskagi sker sig töluvert úr,
því einungis 12 prósent íbúa þar
vilja að Úkraína sé óskipt – en í
síðasta mánuði var skaginn innlimaður í Rússland.
Meiri ágreiningur var meðal
íbúa landsins um það hvort úkra-

KOSNINGASPJÖLDIN LESIN Íbúi í Donetsk býr sig undir kosningar á sunnudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SKIPTAR SKOÐANIR GAGNVART KRÍMSKAGA
Ein spurninganna í könnuninni snerist um það hvort Úkraínustjórn ætti
að viðurkenna niðurstöðu kosninganna á Krímskaga í síðasta mánuði,
sem urðu til þess að Rússland innlimaði Krímskaga. Hlutfall svarenda:
Úkraínubúar
Íbúar vesturhlutans
Íbúar austurhlutans
Rússneskumælandi
Íbúar Krímskaga
Íbúar Rússlands

Já
30
11
40
61
88
89

ínska eða rússneska ætti að vera
opinbert tungumál landsins eða
hvort bæði málin ættu að vera
jafngild.
Tveir af hverjum þremur
íbúum vesturhlutans sögðu að
úkraínska ætti að vera ríkis-

Nei
57
82
41
23
4
2

Veit ekki
13
7
19
16
7
8

málið, en 73 prósent íbúa austurhlutans vildu að bæði málin væru
jafngild. Sárafáir vildu þó að
rússneska ætti ein að vera ríkismálið, eða um tvö prósent allra
landsmanna.
gudsteinn@frettabladid.is

➜ Rússar ánægðir með Pútín forseta

Skattskrár vegna álagningar 2013 og
virðisaukaskattsskrár vegna tekjuársins
2012 verða lagðar fram 9. maí 2014.
Skrárnar, sem sýna álagða skatta á gjaldendur í hverju sveitarfélagi,
eru lagðar fram á viðkomandi starfsstöðvum ríkisskattstjóra eða á
sérstaklega auglýstum stöðum dagana 9. maí til og með 22. maí 2014.
Framlagning skattskráa er samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 98. gr. laga
nr. 90/2003 og 46. gr. laga nr. 50/1988.
9. maí 2014

RÍKISSKAT TSTJÓRI

Um 83 prósent Rússa segjast hæstánægð með það hvernig Vladímír Pútín
forseti hefur tekið á málum í Úkraínu síðustu vikur og mánuði, þannig að
heima fyrir hefur Úkraínudeilan gagnast honum vel.
Þá telja um 43 prósent Rússa að framganga Pútíns í Úkraínudeilunni
hafi styrkt ímynd Rússlands út á við. Einungis 26 prósent telja að Pútín
hafi haft neikvæð áhrif á ímynd Rússlands erlendis.
Enn fremur segist 61 prósent Rússa þeirrar skoðunar að í nágrannalöndunum séu landsvæði sem í raun ættu að tilheyra Rússlandi. Um 55
prósent telja hrun Sovétríkjanna hafa verið mikinn harmleik.
Þetta kemur fram í könnuninni, sem Pew-rannsóknarstofnunin birti í
gær. Þúsund Rússar voru spurðir álits dagana 4. til 20. apríl.

PIPAR\TBWA • SÍA • 141146

EUROVISION

GRILLPARTÍ

Verðlaunagrillin frá Char Broil búa yﬁr nýju TRU-Infrared tækninni sem gerir
þér kleift að grilla í hvaða veðráttu sem er. Grillin eru afgreidd samsett og
keyrð heim til kaupanda ef óskað er.*

0:00
ENGAR
ELDTUNGUR

MINNI
GASNOTKUN

Í ALLRI
VEÐRÁTTU

STYTTRI
ELDUNARTÍMI

BETRI STJÓRN
Á HITA

SAFARÍKARI
MATUR

100% JAFN HITI

EUROVISIONKAUPAUKI

fylgir öllum gasgrillunum í dag
rdag
ag
a
g
og laugardag
Kippa af 2 l Pepsii
og lambalæri

CHAR-BROIL GASGRILL
Grillflötur 440 mm
1 brennari

CHAR-BROIL GASGRILL
Grillflötur 450x470 mm
2 brennarar

49.900 KR.

79.900 KR.

Léttgreiðslur 8.317 KR. í 6 mán.

Léttgreiðslur 13.317 KR. í 6 mán.

20%

CHAR-BROIL GASGRILL
Grillflötur 670x470 mm
3 brennarar

CHAR-BROIL GASGRILL
Grillflötur 790x470 mm
4 brennarar

CHAR-BROIL TITAN GASGRILL
Grillflötur 670x485 mm
3 brennarar

129.900 KR.

159.900 KR.

195.000 KR.

Léttgreiðslur 21.650 KR. í 6 mán.

Léttgreiðslur 26.650 KR. í 6 mán.

20% afsláttur af öllum
grill aukahlutum

Léttgreiðslur 32.500 KR. í 6 mán.

*Heimkeyrsla innan höfuðborgarsvæðisins á virkum dögum milli kl. 9–18.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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ÞRENGSLI Myndir sem voru birtar á ársfundi Landspítalans sýndu hve

LÍTIÐ PLÁSS Pláss fyrir starfsmenn til að athafna sig er lítið og

aðstæður eru erfiðar fyrir sjúklingana og starfsfólk.

tækin taka sitt pláss.

MYNDIR/ÞORKELL

SLÆMT AÐGENGI Aðeins fjögur prósent af salernunum á legudeildunum uppfylla reglugerð um aðgengi.

Þrengslin ógna öryggi sjúklinga
Ljósmyndir af þröngum húsakosti Landspítalans sýna þær óviðunandi aðstæður sem sjúklingar og starfsmenn búa við. Framkvæmdastjóri
hjúkrunar segir það alvarlegasta við þrengslin vera auknar líkur á því að sjúklingarnir smitist af þeim sem liggja með þeim í herbergjum.
HEILBRIGÐISMÁL Á ársfundi Land-

spítalans á dögunum voru sýndar
ljósmyndir af hinum þrönga húsakosti sem starfsfólk og sjúklingar
hafa þurft að búa við í gegnum árin
en Landspítalinn leitar nú leiða til
að fjármagna endurnýjun húsnæðisins.
Aðspurð segir Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar á Landspítalanum, að
þrengslin geti ógnað öryggi sjúklinga þegar ekki sé hægt að koma
fyrir mannskap og tækjum í rýmunum sem í boði eru. „Það alvarlegasta eru sýkingarvarnirnar, að fólk
sé svona hvert ofan í öðru,“ segir
Sigríður. „Það eykur líkurnar á því
að fólk smitist af iðrapestum, öndunarfærasýkingum og öðru slíku

sem getur verið mjög hættulegt
fyrir fólk sem er veikt fyrir.“
Tíðni spítalasýkinga hefur verið
hærri á Landspítalanum en æskilegt
er. Þær hafa farið upp í níu og hálft
prósent en ætlunin er að koma þeim
niður í sex og hálft prósent.
Sigríður segir að plássleysið skapi
gríðarleg vandamál þegar kemur
að því að efla tækjabúnað spítalans. Byggingarnar séu gamlar og
erfitt sé að breyta þeim til að koma
nýjum tækjum að. „Þú mölvar ekki
svo auðveldlega niður steinsteyptu
margra metra þykku veggina sem
eru í gömlu byggingunni á Hringbrautinni, til dæmis þar sem við
erum með skurðstofur okkar. Það
er mjög erfitt að koma þessum
nýju tækjum inn. Þessar flóknu og

erfiðu aðgerðir sem við erum að
framkvæma í dag eru miklu plássfrekari, bæði tækjabúnaðurinn sem
við erum að nota og fjöldi fólks sem
kemur að einni aðgerð.“
Henni þykir miður að eins og
staðan er í dag sé ekki möguleiki
á að nota mikilvægt tæki eins og
jáeindaskanna. „Það er „standard“
tækjabúnaður í greiningu og meðferð á krabbameinum á háskólasjúkrahúsum á Norðurlöndum.
Jafnvel þó að við gætum fjármagnað kaup á slíku tæki þá myndum við
þurfa að byggja sérstaklega utan
um það. Manni svíður að við getum
ekki boðið íslenskum þegnum upp á
sambærilega þjónustu og fólk fær í
nágrannalöndunum.“
Aðspurð hvort starfsmenn kvarti

ekki stöðugt yfir plássleysinu á spítalanum, segir Sigríður að þeir hafi
gríðarlegt langlundargeð. „Þeir
reyna alltaf að gera það besta úr
því sem er í boði og reyna að láta
sjúklingana finna sem minnst fyrir
þessu. En auðvitað er ekki auðvelt
að vinna við þessar aðstæður.“
Á ársfundinum kom einnig fram
að aðeins tíu prósent af sjúklingunum sem liggja inni á spítalanum
eru með eigið salerni, sem er að
sögn Sigríðar alvarlegt vegna sýkingarvarna. Að auki uppfylla ekki
nema fjögur prósent af salernunum
á legudeildunum reglugerð um
aðgengi. Fólk með hjálpartæki eins
og hjólastóla eða göngugrindur á
erfitt um vik, rétt eins og heilbrigðisstarfsfólkið sem er til aðstoðar.

Manni
svíður að við
getum ekki
boðið
íslenskum
þegnum upp
á sambærilega þjónustu og fólk fær
í nágrannalöndunum.
Sigríður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
hjúkrunar á Landspítalanum.

„Það er einnig mjög mikið líkamlegt álag á starfsfólkið sem þarf að
flytja sjúklinga á salerni við svona
aðstæður. Það getur haft áhrif á
heilsu þess líka.“ freyr@frettabladid.is
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Lækkað verð

MacBook Air 11”

MacBook Air 13”

Verð áður frá: 169.990.-

Verð áður frá: 199.990.-

Verð frá: 159.990.-

Verð frá: 179.990.-

iPad mini Retina

Apple Thunderbolt Display 27”

Verð áður frá: 69.990.-

Verð áður: 199.990.-

Verð frá: 64.990.-

Verð: 169.990.-

KYNNINGARTILBOÐ

Apple
l TV

iPhone festing á hjól

iPad festing í bílinn

Hleðsluhulstur

Sol Republic

Varpaðu myndefni og spilaðu
tónlist úr iPhone, iPad eða
tölvunni þinni þráðlaust í
sjónvarpið.

Frábær lausn fyrir
hjólreiðafólkið.
Fyrir iPhone 5, 5s og 5c

Einföld en traust festing fyrir
iPad í bílinn. Fyrir iPad Air

Fyrir iPhone 4, 4s, 5 og 5s
Snilldar græja þegar þig vantar
meiri rafhlöðuendingu.

Ný vara hjá epli.is, hágæða
heyrnartól, frábær hljómur.
kynningarafsláttur í maí.

Verð: 15.990.-

Verð: 6.990.-

Verð: 10.990.-

Verð frá: 10.990.-

15%
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RÚLLA MÁNAÐARINS
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20 BITA BAKKI MEÐ VINSÆLUSTU BITUNUM - 1.999kr
R IN N E R
MÆÐRADAGU
IN N
Á SUNNUDAG ST
N FÆ
– V Ö N D U R IN
Í H A G K AU P

TILBOÐ

TILBOÐ
212kr/pk

15%

afsláttur á kassa

verð áður 249

NÝ UPPSKERA
M
A F ÍS L E N S K U
UM!
JARÐARBERJ
Ítalíu hráskinka

Gildir til 11. maí á meðan birgðir endast.

Í miklu úrvali.

Jacobs pítubrauð
Fín og gróf.

AUP
K
G
A
H
ÝTT Í

AUP

GK
A
H
Í
T
NÝT

N

Saffran drykkir

Snakk
Sna

Kristall sítrónuk
sítrónukríli

Frískandi og góðir.

Fyrir alla fjölskylduna.

6x330 ml.

HAGKAUPS
GRILL
LAMBALÆRI

12 stig!
MERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

TILBOÐ

25%

afsláttur á kassa

GRILLLAMBALÆRI

1.949 kr/kg
Verð áður 2.598

ALVÖRU HELGARSTEIK
TILBOÐ

35%

Þú finnur úrvaplskarfiftum
lambakjötsup!
á hagkaup.is

afsláttur á kassa

LAMBAINNRALÆRI

3.249 kr/kg
Verð áður 4.997

SE SA M - TE RY AK I

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

25%

25%

KALKÚNALUNDIR

2.474 kr/kg

Beint frá
%yQGD

LÆRISSNEIÐAR
CAJP´S

KJÚKLINGABRINGUR

verð áður 3.799

verð áður 2.899

2.849 kr/kg

verð áður 3.299

TE XA S MA RI NE RA Ð

25%

TILBOÐ

25%

2.174 kr/kg

MA NG Ó - CH IL I

TILBOÐ

30%

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

GRÍSAHRYGGJA
FILE

KJÚKLINGA
LEGGIR

verð áður 1.999

verð áður 999

1,499 kr/kg

699 kr/kg

MEÐLÆTI OG EFTIRRÉTTIR
TILBÚIÐ Á GRILLIÐ!

MERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

16 | FRÉTTIR |

9. maí 2014 FÖSTUDAGUR

Tældi fimmtán ára pilt með gjöfum og peningum:

Nýtti sér bága stöðu
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-

5. FLOKKUR 2014
ÚTDRÁTTUR 8. MAÍ 2014
Nissan Leaf rafbíll kr. 5.000.000
5765
Aukavinningar kr. 100.000
5764 5766
Kr. 500.000
7969 11489 17073 21501 30620 33146 53784 65578 69854 78403
Kr. 50.000
480
1002
1183
1191
1232
1719
1780
3985
3996
4224
4249
5518
5821
6236

6348
6426
6442
6459
6733
6871
7098
7715
7757
7850
8246
8277
8302
8722

8865
8943
9424
9499
9640
9667
9738
10168
10814
11301
11314
11372
12242
12424

12508
12618
14010
14484
14670
15012
16007
16102
16319
16433
16438
16520
17236
18084

18319
18574
18742
19132
19280
19590
19741
20200
20696
21032
21167
21560
22328
22486

23060
23738
23765
23988
24193
24354
24824
25319
26027
26650
26846
26990
28084
28244

28267
29413
29587
29823
30137
30368
30469
30478
30606
30787
31099
31429
31616
32320

4790
4936
5056
5121
5177
5301
5421
5976
5991
6005
6200
6390
6434
6718
6946
7051
7062
7241
7841
7846
8088
8464
8468
8540
8619
8878
9048
9110
9116
9286
9565
9648
10131

36157
36631
36753
36993
37659
37742
37770
37888
38886
39638
39661
39908
40896
40935

41019
41058
41263
41276
41454
42365
42477
42862
42894
42982
43719
43732
43917
44231

45030
45147
45210
45756
46176
46314
46355
47111
47277
47322
47354
47438
47476
47947

48576
48617
48824
49627
49876
50098
50319
50698
51128
51171
51242
51639
52001
52701

52717
52763
52878
52959
53050
53065
53111
53122
53594
53595
54167
55512
55537
55549

55596
55706
55798
56563
56687
56750
57460
57572
57591
57683
57912
58281
58686
58924

59389
59454
59543
59857
60758
60951
61307
61403
61777
62130
62200
63166
63364
63398

63747
64412
64516
64821
64833
66244
66509
66527
66856
67493
67590
67825
68422
69631

69813
70245
70848
71220
71908
72045
72097
72178
72268
72411
72518
72707
72736
73176

73183
73358
73839
74644
75007
75396
75402
75456
76235
78611
79753
79980

10208
10215
10289
10539
10716
10799
11045
11231
11245
11324
11561
12180
12197
12280
12503
12577
12622
12623
12704
12953
12967
13167
13426
13461
13520
13521
13623
13824
13877
14031
14618
14710
14752

14784
14983
15004
15094
15203
15244
15331
15383
15399
15547
15610
15944
16183
16250
16560
16867
17183
17184
17407
17469
17596
17693
17709
17899
17901
17952
18164
18177
18181
18198
18252
18521
18795

18933
18936
19407
19509
19737
19970
20096
20298
20425
20437
20492
20790
21077
21109
21205
21233
21249
21268
21706
21766
21824
21928
22161
22191
22406
22566
22580
22731
22951
23144
23452
23562
23650

23756
24422
24457
24471
24556
24735
24879
25095
25247
25440
25526
25575
25604
25659
26047
26130
26353
26608
26814
27157
27196
27205
27343
27447
27472
27558
27676
27790
27884
27910
28328
28478
28673

28761
28768
28802
28851
28921
28956
29076
29078
29083
29140
29174
29182
29473
29546
29744
29797
29805
29891
30138
30288
30486
30583
30660
30879
31325
31421
31529
31691
31737
31739
32155
32703
33061

33162
33442
33512
33600
33684
33966
34450
34618
34769
34828
34905
35066
35120
35357
35452
35678
35734
35928
36355
36426
36447
36480
36585
36620
36621
36926
37271
37316
37690
38495
38982
39029
39071

39145
39296
39659
39683
39768
40131
40455
40503
40610
40808
40882
40945
41299
41332
41360
41427
41437
41450
41568
41831
41902
41940
42348
42402
42560
42580
42952
43246
43269
43314
43336
43415
43536

43652
43680
43707
43746
43913
44092
44117
44139
44236
44464
44488
44945
45213
45226
45328
45615
45745
46001
46019
46329
46753
46757
47172
47233
47250
47395
47396
47415
47880
47979
47992
48104
48216

48260
48415
48426
48434
48452
48976
49257
49274
49563
49643
49777
49894
49960
50005
50765
51230
51365
51396
51482
51543
51692
51899
52069
52151
52167
52197
52390
52425
52698
52719
52891
52907
53018

53217
53251
53329
53398
53417
53576
53593
53602
53614
53703
53736
53911
54003
54202
54286
54310
54451
54505
54861
55036
55167
55190
55457
55542
55564
55805
55993
56221
56404
56509
56561
56662
56666

56693
56711
56784
56982
57057
57175
57270
57287
57340
57395
57441
57630
57649
57661
57812
57963
58030
58178
58194
58376
58612
58654
58715
58798
58810
58861
58909
58994
59097
59425
59439
59623
59660

59826
59907
60093
60094
60095
60419
60700
60732
61232
61312
61423
61429
61452
61547
61697
61833
61860
61938
62820
63151
63500
63564
63618
63661
63828
63860
63924
63994
64277
64358
64512
64529
64553

64625
64848
64866
64923
64992
65209
65222
65361
65467
65558
65639
65743
65797
66049
66214
66375
66555
66656
66669
66685
66893
66946
67125
67341
67426
67439
67543
67582
67604
67623
67853
68188
68260

68667
68781
68821
69050
69158
69229
69281
69449
69623
69756
69969
70151
70194
70231
70232
70300
70398
70420
70518
70798
70965
70993
71198
71305
71349
71410
71970
72021
72292
72319
72326
72330
72541

72722
72729
72886
72912
72943
73038
73141
73264
73535
73727
73867
74023
74040
74229
74246
74437
74484
74510
74628
75051
75324
75523
75573
75580
75624
75656
75727
75757
75763
75846
75852
75930
76037

76100
76171
76268
76373
76435
76539
76829
76834
76863
76951
76974
77128
77377
77741
77842
77981
78507
78548
78573
78760
78963
79086
79097
79412
79416
79463
79915
79941
79944

9651
9717
9734
9771
9779
9804
9924
9948
10008
10074
10110
10349
10354
10411
10441
10460
10463
10478
10517
10675
10725
10748
10755
10785
10835
10890
10998
11202
11296
11339
11352
11441
11479
11614
11638
11670
11684
11716
11808
11838
11971
12300
12338
12346
12359
12408
12494
12512
12597
12782
12905
13013
13079
13202

13328
13373
13586
13719
13767
13780
13929
13930
13957
14124
14174
14223
14232
14280
14370
14579
14602
14629
14768
14982
15321
15821
16083
16151
16176
16269
16307
16480
16536
16633
16669
16675
16683
16804
16916
16976
16989
17194
17291
17387
17454
17550
17623
17629
17649
17733
17767
17830
18098
18124
18161
18307
18431
18497

18737
18819
18870
18917
18934
18944
19060
19190
19202
19213
19289
19432
19459
19645
19684
19716
19834
19923
19934
20008
20021
20036
20069
20352
20404
20440
20542
20623
20630
20665
20750
20778
20906
20946
21220
21259
21298
21320
21386
21521
21683
21699
21775
21871
21991
22180
22278
22338
22418
22637
22715
22851
22904
23615

23656
23878
23934
23956
24173
24335
24367
24438
24517
24519
24665
24737
24793
24952
24984
25067
25093
25127
25230
25237
25316
25387
25443
25500
25529
25608
25730
25737
26018
26075
26158
26245
26372
26410
26445
26517
26548
26556
26612
26683
26794
26848
26861
26972
27028
27032
27114
27387
27413
27594
27700
27754
27960
27985

28023
28069
28130
28276
28314
28371
28378
28402
28433
28504
28597
28721
28728
28799
28808
28853
28939
28981
28995
29164
29187
29191
29257
29310
29327
29342
29356
29422
29541
29560
29627
29667
29761
29798
29886
30091
30114
30379
30528
30533
30593
30598
30690
30705
30715
30726
30876
30883
30969
31030
31081
31122
31189
31198

31230
31283
31392
31463
31633
31700
31788
31828
31832
32019
32133
32164
32230
32232
32306
32329
32469
32488
32506
32765
32829
32856
32872
32895
32969
32986
32989
33012
33027
33067
33116
33203
33237
33452
33505
33527
33554
33612
33643
33744
33859
33908
34114
34115
34137
34361
34398
34524
34533
34556
34639
34669
34745
34775

34943
34945
35098
35102
35179
35286
35371
35469
35530
35675
35681
35729
35835
35896
35972
36085
36220
36269
36298
36370
36591
36781
36784
36935
37159
37323
37375
37408
37454
37511
37521
37638
37764
37766
37767
37816
37820
38078
38239
38339
38368
38381
38421
38533
38938
38952
38986
39005
39110
39111
39483
39682
39816
39957

40036
40124
40264
40352
40367
40563
40727
40866
40990
41123
41137
41166
41186
41277
41357
41495
41542
41565
41692
41791
42039
42060
42181
42297
42377
42380
42382
42387
42414
42523
42576
42721
42730
42803
42954
43070
43085
43262
43398
43456
43541
43724
43780
43829
43849
43885
43939
43974
44211
44249
44273
44317
44321
44417

44633
44650
44780
44839
44912
44989
45076
45095
45167
45187
45262
45617
45650
45735
45887
45931
45974
45991
46036
46109
46212
46492
46585
46625
46655
46769
46789
46822
46914
47096
47135
47223
47273
47411
47440
47444
47586
47823
48253
48427
48465
48570
48639
48737
48853
48890
49026
49027
49058
49081
49168
49176
49516
49945

50002
50072
50236
50328
50346
50394
50441
50587
50631
50704
50772
50943
50959
50984
51058
51098
51243
51353
51508
51539
51695
51868
51937
52085
52249
52295
52404
52429
52450
52842
52844
52976
53183
53370
53402
53409
53619
53621
53682
53760
53900
54041
54144
54165
54211
54332
54390
54397
54457
54498
54517
54629
54693
54724

54972
55008
55037
55056
55057
55075
55115
55165
55196
55218
55226
55259
55427
55493
55563
55602
55647
55682
55762
55840
55955
55971
56043
56132
56154
56181
56443
56503
56715
56843
56927
56929
56962
57123
57141
57156
57187
57263
57528
57547
57584
57594
57609
57624
57701
57730
57809
57954
58027
58063
58147
58198
58275
58392

58558
58565
58626
58642
58644
58696
58711
58726
58934
58949
58958
59009
59074
59119
59353
59359
59409
59452
59455
59466
59492
59505
59551
59586
59601
59639
59677
59686
59689
59748
59952
60025
60078
60232
60338
60386
60543
60598
60762
60912
60935
60941
60995
61221
61302
61593
61614
61645
61841
61876
62015
62020
62050
62061

62129
62140
62445
62501
62697
62790
62810
62935
62971
62996
63029
63196
63333
63606
63613
63700
63761
63911
64014
64151
64227
64256
64328
64498
64572
64616
64734
64818
64819
64902
64922
65176
65201
65287
65375
65680
65734
65765
65774
65810
65909
66044
66071
66315
66334
66401
66404
66587
66710
66731
66753
66938
66978
67014

67137
67181
67297
67356
67382
67451
67734
67845
67851
67979
68007
68068
68175
68280
68328
68366
68370
68373
68440
68498
68534
68550
68631
68754
68932
69010
69166
69183
69247
69348
69479
69537
69642
69670
69751
69831
69860
69896
69900
69948
70293
70356
70470
70633
70679
70701
70886
70907
70926
71073
71203
71240
71321
71344

71345
71360
71524
71569
71575
71687
71891
71905
72032
72170
72202
72234
72261
72392
72396
72453
72460
72510
72512
72584
72612
73157
73222
73236
73281
73382
73551
73578
73957
73964
73998
74045
74047
74066
74147
74161
74266
74304
74435
74455
74498
74564
74640
75030
75050
75113
75187
75207
75236
75540
75607
75626
75695
75705

75712
75725
75726
75794
75802
75864
75913
75971
76156
76300
76424
76441
76520
76541
76632
77186
77207
77215
77280
77328
77337
77399
77543
77550
77640
77673
77734
77843
77877
78209
78324
78330
78356
78402
78421
78540
78776
78899
78966
79053
79138
79224
79341
79605
79671
79688
79718
79755
79760
79879
79936
79983

Kr. 15.000
133
269
273
307
387
420
549
636
748
785
890
1117
1179
1298
1347
1415
1490
1801
1808
1829
1875
1934
1939
1952
1963
2014
2213
2362
2387
2491
2781
2784
2935
3116
3137
3287
3459
3463
3614
3652
3712
3943
3982
3987
4063
4244
4305
4337
4421
4431
4482
4536
4562
4678

4789
5008
5098
5306
5307
5371
5437
5552
5557
5690
5704
5763
5868
6222
6224
6289
6418
6465
6669
6731
6763
6804
7116
7365
7377
7509
7629
7648
7777
7860
7888
8021
8197
8225
8413
8556
8613
8644
8797
8838
8967
9001
9061
9072
9105
9230
9361
9396
9547
9566
9596
9602
9612
9644

Samskipti Sigurðar og fórnarlambsins stóðu yfir í tvö ár og höfðu
þeir kynferðismök sex sinnum á
tímabilinu. Sigurður gaf drengnum
bíl, peninga og keypti mat fyrir fjölskyldu hans. Fjölskyldan var illa
stödd og því skipti stuðningurinn
miklu máli.
Niðurstaða Hæstaréttar er að
Sigurður hafi nýtt sér bága aðstöðu
fórnarlambsins og gert hann háðan
sér með gjöfum.
Sigurður er dæmdur til átján
mánaða fangelsisvistar.
- ssb

Vöruúttekt hjá N1

kr. 25.000
121
148
179
247
286
440
559
626
754
818
1015
1076
1102
1520
1545
1773
2104
2153
2233
2318
2441
2661
2824
2837
3078
3694
3719
4058
4197
4317
4400
4444
4713

32861
32939
33771
33997
34017
34116
34141
34194
35030
35187
35202
35424
35682
35698

fest dóm yfir Sigurði Aroni Snorra
Gunnarssyni fyrir að tæla dreng
ítrekað til kynferðismaka með gjöfum, fjárstuðningi og vímuefnum.
Samkvæmt dómnum kom
Sigurður sér í samband við fórnarlambið í gegnum Facebook þegar
fórnarlambið var fimmtán ára.
Í dómnum kemur fram að drengurinn hafi ekki getað spornað við
verknaðinum í fyrsta skipti sem Sigurður braut gegn honum en þá hafði
hann endaþarmsmök við piltinn á
meðan hann svaf áfengissvefni.

20. maí 2014

FOSSAFJÖRÐUR Í ARNARFIRÐI Fjarðalax hefur leyfi fyrir 1.500 tonna laxeldi í

Arnarfirði og vill ekki fá fleiri eldisfyrirtæki í fjörðinn. Tvö eru hins vegar á leiðinni.
MYND/ERLENDUR GÍSLASON

Kynslóðaskipt
laxeldi verði
bundið í lög
Framkvæmdastjóri Fjarðalax segir ákvæði um kynslóðabundið fiskeldi vanta í nýtt lagafrumvarp. Sé
eldinu ekki skipt eftir svæðum sem hvíld verði reglulega berist smit á milli og fyrirtækin fari á hausinn.
UMHVERFISMÁL „Við höfum ekki

náð að fá hið opinbera til að skilja
mikilvægi þess að hafa fiskeldi
kynslóðabundið,“ segir Höskuldur
Steinarsson, framkvæmdastjóri
Fjarðalax og formaður Landssambands fiskeldisstöðva.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu á þriðjudag liggur nú
fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp
um breytingar á lögum um fiskeldi. Breytingunum er ætlað að
einfalda stjórnsýslu og eftirlit
með greininni.
Fjarðalax hefur í umsögn til
Alþingis gert athugasemd við að
í frumvarpinu sé ekki mælt fyrir
um svokölluð kynslóðaskipti í
fiskeldi. Þá eru eldissvæði skilgreind og ekki fleiri en ein eldiseining á hverju svæði. Höskuldur
segir Fjarðalax hafa samtals 4.500
tonna fiskeldisleyfi í Tálknafirði,
Arnarfirði og Patreksfirði en
hvíla ávallt hvern stað í sex til átta
mánuði að lágmarki.
„Þar er allt tæmt og sótthreinsað
og botninn vaktaður. Þetta er afar
mikilvægt, sérstaklega út af laxalúsinni. Ef hún hefur á annað
borð skotið sér niður í eldinu þá
finnur hún sér ekki annan hýsil
þegar svæðið er hvílt. Þetta á líka
við um smitsjúkdóma,“ útskýrir
Höskuldur sem kveður tvö önnur
fyrirtæki, Arnarlax og Dýrfisk, á
leiðinni með eldi í Arnarfjörð.
„Það eru gefin út leyfi sem
ganga þvert á okkar eldismódel. Það þýðir að þegar við ætlum
að hvíla Arnarfjörð getur annað
fyrir tæki verið að byggja þar
upp. Þá hafa verið búnar til kjör-

Þá hafa verið búnar
til kjöraðstæður fyrir
óværuna.
Höskuldur Steinarsson, framkvæmdastjóri Fjarðalax.

aðstæður fyrir óværuna – hvort
sem það er lús eða sjúkdómur eða
hvort tveggja.“
Höskuldur segir meginathugasemd Fjarðalax við áðurnefnt
frumvarp snúast um að fá hið
opinbera til að virða eldismódelið
með kynslóðaskiptunum. „Ef
menn spyrja Færeyingana og
Norðmennina þá segja þeir allir
að ef við ætlum að byggja upp
sjókvíaeldi á Íslandi þá verði öll
greinin að gera það með kynslóðaskiptu eldi – annars getum við
bara gleymt þessu. Þeir segja að
annars munum við sýkja hverjir
aðra og setja okkur á hausinn,“
segir Höskuldur.
Orri Vigfússon, formaður
Norður-Atlantshafslaxasjóðsins,
gagnrýnir frumvarpið og stöðuna
í fiskeldismálum harðlega eins og
fram kom í Fréttablaðinu á þriðjudag.
„Ég hef séð þetta sama frá Orra
nokkrum sinnum. Hann skeytir
ekkert um þótt búið sé að afsanna
það áður,“ segir Höskuldur, sem
kveður þó sannleikskorn hjá Orra
í því að rannsóknir skorti. Á því
strandi einmitt leyfisveitingar en
að fyrirtæki á Vestfjörðum muni
kosta rannsóknir á vegum Hafrannsóknarstofnunar á næstu
mánuðum.
gar@frettabladid.is
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Hvort sem þú vilt sparneytni, rými og þægindi í golfið eða skynvætt fjórhjóladrif
í snjóinn þá er Honda CR-V fyrir þig. Bættu við hagstæðu verði og 5-stjörnu
öryggi og þú sérð heildarmynd hagkvæma borgarjeppans sem hefur rakað
að sér verðlaunum í öllum heimsálfum. Heildarmyndin endurspeglast í háu
endursöluverði og verðlaunum sem áreiðanlegasti bílaframleiðandi heims
áttunda árið í röð. Keyrðu Honda CR-V, betri 4x4 þegar á allt er litið.
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SKOÐUN
Ekki horft á stóru myndina á íbúðalánamarkaði:

Verðtryggingarmeinlokan

M

argt ágætt er í tillögum til lausnar á húsnæðisvandanum, sem kynntar voru fyrr í vikunni. Það
er augljóslega nauðsynlegt að koma hinu opinbera
húsnæðislánakerfi út úr þeirri vonlausu stöðu sem
Íbúðalánasjóður hefur lent í.
Það er þannig til bóta ef tekst að búa til kerfi að danskri fyrirmynd, sem leysir úr fjármögnunarvanda núverandi kerfis. Það
er líka jákvætt ef ríkisábyrgð á húsnæðislánum á vegum hins
opinbera verður afnumin, þannig að skattgreiðendur sitji ekki uppi
með Svarta Pétur eins og í tilviki Íbúðalánasjóðs.
Ótal spurningum er hins
vegar ósvarað, eins og til dæmis
hvernig eigi að gera ÍbúðalánaÓlafur Þ.
sjóð upp og með hversu miklum
Stephensen
tilkostnaði fyrir skattgreiðendur.
Ari Skúlason hagfræðingur, sem
olafur@frettabladid.is
hefur aflað sér mikillar sérþekkingar á húsnæðismarkaðnum,
bendir líka á það í Fréttablaðinu í gær að það geti verið vanhugsað
að gera þá kröfu að stofnuð verði sérstök húsnæðislánafélög utan
um lánastarfsemi bankanna. Það geti haft mikinn kostnað í för
með sér og orðið óhagkvæmt.
Annað í tillögunum orkar enn frekar tvímælis. Það er til að
mynda skammsýn aðgerð að ætla að breyta séreignarsparnaði
fólks varanlega í húsnæðissparnað, vegna þess að það þýðir þá
óhjákvæmilega að hann þjónar ekki því hlutverki að létta fólki
róðurinn á efri árum. Ef það á að auðvelda fólki húsnæðissparnað,
ætti hann að koma til viðbótar þeim lífeyrissparnaði sem þegar er
gert ráð fyrir.
Stærsti ágalli tillagnanna er sú forsenda að öll húsnæðislán
í nýja kerfinu verði óverðtryggð. Að baki liggur væntanlega sú
meinloka núverandi ríkisstjórnar að hægt sé að afnema verðtrygginguna án þess að breyta forsendum íslenzka hagkerfisins þannig
að komið sé í veg fyrir reglubundin, risavaxin verðbólguskot sem
fylgja sveiflum gjaldmiðilsins. Það er tómt mál að tala um; verðtryggingin verður ekki gerð útlæg á meðan við búum við krónuna.
Það er líka vandséð af hverju á að taka af almenningi valið á
milli verðtryggðra lána og óverðtryggðra. Hvor tveggja hafa sína
kosti og galla. Verðtryggðu lánin hafa til lengri tíma komið betur
út fyrir lántakendur og þau eru augljóslega hagstæðari fyrir fólk
með lágar eða meðaltekjur, af því að þau dreifa greiðslubyrðinni
betur. Í stað þess að halda þeim valkosti inni í kerfinu, talar Eygló
Harðardóttir félagsmálaráðherra um það í Fréttablaðinu í fyrradag að það eigi að mæta hærri greiðslubyrði óverðtryggðra lána
með rausnarlegri bótum úr ríkissjóði. Er það skynsamleg stefna?
Rétt eins og í skýrslu nefndar forsætisráðherra um afnám verðtryggingar á neytendalánum er í tillögum verkefnisstjórnarinnar
um húsnæðismál horft mjög markvisst fram hjá fílnum í stofunni,
gjaldmiðlinum. Með því að losa okkur við krónuna og taka upp
alvörugjaldmiðil þyrftum við ekki verðtrygginguna. Vextirnir
myndu líka lækka og samkeppni á húsnæðislánamarkaðnum
myndi harðna. Kjör lántakenda myndu batna til langs tíma og
fleiri hefðu efni á eigin húsnæði.
Þessi stóra mynd til lengri tíma er því miður ekki til umræðu
hjá stjórnvöldum, heldur lausnir sem hugsanlega hjálpa til
skemmri tíma litið en búa ekki til heilbrigt umhverfi til framtíðar.
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Ert þú með verki?

Heilög persónugögn
Nokkur umræða hefur verið um
lífsýnasöfnun Íslenskrar erfðagreiningar undanfarna daga. Salvör
Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, gagnrýndi
samstarf ÍE og Landsbjargar með
vísan í þá aðferð sem beitt væri
við söfnun lífsýnanna. Kári svaraði
þessari gagnrýni í gær á ýmsum
miðlum, meðal annars á vef
DV þar sem hann benti á að
það mætti nálgast fólk til að
selja vörur eins og tóbak og
brennivín en þegar kæmi að
læknisfræðirannsóknum
þá væru hlutirnir allt
í einu heilagir. Það
er líklegast satt og
rétt að Íslendingar séu nokkuð

r)FGTU12. og 13. maíWJLVS
rYÎWJLV Þri. og fim. kl. 16:30
rYÎWJLV Mán., mið. og fös. kl. 15:00
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Upplýsingar í síma 560 1010 eða á mottaka@heilsuborg.is
Þjálfarar Anna Borg og
Arna Steinarsdóttir, sjúkraþjálfarar

)FJMTVCPSHFIGr'BYBGFOJr3FZLKBWÎLr4ÎNJrXXXIFJMTVCPSHJT

vænisjúkir þegar kemur að rannsóknum á erfðaefnum, en það er
samt sem áður þannig að vernd
viðkvæmra persónuupplýsinga, sem
erfðaefni einstaklinga vissulega er, er
nokkuð heilög. Vonandi hefur Íslensk
erfðagreining það í fyrirrúmi.

Skjalageymslur Framsóknar
Björn Valur Gíslason, varaformaður
Vinstri grænna, segir á bloggi sínu
að það sé beinlínis óhugnanlegt
að stjórnmálamenn skuli liggja
yfir undirskriftarlistum með því
hugarfari sem Vigdís Hauksdóttir
gerir, en hún gaf í skyn í vikunni
að ekkert væri að marka
undirskriftalista
sem afhentir
voru Alþingi
gegn þings-

ályktunartillögunni um afturköllun
á umsókn Íslands að Evrópusambandinu þar sem mikið væri um
nafnlausar undirskriftir. Björn Valur
segir að í því felist skoðanakúgun
og hótanir stjórnvalda til þeirra sem
vilja nýta rétt sinn til að láta skoðanir sínar í ljós. Hann telur líklegt að
nöfn þeirra sem skrifuðu undir séu
geymd í skjalageymslum Framsóknarflokksins til síðari tíma
nota og kallað sé eftir
nöfnum í þeim tilgangi
að koma skilaboðum til
fólks um að hugsa sig
um tvisvar áður en það
lætur í ljós skoðanir sínar.
Eitthvað til í því.
fanney@frettabladid.is

HALLDÓR

Takmarkaður efnahagslegur
ávinningur
FJÁRMÁL

Stoðkerfislausnir
henta þeim sem eru með einkenni
frá stoðkerfi, vilja læra á sjálfan sig
og finna sín mörk í hreyfingu.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Árni Páll
Árnason
formaður Samfylkingarinnar

Um daginn rakti ég þann augljósa galla á
skuldaleiðréttingartillögum ríkisstjórnarinnar að þær flytja fé til fólks sem hagnaðist jafnvel á þróun síðustu ára, en bæta
ekki forsendubrestinn hjá þeim sem urðu
fyrir honum. En það eru ekki einu ókostirnir við útfærslu ríkisstjórnarinnar.
Seðlabankinn hefur lagt mat á afleiðingar aðgerðanna. Niðurstaða þeirrar
greiningar er sláandi: Verðbólga verður
meiri, vextir hærri, fjárfesting minni og
gengi veikara en ella.
Aðgerðin er ekki miðuð við þá sem
skulda mikið í húsnæði sínu og eiga erfitt
með að láta enda ná saman. Þess vegna
mun hún leiða til aukinnar eftirspurnar
og skuldsetningar, þar sem þeir sem ekki
skulda mikið og bera lítinn húsnæðiskostnað munu að öllum líkindum nýta
aukið svigrúm til að kaupa meira eða
skuldsetja sig á nýjan leik. Afleiðing þess
verður þrýstingur á gengið, vegna þess
að aukin spurn verður eftir innfluttum
vörum – ísskápum, bílum og því um líku.
Aukinn kaupmáttur fólks sem ber lítinn
húsnæðiskostnað mun leita út í verðlag og
auka verðbólgu.
Þessu mun Seðlabankinn svara með því

➜ Aukinn kaupmáttur fólks sem

ber lítinn húsnæðiskostnað mun
leita út í verðlag og auka verðbólgu.

að hækka vexti, ef takast á að hemja verðbólguna. Í spá Seðlabankans er gert ráð
fyrir að vextir verði heilu prósentustigi
hærri en að óbreyttu. Þetta eru vextirnir
sem fólk borgar af yfirdráttarlánunum
sínum og bílalánunum. Þetta eru vextirnir sem fyrirtækin eru að borga af lánum
sem þau hafa tekið til að kaupa búnað og
tæki. Þess vegna gerir Seðlabankinn ráð
fyrir að fjárfesting verði minni en ella og
þar með hægi á fjölgun starfa. Það kemur
verst niður á langtímaatvinnulausum og
ungu fólki sem er að fara á vinnumarkaðinn. Fjármagnseigendur munu aftur á
móti njóta hærri vaxta.
Við munum því öll bera kostnað af
þessum aðgerðum hvort sem við skuldum
í húsnæði eða ekki. Þeir sem eru á lægstu
laununum og annaðhvort leigja eða skulda
lítið í húsnæði munu njóta í litlu eða engu,
en bera til fulls kostnað af aukinni verðbólgu og hærri vöxtum.
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Prósentur aldrei fleiri en 100
millitekjufólk halda eftir stærri
hluta tekna sinna. Skattalækkanir á neðstu skattþrep væru
leið til þess. Tekjutengdar gjaldskrár hefðu þveröfug áhrif.

Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Tekjutenging hljómar oftast
vel. Af hverju ættu þeir sem
eru með milljón á mánuði að
fá ókeypis leikskólavist fyrir
börnin sín? Af hverju ættu þeir
sem hafa milljón á mánuði að fá
niðurgreidda heilbrigðisþjónustu? Af hverju ættu þeir sem
eiga skuldlausa fasteign og heilmikinn sparnað að fá atvinnuleysisbætur? Af hverju ætti
ríkið að borga fyrir dvalarheimili eldra fólks sem gæti greitt
fyrir vistina sjálft?
Þetta eru allt ágætisspurningar. Ef menn spyrja þessara
spurninga hverrar í sínu lagi
og reyna síðan að svara þeim
hverri í sínu lagi þá verður
þankagangurinn eitthvað á
þessa leið:
1) Ég vil að blásnautt fólk fái
þjónustuna ókeypis.
2) Ég vil að ríkt fólk þurfi
að borga fullt verð fyrir þjónustuna.
Sama gildir þegar um er að
ræða einhvers konar bætur, til
dæmis húsnæðisbætur, barnabætur eða framfærslubætur.
Fólk hugsar:
1) Ég vil að þeir sem hafa
engar tekjur fái nóg til að þeir
geti lifað af.
2) Ég vil að þeir sem eiga nóg
fái ekkert.
Bætur og niðurgreidd gjöld
eru raunar sami hluturinn. Það
má hugsa sér að í niðurgreiddri
leikskóladvöl felist um það
bil 200 þúsund króna styrkur
handa þeim sem eiga börn. Þeir
sem vilja tekjutengja leikskólagjöldin vilja að þessi styrkur
skerðist með tekjum.
Þannig séð er ekkert að því að
láta hluti skerðast með tekjum.
En það verður að passa upp á
stóru myndina. Tökum dæmi:
Nanna námsmaður missir 40%
af tekjum vegna skatta. Námslán
hennar skerðast um 35% vegna
sömu tekna. Húsaleigubæturnar
skerðast um 8% og barnabæturnar um 5%. Skerðingar á ráðstöfunartekjum eru samtals um
90%. Ef einhver skellir nú 20%
skerðingu vegna leikskólagjalda
ofan á þetta verða ráðstöfunartekjur Nönnu lægri eftir því sem
hún vinnur meira. Hún vinnur
þá raunar fyrir lægri LÍN-skuld
í framtíðinni en sú fyrirhyggja
er henni dýr.
Rúmræði 100
Segjum að við ætlum að gefa
öllum sem eru tekjulausir sérstakan 200 þúsund króna styrk
á mánuði. Segjum að við séum
sammála um að þeir sem hafa
milljón á mánuði þurfi ekkert á
þessum peningum að halda. Ef
við teiknum þessa tvo punkta
í hnitakerfi og drögum strik
þeirra á milli fáum við línu sem
hefur -20% halla. Þar með hefur
okkur tekist að búa til 20%
jaðarskatt. Sá skattur bætist
ofan á alla aðra skatta í kerfinu.
Þrátt fyrir hugmyndir margra
um annað eru það í raun lág- og
millitekjuhóparnir sem halda
eftir minnstu af sínum viðbótartekjum. Kannski er það að einhverju leyti óumflúið vegna
þess hvernig félagslega kerfið
er uppbyggt. En það ætti auðvitað að reyna að láta lág- og

Save the Children á Íslandi

Vondar hugmyndir Dögunar
Framboðið Dögun vill tekjutengja gjaldskrár í borginni.
Eins og áður sagði: Það að tekjutengja gjaldskrár leikskóla eða
frístundaheimila er svipað og að
setja aukaskattþrep á barnafólk.
Sá aukaskattur myndi koma þeim
verst sem eru að reyna að vinna
sig upp úr fátækt, eru til dæmis

að snúa aftur á vinnumarkaðinn
eftir langt atvinnuleysi.
Mögrum finnst eftirsóknarvert að stuðla að tekjujöfnun.
En við verðum að passa okkur.
Ef við beitum tekjuskerðingum
á of mörgum stöðum missum
við yfirsýn og getum auðveldlega skattlagt fólk yfir 100%
á ákveðnum tekjubilum. Þess
vegna ætti að halda sér við að
beita tekjujöfnunarúrræðum
í skatt- og bótakerfinu en ekki
að innleiða slík úrræði þegar
kemur að verðskrám fyrir opinbera þjónustu.

Lægri lágtekjuskatta
Því meiri pening sem við viljum
gefa fólki með engar tekjur
þeim mun hraðar verðum við að
taka hann af því um leið og það
byrjar að vinna. Ég viðurkenni
að ég hallast frekar að því að
hafa lágar grunnbætur og um
leið lága skatta á lægri tekjur.
Þeir sem liggja lengst til vinstri
vilja gjarnan hærri grunnbætur. En þeir enda alltaf með
að fjármagna þær með hærri
jaðarsköttum á þá sem eru að
reyna að klifra upp úr lágtekjuholunni.

Það að tekjutengja
gjaldskrár leikskóla
eða frístundaheimila er
svipað og að setja aukaskattþrep á barnafólk.

Rebétiko í Reykjavík
Skalkottas & Ravel

Þér er boðið á

tónleika!
Í tilefni af Evrópudeginum 2014 stendur Evrópustofa fyrir

GRÍSKRI TÓNAGLEÐI
í Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 9. maí kl. 20:00

Caput | Þóra Einarsdóttir | Geoffrey Douglas Madge
Pringipessa Orchestra | Karl Ágúst Úlfsson kynnir

Aðgangur á tónleikana er ókeypis
og hægt er að tryggja sér miða hjá miðasölu Hörpu.

Caput flytur verk eftir Nikos
Skalkottas og grísk þjóðlög í
útsetningu Maurice Ravel. Hinn
heimsþekkti ástralski píanóleikari,
Geoffrey Douglas Madge kemur
fram með Caput ásamt hinni
ástsælu sópransöngkonu
Þóru Einarsdóttur.

Eftir hlé stígur gríska hljómsveitin
Pringipessa Orchestra á svið og
leikur lög eftir þjóðlagaskáldið
Vasílis Tsitsánis sem almennt er
talinn eiga mestan þátt í þróun
grískrar tónlistarhefðar sem
kallast rebétiko.
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Sá á hund sem elur
Nýjasta útspil orkumála- UMHVERFISMargsýnt er að ráðgjafi
stjóra, sem gerir ráð fyrir VERND
er ávallt háður þeim sem
að virkja eigi hverja eingreiðir reikninginn og
ustu sprænu á Íslandi óháð
hætta á að hann halli réttverndargildi, er stríðsyfirum niðurstöðum. „Sá á
hund sem elur“ eins og
lýsing gagnvart öllu venjuvandaður starfsmaður
legu fólki og ómetanlegum
verðmætum í ósnortinni
orkufyrirtækis nefndi við
náttúru landsins. Það er
greinarhöfund í umræðu
gengið langt út fyrir sæmium leikreglur umhverfisleg siðferðileg mörk, þar Ólafur
mats fyrir margt löngu.
sem höggvið er þar sem Hjálmarsson
Þeim verður að breyta hið
hlífa skyldi.
snarasta. Það eru nefniverkfræðingur
Þegar það er auk þess
lega ekki allir starfmenn
haft í huga að ævintýramennorkufyrirtækja jafnvel gerðir eins
irnir og virkjanasinnarnir, sem
og sá sem hér er vitnað til.
engu eira í von um skjótfenginn
Á ábyrgð okkar allra
gróða, eru ýmist sjálfir eða með
ráðgjöfum á sínum eigin vegum
Það er á ábyrgð okkar allra að
að vinna umhverfismat vegna
skila landinu til komandi kynvirkjanakosta, setur að manni
slóða eins og við tókum við því.
verulegan ugg. Sagan lýgur ekki.
Glórulaus mistök við Kárahnjúka-

virkjun; þar sem ráðgjöfum var
iðulega skipt út af framkvæmdaaðila væru þeir ekki nægilega
hliðhollir framkvæmdum, mega
aldrei endurtaka sig. Eru menn
búnir að gleyma Bessastaðaárvirkjun, þar sem dugnaður og
elja eins manns, Sigurjóns heitins
Rist, forðaði stórslysi? Og þingmenn djöfluðust á móti Sigurjóni af helberri vanþekkingu.
Og man enginn lengur eftir mistökunum við Sigölduvirkjun, þar
sem erlendir ráðgjafar sem ekki
þekktu íslenskan berggrunn og
eiginleika hans, stórskemmdu
stíflustæðið sem olli því að virkjunin verður aldrei keyrð á fullum
afköstum; vegna alls vatnsins sem
lekur undir stífluna? Áralangar
tilraunir Landsvirkjunar til þess
að finna lekann og þétta lóns-

Ríkið, kirkjan,
mannréttindi og jarðir
Hjalti Hugason prófessor TRÚMÁL
lega í máli Darby gegn
skrifar í Fréttablaðið 30.
sænska ríkinu. Þar hafnapríl og hvetur til umræðu
aði Mannréttindadómstóllinn vissulega kröfu
um tengsl ríkis og kirkju
Darby. En forsendur
í framhaldi af ummælum
fyrir þeirri höfnun voru
Árna Páls, leiðara Ólafs í
að Darby átti kost á því
Fréttablaðinu fyrir páska
að lækka gjöld sín til
og grein minni frá 23. apríl
sænska ríkisins með því
í sama blaði. Gott mál.
að segja sig úr viðkomHjalti talar um „sýndarValgarður
rök“ og „staðhæfulitlar Guðjónsson
andi kirkju. Þetta er ekki
fullyrðingar“ og nefnir tvö félagi í Siðmennt
hægt á Íslandi og því
atriði í grein minni án þess og Vantrú
nokkuð augljóst að fyrirkannski að saka mig beinkomulagið hér stenst ekki
um orðum um þetta. Það
Mannréttindasáttmálann.
er rétt að ég hefði mátt að fjalla
Það er kannski rétt að fá hreinan
ítarlegar um fullyrðingar mínar,
úrskurð frá Mannréttindadómstólnum varðandi fyrirkomulagen greinin var orðin nokkuð löng
ið hér á Íslandi. En ég var nú að
og ég hef áður skýrt þetta ítarlega.
Hjalti ræðir fullyrðingu mína
vonast til að þetta væri nægilega
um að núverandi fyrirkomulag
augljóst til að við getum komist að
ríkisrekinnar kirkju á Íslandi
niðurstöðu án þess.
standist ekki ákvæði MannréttÍ eigu allra landsmanna
indasáttmála Evrópu og dóma
Mannréttindadómstólsins. Hjalti
Hin fullyrðing mín sem Hjalti
segir nýlega dóma styðja núverdregur í efa er að enginn viti hvaða
andi fyrirkomulag. Hjalti nefnir
jarðir tilheyra samningi ríkis og
þó, merkilegt nokk, reyndar
kirkju frá 1997. Hjalti segir skjalsjálfur engin dæmi til að styðja
fest að þetta sé til, en aftur vantar
sína fullyrðingu.
upplýsingar frá Hjalta um hvar
Skýrasti dómurinn er væntanþetta er skjalfest!

Svavar Kjarval sendi fjármálaráðuneytinu fyrirspurn fyrir
rúmu ári um hvaða jarðir þetta
væru. Svarið frá ráðuneytinu var
ekki flókið (http://www.kjarrval.is/
safn/548):
„Við leit í skjalasafni ráðuneytisins fannst ekki yfirlit frá þessum tíma yfir þessar kirkjujarðir
sem urðu eftir hjá ríkinu. Enginn
listi fannst í málaskrá fjármálaog efnahagsráðuneytisins yfir
þær jarðir og kirkjueignir sem
íslenska ríkið fékk við samning
sinn við Þjóðkirkjuna sem undirritaður var 10. janúar 1997. Ekki er
því hægt að skoða tilteknar eignir
eða jarðir, hvorki verðmæti þeirra
né hvort útbúið hafi verið sérstakt
afsal frá Þjóðkirkjunni til Ríkissjóðs Íslands.“
En ef Hjalti getur bent á lista
yfir þessar jarðir þá má fara að
velta fyrir sér hversu mikils virði
þær eru, hvaða tekjur ríkissjóður
hefur af þeim og jafnvel hvernig
kirkjan eignaðist þær. Það gleymist nefnilega gjarnan að kirkjan
náði þessum eignum þegar ekki
var trúfrelsi og því eignirnar upphaflega í eigu allra landsmanna.

Flott
að tóra?
tóra?
Flott flóra - leiðin til að
Heill heimur stendur fyrir ráðstefnu um bakteríuflóruna í meltingarveginum
Miðvikudaginn 14. maí, kl. 13-17 í Salnum, Kópavogi

12.00
13.00
13.05
13.15
14.00
14.25
14.45
15.15
15.40

16.05
16.30
16.45

Móttaka og skráning
Setning
Opnunaratriði
Bakteríur í görninni stjórna heilsu og líðan okkar
Michael Clausen, barnalæknir og sérfr. í ofnæmissjúkdómum barna
Áhrif bakteríuflórunnar á þyngdarstjórnun
Erla G. Sveinsdóttir, læknir Heilsuborg
Mín leið - reynslusaga af sáraristilbólgu
Margrét Alice Birgisdóttir, heilsumarkþjálfi
Kaffihlé
Hvaða sögu segir flóran um mataræðið?
Óla Kallý Magnúsdóttir, næringarfr. við LSH og doktorsnemi við HÍ
Þarmabakteríurnar og hugsanleg tengsl við ristilkrabbamein?
Þarmaflutningur - hvað er það?
Sigurjón Vilbergsson, sérfr. í lyflækningum og meltingarsjúkdómum
Heilbrigð þarmaflóra - er hún til?
Kolbrún Björnsdóttir, grasalæknir
Spurningar
Ráðstefnuslit
Verð kr. 4.900
Skráning á heillheimur@heillheimur.is eða í síma 697 4545
Nánari upplýsingar á www.heillheimur.is

botninn skiluðu litlum sem engum
árangri og var því sjálfhætt.
Hvernig skyldi samviska þeirra
sveitarstjórnarmanna vera, sem
ætla blygðunarlaust að leggja
ómetanlegar náttúruperlur undir
vatn, fyrir stundargróða? Væri
ekki nær að hjálpa þessum illa
stöddu sveitarfélögum með fjárframlögum úr ríkissjóði? Það væri
einhver sómi í slíkum aðgerðum í
stað þess að valda óafturkræfum
spjöllum á landinu okkar.
Það er nú þegar búið að eyðileggja eina tvo fallegustu og
dýpstu firði landsins, Hvalfjörð
og Reyðarfjörð, með eimyrjuspúandi ferlíkjum og háspennumöstrum sem eru í engu hlutfalli
við hið manngerða umhverfi sem
fyrir var. Hvenær er komið nóg?
Höfum við ekkert lært af skrifum

➜ „Sá á hund sem elur“ eins

og vandaður starfsmaður
orkufyrirtækis nefndi við
greinarhöfund í umræðu um
leikreglur umhverﬁsmats
fyrir margt löngu.

nóbelsskáldsins okkar í Heimsljósi? Á hver skora og vík að heita
Sviðinsvík á Íslandi?
Við núvera ndi leik reglur
um umhverfismat verður að
hvetja sómakæra ráðgjafa, á
öllum fræðasviðum, að standa í
lappirnar gagnvart gegndarlausri
gróðafíkn á kostnað íslenskrar
náttúru. Þeir skulu hafa ýtrustu
siðareglur og samfélagsábyrgð
sína í huga þegar þeir koma
nálægt ófögnuðinum.

Grundvallarniðurstöður um fall sparisjóðanna eru rangar
FJÁRMÁL
Eins og kunnugt er
➜ Málið allt gefur
tók Rannsóknarnefnd
hins vegar tilefni til
Alþingis um fall spariað spyrja hvers vegna
sjóðanna ófrjálsri hendi
texta úr bók minni Hugaðkoma Seðlabanka
sjónir, fjármál og pólitík.
Íslands að þessu máli
Saga Sparisjóðs Reykjaog „gjaldþrot“ hans
víkur og nágrennis í sjötíu og sjö ár. Vegna þessa
hefur ekki verið rannsökkti ég mér niður í
Árni H. Kristsakað.
skýrsluna og rak þá
insson
augun í að grundvallarsagnfræðingur og
niðurstöður nefndarhöfundur bókarenda var eigið fé SPB
innar eru rangar. Sú
innar Hugsjónir,
ekki nema lítið brot af
niðurstaða byggir meðal fjármál og pólitík.
Saga Sparisjóðs
lánsfjárhæðunum. Öllum
annars á ítarlegri rannReykjavíkur og
hlutaðeigendum var auðsóknarvinnu minni við
vitað fullkunnugt um
ritun bókar minnar sem nágrennis í sjötíu
og sjö ár
að lánin voru ekki til
Sögufélag gaf út fyrir
nota fyrir SPB og að
síðustu jól.
sparisjóðirnir fengu enga hlutÍ skýrslu Rannsóknarnefnddeild í þeim. SPB var einfaldarinnar fer tvennum sögum af
lega notaður sem milliliður í
heildarkostnaði sem þegar hafi
fálmkenndum tilraunum Seðlafallið til vegna erfiðleika og falls
bankans til að bjarga viðskiptaþeirra. Í bindi 1, bls. 31, segir
bönkunum þremur.
að kostnaðurinn sé tæplega 35
milljarðar króna. Í sama bindi
„Gjaldþrot“ Seðlabankans
á bls. 44 segir að kostnaðurinn
sé rúmlega 33 milljarðar króna.
Fall sparisjóðanna hefur því
Þetta misræmi í einni af grundekkert með uppgjör Seðlabankvallarniðurstöðum skýrslunnar
ans og slitastjórnar SPB að
er sérkennilegt að sjá og ekki
gera. Það er furðulegt, að ranntil þess fallið að vekja traust á
sóknarnefnd á vegum Alþingis,
skýrslunni.
sem hafði mjög rúman tíma og
Þetta eru þó smámunir miðað
gríðarlegt fjármagn til ráðstöfvið þá niðurstöðu að fall spariunar, skuli komast að svo rangri
sjóðanna muni kosta skattgreiðniðurstöðu. Málið allt gefur
endur allt að 300 milljarða króna
hins vegar tilefni til að spyrja
– tala sem slegið hefur verið upp
hvers vegna aðkoma Seðlabanka
í fjölmiðlum eftir að skýrslan
Íslands að þessu máli og „gjaldvar kynnt. Til grundvallar þessþrot“ hans hefur ekki verið rannari niðurstöðu nefndarinnar
sakað. Kostnaður sem „þegar
er fyrrnefndur kostnaður sem
hefur fallið til“ vegna erfiðleika
þegar hefur fallið til og 215
og falls sparisjóðanna, 33 eða 35
milljarða króna krafa Seðlamilljarðar króna eftir því hvar
banka Íslands í þrotabú Sparier stungið niður í skýrslunni,
sjóðabankans (SPB/Icebank; hér
er að langmestu leyti tilkominn
eftir SPB), eins og greint er frá í
vegna sparisjóðsins í Keflavík
bindi 1, bls. 44.
og umdeildra aðgerða ríkisvaldsins til að halda honum á lífi.
Notaður sem milliliður
Þetta hefði auðvitað átt að koma
fram með skýrum hætti í niðurEitt lykilatriði verður að vera á
stöðukafla skýrslunnar.
hreinu: Kröfugerð Seðlabankans
Við þetta má bæta sem dæmi
upp á 215 milljarða króna er
um afleit vinnubrögð að talan
sparisjóðunum með öllu óvið215 milljarðar króna, sem
komandi og niðurstaða rannnefndin telur svo ranglega til
sóknarnefndarinnar því röng.
tjóns vegna sparisjóðanna, er
Seðlabankinn veitti lánin að
einnig röng. Til frádráttar hefði
formi til SPB sem endurlánnefnilega átt að telja lögfræðiaði þau til viðskiptabankanna
kostnað, dráttarvexti, andvirði
þriggja í aðdraganda hrunsins.
veða, endurgjald samkvæmt
Seðlabankanum var ekki heimilt
kröfulýsingu og andvirði eigna,
að lána bönkunum beint samsamtals hvorki meira né minna
kvæmt lögum og eigin reglum
en um 125 milljarðar króna.
nema sem „neyðarlán“. Þegar
Það er mjög bagalegt að
lánin voru veitt voru aðeins fáir
grundvallarniðurstöður nefndarsparisjóðir í hópi eigenda SPB
innar skuli vera svo rangar sem
sem hafði þá reyndar skipt um
raun ber vitni. Það er því hægt
nafn og hét Icebank. Aðrir aðilar
að fullyrða að þessi kostnaðaráttu þá verulegan hlut í bankansama „rannsóknarvinna“ nefndum eða 30-40%.
arinnar dragi upp rammskakka
Staðreyndir málsins voru
mynd af stöðu sparisjóða í kjölþáverandi stjórnendum Seðlafar hrunsins.
bankans að sjálfsögðu ljósar
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Styrkur Sveitarfélagsins Árborgar
Á síðustu misserum hefur STJÓRNMÁL
eða um Suðurstrandarveg til Eyrarbakka og
náðst góður árangur í
Stokkseyrar. Liður í upprekstri Sveitarfélagsins
byggingu þjónustu fyrir
Árborgar. Skuldir hafa
ferðamenn og heimafólk
lækkað og þar með er
er viðbygging við Sundminni fjármunum varið
í greiðslu vaxta og verðhöll Selfoss sem nú hefur
bóta. Skuldahlutfall eins
verið hafist handa við.
Mörg sóknar færi felog það er reiknað á grundvelli gildandi reglugerðar Ásta Stefánsdóttir ast í ferðamennsku, enda
er nú komið niður í 130,2% skipar 5. sæti á lista leggur stór hluti innlendra
en var 206% í lok árs 2010. Sjálfstæðisﬂokksins sem erlendra ferðamanna
Sveitarfélagið er því laust í Árborg
leið sína um sveitarfélagið. Gistimöguleikum
undan eftirliti Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarhefur fjölgað sem og tækifærum
félaga.
til afþreyingar.
Góð staða sveitarfélagsins gerir
það að verkum að lánastofnanir eru
tilbúnar að veita sveitarfélaginu
lán til framkvæmda og endurfjármögnunar á hagstæðum kjörum.
Aukinn rekstrarafgangur gerir
kleift að ráðast í frekari uppbyggingu innan samfélagsins og bæta
og þróa þjónustu. Þjónusta sveitarfélagsins er síst minni nú en hún
var áður en ráðist var í hagræðingu í rekstri, m.a. hefur opnunartími sundlauga lengst og öll leikskólapláss verið boðin til afnota.
Sveitarfélagið Árborg er vel í
sveit sett, þar er veitt fjölbreytt
þjónusta sem nýtist íbúum á stóru
landsvæði og þeim ferðamönnum
sem leið eiga um, hvort sem þeir
fara um Suðurlandsveg á Selfoss

86 kílómetrar
af stikuðum
gönguleiðum
Mosfellsbær er ÚTIVIST
fa l leg u r bær,
umlukinn fellum,
ám og vötnum.
Tengslin við náttúruna eru sterk
í þessu fallega
bæjarstæði og
er bæjar félagið
vinsælt til búsetu Haraldur
fyrir áhugafólk Sverrisson
um útivist og bæjarstjóri Mosíþróttir.
fellsbæjar
Í Mosfellsbæ
hefur á undanförnum árum verið
unnið að ansi merkilegu verkefni,
þ.e. að stika gönguleiðir um fjöll,
dali og vegleysur í bæjarfélaginu.
Verkefnið er unnið í samvinnu við
Skátafélagið Mosverja. Mosverjar
hafa nú í nokkur ár staðið fyrir
7 tinda hlaupinu en það er 37 km
hlaup eftir þessum stikuðu leiðum en einnig er boðið upp á styttri
vegalengdir. 7 tinda hlaupið verður
haldið 30. ágúst næstkomandi.
Markmiðið með lagningu stikaðra
gönguleiða er að auðvelda almenningi aðgang að ósnortinni náttúru
útivistarsvæðis Mosfellsbæjar. Þar
eru margar náttúruperlur og sögulegar minjar sem sagt er frá á sérstökum fræðsluskiltum sem sett
hafa verið upp í tengslum við verkefnið.
Fjölbreyttir möguleikar
Verkefnið um stikaðar gönguleiðir
var sett að stað árið 2009. Nú hafa
verið stikaðar leiðir sem eru samtals um 86 km að lengd. Við upphaf hverrar gönguleiðar er sagt frá
leiðinni, bæði hvað varðar landhagi
og lengd, og á hverri leið eru vegprestar sem sýna vegalengdir og
krossgötur.
Að ganga á fellin umhverfis
Mosfellsbæ er holl og skemmtileg
afþreying fyrir alla fjölskylduna.
Nauðsynlegt er að velja gönguleiðir
sem henta aldri og getu hvers og
eins og eftir góða göngu er tilvalið
að skella sér í Lágafellslaug, eina af
vinsælustu sundlaugum landsins.
Gert hefur verið greinargott kort
af gönguleiðum sem nálgast má
á vef bæjarins www.mos.is. Þetta
er jákvætt og hvetjandi verkefni
sem styður allt sem Mosfellsbær
vill standa fyrir. Við Mosfellingar
bjóðum allt göngu- og útivistarfólk
velkomið að njóta fallegrar náttúru Mosfellsbæjar og nýta sér stikuðu gönguleiðirnar í vor og sumar.
Verið velkomin í Mosfellsbæ.

Stöðug uppbygging
Talsvert framboð er af lóðum í
öllum byggðarkjörnum sveitarfélagsins og veitir sveitarfélagið
25% afslátt af gatnagerðargjöldum.
Fasteignaskattur af íbúðarhúsnæði
hefur verið lækkaður þrjú ár í röð
og gjaldskrárhækkunum haldið í
lágmarki, m.a. hækkuðu gjaldskrár
vegna leik- og grunnskóla ekki um
síðustu áramót.
Grunn- og leikskólar eru öflugir
og hefur skólastarf verið eflt með
breyttu fyrirkomulagi sérfræðiþjónustu skólanna. Uppbygging
íþróttamannvirkja hefur verið

stöðug og markviss. Áframhaldandi uppbygging göngustíga milli
byggðakjarna og innan þeirra
býður upp á fjölbreyttari leiðir til
að komast á milli staða, eflir samkennd og stuðlar að heilsueflingu.
Allt gerir þetta sveitarfélagið að
góðum búsetukosti.
Ábyrgð kjörinna fulltrúa er
mikil enda taka þeir ákvarðanir
sem snúa að meðferð almannafjár um þjónustu sem varðar alla
íbúa sveitarfélagsins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa
sýnt það og sannað að þeim er
treystandi til að snúa mínus í plús.

➜ Aukinn rekstrarafgangur

gerir kleift að ráðast í frekari
uppbyggingu innan samfélagsins og bæta og þróa
þjónustu.

Tækifæri er til þess að viðhalda
stöðugleika í rekstri og ábyrgri
fjármálastjórnun sem skapar færi
á að halda áfram að efla og bæta
þjónustu og byggja upp innviði
samfélagsins. Þetta tækifæri geta
kjósendur í Árborg nýtt með því að
setja X við D-lista í sveitarstjórnarkosningunum hinn 31. maí nk.

Kræsingar & kostakjör

LAMBALÆRI
ISLANDSKRYDDAÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.794,-

LAMBALÆRISSNEIÐAR
SIRLOIN - KRYDDAÐAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.794,-

1.399,-

1.399,-50%

-31%
LAMBASKROKKUR
HÁLFUR GRILLSAGAÐUR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.294,-

MEXICOLEGGIR
MAGNPAKKNING
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 998,-

SVÍNARIFJABITAR
GRILL - BBQ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 898,-

893,- 798,UTZ OSTAKÚLUR
UTZ
OSTA
OS
TAKKÚLUR
1 KG
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.498,-

1.098,-

DR. PEPPER GOS
340 ML
STYKKJAVERÐ

449,-

ALLT
EUROVISIO

99,MAARUD FLÖGUR
POKAVERÐ

CCOKE
OKE
1,1,55 LÍTER
LÍTE
LÍTERR
STYKKJAVERÐ
STY
ST
YKK
KKJA
JAVE
AVER
ÁÐUR
VERÐ
VE
RÐ ÁÐU
ÁÐURR 229,-

199,-

X-TRAA FFLÖGUR
X-TRA
X-TR
LÖ R
SALT/SOURCREAM
SALT
SA
LT/S
/SOU
OU EAM 300
300 G
POKAVERÐ
POK
PO
KAVER

598,-

289,-

Tilboðin gilda 8. – 11. maí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

KJÚKLINGABRINGUR
DANSKAR 900GR
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.698,-

SVÍNAKÓTELETTUR
KRYDDAÐAR MEÐ BEINI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.498,-

1.358,-

1.198,-50%

BÖKUNARKARTÖFLUR
FRANSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 198,-

99,-

-40%
PYLSUTVENNA
FRANKFURTER OG BRATWURST
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.498,-

GRÍSAHAKK
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

1.198,-

779,-30%

FYRIR
ONPARTÝIÐ !

DAN CAKE
LEMMON CUT CAKE 350 G
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 498,-

349,CASA FIESTA
SALSA- EÐA OSTASÓSA
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 339,-

289,-

GREAT TASTE BLÁBER
225 G
VERÐ ÁÐUR 299,-

239,-

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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Kvikmyndin Vertigo heimsfrumsýnd
Kvikmynd leikstjórans Alfreds Hitchcock,
Vertigo, var heimsfrumsýnd í San
Francisco á þessum degi árið 1958. Sagan
var byggð á skáldsögunni D’entre les
morts eftir Boileau-Narcejac sem kom út
árið 1954.
Í myndinni leikur James Stewart fyrrverandi lögreglumann sem neyðist til
að setjast snemma í helgan stein þar
sem hann þjáist af mikilli lofthræðslu.
Í kjölfarið ræður kunningi hans hann
sem einkaspæjara og biður hann um að
fylgjast með konu sinni.
Myndin er hvað þekktust fyrir að

GUÐRÚN Á. SÍMONAR

MERKISATBURÐIR

nota „dolly zoom“, myndavélabrellu
sem brenglar dýptarsýn og skapar áhrif
ruglings og ringulreiðar. Í daglegu tali eru
þessi áhrif oft kölluð Vertigo-áhrifin.
Myndin fékk misjafna dóma þegar
hún var frumsýnd en nú er oft litið á
hana sem eina af klassískum myndum
Hitchcocks. Hún var valin besta mynd
allra tíma í gagnrýnendakönnun British
Film Institute Sight & Sound árið 2012 og
var einnig nefnd ein af bestu myndum
allra tíma af tímaritinu Empire. Á kvikmyndasíðunni IMDb.com fær hún 8,5 stig
af tíu mögulegum.

1768 Rannveig Egilsdóttir tekur ljósmóðurpróf, hið fyrsta sem
skráð er hérlendis, að Staðarfelli í Dölum.
1855 Konungur gefur út tilskipun sem lögleiðir prentfrelsi á
Íslandi.
1874 Fyrsti strætóinn dreginn af hestum keyrir um borgina
Mumbai.
1941 Guðrún Á. Símonar söng í fyrsta sinn opinberlega, þá
sautján ára, með danshljómsveit Bjarna Böðvarssonar.
1949 Rainier III. verður Mónakóprins.
1955 Vestur-Þýskaland gengur í NATO.
1964 Verkamannasamband Íslands stofnað.
1974 Rithöfundaþing hefst og rithöfundar sameinaðir í einu
stéttarfélagi, Rithöfundasambandi Íslands.
1977 33 látast í eldsvoða á Polen-hótelinu í Amsterdam og 21
slasast alvarlega.
1982 Fyrsta Íslandsmótið í vaxtarrækt haldið í Reykjavík. Hrafnhildur Valbjörnsdóttir og Guðmundur Sigurðsson eru hlutskörpust.
2001 129 fótboltaaðdáendur láta lífið í Accra Sports Stadiumhörmungunum í Gana.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir og afi,

GUÐMUNDUR JÓNSSON
Hnjúkaseli 11, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu miðvikudaginn 7. maí
2014.
Brynja Baldursdóttir
Magnea Guðmundsdóttir
Haukur Sigurðsson
Jónína Guðmundsdóttir
Daníel Rafn Guðmundsson
Bergrún Lind Jónasdóttir
Tinna Rut, Sigurður, Telma Sif, Sæbjörn Rafn, Brynja Sól
og Saga Lind.

Þökkum auðsýnda samúð
vegna fráfalls okkar ástkæra

ARTHURS ÞÓRS
STEFÁNSSONAR.
Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir góða umönnun.
Áslaug Arthursdóttir
Oddgeir Þór Árnason
Nanna Arthursdóttir
Guðbergur Þorvaldsson
Þorsteinn Arthursson
Guðrún Petra Guðnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

JÓN ÓSKARSSON
fv. stöðvarstjóri Flugleiða í Keflavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
5. maí. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
mánudaginn 12. maí kl. 13.00.
Hafdís Hlíf Sigurbjörnsdóttir
Björn Jónsson
Óskar Örn Jónsson
Sigmar Jónsson
og barnabörn.

Anna Kristín Daníelsdóttir
Gerður Ríkharðsdóttir
Birna Björg Másdóttir

Hættir í leikskólagríninu
Grínhópurinn Mið-Ísland fagnar ﬁmm ára afmæli sínu um þessar mundir. Fyrsta uppistandið var á skemmtistaðnum Karamba sem einn meðlimanna, Jóhann Alfreð Kristinsson, segir hafa verið eftirminnilega stund. Þeir halda óbeint upp á afmælið í kvöld.
„Nú eru fimm ár síðan við byrjuðum
á þessu brasi. Þetta var náttúrulega
sjokk fyrir okkur. Þetta gerðist aðeins
hraðar en við hefðum viljað. Í hundaárum erum við á besta aldri. Við
erum að komast á grunnskólaaldurinn
og hættir í leikskólagríninu,“ segir
Jóhann Alfreð Kristinsson. Hann skipar grínhópinn Mið-Ísland ásamt þeim
Halldóri Halldórssyni, betur þekktur
sem Dóri DNA, Berg Ebba Benediktssyni, Birni Braga Arnarssyni og Ara
Eldjárn. Hópurinn fagnar fimm ára
afmæli sínu um þessar mundir.
„Fyrsta giggið okkar var á skemmtistaðnum Karamba árið 2009. Það var
rosaskemmtilegt – frítt inn og allt
stappað. Þá var ég í hópnum með Ara,
Bergi Ebba, Dóra og Árna Vilhjálmssyni. Ég, Ari og Árni vorum allir að
þreyta okkar frumraun í þessu og
þetta var mjög eftirminnilegt og
skemmtilegt kvöld. Bergur og Dóri
höfðu verið með uppistand á Prikinu
nokkrum vikum fyrr þar sem Bergur
talaði að ég held í fjörutíu mínútur og
Dóri í fimmtíu mínútur. Það var ekki

mikið verið að stytta mál sitt á þessum tíma. Í minningunni var þetta mjög
þétt þótt það standist örugglega ekki
skoðun í dag,“ segir Jóhann.
Strákarnir þekktust allir fyrir og
var það Bergur Ebbi sem tók sig til og
stofnaði hópinn.
„Hann plataði mig og Ara í þetta og
hafði trú á því að við værum fyndnir
náungar. Ég var ekki viss þegar hann
hafði samband við mig en Ari var til
þannig að ég sló til líka.“
Nokkru síðar hætti Árni í hópnum
og tók Björn Bragi við keflinu árið
2010. Jóhann er gríðarlega ánægður
með þær viðtökur sem hópurinn hefur
fengið á þessum fimm árum.
„Það er ótrúlega gaman hvað þetta
hefur vaxið rosalega og stækkað með
hverju árinu. Ég held að sýningaröðin
okkar núna standi upp úr. Við erum
búnir að fá rúmlega fimmtán þúsund
manns á sýningar í vetur. Þetta er búið
að vera geggjað. Við erum í skýjunum,“ segir Jóhann. Þeir félagar halda
einmitt óbeint upp á afmælið í kvöld
þegar þeir sýna tvær lokasýningar af

Bergur Ebbi hefur verið
rosalegur mótor í þessum
hóp. Hann setti hann saman
og fann nafnið. Þessi hópur
hefði aldrei orðið til hefði
ekki verið fyrir Berg Ebba.
Jóhann Alfreð Kristinsson.

uppistandinu sínu í Þjóðleikhúskjallaranum.
„Það eru aðeins örfáir miðar eftir.
Þetta eru allra síðustu forvöð til að sjá
þessa sýningu okkar,“ bætir Jóhann við
en allt er opið í framtíð Mið-Íslands.
„Bergur Ebbi er að fara í nám til
Kanada í eitt og hálft ár en við höldum áfram að grínast og gera eitthvað
skemmtilegt,“ segir Jóhann en vill ekki
gefa upp nákvæmlega hvað það verður.
„Bergur Ebbi hefur verið rosalegur
mótor í þessum hóp. Hann setti hann
saman og fann nafnið. Þessi hópur
hefði aldrei orðið til hefði ekki verið
fyrir Berg Ebba.“
liljakatrin@frettabladid.is

Grísk tónagleði leiðarstef
Sérstakir hátíðartónleikar verða haldnir í Hörpu í dag í tilefni Evrópudagsins.

Elskulegur eiginmaður minn,

BJÖRN ÞORBJÖRNSSON
húsgagnabólstrari
frá Kirkjubæ í Vestmannaeyjum,
Hraunbæ 180, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 29. apríl sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Kristín Vilhjálmsdóttir (Krista)

Evrópustofa blæs til hátíðartónleika í
Eldborgarsal Hörpu í dag í tilefni Evrópudagsins 2014. Þar verður grísk tónlist í forgrunni, flutt af Caput-hópnum,
í fylgd Geoffrey Douglas Madge og
Þóru Einarsdóttur, sem og af grísku
rebetiko-hljómsveitinni Pringipessa
Orchestra.
„Leiðarstef tónleikanna verður grísk
tónagleði en Grikkland fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins um þessar mundir. Caputhópurinn ríður á vaðið fyrir hlé með
mögnuðum verkum eftir gríska tón-

skáldið Nikos Skalkottas og útfærslum
Maurice Ravel á grískum þjóðlögum.
Caput-hópurinn verður ekki einn á ferð
en með honum koma fram hinn heimsþekkti ástralski píanóleikari Geoffrey
Douglas Madge ásamt hinni ástsælu
íslensku sópransöngkonu Þóru Einarsdóttur,“ segir Dóra Magnúsdóttir hjá
Evrópustofu.
Eftir hlé stígur gríska hljómsveitin
Pringipessa Orchestra á svið og leikur
rebetiko-lög eftir þjóðlagaskáldið og
bouzouki-spilarann Vasílis Tsitsánis.
- lkg

ÞENUR RADDBÖNDIN Þóra Einarsdóttir
flytur grísk þjóðlög í útsetningu Ravel.

GÖNGUM SAMAN
Styrktarfélagið Göngum saman efnir til vorgöngu
fyrir alla fjölskylduna víða um land á sunnudag, 11.
maí, kl. 11. Í Reykjavík verður lagt af stað frá Skautahöllinni í Laugardalnum og gengið um dalinn í um
það bil klukkustund. Göngufólki gefst kostur á að
styrkja rannsóknir á brjóstakrabbameini.

BRAGÐMIKILL
Ljúffengur kjúklingur
með austrænu yfirbragði.
MYND/GVA
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Fæst í flestum apótekum, Lifandi Markaði, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Crossfit
Reykjavík, Crossfit Hafnarfirði, Systrasamlaginu og TRI Suðurlandsbraut

ELDAÐ MEÐ HOLTA

GLEÐILEGT SUMAR

HOLTA KYNNIR Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

MEÐ

M

atreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta
á ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti úr
Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar
okkur uppskrift að sesam- og teriyaki-krydduðum

kjúklingi. Hægt er að fylgjast með Úlfari elda þessa
girnilegu máltíð í kvöld klukkan 21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Þættirnir verða svo endursýndir yfir
helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á heimasíðu
ÍNN, inntv.is.

SESAM- OG TERIYAKIKRYDDAÐUR KJÚKLINGUR
FYRIR 4
1 kjúklingur

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
NMVNtTLJQUVNVNtUSBVTUPHGBHMFH¢KØOVTUBtÈSBSFZOTMB

Bíldshöfða 12 · 110 RVK · 577 1515 · www.skorri.is

KRYDDLÖGUR OG SÓSA
2 dl teriyaki-sósa
2 msk. sesamolía
2 msk. fiskisósa
2 msk. balsamikedik
2 msk. hlynsíróp
1-2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
1 msk. engifer, smátt saxað
1-2 tsk. chili-flögur
1 dl olía
1
/2 tsk. nýmalaður pipar
Allt sett í skál og blandað vel saman

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Losið haminn frá bringunni með því að smeygja
hendinni undir haminn og losa hann frá alveg niður

að lærum og hálsi. Hellið 1/3 af kryddleginum undir haminn á fuglinum og geymið restina
af kryddleginum.
Setjið fuglinn í
ofnskúffu og
bakið í 6075 mínútur
við 170°C
eða þar til
kjarnhiti
sýnir 70°C.
Takið 1/2 af
kryddleginum frá
og penslið fuglinn með
kryddleginum 2-3 sinnum á
meðan fuglinn er í ofninum.
Berið fuglinn fram með afganginum af sósunni og til
dæmis steiktum kartöflustrimlum og bökuðu rótargrænmeti.

FÓLK| HELGIN

KARAMELLUM MUN RIGNA
BARNAHÁTÍÐ Hápunktur árlegrar Barnahátíðar Reykjanesbæjar verður um helgina. Hátíðin stendur yfir í fimm daga og er boðið
upp á mjög fjölbreytta dagskrá fyrir alla aldurshópa, meðal annars listahátíð, sirkus, tívolí og smiðjur. Frítt er inn á alla viðburði.

B

arnahátíð Reykjanesbæjar
hófst síðasta miðvikudag
og stendur fram á sunnudag. Þetta er níunda árið í röð
sem hátíðin er haldin en hún
er sú stærsta sinnar tegundar
hér á landi að sögn Valgerðar
Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra menningarsviðs Reykjanesbæjar. Hún segir mikið úrval
fjölbreyttra og skemmtilegra viðburða verða í boði og að hátíðin
nái hámarki sínu nú um helgina.
„Öll söfn bæjarins taka þátt auk
tíu leikskóla, sex grunnskóla,
tónlistarskólans og tveggja dansskóla. Í ár tekur líka Fjölbrautaskóli Suðurnesja þátt í listahátíðarhluta hátíðarinnar í fyrsta
sinn.“
Hátíðin stendur yfir í fimm
daga og verður boðið upp á
mjög fjölbreytta dagskrá þar
sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. „Allir skólar
bæjarins taka þátt í glæsilegri
Listahátíð barna sem myndar
hryggjarstykki hátíðarinnar.
Hér verður meðal annars boðið
upp á sirkussmiðju, skákmót,
hreystibraut og galdrakarlaog nornasmiðju. Það er allt of
langt mál að telja allt upp en

dagskráin stendur yfir frá
morgni fram á kvöld
næstu daga.“
Auk þess verða
Ungmennagarðurinn, Vatnaveröld og
Víkingaheimar opin
og boðið verður
upp á innileikjagarð og tívolí.
Landnámsdýragarðurinn verður
opnaður fyrir
sumarið og
þar verður
boðið upp á
grillaðar pylsur.
Frítt er inn á alla viðburði helgarinnar.
„Í fyrra settum við á fót leikfangamarkað þar sem börnin
skiptust á leikföngum. Í ár verður
einnig boðið upp á fatamarkað
þar sem foreldra geta komið með
föt barna sinna og skipt á kílóum
af fötum.“
Að venju er Skessan í hátíðarskapi og ætlar hún að
bjóða upp á lummur í hellinum
sínum ásamt Fjólu tröllastelpu.
Kraftakeppni krakka fer fram á
sunnudeginum og karamellum

mun rigna síðar sama
dag samkvæmt
veðurspá. Dagskrá
sunnudagsins lýkur
með skemmtun Góa
sem mun skemmta
börnum og fullorðnum í Bíósal
Duushússins.
Valgerður
segir markmið barnahátíðarinnar
fyrst og fremst
vera að skapa
foreldrum og
börnum fjölbreytt
tækifæri til frjórrar
og gefandi samveru og stuðla
þannig um leið að fjölskylduvænum Reykjanesbæ. „Hátíðin
gefur bæjarbúum og gestum
hennar tækifæri til að sýna hvað
við erum að gera frábæra hluti
inn í skólunum. Við höfum eytt
miklu púðri í uppbyggingu skóla
bæjarins og hátíðin sýnir meðal
annars afrakstur hennar.“
Dagskrá hátíðarinnar með
tímasetningum, staðsetningum
og nánari upplýsingum má finna
á www.barnahatid.is og inni á
Facebook-síðu Reykjanesbæjar.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

FIMM DAGA BARNAHÁTÍÐ Markmið hátíðarinnar er að skapa foreldrum og börnum
fjölbreytt tækifæri til frjórrar og gefandi samveru að sögn Valgerðar Guðmundsdóttur.
MYND/OZZO PHOTOGRAPHY

VÍKINGARNIR MÆTA Það verður mikið
fjör við Víkingaheima.
MYND/REYKJANESBÆR

GLEÐI Í BÆNUM Fjölbreytt dagskrá er í
boði um helgina.
MYND/OZZO PHOTOGRAPHY

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447

Bleikir dagar!
15% afsláttur
af öllum jökkum dagana 7. - 17. maí
Erum með mikið úrval af jökkum
hvort sem það er við gallabuxur eða sparikjóla.
Hlökkum til að sjá ykkur í sumarskapi.

Skipholti 29b • S. 551 0770

Fylgist með okkur á
facebook.com/Parisartizkan

Líﬁð

Hafdís Heiðarsdóttir
& Vilborg Aldís

Katrín Lilja Ólafsdóttir & Lilja Hrönn

Sigrún Ásta Jörgensen
stílisti

OPNA GALDRABÚÐINA ARCA Í
MIÐBÆNUM 2

HALDA ÚTI
FLOTTU TÍSKUBLOGGI 4

UNG OG UPPRENNANDI Í
BRANSANUM 8

FÖSTUDAGUR
9. MAÍ 2014

Andrea Magnúsdóttir

ÁSTRÍÐUFULL
ÞEGAR KEMUR AÐ
TÍSKUBRANSANUM
visir.is/liﬁd

2 • LÍFIÐ 9. MAÍ 2014
FRÉTTABLAÐIÐ Fólk og T í ska . Blogg og Hönnun. Andrea Magnúsdóttir. Stílistinn. Fataskápurinn og Uppskrift. Samskiptamiðlarnir.

HVER ER?

HVERJIR
HVAR?

lit sáust nema tækni Belforts, eins og
kkærustuparið Ásgeir Kolbeins
og Bryndís Hera Gísladóttir. Þá
voru fyrrverandi fótboltakapparnir
Arnar Gunnlaugsson og Þórður
A
Guðjónsson einnig á meðal gesta.
G

Síðastliðinn þriðjudag kenndi Bandaríkjamaðurinn Jordan Belfort Íslendingum sölutækni sína. Fámennt en góðmennt var á
fyrirlestri Belforts, sem átti upphaflega að
fara fram í stóra sal Háskólabíós en var
hins vegar fluttur í sal 1. Mörg þekkt and-

FRJÓSEMISGALDURINN VIRKAÐI
Hafdís Heiðarsdóttir og Vilborg Aldís Ragnarsdóttir opna galdraverslunina Arca í miðbænum.

Nafn?
Íris Björk.
Aldur?
25 ára.
Starf?
Ljósmyndari.
Maki (kærasti)?
Hilmar Þór Bergmann.
Stjörnumerki?
Hrútur.
Hvað fékkstu þér
í morgunmat?
Hafragraut með
rúsínum og kanil.
Uppáhaldsstaður
(hvar sem er)?
Inni í stúdíói eða á setti með
skemmtilegu fólki.
Hreyfing?
Uppáhaldshreyfingin mín er
dans, en upp á síðkastið hef ég
verið mikið í jóga og hlaupið.
Uppáhaldsfatahönnuður?
Í augnablikinu eru það Marc
Jacobs, Saint Laurent og Alexander Wang. Svo var líka margt
mjög flott að gerast á RFF í ár.
Uppáhaldsbíómynd?
Ég verð að segja gamla grínmyndin Robin Hood Men in
Tights. Við Hilmar horfðum svo
oft á hana þegar við vorum 12
ára vinir að hún varð afsökun
fyrir fyrsta stefnumótinu okkar
fyrir rúmum fimm árum.

Á

rið 2008 var ég að
reyna að verða ólétt að
þriðja barninu mínu en
gekk illa. Mig langaði
að ná að eignast barn
á því ári til að ná vinkonum
mínum sem gengu með börn.
Ég fékk því Vilborgu til að
fremja frjósemisgaldur niðri í
fjöru þar sem við báðum allar
áttirnar og fórum með þulu á
miðnætti við rísandi nýtt tungl.
Ég varð ólétt í sama mánuði
og eignaðist magnaða galdrastelpu á jóladag sama ár,“ segir
Hafdís Heiðarsdóttir sem nú
opnar verslunina Arca í Veltusundi í miðbænum ásamt vinkonu sinni, Vilborgu Aldísi
Ragnarsdóttur. Verslunin mun
bjóða upp á íslenska hönnun
í bland við ýmsa galdra og
spár sem hægt er að kaupa
hjá vinkonunum sem kalla sig
góðar nornir. Báðar hafa verið
viðloðandi galdra og kukl frá
unga aldri sem hefur því fylgt
þeim alla tíð síðan. Inni í versluninni hefur verið byggður
norna hellir og stór stjarna umlykur gólfið þar sem fram fara
blessanir og galdrar á borð við
ástargaldur, hamingjugaldur,
peningagaldur og frjósemisgaldur.
„Við erum ekki miðlar
heldur spákonur og trúum á það
góða og hvítan galdur. Höfuðreglan í göldrum er að hafa þá
fyrir sig þangað til þeir hafa
ræst en þá má gjarnan þakka
fyrir sig í þá átt sem þú hefur
ákallað,“ segir Hafdís. Í miðri
viku bjóða bæði Hafdís og Vilborg Aldís upp á spádómslestur
í tarot- og sígaunaspil í versluninni.

Vilborg Aldís Ragnarsdóttir og Hafdís Heiðarsdóttir.

ÁTTIRNAR
Í GALDRI

JÖRÐ

LOFT

VATN

Við erum ekki
miðlar heldur
spákonur og
trúum á það góða
og hvítan galdur.

ELDUR

FYRIR VEISLUNA

Sophie
Auster

Eva
Green

Ný sending aff ﬂottum sumarkjólum

20% afsláttur

SUMARTRENDIÐ
„Jumpsuits“, „onesies“ eða samfestingar eru heitir á ný fyrir sumarið
ef marka má stjörnurnar. Ýmis snið
eru í gangi, víðar skálmar, þröngar
skálmar, hlýralausir, þröngir eða

Sjá fleiri myndir á

Líﬁð
www.visir.is/lifid

Á tískupallinum.
Hönnun
eftir Carla
Zampatti.

víðir. Það virðist margt vera leyfilegt
en heilir gallar skulu það vera. Litadýrðin er einnig margvísleg, pastel
verður áfram vinsælt og svart og
hvítt stendur upp úr.

ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
Ritstjórnarfulltrúi Álfrún Pálsdóttir alfrun@frettabladid.is
Umsjón Marín Manda Magnúsdóttir marin@365.is ● Auglýsingar Atli Bergmann atlib@365.is
Hönnun Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is ● Forsíðumynd Vilhelm Gunnarsson.

Fylgstu með á Facebook Lindex Iceland

Petra, Slovakia
Lindex Sales Assistant

Wears the Romance,

2995,–
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Spennandi tískuþáttur á blogginu.

The Ostranenie.

BLOGG SKAPANDI OG TÖFF Í LONDON

Katrín Lilja Ólafsdóttir og Lilja Hrönn Helgadóttir halda úti blogginu theostranenie.com.

Katrín Lilja
Ólafsdóttir er
að læra ljósmyndun.

Lilja Hrönn
Helgadóttir er
að læra „creative direction“.

„Við vorum báðar að vinna á elliheimilinu Grund á Íslandi og
höfðum geysilegan áhuga á að
prófa eitthvað nýtt. Við ákváðum
því frekar snögglega að flytja
til London og fara í nám. Báðar
vorum við mjög hrifnar af borginni og þegar ég flutti hingað byrjuðum við með tískubloggið okkar,“
segir Katrín Lilja Ólafsdóttir, sem
heldur úti blogginu theostranenie.
com ásamt bestu vinkonu sinni,
Lilju Hrönn Helgadóttur. Bloggið er á ensku og byrjaði sem dæmigert tískublogg en fljótlega fóru
vinkonurnar að nýta sér þennan
vettvang sem eins konar kynningarmöppu á netinu. „Þegar við byrjuðum í skólunum fannst okkur tilvalið að vera meira skapandi og
sýna það sem við erum að gera til

að koma okkur á framfæri.“ Katrín
Lilja er að læra ljósmyndun í London College of Communication og
Lilja Hrönn er að læra „creative
direction“ í London College of Fashion. Lilja Hrönn sótti um starfsnám hjá AnOther Magazine í gegnum skólann og þannig kynntust
þær vinkonur hönnuðum og fólki
í bransanum sem þær hafa verið í
samstarfi við.
Katrín Lilja tekur sjálf flestar
myndirnar á blogginu. „Mér finnst
London svo heillandi því það eru
svo margir mismunandi straumar
í gangi og borgin býður upp á allt.
Í augnablikinu er hvorug okkar á
leiðinni heim því tækifærin eru
hér úti og það er stærri vettvangur fyrir okkar vinnu,“ segir Katrín
Lilja glöð í bragði.

ÉG NÆRI
BODY
BUTTER

Ég er súper mjúk og góð blanda fyrir líkamann
þinn ef þú ert með þurra og mjög þurra húð.
Flott blanda með góðum innihaldsefnum eins
og Shea Butter og Argan olíunni sívinsælu.

Elín Haraldsdóttir, Hanna Hlíf Bjarnadóttir, Ilmur María og Þóra Björk Schram, í galleríinu Skúmaskoti.

HÖNNUN NÍU HÖNNUÐIR SAMAN
Í FALLEGU RÝMI Í MIÐBÆNUM
Listamenn og hönnuðir opna verslunina Skúmaskot í bakhúsi á Laugavegi 23.

www.master-line.eu

Made in Italy
Fæst í apótekum og Hagkaup

„Heiða var að vinna úti í bæ og hitti nokkrar okkar
og stakk upp á því að við myndum opna fallega búð
saman því okkur vantaði allar vettvang til að selja vörurnar okkar. Þetta húsnæði var það fyrsta sem við
skoðuðum og við tókum það strax. Húsið er bara
heillandi,“ segir Þóra Björk Schram, einn hönnuðanna
sem standa á bak við nýja verslun sem var opnuð
formlega í gær.
Í bakhúsinu á Laugavegi 23 er sköpunargleðinni
gefinn laus taumur. Fyrir innan gyllta hurð, inn af litlu
porti, kúrir bjart og fallegt rými sem fengið hefur nafnið

Skúmaskot. Þar hafa níu hönnuðir og listamenn nú
komið sér fyrir og sett upp aðstöðu til að sýna og bjóða
verk sín til sölu. Í Skúmaskoti fást ljósskúlptúrar, pappírsljóð, barnaföt, handlitaðir kjólar, postulín, perluverk,
silkislár, málverk, bróderí, bækur, skottur og skart.
Fyrir versluninni standa þær Elín Haraldsdóttir,
Hanna Hlíf Bjarnadóttir, Heiða Eiríksdóttir, Herborg
Eðvaldsdóttir, Íris Ólöf Sigurjónsdóttir, María Vals /
RimmBamm, Rán Flygenring, Þóra Björk Schram og
Sæunn Þorsteinsdóttir. Opnunartímar eru frá þriðjudegi til laugardags, kl.12-18.

SUMARKORT
2014

16.990 kr.

gildir til 1. sept. 2014

heilsurækt fyrir alla

heilsurækt fyrir alla

KÓPAVOGUR

REYKJANESBÆR
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„Ég get fengið gæsahúð og tár í augun þegar ég sé til dæmis geðveikan kjól á sviði á flottri sýningu.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ANDREA MAGNÚSDÓTTIR
ÞETTA ER HARÐUR OG HRAÐUR HEIMUR

Fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir hefur verið viðloðandi tískubransann síðan hún var unglingur. Hægt og sígandi hefur ferill hennar blómstrað og í
næstu viku heldur hún sína fyrstu tískusýningu undir merkinu AndreA.

Lilja Katrín
Gunnarsdóttir
liljakatrin@frettabladid.is

„Ég ætlaði alltaf í tísku. Ég útskrifaðist úr Fjölbrautaskólanum í
Garðabæ árið 1995 og vissi í raun
ekki alveg hvað ég átti að gera eftir
það. Viðskiptafræði og sálfræði
voru efst á blaði en fatahönnun var
eitthvað sem var ekki í boði á þessum tíma og margir sögðu við mig
að ég myndi aldrei lifa af því,“ segir
fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir. Hún lét þessar raddir ekki
trufla sig, sótti um vinnu í versluninni Kókó og áður en langt um leið
var hún komin í draumastarfið.
„Þar var ég í essinu mínu. Ég var
komin heim. Ég man þegar ég fór
fyrst í innkaupaferð til Parísar. Ég
trúði því ekki að einhver væri að
borga mér laun fyrir að kaupa föt
í París. Mér fannst það geðveikt.
Þetta var draumadjobbið.“
Eftir veruna í Kókó vann hún
lengi hjá NTC, fyrst í versluninni
Morgan og síðar í 17 en lengst af
sem innkaupastjóri.
„Ég sé það alltaf betur og betur,
eftir því sem ég eldist, hvað þetta
var ótrúlega mikilvægur tími og
hvað ég lærði mikið. Ég segi við
alla sem hafa áhuga á fatahönnun
og tísku að prófa að vinna í fataverslun eða fyrirtæki tengdu tísku
því maður lærir rosalega mikið af
því. Ég eignaðist marga dýrmæta
vini og ómetanlega reynslu. Mér
þykir mjög vænt um þessi ár,“ segir
Andrea.

Útskrifaðist með hæstu einkunn
Andrea stofnaði síðan verslunina
Júníform ásamt vinkonu sinni,
Birtu Björnsdóttur, en árið 2007

ákvað hún að láta langþráðan draum
rætast og flytja til Danmerkur.
„Ég átti draum að flytja út og
maðurinn minn líka. Það var
draumur sem ég þurfti að klára. Ef
ég hefði ekki flutt út þarna væri ég
enn að pæla í því. Eftir því sem ég
vann meira við tísku, hannaði meira
og saumaði meira þá langaði mig
alltaf að læra meira.
Ég fór í fatahönnun í Margretheskolen í Kaupmannahöfn en hann í
arkitektúr í The Royal Academy of
Fine Arts.
Á meðan á náminu stóð unnum
við saman að því að koma merkinu
AndreA á laggirnar, hanna lógó,
vefsíðu, finna framleiðendur og svo
framvegis. Í desember 2008 opnuðum við síðan vefverslunina í Kaupmannahöfn og vorum tilbúin með
litla línu sem við seldum þar,“ segir
Andrea sem útskrifaðist með hæstu
einkunn sumarið 2009. Um haustið
opnaði hún síðan verslun á Strandgötu í Hafnarfirði.

Fjögurra mánaða á tískuvikuna
Andrea rekur fyrirtæki sitt með
eiginmanni sínum, Óla. Saman eiga
þau tvö börn, dreng sem er fimmtán
ára og stúlku sem er átta ára. Hún
segir samstarf þeirra hjóna ganga
eins og smurð vél.
„Óli er grafískur hönnuður og
arkitekt og hann sér alveg um
reksturinn. Ég hanna fötin og er
í versluninni og hann sér um allt
hitt. Við vinnum saman allan daginn en erum ekkert endilega hvort
ofan í öðru. Á milli okkar ríkir fullkomið traust. Við hugsum alltaf um
þetta sem fjölskyldufyrirtæki og
ákváðum frá upphafi að leyfa börnunum okkar að vera með. Dóttir
mín fór fjögurra mánaða á fyrstu

tískuvikuna sína í Kaupmannahöfn og fyrir tveimur árum tók ég
son minn með mér í vinnuferð til
Parísar. Mér finnst hollt að þau viti
hvað foreldrar þeirra gera.“

Veit hvaðan efnin koma
„Þetta er harður og hraður heimur,“
segir Andrea þegar talið berst að
tískubransanum. „Maður verður að
hafa sig allan við til að vera með.
Það er stanslaus þróun á öllum
sviðum, hvort sem það er í efni eða
tækni. Við erum dugleg að fara utan
á sýningar og kynna okkur nýjungar,“ bætir hún við.
„Ég kaupi mest af efnum á Ítalíu
og yfirleitt eru þau efni framleidd
á Ítalíu. Eins kaupum við frá Asíu
en þeir eru risar á þessum markaði.
Mér finnst skipta máli að vita
hvaðan efnin koma. Mér finnst að
við þurfum öll að pæla í umhverfi
okkar. Við þurfum öll að gera eitthvað smá. Því ef við gerum öll eitthvað smá þá kannski gerist eitthvað stórt í heildarmyndinni. Það
verður engin alheimsbreyting bara
hjá einum efnaframleiðanda. Við
þurfum líka að vanda valið. Ekki
kaupa hundrað skyrtur sem við
notum ekki heldur bara eina sem við
notum. Alveg sama hvort flíkurnar
eru dýrar eða ódýrar. Ég þoli ekki
að kaupa eitthvað sem ég nota ekki
því það er bara sóun.“

Ættum að hlúa vel að greininni
Andrea hefur ferðast um allan
heim, sótt tískusýningar hjá heimsfrægum hönnuðum og er mjög
ástríðufull þegar kemur að tískubransanum.
„Ég elska þennan heim. Ég get
fengið gæsahúð og tár í augun
þegar ég sé til dæmis geðveikan

kjól á sviði á flottri sýningu. Þetta
er náttúrulega risastór iðnaður og
mér finnst við stundum gleyma því
hér á Íslandi. Margir líta á þetta
eins og eitthvert föndur. Við erum
frekar aftarlega á merinni hvað
það varðar en þetta er allt að koma.
Það er svo stutt síðan Listaháskóli
Íslands byrjaði að útskrifa klára
fatahönnuði og ég hlakka til að sjá
hvað við náum að gera í þessum
bransa. Linda Björg Árnadóttir,
lektor fatahönnunardeildarinnar, er
að gera frábæra hluti þar. Ég held
að við ættum að hlúa vel að þessari
grein því það eru fjölmörg tækifæri
í henni. Íslendingar eiga fullt erindi
í þennan heim.“

Maður kaupir ekki virðingu
Aðspurð um framtíð sína í tískubransanum segist Andrea vera rétt
að byrja.
„Mig dreymir stóra drauma
fyrir mig. Ég veit hvernig ég vil að
merkið AndreA sé og ég er bara að
taka lítil skref í áttina að því. Þú
getur ekki byrjað á endanum, þú
byggir þetta ekki á einni nóttu. Ég
byrjaði smátt og nú er ég að verða
fimm ára. Mér er sagt að eitt prósent fyrirtækja í þessum bransa
nái því þannig að ég er mjög stolt,“
segir Andrea sem er mjög skynsöm
að eðlisfari.
„Við eigum allt sem fyrirtækið
á og höfum ekki tekið nein lán.
Ég safnaði fyrir fyrstu saumavélinni og þegar ég var búin að
því safnaði ég fyrir þeirri næstu
og svo koll af kolli. Ég get alltaf
gert meira á hverju ári og mjakast hægt og rólega nær markmiði
mínu um hvernig ég sé merkið. Ég
veit hvernig ég vil hafa mitt merki
burtséð frá því hvað það er selt í

mörgum verslunum í heiminum.
Auðvitað hef ég áhuga á að selja
erlendis. Ég hef fengið fyrirspurnir
að utan en ég þarf að vera tilbúin
og eiga fjármagn til að skila af mér
vörunum.
Þetta er langhlaup, ekki spretthlaup. Ég held að þetta sé ævistarfið mitt og ég er bara fimm ára.
Kannski eftir fimmtíu ár verður
fyrirtækið mitt á toppnum og ég
töff, gömul gella í síðum kjól og
læt aðra um að hanna fötin. Sjáið
bara Diane von Furstenberg. Hún
er æði. Hún var aðalpæjan í Studio
54 í den og núna er hún 68 ára og er
enn aðalpæjan. Þetta er ævistarfið
hennar og það var margra ára vinna
fyrir hana að öðlast virðingu fólks.
Maður getur ekki keypt sér virðingu.“

Þrífst á að hugsa um óskalistann
Andrea leyfir sér aldrei að hætta að
dreyma.
„Það er svo gott að láta sig
dreyma. Mér finnst gaman að gera
óskalista og ég þrífst á því að hugsa
um hann. Mig langar samt aldrei
að klára allt á listanum. Hvað ætti
ég að gera þá? Ég veit hvert ég ætla
og síðan get ég alltaf bætt aftan á
listann.“
Hún segist samt oft fá bakþanka
þegar kemur að rekstrinum.
„Ég hugsa alltaf um að hætta
einu sinni í mánuði. Það kallast fyrirtíðaspenna,“ segir Andrea á léttu
nótunum. „Suma daga hugsa ég
með mér hvort ég geti þetta og aðra
daga er ég full af eldmóð og finnst
ég geta allt. Þetta er erfitt. Ég þarf
að passa vel upp á mig til að ég geti
þetta. Ég vinn mikið og ég er mikið
með fjölskyldunni. Sumt læt ég sitja
á hakanum því maður verður að
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Mér finnst íslenskar konur upp
til hópa rosalega
flottar, duglegar
og sjálfstæðar.
Flott kona getur
verið alls konar.
Ég held að sjálfstraustið sé alltaf stærsti parturinn, alveg sama
hvernig konur eru
í laginu.
velja og hafna. Ég læt mig fara að
sofa þótt ég gæti vel vakað til þrjú,
ég reyni að fara í sund á morgnana,
ég fer eiginlega aldrei út á lífið. Til
að allt gangi upp þarf ég fyrst og
síðast að vera í lagi.“

Íslenskar konur flottar
og sjálfstæðar
Andrea hefur ekki farið varhluta af
því að fólk hefur tekið sig til og apað
eftir hönnun hennar. Hún lætur það
ekki á sig fá.
„Það er bara þannig og það
verður örugglega alltaf þannig. Ég
ákvað að láta það ekki trufla mig
og ég pæli ekki einu sinni í því. Ég
reyni bara að gera mitt besta – hinu
get ég ekki stjórnað.“
Henni finnst íslenskar konur
óhræddar við að prufa sig áfram
þegar kemur að tísku.
„Mér finnst íslenskar konur upp
til hópa rosalega flottar, duglegar og sjálfstæðar. Flott kona getur
verið alls konar. Ég held að sjálfstraustið sé alltaf stærsti parturinn, alveg sama hvernig konur eru
í laginu. Besta vinkona mín, Sara
Reginsdóttir, er til dæmis ein flottasta kona landsins að mínu mati.
Hún er jafn falleg að innan sem
utan. Hún er með útgeislun, alveg
sama í hvaða fötum hún er. Hún er
gott dæmi um konu sem er flott.
Ég gæti talið lengi hvað ég þekki
margar flottar konur sem eru ólíkar
en flottar á sinn hátt.“

„Ég ætla að gera þetta núna“
Andrea stendur á vissum tímamótum núna því í næstu viku heldur
hún sína fyrstu tískusýningu undir
sínu eigin merki. Síðustu dagar og
vikur hafa einkennst af gríðarlega
mikilli vinnu og þótt hún hafi verið
fjöldamörg ár í bransanum finnur
hún alltaf fyrir stressi.
„Ég þarf að vanda mig að vera
ekki stressuð því ég get alveg fengið kvíða og orðið mjög stressuð. Ég
er ekki óörugg en ég geri miklar kröfur. Fyrst og síðast verð ég
að vera ánægð með sýninguna.
Þannig er ég bara gerð. Mér finnst
eins og ég sé búin að skipuleggja
heilt brúðkaup eða eitthvað enn þá
stærra. Það koma svo margir að
einni svona sýningu – förðunarfólk,
hárgreiðslufólk, stílistar, hljóðmenn, fyrirsætur. Listinn er endalaus. Svo er sýningin bara tólf mínútur. Allt í einu er þetta allt búið,“
segir Andrea. Vanalega sækir hún
innblástur úr öllu í sínu daglega
umhverfi en nýja línan sem hún
sýnir á tískusýningunni er mestmegnis innblásin af einu lagi.
„Ég var komin með þema og
byrjuð á rannsóknarvinnu þegar
ég var að keyra á saumastofuna
einn daginn og heyrði lagið I’m
Coming Out með Diönu Ross í
útvarpinu. Ég skipti um þema á
stundinni. Þetta lag náði einhvern
veginn bara svo til mín. Þannig
að öll línan er pínulítið „seventies“. Textinn í laginu höfðaði líka
svo mikið til mín. Hún segir: I’m
coming out, I want to let it show.
Mér finnst ég vera að koma út úr
skápnum með þessa sýningu. Ég
skildi textann þannig en kannski
meinti hún hann öðruvísi. Ég er
allavega tilbúin. Ég ætla að gera
þetta núna.“

Myndaalbúmið

„Ég og Óli í vinnunni.” ● „Magnús, ég og Ísabella. Myndin var tekin bara núna síðustu helgi.” ● „„Fjölskyldan”. Stelpurnar í vinnunni en myndin var tekin á saumastofunni.”
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Að finna
staðsetninguna, fatnað, förðun
eða fyrirsætur. Stílistar
vinna mjög
náið með
ljósmyndaranum og
þetta er stór
vettvangur.

BB
POWDER

your face
– your choice
NÝTT

4 litir
Mött áferð

Náttúrulegt
RAKAGEFANDI
Silki og kremkennd áferð
/gosh cosmetics

Lífstíls og decor vefverslun
www.facebook.is/kolkaiceland

Tískuþátturinn var lokaverkefni Sigrúnar Ástu í Reykjavík Fashion Academy.

STÍLISTINN ÚTFÆRIR
HUGMYNDIRNAR FRÁ A-Ö

Sigrún Ásta Jörgensen er ungur og upprennandi stílisti og förðunarfræðingur sem stefnir hátt.

S

tílisti sér um heildarútlitið í myndatökum,
auglýsingum, verslunum og jafnvel í kvikmyndaverkefnum. Við
sjáum um hugmyndavinnuna
og útfærsluna frá A-Ö, hvort
sem það er að finna staðsetninguna, fatnað, förðun eða fyrirsætur. Stílistar vinna mjög náið
með ljósmyndaranum og þetta
er stór vettvangur,“ segir hin 24
ára Sigrún Ásta Jörgensen aðspurð um stílistanámið sem hún
var að ljúka hjá Reykjavík Fashion Academy. Námið var fjölbreytt undir leiðsögn Önnu Clausen, stílista og tískuljósmyndara,
en Sigrún Ásta útskrifaðist sem
stílisti og förðunarfræðingur.
Hún tók þátt í vinnunni á bak
við tjöldin á Reykjavík Fashion
Festival fyrir skömmu og stefnir
á frekara nám í grafískri hönnun í Listaháskólanum eða London College of Fashion. Lokaverkefnið snerist um tvískiptan persónuleika.

Sigrún Ásta Jörgensen.

Stílisti
Sigrún Ásta Jörgensen
Ljósmyndari
Birta Rán Björgvinsdóttir
Fyrirsætur Sigríður Ösp og Ívar
Orri, Elite Models og Elite Casting

MYND/ SIGURGEIR SIGURÐSSON

Förðunarfræðingur
Sandra Stankunaité
Fatnaður Jör by Guðmundur
Jörundsson, MAIA, EVA,
Selected og Manía
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AFSLÆTTI

Mind Xtra
Smart verslun fyrir konur

Firði Hafnarﬁrði • Sími 556 3400
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FATASKÁPURINN
SÓLEY KRISTJÁNSDÓTTIR
„Ég er mjög hrifin af Aftur, sérstaklega af því að þær endurvinna föt
og falleg efni. Ég geng líka mikið í fötum sem móðir mín og ömmur áttu
en þau fá alveg nýtt líf og ég nota þau stundum allt öðruvísi en þær
gerðu,“ segir Sóley, sem er alltaf stórglæsileg til fara. Hún starfaði lengi
vel sem fyrirsæta og var plötusnúður á skemmtistöðum borgarinnar. Í
dag er Sóley vörumerkjastjóri sterka áfengisins og Red Bull hjá Ölgerðinni og er að byrja aftur sem plötusnúður í sumar eftir nokkurra ára hlé.
Lífið kíkti í fataskápinn hjá þessari flottu konu.

1

Samfestingurinn Hann er eftir
Raquel Allegra sem ég keypti í
Aftur. Gólfsítt á mér sem er mjög
sjaldgæft. Hann verður mikið
notaður í sumar en hann er mjög
mjúkur og fallegt efnið sem er
steinþvegið í höndunum.

2
3

4
5

Buxurnar Aftur leðurbuxur – ein bestu kaup
sem ég hef gert. Ég
elska þessar buxur,
þær passa við allt.

Kjóllinn Kjóll frá ELLU
sem er sjúklega fallegur og
situr einstaklega vel. Ég set
svarta slaufu um mittið og
ég breytist í þvílíka dömu
þegar ég fer í hann. Hann
er sparikjóll.

Pilsið Æðislegt ullarpils frá ELLU. Það er
alveg þröngt og nær hátt upp í mitti og
niður fyrir hné. Ég er algjörlega að fara
að sigra heiminn þegar ég fer í þetta
pils, enda nota ég það mjög mikið.

Ómissandi fyrir heilbrigð leggöng
Einföld lausn við kláða og ertingu

Skartið Ég elska skart, það er svo frábær aukahlutur
og getur verið svo mikil upplyfting. Ég er alltaf með Kríuskart eftir Jóhönnu Metúsalemsdóttur og Akkerin eftir
Orra Finn. Mig langar í Scarab úr nýju línunni eftir Orra
Finn en skordýr og bjöllur hafa alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér og þess vegna nauðsynleg í safnið.

MATUR GIRNILEG
LKL-LÁRPERULOKA

María Krista Hreiðarsdóttir gefur út nýjan LKL-uppskriftapakka fyrir sumarið á kristadesign.is .
Hráefni
1 msk. sólkjarnafræ
1 msk. sesamfræ
1 tsk. HUSK
1 tsk. Golden Flax seed meal
1 tsk. sesammjöl
1/3 tsk. lyftiduft
1/3 tsk. laukduft
Salt/pipar

7tèDWDSSDUVHPNRPDMDIQY JLiJHUODÀyUXQD
tOHJJ|QJXQXPRJVWXèODDèHèOLOHJXS+JLOGL
100 milljónir mjólkursýrugerla
í einum tappa.
Mjólkursýrugerlar
Viðhalda eðlilegu PH-gildi

+
Tíðatappar
Þægilegir og halda vel

Ellen tíðartapparnir fást í apótekum

Nánari upplýsingarr á facebook
facebook.com/EllenTidatapparMedMjokursyrugerlum

Matgæðingurinn María Krista
Hreiðarsdóttir aðhyllist LKLmataræðið en hún gaf út sína
fyrstu bók, Brauð og eftirréttir
Kristu, fyrir síðustu jól. Bókin
innihélt lágkolvetna og sykurog glútenlausar uppskriftir. Um
þessar mundir er hún að gefa út
sinn þriðja uppskriftapakka með
20 plöstuðum uppskriftaspjöldum
með skemmtilegum hugmyndum
að LKL-fæði fyrir sumrið. Pakkinn fæst á www.kristadesign.is.

1 egg, (ef eggið er lítið þá má þynna
örlítið með eggjahvítu eða möndlumjólk)
Hrærið vel saman deiginu, hellið
því svo í heitt brauðgrill og bakið í
nokkrar mínútur.
Smyrjið svo brauðið með 1 tsk. af
grænu pestói, bætið við mozzarellaosti eða brauðosti, tveimur tómatsneiðum og hálfri lárperu.
Gott er að skera mozzarella-ost og
lárperu niður með eggjaskera til að
flýta fyrir.
Raðið þessu á annan helming
brauðsins, piprið með svörtum pipar
og setjið hinn helminginn yfir.
Grillið brauðið í 2-3 mín. í viðbót þar
til osturinn er vel bráðnaður. Fljótleg
samloka með hollu áleggi, án hveitis,
glútens og sykurs.

Eina sérverslun landsins
með grill og garðhúsgögn

www.grillbudin.is
www.grillbudin.is
www.grillbudin.is
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Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki

Garðhúsgögn í
FráFrá
Þýskalandi
Þýskalandi

Kynnið ykkur muninn á Tekki og öðrum harðvið

Komdu
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ðleggingar
Komdu
ráðleggingar
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ðjuvegi
| iS.| 554
0400
| Vi| Við hliði
ð hli ðina
á BÓNUS
| grillbudin.is
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| grillbudin.is
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BLOGGARINN WE WONDER
http://wewonder.dk/
Danski bloggarinn Mie Kirstine er 26
ára gömul og býr á Friðriksbergi í Kaupmannahöfn. Hún heldur úti skemmtilegu tískubloggi sem vert er að fylgjast
með. Mie starfar í versluninni COS og
kemst í tæri við helstu skandinavísku tískustraumana á hverjum degi. Hennar helstu
áhugamál eru skór, fatnaður, ferðalög
og góður matur en hún póstar reglulega
góðum uppskriftum og stöðum sem vert
er að heimsækja. Myndirnar tala sínu
máli og Mie er án efa með fingurinn á
púlsinum öllum stundum.

Grace’s Sweet Life
https://www.facebook.com/
GracesSweetLife
Þessi Facebook-síða er matarljósmyndasíða sem matarbókahöfundurinn og bloggarinn Grace Massa
Langlois heldur úti. Grace deilir
matar- og kökuuppskriftum og
sögum um ítalska arfleifð sína og
gleðina að alast upp í stórri fjölskyldu.

ÚTRÝMINGARSALA
Allt á að seljast vegna ﬂutninga
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World_of_Jumina
http://instagram.com/
world_of_jumina
JUMINA er norskt barnafatamerki sem
er með höfuðstöðvar í Noregi og er innblásið af skandinavískum sögum og
ævintýrum. Myndir af fallegum börnum
í litríkum fötum úr lífrænum efnum er að
finna á Instagram en það er hönnuðurinn Elisabeth G. Rognmo sem stofnaði
merkið. Jumina er með netverslunina
http://www.jumina-shop.com/.
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afsláttur af öllum vörum

Foodie
http://www.pinterest.com/
OrnellaFalchi/foodie/
Ef hægt er að verða ástfanginn af mat
þá er þetta síðan sem dregur þig í
þann hugarheim. Litlir skrautlegir sushibitar af ýmsum gerðum, fylltar kartöflur
og upprúllaður kúrbítur. Þarna er að
finna óteljandi hugmyndir að pinnamat
og uppskriftir fyrir hið fullkomna matarboð eða stórveislu.

S. 572 3400
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Ostabraudstangir

AFMÆLIS
AFSLATTUR

kr.
199 kr.

2l. Coke
(399kr.)
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Hvitlauksbraud
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Rambo
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(2490kr.)

Kjotveisla

Hawaiian
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smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed,
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur
vagn, ATH aðeins 4 stk í boði, Verð
2.690.000kr og 2 stk M/Geymslukassa
2.890.000kr, Er í salnum hjá okkur,
TOYOTA Avensis s/d sol . Árgerð 2012,
ekinn 28 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.350.000. Rnr.161015.

HYUNDAI H-1. Árgerð 2008, 6 manna,
ekinn 29 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
2.990.000. Rnr.194498. Sími: 8945332

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

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

Peugeot 508 Active Dísel Árgerð
2012, ekinn 30þ.km. Sjálfskiptur.
Glerþak o.m.fl.. Glæsilegur bíll sem er
á staðnum. Verð 4.390.000kr. Raðnr
155706. Sjá á www.stora.is

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS
SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.390.000. Rnr.210358. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Jeep Grand Cherokee LTD Dísel
Árgerð 2007, ekinn 95þ.km. Ssk, leður,
lúga o.m.fl.. Mjög gott eintak sem er
á staðnum. Verð 3.880.000kr. Raðnr
160572. Sjá á www.stora.is

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

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert
bensín. Bara gaman. Sama lága verðið
kr.148.900,-

BMW 325 s/d e90. Árgerð 2005, ekinn
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.990780.

Nýjir NISSAN Leaf til afhendingar. Árg
‚14, rafmagn, sskj. Verð 3.990.000.
Rnr.200970. Nýr bíl með miklum
aukabúnaði t.d álfelgur og hraðastillir.
Möguleiki á allt að 100% fjármögnun.

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

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Yamaha XCV1700 Warrior 2005 ek 17
þús. Rnr. 124941 Ásett verð 2190 þús.
Hjólið er í salnum.Megatöffari Gsm
8998471

SKODA Octavia 4x4. Árgerð 2008,
ekinn 148 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.390.000. Rnr.100632.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260
Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is

Tjaldvagnar
Verð frá 1.190.000,-

Komdu og skoðaðu 5. kynslóðina af Camp-let
Framúrskarandi tjalddúkur – Álfelgur – Eldhús
Sá einfaldasti í uppsetningu, tjaldast með fortjaldi á örfáum mínútum

Íslensk-Bandaríska er nýr umboðsaðili Camp-let á Íslandi
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www.bilaland.is

VOLVO V70 se+ 2.5. Árgerð 2007,
ekinn 92 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.490.000. Rnr.148837.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2008,
ekinn 117 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Ásett verð kr.1.690.000 Tilboðsverð
kr. 1.290.000. Rnr.151673.

FELLIHÝSI!!
Okkur vantar fellihýsi og alla
ferðavagna á staðinn og á skrá,
Komdu á staðinn eða sendu
okkur skráningu og myndir á
100bilar@100bilar.is og í síma
5179999, www.100bilar.is
TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2010, ekinn
54 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.480.000. Rnr.113205.

BÍLL DAGSINS

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

FORD Escape XL
LS
Nýskráður 6/2008, ekinn 116 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Tilboð dagsins kr.

1.590.000

Verð kr. 1.900.000

TOYOTA Corolla s/d sol. Árgerð 2006,
ekinn 129 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð kr.1.290.000 Tilboðsverð
1.150.000. Rnr.131076.

KIA Sportage diesel. Árgerð 2012,
ekinn 40 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.980.000. Rnr.113239.

BMW 3 330xi 4wd s/d e90. Árgerð
2007, ekinn 135 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.110155.

NISSAN Qashqai SE. Árgerð 2013,
ekinn 23 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000. Rnr.142116.

SUZUKI Grand vitara prem-n (navi.
cruise,a/c,álf.). Árgerð 2013, ekinn 27
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 4.800.000.
Rnr.191830.Bílabankinn 588-0700

HYUNDAI

HONDA

i30 Style

CR-V Lifestyle

Nýskráður 1/2008, ekinn 59 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 8/2011, ekinn 14 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

Verð kr. 4.850.000

TOYOTA Auris Sol Hybrid. Árgerð
2013, ekinn 6 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 4.220.000. Rnr.131011.
VOLVO V50 2,0 td my04. Árgerð 2007,
ekinn 113 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.290.000. Rnr.113303.

VW Passat comfort l./sedan turbo.
Árgerð 2003, ekinn 149 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 795.000. Rnr.106879.
Bílabankinn 588-0700

VOLKSWAGEN

SUBARU Forester X. Árgerð 2010,
ekinn 88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.130883.

PEUGEOT

Golf Comfortline

406

Nýskráður 8/2006, ekinn 113 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/1999, ekinn 240 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.290.000

Verð kr. 470.000

FORD Focus edition 2,0 diesel. Árgerð
2013, ekinn 22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.590.000. Rnr.210024.

FORD econoline e350. Árgerð 2006,
ekinn 56 Þ.MÍLUR, dísel, sjálfskiptur
Ymis lánakjör . Verð 10.890.000.
Rnr.106933. Bílabankinn 588-0700

BMW 5 525xi e60. Árgerð 2008,
ekinn 109 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.190795.

FIAT 500 lounge. Árgerð 2012,
ekinn 17 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.290.000. Rnr.210129.

PEUGEOT

BMW X5 4,8i sport. Árgerð 2007,
ekinn 80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 7.700.000. Rnr.113211.

FORD Transit. Árgerð 2006, ekinn 129
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.650.000.
14 manna Rnr.192115.Bílabankinn
588-0700

HYUNDAI

3008 Premium Dísil

Santa Fe II Lux

Nýskráður 7/2011, ekinn 69 þús.km., dísel, 6 gírar.

Nýskráður 5/2011, ekinn 54 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

Verð kr. 4.890.000

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð
2003, ekinn 207 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.990.000. Rnr.131057.

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16
www.bilabankinn.is

til sölu
LAND ROVER Discovery 3 s 7manna.
Árgerð 2008, ekinn 99 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.780.000.
Rnr.113224.

&ORD 4RANSIT &4 %,
&4)2

!¨%)

LEXUS Is250. Árgerð 2006, ekinn
130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.790.000. Rnr.113163.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

.. %
.3 %)

 MANNA p .ÕR BÅLL RGERÈ  %IGUM TIL AFHENDINGAR
SVONA BIFREIÈ 6ERÈ KR 6ERÈ MIÈAST VIÈ
HËPFERÈALEYÙ OG ER ¹N 63+ 2AÈNR 

3J¹ N¹NAR ¹ WWWSTORAIS
Kletthálsi 2 • 110 Rvk
S. 586 1414 • www.stora.is

HONDA

VOLKSWAGEN

CR-V Executive

CR-V Advance

Nýskráður 3/2013, ekinn 8 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 2/2003, ekinn 221 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.490.000

Verð kr. 990.000

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Opið laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is
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500-999 þús.

Húsbílar

Bátar

Varahlutir
SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og
nýja varahluta í margar gerðir bíla.
Tökum einnig að okkur viðgerðir.
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.
VW FOX DISEL !
Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000
TOYOTA Land cruiser 150 vx. Árgerð
2010, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 9.190.000. Rnr.141846.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.
www.toyotakletthalsi.is

Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota,
Mitsubishi, Opel. Hyundai AccentTrajet, Dodge Caravan, Peugeot. Kia,
Renault, Volvo S40-S70, Mazda 323.
Bílar&Partar 421-7979 bilarogpartar.is

Mögulega eyðslu minnsti bíll sem að
þú munt nokkurn tíman eiga ! VW Fox
disel 1.4 árg ‚06 ek. 141þús km. 3dyra.
4m. bsk. eyðsla ca 4L/100km. sko‘15.
ásett 1.050þús. Tilboðsverð 799 þús.
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

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

Bílar til sölu

Skoda Octavia 2.0 station 4x4. árg ‚02.
ek aðeins 154þús km. ný tímareim
í 135þús km. skoðaður ‚15. bsk.
dráttarkrókur. Tilboðsverð 690þús stgr.
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

Pípulagnir

Bílar óskast
Óska eftir bíl í skiptum við
sumarhúsalóðir í Hvalfirði. Uppl. í s.
696 5900.

Fjórhjól

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

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
DEKURBÍLL TIL SÖLU.
Til sölu Grand Cherokee Limited árg
2004. Ekinn 102.000 km Toppeintak,
skoðaður 2015 án athugasemda. Ásett
verð 1.400.000. Uppl. í síma 8994930
Opel Astra árg.2001,5 gíra, ek.154
þ.km., 1.2L vél V. 200þús.S. 6162597.

250-499 þús.

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

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
800 ÞÚS.STGR!!
Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að
800þús. staðgreitt. Er með pappíra og
pening til að ganga frá því samdægurs
ef að samningar nást. Bíllinn má
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar.
skoða allar tegundir. Hringdu í
síma: 659-9696 eða sendu email á
6599696@gmail.com

TILBOÐ 380 ÞÚS - VÍSALÁN
Toyota Yaris árg. ‚05 ek. 111þús í
góðu ástandi. Verð 850.000.-Uppl. í s.
8937370

TOYOTA RAV4 árg 96 ek 180 þús,
beinskiptur,4X4 ný tímareim, vel með
farinn bíll á sett verð 490 þús TILBOÐ
380 ÞÚS möguleiki á 100% visa s.841
8955

Uppl. í s. 663 5315

HJÓL TIL SÖLU.
Til sölu Polaris Sportmann 800
Touring, hjólið er götuskráð, árgerð
2008 og ekið 3.800 km. Hjólið er með
aukabúnað m.a. spil, dráttarkrók, grind
að framan og hita í handföngum.
Verð kr. 1.700.000 þúsund. Uppl. í s.
894-3837.

Arvor 215, með 100 hestafla VW dísel
aðeins ek. 640 tíma. Er með beinu
drifi. Er á góðum vagni sem fylgir með
í kaupum, er með Gps og fisksjá. Uppl.
í s. 661 9777 Verð 6millj.

Bílaþjónusta

Fellihýsi

Sendibílar

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum,
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

Hreingerningar

tilkynningar

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

,OKAKAFÙ +VENFÁLAGSINS (EIMAEYJAR
6ERÈUR ¹ 'RAND HËTEL
2EYKJAVÅK 3UNNUDAGINN
 MAÅ KL  6ONUMST
TIL AÈ SJ¹ SEM ÚESTA

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

Hjólbarðar

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

TOPPÞRIF EHF. S. 778 0330

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ræstingar og þrif fyrir fyrirtæki
og húsfélög. Gerum verðtilboð.
toppthrif@toppthrif.is

Hjólhýsi

Garðyrkja

3TJËRNIN
til sölu
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
2009 Rockwood 1904 fellihýsi 10 feta
með farangursboxi. Sólarsella. Ágúst
s. 8407080

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

skemmtanir













ÓDÝR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf
Sími: 615-1605.

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

óskast til leigu

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

LEIKIR HELGARINNAR

3UNNUDAGUR  MAÅ
 -AN #ITY 7EST (AM
 ,IVERPOOL .EWCASTLE

Bókhald

3TËRSVEITIN
5PPLYFTING
SPILAR Å KVÎLD

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

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

!LLIR VELKOMNIR
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí
verkskoðun og tilboð. s.8919890
malarar@simnet.is
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Búslóðaflutningar

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560
www.flytja.is flytja@flytja.is

Húsaviðhald

Íslenska Gámafélagið óskar eftir
vönum meiraprófsbílstjórum.
Umsóknir óskast á heimasíðu
fyrirtækisins gamur.is

KEYPT
& SELT

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

HEIMILIÐ

HÚSAVIÐGERÐIR
Óskum eftir mönnum við
húsaviðgerðir og málurum. Uppl. í s.
893 5017

JÁRNAVINNA / IRON JOB

Dýrahald

LAGERSALA
Gæludýra- og hestavörur
Gæðavara - Ótrúleg verð Helgina
10.-11. maí kl. 11-15
Lagersala Vetis Borgartúni 29

Til sölu

ATVINNA

7

Verslun

HÚSNÆÐI

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

Vantar vana járnamenn í vinnu. Mikil
vinna. Uppl. í s. 897 1995 / 893 1174 /
866 1083 jarnaverk@internet.is

TILKYNNINGAR

GARÐYRKJUFYRIRTÆKI Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Kraftmiklir og duglegir
starfsmenn óskast til starfa í
sumar hjá garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu í almenn
garðyrkju- og jarðvinnustörf. Þá
vantar einnig fólk í garðslátt í
sumar og smiði eða fólk sem er
vant sólpalla- og girðingasmíði.
Bæði föst vinna og lausamennska
í boði.
Umsóknir ásamt helstu
upplýsingum sendist á
gardyrkjumenn@gmail.com

Einkamál

MARKMIÐ VERKTAKAR
óskar eftir að ráða vana menn í
hellulagnir.
Uppl. sendist á:

WE-VIBE II, III OG IV
Trampólin og öryggisnet á frábæru
verði. Allar frekari upplýsingar á
trampolin.is

Bætir kynlífið og konur fá miklu
meira út úr samförum með WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki í heiminum
meðal para mörg ár í röð. Sendum
um allt land Millifærsla - greiðslukort netgíró www.hush.is

HEILSA

Tölvur
Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

Spádómar
SPÁSÍMI 908-6116

Heilsuvörur
Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is s.
868 7204.

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

Önnur þjónusta
FATABREYTINGAR
ÁRNI GÆRDBO
KLÆÐSKERI
Allar fatabreytingar og viðgerðir.

Óskast keypt

tilkynningar

Við leitum að...
eign fyrir hjón sem eru að
flytja heim frá Stokkhólmi
Þarf helst að vera fjögur svefnherbergi.

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a
room price from 45.000 kr. per
month.
gsm 824 4535
leiga@leiguherbergi.is

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Nudd tilboð. S. 561 6254 / 854 3454
opið frá kl.12:00-20:00
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Óskar R. Harðarson

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Húsnæði óskast
Óska eftir 4 herb. íbúð eða húsi á
höfuðborgarsvæðinu fyrir 1. júní.
Tryggar greiðslur og góð meðmæli.
Greiðslugeta 230þús. á mán. Uppl. í s.
7733999/6601921

GEYMSLUR.COM
STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

hdl. og löggiltur fasteignasali

Geymsluhúsnæði

Opið alla virka daga frá kl. 10-16.

Ertu að framkvæma og vantar þig
gáma, vinnuskúra eða salerni? Nánari
upplýsingar fást í síma 5775757 eða
með því að send tölvupóst á gamur@
gamur.is

fasteignir

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Fljót og góð þjónusta.

Geymið auglýsinguna.
Skraddarinn á Horninu,
Skúlagata 26
Sími 861 4380.

markmid@markmid-ehf.is

Hæð, par- eða raðhús í Laugarneshverfi,
Teigar, Lækir og víðar.
WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Nudd

Ástir, fjármál & heilsa.

Rafvirkjun

Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 600 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
160- 400 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir
í s. 661-7000

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

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl.
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 845
5976.

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

tilkynningar

Auglýsing um skipulag Seltjarnarnesbær
Í samræmi við 41. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
123/2010 er hér með auglýst eftir athugasemdum við
deiliskipulagstillögu fyrir Kolbeinsstaðamýri:
Nýtt deiliskipulag felur aðallega í sér staðfestingu á
núverandi ástandi, en einnig er gerð tillaga að uppbyggingu á nokkrum lóðum í stað eldri húsa.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofu Seltjarnarness
Austurströnd 2, 2. hæð, virka daga kl. 8:20-14:00 frá
9. maí til og með 23. júní 2014. Einnig má sjá tillöguna á
vefsíðunni www.seltjarnarnes.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir
til að kynna sér tillöguna. Athugasemdum skal skila til
skipulagsfulltrúa eða á netfangið
postur@seltjarnarnes.is eigi síðar en 23. júní 2014.
Þeir sem gera ekki athugasemdir við skipulagstillögu
fyrir þann tíma teljast samþykkir henni.
Seltjarnarnesi, 9. maí 2014.
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi.

Seltjarnarnesbær

seltjarnarnes.is
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur


6SHQQDQGL§YLQW¾UDP\QGPH±IH±JXQXP-DGHQ6PLWKRJ
:LOO6PLWK®D±DOKOXWYHUNXP

7OIQQXMPIKX
I·VWXGDJVNY·OG

PONDUS

Eftir Frode Øverli

Happy ending
bakatil? Sjálfsagt! Þá þarf
ég bara aðeins
undirbúa
mig!

Heyrðu...er
möguleiki að
ljúka þessu
með...
númer 34?

Látum okkur sjá!
Þú varst með Og númer
34, er
númer 28 með
það
extra olíu! ...
ekki?

Einmitt það?
Þú gerir það
sem þú þarft
að gera!
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%U¢±I\QGLQWHLNQLP\QGD
VHU®DXP+´PHU6LPSVRQ
RJDOODKLQDVQLOOLQJDQD®
6SULQJILHOG

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Áttu
málfræðibækur
sem ég
get lært
eitthvað af?
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Hey pabbi!
Frábærar fréttir!

Mér fannst þetta
svo frábærar
fréttir!
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Manstu eftir
naglaboxinu
sem við
héldum að
ég hefði
týnt?
Ég fann það í
innkeyrslunni!

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Markmið er draumur með tímamörkum.“
Napoleon Hill
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. bæta við, 6. vörumerki, 8. dýrahljóð,
9. kúgun, 11. tveir eins, 12. eftirgjöf,
14. slór, 16. nafnorð, 17. sæ, 18. kk
nafn, 20. til, 21. velta.

8

12

18

5

Gunnar Björnsson
Guðmundur Kjartansson (2.441)
hafði hvítt gegn Sævari Bjarnasyni
(2.101) í fimmtu umferð Wow air
Vormóts TR.
Hvítur á leik:

LÓÐRÉTT
1. lofttegund, 3. tveir eins, 4. jaðra, 5.
fugl, 7. hvasst horn, 10. svelgur, 13.
þangað til, 15. subbi, 16. á nefi, 19.
núna.
LAUSN
sóði, 16. nös, 19. nú.
5. ari, 7. skáhorn, 10. iða, 13. uns, 15.
LÓÐRÉTT: 1. óson, 3. uu, 4. kringja,
17. sjó, 18. örn, 20. að, 21. snúa.
11. ii, 12. náðun, 14. hangs, 16. no,
LÁRÉTT: 2. auka, 6. ss, 8. urr, 9. oki,

30. Hh7! f5 (30. … Kxh7 31. Rg5+
Kh6 32. Rxf7+Kh7 33. Rg5+ Kh6 34.
Hh1+! Kxg5 35. Rd2!! og svartur er
óverjandi mát.) 31. Rg5 Hf6 32. Hch1
Rb6 33. H1h6 Dd7 34. Dh3 Kf8 35.
Hxg7! Dxg7 36. Dh6+ Ke8 37. Hh8 og
svartur gafst upp.
www.skak.is: Sævar öðlingameistari.

VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
YAMAHA HLJÓMTÆKI MEÐ ALLT
AÐ 100.000 KRÓNA AFSLÆTTI

42“ 3D
SNJALLSJÓNVARP

60“ LED
SJÓNVARP

42“ FULL HD
LED SJÓNVARP

FULLT VERÐ
249.990

FULLT VERÐ
449.990

FULLT VERÐ
139.990

TILBOÐ
199.990

TILBOÐ
299.990

TILBOÐ
99.990

AFSL. 50.000

AFSL. 150.000

AFSL. 40.000

MYNDAVÉLAR MEÐ ALLT AÐ 55% AFSLÆTTI
Nikon – Olympus – Panasonic

SJÓNAUKAR MEÐ ALLT AÐ 43% AFSLÆTTI
Olympus – Nikon – Tasco

OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
LG SJÓNVÖRP MEÐ ALLT
AÐ 200.000 KRÓNA AFSLÆTTI

46“ FULL HD
LED SJÓNVARP

32“
SNJALLSJÓNVARP

55“ ULTRA HD
SJÓNVARP

FULLT VERÐ
169.990

FULLT VERÐ
89.990

FULLT VERÐ
499.990

TILBOÐ
129.990

TILBOÐ
74.990

TILBOÐ
349.990

AFSL. 40.000

AFSL. 15.000

AFSL. 150.000

HEYRNARTÓL MEÐ ALLT AÐ 44% AFSLÆTTI
PHILIPS – JVC – TDK – JBL – AKG
BLUETOOTH HÁTALARAR OG VÖGGUR MEÐ ALLT AÐ 48% AFSLÆTTI
TDK – JBL – YAMAHA – harman kardon

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is

ALLAR GERÐIR

32 | MENNING |

9. maí 2014 FÖSTUDAGUR

MENNING

Fjögur ólík ritverk í einni sæng
Annar árgangur tímaritraðarinnar 1005 kemur út á morgun, 10.05. Ritið er hið veglegasta og inniheldur fjórar sjálfstæðar bækur, safnrit styttri texta eftir 27 höfunda, vísindaskáldsögu, smásagnasafn og prósaljóðabók. Útgáfunni verður fagnað á morgun á B.S.Í. sem
Hermann Stefánsson, einn meðlima ritnefndarinnar, segir að sé aðalmenningarsetur Íslands þar sem allar ferðir hefjist og þeim ljúki.
Að þessu sinni fá lesendur fjögur
verk í einum pakka, smásagnasafnið Rússneski þátturinn eftir
Braga Ólafsson, safnritið Styttri
ferðir þar sem 27 höfundar og þýðendur leggja fram efni, íslenska
þýðingu á hinni klassísku skáldsögu Uppfinning Morels eftir
argentínska rithöfundinn Adolfo
Bioy Casares og loks Hjarðljóð úr
Vesturbænum eftir Svein Yngva
Egilsson,“ útskýrir Hermann
Stefánsson rithöfundur, einn ritnefndarmeðlima 1005 og þýðandi
skáldsögu Casares, sem er vísindaskáldsaga frá árinu 1940.
„Þessi saga gæti hafa verið
skrifuð í gær,“ segir Hermann
spurður um efni skáldsögunnar.
„Bróðir minn benti mér á hana
fyrir nokkrum árum, ég las hana
og varð algjörlega gagntekinn.
Þetta er mjög virt bók og í formálanum að henni sem er eftir Borges fullyrðir hann að hún sé fullkomin. Síðar tók Octavio Paz, og
fleiri reyndar, undir þá skoðun.“
Nýtt smásagnasafn eftir Braga
Ólafsson sætir tíðindum en hann
hefur ekki birt smásögur síðan Við
hinir einkennisklæddu kom út árið
2003. „Bragi snýr nú aftur til þessa
forms og er sjálfur í fantaformi,“
segir Hermann. „Hann hefur, eins
og allir vita, einstakan tón og þótt
það sé klisja að segja að sögur hans
einkennist af vandræðagangi þá
er allavega óhætt að segja að hann
lýsi sitúasjónum sem verða mjög
einkennilegar á þennan sérstaka
hátt sem Braga er einum lagið.“
Í Styttri ferðum er mikið safn
stuttra verka eftir íslenska og
erlenda höfunda og má nefna Álfrúnu Gunnlaugsdóttur, Oddnýju
Eir Ævarsdóttur, Kristínu Ómarsdóttur, Johannes V. Jensen og Italio

B.S.Í er aðalmenningarsetur Íslands. Þar er
íslensk menning í hnotskurn. Þessi blanda af
franskri brasserísstemningu frá París og íslenskri landsbyggðarumferðarmiðstöð.
Calvino sem dæmi. Ekki er þó
gefið upp hvaða höfundur skrifar
hvaða texta og kallar ritnefnd 1005
bókina stærstu bókmenntagetraun
allra tíma. „Allt eru þetta ferðasögur en af mjög stuttum ferðum,“
segir Hermann. „Sú stysta lýsir
ferð upp einn stiga. Við Sigurbjörg
Þrastardóttir, sem ritstýrði safnritinu með mér, erum svo miklir
unglingar að við birtum bara lista
yfir höfunda en segjum ekki hver
á hvaða ferðasögu. Þannig að þetta
er getraun og það eru verðlaun í
boði fyrir þann sem kemst næst
því að giska á hver á hvað.“
Síðast en ekki síst er í 1005 safn
prósaljóða eftir Svein Yngva Egilsson, sem ekki hefur sent frá sér
ljóðabók síðan 1993. „Ég er svo
gæfusamur í lífinu að hafa keypt
fyrstu og hingað til einu ljóðabók
Sveins Yngva, Aðflutt landslag, og
lesið hana aftur og aftur mér til
mikillar ánægju,“ segir Hermann.
„En ég geymdi mér þessa til að eiga
eftir að lesa eitthvað í heftinu þegar
það kemur út. Þetta eru stuttir lýrískir prósar á mörkum ljóðsins.
Það er nefnilega yfirlýst stefna ritnefndar tímaritraðarinnar 1005 að
þar birtist textar sem eru á einhverjum mörkum og erfitt að negla
niður í einhverjar ákveðnar bókmenntaskilgreiningar.“
Heftið kemur út í 300 númeruðum

HERMANN STEFÁNSSON „Það er nefnilega yfirlýst stefna ritnefndar tímaritraðarinnar 1005 að þar birtist textar sem eru á

einhverjum mörkum.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

eintökum, sem er aukning um
hundrað eintök síðan í fyrra, enda
er fyrsti árgangur 1005 löngu uppseldur, bæði pappírsútgáfan og sú
rafræna. Þeir sem missa af því að
tryggja sér eintak af 2014 árganginum þurfa þó ekki að örvænta
strax því fyrirhugað er að hann
verði fáanlegur á rafrænu formi
innan skamms.

Útgáfudagur er á morgun, 10.
maí, en nafn ritraðarinnar er einmitt dregið af árlegum útgáfudegi:
10.05. Fagnaður í tilefni útgáfunnar verður klukkan 16 á morgun
á þeim óvanalega stað Umferðarmiðstöðinni B.S.Í. Hví var ákveðið
að halda samkvæmið þar? „B.S.Í.
er aðalmenningarsetur Íslands,“
fullyrðir Hermann. „Þar er íslensk

menning í hnotskurn. Þessi blanda
af franskri brasserísstemningu frá
París og íslenskri landsbyggðarumferðarmiðstöð. Þess utan þá
rímar staðsetningin mjög vel við
Styttri ferðir. Það er þarna sem
menn hefja ferðina og ljúka henni
líka. Getum við ekki sagt að lífið
hefjist og því ljúki á B.S.Í.?“
fridrikab@frettabladid.is

BLÓMSTRAÐI
Í MÁLVERKINU

Verðlaunahöfundur í Iðu Zimsen

„Ég byrjaði í
abstraktinu
27 ára úti í
bílskúr,“ segir
Ragnar sem
fram að því
hafði aðallega
unnið með
hljóð.

Marcello di Cintio kynnir nýútkomna bók sína á sunnudaginn.
Kanadíski rithöfundurinn Marcello di Cintio mun halda erindi um
nýútkomna bók sína, Walls: Travels
Along the Barricades, í Iðu Zimsen
á sunnudaginn klukkan 18. Bókin
er ferðasaga höfundar af sagnfræðilegum og pólitískum toga
og fjallar um múra í nútímaþjóðfélögum víða um heim.
Rauður þráður bókarinnar er
fólkið sem býr í námunda við þessa
múra, fólkið sem vill viðhalda
þeim, fólkið sem vill rífa þá niður,
fólkið sem finnur gloppur í þeim

og listamennirnir sem umbreyta
þeim. Höfundurinn ferðaðist víða
við vinnslu bókarinnar, meðal annars til Belfast, Marokkós, Sahara
og Vesturbakkans. Di Cintio hlaut
Shaughnessy Cohen-verðlaunin í
fyrra fyrir bókina en verðlaunin
eru veitt fyrir pólitísk skrif árlega
og er það rithöfundasamband Kanada sem úthlutar.
Viðburðinn er öllum opinn á
meðan húsrúm leyfir og munu
umræður fara fram að erindinu
loknu.

MARCELLO
DI CINTIO

Kanadíski
verðlaunahöfundurinn
heldur
fyrirlestur
og svarar
spurningum í Iðu
Zimsen.

Verk Georgs Guðna
voru ein kveikjan
Sýning á málverkum Ragnars Þórissonar.
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Þetta eru allt ný málverk og áhrifavaldarnir eru kúbismi, íkonar og
skúlptúrar frumbyggja,“ segir
Ragnar Þórisson myndlistarmaður,
sem í dag opnar sína þriðju einkasýningu í Tveimur hröfnum við
Baldursgötu.
Ragnar byrjaði feril sinn sem
abstraktmálari en fór brátt að einbeita sér að myndum sem sýna
manneskjuna í ýmsum tilbrigðum.
„Maður þekkir manneskjuna betur
og getur betur tengt við hana,“
segir hann en mótmælir hástöfum
þegar spurt er hvort myndirnar
segi einhverjar sögur. „Ég forðast það að segja sögur. Þess vegna
kemur kúbisminn inn, ég dreg upp
mynd af broti af manneskjunni á
mismunandi tímum. Þannig snýst
hún til og afformast eða afmyndast.“
Ragnar byrjaði tiltölulega seint
að mála, er fæddur 1977 og útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands 2010.
Hvað kom til að hann fór að leggja

myndlistina fyrir sig? „Ég byrjaði
í abstraktinu 27 ára úti í bílskúr,“
segir hann hlæjandi. „Fram að því
hafði ég aðallega verið að vinna
með hljóð. Það sem ýtti mér út í
málverkið voru áhrif frá Georg
Guðna. Ég hafði tengt við ambíanttónlist, sem er nokkurs konar
landslagstónlist, og þegar ég sá
að Georg Guðni gat komið sömu
stemningu til skila í málverkunum
varð það ein kveikjan að því að ég
fór að mála sjálfur.“
Verk Ragnars hafa vakið mikla
athygli og jákvæða gagnrýni og
síðastliðið haust hlaut hann styrk
úr Styrktarsjóði Svavars Guðnasonar og Ástu Eiríksdóttur, sem
hann segir að hafi skipt sig miklu
máli. „Það kom sér vel að fá þennan
styrk,“ segir hann, „en það er þó
fyrst og fremst mikill heiður og
mér þótti vænt um það.“
Sýningin í Tveimur hröfnum
verður opnuð klukkan 17 í dag og
verður opin til 31. maí.
- fsb
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FALLEGAR MYNDIR Á sýningunni er viðfangsefnið meðal annars hestar og

íslensk náttúra.

Á ferð með ﬁlmuvél
Þórdís Björt Sigþórsdóttir opnar sýninguna Á ferð
í Molanum í kvöld. Þar sýnir hún myndir frá ferð
sinni um landið af hestum og íslenskri náttúru.
„Þetta er samansafn af myndum frá síðastliðnum sumrum sem ég hef tekið á hestbaki
og á ferð minni um landið,“ segir Þórdís Björt
Sigþórsdóttir en hún opnar ljósmyndasýninguna Á ferð í kvöld klukkan átta. „Þetta er
í tilefni Kópavogsdaga, ég sótti um styrk hjá
bænum til þess að vera með ljósmyndasýningu og fékk sem sagt styrkinn,“ segir Þórdís
sem vinnur aðallega með gamlar filmuvélar.
„Ég er að vinna með filmuna í bland við
nokkrar stafrænar myndir. Síðan er myndefnið hestar í bland við íslenska náttúru.“
FLINK MEÐ FILMUNA
Þórdís er ekki óvanur ljósmyndari en hún
Þórdís Björt vinnur
fór í Myndlistaskóla Reykjavíkur árið 2009
mest með filmuvél.
og byrjaði þar að vinna í myrkraherbergjum.
„Ég fékk áhugann þar, síðan fór ég í Listaháskólann í eitt ár og var
að vinna mikið í myrkraherbergisvinnu,“ segir Þórdís en ljósmyndir
sem teknar eru á filmu þarf að vinna í svonefndum myrkraherbergjum. „Síðan finnst mér bara svo gaman að vera með myndavél
á meðan ég er á hestbaki. Það gefur myndunum skemmtilegan blæ
þegar þær verða hreyfðar,“ segir Þórdís en eins og áður kom fram
heitir sýningin einmitt Á ferð og verður opnuð í Molanum, menningarhúsi í Kópavogi klukkan átta. „Það verður svaka stuð, kaffi og
kökur,“ segir Þórdís en aðspurð segist hún ekki sjá fram á að baka
kökurnar sjálf. „Ég eyði tímanum frekar í að vinna í sýningunni og
læt Bakarameistarann sjá um kökurnar,“ segir Þórdís og hlær.

GLÆNÝ INNRÉTTING Jón Mýrdal hefur varið síðustu tveimur vikum í að breyta og fegra nýja staðinn.

Harlem verður Húrra
Jón Mýrdal, eigandi Bravó, er að opna nýjan stað á Tryggvagötu 22 þar sem Harlem
var áður en Sin Fang og Highlands eru á meðal þeirra sem spila þar í kvöld.
„Við ákváðum að skíra staðinn
Húrra, það er svo gleðilegt og
mikið partí,“ segir Jón Mýrdal en
hann opnar í kvöld nýjan skemmtistað að Tryggvagötu 22 þar sem
Harlem var áður. „Mér fannst
vanta tónleikastað hérna í Reykjavík og síðan bauðst þessi 300
manna staður til sölu,“ segir Jón.
„En við erum að tala um alls konar
starfsemi, það verða ekki bara
tónleikar. Við erum búin að setja
upp alveg fullkomið hljóðkerfi og
ætlum að keyra svolítið á tónleika
en síðan verða plötusnúðar, uppistand og ýmislegt. Allt í boði.“
Staðurinn hefur vægast sagt
tekið stakkaskiptum en Jón fór í
mjög miklar útlitslegar breytingar.

„Þetta er orðið hræðilega
kósý, við smíðuðum nýja bekki
og fallegri stóla, bættum hljómsveit a r aðstö ðu n a og síð a n
erum við með málverk eftir
Jón Sæmunds og Jón Óskar á
veggjunum,“ segir Jón, en hann
bætti einnig við úrvalið á barnum.
„Við erum með mikið úrval af bjór
á krana og flöskum. Hvað áfengið
varðar verður allt í boði.“
Harlem var formlega lokað fyrir
rúmum tveimur vikum og hefur
Jón verið iðinn við að breyta staðnum. „Frá mánaðamótum hef ég
verið að taka fimmtán tíma á dag,“
segir Jón en athafnasemin hefur
komið sér vel þar sem staðurinn
verður opnaður í kvöld klukkan sjö.

Mér fannst vanta
tónleikastað hérna í
Reykjavík og síðan
bauðst þessi 300 manna
staður til sölu.
„Það verður heljarinnar dagskrá, Snorri Helgason, Sin Fang,
Highlands og dj flugvél og geimskip stíga öll á svið. Síðan verða
fljótandi veigar í boði,“ segir Jón,
sem hvetur fólk eindregið til þess
að koma við á Húrra. „Þetta eru
miklar breytingar sem hafa orðið,“
segir Jón. „Nú er þetta huggulegasti og skemmtilegasti bar Reykjavíkur, ég fullyrði það.“
- bþ

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ
Í felum fyrir samfélaginu
Geoffrey Ogwaro óttast á
hverjum degi að vera handtekinn og dæmdur í sjö ára
fangelsi fyrir kynhneigð
sína og baráttu fyrir réttindum samkynhneigðra í
Úganda. Hann segir blaðamanni Fréttablaðsins frá
baráttunni og hvernig lífið
gengur fyrir sig í skugga laga gegn samkynhneigð.

KÆRASTAN HELSTI
GAGNRÝNANDINN
Jökull Júlíusson er söngvari hljómsveitarinnar Kaleo.
Meðlimir sveitarinnar fóru frá því að vera óþekktir strákar
úr Mosfellsbæ yfir í að vera á allra vörum nánast yfir nótt.
Sjálfur finnur Jökull ekki fyrir breytingu á sínu lífi þótt
frægðin hafi bankað óvænt að dyrum.

Hver verður hin
nýja Solla stirða?
Fréttablaðið sviptir hulunni af
leikkonunni ungu sem var valin
úr 200 umsækjendum til að bregða
sér í eitt þekktasta íslenska barnahlutverk seinni tíma, hinnar
bleikhærðu Sollu stirðu í
Latabæ sem verður sett upp í
Þjóðleikhúsinu í haust.

HELGARBLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS
Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 | Auglýsingar 512-5401 | visir.is

Ómissandi hluti af góðri helgi
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Í ljósi reynslunnar
Jóhannes Nordal er íslenskur hagfræðingur
og fyrrverandi bankastjóri Seðlabanka Íslands.

Tónleikar
12.00 Á næstu tónleikum
tónleikaraðarinnar, Á ljúfum
nótum mun Ingrid Örk Kjartansdóttir flytja jazzballöður
úr ýmsum áttum í hádeginu
í Háteigskirkju. Ásamt henni
leika Leifur Gunnarsson á
kontrabassa og Vignir Þór
Stefánsson á píanó.
22.00 Blúsmenn Andreu
skemmta á Café Rosenberg.
Aðgangseyrir er 2.000 krónur.
22.00 Sjötta label-kvöld útgáfunnar Lagaffe Tales á Kaffibarnum. Félagið hefur verið að
vinna í útgáfum fyrir sumarið
og er með mörg skemmtileg
járn í eldinum. Á meðal
flytjenda eru Cream & Sugah,
Viktor Birgiss, Housekell, Darri
og Lagaffe Tales. Í lok kvölds
taka svo Lagaffe-strákarnir
Viktor og Jónbjörn við keflinu
og spila til lokunar. Dansvæn
hústónlist og fjör til lokunar.

Sýningar
16.00 Myndasögusýning á
verkum listamannsins Jan
Pozok verður opnuð í myndasögudeild Borgarbókasafnsins.
Jan Pozok, eða Jean Posocco
eins og hann heitir réttu nafni,
er fæddur í Frakklandi 1961.
Hann hefur myndskreytt
barnabækur síðan 1989. Þekktasta bókaserían sem hann
hefur teiknað er Krakkarnir í
Kátugötu sem Samgöngustofa
gaf út fyrst 2004, en henni er
dreift í alla leikskóla á landinu.
Á sýningunni, sem staðsett er
í aðalsafni Borgarbókasafns,
Tryggvagötu 15, í myndasögudeild á annarri hæð, má finna
ýmis dæmi um myndasögur
listamannsins, aðallega þó úr
bókunum þremur.
17.00 Ragnar Þórisson opnar
sýningu í Tveimur hröfnum
listhúsi, Baldursgötu 12. Allir
velkomnir.
20.00 15 stelpur í lokaáfanga
í fatahönnun í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ verða með
tískusýningu á Kjarvalsstöðum.
DJ Hanna Rún sér um tónlist.

Í ljósi reynslunnar nefnist afmælisráðstefna til heiðurs Jóhannesi Nordal í tilefni af níræðisafmæli hans. Ráðstefnan verður
haldin í Hátíðarsal Háskóla Íslands í dag frá klukkan þrjú til
fimm og er haldin af hagfræðideild Háskóla Íslands og Seðlabanka Íslands.
Fimm erindi verða flutt á ráðstefnunni en meðal þeirra er
erindið Jóhannes Nordal og peningamál á seinni hluta tuttugustu
aldar sem Már Guðmundsson seðlabankastjóri flytur. Einnig
mun Jón Sigurðsson, fyrrverandi ráðherra og seðlabankastjóri,
flytja erindið Jóhannes Nordal – fjölhæfur forystumaður. Þá mun
Ásgeir Jónsson, lektor við hagfræðideild Háskóla Íslands, flytja
erindið Aftur til fortíðar? Er stýring peningamagns með bindiskyldu framtíðin? Fundarstjóri verður Sveinn Agnarsson.

ÁHRIFAMIKILL

Jóhannes Nordal hefur haft
gríðarleg áhrif
á peningamál
á Íslandi en
hér er hann til
hægri ásamt
Matthíasi
Johannessen
til vinstri í
Vatndalsréttum
árið 1993.

7L/W(N7D5K(O*L
Í REYKJAVÍK ŇP$®
Þegar vorar kemur ruslið í ljós, öllum til ama. Þess
vegna hvetjum við borgarbúa til að fara út og hreinsa
burt rusl í sínu nærumhverfi um næstu helgi.

Uppákomur
15.00 Afmælisráðstefna til
heiðurs Jóhannesi Nordal.
Ráðstefnan er haldin af Hagfræðideild Háskóla Íslands
og Seðlabanka Íslands í tilefni af níræðisafmæli hans.
Ráðstefnan verður haldin í
Hátíðarsal Háskóla Íslands.
Meðal fundarmanna verða Már
Guðmundsson seðlabankastjóri, Jón Sigurðsson, fyrrverandi ráðherra og seðlabankastjóri, og Unnur Gunnarsdóttir,
forstjóri Fjármálaeftirlitsins.
17.00 Kokteilpartý í ELLU
búðinni, Ingólfsstræti 5. Í tilefni sumars verður boðið upp
á 20% afslátt af öllu vörum í
partýinu. Hlynur, einkabarþjónn
ELLU býr til sumarkokteila úr
Grand Marnier og DJ Yamaho
þeytir skífum.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

Það leynist rusl út um allt

Allir geta verið með

Þú færð poka hjá Olís

Í garðinum heima, á leikvöllum,
á opnum svæðum og gangstéttum.
Ekki er átt við garðaúrgang heldur
fyrst og fremst rusl. Best er að
skila endurvinnanlegum úrgangi
á endurvinnslustöðvar.

Foreldrar og börn, afar, ömmur,
frænkur og frændur. Nágrannar,
vinir, vinnufélagar og skólasystkini.
Stórir hópar og einstaklingar.
Við hvetjum alla til að hjálpast að
við að taka til í borginni fyrir sumarið.

Hægt er að nálgast ókeypis
ruslapoka til að tína í á næstu
Olísstöð. Starfsfólk Reykjavíkurborgar keyrir um borgina og hirðir
pokana mánudaginn 12. maí.

EKKI MISSA AF
Blúsmenn Andreu
Stórsöngkonan Andrea Gylfadóttir
heldur tónleika ásamt blúsmönnum
sínum í kvöld á Cafe Rósenberg.
Hljómsveitin er þekkt fyrir sína
frábæru tónleika.

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/tiltektarhelgi
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5 STJÖRNUR
SEM FÍLA AÐ
LÁTA SKÍNA Í
MAGANN
Taylor
Swift

Selena
Gomez

Lucy
Hale

Acacia
Brinley

Zendaya
Coleman

Eurovisionblað

Tólf blaðsíðna Eurovisionblað fylgir Fréttablaðinu
Laugardaginn 10 maí.
•
•
•
•
•

Stigataﬂa ( Gefðu sjálfur stig )
Eurovision Fróðleiksmolar
Allt um keppnina
Eurovision minningar
Og svo margt ﬂeira

GAMAN AÐ GANGA Einar Skúlason hefur sent frá sér bókina Átta gönguleiðir í nágrenni Reykjavíkur.

Áhugasamir um auglýsingar í blaðið vinsamlegast
haﬁð samband við Kolbeinn Kolbeinsson
Netfang: kolli@365.is
Sími: 663-4555

Göngutúrar í tísku
Einar Skúlason hefur geﬁð út bókina Átta gönguleiðir í nágrenni við Reykjavík.
Hann segir að göngur haﬁ orðið vinsælli eftir hrun og að þær henti öllum.

KRUIXPiiUDQJXU
ÁRSFUNDUR UMHVERFISSTOFNUNAR 2014
GRAND HÓTEL Í DAG KL 13:00 - 15:30

DAGSKRÁ ÁRSFUNDAR UMHVERFISSTOFNUNAR
Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra
ÁRANGUR Í EFTIRLITI MEÐ
MENGANDI STARFSEMI
» Stefán Gíslason Environice
» Sigríður Kristjánsdóttir
Umhverfisstofnun
» Frávikalaus fyrirtæki 2013

Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar

JAFNGÓÐUR EÐA BETRI
ÁRANGUR
MEÐ EINFALDARA
REGLUVERKI?
» Páll Þórhallsson forsætisráðuneyti
» Pétur Reimarsson Samtök atvinnulífsins
» Sigrún Ágústsdóttir Umhverfisstofnun

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STÝRING, ÁLAG
OG UPPBYGGING Á
FERÐAMANNASTÖÐUM
» Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Landvernd
» Ólöf Ýrr Atladóttir Ferðamálastofa
» René Biasone Umhverfisstofnun

ARI ELDJÁRN

FUNDARSTJÓRI ER HÖSKULDUR ÞÓRHALLSSON, FORMAÐUR UMHVERFIS- OG SAMGÖNGUNEFNDAR ALÞINGIS

„Upphaf bókarinnar má í raun rekja
til gönguhópsins sem ég stofnaði
haustið 2011 og kallast Vesen og
vergangur,“ segir stjórnmálafræðingurinn og göngugarpurinn Einar
Skúlason, en hann hefur sent frá sér
bókina Átta gönguleiðir í nágrenni
við Reykjavík. „Ég er búinn að vera
undirbúa hana í um tvö og hálft ár
en síðasta eina og hálfa árið hef ég
verið að skrifa í frístundum, í stað
þess að horfa á sjónvarpið.“
Bókin er ákaflega vönduð og
útskýrir hverja gönguleið vel, ásamt
því að segja frá skemmtilegum staðreyndum frá hverjum stað fyrir sig.
„Ég hef gaman af því að ganga frá
einum stað til annars, ég reyni líka
að grafa upp sögulegan fróðleik
í tengslum við hverja gönguleið.
Mér þótti mikilvægt að hafa leiðir
sem eru ekki of langt að heiman,“
segir Einar. Hann segir að sögurnar
geti komið úr allt frá Íslendingasögunum og fram til dagsins í dag.
Hann segist þekkja hverja gönguleið bókarinnar vel og að þær séu
allar dagleiðir, eða frá 13 kílómetrum upp í 28 kílómetra leiðir.
„Þetta eru ekki mjög erfiðar leiðir
og sérstaklega ekki á sumrin. Það
er þó hækkun og gengið í ójöfnu,
þannig að þú ferð ekkert bara beint
upp úr sófanum,“ bætir Einar við
léttur í lundu. Hann segir þó að
menn þurfi að gera varúðarráðstafanir þegar gengið er að vetri til.
Göngutúrar hafa alltaf verið vinsælir en eru þeir að verða vinsælli
með tímanum? „Eftir hrun varð
töluverð breyting á göngumenningu þjóðarinnar og þá fór fólk að
ganga meira allt árið en ekki bara
á sumrin.“
Eins og áður hefur komið fram
starfrækir Einar gönguhóp og
segir hann aðsóknina í hópinn vera

➜ Hvað þarf til þess
að gera gönguna
góða?
● „Margir veigra sér við að fara

af stað í gönguferðir vegna
kostnaðar við búnað. Ekki láta
það aftra þér, það eru alltaf einhverjar leiðir. Mikilvægastir eru
skórnir, að þeir passi vel, þér líði
vel í þeim og að þeir séu vatnsheldir upp að einhverju marki en
hafi samt öndunareiginleika svo
að fæturnir soðni ekki í þeim.
● Skór geta verið mjög dýrir, en ef
þú ætlar að eyða í eitthvað, þá
skaltu eyða í skóna. Flestir eiga
föt sem hægt er að nota–ég gekk
í jakkafatabuxum af pabba úr ull
í mörg, mörg ár og leið mjög vel
í þeim. Gott er að nota ull eða
gerviefni, en forðast bómull í
fötum. Svo þarf að eiga hlífðarföt
sem hlífa fyrir vatni og vindum
og gott ef þau eru úr öndunarefnum, til að loka ekki svitann
inni. Það eru margar leiðir til að
kaupa notaðan fatnað af þessu
tagi og hægt að spara stórar fjárhæðir með útsjónarsemi.“
Einar Skúlason

mjög mikla. „Hópurinn er á Facebook og það eru um 3.500 meðlimir í
hópnum. Þegar við förum í göngu þá
panta ég yfirleitt fimmtíu eða sjötíu manna rútu og það er alltaf fullt
og í raun komast ekki allir með sem
vilja,“ útskýrir Einar.
Hann segist ætla að ganga mikið
í sumar. „Ég verð á Vestfjörðum og
Austfjörðum í sumar. Ég ætla til
dæmis að ganga á tónlistarhátíðina
Bræðsluna sem haldin er á Borgarfirði eystri frá Seyðisfirði,“ segir
Einar.
gunnarleo@frettabladid.is
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Skvísur sugu í sig heitustu og ﬂottustu tískuna í bænum
Nokkrar af þekktustu konum heims úr hinum ýmsu geirum létu sig ekki vanta á tískusýningu Christian Dior sem fram fór í New York.
TÖFFARI
Leikkonan
Allison Williams.

DÖNNUÐ
HJÁ DIOR
Samkvæmisljónið Olivia
Palermo.

GLITTIR Í
BRJÓSTAHALDARA

SÉRSTAKUR
KJÓLL
Leikkonan
Marion
Cotillard.

SATÍNSKVÍSA
Söngkonan
Rihanna.

Fyrirsætan Helena
Christensen.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Alexandra Sif Nikulásdóttir
Þjálfari hjá Betri Árangri

Krafturinn hvetur þig

áfram

ÁHYGGJUFULL MÓÐIR Kim á dótturina

North með rapparanum Kanye West.

Óttast
kynþáttahatur
Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian skrifar einlæga færslu á
bloggsíðu sína þar sem hún segist
óttast að ala dóttur sína og rapparans Kanye West, North, upp í
heimi þar sem kynþáttahatur og
mismunun er enn við lýði.
„Ef ég á að vera hreinskilin
spáði ég aldrei mikið í kynþáttahatri eða misrétti áður en ég eignaðist North. Undanfarið hef ég
lesið um og orðið vitni að atvikum
sem hafa ofboðið mér og fangað
athygli mína. Ég sé það núna að
kynþáttahatur og misrétti er enn
við lýði og enn jafn andstyggilegt
og banvænt og fyrr.“
Kim og Kanye ganga í það heilaga þann 24. maí í París og segja
sögurnar að þau ætli að reyna að
eignast annað barn strax eftir
brúðkaupið.
- lkg

• Gefur góða og jafna orku
• Eykur einbeitingu
• Vatnslosandi Grænt te
• ENGINN sykur, ENGIN fita,
EKKERT aspartam
Sölustaðir: Perform.is, Heilsuform, Krónan, Hagkaup, Bónus, Nettó,
Lyfja Lágmúla, valdar Samkaup Úrval og Samkaup Strax verslanir.
Úrval er mismunandi eftir verslunum.

mg

100
10
kcal
koffein

NÝ TT!

MEÐ SÍTR
OG LIMEB ÓNURAGÐI

5g
AF AMÍNÓ SÝRU
Í HVERJUM SKAMMTI
SKIPTIR UM GÍR Zac Efron stækkar við

sig í Hollywood.

NORDICPHOTOS/GETTY

Selur húsið
Leikarinn Zac Efron er búinn að
selja heimili sitt í hæðum Hollywood fyrir rúmlega tvö hundruð
milljónir íslenskra króna. Leikarinn ungi, sem þessa dagana er í
óða önn að kynna mynd sína Bad
Neighbours, keypti sér nýtt og
stærra hús á svipuðu svæði.
Nýja heimilið Efrons, sem er
einhleypur og barnlaus, er um
2.424 fermetrar með tveimur
svefnherbergjum og þremur baðherbergjum, sundlaug og góðu
útsýni. Talið er að leikarinn vilji
fara að festa ráð sitt og leggja
sukklífið á hilluna en hann fór í
meðferð síðasta sumar.

Nauðsynleg
kraftblanda
FYRIR ÖLL MEIRI- OG
MINNIHÁTTAR ÁTÖK
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Skrýtla = fordómar = kjaftæði
T.V. - Bíóvefurinn

BAKÞANKAR
Lilju Katrínar
Gunnarsdóttur

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.
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BAD NEIGHBOURS

5:50, 8, 10:10
4
5:40, 8, 10:20
7, 10
5
4

LÁSI LÖGGUBÍLL
THE OTHER WOMEN
SPIDERMAN 2 3D
RIO 2 2D
HARRY OG HEIMIR

5%

Sími: 553-2075

www.laugarasbio.is

M

ér finnst fordómar æðislegir. Jebb, ég
sagði það. Mér finnst að heimurinn
væri verri staður ef fólk væri ekki sett í
sérstök box og sum boxin væru talin verðugri en önnur. Ég meina, svona í alvörunni,
finnst ekki öllum Indverjar vera bara óþolandi fúskarar sem læra tíu orð í íslensku til
að pretta grunlausa ferðamenn á Kanaríeyjum? Og hvað er með þessa homma og
lesbíur? Þarf þetta fólk alltaf að vera svona
áberandi?
Djók.

SKO, þarna sagði ég skrýtlu. Sem var
kannski ekkert sérstaklega fyndin. Ég
játa það alveg, ég hef gert betur.
FROM THE GUYS WHO BROUGHT YOU ‘THIS IS THE END’

ÉG hef gaman að skrýtlum. Við

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE

eigum líka fullt af skemmtilegum
orðum yfir grín. Brandari, gamansaga, skrýtla, spaug. Fólk er hnyttið,
fyndið, orðheppið, gamansamt.

THE
BATTLE FOR
THE STREET
BEGINS.

Í Twitter-umræðu um Eurovision sá
ég þó nokkrum blöskra tíst Íslendinga
sem mörgum fannst fordómafull.
Fannst þau bera vott um hræsni, í
ljósi þess að framlag okkar heitir jú
eftir allt Enga fordóma.



FYRIR nokkrum árum skoðaði ég sjálfa
mig og komst að því að ég var með fordóma. Fyrir fullt af hlutum. Það var mjög
erfitt að horfast í augu við það að ég væri
ekki jafn opin og ég hafði talið mér trú
um.
ÉG hef líka lent í því að fólk hafi fordóma fyrir mér. Ég hef prófað að vera
feit. Það var ekkert spes. Nema fólki
finnist almennt gott að láta glápa á sig
á yfirlætisfullan hátt. Ég skrifa dægurmálafréttir og hef gert um nokkurt skeið.
Eða það sem sumir kalla „rusl“, „sorpblaðamennsku“ og spyrja reglulega
hvort þetta sé virkilega frétt. Ég er líka
mamma. Eigum við að ræða fordómana
sem mæður hafa í garð annarra mæðra?
Eigið þið fimm hundruð klukkutíma
aflögu?
ÉG nenni ekki að lifa í heimi þar sem
ekki má grínast nema eiga á hættu að
vera sakaður um að vera fordómafullur.
Það besta sem ég hef gert er að sættast
við eigin fordóma og vinna úr þeim. Þá
næ ég nefnilega að greina á milli gamansemi og rætinna fordóma. Ég mæli með
því að þið gerið slíkt hið sama.
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CHICAGO SUN TIMES


LOS ANGELES TIMES



EMPIRE

ENTERTAINMENT WEEKLY


TOTAL FILM


WASHINGTON POST

CHICAGO SUN-TIMES

ÁLFABAKKA


PORTLAND OREGONIAN
EGILSHÖLL

GLÆSILEGAR Stefanía Thors, Sóley Elíasdóttir og Laufey Elíasdóttir.
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LEIKSTJÓRINN Baldvin Z hélt stutta
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

tölu fyrir sýninguna.

GESTIR Á VONARSTRÆTI
Kvikmyndin Vonarstræti var forsýnd í gærkvöldi fyrir fullum sal í Háskólabíó.
Baldvin Z leikstýrir myndinni sem skartar þeim Heru Hilmarsdóttur, Þorvaldi
Davíð Kristjánssyni og Þorsteini Bachman í aðalhlutverkum. Góður rómur var
gerður að myndinni eftir sýninguna en í henni ﬂéttast saman sögur þriggja
ólíkra einstaklinga. Vonarstræti verður frumsýnd 16. maí næstkomandi.

AKUREYRI
./
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FLOTTIR Matthías Matthíasson ásamt
vini sínum á sýningunni.

GAMAN Gísli og Ottó voru spenntir

GÓÐAR Bryndís og Inga stilltu sér upp

fyrir myndinni.

fyrir ljósmyndara.

„MEINFYNDIN OG HELDUR
HÚMORNUM ALLA LEIÐ.“
-T.V.,
BÍÓVEFURINN.IS

VINSÆLASTA
MYND VERALDAR!
POPP OG KÓK Jóhanna og Sigurbjörg brostu sínu blíðasta.

FYNDNIR MENN Steindi jr. og Halldór Halldórsson, betur

þekktur sem Dóri DNA.



BAD NEIGHBOURS
BAD NEIGHBOURS LÚXUS
LÁSI LÖGGUBÍLL
THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
RIO 2 2D ÍSL. TAL
HARRÝ OG HEIMIR

KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 8 - 10.10
KL. 3.30
KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 5 - 8 - 10
KL. 3.30
KL. 3.30 - 6 - 8
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BAD NEIGHBOURS
THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
HARRÝ OG HEIMIR
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 5.40 - 8 - 10.10
KL. 8 - 10.25
KL. 9
KL. 6 - 8
KL. 10.15
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“IT COULD BE HIS BEST FILM SO FAR” THE GUARDIAN
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SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Sófahelgi í epal
8. - 10. maí

20%
10%

afsláttur
af sófum*
afsláttur m
u
af pöntun

Skeifan 6 / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is

*nema sérmerktum sófum
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Eyjamenn jöfnuðu einvígið í gær

Gott kvöld fyrir nýliða í annarri umferðinni

HANDBOLTI Eyjamenn jöfnuðu úrslitaeinvígið

FÓTBOLTI Fjölnir úr Grafarvogi

á móti Haukum í Olís-deild karla í handbolta
í gærkvöldi eftir tveggja marka sigur í öðrum
leiknum í Vestmannaeyjum, 25-23.
Haukarnir voru yfir stóran hluta leiksins en
Eyjamenn lönduðu sigrinum með frábærum
seinni hálfleik sem þeir unnu 15-10. Eyjamenn
gerðu endanlega út um leikinn þegar þeir
skoruðu fjögur mörk í röð í stöðunni 21-21.
Róbert Aron Hostert var frábær í liði ÍBV í
seinni hálfleiknum og skoraði þá öll sex mörkin
sín auk þess að gefa fullt af stoðsendingum.
Haukarnir komust mest fjórum mörkum yfir í
fyrri hálfleiknum (9-5) og voru 13-10 yfir í hálfleik. Þriðji leikur liðanna er í Schenker-höllinni á
Ásvöllum á morgun.

byrjar frábærlega í Pepsi-deild karla
í fótbolta en nýliðarnir unnu annan
leikinn í röð í gærkvöldi þegar þeir
sóttu 2-1 sigur í greipar Þórs á
Akureyri. Gunnar Már Guðmundsson
skoraði annan leikinn í röð og Þórir
Guðjónsson bætti við marki fyrir
Fjölnismenn sem eru með sex stig.
Hinir nýliðarnir, Víkingur, svöruðu
ömurlegri spilamennsku í Grafarvoginum í fyrstu umferðinni með
mun betri leik gegn Fram í Laugardalnum í gær. Víkingur vann, 2-1, með
mörkum Sveinbjarnar Jónassonar og
Pape Mamadoue Faye.
- tom

1-2

Hásteinsvöllur
Áhorf: 516
Gunnar Jarl
Jónsson (6)

1-2

Þórsvöllur
Áhorf: Óuppg.
Kristinn
Jakobsson (x)

Mörkin: 0-1 Ólafur Karl Finsen (45.), 0-2
Sjálfsmark Matt Garner (65.), 1-2 Arnar Bragi
Bergsson, víti (84.)

Mörkin: 0-1 Gunnar Már Guðmundsson (18.),
0-2 Þórir Guðjónsson (35.), 1-2 Ármann Pétur
Ævarsson, víti (73.).

ÍBV (4-3-3): Abel Dhaira 4 - Óskar Elías Zoega
Óskarsson 4, Eiður Aron Sigurbjörnsson 5, Jón
Ingason 5, Matt Garner 5 - Jökull I. Elísabetarson
5, Gunnar Þorsteinsson 5 (68. Atli Fannar Jónsson
-), Ian David Jeffs 5 (68. Arnar Bragi Bergsson -) Bjarni Gunnarsson 4, Jonathan Ricardo Glenn 3
(80. Dean Edwart Martin -), Víðir Þorvarðarson 5..

ÞÓR (4-3-3): *Sandor Matus 8 - Sveinn Elías
Jónsson 4, Hlynur Atli Magnússon 5, Orri Freyr
Hjaltalín 5, Ingi Freyr Hilmarsson 4 - Halldór Orri
Hjaltason 2 (39., Kristinn Þór Björnsson 5) (90.,
Kristinn Þór Rósbergsson -), Jónas Björgvin Sigurbergsson 5, Ármann Pétur Ævarsson 6 - Jóhann
Helgi Hannesson 5, Þórður Birgisson 5 (85., Atli
Jens Albertsson -), Sigurður Marinó Kristjánsson 5.

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 5 - Niclas
Vemmelund 5, Martin Rauschenberg 6, Daníel
Laxdal 6, Hörður Árnason 5 - Atli Jóhannsson 6,
*Michael Præst 7, Heiðar Ægisson 5 (74. Þorri
Geir Rúnarsson -) - Ólafur Karl Finsen 7, Jeppe
Hansen 6 (74. Jón Arnar Barðdal -), Arnar Már
Björgvinsson 6 (77. Baldvin Sturluson -)..
Skot (á mark): 9-7 (6-4)

Horn: 7-4

Varin skot: Dhaira 2 - Ingvar 4

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 5 - Guðmundur
Þór Júlíusson 5 (76. Gunnar Valur Gunnarson
-), Bergsveinn Ólafsson 6, Haukur Lárusson 6,
Matthew Ratajczak 5 - Illugi Gunnarsson 5,
Gunnar Már Guðmundsson 7, Guðmundur Karl
Guðmundsson 5; Þórir Guðjónsson 7 (85. Viðar
Ari Jónsson -), Ragnar Leósson 6, Christopher Paul
Tsonis 6 (64. Júlíus Orri Óskarsson 5). .
Skot (á mark): 14-12 (4-6)
Varin skot: Matus 3 - Þórður 2

PEPSI DEILDIN 2014
NÆSTU LEIKIR

visir.is

11. maí: 19.15 Fjölnir - Valur. 12. maí: 18.00
Fylkir - ÍBV, 19.15 Fram - Þór, Keflavík - Breiðablik, Stjarnan - Víkingur, 20.00 KR - FH.

Meira um leiki
gærkvöldsins

Horn: 2-2

Sviss bara betra liðið
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta þarf nú að stefna á annað sætið í sínum
riðli í undankeppni HM 2015 í fótbolta eftir 3-0 tap fyrir frábæru liði Sviss.
FÓTBOLTI „Ég er alveg ofboðslega

svekktur með að tapa 3-0,“ sagði
Freyr Alexandersson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, eftir
tapið fyrir Sviss í undankeppni
HM 2015 í gærkvöldi en frábært
lið Sviss fór illa með okkar stelpur
og beitti sínum baneitraða sóknarleik til þess að skora þrjú mörk.
Sviss komst yfir í fyrri hálfleik
með marki Vanessu Bernauer
sem skoraði eftir klafs í teignum.
Ísland þurfti að færa sig framar
í seinni hálfleik og var afgreitt
með tveimur vel útfærðum
skyndisóknum heimakvenna en
mörkin skoruðu Vanessa Bürki og
Lara Dickenmann.
Ánægður með framlagið
„Ég verð bara að vera hreinskilinn.
Við töpuðum fyrir betra liði. Mér
finnst sóknarlína þeirra það góð
að við getum ekki staðist þeim
snúning. Þær eru líka varnarlega
mjög skipulagðar. Við vorum samt
inni í þessu framan af og lögðum
okkur fram. Það var andi í því sem
við gerðum og ég er ánægður með
framlag stelpnanna,“ sagði Freyr.
Markið dauðadómur
Íslenska liðið var vel undirbúið og
taldi sig hafa fundið veikleika á
svissneska liðinu. Því miður náðu
stelpurnar okkar ekki að nýta þá
þótt Freyr segi að leikáætlunin
hafi gengið ágætlega upp. Ísland
mætti einfaldlega ofjarli sínum í
gær.
„Skyndisóknirnar þeirra fóru
með okkur. Við lendum undir á 33.
mínútu þegar við fáum á okkur
klaufalegt mark. Í seinni hálfleik
höfum við engu að tapa því við
urðum að fá þrjú stig. Við færðum
þá leikmenn framar á völlinn en
staðsetningin á okkar leikmönnum
þegar þær sækja hratt var þannig
að við réðum ekki við það. Það var
dauðadómur að fá á sig þetta mark
og þurfa að fara að elta. Þá verður
þetta svo rosalega erfitt.“
Krýsuvíkurleiðin
Sviss er sem fyrr í efsta sæti 3.
riðils með 19 stig eftir sjö leiki en
Ísland er með níu stig eftir fimm
leiki. Draumurinn um efsta sætið

2-1
Úrval Útsýn er styrktaraðili
fjölmenningardags Reykjavíkur
Fagnaðu með okkur 10. maí og taktu þátt í
happdrætti Úrvals Útsýnar í Ráðhúsi Reykjavíkur.

1¼QDUXPIMÑOPHQQLQJDUGDJLQQ¼
UH\NMDYLNLVIMROPHQQLQJDUGDJXU
Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi.
Sími 585 4000 www.uu.is

VÍTASPYRNA? Einar Bjarni Ómarsson fellir Sveinbjörn Jónasson í vítateig Framara
en ekkert var dæmt. Sveinbjörn skoraði skömmu síðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Gervigras í Lau.
Áhorf: 720
Guðmundur
Ársæll G. (7)

HRÖSUÐU Í NYON Fanndís Friðriksdóttir sækir að marki Sviss í tapleiknum í Nyon

í gærkvöldi.

MYND/KSÍ/HILMAR ÞÓR GUÐMUNDSSON

er úti og nú verður Ísland að stefna
á annað sætið í riðlinum.
Keppt er í sjö riðlum og fara
sjö efstu liðin beint á HM en
þau fjögur sem enda með bestan
árangur í öðru sæti fara í umspil
um síðasta lausa sætið. Ísland á
eftir þrjá álitlega heimaleiki gegn
Ísrael, Möltu og Serbíu auk tveggja
leikja við Dani, heima og að heima.
„Okkar nálgun núna er að
stefna á annað sætið. Það verður
hörð keppni, við Dani líklega,

1-2

Samsung-v.
Áhorf: Óuppg.
Þóroddur
Hjaltalín (7)

Mörkin: 1-0 Sveinbjörn Jónasson (33.), 2-0
Pape Mamadou Faye (69.), 2-1 Alexander Már
Þorláksson (88.).

Mörkin: 0-1 Haukur Heiðar Hauksson (2.), 1-1
Elfar Árni Aðalsteinsson (38.), 1-2 Óskar Örn
Hauksson (57.).

VÍKINGUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 7 - Ómar
Friðriksson 6, Óttar Steinn Magnússon 7, *Igor
Taskovic 8, Halldór Smári Sigurðsson 6 - Kristinn
Magnússon 7, Harry Monaghan 6, Dofri Snorrason
6 (81. Arnþór Ingi Kristinsson -)- Agnar Darri
Sveinsson 6 (50. Pape M. Faye 7), Todor Hristov 7,
Sveinbjörn Jónasson 7 (62. Ívar Örn Jónsson 6).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 6
- Guðmundur Friðriksson 4, Damir Muminovic 6,
Elfar Freyr Helgason 6, Jordan Halsman 5 - Stefán
Gíslason 6 (83., Tómas Óli Garðarsson -), Finnur
Orri Margeirsson 5, Andri Rafn Yeoman 4 - Páll
Olgeir Þorsteinsson 5, (68., Ellert Hreinsson -),
Árni Vilhjálmsson 4 (78., Elvar Páll Sigurðsson -),
Elfar Árni Aðalsteinsson 6.

FRAM (4-3-3): Ögmundur Kristinsson 5 - Orri
Gunnarsson 5, Ingiberg Ólafur Jónsson 4, Einar
Bjarni Ómarsson 5, Ósvald Jarl Traustason
5 - Viktor Bjarki Arnarsson 5, Hafsteinn Briem
5, Arnþór Ari Atlason 5 - Ásgeir Marteinsson 5
(32. Aron Bjarnason 5), Aron Þórður Albertsson
5 (81. Alexander Már Þorláksson -), Guðmundur
Magnússon 5.
Skot (á mark): 10-15 (6-7)
Varin skot: Ingvar Þór 5 - Ögmundur 4

Horn: 6-9

og kannski Ísrael sem er þarna
líka. Við verðum bara að vinna
eins marga leiki og við getum og
kíkja svo á töfluna í haust og sjá
hvort stigafjöldinn dugi okkur.
Ég hef fulla trú á því við sækjum
þau stig sem við þurfum og við
komumst í umspilið. Stelpurnar
eru líka vanar því að fara í
umspil. Við þekkjum þessa leið –
Krýsuvíkurleiðina,“ sagði Freyr að
lokum en næst er leikur við Dani í
um miðjan júní.
tom@frettabladid.is

3-0

Kaplakrikav.
Áhorf: 1136
Erlendur
Eiríksson (7)

Mörkin: 1-0 Atli Guðnason (17.), 2-0 Kristján
Gauti Emilsson (46.), 3-0 Kassim Doumbia (78.).
FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jón
Ragnar Jónsson 7, Pétur Viðarsson 6, Kassim
Doumbia 7, Guðjón Árni Antóníusson 6 - Samuel
Hewson 8 (77. Hólmar Örn Rúnarsson -), Davíð
Þór Viðarsson 7 (83. Böðvar Böðvarsson -),
Emil Pálsson 6 (68. Albert Brynjar Ingason 5) Ingimundur Níels Óskarsson 6, Atli Guðnason 8,
*Kristján Gauti Emilsson 8.

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Haukur
Heiðar Hauksson 7, Grétar Sigfinnur Sigurðsson
7, Aron Bjarki Jósepsson 6, Ivar Furu 5 - Farid
Zato 5, Baldur Sigurðsson 6, Atli Sigurjónsson 5
(28., Þorsteinn Már Ragnarsson 4) - Emil Atlason
4, *Óskar Örn Hauksson 7, Gary Martin 6 (86.,
Kjartan Henry Finnbogason -).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 5 - Elís
Rafn Björnsson 4, Stefán Ragnar Guðlaugsson 5,
Ásgeir Eyþórsson 5, Kjartan Ágúst Breiðdal 3 (55.
Viktor Örn Guðmundsson 4) - Daði Ólafsson 3,
Tómas Joð Þorsteinsson 5, Ryan Maduro 3 (70.
Andew Sousa 5) - Ásgeir Örn Arnþórsson 2 (66.
Sadmir Zekovic 5), Ragnar Bragi Sveinsson 4,
Gunnar Örn Jónsson 3.

Skot (á mark): 8-12 (3-8)

Skot (á mark): 24-4 (13-4)

Varin skot: Gunnleifur 6 - Stefán Logi 1

Horn: 2-6

Horn: 11-6

Varin skot: Róbert Örn 3 - Bjarni Þórður 6
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.10
Ghostbusters
Frábær sígild gamanmynd frá 1984 með
Bill Murray, Dan
Aykroyd og Sigourney
Weaver í aðalhlutverkum. Myndin fjallar
um þrjá dulsálarfræðinga sem stofna
fyrirtæki sem fæst við
að eyða draugum í New
York-borg.

FM 957 kl. 10.00
Heiðar
Austmann
True Blood

Skólahreysti

Tölt – Meistaraﬂokkur

STÖÐ 3 KL. 20.55 Fimmta þáttaröðin
um gengilbeinuna Sookie Stackhouse
og vampírurnar Bill Compton og
Eric Northman, sem hafa slegist um
ástir hennar í smábænum Bon Temps í
Louisiana þar sem menn, vampírur og
aðrar skepnur búa saman, þó ekki alltaf
í sátt og samlyndi.

SJÓNVARPIÐ KL. 19.40 Í Skólahreysti
keppa grunnskólar landsins sín á milli í
hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft,
styrk og þol keppenda. Umsjón: Edda Sif
Pálsdóttir og Haukur Harðarson.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.00 Bein
útsending frá Reykjavíkurmeistaramótinu í hestaíþróttum sem fram fer
í Víðidal á félagssvæði Fáks 7.-11. maí.
Telma Tómasson hefur umsjón með
Reykjavíkurmótinu í hestaíþróttum á
Stöð 2 Sport.

STÖÐ 2

,QWHUQHW¢
PNµWLVE²E
9L±EM´±XPXSS¢LQWHUQHW¢OM´VKUD±DWLO¿»VXQG
KHLPLODD±HUHLQIDOWD±DWKXJDKYRUW¿LWWKHLPLOLHU
WHQJW¢LVJHWXU±XVª±KYRUW¿»NHPVW¢OM´VKUD±D
+§JWHUD±Q¢OJDVWDOODUQ¢QDULXSSO¾VLQJDURJ
SDQWDWHQJLQJX¢LV

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.30 Jamie‘s 30 Minute Meals

13.40 Söngvakeppni evrópska sjón-

08.00 Malcolm In The Middle

17.55 Raising Hope

varpsstöðva

08.25 Galapagos

18.15 The Neighbors

15.40 Ástareldur (Sturm der Liebe)

09.15 Bold and the Beautiful

18.35 Up All Night

17.20 Litli prinsinn

09.35 Doctors

19.00 Top 20 Funniest

17.43 Hið mikla Bé

10.20 Fairly Legal

19.45 Free Agents

18.05 Nína Pataló

11.10 Last Man Standing

20.10 American Idol (35:39)

18.15 Táknmálsfréttir

11.35 Hið blómlega bú

20.30 Community (7:24)

18.25 Nigellissima

12.15 Heimsókn

20.55 True Blood (3:12)

19.00 Fréttir

12.35 Nágrannar

21.50 Sons of Anarchy (6:13) Þætt-

irnir fjalla um hinn alræmda mótorhjólaklúbb Sons of Anarchy í bænum
Charming í Kaliforníu.
22.35 Memphis Beat (7:10)
23.20 Dark Blue
00.00 Top 20 Funniest
00.45 Free Agents
01.05 American Idol
01.25 Community
01.50 True Blood
02.50 Sons of Anarchy
03.35 Tónlistarmyndbönd

19.25 Veðurfréttir

13.00 Brubaker
15.15 The Glee Project
16.00 Frasier
16.25 Mike and Molly
16.45 How I Met Your Mother
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Pepsímörkin 2014
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag

1FW
+&+%+2%1%+2
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19.11 Veður
19.20 The Simpsons
19.45 Impractical Jokers (6:8) Sprenghlægilegir bandarískir þættir þar sem
fjórir vinir skiptast á að vera þáttakendur í hrekk í falinni myndavél.
20.10 Ghostbusters
21.55 Compliance Dramatísk mynd frá
2012 sem byggð er á sannsögulegum atburðum sem áttu sér stað á skyndibitastað í Ohio.
23.30 A Serious Man
01.15 Fast Five
03.25 Brubaker
05.35 Fréttir og Ísland í dag

07.20 Víkingur - Fram
09.10 Pepsímörkin 2014

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.45 Doddi litli 07.55 Leyndarmál vísindanna 08.00 Áfram Diego, áfram! 08.24 Svampur
Sveins 08.45 Hvellur keppnisbíll 08.55 UKI 09.00
Ævintýri Tinna 09.25 Skógardýrið Húgó 09.47 Hello
Kitty 09.55 Rasmus Klumpur 10.00 Brunabílarnir
10.23 Latibær 10.47 Skoppa og Skrítla 11.00
Dóra könnuður 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.45 Doddi litli 11.55 Leyndarmál vísindanna
12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur Sveins
12.45 Hvellur keppnisbíll 12.55 UKI 13.00 Ævintýri
Tinna 13.25 Skógardýrið Húgó 13.47 Hello Kitty
13.55 Rasmus Klumpur 14.00 Brunabílarnir 14.23
Latibær 14.47 Skoppa og Skrítla 15.00 Dóra könnuður 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.45
Doddi litli 15.55 Leyndarmál vísindanna 16.00
Áfram Diego, áfram! 16.24 Svampur Sveins 16.45
Hvellur keppnisbíll 16.55 UKI 17.00 Ævintýri
Tinna 17.25 Skógardýrið Húgó 17.47 Hello Kitty
17.55 Rasmus Klumpur 18.00 Brunabílarnir 18.23
Latibær 18.47 Skoppa og Skrítla 19.00 Gnómeó og
Júlía 20.25 Sögur fyrir svefninn

19.40 Skólahreysti (5:6) (Höfuðborgar-

svæðið) Í Skólahreysti keppa grunnskólar
landsins sín á milli í hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þol keppenda. Umsjón: Edda Sif Pálsdóttir og
Haukur Harðarson.
20.25 Saga af strák (1:13) (About

a Boy) Bandarísk gamanþáttaröð um
áhyggjulausan piparsvein sem sér sér
leik á borði þegar einstæð móðir flytur
í næsta hús.
20.50 Kate og Leopold (Kate & Leo-

pold) Rómantísk og hugljúf ástarsaga
sem tvinnar saman nútíð og fortíð. Aðalhlutverk: Meg Ryan og Hugh Jackman.
Leikstjóri: James Mangold.
22.50 Banks yfirfulltrúi (DCI Banks)
00.20 Ísköld uppskera (Ice Harvest)
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.35 Necessary Roughness
16.20 90210
17.05 Gordon Ramsay Ultimate

Home Cooking
17.30 Læknirinn í eldhúsinu
17.55 Dr. Phil
18.35 Minute To Win It

12.55 Valur - Keflavík

19.20 Secret Street Crew

16.00 Demantamótin BEINT
18.00 La Liga Report
18.30 Meistarad. Evrópu– fréttaþáttur
19.00 Tölt - Meistaraflokkur BEINT
21.50 NBA: One on One
22.15 San Antonio - Dallas
00.35 UFC 172

18.05 Strákarnir
18.35 Friends
19.00 Seinfeld
19.25 Modern Family (13:24)
19.45 Two and a Half Men (18:19)
20.05 Wipeout– Ísland (6:10)
21.00 Twenty Four (24:24)
21.40 World Without End (6:8)

07.00 1. deildin: Brighton - Derby
11.15 Swansea - Southampton
12.55 Premier League World
13.25 Football League Show 2013/14
13.55 1. deildinÞ Brighton - Derby
15.35 Messan
17.00 Crystal Palace - Liverpool

22.30 It‘s Always Sunny In Philadelphia (10:13)
22.55 Footballer‘s Wives
23.45 Wipeout– Ísland
00.35 Twenty Four
01.15 World Without End
02.00 It‘s Always Sunny In Philadelphia
02.25 Tónlistarmyndbönd

18.40 Enska 1. deildinÞ Wigan - QPR
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19.30 Íþróttir

10.25 Fimmgangur– Meistaraflokkur
14.45 Pepsímörkin 2014

/6

Heiðar Austmann
er aldursforseti
stöðvarinnar en er
samt yngstur í anda
að eigin sögn. Heiðar
kom til starfa á
FM957 árið 1998 og
hefur unnið samﬂeytt á stöðinni í
ríﬂega 15 ár.

Bein útsending frá fyrri leik Wigan og
Queen‘s Park Rangers.
20.40 Match Pack
21.10 Enska úrvalsdeildin– upphitun
21.40 Uruguay and Costa Rica
Skemmtilegir þættir um landsliðin sem
munu keppa á HM 2014 í Brasilíu.
22.10 Everton - Man. City
23.50 Enska 1. deildin: Wigan - QPR
01.30 Enska úrvalsdeildin– upphitun

20.00 Hrafnaþing 21.00 Reykjavíkurrölt 21.30
Eldað með Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

20.05 America‘s Funniest Home Videos
20.30 The Voice (21:28) Þáttaröð sex

hefur göngu sína vestan hafs í sömu
viku og þættirnir verða sýndir á SkjáEinum. Adam Levine og Blake Shelton
snúa aftur sem þjálfarar og með þeim í
annað sinn verða þau Shakira og Usher.
Carson Daly snýr aftur sem kynnir þáttanna. Mikil eftirvænting er fyrir þessari þáttaröð enda hefur það kvisast út
að keppendur séu sterkari en nokkru
sinni fyrr.
22.45 The Tonight Show Írski sjarm-

urinn Michael Fassbender er gestur
kvöldsins ásamt Avatar-leikkonunni Zoe
Saldana.
23.30 Royal Pains
00.15 The Good Wife
01.00 Leverage
01.45 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

12.10 Big
13.55 Cinderella Story: Once Upon

a Song
15.20 Limitless
17.05 Big
18.50 Cinderella Story: Once Upon
a Song
20.15 Limitless
22.00 After Earth
23.40 360
01.30 Anonymous
03.35 After Earth

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

06.00 Motors TV 12.25 Bundesliga Highlights
Show 13.18 Dutch League - Highlights 2014
14.15 Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim
16.02 AFC Ajax - NEC Nijmegen 18.00 Motors TV

08.05 PGA Tour 2014 14.05 Tvöfaldur skolli
14.35 Golfing World 2014 15.20 Champions
Tour 2014 - Highlig 16.10 Golfing World 2014
17.00 PGA Tour 2014 23.00 Inside The PGA Tour
2014 23.25 Golfing World 2014

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Íslandsmeistarar
JANÚAR

SNÆFELL

KR

Domino’s óskar Snæfelli og KR innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitlana
í körfuknattleik 2014. Nýbakaðir Íslandsmeistarar, ásamt öllum hinum
í Domino’s-deildinni, sýndu frábæra takta á spennandi leiktíð.

Takk fyrir skemmtunina!

46 | LÍFIÐ |
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BESTA EUROVISION-LAGIÐ

Íhugar buxnaleysi í útsendingu
Hraðfréttamaðurinn Benedikt Valsson var valinn til þess að vera stigakynnir
fyrir hönd Íslands í Eurovision en hann á eftir að velja föt fyrir tilefnið.

Andrea Röfn Jónasdóttir, fyrirsæta
og bloggari á trendnet.is.
All Out of Luck hefur verið í uppáhaldi síðan
Selma lenti í öðru sæti árið 1999 en þá var
ég sjö ára og gríðarlegur aðdáandi hennar.
Annars er Euphoria sem vann árið 2012
ofarlega á lista. Það minnir mig á daginn sem
við vinkonurnar útskrifuðumst úr Verzló og
fögnuðum áfanganum vel.

„Ég er alveg glimrandi spenntur fyrir þessu, þetta
verða mjög skemmtilegar þrjátíu sekúndur, ég
get fullyrt það,“ segir Benedikt Valsson dagskrárgerðarmaður en hann verður stigakynnir fyrir hönd
Íslands annað kvöld í Eurovision. Benedikt stundar
nám í stjórnmála- og fjölmiðlafræði við Háskóla
Íslands en aðspurður segist hann ekki vera búinn
að ákveða fötin fyrir útsendingu. „Ég var eiginlega
bara að átta mig á því í dag að ég þyrfti að vera í
einhverju,“ segir Benedikt. „Ég tek mér lærdómspásu á eftir og kíki í fataskápinn og finn eitthvað
til þess að vera í fyrir ofan mitti,“ segir dagskrárgerðarmaðurinn en eins og kunnugt er þá sést bara

GLIMRANDI
SPENNTUR

Benedikt Valsson
segir stutt vera á
milli þess að vera
fyndinn og hræðilegur.

í efri hluta líkama stigakynnis. „Það verður ekkert
súmmað út þannig að ég held að ég megi alveg vera
buxnalaus.“
Aðspurður hvort hann ætli að slá á létta strengi í
útsendingunni segir Benedikt stutt vera á milli
þess að vera fyndinn eða hræðilegur. „Ég hef
verið að skoða á Youtube hvað stigakynnar
gera og þegar fólk reynir að vera fyndið
þá verður það svakalega ófyndið,“ segir
Benedikt. „Síðan má rosa lítið gera, það
er alveg hundrað blaðsíðna reglugerð
um hvað má gera og hvað ekki.“

Dýrasta ilmvatn
heims til landsins
Byggingarverktakar – fjárfestar – tækifæri
TIL SÖLU HEIL HÚSEIGN

Úlfarsbraut í Reykjavík. Sjö fokheldar íbúðir og sex stæði í
bílageymslu. Húsið er staðsteypt, einangrað að utan og klætt með
álplötum. Að innan er eignin fokheld. Allur frágangur að innan er
eftir.

Drekavellir Hf. - Fjögur raðhús – seljast í einu lagi.

Vorum að fá í sölu fjögur ca 230 fm raðhús í smíðum á fínum stað á
Völlunum. Húsin eru til afhendingar strax í núverandi ástandi þ.e.
fokheld að innan, steinuð að utan og að mestu fullbúið að utan með
grófjafnaðri lóð. Húsin seljast í núverandi ástandi.
Nánari upplýsingar gefa Þórarinn 899 1882 og Hilmar 824 9098

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Lísa Ólafsdóttir, eigandi Madison ilmhúss, selur dýrasta ilmvatn heims. 50 ml eru
á um það bil 128 þúsund krónur, sem gerir lítraverð ilmsins tvær og hálfa milljón.
„Clive Christian, sem þekktur er
fyrir afar glæsilega hönnun, var
að gera upp gamalt hús í London
fyrir tuttugu árum þegar hann
rakst á dularfulla litla græna
flösku undir gömlu gólfinu. Þetta
reyndist vera ævaforn ilmur með
stimpli ilmframleiðanda konungsfjölskyldunnar. For vitnin
leiddi hann til þess að endurvekja breska ilmhúsið og hanna
þrjá einstaka ilmi sem kallaðir
eru 1872, X og No.1,“ segir Lísa
Ólafsdóttir, eigandi Madison
ilmhúss í Aðalstræti, sem selur
þessa gæðailmi. Breski lúxusinnanhúshönnuðurinn Clive Christian kom með ilminn No.1 á markað árið 1999 sem reyndist vera
dýrasta ilmvatn á heimsmarkaðnum. Sagan á bak við þennan
dýrindis púðurkennda ilm er
frekar óvenjuleg en 125 árum
eftir að Viktoría drottning gaf
bresku ilmhúsi leyfi til að merkja
ilmi með konunglegu kórónunni
sem gæðastimpli, vakti Christian
framleiðsluilmhúsið til lífs.
„Lagt var af stað með þá dagskipan að búa til hinn fullkomna
ilm án takmarkana, verðmiða
eða sérstaks markhóps og fyrir
tilviljun varð No.1 dýrasta ilmvatn heims þar sem notað er
mikið magn af gæðahráefnum
við gerð þess. Ilmurinn er púðurkenndur, mjög klassískur og elegant. Hann er aðeins seldur í fínni
vöru húsum og sérhæfðum ilmhúsum,“ segir Lísa. En hvað er
verðmiðinn á svona einstökum

EINSTAKUR ILMUR Lísa Ólafsdóttir notar sjálf no.1 við sérstök tilefni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ilmi? „ Flestir finna
a
strax hvað er sérrstakt við ilminn, dýpttina og gæðin sem eru
u
heillandi. No.1 kostar
ar
um það bil 128 þúsund
nd
krónur fyrir 50 ml en
hinir tveir ilmirnir
ir
eru ekki eins dýrir.
r.
Madison ilmhús selur
ur
ilmi með ólíku verði
ði
en þegar þú velur þér
ér
persónulegan ilm á
þetta að vera ferðalag
g
og skemmtileg uppliffun. Við erum í nánu
u
sambandi við ilmhönnuði sem gera
hlutina af ástríðu.“

➜ Prince
William og
Kate Middleton fengu
h
hvort sinn No.
11-ilm í brúðargj
gjöf frá sjálfum
C
Clive Christian
ssem sérhannaði glösin og
öskjuna fyrir
þau.

marinmanda@frettabladid.is

Fagna tíu ára afmælinu í hljóðveri
Reggísveitin Hjálmar fagnar í ár tíu ára afmæli sínu og hefur í því tilefni komið
sér fyrir í hljóðveri. Tvö ný lög með norskum blæ líta dagsins ljós á næstu vikum.
„Við erum að vinna í tveimur lögum eins og er. Í
þeim erum við á frekar þekktu svæði og erum ekki
að experímentera jafn mikið og á síðustu plötu,“
segir Guðmundur Kristinn Jónsson, gítarleikari
Hjálma, en sveitin vinnur þessa dagana í hljóðveri við að taka upp tvö ný lög. Sveitin hefur þó sem
stendur eingöngu í hyggju að taka upp þessi tvö
lög í bili. „Við eigum eftir að ákveða framhaldið.
Fyrra lagið kemur út á næstu dögum og seinna lagið
kemur út 1. júlí en það er hinn alþjóðlegi reggídagur,“ bætir Guðmundur Kristinn við. Síðasta
plata Hjálma, Órar, kom út árið 2011.
Liðsskipan sveitarinnar hefur þó breyst í gegnum
tíðina. „Í grunninn er þetta ég, Siggi og Steini. Helgi
Svavar trommari og Valdi Kolli bassaleikari eru
með okkur núna.“ Þess má til gamans geta að Guðmundur Kristinn, Þorsteinn Einarsson, söngvari
og gítarleikari Hjálma, og Helgi Svavar eru allir að
spila með Ásgeiri Trausta.
Sigurður Guðmundsson, hljómborðsleikari og
söngvari sveitarinnar, sem hefur verið búsettur í
Ósló undanfarið ár, fékk stuð í löngutöng meðan á
upptökum stóð og náðist atvikið því á hljóðupptöku
og er hún komin á Youtube. „Þetta var mikið stuð
en svona er þó orðið sjaldgæft. Ég lít lífið öðrum
augum eftir þessa stórfenglegu upplifun,“ segir
Sigurður spurður út í stuðið. Hann segir jafnframt
að norskan Óslóarkeim megi finna í nýju lögunum
ef vel er gáð. „Óslóartréð lætur í sér heyra.“
- glp

STUÐ Í FINGUR Sigurður Guðmundsson fékk rafstuð í fingur

í upptökunum en Hjálmar vinna nú hörðum höndum í
hljóðveri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐM. KRISTINN JÓNSSON

➜ Plötur Hjálma í gegnum tíðina
Hljóðlega af stað
Hjálmar
Ferðasót
IV
Keflavík Kingston
Órar

- 2004
- 2005
- 2007
- 2009
- 2010
- 2011
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HJÓLAJAKKAR

FLÍSPEYSUR
SUR

9.990.-

4.990.--

VERÐDÆMI
Börn
Flíspeysur

2.990,-

SOFTSHELL
BUXUR

Softshell peysur

4.490,-

8.490.-

Softshell buxur

5.490,-

Regnbuxur

1.990,-

Regnjakkar

2.490,-

Skór

7.990,-

Dömur & herrar
CLIMAPLUS
JAKKAR

ISOLITE JAKKAR

4.990,-

11.990.-

STRETCH
ZIP-OFF
BUXUR

8.490.-

Bolir

1.990,-

Skyrtur

3.990,-

Flíspeysur

3.990,-

Softshell peysur

5.990,-

Core Stretch peysur 5.490,-

FLÍSPEYSUR

3.990.-.-

HJÓLAJAKKAR

KÁPUR

9.990,-

11.990.-

Buxur

4.990,-

Softshell buxur

8.490,-

Zip off buxur

8.490,-

Stretch buxur

8.990,-

Regnbuxur

1.990,-

Regnjakkar

2.990,-

Hjólajakkar

6.990,-

Kápur

8.990.-

Skór

7.490,-

Bakpokar

4.990,-

o.fl. o.fl.

CLIMAPLÚS
DÖMUKÁPUR

KIWI BUXUR

KÁPUR

7.990.-

8.990.-

11.990.-

OPIÐ
VIRKA DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16
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\[P]PZ[VNZWVY[

0\QGLUDI
Q¼MXPYµUX
P

)D[DIHQ6ZZZXWLYLVWRJVSRUWLV


Opið allan sólarhringinn
g
í Engihjalla ogg
Vesturbergi

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Drengur fæddur
Sjónvarpskokkurinn og dansarinn
Yesmine Olsen eignaðist dreng á
dögunum ásamt eiginmanni sínum,
Arngrími Fannari Haraldssyni,
verkefnastjóra tónlistarsviðs í Hörpu.
Drengurinn er annað barn þeirra
hjóna en fyrir eiga þau stúlkuna
Ronju. Indversk
matargerðarnámskeið Yesmine hafa
slegið í gegn upp
á síðkastið en
Arngrímur kom á
dögunum fram
með sveitinni
Skítamóral
sem kom
aftur
saman
og var
að gefa
út nýtt
lag.
- áp

TEMPUR DAGAR Í MAÍ
NÚ ER TÆKIFÆRIÐ!

20%

afsláttur

Bók og ný þáttasería

DÝNUR OG KODDAR

TEMPUR® Original & Cloud heilsurúm
VA X TA L A

A

R

AFB

ORGA

NI

R

ÁN*
2 M
Í 1

US

Ævar Þór Benediktsson, eða Ævar
vísindamaður eins og yngsta kynslóðin þekkir hann best, hefur fengið
fyrsta eintakið af bókinni Umhverfis
Ísland í 30 tilraunum í hendurnar.
„Þetta er yndisleg tilfinning, ég er
gríðarlega montinn af þessum grip,“
segir Ævar en bókin mun koma í
búðir í næstu viku. Eftir helgi munu
svo hefjast tökur á nýrri
seríu af þáttunum um
Ævar vísindamann.
„Það er búið að gefa
grænt ljós á aðra
seríu og þessi mun
verða enn skemmtilegri og fróðlegri,“
segir Ævar.

Aðeins

27.123
kr. á mán.

TEMPUR Original eða Cloud heilsudýna
með Standard botni og löppum
Verðdæmi: 160x200 cm. Fullt verð kr. 390.700
TILBOÐSVERÐ: kr. 312.560

(,1$'é1$12*.2'',116(09,ç85.(11'(58$)
1$6$2*92778ç$)*(,0)(5ç$672)181,11,

Mest lesið

VA X TA L A

US

C&J stillanlegt rúm með TEMPUR® dýnu
A

R

AFB

ORGA

NI

Aðeins

55.627
kr. á mán.

R

ÁN*
2 M
Í 1

1 Sjáðu þarna fer Heiðar úr kjálkaliðnum - myndband
2 Fimm piltar handteknir vegna hópnauðgunar
3 Setur stórt spurningarmerki við
söfnun lífsýna
4 Hvarf Madeleine: Breskir lögreglumenn komnir til Portúgal
5 Fékk heilablæðingu en með hugann
við vinnuna

C&J stillanlegt rúm með
TEMPUR Original eða Cloud heilsudýnu.
Verðdæmi: 2x90x200 cm. Fullt verð kr. 803.800
TILBOÐSVERÐ: kr. 643.040
Veitir
stuðning þar
sem þú þarft
hann.

* með 3,5% lántökugjaldi og 340 kr. greiðslugj. pr. afb.

Lífstíls og decor vefverslun
www.facebook.is/kolkaiceland

www.betrabak.is

Leggur grunn að góðum degi
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