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 Gunnar Gunnarsson, Sigurjón Kjartansson og Baltasar Kormákur ræða málin á tökustað annarrar þáttaraðar af Ófærð. Tökur fóru fram við Alþingi í 
gær. Líkfundur gegnir lykilhlutverki í þáttunum. Veðrið setti strik í reikninginn. Ítrekað þurfti að sópa frá snjó svo að allt gengi upp. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

viðskipti Rekstrarskilyrði hótela 
eru allt önnur og miklu verri en þau 
hafa verið síðustu ár. Þetta segir Páll 
L. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri 
Keahótela.

„Þau eru svolítið óvenjuleg og 
allt öðruvísi en þau voru á sama 
tíma fyrir ári og síðustu ár,“ segir 
Páll og bætir við að sérstaklega eigi 
þetta við um rekstur hótela á lands-
byggðinni. 

„Við erum að horfa upp á eitt lak-
asta vor síðustu fimm ára eða svo,“ 
segir hann. Það vanti fleiri hópa sem 
ferðaþjónustufyrirtæki hafi verið að 
koma með um landið. 

„Hópferðir um landið frá Mið-
Evrópu. Þær eru ekki svipur hjá 
sjón og þær hafa verið uppistaðan 
í rekstri landsbyggðarhótelanna,“ 
Ástæðan sé staða krónunnar. „Eins 
og gengið er núna þá er það ferða-

þjónustunni sérlega óhagstætt. Það 
er ekki nokkur spurning.“

Tilkynnt var í gær að samkomu-
lagi hefði náðst um að Keahótelin 
leigi rekstur Sandhótels í Reykjavík 

frá og með 1. ágúst næstkomandi. 
Keahótelkeðjan hefur um nokk-
urra mánaða skeið haft augastað 
á rekstri Sandhótels, enda falli 
rekstur þess vel að öðrum hótelum 
keðjunnar. Fyrir rekur hótelkeðjan 
níu hótel. Þar af eru sex í Reykjavík, 
tvö á Akureyri og eitt við Mývatn. 
Talsverður áhugi virðist vera á sam-
einingum fyrirtækja í greininni.

Í skýrslu Íslandsbanka um ferða-
þjónustuna, sem kom út í síðasta 
mánuði, kemur fram að framlegð 
hagnaðar stórra fyrirtækja sé rúm-
lega tvisvar sinnum meiri en þeirra 
sem lítil eru. 

„Bendir það til þess að fjármögn-
unar- og annar kostnaður sé hærri 
sem hlutfall af rekstrartekjum hjá 
litlum fyrirtækjum en hjá þeim sem 
stærri eru,“ segir í skýrslunni. 
– jhh / sjá síðu 6

Sterkari króna þyngir 
róður íslenskra hótela
Rekstrarskilyrði hótela á Íslandi í vor hafa ekki verið þyngri í fimm ár. Staðan 
erfiðust hjá hótelum á landsbyggðinni. Fyrirtækin sækjast eftir hagræðingu í 
rekstri með sameiningu. Ný skýrsla sýnir meiri framlegð hjá stærri fyrirtækjum.

Við erum að horfa 
upp á eitt lakasta 

vor síðustu fimm ára eða svo. 
Páll L. Sigurjónsson, framkvæmda-
stjóri Keahótela

Fráveitumálin 
munu skipta miklu 

máli í kosningunum. 
Helgi S. Haraldsson, oddviti á lista 
Framsóknarmanna og óháðra

árborg „Við viljum ekki dæla skólpi 
í Ölfusá. Við þurfum að ganga alla 
leið, hreinsa skólp og dæla því svo 
út í sjó. Fráveitumálin munu skipta 
miklu máli í komandi kosningum,“ 
segir Helgi S. Haraldsson, oddviti á 
lista Framsóknar og óháðra í kom-
andi sveitarstjórnarkosningum í 
Árborg. Frambjóðendur eru sam-
mála um að fráveitumálin og mið-
bæjarskipulagið séu á meðal brýn-
ustu kosningamálanna í bænum.

Sjálfstæðismenn hafa setið í 
meirihluta í sveitarstjórn Árborgar 
tvö kjörtímabil í röð. Í nýrri skoð-
anakönnun sem Fréttablaðið og 
frettabladid.is gerðu í gær mælist 
flokkurinn með tæplega 30 prósent. 
Hann er með mest fylgi allra flokka. 
Næstur honum kemur Miðflokkur-
inn með tæplega fjórtán prósenta 
fylgi og VG með þrettán prósent.
– sa, jhh / sjá síðu 10

Stærstu málin 
eru skólpið og 
miðbærinn

Keahótel eru þriðja 
stærsta hótelkeðjan Íslandi. 
Velta félagsins var 3,1 
milljarður í fyrra.



Veður

Í dag verður allhvöss suðvestanátt 
með þéttum éljagangi, en þurrt og 
bjart norðaustan til á landinu. Hiti 
víða 1 til 4 stig, en allt að 9 stig í 
sólinni á Austurlandi. sjá síðu 20

Stelpur kynntu sér tæknigeirann

Um 750 stelpur úr 9. bekk grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu heimsóttu í gær fjölmörg tæknifyrirtæki, auk Háskólans í Reykjavík, og kynntu sér 
tæknistörf og tækninám. Um var að ræða viðburðinn Stelpur og tækni sem haldinn var í fimmta sinn í ár en eitt markmiðum hans er að brjóta niður 
staðalímyndir. Tuttugu og átta fyrirtæki tóku á móti stelpunum, meðal annars Marel, Valitor, Össur, Advania og Microsoft. Fréttablaðið/anton brink
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Grillbúðin

76.900

Niðurfellanleg 
hliðarborð á 
3ja brennara

• Afl 14,8 KW(4 br)

• Afl 10,5 KW(3 br)
• 3 - 4 brennarar 
• Brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð (3 br)
• Gashella í hliðarborði (4 br)
• Tvöfalt einangrað lok með hitamæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu

10.000 kr 
afsláttur af 

vínrauðum grillum

Gildir  04. og 5. maí 2018www
.grillb

udin.i
s

Opið virka daga 11-18
Laugardaga 11-16

64.900
 Verð áður 74.900

3ja brennara

79.900
 Verð áður 89.900

4ra brennara

Gildir föstudag 
& laugardag

dýrahald Hundur sem réðst á kött 
í Klukkubergi í Hafnarfirði rétt fyrir 
jól í fyrra þarf meiri gæslu.

Þetta er mat heilbrigðisnefndar 
Hafnarfjarðar- og Kópavogsvæðis 
sem á síðasta fundi sínum tók fyrir 
bæði lögregluskýrslu um atvikið 
og skoðaði „atferlismat sem unnið 
var í kjölfarið varðandi hundinn“, 
segir í bókun heilbrigðisnefndar 
sem leggur fyrir eiganda hundsins 
að gæta dýrsins betur. – gar

Rannsaka hund 
eftir árás á kött

Stundum lyndir hundum og köttum 
saman. nordicphotoS/Getty

akureyri Gunnar Gíslason, oddviti 
Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, segir 
það liggja beinast við að ræða við L-
lista um myndun nýs meirihluta að 
loknum kosningum ef úrslitin verða 
í líkingu við niðurstöðu könnunar 
Fréttablaðsins og frettabladid.is á 
fylgi flokkanna í bænum. Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson er afar ánægður 
með að Miðflokkurinn mælist með 
mann inni þrátt fyrir að flokkurinn 
hafi ekki tilkynnt framboðslista.

Könnun Fréttablaðsins mælir 
Sjálfstæðisflokkinn með fjóra full-
trúa og L-lista með tvo. Miðflokkur, 
Framsóknarflokkur, Samfylking, 
Píratar og Vinstri græn fá síðan öll 
einn fulltrúa hver.

„Þetta var afar ánægjulegt að sjá að 
við mælumst með mann inni á Akur-
eyri og höfum ekki enn farið af stað í 
kosningabaráttu og gefur okkur byr 
undir báða vængi,“ segir Sigmundur. 
„Við munum kynna lista með pompi 
og prakt um helgina og hefja kosn-
ingabaráttuna.“

Sigmundur segir Akureyri skipa 
stóran sess í Miðflokknum og að 
bærinn sé eitt höfuðvígi flokksins á 
landsvísu. „Ég bjó þarna í íbúð sem 
verið er að gera upp og mun líklega 
flytjast þangað aftur eftir lagfæring-
ar. Einnig var eitt af fyrstu félögunum 
stofnað á Akureyri og mikið starf 
unnið þar. Því er þetta sérstaklega 
ánægjulegt fyrir okkur,“ bætir Sig-
mundur Davíð við.

Verði þetta niðurstaða kosning-
anna geta L-listinn og Sjálfstæðis-
flokkurinn myndað meirihluta og 
er þetta eini möguleikinn á tveggja 
flokka meirihluta. Gunnari Gíslasyni 
þykir það ákjósanlegast í stöðunni. 
„Þetta er jákvæð skoðanakönnun og 

blæs okkur eldmóð í brjóst. Ég tel 
ákjósanlegast að reyna að mynda 
fyrst tveggja flokka meirihluta. Sjálf-
stæðisflokkurinn mun leggja það 
til að ég verði bæjarstjóri í slíkum 
meirihluta.“

Halla Björk Reynisdóttir, oddviti 
L-listans, er afar ánægð með það að 
flokkur hennar mælist með rúmlega 
20 prósenta fylgi. „Þetta er það sem 
við ætlum okkur í kosningunum. 
Þetta er auðvitað bara skoðana-
könnun en við erum afar ánægð 
með þetta,“ segir Halla. Hún vill ekki 
gefa út hvernig myndun meirihluta 
verður háttað og vill bíða úrslita 
kosninganna. sveinn@frettabladid.is

Hjarta Miðflokksins 
slær öflugt á Akureyri
Formaður Miðflokksins er afar ánægður með að mælast með mann inni á Akur-
eyri án þess að hafa tilkynnt um framboð. Hann segir Akureyri eitt höfuðvígi 
flokksins. Oddviti Sjálfstæðisflokksins vill mynda meirihluta með L-lista.

Miðflokkurinn fær fljúgandi start á akureyri í skoðanakönnun Fréttablaðsins. 
Fréttablaðið/ernir

Ég tel ákjósanlegast 
að reyna að mynda 

tveggja flokka meirihluta. 
Sjálfstæðisflokkurinn mun 
leggja það til að ég verði 
bæjarstjóri
Gunnar Gíslason, oddviti 
 Sjálfstæðisflokks á Akureyri

dómsmál Hæstiréttur sýknaði í gær 
Sigmund Erni Rúnarsson á fjölmiðl-
inum Hringbraut í meiðyrðamáli 
sem Guðmundur Spartakus Ómars-
son höfðaði á hendur honum.

Málið snerist um ummæli sem 
látin voru falla í frétt Hringbrautar 
í janúar 2016 þar sem því var haldið 
fram að Guðmundur væri „íslenskur 
eiturbarón í S-Ameríku“. Er þar 
vísað í umfjöllun RÚV um meint 
tengsl Guðmundar við eiturlyfja-
hring í Paragvæ.

Sigmundur hafnaði bótakröfunni 
sem Guðmundur setti fram en hún 
nam tveimur milljónum króna. Auk 
þess var farið fram á að níu ummæli 
yrðu dæmd dauð og ómerk. Hæsti-
réttur hafnaði því og staðfesti 
sýknudóm Héraðsdóms Reykjavíkur 
frá því í fyrra.

Þá tók Héraðsdómur Reykjaness 
í gær fyrir mál þar sem Guðmundur 
stefnir Atla Má Gylfasyni og útgáfu-
félaginu Stundinni fyrir ærumeið-
ingar. Krefst Guðmundur þess að 
skrif Atla og ummæli í tengslum við 
grein sem hann skrifaði um hvarf 
Friðriks Kristjánssonar í Paragvæ 
og meintan fíkniefnaflutning Guð-
mundar þar í landi verði dæmd 
dauð og ómerk.

Guðmundur krefur Atla um 2,5 
milljónir í miskabætur sem er sama 
upphæð og RÚV greiddi Guðmundi 
til að ná sátt. Frétt RÚV er sú sem 
Hringbraut vísaði í og sýknað var 
út af í gær.  – dfb

Sigmundur 
Ernir sýknaður

Sigmundur ernir rúnarsson ritstjóri. 
Fréttablaðið/anton brink

4 .  m a í  2 0 1 8   F Ö s T u d a G u r2 F r é T T i r   ∙   F r é T T a B l a ð i ð



Lexus-Ísland    —   Kauptúni 6,  Garðabæ,  570 5400   —   lexus.is

MEISTARAVERK

Orðið Takumi merkir handverksmeistari. Til þess að geta kallað þig Takumi þarftu að 
sýna fram á næmt auga fyrir smáatriðum, ómælda sköpunargleði og óbilandi trú á því 

að ekkert nema fullkomnun sé nógu gott. Lexus er öll þessi hugmyndafræði í verki. 

ÚTHUGSUÐ SMÁATRIÐI SKAPA EINSTAKA HEILD

RX 450h  frá 10.340.000 kr.

SPORTJEPPI



HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Við hjálpum þér 
að bæta lífsgæðin

Rexton™ heyrnartækin opna nýjar leiðir í samskiptum 
og auka lífsgæðin. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 
og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

UMHVERFISMÁL Gera verður ráð 
fyrir því að áframhaldandi hlýnun 
á Íslandi, sem líklega mun nema um 
1,3 til 2,3 gráðum um miðbik aldar, 
muni hafa verulegar afleiðingar 
fyrir náttúrufar og samfélag hér á 
landi. Þetta er ein af meginniður-
stöðum skýrslu vísindanefndar um 
loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á 
Íslandi sem kynnt var í gær.

Í skýrslunni er dregin upp dökk 
mynd af stöðu mála hér á landi en 
nefndin tekur saman þær miklu 
breytingar sem orðið hafa hér á 
landi undanfarna áratugi samhliða 
hnattrænum breytingum á veður-
fari. Þessar breytingar munu halda 
áfram með áframhaldandi loftslags-
breytingum.

Áhrifin eru margþætt en taka 
meðal annars til landriss vegna 
þynningar jökla, hækkandi sjávar-
stöðu, landnáms nýrra og oft skað-
legra tegunda og súrnunar sjávar. 
Í skýrslunni er bent á að mikilla 
breytinga gæti nú í hafinu umhverf-
is Ísland. Súrnun sjávar er örari í 
Íslandshafi en að jafnaði í heims-
höfunum og því líklegt að neikvæð 
áhrif súrnunar á lífríki og vistkerfi 
sjávar komi fyrr fram á íslenskum 
hafsvæðum.

Jafnframt geta loftslagsbreytingar 
aukið hættu á náttúruvá eins og 
vatnsflóðum og ofanflóðum, eld-
gosum vegna aukinnar kvikufram-
leiðslu og gróðureldum.

„Sú hlýnun sem orðið hefur á 
síðustu árum, sem er sambland af 
náttúrulegri uppsveiflu og gróður-
húsahlýnun, hefur haft gríðarleg 
áhrif á náttúrufar landsins,“ segir 
Halldór Björnsson, formaður vís-
indanefndarinnar. „Áframhaldandi 
hlýnun mun hafa áframhaldandi 
áhrif. Við getum hins vegar stillt af 
hlýnunina og ákveðið með alþjóða-
samfélaginu hversu mikið við losum 
af gróðurhúsalofttegundum. Ef allt 
fer á versta veg þá hverfa allir jöklar 
á Íslandi og sjávarborðið hækkar, 
en ef við stillum losun í hóf verða 
áhrifin minni. Stærri jöklar hér á 
landi gætu lifað af þó svo að smá-
jöklarnir séu dauðadæmdir.“

Skýrsluhöfundar ítreka að tak-
markaðar upplýsingar liggi fyrir um 
aðlögunarþörf vegna þessara breyt-
inga. Ólíkt nágrannaþjóðum sé ekki 
til landsáætlun í þeim efnum.

„Það verða loftslagsbreytingar og 
við verðum að geta aðlagast til að 
koma í veg fyrir að þær séu að valda 
okkur óþarfa tjóni. Það er það sem 

aðlögun snýst um,“ segir Halldór og 
nefnir sem dæmi undirbúning fyrir 
sjávarstöðubreytingar með tilliti til 
skipulags á lágsvæðum og að veitu-
kerfið getið tekist á við það mikla 
álag sem fylgir aukinni úrkomu.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
segir ríkisstjórnina vinna sam-
kvæmt aðgerðaáætlun um mót-
vægisaðgerðir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Samfélög 
vítt og breitt um heiminn þurfi hins 
vegar að huga að aðlögun.

„Í framhaldi af skýrslunni munu 
stjórnvöld vinna aðlögunaráætlun 
fyrir Ísland eins og gert hefur verið 
í nágrannalöndum okkar, þar sem 
meðal annars er litið til hækkunar 
sjávarborðs, flóðahættu, skriðufalla, 
náttúruvár og fleiri atriða,“ segir 
Guðmundur Ingi. „Ég legg áherslu á 
að aðlögun þarf að haldast í hendur 
við mótvægisaðgerðir, enda geta 

sumar aðgerðir þjónað bæði því að 
draga úr losun og mæta aðlögun, til 
dæmis aukinn gróður og endurheimt 
mýrlendis.“

Guðmundur Ingi segir skýrsluna 
staðfesta fyrri vitneskju um áhrif 

loftslagsbreytinga hér á landi. „Áhrif 
á samfélag og efnahag okkar geta 
orðið umtalsverð. Kannski er súrn-
un sjávar eitt stærsta áhyggjuefnið, 
en hún er örari við Íslandsstrendur 
en að jafnaði í heimshöfunum, en 

aðrir þættir eins og breytt úrkomu-
mynstur, flóðahætta, skriðuföll og 
aukin náttúruvá eru einnig við-
fangsefni sem við þurfum að takast 
á við.“ 
kjartanh@frettabladid.is

Ráðherra boðar aðlögunaráætlun 
vegna loftslagsbreytinga á Íslandi
Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar á Íslandi dregur upp dökka mynd af náttúrufari landsins haldi hlýnun áfram. Breyting-
arnar munu hafa veruleg áhrif á íslenskt náttúrufar og samfélag. Umhverfisráðherra hyggst hefja vinnu við aðlögunaráætlun.

Miklar breytingar hafa orðið á Hoffellsjökli á síðustu árum. Á myndinni hér fyrir ofan má sjá jökulinn árið 1982 en fyrir neðan er staðan eins og hún er í dag.

Mögulegt er að bjarga stærri jöklum með því að halda hlýnun næstu áratuga í lágmarki. Mynd/Veðurstofa Íslands

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson, 
umhverfis- og 
auðlindaráð-
herra.
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti. 

DAGANA 3.-7. MAÍ
Taxfree* af öllum fatnaði, öllum skóm, 

öllum hjólum, öllum leikföngum, 
öllum heimilisvörum, öllum F&F fatnaði 

og öllum snyrtivörum.
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Taktu þátt í rannsókn 
Amnesty International
Staða mannréttinda fólks með ódæmigerð 
líffræðileg kyneinkenni rannsökuð
Í byrjun júní ætla aðalstöðvar Amnesty International í Bretlandi 
að standa að rannsókn á Íslandi á stöðu mannréttinda 
einstaklinga með ódæmigerð líffræðileg kyneinkenni, þ.e. 
hormónastarfsemi, kynkirtla, kynlitninga, kyn- og æxlunarfæri 
eða kynþroska sem er með einhverju móti öðruvísi en hjá 
flestum. Rannsóknin er sjálfstætt framhald af svipuðum 
rannsóknum sem Amnesty International stóð að í Þýskalandi og 
Danmörku. Samtökin leita eftir viðmælendum með ódæmigerð 
kyneinkenni og/eða fjölskyldumeðlimum sem þekkja til slíkrar 
reynslu. Ef þú hefur áhuga á að ræða um reynslu þína við 
Amnesty International eða hefur einhverjar spurningar um 
rannsóknina, vinsamlegast hafðu samband á netfangið 
rannsokn@amnesty.is. Fullum trúnaði og nafnleynd er heitið.

Viðskipti Samkomulag hefur náðst 
um að Keahótel leigi rekstur Sand
hótels í Reykjavík frá og með 1. 
ágúst næstkomandi.  Hótelið er í 
eigu Hilmars Þórs Kristinssonar 
og Rannveigar Eirar Einarsdóttur 
í gegnum Fasta, eignarhaldsfélag 
þeirra.

Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins hefur Keahótelkeðjan um 
nokkurra mánaða skeið haft auga
stað á rekstri Sandhótels, enda falli 
rekstur þess vel að öðrum hótelum 
keðjunnar. Fyrir rekur hótelkeðjan 
níu hótel. Þar af eru sex í Reykjavík, 
tvö á Akureyri og eitt við Mývatn.

Páll Sigurjónsson, forstjóri Kea
hótela, segir rekstrarskilyrði hótela 
vera allt öðruvísi í dag en þau voru 
fyrir ári. „Þau eru svolítið óvenjuleg 
og allt öðruvísi en þau voru á sama 
tíma fyrir ári og síðustu ár,“ segir 
Páll og bætir við að sérstaklega eigi 
þetta við um rekstur hótela á lands
byggðinni. „Við erum að horfa upp 
á eitt lakasta vor síðustu fimm ára 
eða svo,“ segir hann. Það vanti fleiri 
hópa sem ferðaþjónustufyrirtæki 
hafi verið að koma með um landið.

Talsverður áhugi virðist vera um 
þessar mundir á samstarfi eða sam
einingu hótela. Í apríl var gengið frá 
kaupum Icelandair hótela á Hót el 
Öldu við Lauga veg. Hót el Alda verð
ur rekið áfram und ir sama nafni. Í 
frétta til kynn ingu um kaup in var 
haft eft ir Magneu Þ. Hjálm ars dótt ur, 
fram kvæmda stjóra Icelanda ir hót
ela, að með kaup un um nái fé lagið 
frek ari hag kvæmni í rekstri.

Keahótel eru þriðja stærsta hótel
keðjan á Íslandi, en velta félagsins 
var rúmlega 3,1 milljarður króna 
í fyrra. Stærst á hótelmarkaðnum 

eru hins vegar Flugleiðahótel, sem 
reka Icelandair hótel, Hótel Eddu 
og Hilton  Reykjavík Nordica. Velta 
félagsins var um 10 milljarðar árið 
2016. Íslandshótel eru næststærsta 
keðjan og var velta félagsins 9,9 
milljarðar árið 2011 og um 11,2 
milljarðar í fyrra.

Í skýrslu Íslandsbanka um ferða
þjónustuna, sem kom út í síðasta 
mánuði, kemur fram að framlegð 
hagnaðar stórra fyrirtækja sé rúm
lega tvisvar sinnum hærri en þeirra 
sem lítil eru. „Bendir það til þess 
að fjármögnunar og annar kostn
aður sé hærri sem hlutfall af rekstrar

tekjum hjá litlum fyrirtækjum en hjá 
þeim sem stærri eru,“ segir í skýrsl
unni. Þar kemur líka fram að arðsemi 
eigna og eiginfjár er einnig mest hjá 
stórum félögum og minnkar svo eftir 
því sem fyrirtækið er minna.

Enn eru mörg hótel starfandi 
sem rekin eru sjálfstætt og velta 
miklu lægri upphæðum en stærstu 
keðjurnar. Sem dæmi mætti nefna 
Hótel Klett, sem var með innan við 
700 milljónir í tekjur árið 2016, 
Hótel Óðinsvé, 101 hótel og Hótel 
Holt. Áfram verða því tækifæri til 
samvinnu eða sameininga á hótel
markaðnum. jonhakon@frettabladid.is

Hagræða í rekstri með 
sameiningu hótela
Ákveðið hefur verið að Keahótel taki yfir rekstur Sandhótels í Reykjavík. Um-
talsverður áhugi á sameiningu hótela um þessar mundir. Dregur úr arðsemi 
eigna og eiginfjár eftir því sem fyrirtæki í ferðaþjónustu eru minni.

Sandhótel eru í sama húsnæði og Sandholt bakarí og Verslun Guðsteins, sem 
bæði hafa verið í samfelldum rekstri í yfir 100 ár. Fréttablaðið/Eyþór

Léku listir sínar

Indónesískir hermenn sýndu sitt allra besta þegar Hassanal Bolkiah, soldáninn af Brúnei, kom í heimsókn í höfuðstöðvar indónesíska hersins í 
höfuðborginni Djakarta í gær. Soldáninn var þar í fylgd Joko Widodo, forseta Indónesíu, en þeir áttu í viðræðum í vikunni. NordicphotoS/aFp

umhVerfismál Borið hefur á því 
að þyrlum sé lent í óleyfi  uppi á 
Helgafelli. Þetta kom fram á fundi 
umhverfis og framkvæmdaráðs 
Hafnarfjarðar á miðvikudag.

„Svæðið er við brunnsvæði vatns
bóls Hafnfirðinga og af þeim sökum 
óheimilt með öllu að lenda þyrlum 
á Helgafelli og í nágrenni þess,“ segir 
í bókun umhverfisráðsins vegna 
málsins. „Svæðið er innan Reykja
nesfólkvangs sem er friðaður sam
kvæmt náttúruverndarlögum,“ 
bætir ráðið við. – gar

Ósátt við þyrlur uppi á Helgafelli

helgafell í hafnarfirði séð úr þyrlu. 
Fréttablaðið/ErNir

1 Ó  þægi  legt 
að vera sögð 

„sak  sóknari í 
flegnum bol“

2 Sex og hálft ár 
fyrir að flytja 

inn am feta mínbasa

3 „Ég set 
heimildar menn 

mína ekki í hættu“

4 Svan  dís 
segist vona að 

kjara deila leysist 
fljótt og vel

5 Slasaðist ölvaður 
við uppvask og 

gæti fengið bætur

Mest lesið

4 .  m a í  2 0 1 8   f Ö s t u D a G u r6 f r é t t i r   ∙   f r é t t a B l a ð i ð



 • 

vOrLauKaR
30% AfsLátTur

fErSk SeNdiNG
af lYnGrósUm, ÁvAxtAtRjám, 
bErJarUnNum oG vOrEriKUm.

fErSk SeNdiNG
af lYnGrósUm, ÁvAxtAtRjám, 
bErJarUnNum oG vOrEriKUm. Fersk sen�ng af

blómstran� pottaplöntum
Fersk sen�ng af

blómstran� pottaplöntum

JóN gUðmUndSsOn GArðyRkjUFræðiNguR 
eR tIl skRaFs Og ráðagErðar 
lAugArDagInN 5.Maí MilLI 14 oG 16.

Fáðu ráðGjöf 
Hjá sérFræðiNgnUM

Fullur garðskáli 
af fallegum plöntum

Fullur garðskáli 
af fallegum plöntum

fYrStu sUmaRBlómiN
bYrjUð að StrEyMa InN
fYrStu sUmaRBlómiN
bYrjUð að StrEyMa InN Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

aF ölLum bErjAPlöntUm/rUnnUm og ávAxtAtRjáM20%
afsláttur



REYKJAVÍK Ekki liggur fyrir hve 
mikill kostnaður Reykjavíkurborgar 
mun verða vegna ákvörðunar um 
að greiða sérstakar húsaleigubætur 
afturvirkt til leigjenda hjá Brynju, 
hússjóði Öryrkjabandalags Íslands 
(ÖBÍ). Í svari frá borginni segir að 
gera megi ráð fyrir því að hann verði 
„umtalsverður“.

Forsaga málsins er sú að fyrir níu 
árum hóf ÖBÍ að berjast fyrir því að 
reglum borgarinnar um sérstakar 
húsaleigubætur yrði breytt. Sam-
kvæmt reglunum áttu aðeins leigj-
endur á almennum markaði eða hjá 
Félagsbústöðum rétt á bótunum. 
Öðrum var hins vegar hafnað. Taldi 
ÖBÍ að um brot á jafnræðisreglu 
væri að ræða.

Í nóvember 2010, eða fyrir tæp-
lega átta árum, lá fyrir niðurstaða 
innanríkisráðuneytisins þess efnis 
að reglur borgarinnar væru ekki í 
samræmi við lög. Þeim tilmælum 
var beint til borgarinnar að reglun-
um yrði breytt. Það var hins vegar 
ekki gert.

Í mars 2014 höfðaði umsækjandi 
sérstakra húsaleigubóta, sem hafði 
fengið höfnun á grundvelli reglna 
borgarinnar, dómsmál til að hnekkja 
niðurstöðu borgarinnar. Áður hafði 
konan búið í húsnæði Félagsbústaða 
og fengið sérstakan húsnæðisstuðn-
ing á grundvelli þess. Við flutning til 
Brynju tapaði hún þeim.

Í Hæstarétti í júní 2016 var fallist 
á kröfur konunnar og talið að borg-
inni hefði verið óheimilt að synja 
umsækjanda um sérstakar húsa-
leigubætur á þessum forsendum. 
Hófst borgin handa við að greiða 
bætur afturvirkt til þeirra einstakl-
inga sem sótt höfðu um en fengið 
höfnun.

Öryrkjabandalagið hafði betur 
eftir áralangt stapp við borgina

Ákvörðunin var tilkynnt á opnum fundi ÖBÍ í Ráðhúsinu í gær. Frambjóðendur hlýddu á. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Borgarráð samþykkti í 
gær að greiða sérstakar 
húsaleigubætur aftur-
virkt til leigjenda Brynju, 
hússjóðs ÖBÍ. Greiðsl-
urnar eru háðar því að 
fólk hafi átt rétt á þeim 
á þeim tíma og sækja 
þarf sérstaklega um þær. 
Kostnaður liggur ekki 
fyrir. Barátta ÖBÍ hófst 
fyrir níu árum.

Hér er ekki um 
góðverk af hálfu 

borgarinnar að ræða heldur 
er verið að leiðrétta að hluta 
margra ára brot á réttindum 
fólks. Brotin ná yfir lengra 
tímabil en kveðið er á um í 
ákvörðun borgarráðs.
Daníel Isebarn 
Ágústsson  
lögmaður

54
milljónir króna hafa nú 
þegar verið greiddar vegna 
dóms Hæstaréttar.

Eftir stóð hins vegar hópur sem 
hafði aldrei sótt um eða verið vísað 
frá áður en til umsóknar kom sökum 
afstöðu borgarinnar. Í minnisblaði 
frá borgarritara segir: „Telja verður 
að allar líkur séu á að upplýsingagjöf 
borgarinnar hafi haft þær afleiðing-
ar að einhverjir umbjóðendur ÖBÍ 
hafi ekki sótt um sérstakar húsa-
leigubætur.“

Á fundi borgarráðs í gær var sam-
þykkt að veita sérstakar húsaleigu-
bætur afturvirkt öllum leigjendum 
Brynju sem rétt á þeim áttu með 
afturvirkum hætti. Miðað er við 
fjögur ár frá uppkvaðningu dóms 
Hæstaréttar og út árið 2016 en 
nýjar reglur um sérstakan húsa-
leigustuðning tóku gildi í ársbyrjun 
2017. Þeir sem telja sig eiga kröfu á 
borgina munu þurfa að senda inn 
umsókn þess efnis.

„Þetta hefur verið hátt í tíu ára 
barátta. Í upphafi bentum við 
borginni á að þetta væri ólöglegt 
og sendum síðan inn beiðni um álit 
til innanríkisráðuneytisins. Það var 
ekki fyrr en endanlegur dómur lá 
fyrir að einhver hreyfing komst á 
þetta,“ segir lögmaðurinn Daníel 

Isebarn Ágústsson en hann sótti 
málið fyrir hönd ÖBÍ.

„Þegar dómurinn lá fyrir tók við 
meira stapp. Fyrst stóð til að borga 
aðeins þeim sem áttu skriflega 
umsókn inni í kerfinu. Það gekk 
auðvitað ekki upp því við vissum 
um mörg dæmi þess að fólki hefði 
hreinlega verið snúið við í dyrunum 
þegar það ætlaði að sækja um,“ segir 
Daníel. „Við fögnum auðvitað þessari 
ákvörðun en hér er ekki um góðverk 
af hálfu borgarinnar að ræða heldur 
er verið að leiðrétta að hluta margra 
ára brot á réttindum fólks. Brotin ná 
yfir lengra tímabil en kveðið er á um 
í ákvörðun borgarráðs.“

Í svari við fyrirspurn Fréttablaðs-
ins um kostnað vegna þessa segir að 
nú þegar hafi 171 heimili fengið alls 
54 milljónir greiddar. Um er að ræða 
einstaklinga sem sótt höfðu um 
húsaleigubæturnar. Ekki liggi fyrir 
hve margir eigi rétt á greiðslunum 
eða hve mikið borgin mun þurfa 
að greiða í dráttarvexti. Búast megi 
hins vegar við því að kostnaðurinn 
verði „umtalsverður ef horft er til 
þess fjölda sem mögulega getur átt 
rétt á greiðslum“. joli@frettabladid.is

EVRópusAmbAndið Jean-Claude 
Juncker, forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, hvatti yfirvöld í 
Belgíu í gær til þess að gefa breskum 
starfsmönnum Evrópusambandsins, 
sem áhyggjur hafa af því hver staða 
þeirra verði eftir útgöngu Breta úr 
ESB, belgískan ríkisborgararétt.

Um 1.100 Bretar vinna fyrir Evr-
ópusambandið í Brussel og Lúxem-
borg. En þegar Bretland gengur út á 
næsta ári missa Bretarnir ESB-ríkis-
fang sitt. Þótt Bretar og ESB hafi sam-
mælst um að verja rétt ríkisborgara 
hvorir annarra eftir útgönguna hefur 
ekki verið talað um veitingu ríkis-
borgararéttar í því samhengi.

Samkvæmt 49. grein starfsmanna-
reglna Evrópusambandsins gætu 
starfsmenn þurft að segja af sér, tapi 
þeir ESB-ríkisfangi sínu. Í umfjöllun 
BBC í gær sagði að margir þeirra Breta 
sem starfa hjá ESB hafi búið lengi í 
Brussel eða Lúxemborg. Þar eigi þeir 
fjölskyldur. – þea

Juncker vill  
að Bretar  
verði Belgar

ViðsKipti Virði hlutabréfa í Tesla 
minnkaði um sjö prósent í gær eftir 
að Elon Musk, eigandi og forstjóri, 
tók þá óvæntu ákvörðun að neita að 
svara spurningum fjármálagreinenda 
á símafundi um fjármál fyrirtækisins. 
„Leiðinlegar spurningar frá vitleys-
ingum eru ekki töff, næsta spurning,“ 
sagði Musk.

Leyfði Musk því næst YouTube-
bloggaranum Galileo Russell að 
spyrja alls tíu spurninga, enda snerust 
þær spurningar meira um tækni en 
fjármálin. Efraim Levy, greinandi hjá 
CFRA, sagði á fundinum að hegðun 
Musks væri undarleg. Þá sagði hann 
Musk ókurteisan. – þea

Tesla tók dýfu 
eftir ókurteisi 
Elons Musk

spánn Euskadi Ta Askatasuna (ETA), 
aðskilnaðarsamtök Baska, lýstu því 
í gær yfir að samtökin hefðu verið 
leyst upp að fullu og að allri starf-
semi hefði verið hætt. Er þar með 
fimmtíu ára ofbeldisfullri sögu ETA 
lokið en ódæðisverk ETA kostuðu 
um 850 lífið.

Í yfirlýsingu sem ETA sendi meðal 
annars á BBC sagði að ETA myndi 
ekki lengur tjá pólitískar skoð-
anir sínar né berjast fyrir sjálfstæði 

Baska. Fyrrverandi meðlimir ETA 
myndu þó halda áfram baráttunni 
á eigin vegum fyrir „sameinuðu, 
sjálfstæðu, sósíalísku, basknesku-
mælandi, feðraveldislausu Baska-
ríki“.

Þótt samtökin hafi nú lagt niður 
vopn sín, leyst upp og beðist afsök-
unar að hluta ætlar Mariano Rajoy, 
forsætisráðherra Spánar, ekki að 
sýna neina miskunn. Sagði hann í 
gær að ETA-liðar fengju engan frið, 

ríkisstjórnin myndi finna alla þá 
sem hefðu staðið að hryðjuverkum.

„Það skiptir engu máli hvað ETA-
liðar kjósa að gera á næstu dögum. 
Það verður ekkert refsileysi. Ekkert 
mun breyta því að verkefni þeirra 
hefur að öllu leyti mistekist,“ sagði 
Rajoy. Bætti hann því við að þótt 
ETA tilkynni um hvarf sitt hverfi 
fyrri glæpir samtakanna ekki. 
Stjórnvöld muni halda áfram að 
eltast við ETA-liða. – þea

Ætlar að veiða ETA-liða eftir upplausn

Mariano Rajoy, forsætisráðherra Spánar. NoRdIcphoToS/AFp

Jean-claude 
Juncker.

Elon  
Musk.

sJáVARÚtVEGuR Ofhleðsla báta er 
mjög alvarlegt mál og virðist vera 
allt of algeng. Rannsóknarnefnd 
samgönguslysa (RNSA) hvetur fjöl-
miðla, samfélagsmiðla og aðra til að 
hætta því að upphefja slíka háttsemi 
sem hetjudáð eða afrek.

Þetta kemur fram í áliti nefndar-
innar í kjölfar athugunar á atviki 
sem varðar bátinn Vin SH34. Í 
febrúar 2016 landaði báturinn, sem 

hafði verið á línu, í Grundarfirði átta 
tonnum af afla og var „birt opinber 
frétt um það sem ákveðið afrek“. Á 
fundi nefndarinnar fyrir tveimur 
árum var rætt um ofhleðslu báta og 
tekin ákvörðun um að taka málið til 
skoðunar þar sem stöðugleikagögn 
um bátinn bentu til að um mjög var-
hugaverða ofhleðslu hefði verið að 
ræða.

Samkvæmt tölum um löndun fyrir 

bátinn þennan dag reyndust átta 
tonn af afla vera um borð, sex tonn í 
lest bátsins og tvö tonn á þilfari hans. 
Umframþungi reyndist vera tæp 
fjögur tonn miðað við skráningu.

Báturinn hafði hins vegar verið 
lengdur árið 2010 án þess að Sigl-
ingastofnun hefði krafist nýrra 
stöðugleikaútreikninga. Ný halla-
prófun leiddi í ljós að yfirhleðsla í 
þetta skipti var 5.490 kíló.

„RNSA telur að þó ekki hafi farið 
illa í þessu tilviki hafi verið fullt til-
efni til að rannsaka þennan atburð 
sem „sjóatvik“ eins og þau eru skil-
greind í lögum […] Háttsemin stofn-
aði í hættu öryggi skipsins og áhafn-
ar,“ segir í skýrslunni. „Nefndin 
hvetur skipstjórnendur til að kynna 
sér burðargetu og stöðugleika báta 
sinna, virða það og tryggja öryggi 
skipa og áhafnar sinnar.“ – jóe 

Rannsóknarnefnd segir vafasamt að upphefja ofhleðslu báta

ofhleðsla báta er engin hetjudáð.
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LEIKUR KATRÍNAR
AÐ ELDINUM

EIGUM VIÐ AÐ LÁTA RÍKISSTJÓRNINA HÆTTA HAGSMUNUM
ÞJÓÐARINNAR FYRIR VAFASAMA HAGSMUNI EINS FYRIRTÆKIS?

Segjum NEI við hvalveiðum! Segðu NEI með okkur!
Undirskriftalisti á is.petitions24.com
Jarðarvinir eru á Facebook! Þinn stuðningur skiptir mál!

Hörð viðbrögð um allan heim
Ferðamenn og aðrir neytendur taka stefnu í náttúru-
verndarmálum æ oftar með í reikninginn þegar þeir 
ákveða hvert þeir fara og hvert þeir beina viðskiptum 
sínum auk þess sem þeir eru duglegir að við að deila 
skoðunum sínum.

Alþjóðasamþykktir
Alþjóðahvalveiðiráðið bannaði hvalveiðar með öllu árið 
1986. Nú eiga 190 þjóðir aðild að CITES samningnum sem 
kveður á um algert bann við kaupum, sölu og flutningi 
allra hvalaafurða. Það er hvergi hægt að selja þær lengur.

7% af kvóta náðist - takmörkuð verðmæti
Aðeins náðist að veiða 7% af kvótanum árið 2017 eða 17 
hrefnur af 269 dýra kvóta. Hrefnan virðist nú forðast 
veiðilendur hvalveiðiskipa við Ísland. Verðmæti aflans var 
aðeins 17 milljónir. 

Háþróuð spendýr
Nú standa fyrir dyrum veiðar á allt að 209 langreyðum. 
Langreyðurin er háþróað spendýr sem líkja má við fíl á 
landi. Næst stærst allra núlifandi dýra og lifir í 90-100 ár.

Brota-brot af tekjum af hvalaskoðun
15 fyrirtæki hafa tekjur af hvalaskoðun, samtals um 5 
milljarða. „Verðmæti“ aflans eru því aðeins um 0.3% af 
tekjum af hvalaskoðun. Þá eru ótaldar aðrar tekjur af 
komu útlendinganna.

5% minnkun þýðir 25 milljarða tap
Ef aðeins 5% af ferðamönnum settu hvalveiðar fyrir sig við 
val á ákvörðunarstað yrðu landsmenn af 25 milljörðum. Er 
þetta áhættunnar virði?

0.003% af ferðamannaiðnaðinum
Í samanburði við 500 milljarða tekjur ferðaman-
naiðnaðarins eru „tekjur“ af hvalveiðum aðeins um 
0,003%. Er hægt að réttlæta þessar veiðar árið 2018 á 
tímum samfélagsmiðla? 

Íslenskar vörur úr hillum verslana
Íslenskar voru fjarlægðar úr hillum í verslana Whole 
Food í Bandaríkjunum og fleiri stórmarkaða vegna 
hvalveiða íslendinga.

ÞESSI AUGLÝSING ER KOSTUÐ AF JARÐARVINUM



urinn sig af því að vilja lækka skatta 
en raunin er í Árborg að skattar 
og álögur á bæjarbúa hækka með 
hverju árinu. Því þarf að laga þau 
mál. Einnig þarf að gera gangskör í 
fráveitumálum,“ segir Tómas.

Oddviti Framsóknarmanna, Helgi 
S. Haraldsson, tekur í sama streng 
og Tómas þegar kemur að fráveitu-
málum. „Við viljum ekki dæla skólpi 
í Ölfusá. Við þurfum að ganga alla 
leið, hreinsa skólp og dæla því svo 
út í sjó. Fráveitumálin munu skipta 
miklu máli í komandi kosningum,“ 
segir Helgi.

Sigurjón Guðmundsson, odd-
viti framboðsins Áfram Árborg, 
vill einnig leggja áherslu á dag-
vistunarmál. „Við þurfum að sam-

rýma dagvistun við þarfir íbúa og 
atvinnulífs, lengja leikskólatímann 
sem foreldrum stendur til boða og 
gera kerfið sveigjanlegra. Einnig eru 
leikskólagjöld með því hæsta sem 
gerist og það þurfum við að bæta,“ 
segir Sigurjón.

Eggert Valur Guðmundsson hjá 
Samfylkingu segir miðbæjarskipu-
lagið verða fyrirferðarmikið í barátt-
unni. „Við erum á móti skipulaginu 
og höfum verið það frá upphafi. Við 
lögðum til formlega að leyfa íbúum 
að kjósa um málið en það var fellt af 
meirihlutanum og Framsókn. Einn-
ig þurfum við að huga að innviðum 
bæjarins því fólksfjölgunin er hröð 
í Árborg og við þurfum að tryggja 
þjónustu við bæjarbúa.“

Samfylking
1. Eggert Valur Guðmundsson, bæjarfulltrúi
2. Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi
3. Klara Öfjörð, grunnskólakennari
4. Viktor S. Pálsson, lögfræðingur

Sjálfstæðisflokkur
1. Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi
2. Brynhildur Jónsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi
3. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi
4. Ari Björn Thorarensen, bæjarfulltrúi

Vinstri græn
1. Halldór Pétur Þorsteinsson, verkfræðingur
2. Anna Jóna Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur
3.  Sigurður Torfi Sigurðsson,  

sjálfstæður atvinnurekandi
4.  Guðbjörg Eva Guðbjartsdóttir,  

ferðamálafræðingur

Framsókn og óháðir
1. Helgi S. Haraldsson, bæjarfulltrúi
2. Sólveig Þorvaldsdóttir, verkfræðingur
3. Guðbjörg Jónsdóttir, verkefnastjóri 
4. Gunnar Rafn Borgþórsson, knattspyrnuþjálfari

Áfram Árborg
1. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, jarðfræðingur
2. Álfheiður Eymarsdóttir, stjórnmálafræðingur
3. Sigurður Ágúst Hreggviðsson, öryrki
4.  Guðfinna Gunnarsdóttir, 

framhaldsskólakennari

Miðflokkurinn
1.  Tómas Ellert Tómasson, byggingarverkfræð-

ingur og verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg
2.  Guðrún Jóhannsdóttir, viðskiptafræðingur og 

fv. sveitarstjórnarfulltrúi í Dalabyggð
3.  Solveig Pálmadóttir, BS í viðskiptalögfræði og 

hársnyrtimeistari
4. Ari Már Ólafsson, húsasmíðameistari

Úrslit sveitarstjórnar-
kosninga 2014

Framsóknar-
flokkurinn 
1 fulltrúi

Sjálfstæðis-
flokkurinn 
5 fulltrúar 

Samfylkingin 
2 fulltrúar 
Björt framtíð  
1 fulltrúi 

Vinstri græn 
0 fulltrúar 

14,9%

4,3%

19,1%

51,0%

10,6%

Könnun 3. maí 

11,7%

8,3%

11,3%

12,1%

13,9%

29,6%

13,2%

Íbúar í Árborg
1. janúar 2014

7.889
1. janúar 2018

8.995

 
Skuldir á  
hvern íbúa
1.282.329 kr.
Skuldahlutfall 
árið 2014
160%
Skuldahlutfall 
nú*
142%

*Skv. síðasta sam-
þykkta ársreikningi

Árborg  Sjálfstæðisflokkurinn 
myndi missa meirihluta sinn í 
Árborg ef kosið væri nú. Þetta sýna 
niðurstöður nýrrar könnunar sem 
Fréttablaðið og frettabladid.is hafa 
gert.

Sjálfstæðisflokkurinn fengi tæp 
30 prósent. Hann er þó langstærsti 
flokkurinn í sveitarfélaginu. Mið-
flokkurinn og VG yrðu næstir Sjálf-
stæðisflokknum, Miðflokkurinn 
með tæplega 14 prósenta fylgi en 
VG með rúmlega 13 prósent. Sam-
fylkingin fengi svo rúmlega 12 pró-
sent, Áfram Árborg, sem er kosn-
ingabandalag Pírata, Viðreisnar og 
óháðra, fengi tæplega tólf prósent 
og Framsókn og óháðir fengju rúm 8 
prósent. Öll fyrrgreind stjórnmála-
öfl hafa tilkynnt framboð í sveitar-
stjórnarkosningunum sem fram fara 
26. maí næstkomandi. Svarendur 
Fréttablaðsins nefna hins vegar 
einnig fjölmörg önnur framboð 
sem þeir gætu hugsað sér að kjósa 
og fengju þau samanlagt rúmlega 
ellefu prósenta fylgi.

Fengi Sjálfstæðisflokkurinn 30 
prósent greiddra atkvæða myndi 
það skila honum fjórum bæjarfull-
trúum af níu í bæjarstjórn. Mið-
flokkurinn, VG, Samfylkingin og 
Framsókn og óháðir myndu fá einn 
mann hver. Áfram Árborg, sem er 
kosningabandalag Viðreisnar og 
Pírata, myndi líka fá einn mann. 
Það yrði talsvert breytt staða frá 
kosningunum 2014, þegar Sjálf-
stæðisflokkurinn fékk kjörna fimm 
menn og hreinan meirihluta. Sam-
fylkingin fékk tvo menn kjörna, 
Framsókn fékk einn mann og Björt 
framtíð einn mann.

VG fékk ekki kjörinn fulltrúa í 
kosningunum 2014 og því kæmi 
fulltrúi flokksins nýr inn í sveitar-
stjórnina núna, eins og fulltrúi Mið-
flokksins.

Miðbæjarskipulagið á Selfossi og 
fráveitumál sveitarfélagsins munu 
verða í brennidepli í komandi kosn-
ingabaráttu 

Ásta Stefánsdóttir, bæjarstjóri 
sveitarfélagsins, situr í fimmta sæti 
á lista Sjálfstæðisflokksins og leggur 
störf meirihlutans glöð í dóm kjós-
enda.

„Það hefur gengið afar vel í Árborg 

Sjálfstæðismenn freista þess að ná 
meirihluta þriðja kjörtímabilið í röð
Sjálfstæðismenn fara með hreinan meirihluta í bæjarstjórn Árborgar og freista þess að halda honum þriðja kjörtímabilið í röð.  
Ný könnun sýnir að róðurinn gæti orði þungur, þótt flokkurinn sé með mesta fylgið í bænum. Staða Miðflokksins og VG er sterk. 

á þessu kjörtímabili. Hvert sem litið 
er yfir sviðið eru jákvæð merki. Það 
hefur aldrei verið jafn mikið byggt 
og á þessu kjörtímabili og aldrei 
hafa fleiri flutt til sveitarfélagsins. 
Umsvifin hafa því aldrei verið jafn 
mikil og einmitt núna. Á sama tíma 
hefur gengið vel í rekstri sveitar-
félagsins og skuldir lækkað hratt. Ég 
er því mjög ánægð með störf okkar 
og það er blómlegt í Árborg,“ segir 
Ásta. „Á sama tíma höfum við bætt 
þjónustuna, sér í lagi við börn og 
eldri borgara.“

Tómas Ellert Tómasson, odd-
viti Miðflokksins, er á öndverðum 
meiði. Hann segir stjórnsýslu bæjar-

ins við gerð miðbæjarskipulags ekki 
upp á marga fiska og segir tímabært 
að skipta um meirihluta í Árborg. 
„Mikilvægasta verkefnið er að koma 
meirihluta Sjálfstæðisflokksins frá 
völdum. Á tyllidögum stærir flokk-

Sjálfstæðisflokkurinn er langstærsti flokkurinn í Árborg, samkvæmt  nýrri könnun. Helstu kosningamálin eru miðbæjarskipulag og svo frárennslismál. FréttaBlaðið/pjetur

6
stjórnmálaöfl hafa nú þegar 
tilkynnt framboð í sveitar-
stjórnarkosningum í Árborg 
þann 26. maí.

Framsókn 
1 fulltrúi
Mið- 
flokkurinn 
1 fulltrúi
Samfylking 
1 fulltrúi

Sjálfstæðis-
flokkurinn 
4 fulltrúi

VG 
1 fulltrúi

Áfram Árborg 
1 fulltrúi

aðrir flokkar

Aðferðafræðin
Hringt var í 669 manns með lögheimili í Árborg þar til náðist í 605 sam-
kvæmt lagskiptu úrtaki 3. maí. Svarhlutfallið var 90,4 prósent. Þátt-
takendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust 
jafnt eftir kyni, og hlutfallslega eftir aldri. Spurt var: Hvaða lista myndir 
þú kjósa ef gengið yrði til sveitarstjórnarkosninga í dag? Ef ekki fékkst 
svar var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki fékkst 
svar var spurt: Er líklegra að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða 
einhvern annan flokk? Alls tók 48,1 prósent þeirra sem náðist í afstöðu 
til spurningarinnar. Þá voru 13,3 prósent sem sögðust ekki ætla að kjósa 
eða ætla að skila auðu, 25,8 prósent sögðust óákveðin og 12,9 prósent 
vildu ekki svara spurningunni.

Sveinn 
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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Dan Cake

  
Kökur fyrir öll tilefni 

verð frá 263 kr/pk

Verð áður 329

  
Kex smiðju snúðar

  
Góðir með kaffinu 

316 kr/pk

Verð áður 395

 
Heill ferskur kjúklingur 100%
 

764 kr/kg

Verð áður 899 kr/kg

 
Kjúklingabringur 100%

 

2.039 kr/kg

Verð áður 2.399 kr/kg

15% 
afsláttur

  
Kellogs morgunkorn

  
Star Wars og Chrunchy Nut 

Verð frá 459 kr/pk

  
Krispy Kreme kaffi

  
Hin fullkomna kaffiblanda. 100% Arabica. 

Baunir og malað. Framleitt af Te & Kaffi 

998 kr/pk

NÝJUNG TILBOÐ TILBOÐ

NÝJUNG

KASSATILBOÐ

15% 
afsláttur

  
Nocco Caribbean

  
24 stk í kassa. 105 mg og 180 mg 

5.900 kr/ks

Verð áður 7.176

 
Smash Style

 
2 x 120 g

 

559 kr/pk

Verð áður 699

 
2 x 100 g

 

479 kr/pk

Verð áður 599

 
2 x 140 g

 

639 kr/pk

Verð áður 799

 
Sósur sem gera góðan 

borgara betri
 

349 kr/stk

 
Stokes Burger Relish

 

599 kr/stk

 
Grillæri Hagkaups

 

1.999 kr/kg

Verð áður 2.499 kr/kg

20% 
afsláttur

Ferskar kryddjurtir

NÝJUNG  
Oumph! pizzur

  
Grilled Style og Italian Style 

1.049 kr/stk

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

  
Oatly

  
iKaffe og iMat Fraiche 

Verð frá 289 kr/stk

VEGAN VEGAN
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Frá degi til dags
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Halldór

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

 

Byltingar-
sinnar, sem 
eru á góðri 
leið með að 
yfirtaka 
verkalýðs-
hreyfinguna, 
vilja núna 
hverfa aftur 
til gamla 
tímans.

 

Þá kallar 
síaukinn 
umferðar-
þungi á 
nýbyggingu 
og endur-
nýjun vega og 
nýjar leiðir í 
gjaldtöku á 
einstaka 
framkvæmd-
um.

Ríkisstjórnin vill hraða uppbyggingu í vega-
málum til að tryggja umferðaröryggi vegfar- 
 enda og treysta fjölbreytt atvinnulíf um land 

allt. Ríkisstjórnin samþykkti því að fjórir milljarðar 
króna færu aukalega núna strax til brýnna vegafram-
kvæmda.

Með auknu fjármagni er hægt að setja aukinn kraft 
í yfirlagnir á vegum, malbik, viðhald malarvega, 
styrkingar og ýmsar endurbætur. Með auknu fjár-
magni er hægt að flýta mikilvægum vegabótum um 
land allt sem ella hefðu þurft að bíða, t.d. á Grinda-
víkurvegi og Borgarfjarðarvegi. Með auknu fjármagni 
fær Vegagerðin svigrúm til að forgangsraða og ráð-
stafa því fjármagni sem er til reiðu og leggja áherslu á 
fjölda brýnna verkefna sem setið hafa á hakanum og 
eru tilbúin til framkvæmda strax.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á 
um að við forgangsröðun í vegamálum verði litið til 
ólíkrar stöðu svæða, ferðaþjónustu og öryggissjónar-
miða. Umtalsverða aukningu á fjármagni má sjá í 
fjármálaáætlun til næstu ára, eða 16,5 milljarða.

Þá kallar síaukinn umferðarþungi á nýbyggingu og 
endurnýjun vega og nýjar leiðir í gjaldtöku á einstaka 
framkvæmdum. Margar brýnar framkvæmdir bíða 
og eru aðkallandi. Í samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytinu er unnið að því að skoða hvaða leiðir 
hægt sé að fara, t.d. með því að stofna félög um gerð 
einstakra mannvirkja og taka upp afnotagjöld. Sem 
dæmi má nefna leiðir á hringveginum þar sem öku-
menn hafa þann valkost að aka aðrar leiðir og eru því 
ekki bundnir af því að greiða gjöldin. Valið stæði þá á 
milli nýju leiðarinnar og þeirrar gömlu. Í þeirri sviðs-
mynd má hugsa sér nýja brú yfir Ölfusá, nýjan veg 
um Mýrdal og göng í gegnum Reynisfjall, sem myndi 
færa umferð frá byggðinni í Vík, nýjan veg um Öxi og 
nýja leið um Sundabraut. Til vegaframkvæmda gætu 
því runnið allt að 150 milljarðar á næstu fimm til sex 
árum.

Milljarðar til 
vegaframkvæmda

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
samgöngu- og 
sveitarstjórnar-
ráðherra 

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433
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Formaður VR boðar átök. Verði ekki komið til 
móts við kröfur um viðamiklar kerfisbreytingar 
í þágu launafólks, hvað svo sem það þýðir, í 
komandi kjarasamningum kemur til skæruað-
gerða á vinnumarkaði. Smærri hópar verða sendir 

í verkföll í þeim tilgangi að loka þurfi meðal annars stofn-
unum, hætta uppskipun og þannig lama mikilvæga starf-
semi í samfélaginu. Er meirihluti félagsmanna VR, samtaka 
sem telja um 30 þúsund manns í hinum ólíkustu stéttum, 
líklegur til að taka undir með herskáum málflutningi for-
mannsins? Um það má stórlega efast. Flest skynsamt fólk, 
með sæmilega jarðtengingu, gerir sér grein fyrir því að 
leiðin til að bæta kjör almennings verður ekki farin með 
því að efna til átaka við stjórnvöld og atvinnurekendur – 
byggt á óraunhæfum kröfum sem engin samstaða er um og 
öllum má vera ljóst að verða aldrei samþykktar.

Það er staðreynd að kaupmáttur íslensks launafólks 
hefur aldrei verið meiri. Tugprósenta launahækkanir á 
síðustu árum hafa skilað sér í raunverulegum kjarabótum 
sem allir hópar hafa notið góðs af. Ólíkt því sem stundum 
er haldið fram fer því fjarri að ójöfnuður launa sé sjálfstætt 
vandamál enda er tekjudreifing óvíða jafnari en hér á 
landi. Um þetta er óþarfi að deila. Laun á Íslandi eru orðin 
þau næsthæstu á meðal OECD-ríkja og mælt í erlendri 
mynt hefur kaupmátturinn tvöfaldast frá 2010. Þótt þessar 
hagtölur sýni að þorri almennings hefur ekki farið varhluta 
af hinum mikla uppgangi þá skal ekki gert lítið úr því að 
sumir telja sig hafa setið eftir. Við þeirri stöðu verður ekki 
brugðist með glórulausum launahækkunum í komandi 
kjarasamningum, sem engin innstæða er fyrir og myndu 
hleypa af stað verðbólgunni, heldur einkum markvissum 
aðgerðum til að leysa framboðsvandann á fasteigna- og 
leigumarkaði. Það mun hins vegar taka tíma.

Hin hliðin á launaþróun síðustu ára birtist í versnandi 
samkeppnisskilyrðum helstu útflutningsgreina landsins, 
þeim hinum sömu og standa undir verðmætasköpun í 
hagkerfinu. Það eru nefnilega blikur á lofti. Hagvöxtur er 
tekinn að minnka hraðar en reikna hefði mátt með sam-
hliða því að mjög hefur dregið úr fjölgun ferðamanna til 
landsins. Rekstrarumhverfi ferðaþjónustunnar, þeirrar 
atvinnugreinar sem skapar orðið nærri 600 milljarða á 
ári í gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið, hefur versnað til 
muna og fram undan er tími hagræðingar og samþjöpp-
unar. Flest útflutningsfyrirtæki eru í þröngri stöðu eftir 
linnulausa gengisstyrkingu og miklar nafnlaunahækkanir. 
Lengra verður ekki haldið á sömu braut.

Formaður ASÍ benti á hið augljósa í vikunni. Með 
þjóðarsáttinni 1990 urðu kaflaskil í kjarabaráttunni. Í 
stað þess að knýja á um tugprósenta launahækkanir á 
ári, líkt og einkenndi áratugina þar á undan og leiddi 
aðeins til gengisfellinga og óðaverðbólgu, fór verkalýðs-
hreyfingin að leggja áherslu á hægfara umbætur með það 
að markmiði að tryggja launafólki réttmæta hlutdeild 
í verðmætasköpuninni, eftir því sem aðstæður leyfðu í 
hagkerfinu hverju sinni. Sú leið hefur reynst vel. Verðbólga 
hefur almennt haldist lág og lífskjör batnað meira en áður 
hefur þekkst. Byltingarsinnar, sem eru á góðri leið með að 
yfirtaka verkalýðshreyfinguna, vilja núna hverfa aftur til 
gamla tímans. Allir vita hvaða afleiðingar það mun hafa. 
Þeir mega ekki komast upp með það.

Gamla leiðin

Dýr niðurlæging
Hæstiréttur sýknaði í gær 
Sig mund Erni Rúnarsson 
í meiðyrðamáli sem Guð-
mundur Spartakus höfðaði á 
hendur honum vegna fréttar 
Hringbrautar um að Spartakus 
væri „íslenskur eiturbarón í 
 S-Ameríku“. Hringbraut vitnaði 
þar í frétt RÚV sem kaus að losa 
sig undan kröfu Spartakusar 
með greiðslu 2,5 milljóna króna. 
Afleit meðferð á almannafé í 
ljósi dómsins. Atli Már Gylfason 
blaðamaður nuddar RÚV upp úr 
fjárfestingunni á Facebook: „Þarf 
ekki að fara fram rannsókn á því 
hvernig þetta kom til? Lögmaður 
Guðmundar staðhæfði það einn-
ig að það hafi verið RÚV sem 
hafi viljað að trúnaður lægi yfir 
þessari hlægilegu dómssátt.“

Málskostnaður í boði RÚV
Varla þarf að rengja það sem Atli 
Már hefur eftir Vilhjálmi H. Vil-
hjálmssyni, lögmanni Spart ak-
usar, sem gerir þá niðurlægingu 
RÚV enn meiri, hafi virkilega 
verið pukrast með sáttagreiðsl-
una að kröfu almannaútvarpsins. 
Blaðamaðurinn Kristinn Hrafns-
son fagnaði dómnum og máls-
kostnaði sem féll á Spartakus og 
lét þess getið að dómurinn féll á 
alþjóðlegum degi fjölmiðlafrelsis. 
„Hann á þá enn dálítið eftir af 
þessum 2,5 milljónum króna sem 
RUV greiddi honum í undar-
legri sáttargjörð sem blaðamenn 
keppast um að þegja yfir.“ 
thorarinn@frettabladid.is

4 .  m a í  2 0 1 8   F Ö S T U D a G U R14 S k o ð U n   ∙   F R É T T a B L a ð i ð

SKOÐUN



ÁHEYRNARPRUFUR FYRIR SÖNGLEIKINN  

KABARETT
Söngleikurinn Kabarett verður stór-
sýning Menningarfélags Akureyrar 
dagskrárárið 2018-2019. Þar sameinast 
Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands og Menningarhúsið Hof um 
að frumsýna þennan vinsæla söngleik í 
Samkomuhúsinu á Akureyri í október.

Leik- og söngprufur verða haldnar í Kaldalóni í 
Hörpu þann 10. maí kl. 10 og í Samkomuhúsinu 
á Akureyri þann 14. maí kl. 14.

Nánari upplýsingar og skráningu í áheyrna- 
prufurnar má finna á vefsíðu Menningarfélags 
Akureyrar: www.mak.is

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is
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FÖSTUDAGUR 4. MAÍ 2018

MÁLMSUÐU-
DAGURINN

IÐAN fræðslusetur heldur málmsuðudaginn í samstarfi við Málmsuðufélag 
Íslands. Boðið verður upp á fyrirlestra um nýjungar í málmsuðu.

Einnig verða íslenskir birgjar suðuvélaframleiðanda með kynningu  
og sýningu á helstu nýjungum í málmsuðu. 

Málmsuðudagurinn verður haldinn í húsnæði IÐUNNAR 
fræðsluseturs,  að Vatnagörðum 20 og er dagskrá frá kl. 10.00 - 16.00.

Þegar verkfræðingarnir 
og uppfinningafólkið í 
Kísildalnum í Kaliforníu fá 

snjalla hugmynd þá þarf gjarnan 
að byrja á því að afla fjármagns. 
Fjárfestingarfyrirtækin fá tugi 
og hundruð kynninga á hverjum 
degi. Flestar þeirra lenda beint 
í ruslinu, en þær allra bestu 
eru grannskoðaðar eftir öllum 
kúnstarinnar reglum. Hvert 
einasta smáatriði er gaumgæft og 
gagnrýnt, og stór hópur greindra 
og gáfaðra sérfræðinga liggur 
yfir hugmyndunum vikum og 
mánuðum saman áður en tekin 
er ákvörðun um hvort styðja eigi 
frumkvöðlana.

Um leið og einn nafntogaður 
fjárfestingarsjóður hefur sam-
þykkt að fjárfesta í verkefni eða 
fyrirtæki þá má segja að allar dyr 
uppljúkist skyndilega. Frægustu 
fjárfestarnir búa yfir slíku segul-
magni að um leið og einn þeirra 
ákveður að „veðja á“ hugmynd og 
frumkvöðul, þá raða allir hinir sér 
upp í biðröð til þess að dæla sínu 
eigin fjármagni í sama farveg.

Djúsí hugmynd
Þetta fattaði Doug Evans. Evans 
hafði lengi verið mikill áhuga-
maður um ávaxtasafa. Svo mikill 
að hann stofnaði fyrir nokkrum 
árum fyrirtæki sem framleiddi 
hinn fullkomna ávaxtasafa. 
Djúsinn gerði hann úr 100% líf-
rænum efnum; það gat ekki verið 
öðruvísi því Doug finnur það 
strax á bragðinu ef svo mikið sem 
ein ólífræn appelsínuarða villist 
ofan í safann hans. Hann er líka 
veganisti og gengur um í hamp-
klæðnaði. Og svo er hann hug-
sjónamaður sem vildi helst ekki 
græða á hugsjónastarfinu þannig 
að hann missti fljótlega stjórn á 
rekstrinum og lenti í slíkum vand-
ræðum að hann þurfti að selja 
reksturinn á slikk.

En Doug var ekki af baki dott-
inn. Hann var með hugmynd—og 
hugmyndin var Juicero; nettengd 
djúsvél sem framkallaði svo mik-
inn þrýsting að það hefði verið 
hægt að pakka þýskum fólksbíl í 
frumeindir sínar ef hann kæmist 
inn í vélina. Þannig—og aðeins 
þannig—var hægt að framkalla í 
neysluhæfu formi hinn fullkomna 
ávaxtadjús.

Kaliforníudraumur
Doug flutti til Kaliforníu og settist 
að í verslunarmiðstöð á Sand Hill 
Road, þar sem frægustu fjárfest-
ingarsjóðirnir eru með skrifstofur. 
Þar predikaði hann boðskap sinn 
og það þurfti bara einn að bíta á 
agnið.

Og þvílíkur stórlax sem beit. 
Einn meðeigandi Kleiner Perkins 
Caulfield & Byers tók að trúa á 
djúsinn og þambaði hugmyndina 
hráa eins og lífrænan granatepla-
safa. Og fyrst hugmyndin var nógu 
góð fyrir Kleiner Perkins þá hlaut 
hún að vera nógu góð fyrir aðra 
fjárfesta í hverfinu. Hver heilvita 
maður hlaut að sjá tækifærið—
allir hlutu að vera sammála um 
það.

Fyrst voru settar 16,5 milljónir 
dala í áframhaldandi þróun á hug-
myndinni og vörunni. Það dugði 
skammt því nokkrum misserum 
seinna dældu hinir þolinmóðu og 
djúsþyrstu fjárfestar 70 milljón 
dölum til viðbótar ofan í blandar-
ann. Og eftir því sem hugmyndin 
át meiri peninga, þeim mun sann-
færðari urðu fjármálamennirnir. 
Tækifærið var of gott til að láta 
það líða fyrir fjárskort þannig að 
þeir nurluðu saman 28 milljónum 
til viðbótar. Í þetta ævintýri fóru 
sem sagt meira en 11 milljarðar 
íslenskra króna.

Flókinn djús
Og enginn bilaði í trúnni, þótt 
sumir hafi kannski bilast í henni. 
Allir þessir peningar voru notaðir 
til þess að smíða það sem hlýtur 
að vera háþróaðasta heimilis-
tæki veraldarsögunnar. Sam-
kvæmt lýsingum framleiðandans 
er djúsvélin gerð úr þvílíkum 
hágæðaefnum að ætla mætti að 
þeim væri ætlað að standast álag 
geimferðar frekar en djúsgerðar. 
Einn fjárfestirinn, sem hafði líka 
fjárfest í sjálfkeyrandi bílum sagði 
við New York Times að Juicero 
væri flóknasta fyrirbæri sem hann 
hefði komist í tæri við.

Djúsinn sjálfur var bara 
toppurinn á ísjakanum. Tilgangur 
vélarinnar er að kreista sérstaka 
ávaxtapoka sem innihéldu listi-
lega niðurskorna lífræna hágæða-
ávexti—en til þess að ná réttu 
bragði og áferð þurfti vélin að 
framkalla gríðarlegan þrýsting. Og 
ekki nóg með það. Innan í vélinni 
er nettengdur strikamerkjalesari 
sem sendir skilaboð á miðlægan 
gagnagrunn og kemur í veg fyrir 
að útrunnir eða skemmdir djús-
pokar verði kreistir í safann. Og til 
þess að vernda hagsmuni djús-
drykkjumannsins býr Juicero yfir 

Sagan af djúsinum dýra
þeim bráðnauðsynlega öryggis-
ventli að ómögulegt er að kveikja 
á vélinni ef internetið á heimilinu 
liggur niðri. Þvílík þægindi.

Tilgangslausa tækniundrið
Og verðið. Maður minn, minnstu 
ekki á það. Hvað værir þú, lesandi 
góður, tilbúinn til þess að borga 
fyrir nettengt tæki sem kreistir 
lífrænan djús ofan í glas með 
þrýstingi sem gæti framkallað 

demant úr kolamola og tryggir 
þar að auki að djúsinn sé aldrei 
súr? 700 þúsund? Milljón? Tvær? 
Nei—ekki aldeilis. Juicero var sett 
á markað fyrir skitna 699 Banda-
ríkjadali—ríflega sjötíu þúsund 
íslenskar krónur.

En svo komust blaðamenn í 
málið og einn þeirra álpaðist til 
þess að prófa að kreista djús-
pokann með höndunum í staðinn 
fyrir að setja hann ofan í djúsvél-

ina dýru—og í ljós kom að meiri 
kraftur var í vélritunarputtum 
blaðamannsins heldur en hinu 
flókna og kraftmikla heimilis-
tæki.

Eftir það sannfærðust allir 
umsvifalaust um að Juicero hafi 
alls ekki verið frábær hugmynd 
heldur einmitt alveg ömurleg, 
eins og hver heilvita maður hlaut 
að hafa séð strax í upphafi. Og 
allir voru sammála um það.

Í dag
Þórlindur  
Kjartansson

Og eftir því sem hugmyndin 
át meiri peninga, þeim mun 
sannfærðari urðu fjármála-
mennirnir. Tækifærið var of 
gott til að láta það líða fyrir 
fjárskort þannig að þeir nurl-
uðu saman 28 milljónum 
til viðbótar. Í þetta ævintýri 
fóru sem sagt meira en 11 
milljarðar íslenskra króna.

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu 
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 
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UNDAN-
ÚRSLIT
KARLA

ÍBV - HAUKAR lau. 5. maí  kl. 17:00  Vestmannaeyjar

FH - SELFOSS lau. 5. maí  kl. 19:30  Kaplakriki

HAUKAR - ÍBV mið. 9. maí  kl. 18:00  Schenkerhöllin

SELFOSS - FH mið. 9. maí  kl. 20:00 Selfoss

#olisdeildin

Breiðablik hóf Pepsi-deild kvenna í knattspyrnu með stórsigri

Agla María á skotskónum. Agla María Albertsdóttir skoraði eitt marka Breiðabliks og átti stóran þátt í öðru marki þegar liðið vann 6-2 sigur gegn 
hennar gömlu liðsfélögum í Stjörnunni í fyrstu umferð Pepsi-deildar kvenna í knattspyrnu á Samsung-vellinum í gærkvöldi.  Fréttablaðið/Ernir

Fótbolti Virgil van Dijk var dýr-
asti miðvörður heims þegar Liver-
pool greiddi 75 milljónir punda 
fyrir hann í janúar en hann hefur 
átt stóran þátt í leið Liverpool að 
úrslitaleiknum þar sem liðið mætir 
ríkjandi meisturum Real Madrid 
í Kænugarði þann 26. maí næst-
komandi. 

Er þetta í fyrsta sinn í ellefu ár 
sem Liverpool kemst í úrslita-
leikinn en í þriðja sinn á síðustu 
þrettán  árum. Hefðin er öllu 
meiri Madrídarmegin, Real 
varð fyrsta liðið til að verja 
titilinn í Meistaradeild-
inni í fyrra og getur 
endurtekið leikinn 
í lok maí og unnið 
með því 13. Meist-
aradeildartitil 
sinn og um leið 
þriðja titilinn í 
röð.

E r  R e a l 
Madrid sigur-
sælasta félagið 
í  keppninni 
með tólf titla, 
sem er fimm 
titla forskot 
á AC Milan 
en Barce-
lona, Bayern 
M ü n c h e n 
og Liverpool 
hafa öll unnið 

keppnina fimm sinnum.
Hollenski miðvörðurinn virtist 

vera orðinn fastagestur á Íslandi 
sumarið 2015 þegar Celtic dróst 
gegn Stjörnunni í undankeppni 
Meistaradeildarinnar. Var það í 

þriðja sinn sem hann 
kom til Íslands á 

átján mánuðum, 
tvisvar með Cel-
tic og  svo með 
h o l -

lenska lands-
liðinu í leik gegn Íslandi. 
Lék van Dijk allan leik-

inn er Celtic vann 4-1 
sigur á Stjörnunni í 
Garðabænum þó að 

Garðbæingar hafi komist 
yfir snemma leiks. 

Aðeins mánuði síðar féll 
Celtic úr leik í undankeppni 

Meistaradeildarinnar og þá 
stökk sá hollenski frá borði. 

Greiddi Southampton þrettán  
milljónir punda fyrir hann og var 

hann frábær með liðinu næstu 
tvö árin þar til Liverpool kallaði. 
Það reyndist leiðindamál, van 

Dijk neitaði að æfa en Southamp-
ton gaf sig ekki og hótaði Liverpool 
málsókn ef liðið myndi hafa aftur 

samband við 
miðvörðinn.
Hálfu ári síðar 

rættist draumur 
Hollendingsins og hann gekk til 

liðs við Liverpool en varð um leið 
dýrasti varnarmaður allra tíma. 
Fékk hann draumabyrjun með 
sigurmarki gegn erkifjendunum 
í Everton, var kippt aftur niður á 
jörðina með misjafnri frammi-
stöðu næstu vikurnar en er núna 
á leiðinni í stærsta leik ársins með 
nýja félaginu sínu.

Van Dijk viðurkenndi í við-
tölum eftir leikinn í Róma-
borg að hlutirnir væru að gerast 
aðeins fyrr en hann bjóst við. 
„Þegar ég kom hingað vonaðist ég 
auðvitað eftir því besta, sérstaklega 
þegar við vorum komnir upp úr 
riðlinum, en það er gríni líkast að 
komast beint í úrslitaleikinn. Það 
er ekki hægt að lýsa þessari tilfinn-
ingu, þetta var ótrúlegt.“
kristinnpall@frettabladid.is

Frá Garðabænum til 
Kænugarðs á mettíma
Virgil van Dijk og félagar í Liverpool eru komnir í úrslit Meistaradeildarinnar 
gegn Real Madrid. Aðeins þrjú ár eru síðan Van Dijk mætti með Celtic til Íslands 
annað árið í röð til að mæta íslensku liði í undankeppni Meistaradeildarinnar.

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

1.039
dagar eru á milli leikja van 
Dijks á Stjörnuvellinum og 
í úrslitum Meistaradeildar-
innar í Kænugarði.
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Sport
Stjarnan - breiðablik 2-6 
1-0 Lára K. Pedersen 20, 1-1 Ásgerður S. 
Baldursdóttir (sjálfsmark) (21.), 1-2 Áslaug 
M. Gunnlaugsdóttir (23.), 1-3 Agla M. 
Albertsdóttir (53.), 1-4 Berglind B. Þorvalds-
dóttir (63.), 1-5 Berglind B. Þorvaldsdóttir 
(81.), 1-6 Berglind B. Þorvaldsdóttir (83.), 
2-6 Harpa Þorsteinsdóttir (90.)

Nýjast
Pepsi-deild kvenna

Haukar - ÍbV 22-25 
Haukar: Brynjólfur Snær Brynjólfsson 11, 
Daníel Þór Ingason 5, Adam Haukur Baum-
ruk 2, Jón Þorbjörn Jóhannesson 1, Einar 
Pétur Pétursson 1, Hákon Daði Styrmisson 
1, Árni Þór Sigtryggsson 1.  
ÍbV: Theodór Sigurbjörnsson 5, Kári Krist-
ján Kristjánsson 5, Sigurbergur Sveinsson 
5, Róbert Aron Hostert 3, Andri Heimir 
Friðriksson 3, Dagur Arnarsson 2, Elliði Snær 
Viðarsson 1, Grétar Þór Eyþórsson 1.  
 
Staðan í einvígi liðanna er 2-0 fyrir ÍBV. Þriðji 
leikur liðanna fer fram í Vestmannaeyjum á 
laugardaginn kemur. 

Olís-deild karla, undanúrslit

atl. Madrid - arsenal 1-0 
1-0 Diego Costa (45.). 
 
Atlético Madrid vann samanlagt 2-1.

Evrópudeildin, undan úrslit, 
seinni leikir

Salzburg - Marseille 2-1 
1-0 Amadou Haidara (53.), 2-0 Bouna Sarr 
(sjálfsmark) (65.), 2-1 Rolando (116.). 
 
Marseille vann samanlagt 3-2.
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frá Innovation Living Denmark  
S V E F N S Ó F A R

FRODE
kr. 149.800 TURI

kr.  228.900
BÆJARLIND 14 - 16   KÓPAVOGUR   SÍMI  553 7100   WWW.LINAN.IS  

Ávextir í áskrift kosta um 550 kr.  
á mann á viku og fyrirhöfn  

fyrirtækisins er engin.

á viku
á starfsmann

www.avaxtabillinn.is
avaxtabillinn@avaxtabillinn.is  •  517 0110

Aðeins indriði gefur út aðra sólóplötu sína, sem nefnist ding ding, þann 18. maí næstkomandi. MynDir/anTOn brinK

Ákveðnari og 
þroskaðri listamaður
Önnur sólóplata Indriða Ingólfssonar kemur út 18. maí. Á plötunni segir Ind-
riði frá eigin lífi, en hann sækir innblástur sinn til þeirra staða sem hann hefur 
búið á og fólksins sem hann vinnur með. ➛2



Indriði segist hafa orðið fyrir miklum áhrifum af skiptináminu í Mexíkó og starfsnáminu í Berlín. Mynd/sIgtryggur arI

Indriði Ingólfsson er að fara 
að gefa út aðra sólóplötu sína, 
sem kallast ding ding, 18. maí 

næstkomandi. Indriði hefur gert 
alls kyns tónlist í gegnum tíðina 
en sólóefnið er rólegt rokk þar 
sem Indriði lítur inn á við og segir 
sögur úr eigin lífi. 

Indriði hefur mjög fjölbreyttan 
listabakgrunn og hefur bæði 
unnið með gjörningalista
mönnum og einu þekktasta tón
skáldi Íslands. Indriði hefur líka 
gerst víðförull og búið í Mexíkó, 
New York og Berlín, sem hefur 
haft mikil áhrif á tónlistarsköpun 
hans.

Indriði hefur gert tónlist í 
langan tíma. „Fyrsta alvöru verk
efnið var pönk hljómsveitin Muck, 
sem ég og Karl Torsten Ställborn 
stofnuðum þegar við vorum 16 
ára og var nýlega endurvakin eftir 
langt hlé,“ segir Indriði. „Við vor
um strax frekar drifnir og höfum 
gefið út þrjár plötur og nokkrar 
smáskífur og erum að klára aðra 
smáskífu núna.

Ég gaf út fyrstu sólóplötuna 
mína, Makril, árið 2016, en tók 
hana upp 2014. Það var dálítið 
langt ferli því ég setti allt á pásu 
til að flytja til Mexíkó í eitt ár fyrir 
skiptinám,“ segir Indriði. „Svo 
byrjaði ég að taka nýju plötuna 
upp fyrir ári. Hún var unnin miklu 
hraðar en sú fyrsta og var kannski 
aðeins ákveðnari.“

Fjölbreyttur listabakgrunnur
„Ég útskrifaðist úr myndlist frá 
Listaháskólanum og hef alltaf 
unnið í myndlist samhliða tónlist
inni og oft blandast þetta svolítið 
saman,“ segir Indriði. „Ég flutti svo 
til Berlínar til að fara í starfsnám 
hjá Jóhanni Jóhannssyni tón
skáldi. Það var frekar klikkað og 
mjög mikið álag, en líka rosalega 
skemmtilegur og lærdómsríkur 
tími. Þar var unnið myrkranna á 
milli, enda var verið að vinna tón
list fyrir tvær stórar Hollywood
myndir á sama tíma. Ég var samt 
dálítið utan við mig og upptekinn 
við að hugsa um eigin tónlist.

Eftir þetta vann ég með Ragnari 
Kjartanssyni að verki sem hét 
„Taktu mig hérna við uppþvotta
vélina“,“ segir Indriði. „Þar var 
varpað upp kvikmynda atriði sem 
var tekið upp um svipað leyti og 
Ragnar var getinn og foreldrar 
hans léku í. Þar er mömmu hans 
að dreyma einhvern sexí draum 
um pabba hans, sem er pípari sem 
gerir við þvottavélina og sefur hjá 
henni.

   Við vorum tíu tónlistarmenn 
sem tókum þátt og í tvær vikur 
vorum við að spila allan daginn 
sama þriggja mínútna lagið og 
drekka. Þetta var mjög gaman en 
mjög skrýtinn og blautur tími,“ 
segir Indriði. „Seinasta ár hef 
ég svo unnið mikið með Styrmi 
Guðmundssyni, sem stofnaði 
túrandi rappgjörningaband með 
læknisfræði lega nálgun sem heitir 
„What am I doing with my life?“ Ég 
hef gert taktana og séð um hljóðið 
fyrir það.

Ég hef alltaf verið að gera mína 
eigin tónlist,“ segir Indriði. „Í New 
York kynntist ég Aron Roche, sem 
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er hjá sama plötufyrirtæki og ég, 
sem hvatti mig til að taka upp lögin 
mín. Hann hljóðblandaði líka 
lögin og fékk mig til að spila á tón
leikum. Þannig að þegar ég kom 
heim lá beint við að halda áfram 
með mína tónlist og ég ákvað að 
fara aftur út næsta haust og taka 
upp plötu með honum. Einhvern 
veginn komst hún í hendurnar á 
eiganda plötufyrirtækisins Figur
eight, sem gaf hana út. Þetta gerðist 
nokkuð náttúrulega.“

Áhrif úr ýmsum áttum
„Textarnir mínir eru mjög persónu
legir og sjálfsævisögulegir og ég 
verð fyrir miklum áhrifum af tón
listinni í kringum mig og tónlist 
fólksins sem ég vinn með,“ segir 
Indriði.

„Vistin í Mexíkó og Berlín hafði 
mikil áhrif. Ég byrjaði að semja 
mikið af tónlist í Mexíkó, datt 
mikið inn í tónlistina þar og varð 
fyrir miklum beinum og óbeinum 
latneskum áhrifum,“ segir Indriði. 
„Svo þegar ég flutti til Þýskalands 
datt ég mikið inn í teknó og fagur
fræðina sem tengist henni og hráu 
pönkskotnu þungarokki.

Ég var að vinna sem hjólasen
dill og varð algjör steríótýpískur 
Berlínarbúi, bara hjólandi og hlust
andi á teknó,“ segir Indriði og hlær.

„Í starfsnáminu hjá Jóhanni 
vann ég líka mikið með að reyna 
að ná einhverjum hughrifum með 
áferð í hljóði,“ segir Indriði. „Það er 
allt annar heimur en ég er vanur og 
það hafði mikil áhrif á mig.“

Fær góðan stuðning
„Úti í Berlín fór ég að vinna með 
hljómsveit sem heitir Balagan til 
að flytja tónlistina mína og sú sveit, 
ásamt þeramínleikara sem heitir 
Hekla Magnúsdóttir, spilar með 
mér á tónleikum,“ segir Indriði. 
„Þessi sveit rokkaði lögin mín 
dálítið upp og varð til þess að lögin 

á nýju plötunni urðu aðeins rokk
aðri.

Indriði spilar með þessari sveit á 
upptöku sem hin þekkta banda
ríska útvarpsstöð KEXP gerði á 
Airwaves í fyrra. „Ég ákvað að 
fljúga með allt bandið til Reykja
víkur og ég dýrka þessa stöð svo 
ég ákvað að nýta tækifærið til að 
reyna að komast að hjá þeim,“ 
segir Indriði. „Ég var bara duglegur 
að senda tölvupóst og vera ýtinn 
og það varð til þess að þeir ákváðu 
að taka okkur upp. Figureight 
plötufyrirtækið hjálpaði mér líka 
mikið með þetta.“

Meira samstarf á nýju 
plötunni
„Ég held að nýja platan sé aðeins 
ákveðnari og þroskaðri og kannski 
fjölbreyttari en sú fyrsta. Ég tók þá 
fyrstu líka upp sjálfur og spilaði á 
langflest hljóðfærin, en nýja platan 
er meira hópsamstarf og tekin upp 
„live“ með öðrum hljóðfæraleik
urum að mestu leyti,“ segir Indriði. 
„Svo hef ég líka þroskast sem 
söngvari, þó ég sé enn þá frekar 
mikill grænjaxl. Hún er líka á 
ensku, sem verður til þess að text
arnir verða beinskeyttari, því mér 
finnst erfiðara að vera ljóðrænn 
og leika mér með málið á ensku en 
íslensku.“

Margt fram undan
„Platan kemur út núna 18. maí og 
ég ætla að gefa hana út á netinu, en 
ég ætla reyndar líka að gefa hana 
út á kasettu í takmörkuðu upp
lagi. Svo ætla ég að gera einhvern 
varning í takmörkuðu magni, boli 
og dúkkur og eitthvað,“ segir Ind
riði. „Ég er að undirbúa útgáfutón
leika, sem verða tilkynntir síðar. 
Í framhaldi af því flyt ég svo aftur 
til Berlínar og er að fara að spila 
helling með bandinu sem er þar í 
júní. Svo túrum við um alla Evrópu 
í október.“

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛
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Velkomin í okkar hóp!
Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt 
fyrir konur og stelpur sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa 
og skilar auknum krafti, hreysti og vellíðan.

Sumarkort og námskeið 
á sérstöku vortilboði:

TT – Aðhaldsnámsskeiðin
hefjast 22. maí
Hraðlest – 2 vikna námskeið – 5x í viku
6 vikna námskeið – 3x í viku

Fitform (60+ og 70+) – námskeið 
hefjast 7. maí

Mótun – námskeið
hefjast 7. maí

Sumarkort í opna kerfið

Sjá nánar á jsb.is
Innritun í síma 5813730

FARÐU
FERSK 
inn í sumarið!



Þegar fólk eldist 
minnkar eðlilegt 

rakainnihald húðar og 
hún verður viðkvæmari 
fyrir köldu veðri, þurrki, 
útfjólubláum geislum og 
öðrum neikvæðum 
áhrifum sem dekkja hana 
og gera hana hrjúfari.

SENSAI opinberar leyndar-
mál silkisins og gengur 
á undan inn í nýja öld 

heilbrigðrar og skínandi 
húðar.

Ferskleiki og hugarró – 
leyndardómur náttúru-
lega fallegrar húðar
Heilbrigð húð hefur innbyggðan 
varnarvegg til að koma í veg fyrir 
rakatap sem annars yrði í gegnum 
yfirborð hennar. Til að viðhalda fal-
legri húð skiptir mestu máli að veita 
raka til hennar og auka rakaheldni 
hennar. Þegar fólk eldist minnkar 
eðlilegt rakainnihald húðar vegna 
þess að rakaheldni hennar minnkar. 
Húðin verður viðkvæmari fyrir 
köldu veðri, þurrki, útfjólubláum 
geislum og öðrum neikvæðum 
áhrifum sem dekkja hana og gera 
hana hrjúfari.

SENSAI Highlighting Concealer 
og nýr Total finish farði innihalda 
Koishimaru-silki sem getur gefið allt 
að sjö sinnum meiri raka en nokkur 
annar rakagjafi úr náttúrunni.

SENSAI púðurfarðann þarf vart 
að kynna, hann hefur fylgt okkur í 
áraraðir. SENSAI var fyrsta snyrti-
vörumerkið í heiminum til þess að 
framleiða farða þar sem krem-
farði og púður koma saman í einni 
órjúfanlegri heild. Púðurfarðinn 

hentar hvort sem er, notaður einn 
og sér eða yfir fljótandi farða og til 
að fríska sig yfir daginn. Farðinn 
sameinar kosti fljótandi farða og 
púðurs, þekur húðina auðveldlega 
en samt vandlega þannig að húðin 
fær lýtalausa, silkikennda áferð sem 
varir lengi.

Farðinn veitir húðinni vernd yfir 
daginn, gefur henni raka og lýta-
lausa áferð. Glæsilegt yfirbragð á 
augabragði.

Púðuragnir 
með amínósýrum
Nýja púðrið inniheldur púður-
agnir sem hafa verið húðaðar með 
amínósýrum sem gerir það að 
verkum að púðuragnirnar verða 
kremaðar en vernda jafnframt 
gegn svita og raka svo húðin 
verður einstaklega náttúruleg. Hin 

einstaka formúla veitir silkimjúka 
og fallega áferð sem varir lengi. 
Dósin er seld sér og fylgir henni 
svampur en fyllingar í dósina eru 
svo seldar sér og er farðinn til í átta 
litum.

Highlighting Concealer
SENSAI kynnir algjörlega bylt-
ingarkenndan hyljara sem hylur 
lýti, eykur ljóma og raka. Hyljarinn 
er sérstaklega hannaður til að nota 
undir augun þar sem áferðin er 
bæði létt en kremuð og hann sest 
ekki í línur. Með sérstöku inni-
haldsefni, Koishimaru silk EX og 
náttúrulegum olíum; möndlu-, 
jojoba- og olífuolíu. Þetta einstaka 
innihaldsefni, Silky Botanical 
EX, endurheimtir raka og heldur 
honum inni og gefur sléttara útlit. 
Byltingarkennd nýjung frá SENSAI 
sem fæst í fjórum litum.

Glowing base
Grunnur undir farða, með perlu-
kenndum lit, leiðréttir húðlit og 
veitir hraustlegan ljóma. Glowing 
base veitir raka og viðheldur 
fersku útliti. Glowing base hentar 
einstaklega vel undir Total finish 
púðurfarðann.

Leyndarmálið opinberað
Silki er dularfullt 
efni sem hrifið 
hefur mannkynið 
frá alda öðli. 
Klassísk fegurð 
þess er ekta og 
óháð tíma, og 
nú hægt að yfir-
færa fegurð silkis 
á húðina; fegurð 
sem sumir segja 
að taki fram feg-
urð eðalsteina.
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Það er mikil upplifun að kynnast Kúbu með eigin augum. Mannlífið er litríkt og skemmtilegt. 

Ógleymanlegt ævintýri  
með VITA á Kúbu
Ferðaskrifstofan Vita býður upp á einstaklega áhugaverða ferð til Kúbu í nóvember. Frábær ferð 
fyrir þá sem vilja kynna sér merkilega sögu eyjarinnar og hlýða á góða tónlist í afslöppuðu og fal-
legu umhverfi í Havana eða liggja á ströndinni og njóta sólarinnar í Varadero. ➛ 2

Kynningarblað
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Stefán Ásgeir Guðmundsson, 
fararstjóri hjá Vita, þekkir 
Kúbu vel enda hefur hann 

farið margoft þangað. „Farþegar 
hafa val um að skipta vikunni 
upp, vera fyrst í Havana og síðan 
við ströndina í Varadero eða allan 
tímann á öðrum hvorum staðn-
um. Flestir kjósa að brjóta vikuna 
upp, það eru fjórar nætur í borg 
og þrjár nætur úti við ströndina. 
Það er dásamlegt fyrirkomulag því 
þá er hægt að njóta afslöppunar 
í sólinni áður en haldið er aftur 
heim,“ segir hann.

Gamli tíminn í nútímanum
Ævintýraeyjan Kúba hefur lengi 
heillað enda sagan margslungin. 
„Í Havana fær fólk að upplifa 
stemmingu gamla tímans. Kúba 
hefur lengi verið einangruð þrátt 
fyrir að vera stutt frá Bandaríkj-
unum. Það er ótrúlegt að upplifa 
þennan gamla tíma og róman-
tíkina sem liggur í loftinu. Við fáum 
líka að kynnast því fyrir hverju 
byltingin stóð. Sömuleiðis er hægt 
að fá innsýn inn í gamla tímann 
fyrir byltinguna árið 1959 þegar 
Havana var helsta skemmtana- og 
næturlífsborg Bandaríkjamanna. 
Áður en Las Vegas byggðist upp 
fór fræga fólkið til Havana til að 
njóta lífsins. Þarna blómstruðu 
spilavíti og næturklúbbar. Fólk 
þekkir þessa sögu, til dæmis í 
gegnum bókmenntir, bíómyndir 
og heimildarþætti. Við bjóðum 
meðal annars upp á gistingu á einu 
frægasta hóteli á Kúbu, Nacional, 
sem er gamalt mafíósahótel. Þar 
gisti margt frægt fólk og skemmti 
sér, má þar nefna Frank Sinatra auk 
margra annarra. Sjá má heilmargar 
minningar og myndir um þennan 
tíma á hótelinu,“ segir Stefán.

Margt að sjá
Í Havana er fetað í fótspor bylting-
armanna, þeirra Fidels Castro, Che 
Guevara og Raúls Castro. „Boðið er 
upp á margar skoðunarferðir þar 
sem sagan er skoðuð. Má þar nefna 
byltingartorgið og byltingarsafnið 
þar sem sjá má ýmsar minjar. 
Ég hef tekið eftir því að margir 
Íslendingar hafa gríðarlega mikinn 
áhuga á þessari sögu. Mörgum 
finnst merkilegt hvernig Fidel 
Castro komst upp með að standa 
gegn Bandaríkjamönnum.“

Stefán segir auðvelt að upplifa 
gamla tímann í Havana enda hafi 
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tíð Obama líkt og þegar sendiráð 
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Havana og Washing-
ton. Obama lagði 
áherslu á að afnema 
viðskiptabannið en 
það er enn við lýði. 
Hins vegar hafa þessi 
skref í átt að bættum 
samskiptum landanna 
gengið til baka eftir að 
Trump tók við. Ferða-
menn fara almennt ekki 
til Kúbu til að versla. 
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að fara til Kúbu með væntingar 
um góðan mat. „Maður fer ekki til 
Kúbu til að borða gourmet-mat. 
Kúba er ekki þekkt fyrir sælkera-
mat enda hefur þetta verið lokað 
land og ríkisrekið. Ferðamenn 
fara þangað til að upplifa söguna, 

tónlistina, götumenninguna og 
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nýlendutímanum. Það er hvergi 
annars staðar hægt að sjá svo vel 

varðveittan byggingarstíl 
nýlendutímans og maður 
er alltaf að sjá eitthvað 
nýtt. Mannlífið er frábært í 
Havana,“ segir Stefán.

Tónlistarparadís
Það er alls staðar tónlist 
í borginni. Toppmúsík-
antar syngja og spila á 
götum úti. Kúbverjar 

eru frábært tónlistarfólk og 
flestir þekkja Buena Vista Social 
Club. Margir íslenskir tónlistar-
menn hafa farið til Havana og tekið 
upp plötur, má þar nefna Tómas 
R. Einarsson og Bubba Morthens. 
Borgin er sveipuð sannkölluðum 
tónlistarþokka og þarna má finna 
suðupott ólíkra menningarheima 
þar sem gætir áhrifa bæði frá 
Afríku og frá Spáni.

Kúba hefur verið mikið í fréttum 
undanfarið, sérstaklega eftir að 
nýr forseti tók við, Miguel Díaz-
Canel. „Nýi forsetinn starfar undir 
styrkri stjórn Raúls sem er enn for-
maður flokksins. Ég sé ekki fram á 
breytingar á næstu árum sem er að 
ákveðnu leyti gott fyrir ferðamenn 
en slæmt fyrir íbúa. Uppbygging er 
hæg á Kúbu og það breytist senni-
lega ekki í bráð,“ segir Stefán.

Þeir sem ætla til Kúbu ættu að 
taka með sér evrur eða kanadíska 

Það hefur ekkert breyst í Havana í áratugi. Byggingarstíllinn er afar sjarmerandi. 

Kúba er mekka tónlistarinnar. Alls staðar er syngjandi og dansandi fólk, hvort sem er inni á veitingastöðum eða á götum úti.

Í Varadero getur fólk flatmagað á strönd og synt í hlýju Karíbahafinu. 

Fararstjórar Vita á Kúbu, Sigfús Ólafsson, Kristinn R. Ólafsson og Stefán. 

Framhald af forsíðu ➛

dollara. Kortanotkun er nær óþekkt 
á þessum slóðum nema á betri hót-
elum. Auðvelt er að skipta evrum á 
hótelum en minni þóknun er tekin 
af henni en til dæmis bandarískum 
dollurum.

Sól og sjór í Varadero
Í Varadero eru stór og góð hótel 

þar sem farþegar Vita gista. Allt 
er innifalið í þeim pakka, matur 
og drykkir. „Þarna er sólskinsp-
aradís þar sem fólk getur slappað 
af. Boðið er upp á siglingu og 
safaríferð um sveitina ef fólk vill. 
Annars er gaman að stinga tánum 
í Karíbahafið og njóta fagurs 
umhverfis.“

Ferðin til Kúbu er sjö nætur, farið er 
10. nóvember og flogið í beinu flugi 
með Icelandair. 
 
KOSTIR Í BOÐI: 7 nætur í Havana 
7 nætur í Varadero eða 4+3, sem 
eru 4 nætur í Havana og 3 nætur í 
Varadero.
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Grunnformúlan er 
læknisfræðilega skráð 

Viðbætt kollagen, silkextrakt, C- og E-vítamín fyrirbyggir og lagfærir 
sólaskaða í húð. 

• Húðin verður fallega sólbrún, mjúk og rakafyllt. Best í test þrjú ár í röð.

• Ofnæmisprófað er gott  gegn sólarexem og sólarofnæmi. Þægilegt að bera 

á húðina, vatnsheld ekkert klístur eða fituáferð.

• Engin paraben, engin ilm-eða nanaóeindir. Engin hormónatruflandi efni.

• Meðmæli húðlækna. 
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Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is
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ALBIR 22. MAÍ – 1. JÚNÍ
★★★★ ALBIR PLAYA

VERÐ FRÁ 84.900 KR. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með 

morgunverði. Verð frá 106.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

TENERIFE 23.–30. MAÍ
★★★ THE SUITES AT BEVERLY HILLS

VERÐ FRÁ 59.900 KR. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í stúdíó.  

Verð frá 74.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ALMERIA 31. MAÍ – 07. JÚNÍ
★★★★ MEDITERRANEO PARK

VERÐ FRÁ 79.900 KR. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með ALLT 

INNIFALIÐ. Verð frá 102.500 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ÁVALLT SÓLSKIN  
MEÐ ÚRVAL ÚTSÝN
HVERT ÆTLAR ÞÚ Í SÓLARFRÍ?

NÁNAR Á URVALUTSYN.IS
OG HJÁ FERÐARÁÐGJÖFUM Í SÍMA 585 4000

KANARÍ 28. ÁGÚST – 4. SEPTEMBER

BAOBAB RESORT ★★★★★

Glæsilegt 5 stjörnu hótel með frábærum garði á góðum stað í 
Maspalomas / Meloneras. Herbergin eru glæsilega innréttuð og þar er 
nánast allur hugsanlegur lúxus. Frá svölum er útsýni yfir hafið, heillandi 
sandöldur, pálmalundi eða fjöll í fjarska. Stór og mikilfenglegur 
sundlaugargarður og góð aðstaða til sólbaða. 

VERÐ FRÁ 136.900 KR. 
Verð á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í fjölskylduherbergi með MORGUNVERÐI.  

Verð frá 135.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

★
 LÚ

XUS ★

BENIDORM 24. JÚNÍ – 2. JÚLÍ

MELIA BENIDORM ★★★★

VERÐ FRÁ 85.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í tvíbýli með HÁLFT FÆÐI.  

Verð frá 94.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

ALMERÍA 9.–16. ÁGÚST

BEST SABINAL ★★★★

VERÐ FRÁ 94.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með HÁLFT FÆÐI.  

Verð frá 115.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

KANARÍ 26. JÚNÍ – 3. JÚLÍ

VITAL SUITES ★★★★

VERÐ FRÁ 99.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í junior svítu með MORGUNVERÐI.  

Verð frá 117.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

MALLORCA 12.–19. ÁGÚST

ZAFIRO PALMANOVA ★★★★

VERÐ FRÁ 103.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 1 svefnherbergi.  

Verð frá 165.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

MALLORCA 1.–8. JÚLÍ

ROC PORTONOVA ★★★

VERÐ FRÁ 87.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 3 börn í íbúð með 2 svefnherbergjum.  

Verð frá 151.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

HÁLFT
 FÆ

ÐI

HÁLFT
 FÆ

ÐI

BENIDORM 30. ÁGÚST – 7. SEPTEMBER

BALI ★★★★

VERÐ FRÁ 82.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með HÁLFT FÆÐI.  

Verð frá 106.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.

MORGUNVER
ÐUR

MORGUN- 
VERÐUR

ALLT 
INNIFALIÐ

13.—26. NÓVEMBER

BALÍ PARADÍS Á JÖRÐU

VERÐ FRÁ 339.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 b. Mikið innifalið, nánar í ferðalýsingu.

HAUST 2018

EL PLANTIO ALICANTE

VERÐ FRÁ 154.900 KR.
Verð á mann m.v. 4 fullorðna. Golfbílar og íslensk fararstjórn.

1.–12. NÓVEMBER

THAILAND BANGKOK & HUA HIN

VERÐ FRÁ 269.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.  

Mikið innifalið, nánar í ferðalýsingu.

KRISTJÁN STEINSSON
FARARSTJÓRI

KRISTJÁN STEINSSON
FARARSTJÓRI

MIKIÐ 
INNIFALIÐ

MIKIÐ 
INNIFALIÐ

MEÐ ÍSLENSKRI FARARSTJÓRN 
SKOÐUNARFERÐIR  Í BOÐI

HAUSTFERÐIRKOMNAR

NÝTT! GOLFBÍLL INNIFALINN

HÁLFT
 FÆ

ÐI
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München er þriðja stærsta 
borg Þýskalands með um 
1,5 milljónir íbúa. Borgin 

er jafnframt höfuðstaður Bæjara
lands. Hátt í þrjátíu prósent íbúa 
eru af erlendu bergi brotnir og 
borgaryfirvöld eru þekkt fyrir að 
taka vel á móti nýbúum. Fyrir vikið 
er München sérlega alþjóðleg borg 
með iðandi mannlífi og borgarbúar 
eru þekkir fyrir gestrisni.

Milljónir koma á Oktoberfest
München er einna frægust fyrir hina 
geysivinsælu Oktoberfest, bjór
hátíð sem haldin er á hverju hausti 
og dregur að sér milljónir gesta ár 
hvert. Í fyrra komu um 6,2 milljónir 
á hátíðina sem er sú stærsta sinnar 
tegundar í heiminum. Hátíðin á 
rætur sínar að rekja til ársins 1810 
en upphaflega var tilgangurinn með 
henni sá að tæma bjórgeymslur 
borgarinnar áður en nýtt bjór
tímabil hófst. Víða um borgina eru 
bjórgarðar þar sem ljúft er að sitja 
og njóta góðra veitinga. Loftslagið 
á þessum slóðum er þægilegt en 
meðalhitinn í júlí og ágúst er um 23 
gráður að degi til en það er eitthvað 
svalara á kvöldin.

Líflegur miðbær
Miðbærinn í München er einkar 
líflegur en þar ber hæst Marien
platz, sjálft aðaltorg borgarinnar. 
Yfir torginu trónir ráðhúsið í fallegri 
byggingu í gotneskum stíl. Í ráðhús
kjallaranum er veitingastaðurinn 
Rathauskeller sem býður upp á 
ekta þýskan mat. Daglega safnast 
mikill mannfjöldi saman á torginu 
til að fylgjast með þegar ævafornt 
klukkuspil fer í gang með dansandi 
fígúrum. Þegar líða tekur að jólum 
breytir Marienplatz um svip því þá 
er opnaður jólamarkaður á torginu 
sem stendur yfir í þrjár vikur.

Hagstætt verðlag
Í miðbænum er fjöldi verslana af 
öllu tagi og auðvelt að gera góð 
kaup, enda verðlag hagstætt og 
úrvalið mikið. Þá eru ótalin kaffihús 
og veitingastaðir af öllum stærðum 
og gerðum. Steinsnar frá Marien
platz er Viktualienmarkt, stærsti 
útimarkaður borgarinnar sem vert 
er að skoða. Þar eru fjölmargir sölu
básar sem bókstaflega svigna undan 
nýju grænmeti og ávöxtum, ostum, 
ólífum, kryddi og fleira góðgæti.

Við hliðina á markaðnum er 
Eataly, geysistór matarmarkaður 
þar sem ítalskar vörur eru í aðal
hlutverki. Auðvelt er að gleyma sér 
við að skoða dýrðina og ekki má 
láta Nutella hornið fram hjá sér 
fara en þar er einungis boðið upp á 
veitingar sem innihalda Nutella.

Paradís í miðri borg
Skammt frá miðbænum er Enski 
garðurinn, einn stærsti almennings
garður Evrópu. Hann er hreinasta 
paradís á góðum sumardegi, enda 
afar vinsæll meðal borgarbúa. Fjöldi 

bjórgarða er í Enska garðinum og 
hvarvetna hægt að tylla sér niður 
með nesti og bjór. Áin Isar rennur 
í gegnum garðinn og er vinsælt að 
fylgjast með fræknu fólki leika sér á 
brimbrettum á ánni.

Bílar og fótbolti
Ekki er hægt að heimsækja München 
nema skoða BMWsafnið, Allianz 
Arena sem er heimavöllur knatt
spyrnufélagsins Bayern München  
og Ólympíuleikvanginn sem var 
byggður fyrir Ólympíuleikana árið 
1972. Hann er nú notaður fyrir tón
leika, fótboltaleiki og íþróttakeppn
ir. Ólympíuturninn, sem er hátt í 
300 metra hár, er fyrir löngu orðinn 
eitt af kennileitum borgarinnar. 
Í 190 m hæð er útsýnispallur þar 
sem sést yfir alla borgina og um 10 
metrum neðar er veitingastaður sem 
snýst í heilan hring á um klukku
stund. Þá er gleðigangan orðin mjög 
vinsæll viðburður í borginni en í ár 
fer hún fram 14. og 15. júlí. Líkja má 
stemningunni við karnival á þeim 
tíma.

München er meira 
en bjór og kringlur
München er sannkölluð stórborg sem hefur yfir sér skemmti-
legan bæjarbrag með afslöppuðu andrúmslofti. Borgin iðar 
af mannlífi, þar er gott að versla og margt að skoða.

Gaman er að fylgjast með fólki leika listir sínar á brimbrettum á ánni Isar sem rennur í gegnum München. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Marienplatz er stærsta og vinsælasta torg borgarinnar. Miðbærinn er vel 
skipulagður og stutt í allar áttir. 

Ástralía 5.-25. október

Verð 649.000 á mann 
 miðað við 2 í herbergi

Þriggja vikna spennandi ferð um Ástralíu frá 5. - 25. október.
- Mikið innifalið - 

Upplýsingar í símum 845 - 1425 / 899 - 1295 
eða á tölvupósti info@iceline.is

Kynntu þér ferðina betur á  
www.icelinetravel.com

Aqua Sport sundverslun • Bæjarlind 1-3 • 201 Kópavogur

Fjölbreytt úrval af TYR sundfatnaði á konur, karla og börn,  
úr DURAFAST 300+ efninu, sem er sérlega klórþolið og lithelt.

Kíktu inn á heimasíðuna okkar www.aquasport.is 
– sérverlsun með sundvörur.
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Barcelona hefur verið afskap-
lega vinsæll áfanga staður 
Íslendinga árum saman 

enda borg lista, menningar, 
veðursældar og iðandi mannlífs. 
Barcelona er höfuðborg Katalóníu 
sem er eitt ríkasta hérað Spánar, 
ekki bara í aurum talið heldur ekki 
síður að náttúrufegurð, sögu og 
menningu. Í hundrað kílómetra 
fjarlægð er hin sögufræga og fagra 
borg Girona, falinn fjársjóður sem 
gaman er að kynna sér nánar.

Girona er borg með langa sögu 
en þar má finna mannvirki frá því 
fyrir tíma Rómverja. Hellulagðar 
götur og háir steinveggir gamla 
bæjarins færa gesti og gangandi 
aftur í aldir og hægt er að slást 
í leiðsagnarhópa þar sem saga 
borgarinnar er rakin með við-
komu á helstu stöðum. Vegna 
hinna mörgu sögulegu bygginga 
er Girona vinsæl þegar velja á 
tökustaði fyrir sögulegar kvik-
myndir og sjónvarpsþætti og þar 
má til dæmis sjá sögusvið úr Game 
of Thrones, eins og hérlendis en 
boðið er upp á sérstakar göngu-
ferðir um þær slóðir í Girona.  

Girona afmarkast af fjórum ám 
og er áin Oynar þekktust en hún 
rennur gegnum miðja borgina. 
Meðfram henni eru marglit hús 
sem gefa borginni sitt sérstaka 
yfirbragð. Yfir Oynar liggja 
nokkrar frægar brýr, meðal ann-
arra brú sem Gustaf Eiffel hannaði.

Auðvelt og ánægjulegt er að 
versla í Girona, margar litlar fal-
legar hönnunarbúðir og þægi-
legt umhverfi einkum í kringum 
Sjálfstæðistorgið, Plaça de la 
Independencia, þar sem stendur 
minnismerkið Girona 1809 í 
minningu þeirra sem hafa fallið 
við að verja borgina. Á torginu má 
einnig stundum sjá katalónska 
þjóðdansa, sardana, og notalegt að 
hvíla þar lúin bein með svaladrykk 
eftir farsæla borgarskoðun.

Í Girona er eitt besta veitinga-
hús í heimi, veitingahúsið El 

Að kyssa ljónsins rass
Girona er sérdeilis falleg og skemmtileg borg, full af sögulegum minjum og iðandi mannlífi. 
Stutt er að skreppa þangað í dagsferð frá Barcelona en það er líka hægt að dvelja lengur og 
kynnast leyndardómum borgarinnar betur. Og svo þarf að kyssa ljónynjuna …

Borgarmynd Girona einkennist af þessum marglitu húsum og brúnni eftir Gustav Eiffel.  MYND/BEAtthEtrAvElAGENt

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Minnismerki um þá sem vörðu borgina á Plaça de la Independencia.  MYND/BEAtthEtrAvElAGENt

Celler de Can Roca sem rekið 
er af þremur bræðrum, sem eru 
menntaðir sem kokkur, þjónn 
og bakari. Staðurinn er hand-
hafi þriggja Michelinstjarna og 
erfitt getur reynst að fá borð þar 
en það er alltaf hægt að komast 
að í ísbúð Roca-bræðranna sem 
stendur nálægt Sjálfstæðis torginu 
og margir segja að beri fram besta 
ís í heimi. Aðrir veitingastaðir í 
Girona reyna að standast saman-
burð við Roca-bræðurna sem gerir 
það einstaklega ánægjulegt að fara 
út að borða í Girona.

Náttúran í kringum Girona er 
rómuð fyrir fegurð og í borginni 
og í kringum hana gefast mörg 
tækifæri til útivistar, einkum þó 
hjólreiða en margir helstu hjól-
reiðakappar heims hafa þjálfað sig 
þar fyrir stórar keppnir þar sem 
loftslagið er hagstætt hjólreiða-

mönnum og fjölmargar hjólaleiðir 
liggja um nágrennið.

Í Girona má að auki finna fjölda 
safna og sögufrægra bygginga, hægt 
er að ganga eftir gamla rómverska 
borgarmúrnum og kynna sér bað-
menningu Rómverja í vel varðveitt-
um húsakynnum. Þá eru fjölmargar 
kirkjur í borginni frá ýmsum tíma-
bilum sem gaman er að skoða.

Best er að fara til Girona með 
lest eða rútu. Lestarferðin tekur 
um fjörutíu mínútur og eru ferðir 
oft á klukkutíma yfir daginn en 
fækkar aðeins þegar líða tekur á 
kvöldið.

Áður en þú ferð frá Girona er 
mjög þýðingarmikið að kyssa rass-
inn á steinljónynjunni frá tólftu 
öld sem stendur á árbakkanum hjá 
dómkirkju heilagrar Felíu. Gömul 
hjátrú segir nefnilega að ef þú gerir 
það þá komir þú örugglega aftur.
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MAROKKÓ
Stökktu til 

 Beint flug til Agadir 

Frá kr.
79.995

9.-20. maí – 12 daga ferð,  aðeins 7 vinnudagar

Fararstjórar: Vilborg Halldórsdóttir og Trausti Hafsteinsson

Frá kr. 79.995
Netverð á mann, m.v gistingu í  tvíbýli á 3 stjörnu hóteli í 11 nætur með 
morgunmat.  
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Margar skemmtilegar 
bjórhátíðir eru haldnar 
í Evrópu ár hvert. Það er 

fátt skemmtilegra en að drekka 
kaldan bjór, njóta góðra veitinga 
og fylgjast með fjörugum skemmti-
atriðum í notalegri sumarsólinni. 
Hér eru nokkrar þeirra stærstu 
talda upp.

Prague Beer Festival fer fram 
í Prag í Tékklandi dagana 10. til 
26. maí. Þar má smakka rúmlega 
70 tékkneskar bjórtegundir en á 
hátíðarsvæðinu verða átta stór 
tjöld þar sem boðið er upp á góm-
sætar veitingar og skemmtiatriði.

Viku síðar hefst Erlangen Beer 
Festival í bænum Erlangen í 
Þýskalandi. Hátíðin stendur yfir 
til 28. maí en hún hefur verið 
haldin árlega í rúmlega 250 ár. Um 
milljón gestir heimsækja hátíðina 
á hverju ári.

Í lok júní hefst Hannover Beer 
Festival og stendur hún yfir til 
8. júlí. Hamburg Summer Beer 
Festival hefst 27. júlí og stendur 
til 26. ágúst en sú hátíð á rætur að 
rekja til ársins 1300.

Að lokum má minnast á stærstu 
og frægustu bjórhátíðina, Oktober-
fest, sem er haldin dagana 22. sept-
ember til 7. október í München. 
Hún hefur verið haldin árlega 
síðan 1810 en hana sækja um sex 
milljónir gesta á hverju ári.

Bjórhátíðir  
í Evrópu

Spænska borgin Sevilla vermir 
toppsætið á lista Lonely Plan-
et yfir þær tíu borgir heimsins 

sem verðugast er að heimsækja 
í ár. Sevilla hefur undanfarinn 
áratug tekið hamskiptum þar sem 
blómstrandi reiðhjólamenning og 
hljóðlátir sporvagnar hafa leyst af 
íþyngjandi umferðarþunga sem 
fyrir var.

Sevilla er höfuðborg Anda-
lúsíu-héraðs á Suður-Spáni. Borgin 
er höfuðvígi hins ástríðufulla 
flamenco-dans, sælkeramatseldin 
er ómótstæðileg og gotneskur 
arkitektúr gleður augað í mörgum 
af fegurstu byggingum Evrópu. 
Menning og saga drýpur af hverju 
strái í Sevilla og þar verður hátíð 
Evrópsku kvikmyndaverðlaun-
anna árið 2018 og haldið upp á 
400 ára afmæli Sevilla-málarans 
Murillo, svo fátt eitt sé nefnt.

Rúmlega tveggja stunda akstur 
er til Sevilla frá Malaga á Costa del 
Sol.

Sevilla er borg 
borganna í ár

Lengsta skemmtiferðasiglingin er sannkölluð draumaferð. 

Á næsta ári verður hægt að 
fara í lengstu skemmti-
ferðasiglingu sem nokkurn 

tímann hefur verið skipulögð. Um 
er að ræða ferð sem kallast The 
Viking Ultimate World Cruise 
sem mun taka alls 245 daga. Sam-
kvæmt áætlun verður siglt til sex 
heimsálfa, 59 landa og lagt að 
bryggju í 113 höfnum, stórum sem 
smáum. Haldið verður af stað frá 
London þann 31. ágúst 2019 og 
mun ferðin enda þar í borg átta 

mánuðum síðar. Siglt verður á 
nýju skemmtiferðaskipi sem tekur 
930 farþega. 

Skipið er að sjálfsögðu búið 
öllum nútímaþægindum og 
afþreyingu svo farþegum ætti 
ekki að leiðast á meðan á ferðinni 
stendur. Siglingin kostar frá 
tæpum þrettán milljónum á 
mann og allt upp í 37 milljónir 
en dýrustu miðarnir eru þegar 
uppseldir. Skipið kemur m.a. við í 
Reykjavíkurhöfn.

Lengsta skemmtiferðasigling í heimi
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Með Silky Botanical EX

Hylur lýti. 
Eykur ljóma. 
Bindur inni raka.

AC2275_HighLightC_Man_Glamour_220x297.indd   1 15/02/2018   15:56



Regína Ósk Ósk-
arsdóttir söng-
kona er á leið í 
hljóðver og von 
er á nýju lagi frá 
henni í lok maí. 
Á morgun ætlar 
hún að syngja 
ABBA lög í fríðum 
félagsskap í 
Hörpu.

Strax eftir helgina fer ég í 
hljóðver að taka upp nýtt 
efni. Ég hlakka mikið til en 

ég ætla að gefa út lag í sumarbyrj-
un og svo annað með haustinu. 
Það eru þegar nokkur lög í 
smíðum en ég sem bæði sjálf og í 
samvinnu við aðra,“ segir Regína 
Ósk, en fjögur ár eru liðin frá því 

hún gaf síðast út nýtt efni og segir 
hún þetta löngu orðið tímabært.

Um helgina syngur hún hins 
vegar í tveimur ABBA tónlistar-
sýningum í Eldborg í Hörpu. „Við 
vorum fyrst með ABBA tónlistar-
sýningu í Eldborg fyrir sex árum 
og það varð allt brjálað, það var 
svo gaman. Síðan tókum við pásu 
á meðan söngleikurinn Mamma 
Mia var á fjölunum í Borgaleik-
húsinu en nú erum við mætt til 
leiks á ný en Dægurflugan setur 
sýninguna upp,“ segir Regína Ósk 
sem hefur verið önnum kafin við 
æfingar undanfarna daga.

Hún verður í góðum félags-
skap þeirra Selmu Björnsdóttur, 
Jóhönnu Vigdísar Arnardóttur og 
Jóhönnu Guðrúnar Jónsdóttur. 
„Á dagskránni eru fjörugu ABBA 
lögin sem allir þekkja en við 
ætlum líka að syngja ballöður sem 
heyrast kannski ekki á hverjum 
degi. Við syngjum líka allar radd-
irnar þannig að við syngjum í 
raun allar, alla tónleikana,“ segir 
Regína Ósk brosandi og bætir við 
að mikið sé lagt í sviðsmyndina 
og sýningin því veisla bæði fyrir 
augu og eyru. Selma Björns sér 
um sviðsetningu og útlit sýning-
arinnar, auk þess að syngja.

„Við höfum fengið góðan 
gest til liðs við okkur en Helgi 
Björnson ætlar að mæta og syngja 
nokkur ABBA lög,“ greinir Regína 
Ósk frá en eins og flestir muna lék 

Nýtt lag á leiðinni hjá Regínu

Selma, Jóhanna Guðrún, Regína Ósk og Hansa ætla að syngja ABBA lögin í Hörpu á morgun. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

hann og söng eitt aðalhlutverkið í 
Mamma Mia og kann ABBA lögin 
upp á tíu.

Ný lög með ABBA á leiðinni
ABBA er ein vinsælasta hljómsveit 
allra tíma og fjöldi laga sveitar-
innar fyrir löngu orðin ódauðleg. 
Fréttir hafa borist um að von 
sé á tveimur nýjum lögum með 
bandinu. „Það eru mismunandi 
skoðanir á því meðal aðdáanda 
ABBA hvort það sé alveg geggjað 
eða alveg glatað. Sjálfri finnst 
mér heldur langt um liðið síðan 
sveitin söng sitt síðasta lag þannig 
að það er mikil pressa á hana. Ég 
er auðvitað forvitin og spennt 
að heyra hvernig þessi lög munu 
hljóma og er eflaust ekki ein um 
það.“

En hvaða ABBA lag skyldi vera 
í mestu uppáhaldi hjá Regínu 
Ósk? „Þetta er erfið spurning. 
Það er ekki auðvelt að gera upp á 
milli allra þessara frábæru laga. Ég 
skipti þessu í tvennt, eins og með 
uppáhalds Eurovisonlögin mín, 
þ.e. rólega lagið og hressa lagið. 
Mér finnst Chiquitita mjög flott 
lag sem gaman er að syngja og 
síðan er mikið stuð í Voulez Vous 
og flott dansspor.“

Í haust verður Abba tónleika-
sýningin sett upp á ný, nánar til-

tekið þann 27. október en miða-
sala hefst á morgun. „Svo kem 
ég fram á Fiskideginum mikla á 
Dalvík í sumar, ég syng í sýningu 

með Friðriki Dór og næsta vetur 
verð ég einnig í George Michael 
tónleikasýningunni. Það eru næg 
verkefni á næstu mánuðum.“

„Ég hlakka mikið til að taka upp nýtt efni,“ segir Regína Ósk. MYNDIR/STEFÁN

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Laugardaginn 12. maí gefur Fréttablaðið út aukablaðið 

SKÓLAR & NÁMSKEIÐ 
Skólar & námskeið kemur út að jafnaði þrisvar sinnum á á hverju ári. 

Að vanda er boðið upp fjölmargar fróðlegar greinar og viðtöl.

Allir sem eru velta fyrir sér námi í sumar eða haust  
munu fá í blaðinu góða yfirsýn yfir það sem er í boði

Blaðið er mjög vinsæl valkostur ýmissa menntastofnanna og einkaskóla  
sem nýta blaðið til auglýsa eða kynna nám sem hefst í sumar og í haust.

Nánari upplýsingar um auglýsingar og umfjallanir fyrir blaðið veitir; 
Ólafur H. Hákonarson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.  
Netfang olafurh@frettabladid.is – Beinn sími 512-5433 

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  4 .  M A í  2 0 1 8  F Ö S T U DAG U R



nýr ilmur

Ca
te

 B
la

nc
he

tt



Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

TILBOÐ 4.190 þús.sTgr. ek.5 
þ.kM

SUBARU OUTBACK Premium 
2016, Dísel, Sjálfsk. Bakkm.vél, Ísl.
leiðs.kerfi, EyeSight öryggiskerfi, 
Harðskeljadekk, ásett 4,590þús 
s:698-5665

 Fornbílar

1968 Mustang GTCS til sölu Eina 
eintakið á Íslandi verð 4.000.000 s. 
860-5263

 Bátar

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

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

Vy-þrIf ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

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

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

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

 Nudd

nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

rafLagnIr Og 
dyrasíMakerfI s. 896 6025

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

rafLagnIr, dyrasíMar.  
s. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

kauPuM guLL -  
jón & óskar

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

Heilsa

 Nudd

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

www.geyMsLaeITT.Is
 fyrsTI MÁnuÐur frír

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VerkaMaÐur / 
ByggIngarVInna

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

Óskum eftir hressu fólki til að 
vinna á matarvögnum staðsettum 
í Reykjavík næg vinna í boði Uppl. 
Kobbi@humarsalan.is

 Atvinna óskast

VanTar þIg sMIÐI, 
Múrara, MÁLara eÐa 

aÐra sTarfsMenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Til sölu

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilboð

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGURFÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

LEIKIR HELGARINNAR

LAUGARDAGUR 5. MAÍ

SUNNUDAGUR 6. MAÍ

14:00 WBA - Tottenham 
16:30 Everton - Southampton

12:30 Man.City - Huddersfield
15:30 Arsenal - Burnley
15:30 Chelsea - Liverpool

WWW.CATALINA.IS

KLETTAR KLETTAR 

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
19:00 Brighton - Man.Utd.

Spilar fyrir dansi

HLJÓMSVEITIN

Lokakaffi Kvenfélagsins Heimaeyjar  

Verður á Grand hótel 
Reykjavík sunnudaginn 
6. maí kl. 14.00. 
Vonumst til að
sjá sem flesta.

Stjórnin

Bíldshöfða 3 • 110 Reykjavík
S. 587 6600 • www.bilabraut.is

SSANGYONG Tivoli 
dlx 4x4.  
7” skjár og 
bakkmyndavél. 
Sjálfskiptur. 
6 gírar. 
16” felgur og dekk.
Rnr.104955

 Nýr bíll.  Tilboð kr. 3.490.000.- 
Ásett verð 3,890,000.- kr 400,000.- afsláttur

 

Nýr Bíll !!!  
Tilboðsverð kr 3.190.000.- 

 Ásett verð kr 3.690.000 
SSANGYONG 
Tivoli dlx  4x4  
7” skjár og bakk
myndavél nýr bíll. 
Árgerð 2017, ekinn 1 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Rnr.104955.

Skemmtanir

Tilkynningar

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á ÍslandiSa

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



SÝNINGAR 
Í HÁSKÓLABÍÓI

Laugardagur 28. apríl kl. 20 

UPPSELT

Laugardagur 28. apríl kl. 22:30 

ÖRFÁ SÆTI LAUS

Föstudagur 4. maí kl. 20  

UPPSELT

Föstudagur 4. maí kl. 22:30

Laugardagur 5. maí kl. 20

LOKASÝNINGAR 

Í HÁSKÓLABÍÓI

Föstudagur 4. maí  
kl. 20:00

UPPSELT

Föstudagur 4. maí  
kl. 22:30

ÖRFÁ SÆTI LAUS

Laugardagur 5. maí  
kl. 20:00

ÖRFÁ SÆTI LAUS

SÝNINGAR 
Í HÁSKÓLABÍÓI

Laugardagur 28. apríl kl. 20 

UPPSELT

Laugardagur 28. apríl kl. 22:30 

ÖRFÁ SÆTI LAUS

Föstudagur 4. maí kl. 20  

UPPSELT

Föstudagur 4. maí kl. 22:30

Laugardagur 5. maí kl. 20



Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þorbjörg Sveinsdóttir
áður til heimilis að Stóragerði 36,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli þann 
2. maí. Útför fer fram frá Seljakirkju 

þriðjudaginn 8. maí nk. kl. 11.

Fyrir hönd aðstandenda,
Jóhannes Kristófersson Berglind Björk Ásgeirsdóttir
Guðrún Kristófersdóttir Javier Casanova
Kristín Kristófersdóttir Jónas Jónasson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra móðir, amma  
og tengdamóðir,

Arnheiður Magnúsdóttir
Frumskógum 7, Hveragerði,

lést þann 21. apríl 2018. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey. Innilegar þakkir til  

 allra starfsmanna á Ási sem önnuðust hana 
af mikilli alúð í veikindum hennar.

Ragnheiður María Björgvinsdóttir 
Friðrik Björgvin Guðbjörnsson
Björg Anna Björgvinsdóttir Einar Guðmundsson

Okkar elskulegi sonur, bróðir, 
barnabarn og frændi,

Valdimar Snær Stefánsson

lést miðvikudaginn 2. maí.

Stefán Örn Valdimarsson Guðlaug Ósk Gísladóttir
Gísli Freyr Stefánsson
Brynhildur Daisy Eggertsdóttir
Gísli Kristófer Jónsson Þórfríður Guðmundsdóttir
Guðbjörg Brá Gísladóttir Oddur Sigurðsson
Karen Rut Gísladóttir Arinbjörn Ólafsson
Lorna Jakobson

og frændsystkin.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og hlýhug  

við andlát og útför elsku 
Eyþórs Karlssonar
Seljahlíð 5b, Akureyri.

Hlýjar kveðjur til starfsfólks 
lyflækningadeildar SAk, Heimahlynningar 

Akureyrar og Heimahjúkrunar HSN.

Ragnheiður Antonsdóttir
Karl Jóhannsson
Ragnheiður A. Kristinsdóttir
Anton Kr. Stefánsson Bryndís Björk Reynisdóttir
Eva Birgitta Eyþórsdóttir Matti Ósvald Stefánsson
Adam Þór Eyþórsson
Reynir H. Karlsson Anna Sigríður Halldórsdóttir
Heimir H. Karlsson Elfa Hauksdóttir

og barnabörn.

Wings of Life góðgerðar-
hlaupið hefur verið 
haldið fimm sinnum á 
heimsvísu en á sunnu-
daginn verður það ræst 

í gang í fyrsta sinn hér á landi.
„Við erum að fara að halda þetta í fyrsta 

sinn á Íslandi. Allir ágóði hlaupsins renn-
ur til rannsókna á mænuskaða – í fyrra 
söfnuðust yfir 800 milljónir íslenskra 
króna á heimsvísu. Það verður hlaupið í 
kringum Rauðavatn klukkan 14 á sunnu-
daginn – það skemmtilega við það er 
að rástíminn er sá sami um allan heim 
þannig að til dæmis í Ástralíu í fyrra fór 
hlaupið fram um miðja nótt og það var 
hlaupið með höfuðljós, þannig að við 
Íslendingar eru bara þokkalega heppin 
með tímasetningu,“ segir Birta Aradóttir 
hjá Red Bull á Íslandi sem heldur hlaupið.

Wings for Life samtökin voru stofnuð 
af Heinz Kinigadner, fyrrverandi heims-
meistara í mótorkross og Dietrich 
Mateschitz, stofnanda Red Bull. Hlaupið 
var sett í fyrsta sinn árið 2014 og það er 
nú komið hingað til lands.

Umgjörð hlaupsins er nokkuð sérstök, 
því ekki er hlaupin ákveðin vegalengd 
heldur eltir bíll keppendur og „klukkar“ 
þá.

„Í stóru löndunum er alvöru bíll sem 
leggur af stað hálftíma eftir að hlaupið 
hefst og keyrir á eftir hlaupurunum á 15 
kílómetra hraða. En á minni stöðum eins 
og Íslandi erum við með app þar sem bíll 
í sýndarveruleika í appinu eltir mann og 
svo fær maður meldingu í símann þegar 
bíllinn er búinn að ná manni. Sá sem er 
síðast klukkaður af bílnum stendur svo 
uppi sem sigurvegari í hlaupinu – þann-
ig að það er ekkert fyrir fram ákveðið 
endamark.“

Veðurspáin fyrir sunnudaginn er fín, 
smá rigning og sól, sem er bara ágætis 
hlaupaveður. Það kostar 20 evrur, eða 
sem samsvarar um 2.500 krónum, að 
skrá sig í hlaupið og rennur ágóðinn 
allur til góðgerðarmála. Red Bull verður 
svo á svæðinu með alls konar pepp.
stefanthor@frettabladid.is

Hlaupið fyrir þá  
sem geta ekki hlaupið
Góðgerðarhlaupið Wings for Life verður haldið í fyrsta sinn hér á landi á sunnudaginn 
og er það til styrktar rannsóknum á mænuskaða. Hlaupið fer fram um allan heim og er 
rástími sá sami alls staðar þannig að sums staðar er hlaupið að nóttu til.

Í Ástralíu var í fyrra hlaupið með höfuðljós, enda fór hlaupið fram um miðja nótt.

Rögnvaldur Þorleifsson læknir, ásamt 
fleira starfsfólki á Borgarspítalanum, 
græddi hönd á stúlku þennan dag árið 
1981. Slíkt var einsdæmi hér á landi.

Stúlkan hafði lent í vinnuslysi í 
hausingarvél í söltunarstöð Miðness hf. 
í Sandgerði. Hægri hönd hennar fór nær 
alveg af rétt ofan við úlnlið.

Svo heppilega vildi til að héraðs-
læknir var staddur í Sandgerði og bjó 
hann um sár stúlkunnar til bráðabirgða. 
Hún var síðan flutt í snarhasti á Slysa-
deild Borgarspítalans og var þar í aðgerð 
á skurðarborðinu langt fram á nótt eða 
samtals í fjórtán klukkustundir.

Strax eftir að hún vaknaði gat stúlkan 
hreyft fingur hægri handar og var hin 
hressasta.

Þ ETTA  G E R Ð I ST :  4 .  M A Í  1 9 8 1

Hönd var grædd á stúlku á Íslandi

Höndin var grædd á stúlkuna á Borgarspítalanum. fréttaBlaðið/gva

Allir ágóði hlaupsins rennur 
til rannsókna á mænuskaða – í 
fyrra söfnuðust yfir 800 millj-
ónir íslenskra króna á heims-
vísu.

1256 Alexander 4. páfi gefur út páfabréf og stofnar 
Ágústínusarregluna formlega.

1471 Rósastríðin: Orrustan við Tewkesbury er háð þar sem 
Lancaster-ætt bíður ósigur fyrir York-ætt.

1803 Bjarni Bjarnason og Steinunn Sveinsdóttir frá Sjöundá 
á Rauðasandi eru bæði dæmd til lífláts fyrir að myrða maka 
sína árinu áður. Steinunn dó í fangelsi í Reykjavík 1805, en 
Bjarni var fluttur til Noregs og hálshöggvinn þar síðar sama ár.

1880 Jón Sigurðsson forseti og Ingibjörg Einarsdóttir kona 
hans eru jarðsett í Reykjavík við hátíðlega athöfn. Þau höfðu 
bæði látist í Kaupmannahöfn í desember 1879.

1948 Hvalstöðin í Hvalfirði hefur starfsemi.

1979 Margaret Thatcher verður fyrsta konan til að taka við 
embætti forsætisráðherra Bretlands.

2007 Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs er 
stofnuð við Keflavíkurflugvöll.

Merkisatburðir
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Fréttablaðið.is - stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með nýjustu fréttum allan sólarhringinn 



LÁRÉTT
1. kaldur 
5. skel 
6. frá 
8. ræfill 
10. tveir eins 
11. spreia 
12. íþróttafélag 
13. skortur 
15. mola 
17. íshúð

LÓÐRÉTT
1. dúkknál 
2. megin 
3. samstæða 
4. blómi 
7. skerfur 
9. iðnaðarmaður 
12. óforsjálni 
14. hnappur 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. napur, 5. aða, 6. af, 8. garmur, 10. ll, 11. 
úða, 12. fram, 13. ekla, 15. kvarna, 17. ísing.
LÓÐRÉTT: 1. naglrek, 2. aðal, 3. par, 4. rauða, 7. 
framlag, 9. múrari, 12. flas, 14. kví, 16. nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Samkovic átti leik gegn Ervin í 
Lone Pine árið 1975.
Hvítur á leik
1. Dxh6+! Bxh6 2. Hxh6+ Kg7 
3. Rf5# 1-0. 
Sigurbjörn Björnsson sigraði 
á Öðlingamóti TR sem lauk 
í fyrrakvöld. Þorvarður F. 
Ólafsson varð annar og Lenka 
Ptácník ová varð þriðja. 

www.skak.is:  Landsmótið í 
skólaskák.      

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Í dag verður all-
hvöss suðvestanátt 
með þéttum élja-
gangi, en þurrt og 
bjart norðaustan til 
á landinu. Hiti víða 
1 til 4 stig, en allt 
að 9 stig í sólinni á 
Austurlandi.

Föstudagur

7 9 6 3 5 2 1 4 8

8 3 5 4 9 1 2 7 6

1 2 4 6 7 8 3 9 5

2 4 9 8 3 6 5 1 7

3 5 8 1 2 7 4 6 9

6 7 1 5 4 9 8 2 3

9 1 3 7 8 4 6 5 2

4 8 2 9 6 5 7 3 1

5 6 7 2 1 3 9 8 4

7 8 4 2 3 6 5 1 9

9 2 6 1 5 8 7 3 4

5 3 1 7 9 4 6 8 2

4 9 3 5 6 1 8 2 7

1 5 8 4 7 2 9 6 3

2 6 7 9 8 3 1 4 5

6 1 9 3 2 7 4 5 8

3 4 5 8 1 9 2 7 6

8 7 2 6 4 5 3 9 1

8 7 3 5 9 2 6 1 4

4 5 9 3 6 1 8 2 7

1 6 2 7 4 8 5 9 3

9 3 1 6 5 4 7 8 2

5 2 4 9 8 7 1 3 6

6 8 7 1 2 3 4 5 9

3 9 5 8 7 6 2 4 1

7 4 8 2 1 9 3 6 5

2 1 6 4 3 5 9 7 8

1 8 5 4 3 7 2 6 9

9 3 4 2 6 1 5 7 8

2 6 7 8 9 5 3 1 4

7 1 6 9 2 8 4 5 3

5 9 2 3 7 4 6 8 1

8 4 3 1 5 6 7 9 2

4 7 9 5 1 3 8 2 6

3 5 1 6 8 2 9 4 7

6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8

2 4 8 7 6 9 1 3 5

3 5 6 8 1 2 7 9 4

9 6 5 1 3 4 8 2 7

8 1 4 9 2 7 3 5 6

7 2 3 5 8 6 9 4 1

4 8 2 6 7 3 5 1 9

5 3 1 4 9 8 6 7 2

6 7 9 2 5 1 4 8 3

2 6 8 3 4 9 5 7 1

3 5 9 7 1 6 4 8 2

4 1 7 8 5 2 3 6 9

9 7 1 4 8 5 2 3 6

5 4 6 2 3 1 7 9 8

8 2 3 6 9 7 1 4 5

1 9 4 5 7 8 6 2 3

6 3 5 9 2 4 8 1 7

7 8 2 1 6 3 9 5 4

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

FRÉTTabLaÐiÐ
 er Helgarblaðið

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Flúði land
guðrún Dögg Rúnarsdóttir 
þurfti að flýja land eftir 
lífshættulegt ofbeldi og 
hótanir Marks Doninger, 
fyrrverandi leikmanns ÍA. 
Hún segir sögu sína og af 
samskiptum sínum við 
íþróttafélagið.

Fyrir tíma internetsins
Virkir í athugasemdum máttu bera gremju sína í hljóði 
fyrir utan þá fáu sem komu lesendabréfum sínum í 
gegnum nálarauga ritstjórna dagblaðanna. 

Virðingarleysi og 
ógnandi ríkir karlar

 auður Jónsdóttir, 
steinunn stefánsdóttir 
og bára beck kynntu sér 
veruleika blaðamanna.

Öðruvísi fátækt í Reykjavík
Kristbjörg Eva Ramos er aðeins 21 árs í framboði. Móðir 
hennar flúði sárafátækt frá Ekvador.

Blessuð og sæl, 
blómið mitt. 

Af hverju siturðu hér alein?

Því að kærastan 
mín var á barnum 

að ná í bjór.

Ég trúi þessu ekki! 
Þetta er 

nákvæmlega 
eins og draumur 
sem mig dreymdi 

einu sinni.

Svo breyttist 
þetta 

skyndilega í 
martröð.

Burtséð frá 
því þá rættist 
draumurinn!

Ég trúi ekki að þú hafir 
reynt að fela gat í veggnum 

með því að heng ja mynd 
ofan á það, Palli

Hvernig gastu haldið  að 
við myndum ekki taka 
eftir mynd sem væri 

staðsett 5 sentimetra 
frá gólfinu?

Reyndar 
tókst þú 

bara eftir 
því.

Kannski 
ert þú bara 
alltof stíf. 
Hafðirðu 

hugsað út í 
það, ha?

Ég held að Hannes sé kominn 
yfir það að pissa undir.

Ég 
líka.

Enn einu 
áfallinu 
afstýrt!

Skál! Og næst …
Náttúran hatar 

áhyggjulausa foreldra.

ÉG HATA 
LÍKAMA 
MINN!
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KRINGLUKAST 3. - 7. MAÍ

40% afsláttur
History Mix Bollasett

Skálasett

30% afsláttur

Af öllum 
hnífapörum 
og –settum

30% afsláttur
Allar skálar

Quality One pottasett, 4 stk.

50% Tilboð 22.995
Fullt verð  45.990

Henning Koppel 
kertastjakar

30% Tilboð 10.164
Fullt verð  14.520

2 saman

30% afsláttur
AJ línan

30% afsláttur
Allir Wüsthof hnífar

50% afsláttur

50% afsláttur

LED kerti

Pönnusett
24 sm og 28 sm

Tilboð 7.198
Fullt verð  17.99560%

40% afslátturAf Petite Fleur, New Wave Flow 
og Rose Cottage matarstellum 50%

Djúpur 26 sm 
pottur í litnum INK. 
Takmarkað magn. Tilboð 22.495

Fullt verð  44.995

FJÖLMARGAR VANDAÐAR 
VÖRUR Á SÉRTILBOÐI
10% afsláttur af öllum öðrum vörum



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00Verð gildir til og með 6. maí eða meðan birgðir endast.

NÝTT Í BÓNUS

Matarmikil súpa  
FULLELDUÐ
Aðeins að hita

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

smashStyl
e-hamb-mi

di90x90.a
i   6   5

/9/17   1
1:01 AM

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

498
kr. 2x120 g

Smash Style Hamborgarar
2x100 g, 2x120 g og 2x140 g

459
kr. 2x100 g

298
kr. 250 ml

Smash Style Hamborgarasósa
250 ml

598
kr. 2x140 g

OS Samlokuostur 
Í sneiðum, 500 g 

898
kr. 500 g

500g

Dala Fetaostur
325 g

498
kr. 325 g

Mexíkósk Kjúklingasúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

Pepsi og Pepsi Max kassi
24x330 ml

1.560
kr./ks.

Aðeins

65kr.
dósin

ÍSLENSK
framleiðsla

KASSATILBOÐ

Bónus Spínat
Ítalía, 200 g

298
kr. 200 g

Kjarnafæði Lambasirloinsneiðar
Kryddaðar

1.398
kr. kg

Kjarnafæði Lambamiðlærisneiðar
Kryddaðar, 1. flokkur

2.298
kr. kg

2
brauð í 
pakka

Hvítlauks- eða kryddbaguette
Frosin, 2 stk. í pakka

139
kr. pk.

Jarðarber Box 
500 g, Spánn

479
kr. 500 g

500g

Kjarnafæði Pólskar Pylsur
360 g

298
kr. 360 g

Hindber eða Bláber
Frosin, 500 g

398
kr. 500 g

ES Jarðarber
Frosin, 1 kg

398
kr. 1 kg

1kg

1kg

Snapple Íste
3 teg., 473 ml

179
kr. 473 ml

200g

500g



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00Verð gildir til og með 6. maí eða meðan birgðir endast.
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Aðeins að hita
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CY
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ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

498
kr. 2x120 g

Smash Style Hamborgarar
2x100 g, 2x120 g og 2x140 g

459
kr. 2x100 g

298
kr. 250 ml

Smash Style Hamborgarasósa
250 ml

598
kr. 2x140 g

OS Samlokuostur 
Í sneiðum, 500 g 

898
kr. 500 g

500g

Dala Fetaostur
325 g

498
kr. 325 g

Mexíkósk Kjúklingasúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

Pepsi og Pepsi Max kassi
24x330 ml

1.560
kr./ks.

Aðeins

65kr.
dósin

ÍSLENSK
framleiðsla

KASSATILBOÐ

Bónus Spínat
Ítalía, 200 g

298
kr. 200 g

Kjarnafæði Lambasirloinsneiðar
Kryddaðar

1.398
kr. kg

Kjarnafæði Lambamiðlærisneiðar
Kryddaðar, 1. flokkur

2.298
kr. kg

2
brauð í 
pakka

Hvítlauks- eða kryddbaguette
Frosin, 2 stk. í pakka

139
kr. pk.

Jarðarber Box 
500 g, Spánn

479
kr. 500 g

500g

Kjarnafæði Pólskar Pylsur
360 g

298
kr. 360 g

Hindber eða Bláber
Frosin, 500 g

398
kr. 500 g

ES Jarðarber
Frosin, 1 kg

398
kr. 1 kg

1kg

1kg

Snapple Íste
3 teg., 473 ml

179
kr. 473 ml

200g

500g



AÐALFUNDUR

Dagskrá
1. Venjuleg aðalfundarstörf skv. 4.11 gr. í samþykktum félagsins.

2. Önnur mál.

Aðalfundur HB Granda hf. verður haldinn í dag,
4. maí 2018, í matsal félagsins að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík

og hefst hann klukkan 17:00. Fundurinn fer fram á íslensku.

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

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða 
afhent á fundarstað. 

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja 
fundinn geta: 

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

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

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

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

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

Stjórn HB Granda hf.
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Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

4. maí 2018
Tónlist
Hvað?  Hádegistónleikar Winds Aloft
Hvenær?  12.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sendiráð Bandaríkjanna og Lista-
safn Íslands bjóða til tónleika með 
Winds Aloft blásarakvintett frá 
US Air Force í Listasafni Íslands 

Ein ástsælasta söngkona þjóðarinnar, Salka Sól, heldur stórtónleika í Bæjarbíói í kvöld þar sem hún fer um víðan völl ásamt hljómsveit.

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

kl. 12.00 föstudaginn 4. maí. Frítt 
inn og allir velkomnir!

Hvað?  Salka Sól ásamt hljómsveit í 
Bæjarbíói
Hvenær?  20.30
Hvar?  Bæjarbíó, Hafnarfirði
Salka Sól er ein af ástsælustu 
söngkonum landsins og hefur 
vakið athygli með hljómsveit 
sinni Amabadama. Nú ætlar hún 
að koma fram með nokkrum af 
færustu hljóðfæraleikurum lands-
ins en með henni verða Guð-
mundur Óskar á bassa, Þorvaldur 
Þór Þorvaldsson á trommur og 
Tómas Jónsson á píanó. Salka 
mun syngja lög sem hafa haft 
áhrif á hana og mótað hana sem 
einstakling og listamann. Laga-
valið er fjölbreytt og skemmtilegt, 
allt frá Bítlunum og The Beach 
Boys til Spice Girls og Amy Wine-
house. Ásamt því mun hún flytja 
lög eftir sig sjálfa, bæði þekkt og 
nýtt efni.

Hvað?  JFDR
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Þúsundþjalasmiðurinn og tónlist-
arkonan JFDR (Jófríður Ákadóttir) 
heldur heim til Íslands í maí spilar í 
Mengi í kvöld.

Hvað?  Katrín spilar á Klaustur Bar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Klaustur downtown bar, 
Kirkjutorgi
Í kvöld mun Katrin Ýr ásamt Daní-
el Helgasyni spila ýmsar ábreiður á 
Klaustur bar. Þar á meðal má finna 
lög eftir Ray Charles, Evu Cassidy, 
Stevie Wonder, Noruh Jones, Sam 
Cooke og fleiri.

Hvað?  Eyjaplatan vinsæla 50 ára
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Í ár eru 50 ár liðin frá útgáfu einnar 
vinsælustu hljómplötu 20. aldar-
innar. Platan inniheldur fjórtán 
vinsælustu Eyjalög Oddgeirs Krist-
jánssonar í einstaklega skemmti-
legum útsetningum Ólafs Gauks, 
sungin af Svanhildi Jakobsdóttur 
og Rúnari Gunnarssyni. Urðu flest 
laganna fádæma vinsæl og mikið 
leikin í útvarpi, enda seldist platan 
eins og funheitar lummur. Í til-
efni af þessum tímamótum ætla 
Guðrún Gunnarsdóttir og Stefán 
Hilmarsson að efna til heiðurstón-
leika í Salnum.

Viðburðir
Hvað?  Evrópudagurinn
Hvenær?  17.00
Hvar?  Veröld – hús Vigdísar
Sendiráð ESB-landanna bjóða 
upp á mat og drykk víðsvegar 
að úr Evrópu, sem og tónlist og 
skemmtiatriði.

Hvað?  Orðræða listasýninga
Hvenær?  12.10
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Goddur, rannsóknarprófessor í 
LHÍ, fjallar um orðræðu mynda og 
myndmáls í tengslum við sýningu 
safnsins Þessi eyja jörðin. Margir 
verða hvumsa þegar þeir rýna í 
texta í sýningarskrám og kynn-
ingum á sýningum og skammast 
sín jafnvel fyrir að skilja ekki neitt. 
Að hluta til er þetta afleiðing 
háskólavæðingar í sjónmenntum. 
Goddur mun gera tilraun til þess 
að útskýra á mannamáli hvað átt 
er við með þessum ritsmíðum sem 
voru upphaflega hugsaðar til að 
auka skilning á myndmáli en enda 
á því að flækja málið í raun.

Sýningar
Hvað?  Inside | Wind & Weather 
Window  Gallery í Kjallaranum
Hvenær?  17.00
Hvar?  Geysir Heima, Skólavörðustíg
Verið velkomin á opnun 5 ára 
afmælissýningar The Wind & 
Weather Window Gallery í sam-
starfi við Kjallarann í Geysi Heima. 
Sýningin ber nafnið „INSIDE“ þar 
sem nú gefst í fyrsta sinn tækifæri 
til að stíga inn í sjálft gluggagall-
eríið.

Goddur fer yfir orðræðu listsýninga 
og gerir tilraun til að útskýra hana á 
mannamáli.

4 .  m a í  2 0 1 8   F Ö S T U D a G U R24 m e n n i n G   ∙   F R É T T a B L a ð i ð





Föstudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 The Simpsons
07.25 Tommi og Jenni
07.45 Strákarnir
08.10 The Middle
08.30 Drop Dead Diva
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 The New Girl
10.45 Restaurant Startup
11.35 Svörum saman
12.10 Feðgar á ferð
12.35 Nágrannar
13.00 Dear Eleanor
14.25 Going in Style
16.00 Mið-Ísland  Sprenghlægileg-
ir gamanþættir frá uppistands-
hópnum Mið-Íslandi en þeir eru 
Ari Eldjárn, Bergur Ebbi, Jóhann 
Alfreð og Dóri DNA. Auk þeirra 
fer leikkonan Dóra Jóhannsdóttir 
með stórt hlutverk í þáttunum. 
Hér er á ferðinni íslenskt grín eins 
og það gerist allra best.
16.30 Class Divide
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Satt eða logið  Frábær 
skemmtiþáttur sem sjónvarps-
maðurinn Benedikt Valsson stýrir 
af mikilli snilld en hann tekur á 
móti fjórum gestum í hverjum 
þætti sem skipa síðan tvö lið. 
Þátttakendur í hvoru liði fyrir 
sig segja sögur af sjálfum sér og 
andstæðingarnir eiga að geta upp 
á hvort sagan sé sönn eða login. 
Honum til halds og trausts eru 
liðstjórarnir Auðunn Blöndal og 
Katla Margrét.
20.05 American Idol
21.30 The Great Wall  Ævintýra-
legur spennutryllir frá 2016 neð 
Matt Damon í aðalhlutverki. 
Málaliðar frá Evrópu ferðast 
til Kína en dragast óvænt inn í 
stríð innfæddra við það sem býr 
handan einnar merkilegustu og 
stærstu byggingar veraldar, Kína-
múrsins.
23.15 Drone
00.50 Life
02.30 Manchester by the Sea
04.45 Going in Style

19.10 Anger Management
19.35 The Goldbergs
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 First Dates
21.40 The Simpsons
22.05 American Dad
22.30 Bob’s Burger
22.55 Schitt’s Creek
23.20 NCIS: New Orleans
00.05 The Goldbergs
00.30 Seinfeld
00.55 Friends
01.20 Tónlist

12.00 Grassroots
13.40 War Room
15.40 Grandma
17.00 Grassroots
18.40 War Room  Hugljúf mynd 
frá 2015 segir frá Tony og Eliza-
beth Jordan, hjónum sem virðist 
ganga allt í haginn. Þau eru í góðri 
vinnu, eiga fallega dóttur, og 
búa í draumahúsinu sínu. En út-
litið getur blekkt. Í raun og veru er 
hjónabandið þeirra orðið hálfgert 
stríðsástand og dóttir þeirra líður 
fyrir ástandið. Eftir að hafa fengið 
góð frá frá fröken Clöru, eldri konu, 
þá uppgötvar Elizabeth að hún 
getur barist fyrir fjölskyldu sinni í 
staðinn fyrir að berjast gegn henni.
20.40 Grandma
22.00 Baby Driver  Glæpamynd af 
bestu gerð frá 2017 með einvala 
liði leikara. Ungur og hæfileika-
ríkur flóttabílstjóri reiðir sig á 
undirleik góðrar tónlistar til að 
verða sá besti í faginu. Þegar hann 
hittir draumadísina, þá sér Baby 
möguleika á að hætta í sínu vafa-
sama starfi, og komast í burtu. En 
eftir að hafa verið neyddur til að 
vinna fyrir glæpaforingja, þá þarf 
hann að mæta afleiðingunum 
þegar mislukkað rán ógnar lífi 
hans, ástinni og frelsi. Handrit og 
leikstjórn eru í höndum Edgars 
Wright. Myndin var tilnefnd til 
þrennra Óskarsverðlauna í ár.
23.50 Walk the Line
02.05 Kidnapping Mr. Heineken
03.40 Baby Driver

14.30 Fólkið mitt og fleiri dýr 
15.15 Úti 
15.45 Ég vil fá konuna aftur 
16.15 Alla leið 
17.20 Landinn 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Froskur og vinir hans 
18.07 Rán og Sævar 
18.18 Söguhúsið 
18.25 Fótboltasnillingar 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Leiðin til Lissabon 
20.10 Útsvar 
21.30 Borgarsýn Frímanns 
21.50 Poirot - Spilin á borðið 
23.25 Cedar Rapids 
00.50 Never Let Me Go 
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.45 The Late Late Show with 
James Corden 
10.25 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 The Mick 
14.10 Gudjohnsen 
15.00 Family Guy 
15.25 Glee 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.00 America’s Funniest Home 
Videos 
19.30 The Voice USA 
21.00 Doctor Strange 
22.55 Unbreakable 
02.40 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
03.20 The Walking Dead 
04.05 Penny Dreadful 
04.50 Síminn + Spotify

07.13 Tindur 
07.27 Zigby 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Kormákur 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og Litli 
11.13 Tindur 
11.27 Zigby 
11.38 Mæja býfluga 
11.50 Kormákur 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og Litli 
15.13 Tindur 
15.27 Zigby 
15.38 Mæja býfluga 
15.50 Kormákur 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Angry Birds

07.00 PGA Tour 
11.05 Inside the PGA Tour 
11.30 LPGA Tour 
14.30 LPGA Tour 
17.35 Inside the PGA Tour 
18.00 PGA Tour 
22.00 LPGA Tour 

09.10 Selfoss - FH
10.40 Seinni bylgjan
11.10 Mjólkurbikar karla 
12.50 Mjólkurbikar karla 
14.30 Mjólkurbikarmörkin 
15.30 Liverpool - Stoke
17.10 Swansea - Chelsea
18.50 Messan
20.20 Arsenal - Atlético Madrid
22.00 Marseille - Red Bull - maí
23.40 Evrópudeildarmörkin
00.30 Brighton - Manch. United 
06.55 Pepsi-mörk kvenna 

07.20 Arsenal - Atlético Madrid
09.00 Marseille - Red Bull - maí
10.40 Haukar - ÍBV
12.10 Seinni bylgjan.
12.40 Mjólkurbikarmörkin 
13.40 Pepsi-deild kvenna 
15.20 Real Madrid - Bayern 
München 
17.00 Meistaradeildarmörkin
17.30 PL Match Pack 
18.00 Evrópudeildarmörkin
18.50 Brighton - Manch. United 
21.00 Premier League Preview
21.30 La Liga Report 
22.00 Bundesliga Weekly

Mörgæsirnar  
frá Madagaskar,
08.24, 12.24  
og  16.24

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Frábær
Föstudagur

SATT EÐA LOGIÐ

Frábær sería af lygilega skemmtilegum fjölskylduþáttum sem hinn eini 
sanni Benedikt Valsson eða Benni stýrir af mikilli röggsemi og fær til sín 
góða gesti. Þetta er þátturinn sem sannar að sannleikurinn getur verið 
afstæður.

KL. 19:25

THE GREAT WALL

Ævintýralegur spennutryllir um málaliða frá Evrópu sem ferðast til Kína 
en dragast óvænt inn í stríð innfæddra við það sem býr handan stærstu 
byggingar veraldar, Kínamúrsins.

KL. 21:35

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

AMERICAN IDOL

Skemmtilegir þættir af American 
Idol með frábærum dómurum í 
hverju sæti. Hinn eini sanni Lionel 
Richie, Katy Perry og Luke Bryant. 
Skemmtiþáttur fyrir alla 
fjölskylduna.

KL. 20:05

16

DRONE

Drónaflugmaðurinn og fjölskyldumaðurinn Neil hefur allan sinn feril 
stjórnað stórhættulegum og leynilegum 
verkefnum erlendis án þess að yfirgefa 
rólegan heimabæ sinn. En dag einn er 
bankað upp á og þá snýst veröldin á hvolf.

KL. 23:20

16
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Í yfirstærð
Ef marka má tískuspekingana, þá er málið þessa dagana að klæðast 
flíkum sem eru nokkrum númerum of stórar. Allavega þegar kemur 
að yfirhöfnum eins og jakkafatajökkum og gallajökkum sem, ef 
veðurguðirnir leyfa, munu taka yfir fataskápinn þetta vorið. Prófaðu 
að klæðast jakka sem er aðeins of stór, bretta upp ermar eða jafnvel 
taka saman með belti í mittið. Fáum innblástur hér.

Hér má sjá jakka sem sómir sér vel á herrum jafnt sem dömum frá Balenciaga. 

Prufaðu 
að fara í jakka  

sem er sirka tveimur  
númerum of stór – eins  
og sést á þessum getur  

útkoman  
verið  
góð. 

Gallajakki  
í yfirstærð –  

spurning  
um að kíkja í  

herra- 
deildina?

Fallegur  
jakki í ljósum  

lit frá  
Celine. 

Gallajakki: Y Project  
Net-a-Porter, 67.800 kr.

Jakkfatajakki:  
Zara, 8.995 kr.

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

l Facebook l Instagram l Twitter 

Jakki: Harmony,  
Geysir 59.800 kr.

Bara  
að bretta upp 

ermarnar 
og setja upp 
axlapúðana. 
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VIGO BORÐ. Steypt borð. Ø 120 cm. 99.900 kr. Nú 74.900 kr. Sparaðu 25.000 kr. CAPE TOWN SUMARSTÓLL.
Pólýrattan með sessum. 29.900 kr. Nú 21.900 kr. Sparaðu 8.000 kr. Verð á setti 219.500 kr. Nú 162.500 kr. Sparaðu 57.000 kr.

VIGO + 4 STÓLAR

NÚ162.500
SPARAÐU 57.000

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

VIÐ FÖGNUM
10 ÁRA AFMÆLIfleiri

FRÁBÆR
TILBOÐ

Í VERSLUN

FRÁ 26. APRÍL - 9. MAÍ

25-50%
afsláttur af völdum vörum

*Gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði

LISSABON SÓFI

NÚ96.900
SPARAÐU 33.000

SAN ANTONIO BORÐ. Steypt borðplata með viðarfótum. Ø120 cm. 79.900 kr. Nú 47.900 kr. 
Sparaðu 32.000 kr. BOTANIC STÓLL. Hvít eða ljósbrúnn. 24.900 kr. Nú 14.900 kr. Sparaðu 10.000 kr.

25%

KINGSTON CITY
2½ SÆTA + LEGUBEKKUR

NÚ199.900
SPARAÐU 100.000

SAN ANTONIO + 4 STÓLAR

NÚ107.500
SPARAÐU 72.000

KINGSTON SÓFI. Legubekkur + 2½ sæti. 
Dökkgrátt Lana 1265-77 áklæði. L 271 x D 161 cm. 299.900 kr. Nú 199.900 kr. Sparaðu 100.000 kr. 

LISSABON SÓFI. Tveggja sæta sófi með eikarfótum. L 182 x D 86 x H 84 cm. 
129.900 kr. Nú 96.900 kr. Sparaðu 33.000 kr.

25%

CAROLINA STÓLL. Bleikur, grænn eða blár 
með svörtum fótum. 12.900 kr. Nú 6.900 kr. 
Sparaðu 6.000 kr. 

PARIS STÓLL. Hvít seta og hvíttaðir eikarfætur. 
14.900 kr. Nú 7.450 kr. Sparaðu 7.450 kr. 

BLAZER STÓLL. Svört seta, svartir fætur. 
29.900 kr. Nú 14.950 kr. Sparaðu 14.950 kr. 

BOW STÓLL. Grátt áklæði, svartir fætur. 
24.900 kr. Nú 17.900 kr. 
Sparaðu 7.000 kr. 

40%

CAROLINA STÓLL

NÚ6.900
SPARAÐU 6.000

BOW STÓLL

NÚ17.900
SPARAÐU 7.000

MOON NY STÓLL. Grá seta, eikarfætur. 
17.900 kr. Nú 8.950 kr. Sparaðu 8.950 kr.

MOON NY STÓLL

NÚ8.950
SPARAÐU 8.950

BLAZER STÓLL

NÚ14.950
SPARAÐU 14.950

50%50%

PARIS STÓLL

NÚ7.450
SPARAÐU 7.450

SUMMER STÓLL. Rauður, blár eða hvítur snúrustóll. 13.900 kr. 
Nú 7.900 kr. Sparaðu 6.000 kr. 

40%

40%

25%

25%
SUMMER SUMARSTÓLL

NÚ7.900
SPARAÐU 6.000

DAYTON

NÚ39.900
SPARAÐU 15.000

SAGA SÓLSTÓLL. Grænn eða svartur. 
9.900 kr. Nú 7.400 kr. Sparaðu 2.500 kr.

SAGA SÓLBEKKUR. Grænn eða svartur. 
8.900 kr. Nú 6.600 kr. Sparaðu 2.300 kr.

HAVANA STAFLANLEGUR

NÚ4.900
SPARAÐU 1.500

BELLEVUE SÓFI

NÚ59.900
SPARAÐU 20.000

SAGA SÓLBEKKUR

6.600
SPARAÐU 2.300

KYNNINGARTILBOÐ
FONTANA SUMARSTÓLL. Grár, brúnn eða grænn 
með svörtum eða viðarfótum. 9.900 kr. Nú 4.950 kr. 
Sparaðu 4.950 kr. 

50%

DAYTON SÓFI. Grænn eða svartur. L 128 cm. 54.900 kr. 
Nú 39.900 kr.  Sparaðu 15.000 kr.

HAVANA STÓLL. Staflanlegur. Pólýrattan. 5.900 kr. Nú 4.400 kr. 
Sparaðu 1.500 kr. HAVANA STÓLL. Hár, stillanlegur. Pólýrattan. 24.900 kr. 
Nú 17.900 kr. Sparaðu 7.000 kr.

BELLEVUE SÓFI. Ljósgrár eða svartur. L 164 cm. 79.900 kr. Nú 59.900 kr. 
Sparaðu 20.000 kr. Hægindastóll. 49.900 kr. Nú 36.900 kr. Sparaðu 13.000 kr.

FONTANA STÓLL

4.950
SPARAÐU 4.950

25%
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BÍLASMIÐURINN HF 
BÍLDSHÖFÐA 16 
SÍMI: 567-2330 

www.bilasmidurinn.is • bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

Þetta er þægileg inni
vinna,“ segir Gunn
ar Þórðarson, einn af 
okkar dáðustu tón
skáldum en hann mun 
ásamt hljómsveit

inni Gullkistunni stíga á svið 
á Vorgleði Kringlukrárinnar 
um helgina. 

Ásamt Gunnari eru þeir 
Óttar Felix, Jonni Ólafs og 
Ásgeir Óskars í band
inu og munu þeir 
spila alla gömlu 
góðu slagar
ana,  bæði 
i n n l e n d a 
og erlenda. 
Það verð
ur  því 
væntan
lega
þéttskip
að á dans
gólfinu og 
engin dans
kort tóm. 
„Gullkistan 
spilar bara 
lög „from 
the six
ties“, eins 
o g  þ e i r 
s e g j a , “ 
s e g i r 

Gunnar og á þar við Trúbrot, 
Hljóma, Bítlana, Rolling Stones og 
fleiri og fleiri.

Það er ekki komið að tómum kof
anum þegar kemur að því að velja á 
lagalistann hjá þessum meisturum 
og trúlega gætu þeir verið að mun 
lengur en frá hálf tólf til þrjú að 
nóttu. Aðspurður hvort svona gigg 
taki ekki sinn toll af 73 ára gömlum 
rokklíkama segir Gunnar: „Þetta er 
auðvitað klikkun,“ og getur ekki 
annað en brosað.

Magnús Kjartansson og Birgir 
Hrafnsson verða sér

stakir heiðursgestir 
á laugardaginn. Magn
ús  lék með Gunnari  í 

hljómsveitinni Trúbroti 
og er einn af okkar ástsælustu 

dægurlagahöfundum, samdi m.a. 
Lítill drengur, To be grateful og My 
friend and I.

Birgir lék með Gunnari í Hljóm
um sumarið 1973 auk þess að hafa 
leikið með Pops, Ævintýri, Svanfríði 
og ýmsum fleiri hljómsveitum. „Við 
spilum saman um tvisvar sinnum á 
ári. Þetta er hobbí hjá okkur að spila 
gömlu lögin. Við æfum aðeins, en 
höfum spilað þetta auðvitað í smá 
tíma. Við gætum trúlega mætt og 
talið í en gerum það að sjálfsögðu 
ekki,“ segir Gunnar. 
benediktboas@365.is

Klikkun en  
þægileg innivinna
Vorgleði Kringlukrárinnar fer fram um helgina þar sem Gullkistan 
mun leika fyrir dansi. Slá lokatóninn þegar klukkan slær þrjú að 
nóttu. Gunni Þórðar segir að þetta sé ekkert annað en klikkun.

Á efnisskránni um helgina eru meðal annars lög frá Trúbroti, Hljómum og Bítlunum svo fátt eitt sé nefnt.

Á toppnum síðan 1965
Gunni Þórðar fæddist á Hólmavík 
4. janúar 1945 en flutti til Kefla-

víkur 1953. Tíu árum síðar 
komu Hljómar fyrst 
fram á sjónvarsviðið en 
fyrsta plata þeirra sem 

var þrykkt í plast kom 
út 1965 með lögum 

Gunnars. Það voru Fyrsti 
kossinn og Bláu augun þín 

sem enn hljóma í eyrum 
landsmanna.

Síðan hefur sigurganga 
hans verið nánast óslitin. 

Sögu hans sem laga-
höfundur, 

út-

setjari, 
plötuútgef-

andi og fleira 
og fleira þarf varla að 

skrifa enda hefur hann 
lagt til flestar dægurlaga-

perlur sem Íslendingar 
syngja enn í dag.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Þórarins 
Þórarinssonar

BAkþAnkAR

TEMPUR® Hybrid 
Hönnuð fyrir sneggra viðbragð

TEMPUR® Contour 
Hönnuð fyrir meiri stuðning

TEMPUR® Cloud 
Hönnuð fyrir meiri mýkt

MicroTech frá Tempur 
Fyrir þá sem kjósa  
Tempur® á betra verði

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

* Byggt á viðtölum við 37.000 dýnueigendur í 13 löndum á árunum 2014–2015 þar sem Tempur-dýnueigendur, 
í öllum löndunum, mátu Tempur hærra á ánægjukvarða en eigendur dýna frá öðrum framleiðendum.

Hvernig er hægt að bæta sig ef maður er nú þegar í fyrsta sæti þegar kemur 
að ánægju viðskiptavina í 13 löndum?* ... okkur tókst það.

Við kynnum nýju Tempur® Countour heilsudýnuna, hún er með 
QuickRefresh™ áklæði sem taka má af með rennilás og þvo. Dýnan er einnig 
fáanleg með CoolTouchTM áklæði. Komdu og upplifðu einstaka eiginleika 
Tempur og finndu þá dýnu sem hentar þér best.

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

ALLT ÞAÐ NÝJASTA FRÁ TEMPUR  

AÐ SOFA ER EITT – AÐ HVÍLAST ER ANNAÐ

ALLT ÞAÐ NÝJASTA FRÁ TEMPUR  
MEÐ 25% AFSLÆTTI Á TEMPUR-DÖGUM Í BETRA BAKI

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Vantar fyrirtækið þitt gæða 
prentefni? Við bjóðum fjöl- 
breyttar lausnir hvort sem er í 
offset eða stafrænt. Komdu við 
í kaffisopa og við finnum leið 
sem hentar best hverju sinni.

PRENTVERK

Fjórði maí er ekki rauður 
dagur á almanakinu. Fólk í 
milljónatugatali út um allan 

heim heldur hann þó hátíðlegan, 
klæðir sig jafnvel upp í furðu-
búninga, kastar á milli sín fleygum 
setningum úr sagnabálkinum sem 
hefur gert þennan dag að sam-
einingartákni.

Þann 4. maí gleðjumst við sem 
höfum móttekið fagnaðarerindið 
saman. Óháð aldri, uppruna, húð-
lit, kynhneigð eða hverju því öðru 
sem ferkantaðar sálir og leiðinlegt 
fólk notar dagsdaglega til þess að 
skilja mannfólkið að.

Í dag er nefnilega Alþjóðlegi 
Star Wars-dagurinn, May the 
Fourth eins og þessi helga dag-
setning útleggst á engilsaxnesku 
með vísan til lykilsetningarinnar 
„May the Force be with you,“ úr 
Stjörnustríðsmyndunum. Þetta er 
dagurinn okkar sem eigum jafnvel 
ekkert sameiginlegt nema að vera 
manneskjur sem hafa öðlast eilífa 
æsku með því að tengjast Mætt-
inum.

Eldri borgarar orna sér við þá 
notalegu sjálfsblekkingu að þeir 
hafi verið upp á sitt besta þegar 
Bítlarnir sigruðu heiminn. Pabbi 
neri mér þessu um nasir lengi vel. 
Grunlaus um að hann sat með mér 
í Nýja bíói síðla árs 1978 og varð 
vitni að einhverju sem er miklu 
stærra og lífseigara en Bítlarnir. 
Með fullri virðingu. 

Ég er lánsamur að tilheyra hópi 
sem var á besta aldri þegar Star 
Wars kom út. Barnið í mér hefur 
verið varðveitt í formalíni og þeir 
sem reynt hafa, vita að það er 
ekkert betra en að geta gengið í 
barndóm með börnunum sínum.

 Nördar allra landa, til hamingju 
með daginn og munið að Máttur-
inn er með okkur. Alltaf !

Treystu á 
Máttinn
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