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SPORT Gunnar Heiðar Þor-
valdsson er kominn heim og 
vill vinna titil með ÍBV. 22

Vörn í sólinni
Ef sólarvörnin á að gera gagn þarf hún að vera að minnsta kosti 15 að styrkleika. Mikilvægt er að bera á sig góða vörn, hálftíma áður en farið er í sólbað.SÍÐA 4

F lestar konur þjást einhvern tímann á lífsleiðinni af sveppasýkingu í leg-göngum eða þurrki í slímhúð. Sumar 
konur finna fyrir óþægindum tengdum 
sundlaugarferðum og veigra sér við þ í
að fara í heit

KLÁÐI EÐA ÓÞÆGINDI Á KYNFÆRASVÆÐINUGENGUR VEL KYNNIR  Topida Intimate Hygiene Spray sem þykir sérlega 

áhrifaríkt við sveppasýkingu, kláða, ólykt og þurrki í slímhúð. Það inniheldur 

aðeins náttúruleg efni sem fríska og græða kynfærasvæðið.

Borgargarður
Í Seljagarði í Breiðholti er að finna skemmti-legt samfélag áhuga-fólks um garðyrkju.SÍÐA 2

NÚ  ER  TÆKIFÆRIÐ  AÐ  VERSLA  ÞEKKTA   MERKJAVÖRU  Á  FRÁBÆRU  VERÐI
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SKOÐUN Gísli Sigurðsson 
skrifar um virkjanir og 
umgengni við náttúruna. 12

MENNING Sendir frá sér 
þýðingar á ljóðum skáldsins 
Manfred Peter Hein. 18

FERÐAÞJÓNUSTA Fjölmörg dæmi eru 
um að illa búnir og hraktir ferða-
menn á eigin vegum hafi brostið 
í grát á hálendinu að undanförnu 
vegna vanlíðanar og hræðslu. 
Sumir hafa verið svo illa á sig 
komnir að skálaverðir hafa borið 
þá inn í skála.

„Skálaverðir Ferðafélags Íslands, 
og þá einkum skálaverðir í Hrafn-
tinnuskeri, hafa unnið björgunar-
afrek á hálendinu síðustu vikur,“ 
segir Páll Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Ferðafélags Íslands.

Páll segir skálaverðina bæði hafa 
farið á móti vanbúnum og hrædd-
um ferðamönnum og á eftir þeim og 
borið þá upp í skála.

„Skálaverðirnir hafa tekið á móti 

grátandi ferðamönnum sem hafa 
alls ekki verið búnir til göngu í snjó 
og krapa. Þeir hafa staðið sig ótrú-
lega vel í krefjandi aðstæðum.“

Páll segir þá sem selja erlendum 
ferðamönnum bæði göngu- og rútu-
ferðir inn á hálendið í júní og langt 
fram á haust þurfa að horfast í augu 
við staðreyndir.

„Undanfarin 20 ár hefur hálend-
ið að meðaltali verið opið í júlí og 
ágúst. Það hefur tekist vel að mark-
aðssetja Ísland en það þarf að taka 
tillit til þeirra aðstæðna sem ráða 
á hálendinu. Menn verða að sýna 
ábyrgð og upplýsa ferðamenn um 
þær aðstæður sem þeir geta lent í 
ef þeir eru svona snemma eða seint 
á ferðinni.“

Að sögn Páls eru margir erlendu 
ferðamannanna í hlífðarfatnaði 
sem heldur hvorki vatni né vindi; 
sumir með lítið nesti og ónýtt tjald.

„Þeir kaupa ferð inn á hálendið 
en átta sig engan veginn á íslensk-
um aðstæðum. Hitinn getur farið 
niður fyrir frostmark. Verði menn 
blautir, kaldir og hraktir verða 
þeir hræddir og fara að gráta. Það 
er þá skylda skálavarða og sýn 
þeirra til fólks á fjöllum að veita 
aðstoð.“

Gangan úr Landmannalaugum í 
Hrafntinnusker er um 15 kílómetr-
ar. Í Álftavatn eru 26 kílómetrar.

„Það er óhemjumikill snjór núna 
í Hrafntinnuskeri en minni við 
Álftavatn. Nú er að vísu að kom-

ast hefðbundið ástand á leiðina. Ég 
held það verði snjór fram í ágúst 
í Hrafntinnuskeri en ef menn eru 
í góðum búnaði er hægt að ganga 
í snjó á fjöllum,“ segir Páll Guð-
mundsson. ibs@frettabladid.is

Grátandi ferðafólki bjargað
Framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands segir skálaverði hafa unnið björgunarafrek á hálendinu síðustu vikur. 
Hafa borið hrakta og bugaða ferðamenn upp í skála. Seljendur ferða þurfi að horfast í augu við staðreyndir. 

SUMARVEÐUR  Ágætis veður var í Reykjavík í gær og skemmtu borgarbúar sér vel í blíðunni. Blöðrusali hnýtti blöðrur og gladdi unga sem aldna í Húsdýragarðinum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Verði 
menn blautir, 

kaldir og 
hraktir verða 
þeir hræddir 

og fara að 
gráta.

Páll Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands

LÍFIÐ Gera tilraun til að 
rétta hlut kvenna í kvik-
myndabransanum. 26

VIRKJANIR Alls eru 1.023 MW af 
orku áætluð í þeim sextán kostum 
sem eru í nýtingarflokki ramma-
áætlunar. Mikil umræða hefur 
verið undanfarið um að ekki tak-
ist að útvega næga orku í fyrirhug-
aða stóriðju á suðvesturhorninu. Á 
því svæði eru átta virkjanakostir í 
nýtingarflokki sem eiga að gefa af 
sér 460 MW af orku. Þeir kostir eru 
allir í jarðvarma.

Jón Gunnarsson, formaður 
atvinnuveganefndar Alþingis, hefur 
sagt að sú staðreynd að þrír virkj-
anakostir í neðrihluta Þjórsár fóru 
ekki úr bið- í nýtingarflokk þýði 
að Landsvirkjun geti ekki útveg-
að næga orku bæði fyrir uppbygg-
ingu kísilmálmverksmiðju Thorsil 
í Helguvík og sólarkísilverksmiðju 
Silicor Materials á Grundartanga. 

Hvammsvirkjun, 
sem fór í nýting-
arflokk, fullnægi 
aðeins orkuþörf 
annars verkefn-
isins. Hann segir 
vafasamt að hægt 
sé að nýta þá 
kosti sem þegar 
eru í nýtingar-
flokki í umrædd 
verkefni.

„Það eru engir virkjanakostir 
raunhæfir í þessu á þessum ára-
tug nema þeir í neðrihluta Þjórsár 
og Þeistareykir. Þar eru hönnun og 
undirbúningur komin það vel á veg 
að ef eitthvað kemur upp í umhverf-
ismati eiga ekki að verða neinar 
tafir.“

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 

framkvæmdastjóri Landverndar, 
segir það skjóta skökku við að tala 
um skort á virkjanakostum í ljósi 
þess að hátt í 1,5 Kárahnjúkavirkj-
un séu í nýtingarflokki. 
 - kóp / sjá síðu 4

Sextán virkjanakostir eru nú þegar í nýtingarflokki rammaáætlunar:

Meira en 1.000 megavött á lausu

GUÐMUNDUR 
INGI GUÐ-
BRANDSSON

  Það eru 
engir virkj-

anakostir 
raunhæfir í 

þessu á 
þessum áratug 

nema þeir í 
neðrihluta Þjórsár og 

Þeistareykir.
Jón Gunnarsson, 

formaður atvinnuveganefndar Alþingis

Tap í brjóstapúðamáli
Franskur áfrýjunarréttur hafnaði 
bótaskyldu í fyrstu hópmálsókninni 
vegna PIP-brjóstafyllinga. 204 
íslenskar konur hafa einnig höfðað 
mál. 6
Lögreglustjóra hótað  Kona er 
grunuð um að hafa hótað lögreglu-
stjóranum á Suðurlandi og öðrum 
starfsmönnum embættisins lífláti og 
líkamsmeiðingum. Hún var hand-
tekin eftir húsleit. 8
Vilja niðurfellingu  Búist er við því 
að Grikkir leggi fram nýja áætlun 
um niðurfellingu 30 prósenta skulda 
sinna á neyðarfundi leiðtoga 
evruþjóðanna í dag. 10

Rætist úr varpi  Þrátt fyrir kalt vor 
er varp vaðfugla á Suðurlandi betra 
en menn þorðu að vona. Fjöldi fugla 
sé með unga þótt þeir séu seint á 
ferð. 11
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NÁTTÚRA „Bólgan er farin að 
hjaðna. Við vorum komin í 270 bit 
þegar við hættum að telja,“ segir 
Jóhann Gunnar Arnarsson, staðar-
haldari í veiðihúsinu í Laxá í Kjós. 
Jóhann lét í minni pokann fyrir 
lúsmýinu sem herjaði á landann í 
síðustu viku. 

Kona Jóhanns var jafnframt 
bitin en dóttir þeirra, sem svaf í 
næsta herbergi, slapp með skrekk-
inn.

Fyrir aftan veiðihúsið sem 
Jóhann svaf í er myndarlegur og 
skjólgóður trjálundur, sem líklega 
var gróðursettur fyrir tuttugu 
til þrjátíu árum. Slíkir trjálundir 
bjóða lúsmýinu upp á kjöraðstæð-
ur að mati Erlings Ólafssonar, 
skordýrafræðings hjá Náttúru-
fræðistofnun Íslands.

„Mýið vill ekki vind, það vill 
lognið. Þú veist hvernig sumarhús 
eru í dag. Þú sérð þau ekki fyrir 
trjáumgjörð,“ segir Erling.

Hann telur að veðurskilyrði 
síðustu viku séu ástæða þess að 
lúsmýið blossaði upp með þess-
um hætti. Samspil suðvestanáttar 
og logns hafi valdið því að margt 
fólk á suðvesturhorni landsins hafi 
orðið illa útleikið af mýbiti. 

„Ég hef grun um að þetta [mýið] 
sé búið að vera hér lengi án þess 
að það hafi uppgötvast. Þetta voru 
tímabundin skilyrði sem ekkert er 
víst að endurtaki sig nokkurn tím-
ann aftur, ekki í þessum mæli.“

Svo virðist sem árásir lúsmýs-
ins hafi verið afmörkuð plága sem 
Íslendingar eiga ekki að óttast það 
sem eftir lifir sumars. Tilkynning-
um um mýbit hefur fækkað mikið 
frá því að sprenging varð í þeim 
efnum um miðja síðustu viku. 

„Sumarhúsaeigendur sem hafa 
verið búnir að rækta garðinn 
sinn hressilega, þannig að það sé 
algjört skjól í garðinum, þeir kalla 
þetta yfir sig,“ segir Erling. 

Hann leggur til að gripið verði 
til róttækra aðgerða. „Sumar-
húsaeigendur ættu bara að höggva 
niður háu trén í kring.“

Erling hefur haft samband við 
sérfræðinga ytra sem mögulega 
gætu greint tegund lúsmýsins. 
Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gærkvöldi hafði hann ekki haft 
erindi sem erfiði en póstum hans 
til sérfræðinganna hefur ekki 
verið svarað.

Bit lúsmýsins valda óstjórnleg-
um kláða. Þeir sem orðið hafa fyrir 

barðinu á því ná að halda kláðanum 
niðri með kremáburði og ofnæmis-
lyfjum.  snaeros@frettabladid.is

Sumarhúsaeigendur 
kalla lúsmý yfir sig
Þétt skjóltré í kringum sumarhús ætti að grisja til að hindra bit frá lúsmýi, segir 
skordýrafræðingur. Lúsmý gæti hafa verið hér lengi. Mögulega geri plágan aldrei 
vart við sig aftur. Manni sem fékk á þriðja hundrað bit í Kjósinni líður nú betur.  

ALVEG BIT  Staðarhaldarinn við Laxá í Kjós reyndi að telja bitin en gafst upp. 
 MYND/AÐSEND

  Sumar-
húsaeigendur 

sem hafa verið 
búnir að rækta 

garðinn sinn 
hressilega, 

þannig að það 
sé algjört skjól í garðinum, 

þeir kalla þetta yfir sig.
Erling Ólafsson skordýrafræðingur

VÍSINDI Stjarneðlisfræðingar segja 
að gögn sem geimfarið Rosetta 
hefur safnað á halastjörnunni 67P 
bendi til þess að örverur haldi sig 
á steininum. Með öðrum orðum 
gæti verið líf á halastjörnunni.

Ryk og grjótmyndun á hala-
stjörnunni inniheldur efni sem 
benda til þess að lífverur hafi 
haldið sig undir ísi lögðu yfirborði 
loftsteinsins.

Hvorki Rosetta né lendingarfar-
ið Philae eru nægilega vel útbúin 
til að leita ítarlega eftir ummerkj-
um um líf en þegar verkefnið hófst 
þótti ekki tilefni til þess og mörg-
um þótti beinlínis hlægilegt að 
reyna að leita lífs á halastjörnunni.

Stjarneðlisfræðingurinn 
Chandra Wickramasinghe sagði í 
samtali við The Guardian að fólk 
ætti ekki að útiloka líf í geimnum. 
„Fyrir fimm hundruð árum var 

erfitt að fá fólk til að viðurkenna 
að jörðin væri ekki miðja alheims-
ins. Eftir þá byltingu höfum við 

ávallt verið afar sjálfhverf hvað 
varðar líf í heiminum,“ sagði hann. 
 - srs

Stjarneðlisfræðingur segir að mannfólkið megi ekki útiloka líf í geimnum:

Hugsanlega líf á halastjörnunni

67P  Ummerki eru um að hugsanlega hafi verið líf á halastjörnunni.  
 NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Tvær  franskar 
konur um tvítugt hafa verið 
úrskurðaðar í gæsluvarðhald 
fyrir að hafa reynt að smygla 
fjögur hundruð grömmum af 
kókaíni til landsins í maí síðast-
liðnum. 

Önnur kvennanna hafði efnið 
innvortis en hin hafði komið þeim 
fyrir á líkama sínum. 

Konurnar tvær hafa lítið viljað 
tjá sig við rannsókn málsins. Þær 
neita að gefa upp hver viðtakandi 
efnanna hafi verið eða í sam-
starfi við hvern þær séu. 

Samkvæmt SÁÁ nemur götu-
virði efnisins að minnsta kosti sjö 
milljónum króna.  - srs / snæ

Franskar konur með kókaín:

Neita að tala og 
sitja í varðhaldi

SAMGÖNGUR „Hverfandi líkur eru taldar á að 
slys yrði þar sem mannslíf töpuðust og flug-
vél eyðilegðist,“ segir í áhættumati sem Isavia 
hefur gert vegna hugsanlegrar lokunar flug-
brautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli.
Mikill styr hefur staðið um þá fyrirætlan 
borgaryfirvalda í Reykjavík að leggja niður 
flugbraut 06/24. Óskaði innanríkisráðherra 
eftir því við Isavia, sem annast rekstur flug-
valla á Íslandi, að gera áhættumat vegna máls-
ins. Isavia segir áhættuna innan „þolanlegra“ 
marka.

Í niðurstöðum Isavia segir að ólíklegt sé talið 
að alvarlegt atvik yrði þar sem fólk slasaðist og 

miklar skemmdir yrðu á búnaði vegna hliðar-
vinds.

„Ólíklegt er talið að slys verði, neyðist flug-
maður til að lenda við aðstæður sem væru utan 
marka afkastagetu flugvélar. Ástæða þess er 
að flugmaðurinn hefur aðgengi að veðurupp-
lýsingum með góðum fyrirvara og getur því 
tekið ákvörðun um annan lendingarstað,“ segir í 
niðurstöðunum.

Þá segist Isavia meta áhættuna í flokki B, 
sem þolanlega, þar sem ekki hafi verið tekin 
ákvörðun um mildandi aðgerðir. En ef til form-
legrar ákvörðunar innanríkisráðuneytisins um 
lokun brautar 06/24 kemur verður lagt í þær. - gar

Isavia skilaði innanríkisráðherra áhættumati vegna lokunar brautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli:

Áhættan af lokun brautarinnar þolanleg

06/24  Flugbrautin sem loka á er fyrir miðri mynd.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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SJÁ SÍÐU 16

 Milt en víða skýjað um vestanvert landið, 
en svalara og víða þokuloft eða súld 
austan til. Einnig er viðbúið að súldin 
verði viðloðandi norðurströndina. Hiti 
er á bilinu fimm til fimmtán stig en það 
gæti orðið ansi napurt að næturlagi fyrir 
norðan.

MANNLÍF „Það hefur gengið rosalega vel hingað til,“ segir Esther Vikt-
oría Ragnarsdóttir, verkstjóri yfir námskeiðsdeild í Húsdýragarð-
inum, um sumarnámskeið sem haldin eru þessa dagana fyrir börn á 
aldrinum tíu til tólf ára.

Börnin eru mikið með dýrum garðsins á námskeiðinu. Þau fóðra þau 
og þrífa og fræðast um þau um leið. 

Esther segir síðasta dag námskeiðsins síðan vera til að leika sér. Þá 
fá börnin dagpassa í garðinn og geta leikið sér í tækjunum sem þar má 
finna.  - þea

Húsdýragarðurinn með námskeið fyrir tíu til tólf ára börn:

Fá fræðslu um dýrin í garðinum

ALÞINGI Aldrei mun Alþingi hafa 
verið jafn þétt skipað konum eins 
og allt stefnir í að verði í haust. 
Konur munu þá skipa 44,4 pró-
sent þingsæta. 

Jón Þór Ólafsson, þingmaður 
Pírata, tilkynnti á síðasta ári að 
eftir þingið nú myndi hann láta 
af þingstörfum. Varaþingmaður 
hans er Ásta Helgadóttir.  

Þá mun Sigríður Á. Andersen 
að öllu óbreyttu taka sæti á þingi 
vegna andláts Péturs Blöndal 
alþingismanns. Konum hefur þá 
fjölgað um þrjár það sem af er 
kjörtímabili, en Steinunn Þóra 
Árnadóttir tók sæti í stað Árna 
Þórs Sigurðssonar.  - snæ

Jón Þór pírati hættir í haust:

Aldrei fleiri 
konur á Alþingi

LEIKA VIÐ DÝRIN  Þessi börn sækja námskeið Húsdýragarðsins og læra að umgang-
ast dýrin í garðinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is

B
irt

 m
eð

 fy
rir

v
a 

u
ar

a 
um

 p
re

nt
vi

lu
rurlu
r. 

H
e

H
. 

th
.

A
t

eeve v
e

ð ð aðað
e

g
ee

ð rð
 

r
r b

tu
r b

t
sttys
t

re
ys

t á
n 

f
 á

n 
fy

rir
vv

y
ar

a.
ar

a.
m

s
m

sss
ei

m
s

ði
fe

rð
i

fe
rð

iðiðiii
er

ði
fe

rð
fe

r
fe

r á
skás
k

r á
skk

r á
sk

r á
sk

r á
sk

rá
sk

r á
sksk

r á
s

ilj
a a 

ér
 r

ér
 r

sé
r r

sé
r rér
 r

sé
r rr r

sé
r r

sé
r rér
 r

sé
r r

sé
r 

sé
r 

sé
r 

sé
r r rérérrérérsésé

tt
t

tt
 t

tt
 t

ét
t ttt
 t

tt
 t

tt
 t

tt
 t

tt
t

ttététététéééé
l l

e leleleeleeil 
le leellil
l

il 
l

il 
l

il il il illi
ététré

t
ðr

ét
ðr

é
ið

ré
ið

r
iðiði

g
a

g
a

g
aa

g
a

g
a

g
a

in
g

a
in

g
a

g
a

tin
g

a
tin

g
a

g
a

tin
g

aa
g

tin
gngnn

 á
 s

l
 á

 s
l

 á
 s

 á
 sá
s

 á
 s

 á
 s

 á
 sá 
s

 á
 s

 á
 sá 

ku
. 

ík
u.

 
ík

uu
íí

AA

Barcelona
Flugsæti aðra leið með sköttum.

 Frá kr. 14.900



 



7. júlí 2015  ÞRIÐJUDAGUR| FRÉTTIR | 4

NÁTTÚRA Þeir sem ætla að fjar-
lægja risahvannir þurfa að gæta 
þess að vera vel varðir. Þetta segir 
dr. Starri Heiðmarsson, grasa-
fræðingur við Akureyrarsetur 
Náttúrufræðistofnunar Íslands. 
Að sögn Starra sá samstarfsmað-
ur hans, dr. Pawel Wasovicz grasa-
fræðingur, frétt um 67 ára gamla 
konu í Póllandi sem lést af völdum 
brunasára fyrir viku eftir að hún 
reyndi að fjarlægja risahvönn.

„Þetta var reyndar tegund sem 
ekki hefur enn fundist hér en hún 

er með sama virka efni og teg-
undirnar tvær sem finna má hér,“ 
tekur Starri fram.

Hann segir konuna hafa hlot-
ið 3. stigs efnabruna af völdum 
furanocumarins sem finnst í safa 
risahvanna og verður virkt í sól-
arljósi. „Þótt konan hafi verið 
flutt rakleiðis á sjúkrahús eftir 
að hafa komist í snertingu við 
safa plöntunnar tókst ekki að 
bjarga lífi hennar. Konan var 
með undirliggjandi sjúkdóm og 
er það talið meginorsök þess að 

bruninn hafði þetta alvarlegar 
afleiðingar.“

Það er mat Starra að ekki eigi 
að bíða með útrýmingu risahvann-
ar á Íslandi. „Við erum að missa 
tökin. Við hefðum átt að vera búin 
að þessu fyrir tíu árum. Því lengur 
sem við bíðum þeim mun erfiðara 
verður þetta. Við erum þegar búin 
að tapa fyrir nokkrum tegundum 
en að vísu ekki jafnhættulegum.“

Að sögn Starra getur safi úr 
risahvönn ert húðina þótt ekki sé 
sólskin.  - ibs

Reyndi að fjarlægja risahvönn en fékk 3. stigs bruna af völdum efnis í safa hvannarinnar:

Lést í kjölfar bruna af safa úr risahvönn

BJARNARKLÓ Á AKUREYRI  Bjarnarkló 
telst til risahvanna eins og tröllahvönn.  
 MYND/HÖRÐUR KRISTINSSON

VIRKJANIR Alls eru sextán virkj-
anakostir í nýtingarflokki 
rammaáætlunar. Þeir gefa af sér 
1.023 MW af orku, en til saman-
burðar má nefna að Kárahnjúka-
virkjun gefur af sér 690 MW.

„Niðurstöður síðasta áfanga 
virkjanaáætlunar Alþingis 
(rammaáætlunar) árið 2013 voru 
að rúm 1.000 MW, eða hátt í 1,5 
Kárahnjúkavirkjanir, yrðu í orku-
nýtingarflokki. Allt tal um skort 
á virkjanakostum hljómar því 
skringilega, þótt vissulega ætti 
aldrei að virkja á sumum þessara 
svæða eins og víða á Reykjanes-
skaga og í Mývatnssveit,“ segir 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
framkvæmdastjóri Landverndar.

Guðmundur segir ekkert rétt-
læta það að beygja lagareglur 
eins og ríkisstjórnarflokkarnir 
hafi fyrirhugað með því að flytja 
hugmyndir um virkjanir í neðri 
hluta Þjórsár og á Sprengisandi 
í orkunýtingarflokk.

„Rúmt ár er í að niðurstöður 
næsta áfanga virkjanaáætlun-
ar komi fram. Þar verða virkj-
anahugmyndir bornar saman og 
með því fæst vitneskja um hvar 
skást er að virkja.“

Jón Gunnarsson, formaður 
atvinnuveganefndar, segir hins 
vegar að fáir af þeim sextán 
kostum sem eru í orkunýting-
arflokki séu raunhæfir á næstu 
árum.

„Staðan er sú að það eru 
engir virkjanakostir raunhæfir 
í þessu á þessum áratug nema 
þeir í neðri hluta Þjórsár og 
Þeistareykir. Þar eru hönnun 
og undirbúningur komin það 
vel á veg að ef eitthvað kemur 
upp í umhverfismati eiga ekki 
að verða neinar tafir.“

Fimm virkjanakostanna eru á 
forræði HS Orku á Reykjanesi. 
Ásgeir Margeirsson, forstjóri 
HS Orku, sagði í Fréttablaðinu 

í gær að fyrirtækið vildi taka 
þátt í orkufrekum verkefnum 
en á meðan deilu þess við Norð-
urál um Helguvíkursamning-
inn væri ólokið væri fyrirtækið 
bundið.

„Við viljum að sjálfsögðu selja 
orku eins og unnt er, Norður-
áli eða öðrum, en staðan er sú 
að HS Orka gerði samning við 
Norðurál Helguvík um umtals-
vert mikla orku og uppi er 
ágreiningur um þýðingu hans í 
dag, nú þegar álverið er hvergi 
nærri byggt og ekki unnt að 
afhenda orku þangað.“ 
 kolbeinn@frettabladid.is

Sextán kostir í nýtingarflokki
Uppsett afl virkjanakosta í nýtingarflokki jafngildir 1,5 Kárahnjúkavirkjunum. Enginn skortur á virkjanakost-
um, segir Landvernd. Ekki ávísun á virkjun að kostur sé í nýtingarflokki, segir formaður atvinnuveganefndar.

LÖGREGLUMÁL Enn er enginn í 
haldi vegna fíkniefna sem fund-
ust í gámi við Sundahöfn fyrir um 
tveimur vikum. Lögreglan er enn 
að rannsaka málið.

Um er að ræða tæplega þrjú kíló 
af sterkum fíkniefnum sem hafði 
verið komið fyrir í bakpoka. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins var um kókaín að ræða og 
hleypur götuverð efnanna á millj-
ónum. Fíkniefnin fundust í gámi 
á athafnasvæði Eimskips og voru 
allir skipverjar á Skógafossi yfir-
heyrðir vegna málsins. Þeim var 
öllum sleppt að yfirheyrslum lokn-
um. - ngy

Þrjú kíló fundust í gámi: 

Enginn í haldi 
vegna fíkniefna

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn 
hefur aukið verulega við gjald-
eyrisforðasöfnun sína undanfarna 
ársfjórðunga. Þetta skýrist meðal 
annars af auknu gjaldeyris-
innflæði vegna ferðaþjónustu og 
bata í viðskiptakjörum.

Greining Íslandsbanka telur 
útlit fyrir að hreinn gjaldeyris-
forði bankans verði allt að þrefalt 
stærri um næstu áramót en í árs-
byrjun, þrátt fyrir að bankinn selji 
mikinn gjaldeyri í stóra aflands-
krónuútboðinu í haust. Bankinn 
keypti 198 milljónir evra á milli-
bankamánuði í júní sem samsvarar 
29 milljörðum króna. - jhh

Keypti 198 milljónir evra:

Gjaldeyrisforði 
stækkar ört

SMYGL  Fíkniefnunum hafði verið komið 
fyrir í bakpoka og hleypur götuverð 
þeirra á milljónum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ORKUNÝTINGARFLOKKUR
Heiti virkjunarkosts  Svæði  Landshluti  Afl [MW]  Orka [GWh]  Orkufyrirtæki 
Hvalárvirkjun  Hálendi Vestfjarða - Vestfirðir  35,0 259,0 Vesturverk 
 Ófeigsfjörður 
Virkjanir á veituleið  3 virkjanir á veituleið Norðurland  28,0 180,0 Landsvirkjun 
Blönduvirkjunar  Blönduvirkjunar  

Reykjanes  Reykjanesskagi  SV-land  80,0 568,0 HS Orka 
Stóra Sandvík  Reykjanesskagi  SV-land  50 410 HS Orka 
Eldvörp  Reykjanesskagi  SV-land  50 410 HS Orka 
Sandfell, Krísuvík  Reykjanesskagi  SV-land  50 410 HS Orka 
Sveifluháls, Krísuvík  Reykjanesskagi  SV-land  50 410 HS Orka 
Meitillinn  Hengilssvæði  SV-land  45 369 ON 
Gráuhnúkar  Hengilssvæði  SV-land  45 369 ON 
Hverahlíð  Hengilssvæði  SV-land  90 738 ON 
Bjarnarflag  Mývatnssvæði  Norðurland  90 738 Landsvirkjun 
Krafla I, stækkun  Mývatnssvæði  Norðurland  40 320 Landsvirkjun 
Krafla II, 1. áfangi  Mývatnssvæði  Norðurland  45 369 Landsvirkjun 
Krafla II, 2. áfangi  Mývatnssvæði  Norðurland  90 738 Landsvirkjun 
Þeistareykir  Mývatnssvæði  Norðurland  180 1.476 Landsvirkjun 
Þeistareykir, vestursvæði  Mývatnssvæði  Norðurland  90 738 Landsvirkjun

Í KÁRAHNJÚKAVIRKJUN  Gefur af sér 
690 megavött. Uppsett afl 

virkjunarkosta í nýtingarflokki 
er 1.023 megavött.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KENÍA Háttsettir stjórnmála-
menn í Keníu hafa skorað á Bar-
ack Obama Bandaríkjaforseta 
að skilja allt tal um réttindi 
samkynhneigðra eftir í heima-
landi sínu áður en hann kemur í 
heimsókn til Kenía seinna í mán-
uðinum. 

Varaforseti landsins, William 
Ruto, og forseti þingsins, Justin 
Muturi, eru þeirra á meðal. 

Forsetarnir tveir hafa varað 
hann við málefninu en þeir segja 
samkynhneigð ókristna og skít-
uga.

Líklegt þykir að Obama hundsi 
ráðgjöf Keníumannanna líkt og 
í heimsóknum sínum til Suður-
Afríku, Tansaníu og Senegal.

Samband evangelískra kirkna 
í Keníu efndi til mótmælagöngu 
í gær til að mótmæla afstöðu 
Obama til réttinda samkyn-

hneigðra. Fréttastofa New York 
Times greindi frá því að einungis 
35 hefðu mætt í gönguna.

„Þegar Obama kemur ætlum 
við að biðja hann um að virða sið-
ferði Keníumanna og trú þeirra,“ 
sagði Mark Kariuki, leiðtogi 
sambandsins.

William Ruto, varaforseti 
Keníu, sagði á sunnudag að sam-
kynja pör ættu að yfirgefa landið 
en kynlíf samkynja einstaklinga 
er ólöglegt í Kenía. 

Þeir sem brjóta þau lög eiga 
yfir höfði sér allt að fimmtán ára 
fangelsisvist.

Heimsóknin er fyrsta opinbera 
heimsókn Obama til landsins, 
heimalands föður síns.  - þea

Stjórnmálamenn í Kenía skora á Obama að virða siðferði heimamanna:

Tali ekkert um samkynhneigða

ÁSKORUN  Líklegt þykir að Obama tali 
um stöðu samkynhneigðra í Keníu í 

heimsókn sinni til landsins. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SPURNING DAGSINS

ÞESSA VIKU GEFUM VIÐ ROYAL HEILSUKODDA 
MEÐ ÖLLUM KEYPTUM HJÓNARÚMUM*MMEÐ ÖLLUMMMMM KKKEEEEYYYPPTTUM HJÓNARÚMUMLUM KEYPTU

ODDAÞÞEEESSSSS VIKU G VIÐ ROYAL HEILSUKOSSSSSSSSAA VIKU GEEEEEEFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUMMMMM VIÐ ROYAL H

Gildir til 12. júlí 2015

Allt að 12 mánaða vaxtalausar greiðslur
*til 12.júlí 2015 Gildir á meðan birgðir endast, frá stærð 153x200 cm og upp H E I L S U R Ú M

Inga, má kalla þetta 
kynslóðabil?
„Já, einhvers konar óútskýrður 
launamunur kynslóðanna.“
Í mörgum kjarasamningum kveður á um að 
tekjur hækki með hærri lífaldri. Inga Auð-
björg Kristjánsdóttir, formaður Landssam-
bands æskulýðsfélaga, vill að menntun og 
hæfni sé metin til verðleika í stað aldurs. 
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvers konar tæki framleiðir ís-
lenska fyrirtækið Nox Medical?
2. Hversu marga leiki vann íslenska 
U-19 ára landsliðið á opna Evrópu-
mótinu í handbolta?
3. Hvað hafa margir gestir komið á 
Landnámssýninguna í Aðalstræti?

SVÖR:

1. Lækningabúnað til greiningar á svefnt-
rufl unum. 2. Alla sjö leiki sína. 3. Þrjú 
hundruð þúsund.

Göngugreining

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Vandamál sem göngugreining Flexor getur 

hjálpað til við að leysa eru til dæmis:

• þreytuverkir og pirringur í fótum

• verkir í hnjám

• sársauki eða eymsli í hælum 

 (hælspori, „plantar fasciitis“ o.fl.)

• beinhimnubólga

• óþægindi eða verkir í baki 

 og/eða mjöðmum

• verkir í tábergi og/eða iljum

• hásinavandamál

• óþægindi í ökklum

• þreytu- og álagsverkir 

 hjá börnum og unglingum

STJÓRNMÁL „Mér finnst æski-
legt að huga að því hvort það sé 
ekki hægt að auka frelsi á þess-
um markaði. Ég er talsmaður 
þess en hef þó ekki tekið neina 
ákvörðun,“ segir Ólöf Nordal 
innanríkisráðherra um leigubíla-
markaðinn. 

Fyrr á árinu var greint frá því 
að nýsköpunarfyrirtækið Uber 
hefði safnað nægilega mörgum 
undirskriftum til þess að hefja 
þjónustu sína í Reykjavík. Engin 
beiðni þess efnis hefur þó borist 

Samgöngustofu. 
U b e r  e r 

snjallsímafor-
rit sem býður 
upp á óhefð-
bundna leigu-
bílaþjónustu. 
Setji  snja l l -
símaeigendur 
upp Uber-appið 
geta þeir fund-

ið næsta bílstjóra og sýnir appið 
hversu langt er í hann. Greiðsla 
fer svo fram í gegnum appið. 

„Ég hef fylgst með Uber-
flæðinu í útlöndum og er hrif-
in af því. Ég er þó ekki komin 
neitt af stað með að skoða það og 
veit ekki hvort það verði gert,“ 
segir Ólöf og bætir við að reglur 
á leigubílamarkaði á Íslandi séu 
mjög stífar. 

Verðið á Uber-þjónustu hefur 
reynst lægra en á hefðbundinni 
leigubílaþjónustu. Fyrirtækið 
starfrækir þjónustu sína í 250 
borgum og hefur vaxið hratt að 
undanförnu. 

„Þetta er nýtt fyrirbæri sem 
mér finnst sjálfsagt að skoða,“ 
segir Ólöf sem lagði fram frum-
varp á Alþingi fyrr á árinu 
um farþegaflutninga á landi í 
atvinnuskyni. Það náði ekki fram 
að ganga. 

„Það frumvarp tók ekki á 
þessu en við munum endurskoða 
frumvarpið á næstunni,“ segir 
Ólöf sem útilokar ekki að hún 
muni skoða hvort ástæða sé til að 
auka frelsi á umræddum mark-
aði.  - ngy

Ólöf Nordal innanríkisráðherra er hrifin af leigubílaþjónustu Uber og segir reglur um leigubíla stífar:

Ráðherra vill meira frelsi á leigubílamarkaði

ÓLÖF NORDAL 
 FRÉTTABLAIÐ/ERNIR

DÓMSMÁL Franskur áfrýjunar-
dómstóll sýknaði TÜV Rhein-
land í fyrstu hópmálsókninni í 
PIP-brjóstafyllingamálinu svo-
kallaða en nokkur þúsund konur 
hafa höfðað mál gegn fyrirtækinu 
sem hafði eftirlit með framleiðslu 
brjóstafyllinganna. Um 440 
íslenskar konur fengu ígræddar 
PIP-brjóstafyllingar en af þeim 
hafa 204 konur höfðað mál á hend-
ur TÜV Rheinland sem vottaði 
og sá um eftirlit með framleiðslu 
brjóstafyllinganna í Frakklandi.

Dómsmálin sem hafa verið höfð-
uð eru þrjú, en íslensku konurnar 
tilheyra stærstu málsókninni sem 
er númer tvö í röðinni og verður 
mál þeirra flutt 24. júlí næstkom-
andi í Frakklandi.

Saga Ýrr Jónsdóttir, lögmaður 
íslensku kvennanna, segir dóminn 
hafa lítil áhrif á málsókn Íslend-
inganna.

„Dómnum verður væntanlega 
áfrýjað til Cour de cassation 
[efsta dómstigs Frakklands] en 
gera má ráð fyrir að niðurstaða 
þess dómstóls liggi ekki fyrir 
fyrr en eftir eitt ár. Þrátt fyrir að 
mínir umbjóðendur séu ekki aðil-
ar að málinu þá hef ég þó að sjálf-
sögðu rætt málið við frönsku lög-
mennina og greint þeim frá þeirri 
skoðun minni að það eigi að fara 
með málið alla leið.“

Saga segir liggja fyrir að þar 
sem íslensku konurnar eru ekki 
aðilar að málinu sem tapaðist 
þá eru þær ekki með aðgengi að 
öllum upplýsingum um málið.

„Þessi dómsniðurstaða verður 
væntanlega til þess að íslenskar 
konur fá ekki dæmda svokallaða 
innborgun inn á málið. Þá getur 
þetta leitt til þess að mál íslenskra 
kvenna tefjist á meðan beðið verð-
ur eftir niðurstöðu Cour de cassa-

tion í fyrstu hópmálsókninni,“ 
segir Saga.

Aldrei fyrr hafa svo margir 
Íslendingar sótt mál saman eftir 
því sem næst verður komist en 
mál íslensku kvennanna verður 
eins og áður segið tekið fyrir í lok 
júlí. fanney@frettabladid.is

Fyrsta PIP-púðamálið 
tapast í áfrýjunarrétti
Franskur áfrýjunarréttur hefur hafnað bótaskyldu í fyrstu hópmálsókninni vegna 
PIP-brjóstafyllinga. 204 íslenskar konur hafa einnig höfðað mál gegn eftirlitsaðila 
framleiðsluaðilans. Lögmaður segir niðurstöðuna lítil áhrif hafa á Íslendingana.

SILÍKON FJARLÆGT  Alls fengu um 440 íslenskar konur ígræddar PIP-brjóstafyllingar með iðnaðarsilíkoni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

  Þessi 
dómsniður-

staða verður 
væntanlega til 

þess að 
íslenskar 

konur fá ekki 
dæmda svokallaða inn-

borgun inn á málið. 
Saga Ýrr Jónsdóttir lögmaður

TÍMAMÓT  United Silicon tók á móti 32 megavatta ofni í gær sem framleitt getur 
um 21.500 tonn af kísli á ári.  MYND/RÓBERT RÓBERTSSON

VIÐSKIPTI United Silicon tók á móti 32 megavatta ofni í fyrsta áfang-
anum í uppbyggingu kísilverksmiðju fyrirtækisins í Helguvík í gær. 
Ofninn mun framleiða um 21.500 tonn af kísli ár hvert en framleiðsla 
kísils mun hefjast næsta vor. 

United Silicon miðar við að framleiða 100 þúsund tonn af kísli ár 
hvert.

Ofninn kemur til landsins í hlutum en strax verður hafist handa við 
að setja hann saman. Ofninn var settur saman til prufu á Ítalíu í maí.

„Þetta er mikið fagnaðarefni, að hann sé nú kominn til landsins,“ er 
haft eftir Helga Birni, yfirverkfræðingi hjá United Silicon. Von er á 
næstu sendingu með meiri framleiðslubúnaði strax í næsta mánuði.

Að sögn Helga miðar vinnu á lóð félagsins vel en ÍAV sér um bygg-
ingu ofnhússins auk annarra bygginga.

United Silicon er íslenskt fyrirtæki í meirihlutaeigu Íslendinga. 
Meðal fjárfesta eiga samtals 24 íslenskir, hollenskir og danskir ein-
staklingar hlut í félaginu ásamt átta íslenskum lífeyrissjóðum.  - þea

Tímamót í uppbyggingu kísilverksmiðjunnar í Helguvík:

Tekið á móti 32 megavatta ofni

FJARSKIPTI Vodafone hefur ekki 
sent Persónuvernd gögn er varða 
skoðun Hafnarfjarðarkaupstaðar 
á símtalaskrám kjörinna fulltrúa 
bæjarins. 

Þrír bæjarfulltrúar minnihlut-
ans í bænum kvörtuðu til Per-
sónuverndar þar sem þeir fara 
fram á að rannsaka það hvort 
embættismenn bæjarins hafi 
haft leyfi til þess að skoða sím-
talaskrár þeirra. Að þeirra sögn 
hafi bæjarstjóri tilkynnt skoð-
unina eftir á á fundi bæjarráðs. 

Bára Mjöll Þórðardóttir, upp-
lýsingafulltrúi Vodafone, segir 

það hafa skipt máli að vita hvar 
valdmörk Persónuverndar og 
Póst- og fjarskiptastofnunar 
liggja. 

„Ekki lá skýrt fyrir hvar vald-
mörkin í umræddu máli lágu. 
Því óskaði Vodafone eftir því 
að Persónuvernd myndi taka 
afstöðu til þess hvort Persónu-
vernd eða Póst- og fjarskipta-
stofnun væri bær til að fjalla um 
málið. Þegar skorið hefur verið 
úr því hvar valdmörkin liggja 
mun Vodafone að sjálfsögðu 
afhenda umrædd gögn,“ segir 
Bára Mjöll. - sa

Vilja að Persónuvernd skeri úr um valdmörk sín í símamáli í Hafnarfirði:

Vodafone neitar að afhenda gögn

BÁRA MJÖLL ÞÓRÐARDÓTTIR  Upp-
lýsingafulltrúi Vodafone segir valdmörk 
skipta máli. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Í tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar 

kvenna á Íslandi þann 19. júní sl. var afhjúpuð 

stytta af Ingibjörgu H. Bjarnason sem fyrst 

kvenna tók sæti á alþingi Íslendinga. Styttan 

stendur við Alþingishúsið við Austurvöll á 

tveggja metra háum stöpli úr svartri steypu 

framleiddri og gefinni af BM Vallá. Stöpullinn 

var steyptur í einingaverksmiðju okkar, 

Smellinn á Akranesi. 

Fyrir 100 árum, 7. júlí 1915, flutti Ingibjörg 

þakkarávarp kvenna fyrir fengin réttindi á 

Austurvelli. Í dag þökkum við hjá BM Vallá  

fyrir að fá að taka þátt í verkefninu að reisa 

styttu af þessari merku konu. Við erum stolt af 

að geta boðið gæðasteypu sem leggur grunn 

að ólíkum verkefnum allra Íslendinga.

Veldu gæði og endingu þegar 

þú hyggur á framkvæmdir 

– við byggjum til framtíðar.
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SUBARU OUTBACK LUX
Nýskr. 11/2013, ekinn 51 þús. km, 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.770 þús.
Rnr. 142834.

HONDA ACCORD SEDAN
Nýskr. 08/2007, ekinn 123 þús. km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 1.490 þús.
Rnr. 131575.

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

www.bilaland.is

facebook.com/bilaland.is

RENAULT CLIO AUTHENTIC
Nýskr. 03/2014, ekinn 30 þús. km,
bensín, beinskiptur.
Rnr. 142928.

HONDA CR-V EXECUTIVE
Nýskr. 05/2007, ekinn 151 þús. km,
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.790 þús.
Rnr. 142809.

HYUNDAI SANTA FE
Nýskr. 05/2001, ekinn 188 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 490 þús.
Rnr. 102869. 

BMW X5 30D
Nýskr. 04/2011, ekinn 75 þús. km,
dísil, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 9.280 þús.
Rnr. 142929.

BMW 120I
Nýskr. 01/2005, ekinn 112 þús. km,
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 1.990 þús.
Rnr. 102442.

Frábært verð!

1.990 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 90%

FJÁRMÖGNUN

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

LÖGREGLUMÁL Kona er grunuð um 
að hafa haft í hótunum við lög-
reglustjórann á Suðurlandi og aðra 
starfsmenn embættisins. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er vararíkissaksóknari með málið 
á borði hjá sér og mun fela öðru 
lögregluembætti rannsókn máls-
ins. Þetta staðfestir Oddur Árna-
son, yfirlögregluþjónn á Selfossi. 
Oddur segir að lögreglan á Suður-
landi sé vanhæf til þess að rann-
saka málið vegna tengsla.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hótaði konan lögreglu-
stjóranum og öðrum starfsmönn-
um embættisins líkamsmeiðingum 
og lífláti í gegnum samfélags-
miðla. 

Atvikið átti sér stað í síðustu 
viku og var framkvæmd húsleit 
á heimili konunnar á Selfossi síð-
astliðinn miðvikudag. Konan var 
handtekin í kjölfarið og færð til 
yfirheyrslu hjá lögreglunni á höf-
uðborgarsvæðinu. 

S a m k v æ m t  u p p l ý s i n g -
um Fréttablaðsins er konan 
fædd árið 1963 og er því rúm-

lega fimmtug. Hún hefur 
áður komið við sögu lögreglu. 
Konan gæti átt yfir höfði sér átta 
ára fangelsisdóm fyrir brot gegn 
valdstjórninni. 

„Það koma alltaf upp svona til-
vik reglulega og ég myndi segja 
að hótanir í garð lögreglu væru 
frekar algengar,“ segir Ólafur 
Örn Bragason, sálfræðingur hjá 
embætti ríkislögreglustjóra. Hann 
bætir því við að vel sé fylgst með 
öryggi og öryggistilfinningu lög-
reglumanna. „Við reynum að bæta 
öryggi eins og við getum.“

Þá segir Ólafur Örn að embætti 
ríkissaksóknara bjóði starfsmönn-
um sem verða fyrir hótunum upp 
á stuðning á kostnað embættisins. 
„Það eru oftast sálfræðitímar.“

Þá er stuðningur einnig í boði 
fyrir fjölskyldu þess sem verður 

fyrir hótunum. „Maki og börn þess 
aðila sem verður fyrir hótunum fá 
einnig aðstoð sérfræðinga eftir 
slík atvik.“

Niðurstöður könnunar sem emb-
ætti ríkislögreglustjóra gerði árið 
2010 sýna að um 70 prósent lög-
reglumanna hafa orðið fyrir hótun 
í vinnu og 26 prósent utan vinnu-
tíma vegna starfs síns. Könnun-
in byggir á svörum 397 lögreglu-
manna. Þá höfðu um 40 prósent 
lögreglumanna orðið fyrir ofbeldi 
í starfi og þrjú prósent utan vinnu-
tíma. nadine@frettabladid.is

Rannsaka hótun í 
garð lögreglustjóra
Kona er grunuð um að hafa hótað lögreglustjóranum á Suðurlandi og öðrum 
starfsmönnum embættisins lífláti og líkamsmeiðingum. Húsleit var framkvæmd á 
heimili konunnar og hún í kjölfarið handtekin. Málið er hjá ríkissaksóknara. 

Hótanir gegn lögreglumönnum falla undir 106. grein almennra hegningar-
laga um brot gegn valdstjórninni. Brotið getur varðað átta ára fangelsi ef 
hótun beinist gegn lögreglumanni en sex ára fangelsi ef það beinist gegn 
öðrum opinberum starfsmönnum. 

➜ Getur varðað átta ára fangelsi

SELFOSS  Konan á að hafa hótað lögreglustjóranum lífláti í gegnum samfélagsmiðla.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Ég myndi segja að 
hótanir í garð lögreglu 
væru frekar algengar.

Ólafur Örn Bragason, sálfræðingur hjá 
embætti ríkislögreglustjóra

LÖGREGLUMÁL „Þetta verkefni er 
bæði þjónustutengt gagnvart þeim 
sem eru í miðborginni á virkum 
dögum og síðan snýr það einnig 
að ofbeldisbrotum í miðbænum 
um helgar,“ segir Kristján Ólafur 
Guðnason aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn um tilraunaverkefni lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu og rík-
islögreglustjóra í sumar.

Verkefnið miðar að því að auka 
sýnilegt eftirlit. Auk þess er stefnt 
að fjölgun eftirlitsferða á merktum 
lögreglubifreiðum embættanna. 

Þá verði aukinn þungi settur 
í eftir lit lögreglu í miðborginni 
aðfaranótt laugardags og sunnu-
dags milli klukkan tvö og fimm, en 
reynslan hefur sýnt að flest ofbeld-
isbrot eiga sér stað á þeim tíma. 

„Markmiðið er að fækka brotum 
og minnka viðbragðstímann,“ segir 
Kristján.

Verkefni lögreglu lýkur formlega 
15. september og verður þá tekin 
ákvörðun um framhaldið. 

„Við hvetjum einnig fólk til 
árvekni í þessu sambandi, að taka 

afstöðu gegn ofbeldi í hvaða mynd 
sem er og gera þannig sitt til að 
fækka brotum.“  - ngy

Ríkislögreglustjóri og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vinna saman að verkefni: 

Auka sýnilegt eftirlit lögreglu

EFTIRLIT  Ofbeldisbrotum í miðborginni 
fækkaði úr 534 í 342 á ári milli áranna 
2007 og 2015.   FRÉTTABLAÐIÐ/KOLBEINNTUMI

STÓRIÐJA Samningur Thorsil við 
Reykjaneshöfn um uppbyggingu 
stóriðju á svæðinu tekur ekki 
gildi fyrr en samningar eru í höfn 
um orku til rekstursins. Því hefur 
samningur við Thorsil ekki tekið 
gildi. Þetta kemur fram sem skil-
yrði í samningi Thorsil við Reykja-
neshöfn sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum. 

Kjartan Már Kjartansson, 

bæjar stjóri 
Reykjanesbæj-
ar, segir undir-
skriftasöfnun 
sem nú er í gangi 
í bæjarfélaginu, 
þar sem deili-
skipulagsvinnu 
bæjaryfirvalda 
er  mótmælt , 
engu skipta því 

bærinn sé á einhvern hátt bund-
inn í báða skó. 

„Við ætlum að klára allt sem snýr 
að okkur. Við vitum að verksmiðjan 
er ekki með starfsleyfi og raforku 
klára. Thorsil mun ekki gera neitt 
fyrr en það er tryggt. Það eru hins 
vegar hlutir sem við höfum ekkert 
um að segja og breytir engu hvað 
deiliskipulag okkar varðar,“ segir 
Kjartan Már. - sa

Varnaglar í samningi Reykjaneshafnar við Kísilver Thorsil:

Samningur Thorsil ekki í gildi

KJARTAN MÁR 
KJARTANSSON



SUMARBLÓM & TRJÁPLÖNTUR

20-50% 
AFSLÁTTUR! 
SUMARBLÓM 20% • MATJURTIR 50%
FJÖLÆRAR PLÖNTUR 50%
TRJÁPLÖNTUR  50% 

Garðplöntu
HEFST 
Í DAGÚTSALAN
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ÍRAK, AP Orrustuþota rússneska 
hersins varpaði fyrir slysni 
sprengju á íbúðabyggð í Bagdad 
þannig að minnst fimm létust og 
fjölmörg hús eyðilögðust. Sam-
kvæmt Reuters var flugvélin á leið 
til herstöðvar eftir í loftárás gegn 
Íslamska ríkinu. Ein sprengja fest-
ist og féll ekki fyrr en í Bagdad.

Írakar og bandalagsþjóðir eiga 
enn í hörðum átökum við Íslamska 
ríkið sem hefur hertekið stór land-
svæði í Norður- og Vestur-Írak. - ih

Fimm látnir í Bagdad:

Herinn varpaði 
óvart sprengju

NÍGERÍA Minnst 44 eru látnir eftir 
tvær sprengjuárásir í borginni Jos 
í Nígeríu. Önnur sprengjan sprakk 
í mosku í miðri ræðu trúarleiðtog-
ans Sani Yahaya sem boðar sam-
vinnu mismunandi trúarhópa. Hin 
sprengjan sprakk á veitingastað, 
samkvæmt frétt Al Jazeera, en 
a.m.k. 67 særðust í árásunum.

Yfir tvö hundruð manns eru 
látnir eftir árásir hryðjuverka-
samtakanna Boko Haram í Nígeríu 
síðustu daga. -ih

Boko Haram drepið yfir 200:

44 látnir eftir 
sprengjuárásir

LEITAÐ Í HÚSARÚSTUM  Leitað var að í 
rústunum í Bagdad í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GRIKKLAND Grísk stjórnvöld munu 
leggja til að skuldir gríska ríkis-
ins verði lækkaðar um 30 prósent á 
neyðarfundi leiðtoga evruríkjanna 
í dag. Þetta sagði Giorgos Stathak-
is, efnahagsmálaráðherra Grikk-
lands, við BBC í gær. 

Tillagan er sögð í samræmi við 
skýrslu sem Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn (AGS) gaf út í síðustu 
viku þar sem fram kom að skulda-
hlutfall gríska ríkisins væri orðið 
ósjálfbært. Lána þyrfti Grikkjum 
60 milljarða evra til viðbótar á 
næstu árum. Skuldir gríska ríkis-
ins eru yfir 310 milljarðar evra eða 
sem nemur um 177 prósentum af 
landsframleiðslu.

Christine Lagarde, fram-
kvæmdastjóri AGS, sagði að stofn-
unin væri tilbúin að veita Grikkj-
um hjálp óskuðu þeir þess.

Skiptar skoðanir eru á meðal 
evruríkjanna um skuldanið-
urfellingu Grikkja. Þjóðverj-
ar, sem lánað hafa Grikkj-
um mest allra evruþjóða, hafa 
talað gegn skuldaniðurfellingu. 
„Skuldalækkun kemur ekki til 
álita af okkar hálfu,“ hefur AP 
eftir Martin Jaeger, talsmanni 
þýska fjármálaráðuneytisins.
Jaeger sagði að ekki væri ástæða 
til að breyta þeirri stefnu sem 
mörkuð hefði verið þrátt fyrir 
skýrslu AGS. Sigmar Gabriel, 
varakanslari Þýskalands og 

efnahagsmálaráðherra, sagði að 
skuldaniðurfelling fyrir Grikki 
gæti orðið fordæmisgefandi fyrir 
aðrar skuldsettar evruþjóðir. 

Grískir bankar verða áfram lok-
aðir næstu daga en stefnt hafði 
verið að því að opna þá í dag eftir 
ríflega vikulokun. Lausafé gríska 
bankakerfisins klárast á næstu 
dögum fáist ekki frekari neyðar-
lán frá Evrópska seðlabankanum. 
Grikkir munu fara fram á að neyð-

arlán verði veitt á ný á meðan við-
ræður við lánardrottna standa yfir. 
Framtíð Grikkja innan evrunnar 
mun velta á niðurstöðu samninga-
viðræðna næstu daga.

Hagfræðingurinn litríki Yanis 
Varoufakis sagði óvænt af sér 
sem fjármálaráðherra Grikk-
lands í gær. Í færslu á bloggsíðu 
sinni sagði Varoufakis að þar sem 
Alexis Tsipras, forsætisráðherra 
Grikklands, hefði sagt honum að 

brotthvarf hans gæti liðkað fyrir 
samningaviðræðum við hinar 
evru þjóðirnar hefði hann ákveðið 
að láta af embætti.

Annar hagfræðingur, Euclid 
Tsakalotos, mun taka við embætt-
inu en hann hefur fram til þessa 
leitt samninganefnd grískra stjórn-
valda í viðræðum við evruríkin. 
Tsakalotos mun vera mun betur 
liðinn en Varoufakis meðal fulltrúa 
evruþjóðanna.  ingvar@frettabadid.is

Grikkir leggja til 30 prósenta 
skuldaniðurfellingu í dag
Búist er við því að Grikkir leggi fram nýja áætlun á neyðarfundi leiðtoga evruþjóðanna í dag. Alþjóðagjaldeyr-
issjóðurinn segist tilbúinn að veita Grikkjum hjálparhönd. Fjármálaráðherra Grikkja sagði óvænt af sér í gær.

HÆTTUR  Yanis 
Varoufakis 
yfirgaf gríska 
fjármálaráðu-
neytið eftir 
afsögn sína í 
gær á mótor-
hjóli með 
eiginkonu sinni 
Danae Stratou.
 NORDICHPOTOS/AFP
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Eclipse borð  Verð frá 34.900 kr.  ⁄ ⁄   M-sófi Verð frá 239.900 kr.  ⁄ ⁄   Catifa 80 hægindastóll Verð frá 214.900 kr.  ⁄ ⁄   4240 Octo ljós Verð 144.900 kr.  

4210 standlampi  Verð 154.900 kr.  ⁄ ⁄  Nordic Plain gólfmotta Verð á m2 74.900 kr.  ⁄ ⁄   Arper púðar Verð 28.900 kr.  ⁄ ⁄   Manhattan teppi Verð 18.900 kr.  

Omaggio thermobolli Verð 3.990 kr.  ⁄ ⁄  Botanica vasi Verð 11.490 kr.  

GÓÐ HÖNNUN 
FEGRAR HEIMILIÐ

ÞITT HEIMILI – ÞÍN STUND

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18  •  HLÍÐASMÁRA 1  •  201 KÓPAVOGUR  •  534 7777  •  modern.is 

Vönduð hönnun, fagurlega unnin húsgögn og munir eru hlutir sem halda 

verðgildi áratugum saman. Í Módern bjóðum við það besta í evrópskri 

hönnun og leggjum metnað í fallegar útstillingar sem gefa viðskiptavinum 

okkar hugmyndir og innblástur. Það er mikilvægt að vanda valið og 

sérfræðingar verslunarinnar eru ávallt til taks með fróðleik og ráðgjöf 

byggða á vöruþekkingu og þrautþjálfuðu auga fyrir samræmi og stíl. 

NÁTTÚRA „Þetta byrjaði allt dálít-
ið seint en þetta lítur allt ágætlega 
út,“ segir Tómas Grétar Gunnars-
son, forstöðumaður Rannsóknar-
seturs Háskóla Íslands á Suður-
landi.

Gunnar og samstarfsmenn hans 
rannsaka varp vaðfugla á Suður-
landi.

„Við erum mest að skoða jaðrak-
ana, spóa og tjaldi,“ segir Tómas 
en bætir því við að þeir fylgist með 
hreiðrum allra varpfugla og tíma-
setningu varpsins og geri stikk-
prufur á fjölda á stórum svæðum. 
Þetta hafi þeir gert síðan 2011.

„Við eigum eftir að sjá hvernig 
ungunum gengur en þetta er ekki 
nærri því eins slæmt og við héld-
um í vor, þrátt fyrir þetta kalda 
árferði,“ segir Tómas. Það hafi 
gengið illa hjá þeim fuglum sem 
urpu snemma í vor, þegar gróður-
inn var lítill og hreiðrin berskjöld-
uð.

„Það er fullt af fuglum með 
unga. Þeir eru dálítið seinir og 
það kannski hefur áhrif í haust 
þegar þeir ætla að fara að undir-
búa sig undir farflug að vera svo-
lítið seinni til. Það skiptir máli að 
vera vel þroskaðir þegar kemur að 
því,“ segir Tómas.

Hann segist telja að af vaðfugl-
unum hafi varpið sennilegast 
gengið verst hjá tjaldinum. „Spó-
inn byrjar tiltölulega seinn og það 

virðist bara ganga ágætlega hjá 
honum,“ segir Tómas Grétar og 
bætir við að jaðrakaninn virðist 
vera í meðallagi.

Gunnar Þór Hallgrímsson, 
fuglafræðingur og dósent í dýra-
fræði við Háskóla Íslands, segir að 

staða varpsins sé bæði landshluta-
bundin og tegundabundin. Menn 
séu enn þá úti við að telja fugla á 
sínum svæðum, en heildarmyndin 
muni sjást síðar í sumar þegar þeir 
beri saman bækur sínar.

Gunnar segir þó að mávavarp 

hafi verið í þokkalegu ástandi í 
sumar, miðað við síðustu ár, stað-
an hjá mávinum hafi verið mjög 
slæm undanfarin ár vegna hruns 
sílastofnsins. Þá hafi æðarfuglar 
verpt seint á suðvestanverðu og 
vestanverðu landinu. Þetta skýr-
ist væntanlega af köldu vori.

Gunnar segir að talningar á 
lóum og spóum verði mest spenn-
andi. Þessir fuglar virðist hafa átt 
mjög slæmt vor. Það bar á því í 
vor að lóur fyndust í húsagörðum 
í þéttbýli, sem er óvenjulegt. 

„Það voru að finnast dauðar 
lóur, þannig að það verður mjög 
spennandi að sjá. Það er mín til-
finning þar sem ég hef farið að 
það sé lítið af lóu í varpi. Það er 
mín tilfinning að það sé minna 
af lóu en oft áður í varpi,“ segir 
Gunnar.

  jonhakon@frettabladid.is

Varp á Suðurlandi gekk betur 
en sérfræðingar óttuðust í vor
Sérfræðingur segir að þrátt fyrir kalt vor sé varp vaðfugla á Suðurlandi betra en menn þorðu að vona. Töluverður 
fjöldi fugla sé með unga þótt þeir séu seint á ferð. Æðarfuglar á Suðvesturlandi og Vesturlandi verptu seint.

ÁSTRALÍA Tony Abbott, forsætis-
ráðherra Ástralíu, hefur skipað 
ráðherrum sínum um að snið-

ganga ástr-
alska spjallþátt-
inn Q&A eftir 
að manni sem 
áður hafði verið 
grunaður um 
hryðjuverk var 
hleypt í þáttinn.

Maðurinn, 
Zaky Mallah, 

var árið 2005 kærður fyrir að 
hóta að drepa opinbera embættis-
menn en hann var sýknaður af 
þeim ákærum.

Þátturinn er sýndur í ríkissjón-
varpi Ástralíu, ABC, en Abbott 
hefur sagt að höfuð þurfi að fjúka 
í kjölfar útsendingarinnar.  - srs

Sniðganga sjónvarpsþátt:

Segir að höfuð 
þurfi að fjúka

SKIPULAGSMÁL Þjóðgarðurinn á 
Þingvöllum hefur fengið samþykkt 
breytt deiliskipulag á Hakinu.

„Í gildandi skipulagi var gert 
ráð fyrir 800 fermetra viðbygg-
ingu á tveimur hæðum en nú er 
gert ráð fyrir allt að 900 fer-
metra viðbyggingu á einni hæð,“ 
segir í fundargerð byggðaráðs 
Bláskógabyggðar sem samþykkti 
breytinguna að fengnum umsögn-
um frá Heilbrigðiseftirliti Suður-
lands og Skipulagsstofnun. Sá 
fyrirvari er þó gerður að ekki 
berist athugasemdir á kynningar-
tíma. - gar

Breytt skipulag á Hakinu:

Nýtt hús verður 
allt á einni hæð

TONY ABBOTT 

HEIÐLÓA  Lóan átti erfitt í byrjun sumars og sótti inn í húsagarða í þéttbýli.
 NORDICPHOTOS/AFP

  Við eigum 
eftir að sjá 

hvernig ung-
unum gengur 

en þetta er 
ekki nærri því 
eins slæmt og 

við héldum í vor.
Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðu-

maður Rannsóknarseturs HÍ
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Fjárlögin á Facebook
Bjarni Benediktsson tilkynnti á 
Facebook-síðu sinni að tilefni væri 
til að hækka bætur eldri borgara og 
öryrkja með næstu fjárlögum um 8,9 
prósent fyrir næsta ár. Hækkun bóta 
hlýtur að að teljast mikið fagnaðar-
efni. Oddný G. Harðardóttir, þingmað-
ur Samfylkingarinnar, vekur athygli á 
því að Facebook-færsla Bjarna sé ekki 
í samræmi við ríkisfjármálaáætlun. 
„Ætli Facebook-síða fjár-
málaráðherra sé áreiðanlegri 
en ríkisfjármálaáætlun sem 
samþykkt var fyrir nokkrum 
dögum á þingi?“ spyr hún. 
„Ég bíð spennt eftir nýrri 
Facebook-færslu!“

Stundum má hrósa
Þessi dálkur er iðulega nýttur til 
að hnýta í stjórnmálamenn, benda 
á mótsagnir í máli þeirra og stöku 
sinnum gantast að þeim. Stundum 
má þó hrósa, og pistlahöfundur vill 
hrósa þingheimi fyrir að loksins 
viðurkenna þá illa innrættu umræðu-
hefð sem hefur skotið rótum á 
Íslandi. Í eldhúsdagsumræðum voru 
flestir stjórnmálamenn þeirrar skoð-
unar að þingmenn og ráðherrar 

þyrftu nú að taka sig á við 
að vanda umræðuhefðina 
en til dæmis mætti breyta 

stjórnarskrá til að gefa 
kost á fleiri þjóðar-
atkvæðagreiðslum.

Rauði þráðurinn
Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis, 
sagði við frestun þings að hann óskaði 
eftir nýjum vinnubrögðum. „Það var 
rauður þráður í máli flestra ræðu-
manna í eldhúsdagsumræðunum 
í fyrrakvöld, jafnt stjórnarliða og 
stjórnarandstæðinga, að endurskoða 
þyrfti vinnubrögðin hér á Alþingi. 
Þetta var einkar eftirtektarvert. Nú 
vil ég taka þingmenn á orðinu. Það er 
mikilvægt að bregðast við og vinna 

rösklega og markvisst að því að gera 
breytingar, sem ég veit að þingmenn 
í hjarta sínu óska eftir,“ sagði hann. 
Þá er það óskandi að Einar sjálfur 

verði leiðandi í þeirri uppbygg-
ingarvinnu, enda þingfor-
seti veigamikill í störfum 
og umræðu þingsins.  
 stefanrafn@frettabladid.is

Alþingi hefur samþykkt að færa Hvamms-
virkjun í nýtingarflokk Rammaáætl-
unar. Hvammsvirkjun er efsta virkjunin 
af þremur sem Landsvirkjun vill reisa í 
neðri hluta Þjórsár. Talið er óhætt að taka 
áhættu með að spilla búsvæðum laxfiska 
ofan við fossinn Búða. Þangað fara göngu-
fiskar úr sjó, laxar og silungar, um fiskveg 
sem lagður var fyrir mannsaldri. Þeim 
vegi var ætlað að bæta bændum skaða sem 
þeir höfðu orðið fyrir vegna framkvæmda 
Landsvirkjunar við ána. Nú dregur Lands-
virkjun þær skaðabætur til baka. Lands-
virkjun gaf og Landsvirkjun tók.

Ákvörðun Alþingis byggist á þeirri 
veiku von að mótvægisaðgerðir Lands-
virkjunar muni virka eins og til er ætl-
ast en þær eiga að hjálpa laxfiskum að 
rata fram hjá virkjuninni á leið sinni upp 
og niður ána. Að mati sérfræðinga sem 
hafa rannsakað sambærileg mannvirki í 
Bandaríkjunum, fyrirmyndina að hönnun 
mótvægisaðgerða Landsvirkjunar, er 
lítil þraut að láta fullvaxinn lax ganga 
upp ána. Vandinn er að afföll seiða marg-
faldast í niðurgöngu um uppistöðulón og 
seiðaveitur miðað við lífsmöguleika seiða 
sem ganga niður náttúrulegan árfarveg 
– auk þess sem niðurgöngulax verður 
dauðadæmdur. Þá mun kynþroska sjó-
birtingur, sem gengur að jafnaði í mörg 

ár, ekki eiga möguleika á að nýta sér þær 
leiðir sem Landsvirkjun býður upp á. 
Hrun laxfiskastofna er því óumflýjanlegt 
ef marka má reynslu annarra þjóða. 

Íslensk stjórnvöld eru skuldbundin 
af alþjóðlegum sáttmálum um að leyfa 
engar framkvæmdir sem hafa slík áhrif 
á lífríkið. 

Að vísu ber Landsvirkjun fyrir sig 
að hér verði stuðst við nýjustu og bestu 
tækni á heimsvísu sem muni nú í fyrsta 
sinn í veraldarsögunni duga til að bjarga 
fiskum fram hjá virkjunum. Best í heimi 
einu sinni enn. Til þrautavara er sagt að 
það sé gráupplagt að nota þetta búsvæði 
Þjórsár sem tilraunaverkefni – þær slóðir 
þar sem Landnáma segir frá Þorbirni 
laxakarli við upphaf Íslandsbyggðar. 
Að fenginni reynslu verði hægt að taka 
ákvörðun um hinar virkjanirnar í neðri 
hluta árinnar.

Raforka frá virkjunum sem stórskaða 
lífríkið með þessum hætti er hvorki endur-
nýjanleg né sjálfbær. Um leið og rafmagni 
frá Hvammsvirkjun verður hleypt á lín-
urnar hættir íslenskt rafmagn að vera sú 
græna og hátt verðlagða orka sem verið 
er að freista erlendra kaupenda með þessi 
misserin. Og þar með verður sá draumur 
búinn. Sjálfbær umgengni um náttúruna 
er óumflýjanleg krafa okkar tíma.

Óskalandið sviðin Jörð
ORKUMÁL

Gísli Sigurðsson
íslenskufræðingur

S
varið er stundum já og stundum nei. Við erum ekki öll 
alltaf hress og í stuði og það jafnvel þrátt fyrir að það 
sé ekkert eitt áþreifanlegt sem amar að. Við erum öll 
þannig gerð að okkur líður ekki alltaf vel. Það er allt í 
lagi. Okkur þarf ekki alltaf að líða vel og við þurfum 

ekki alltaf að vera hress. Það koma betri tímar.
Engu að síður virðist sam-

félagið allt vera mettað af 
þessari gegndarlausu kröfu 
um hressleika og lífsgleði 
hvað sem tautar og raular. Auk 
þess að eiga að vera hress þá 
eigum við að sjálfsögðu að njóta 
velgengni í námi og starfi, eiga 

hressa vini og ættingja, vera í góðu sambandi við hitt kynið og 
í líkamlegu formi á við tékkneskan tugþrautarmann. Minna má 
það ekki vera.

Vandinn er að veruleikinn er oft annar en væntingarnar og 
allar þessar samfélagslegu kröfur. Okkur gengur misvel að 
fóta okkur á lífsleiðinni og svo líður okkur stundum einfaldlega 
illa án þess að á því séu einhverjar sérstakar skýringar. Engu 
að síður virðist sem allar þessar samfélagslegu kröfur legg-
ist þungt á margan ungan manninn – jafnvel enn þyngra en á 
konur af einhverjum ástæðum. 

Ein af afleiðingunum, af þessari fjarlægð á milli hugmynda 
og veruleika, er nefnilega sú dapurlega staðreynd að sjálfsvíg 
eru ein algengasta dánarorsök ungra karlmanna á Íslandi og 
sú algengasta í hópi karla á aldrinum 18 til 25 ára. Konur eru 
vissulega ekki undanskildar þessum vágesti sem sjálfsvíg eru 
en þær eru þó miklum mun færri sem falla fyrir eigin hendi. 

Það geta legið ýmsar og ólíkar ástæður að baki því að hug-
myndin um að taka sitt eigið líf vaknar í huga ungrar manneskju. 
Þunglyndi, ástvinamissir, skilnaður, námsörðugleikar, fíkniefna-
neysla, afburðahæfileikar, niðurlæging, deilur og svo mætti lengi 
telja. En það sem einkennir allar þessar aðstæður er að það er 
hægt að sigrast á þeim. Fyrsta skrefið er að leita sér hjálpar. 

Þá þurfum við öll að vera vakandi og reiðubúin til þess að 
taka fólki með opnum huga og opnum örmum. Foreldrar, kenn-
arar, systkini, vinir, samstarfsfélagar o.s.frv. þurfa að leggja 
frá sér kröfuna um hressleika, stuð og líf án hnökra og hlusta 
eftir hverju því sem gæti falið í sér vísbendingu um eitthvað 
annað – eitthvað sem ekki verður aftur tekið. Við þurfum líka 
öll að huga að þeim sem eftir standa ef illa fer. Bægja burt úr 
samfélaginu því tabúi sem sjálfsvígið er og sinna þeim sem 
eftir standa í sinni sorg með kærleika, nánd og nærgætni. 

Munum að hjálparlína Rauða krossins í númerinu 1717 er 
alltaf til staðar og innan seilingar. Rauði krossinn vinnur 
frábært starf í þessum efnum sem mikilvægt er að við leggjum 
lið og það getum við til að mynda gert með því að styðja fjár-
hagslega við starfið í síma 904 1500. Vonandi láta stjórnvöld 
ekki sitt eftir liggja í þessum efnum og styrkja þetta góða starf 
sem bjargar mannslífum. Auk þess sem klárlega er brýn þörf 
á að auka fræðslu og vitund á meðal almennings um þennan 
útsmogna vágest.

Algengasta dánarorsök karla á aldrinum 18-25 ára:

Ertu ekki hress? 
Allir í stuði?

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

ef keypt eru 10 stk.
– annars 50 kr. stk. 

40

Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði 
Krónunnar og þú borgar...
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Um þessar mundir halda 
þúsundir fjölskyldna á 
vit þeirra ævintýra sem 
Ísland hefur upp á að 
bjóða. Auk okkar heima-
manna eru hér fjöl-
margir erlendir gestir 
að reyna að fanga svip-
aða stemningu. Stór hluti 
þessa hóps heldur út á 
þjóðvegina til að koma 
sér á fyrir heitna stað-
inn en þar hefur umferð-
in margfaldast og stefn-
ir í að verða meiri og þéttari 
en nokkru sinni fyrr. Að sama 
skapi hafa gæði vegakerfisins 
ekki fylgt eftir fjölgun notenda. 
Bílafjöldi landans er á svipuðu 
róli og verið hefur síðasta ára-
tuginn en samsetningin breyst; 
húsbílum hefur fjölgað verulega 
í umferðinni, tjaldvagnarnir eru 
orðnir að fellihýsum og gömlu 
fellihýsin að hjólhýsum. Að auki 
hefur fjöldi hópferðabíla og bíla-
leigubíla með erlenda ökumenn 
margfaldast á þjóðvegunum síð-
ustu ár.

Íslendingar elta veðrið og 
bæjar hátíðir hvers konar en 
erlendu gestirnir fylgja margir 
hverjir upplýsingum um áhuga-
verða staði. Hluti ferðalang-
anna heldur inn á hálendið eða á 
fáfarnari slóðir. 

Búast má við að aðstæður á 
hálendinu til aksturs og göngu-
ferða verði með erfiðara móti 
fyrst um sinn vegna snjóa, 
á sunnanverðu hálendinu er 
t.a.m. víða meiri snjór en verið 
hefur mörg undanfarin ár og 
sama gildir um snjóalög t.d. á 

Sprengisandi og Gæsa-
vatnaleið. Vegahaldar-
ar gera sitt besta til að 
opna flesta fjallvegi svo 
fljótt sem skynsemin 
leyfir en fyrst um sinn 
verða margir þessara 
slóða blautir og torfærir 
þrátt fyrir að vera aug-
lýstir opnir. Með tilheyr-
andi sumar hlýindum má 
síðan reikna með miklum 
leysingum í ám og lækj-
um umfram venju.

Hvernig ætli erlendir gestir 
okkar séu undirbúnir að aka um 
þrönga þjóðvegi eða hálendisvegi 
með stórum drullupollum, sand-
bleytu og óbrúuðum ám og lækj-
um? Eða þeir sem hyggjast reima 
á sig gönguskóna og halda til fjalla, 
t.d. ganga frá Mývatni að Skógum 
eða hring að Fjallabaki. Hafa þeir 
nægar upplýsingar um óvenju mikil 
snjóalög og erfiðari gönguskilyrði? 
Gerði auglýsingabæklingurinn ráð 
fyrir þessum breytum?

Á ábyrgð okkar allra
Og hvað með okkur sjálf sem hér 
höfum alið allan okkar aldur? 
Þekkjum við ekki allar þessar 
hindranir og breytileika nátt-
úrunnar af langri reynslu? Hér 
hefur fólk verið á ferðinni allt 
frá landnámi svo reynslan ætti 
að segja til sín, eða hvað?

Þá er ekki úr vegi að við, sem 
landið byggjum með alla okkar 
reynslu og þekkingu, miðlum 
visku okkar til gestanna sem 
sækja okkur heim. Það er á 
ábyrgð okkar allra að láta lífið 
snúast á farsælan, eðlilegan 

hátt og allir komi heilir heim. 
Það markmið gæti náðst ef allir 
leggjast á eitt.  

Hlekkur í þessari keðju er 
Slysavarnafélagið Landsbjörg. 
Á vefslóðinni www.safetravel.is 
má finna margvíslegar upplýs-
ingar um ferðalög og aðstæður til 
ferðalaga og þar má skilja eftir 
ferðaáætlun sem er mikilvægt 
þegar ferðast er utan alfara-
leiðar. Vefurinn er á íslensku og 
ensku og eiga flestir að geta sótt 
þangað upplýsingar og fræðslu 
um örugga ferðamennsku.

Í sumar munu björgunar sveitir 
standa vaktina á hálendinu, til 
taks ef á þarf að halda. Fyrst og 
fremst til að miðla þekkingu og 
reynslu í þeim tilgangi að koma 
í veg fyrir óhöpp og slys en jafn-
framt til að bregðast við ef í nauð-
ir rekur. Hálendisvakt björgunar-
sveita verður með búðir á þremur 
stöðum á hálendinu í sumar, við 
skálann Dreka við Öskju, í Nýja-
dal á Sprengisandi og í Land-
mannalaugum. Hægt verður að 
ná sambandi við hálendisvakt-
ina í gegnum skálaverði, starfs-
menn þjóðgarðsins eða með því 
að hringja í neyðarnúmerið 112.

Nú brestur ’ann á með ferðalögum
Um bæinn má víða finna 
styttur í fullri stærð af 
nafngreindum mikilvæg-
um aðilum. Engin þeirra 
er af konu þrátt fyrir allt 
sem þær hafa afrekað 
í gegnum tíðina bæði á 
opinberum vettvangi og 
heimavið. Þann 19. júní 
sl. var brotið blað, en þá 
var stytta af Ingibjörgu 
H. Bjarnason, fyrstu 
konunni sem kjörin var á 
Alþingi, afhjúpuð framan 
við Skálann, nýbyggingu 
Alþingis, í tilefni hátíðarhalda 
vegna 100 ára kosninga réttar 
kvenna á Íslandi. Ingibjörg var 
öflugur málsvari kvenna og 
kvennasamtaka á þingi og og 
barðist ötullega fyrir konur og 
börn, ekki síst þau sem höllum 
fæti stóðu. 

Nokkrum aðilum ber sérstak-
lega að þakka þennan tímamóta-
viðburð. Takk, Einar K. Guð-
finnsson, forseti Alþingis, fyrir 
að hafa haft forgöngu um að 
styttan fékk að standa á verð-
ugum stað við Alþingi um aldur 
og ævi. Slíkt var ekki sjálfgefið. 
Takk, Ásta Ragnheiður Jóhann-
esdóttir, framkvæmdastjóri 
hátíðarnefndar 100 ára kosn-
ingaréttarafmælis kvenna, fyrir 
að hafa staðið fyrir fjársöfnun 
meðal fyrirtækja til styttu gerðar 
án þess að gefast upp, bæði í 
meðvindi en ekki síst í mótvindi. 
Takk, Arion banki, Landsbank-
inn, Íslandsbanki, MP banki, 
Seðlabankinn, Valitor, Borgun, 
Eimskip, BM Vallá og Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi fyrir 
að heiðra kosningaréttarafmælið 
með því að fjármagna styttuna. 
Takk, Ragnheiður Stefáns dóttir 
myndhöggvari, fyrir að skapa 
höggmynd af þingkonu sem gust-

aði og geislaði af, í anda þeirra  
kvenna sem dregið hafa vagninn 
í jafnréttisbaráttunni.

Sjóður til að komast lengra
Þótt Ísland mælist í fararbroddi 
þjóða í jafnréttismálum er enn 
mikið verk óunnið. Nefna má 
launamun kynjanna, kyn skiptan 
vinnumarkað, ofbeldi gegn 
konum og færri konur í forystu 
stjórnmálanna sem og stjórnun 
fyrirtækja. Til að taka á þessum 
málum hafði Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra 
ásamt öllum öðrum forystu-
mönnum stjórnmálaflokkanna 
á Alþingi, þeim Bjarna Bene-
diktssyni, Árna Páli Árnasyni, 
 Katrínu Jakobsdóttur, Guðmundi 
Steingrímssyni og  Birgittu Jóns-
dóttur, forystu þann 19. júní sl. 
um að stofna Jafnréttissjóð 
Íslands, sem verja mun 100 
 milljónum króna í fimm ár, sam-
tals 500 milljónum króna, til að 
auka jafnrétti kynjanna. 

Takk, öll, fyrir frumkvæði og 
góða samstöðu sem nýtast mun á 
næstu árum til mikilvægra jafn-
réttismálefna. Brýnt er að fagna 
og þakka þegar vel er gert. Í 
ofangreindum málum er það 
mjög við hæfi.

Takk fyrir styttu og sjóð
JAFNRÉTTI

Siv Friðleifsdóttir
fv. ráðherra

SLYSAVARNIR

Smári Sigurðsson
formaður Slysa-
varnafélagsins 
Landsbjargar

AUÐVELDARI
GERÐU VINNUNA 

CITROËN SENDIBÍLAR.
HAGKVÆMIR, ÁREIÐANLEGIR OG Á GÓÐU VERÐI.

Citroën Nemo
2.550.000 kr. m. VSK
2.056.452 kr. án VSK

Citroën Berlingo 
2.950.000 kr. m. VSK
2.379.032 kr. án VSK

Citroën Jumpy
3.890.000 kr. m. VSK
3.137.097 kr. án VSK 
NÝR Á ÍSLANDI
KYNNTU ÞÉR FRÁBÆRA VIÐBÓT VIÐ STERKA 
SENDIBÍLALÍNU CITROËN.

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi.  
Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

15ára afmæli  
Citroën

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 
Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

   Skoðaðu
citroen.is

Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . Sendu greinina þína á 
greinar@visir.is  og við komum henni á framfæri hið snarasta.

➜ Þótt Ísland mælist 
í fararbroddi þjóða 
í jafnréttismálum 
er enn mikið verk 
óunnið. Nefna má 
launamun kynjanna, 
kynskiptan vinnu-
markað, ofbeldi 
gegn konum og færri 
konur í forystu stjórn-
málanna …

➜ Í sumar mun björgunar-
sveitir standa vaktina á há-
lendinu til taks ef á þarf að 
halda. Fyrst og fremst til að 
miðla þekkingu og reynslu í 
þeim tilgangi að koma í veg 
fyrir óhöpp og slys en jafn-
framt til að bregðast við ef í 
nauðir rekur.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið  timamot@365.is. 

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

Ástkær móðir mín og tengdamóðir,  
amma og langamma,

FJÓLA HELGADÓTTIR
Sléttuvegi 23, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi  
1. júlí sl. Útför hennar verður gerð mánu- 
daginn 20. júlí kl. 13.00 frá Fossvogskirkju. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð 
líknardeildar og heimahlynningar hjá Landspítala.

Erna Björnsdóttir Sigurður Grétarsson
Björn Ólafur Árnason
Pálmi Sigurðsson Emilía Björg Óskarsdóttir 
Fjóla Sigurðardóttir Ingibergur Þór Ólafarson
og börn þeirra.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÞÓRDÍS KALMAN
lést þann 3. júlí. Útförin fer fram 
fimmtudaginn 9. júlí, kl. 15.00 frá Neskirkju. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
líknarfélög.

Martha María, Sigríður Helga, Bergur,
Hildur, Þórdís, Björn, Ásdís, Páll Einar og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegs 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður, afa 
og langafa,

SIGURÐAR HALLGRÍMSSONAR
Safamýri 91,
Reykjavík.

Sérstakar alúðarþakkir færum við starfsfólki Droplaugarstaða.

Anna Ragnheiður Thorarensen
Ragnar Thor Sigurðsson Ásdís Gissurardóttir
Hallgrímur G. Sigurðsson Anna Þórhallsdóttir
Sigurður Á. Sigurðsson Margrét Jónsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, afi, 
tengdafaðir, bróðir og mágur,

SIGÞÓR PÉTURSSON
prófessor,

Kotárgerði 15, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 4. júlí. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæslu SAK.

Fyrir hönd aðstandenda,
Colleen Mary Pétursson
Katrín Mary Sigþórsdóttir Faulkes Alister Paul Faulkes
Anna Sigþórsdóttir Coughlin
Orri Sigþór Faulkes Matthías Smári Faulkes
Sarah May Jordan Joanna Beth Jordan
Donna Coughlin

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,  
amma og langamma,

HRAFNHILDUR HALLA  
SIGURÐARDÓTTIR

Fannafold 2,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans þann 
27. júní síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Halldór Kristinsson
Guðrún Árnadóttir Hörður Sigfússon
Kristín Hulda Halldórsdóttir   
Sigríður Halldórsdóttir Björn Haaker
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

GUÐRÚN SIGURBJÖRNSDÓTTIR 
frá Björgum, Vanabyggð 3, Akureyri, 

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 10. júlí kl. 13.30. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á að láta 
Krabbameinsfélag Akureyrar njóta þess.

Björg Brynjólfsdóttir Árni Sigurðsson
Geirlaug María Brynjólfsdóttir Arnór Arnórsson
Sigrún Brynjólfsdóttir Ásgrímur Þór Benjamínsson
Hrefna Brynjólfsdóttir Þorvaldur Í. Þorvaldsson
ömmu- og langömmubörn.

ÓLAFUR HANNIBALSSON
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni  
föstudaginn 10. júlí 2015 kl. 13.00.

Guðrún Pétursdóttir
Hugi, Sólveig, Kristín, Ásdís og Marta

Ólafsbörn

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

RÖGNVALDUR BERGSVEINSSON
fyrrv. skipstjóri,

Strandvegi 20, Garðabæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi þann 
3. júlí 2015. Útför hans verður gerð frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 10. júlí kl. 15.00.

Fríða Kristjánsdóttir
Ragnheiður V. Rögnvaldsdóttir Hallgrímur Viktorsson
Regína Rögnvaldsdóttir Helgi Már Halldórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til þeirra fjölmörgu sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð vegna 

andláts og útfarar elskulegs föður okkar, 
tengdaföður og afa,

GUTTORMS ARNARS JÓNSSONAR
frá Sauðárkróki,

Reykjanesvegi 16,
Ytri-Njarðvík.

Sérstakar þakkir færum við öllum þeim er sinntu föður okkar af 
vinsemd og virðingu í veikindum hans.

Sigurbjörg A. Guttormsdóttir Haraldur Auðunsson
S. Harpa Guttormsdóttir Orri Brandsson
Soffía Guttormsdóttir Sighvatur Halldórsson
Alma Björk Guttormsdóttir Björgvin Björgvinsson
Elfa Hrund Guttormsdóttir Einar Ásbjörn Ólafsson

og afabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

MAGÐALENA AXELSDÓTTIR 
MADDÝ 

Vallarbraut 5, Seltjarnarnesi,

lést á líknardeild Landspítalans 3. júlí sl. 
Jarðarförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

 
Þorbjörn Einar Jónsson 
Sandra Þorbjörnsdóttir Jónas Helgason 
Jón Arnar Þorbjörnsson  Berglind Bragadóttir 
og barnabörn. 

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

GUNNAR SVEINSSON
fyrrverandi kaupfélagsstjóri í Keflavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Nesvöllum í 
Reykjanesbæ, laugardaginn 4. júlí sl. 
Útför hans fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
mánudaginn 13. júlí kl. 15.00.

Ragnheiður Gunnarsdóttir Ægir Magnússon
Sigurbjörn Gunnarsson Jenný S. Gunnarsdóttir
Gísli B. Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÁSA ÓLAFSDÓTTIR
frá Ánabrekku,

andaðist laugardaginn 4. júlí í Brákarhlíð, 
Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi.

Ragnheiður Jóhannesdóttir Stefán Ólafsson
Hjördís Smith Ólafur Þ. Harðarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Við deyjum á Mars nefnist leikrit sem 
Jónas Reynir Gunnarsson er með í 
smíðum. Hann sendi drög að því í sam-
keppni Sviðslistadeildar LHÍ og þar 
var það valið úr 14 verkum til að verða 
frumsýnt af útskriftarnemendum LHÍ 
vorið 2016. Leikritið fjallar um fólk 
í raunveruleikaþætti sem gerist um 
borð í geimskipi. Markmið þess er að 
öðlast frægð fyrir að vera fyrsta fólkið 
á Mars. 

Jónas Reynir er staddur í Stúdenta-
kjallara HÍ með tölvuna sína þegar í 
hann næst. Hann er að skrifa og segir 
leikritunina verða aðalviðfangsefni 
næstu sex mánaða hjá honum, þökk sé 
styrk sem hann hafi fengið til verksins. 

Hann var búinn að forma verkið áður 
en hann sendi það í samkeppnina.

„Ég vann hugmyndina eins langt og 
ég gat innan frestsins sem ég hafði, 
þannig að hún var komin vel á leið,“ 
lýsir hann. En hvar fékk hann hug-
myndina og hvernig byrjaði hann? 
„Það var tekið fram að verkið ætti að 
vera fyrir níu leikara og ég byrjaði á að 
hugsa um þann hóp, þó að ég þekki hann 
ekki persónulega enn þá. Ramminn að 
hugmyndinni kom fljótlega eftir það og 
síðan var stutt í framhaldið. Ég sá fyrir 
mér metnaðarfullt ungt fólk sem vill í 
örvæntingu verða eitthvað. Kannski af 
því að ég var sjálfur að útskrifast úr 
Háskóla Íslands. Þannig kom kjarninn 
í þetta leikrit nokkuð fljótt.“  

Jónas var sem sagt að útskrifast með 
M.A.-gráðu í ritlist frá Háskóla Íslands. 
Hann er hógvær þegar hann er spurð-
ur út í afrek sín í ritlistinni og kveðst 
ekki hafa gefið neitt út. En þegar að er 
gáð hefur hann skrifað handrit, smá- 

og myndasögur og ritstýrt tímaritinu 
Ókeipiss með Hugleiki Dagssyni. Auk 
þess hefur hann sinnt pistlaskrifum, 
grafískri hönnun og kvikmyndagerð. 
Svo er hann ekki alveg ókunnugur leik-
ritaforminu heldur því hann samdi leik-
rit fyrir Menntaskólann á Egilsstöðum 
meðan hann var þar við nám. Pilturinn 
er sem sagt að austan, nánar tiltekið úr 
Fellabænum.   gun@frettabladid.is

Skrifar leikverk um 
fyrsta fólkið á Mars
Jónas Reynir Gunnarsson er nýtt leikskáld sem sigraði í leikritunarkeppni Lista há skólans. 
Hann er að fullgera verk sem verður sýnt af leikaraefnum sem útskrifast vorið 2016.

NÝTT LEIKSKÁLD  „Verkið er stúdía um hvernig við sviðsetjum raunveruleikann og tækin 
sem við notum til þess. Hvert getur flóttinn undan manni sjálfum rekið mann?“ segir Jónas 
Reynir.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

„Verk Jónasar tekur á samtímanum 
á áhugaverðan hátt og er mjög í takt 
við tíðarandann. Við erum spennt 
fyrir útkomunni, það sem komið er 
lofar góðu,“ segir Steinunn Knúts-
dóttir deildarforseti, en hún átti sæti í 
dómnefndinni.

Í takt við tíðarandann



Vörn í sólinni
Ef sólarvörnin á að gera gagn 
þarf hún að vera að minnsta 

kosti 15 að styrkleika. 
Mikilvægt er að bera á 

sig góða vörn, hálftíma 
áður en farið er í sólbað.

SÍÐA 4

Flestar konur þjást einhvern tímann 
á lífsleiðinni af sveppasýkingu í leg-
göngum eða þurrki í slímhúð. Sumar 

konur finna fyrir óþægindum tengdum 
sundlaugarferðum og veigra sér við því 
að fara í heita potta. Sýklalyfjameðferðir 
geta einnig haft áhrif á bakteríuflóruna 
og finna sumar konur fyrir óþægindum á 
kynfærasvæðinu í kjölfarið.

EINFALT Í NOTKUN
Topida Intimate Hygiene Spray er ein-
staklega einfalt í notkun en aðeins þarf að 
spreyja á sýkta svæðið og endurtaka eftir 
þörfum. Spreyið virkar vel á sveppasýk-
ingu á kynfærasvæðinu, kláða og þurrk 
í slímhúð. Það þykir frískandi, kælandi, 
kláðastillandi og sveppadrepandi ásamt 
því að lina þrota og pirring fljótt. Með 
viðvarandi notkun byggir líkaminn upp 
heilbrigða bakteríuflóru og jafnar pH-gild-
ið, sem kemur í veg fyrir að sveppurinn 
fjölgi sér á ný. 

NÁTTÚRULEGT 
EFNI
Topida inniheldur 
aðeins náttúruleg 
efni sem græða 
sýkta og auma 
slímhúð og við-
halda góðri heilsu. 
Virku innihalds-
efnin eru: sea 
buckthorn-, tea 
tree-, manuka-, 
kanil-, hvítlauks-, 
timjan- og fennel-
ilmkjarnaolíur.  

Topida inni-
heldur EKKI: 
stera, kortisón, 
hormon, para-
ben, sýklalyf, 
alkóhól eða 
peroxíð. 

KLÁÐI EÐA ÓÞÆGINDI 
Á KYNFÆRASVÆÐINU
GENGUR VEL KYNNIR  Topida Intimate Hygiene Spray sem þykir sérlega 
áhrifaríkt við sveppasýkingu, kláða, ólykt og þurrki í slímhúð. Það inniheldur 
aðeins náttúruleg efni sem fríska og græða kynfærasvæðið.

SKJÓT VIRKNI
Helga fann mikinn mun 
á sér um leið og hún hóf 
notkun.

MÆLIR MEÐ TOPIDA
Helga Torfadóttir hefur verið að 
kljást við þurrk í slímhúð líkamans 
eftir að hafa gengið í gegnum erfiða 

krabbameins-
meðferð. „Ég get 
hiklaust mælt með 
Topida 
Intimate Hygiene 
Sprey. Þetta er 
algjör snilld í úða-
formi, 
sérstaklega vegna 

skjótrar virkni. 
Ég fann mun á 
mér um 
leið og ég hóf 
notkun og 
hefði viljað að 
þetta sprey 
hefði 
verið komið 
fyrr á markað 
hérlendis.“

Sölustaðir
Flest apótek og 
heilsubúðir.
Nánari upplýsingar á: 
www.gengurvel.is

Borgargarður
Í Seljagarði í Breiðholti 

er að finna skemmti-
legt samfélag áhuga-
fólks um garðyrkju.
SÍÐA 2

Skoðið

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Vertu vinur á 
Facebook

NÚ  ER  TÆKIFÆRIÐ  
AÐ  VERSLA  ÞEKKTA   

MERKJAVÖRU  Á  
FRÁBÆRU  VERÐI

Sumar- 
útsalan   

hafin   

30%-50%
afsláttur

FÆST Í HEILSUBÚÐUM OG FLESTUM MATVÖRUVERSLUNUM

Hreinsum allan
útivistarfatnað

Hreinsun - Þvottahús - Dúkaleiga Háaleitisbraut 58-60, 108 Rvk - Sími 5531380



FÓLK|HEILSA

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið 
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

GÓÐUR FÉLAGSSKAPUR Seljagarðurinn er skemmtilegt samfélag fyrir garðyrkjuáhugafólk sem hefur ekki tækifæri til að rækta í 
eigin garði. Allir eru velkomnir og undir hverjum og einum komið hversu mikil vinna er innt af hendi. MYND/VALLI

HEIMATILBÚIÐ 
GRÓÐURHÚS
Gróðurhúsið er 12 sinn-
um 4 metrar að stærð 
en þar getur fólk ræktað 
flest það sem hugurinn 
girnist.

SVEIT Í BORG Seljagarður er í miðju íbúðahverfi en einangrað frá umheim-
inum með háum og fallegum trjám.

Seljagarður er skemmtilegt samfélag 
áhugasamra íbúa sem vilja stunda 
garðyrkju innan borgarmarkanna. 

„Hugmyndin var að búa til stað þar 
sem fólk gæti ræktað saman og lært hvert 
af öðru,“ segir Þórey Mjallhvít Ómars-
dóttir sem er ein þeirra sem byrjuðu með 
Seljagarðinn í fyrra. Hún fékk hugmynd-
ina út frá þeirri vaxandi umræðu um að 
fólk eigi að bera ábyrgð á eigin matar-
neyslu. Hún fékk aðra áhugasama í lið 
með sér og hjólin fóru að snúast.

„Við fengum aðgang að hluta af mat-
jurtagarðinum við Jaðarsel í Breiðholti 
og sá skiki hefur verið stækkaður í 
ár,“ lýsir Mjallhvít en stærsta verk-
efni síðasta sumars var að koma upp 
12 sinnum 4 metra stóru gróðurhúsi. 
„Húsið huldum við þunnum gróður-
húsadúk en því miður varð það fyrir 
skemmdum í vetur bæði af hálfu veðurs 
og manna. Því urðum við að byrja vorið 
á því að klæða allt gróðurhúsið að nýju 
en nú með sterkara plasti. Það var mikið 
þrekvirki fyrir okkur sjálfboðaliðana,“ 
segir Þórey og brosir.

BOÐIÐ UPP Á LANGTÍMALEIGUREITI
Síðasta sumar ræktaði hópurinn í sam-
eiginlegum reit en í ár er boðið upp á 
langtímaleigureiti. Einnig er hægt að 
leigja pláss inni í gróðurhúsinu. 

„Við erum nú þegar búin að planta 
heilmiklu í húsinu, til dæmis kryddjurt-
um, tómatplöntum og paprikum,“ segir 
Þórey en eitt af markmiðum Seljagarðs 
er að öll ræktun sé lífræn.

Borgin styður við þetta skemmtilega 
verkefni með því að útvega landrýmið 
en einnig hafa Rót-tæklingarnir, eins og 
hópurinn kallar sig aðgang, að ýmsum 
tólum og tækjum sem borgin hefur yfir 
að ráða.

ALLIR VELKOMNIR
Verkefnið er opið öllum sem hafa áhuga 
á að taka þátt. Ekki er nauðsynlegt að 
leigja reiti heldur geta áhugasamir einn-

ig komið og hjálpað til í sameiginlegum 
reitum, búið til stíga og reytt arfa. „Við 
tökum öllum vel og erum mjög vinaleg,“ 
segir Þórey glaðlega og bætir við að hún 
hafi kynnst mörgu fólki í fyrra sem sé 
góðir vinir hennar í dag. 

Þeir sem vilja kynna sér verkefnið 
nánar geta sent póst á seljagardur109@
gmail.com, skoðað síðuna seljagardur.is 
eða farið á Facebook undir Rót-tækling-
arnir í Seljagarði.

BORGARBÚSKAPUR 
Í SELJAHVERFI
GARÐYRKJA  Hjá Seljagarði – borgarbýli í Seljahverfi geta áhugasamir íbúar 
fengið reiti í langtímaleigu en einnig er hægt að leigja pláss inni í gróðurhúsi. 
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Sólarvörn er á allra vörum (og vonandi víðar 
um líkamann) þegar sumarið loksins skellur 
á. Og ekki að ástæðulausu. Tíðni húðkrabba-

meins hefur farið vaxandi í heiminum undanfarna 
áratugi og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin staðhæfir 
að hægt hefði verið að koma í veg fyrir fjögur af 
hverjum fimm tilfellum með því að huga betur að 
húðinni í sterku sólarljósi. 

Sólarvörn ver húðina á tvennan hátt. Sumar 
tegundir dreifa sólarljósinu og beina því frá líkam-
anum. Aðrar draga í sig útfjólubláu geislana áður 
en þeir ná inn að húðinni. Mikilvægt er að athuga 
hvert varnarstig sólvarnarinnar er (SPF) en sú tala 
gefur til kynna hvernig hún ver þig gegn einni teg-
und húðkrabbameins. En það er líka mikilvægt að 
athuga hvert varnarstigið er gagnvart öðrum teg-
undum sólargeisla, UVA. Best er að velja sólarvörn 
sem ver gegn báðum tegundum og er þá merkt sem 
„broad-spectrum“ eða „multi-spectrum“.

Ef sólarvörn á að gera gagn þarf hún að vera 
að lágmarki með styrkleikanum 15. Rannsóknir 
hafa hins vegar sýnt fram á að ekki er hægt að ná 
meiri vörn en upp að styrkleikanum 50. Sumir telja 
að sólarvörn með hærri varnarstuðli en 50 end-
ist lengur svo ekki þurfi að bera eins oft á sig en 
það eru villandi upplýsingar. Mikilvægt er að bera 
sólarvörn á hálftíma áður en farið er út í sólina og 
bera svo á sig og sína á tveggja tíma fresti en tveir 
tímar eru niðurbrotstími virku efnanna í sólarvörn. 
Samkvæmt úttekt veftímaritsins Huffington Post er 
ekkert til sem heitir vatnsheld sólarvörn. Sólarvörn 
virkar hins vegar ágætlega í vatni en þá er ágætt að 
hafa auga með því hversu lengi er verið í vatninu. 
Vatnsvarnarstuðull (sem oft heitir „waterproof 
block“ og er t.d. 40 eða 80) segir til um hversu lengi 
vörnin heldur í vatni. 

Það skiptir ekki máli hvort sólarvörnin er olía, 
krem eða í úðaformi svo notaðu það sem þér finnst 
þægilegast. Þeir sem nota úða eru hins vegar lík-
legri til að missa af mikilvægum svæðum svo það 
er ráðlegt að úða sig tvisvar frekar en einu sinni. 
Einnig er mikilvægt að muna eftir vörunum og vara-
salva með sólarvörn.

Sólarvörn heldur fullri virkni í allt að þrjú ár frá 
framleiðslu, með fyrirvara um breytingar á lit, lykt 
og áferð. Margir framleiðendur merkja umbúðirnar 
einnig með framleiðsludegi. Það er því alveg hægt 
að geyma sólarvörn milli ára, einkum þegar sumrin 
eru misjafnlega sólrík eins og vill henda á Íslandi. 
Til að auka enn á öryggið gegn sterkum sólar-
geislum er ágætt að hafa eftirfarandi í huga:
Leitaðu í skuggann þegar sólin skín sem skærast og 
mundu að þegar skugginn af þér er lítill og veiklu-
legur er sólin að öllum líkindum hættulega sterk. 
Klæddu þig eftir veðri. Í miklum hita er þægileg-
ast og hollast að vera í þunnum, víðum og síðum 
fötum. Barðastórir hattar eru gagnlegir til að búa til 

skugga á andlitið og ekki má gleyma sólgleraugum. 
Þá er vel hægt að brenna í hársverðinum og það er 
ekki skemmtilegt svo mælt er með derhúfu, buffi 
eða einhvers konar höfuðfati. 

Útfjólubláu geislarnir eru sterkastir milli tíu og 
fjögur á daginn og ráðlegt að skipuleggja útiveru 
með tilliti til þess. Enn fremur er hægt að fylgjast 
með áætluðum styrk sólargeisla á tilteknum svæð-
um á vefsíðunni www.uvawareness.com. 

Svo er bara að sleikja sólina og muna að allt er 
best í hófi.

SÓLBRUNI ER EKKI BARA ÓÞÆGILEGUR Stóran hluta húð-
krabbameina má rekja til sólbruna einhvern tíma á ævinni.

SÓLIN ELSKAR OG SVÍÐUR Ekki gleyma því að þú ert ekki 
steik á grilli.

ÚÐA OG ÚÐA AFTUR Ef sólarvörn er úðað á er hætta á því að einhverjir staðir verði út undan. Þess vegna er nauðsyn að úða tvisvar 
um allan líkamann ef á að úða á annað borð. 

SÓLIN SEM ELSKAR 
OG SVÍÐUR
SÓLARVÖRN Sumarið er besti vinur sólarþyrstra en það er mikilvægt að 
huga vel að húðheilsunni þegar sólin er sem hæst á lofti. 

SKRÁÐU 
ÞIG Í VILD!

Fríðindakerfi
fyrir áskrifendur 365
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50%
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BETRA VERÐI

Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskipta-
þjónustu 365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda 
fyrirtækja og verslana án þess að þurfa að biðja 
um hann. Það eina sem þarf að gera er að skrá  
greiðslukort fjölskyldunnar í VILD á 365.is. nar í VILD á 365.is.

skráðu þig á365.is

30.000 KR.
AFSLÁTTUR

af golfferð til Flórída með Trans Atlantic



F
rá og með 1. júlí sl. tóku 
gildi breytt lög um vá-
tryggingasamninga. Þar 
með þurfa þeir sem vilja 
skipta um trygginga-
félag ekki lengur að bíða 
heilt ár eftir því að „upp-

sagnarglugginn“ opnist fáeina 
daga einu sinni á ári. Framvegis 
nægir að segja upp vátrygginga-
samningi með mánaðar fyrirvara 
og miðast uppsögnin þá við næstu 
mánaðamót þar á eftir.

Langvinnt baráttumál FÍB
Að losa neytendur úr þessum höft-
um hefur um langt árabil verið 
baráttumál FÍB og má segja að 
loks hafi sjónarmið félagsins orðið 

ofan á hjá löggjafarvaldinu. Fé-
lagið hefur ætíð hvatt bifreiðaeig-
endur til þess að fylgjast grannt 
með iðgjöldum bifreiðatrygg-
inga sinna og leita reglulega til-
boða í þær. Gallinn hefur bara 
verið sá að samkvæmt eldri lögun-
um framlengdust tryggingasamn-
ingar sjálfvirkt um ár í senn, væri 
þeim ekki sagt upp a.m.k. mán-
uði áður en þeir runnu út. Nú er 
það breytt. Þessum fjötrum hefur 
verið létt af neytendum og í 14. 
grein laganna segir m.a. þetta: 
„Hyggist vátryggingartaki segja 
vátryggingu upp vegna flutnings 
vátryggingar til annars félags, 
sbr. 2. mgr., skal tilkynna félaginu 
um uppsögn með mánaðar fyrir-

vara og miðast uppsögn við næstu 
mánaðamót þar á eftir. Upplýsa 
skal til hvaða vátryggingafélags 
er flutt og frá hvaða tíma.“

Taka nýju lögunum fagnandi
En hvernig skyldu tryggingafélög-
in á Íslandi taka þessari breyt-
ingu? Í samtali við Ragnheiði 
Agnarsdóttur, framkvæmdastjóra 
einstaklingsþjónustu og sam-
skipta hjá TM, sagði hún að fé-
lagið fagnaði þessum nýju lögum. 
Þar á bæ væri fólk fylgjandi frelsi 
í viðskiptum. Þau sköpuðu tæki-
færi fyrir tryggingafélögin og 
sérstaklega fyrir þau félög sem 
vilja standa sig vel í samskipt-
um við viðskiptavini sína. Auð-

vitað færi þau aukna pressu og 
meiri fagmennsku en í tilviki TM 
væri því fagnað, enda hefði TM 
verið það tryggingafélag sem hafi 
átt ánægðustu viðskiptavinina á 
tryggingamarkaði 14 sinnum á 
síðustu 16 árum.

Tækifæri til að umbuna 
 langtímaviðskiptavinum
Ragnheiður sagði enn fremur að 
þessi nýju lög gerðu í raun aukn-
ar kröfur til tryggingafélaganna 
að umbuna þeim viðskiptavin-
um sem halda áfram í viðskip-
um fremur en þeim sem sífellt 
eru að skipta. Aðspurð hvort hún 
ætti von á lækkun iðgjalda bíl-
eigenda sagði hún svo ekki vera. 

Því miður hefði lök afkoma verið 
af ökutækjatryggingum undan-
farið, ekki síst vegna slæms veð-
urs síðasta vetur. Tjónum hefur 
fjölgað síðastliðin tvö ár. Mikil 
fækkun tjóna varð eftir hrun 
en nú hefur þeim stórlega fjölg-
að aftur og helst það sem fyrr í 
hendur við umsvifin í þjóðfélag-
inu og fjölgun bíla. Þá nefndi 
Ragnheiður að mikil aukning 
hefði orðið í tjónum bílaleigu-
bíla, en bílum þeirra hefur fjölg-
að gríðarlega á síðustu árum. 
VÍS er stærst á íslenska mark-
aðnum fyrir bílatryggingar, 
Sjóvá næst, svo TM og Vörður 
minnst þeirra fjögurra félaga 
sem hérlendis starfa.

HEIMILT AÐ SKIPTA UM TRYGGINGAFÉLAG MEÐ 
MÁNAÐAR FYRIRVARA – NÝ LAGASETNING
Ný lög sem tóku gildi um síðustu mánaðamót gera bíleigendum kleift að segja upp vátryggingasamningum með 
mánaðar fyrirvara. Hefur verið baráttumál FÍB um langt árabil. Margir taka nýju lögunum fagnandi.

BÍLAR
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BETRA START 
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir flestar gerðir 
mótorhjóla. Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.
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Nú þegar framleiðslu Bugatti Veyron hefur verið 
hætt er unnið hörðum höndum að arftaka hans sem 
bera mun nafnið Bugatti Chiron. Þegar Bugatti Vey-
ron var fyrst kynntur var hann með 1.001 hestafla 
vél en í síðari útgáfu hans, Super Sport, var hann 
kominn upp í 1.200 hestöfl. Sá nýi mun hins vegar 
fá 1.500 hestöfl í húddið úr 8,0 lítra W16 vél sem að 
auki er með fjórar forþjöppur, tvær þeirra rafdrifn-
ar. Með öll þessi hestöfl fer þessi fákur úr kyrr-
stöðu í 100 km hraða á rétt rúmum 2 sekúndum og 
hámarkshraðinn verður 450 km/klst. Bíllinn mun 
kosta líklega um 2,4 milljónir Bandaríkjadala, eða 
315 milljónir króna. Chiron mun erfa eitthvað frá 
Veyron-bílnum en 90 prósent parta hans verða hins 
vegar ný. Hann verður að sjálfsögðu að miklu leyti 
úr koltrefjum til að halda niðri þyngd hans. Innan-
rými bílsins verður rýmra en í Veyron, útsýni úr 
bílnum betra og sætisstaðan þægilegri. 

Stjórnarformannsskipti VW gætu breytt Bugatti 
Langan tíma hefur tekið að þróa Chiron og á það 
helst skýringar í því að núverandi forstjóri Volks-
wagen, sem á Bugatti, hefur ekki verið alltof hrifinn 
af stefnu fráfarandi stjórnarformanns Volkswagen, 
Ferdinand Piëch, sem mestu hefur ráðið um rekst-
ur Bugatti. Piëch hefur ávallt verið slétt sama hvort 

Bugatti hafi verið rekið með hagnaði, svo fremi 
sem fyrirtækið framleiði stórkostlega bíla. Nú er 
Piëch horfinn á braut og því gæti farið svo að nú-
verandi forstjóri Volkswagen, Martin Winterkorn, 
fresti enn komu bílsins og vilji ekki dæla endalaus-
um peningum í þróun hans. Hann vill reka öll fyrir-
tæki sem heyra undir Volkswagen-bílafjölskyld-
una með hagnaði. Svo langt var þróun Chiron komin 
að hann mun örugglega líta dagsins ljós, en ekki er 
víst að áframhaldandi rekstur Bugatti verði á sömu 
nótum undir stjórn Winterkorns. Bílaáhugamenn 
fagna samt þróun bíla eins og Veyron og Chiron og 
vonandi verður sem minnst breyting á Bugatti hvað 
slíkt snertir.

BUGATTI CHIRON ER ARFTAKI VEYRON

Þ
ýsku sportbílarnir Audi 
TT RS og BMW M2 
verða mun öflugri en 
þeir japönsku og fær 
Audi-bíllinn 400 hest-
öfl undir húddið og 
BMW M2 verður norð-

an megin við 360 hestöflin.

Mazdaspeed3 

Eins og er framleiðir Mazda ekki 
þessa kraftaútgáfu Mazda3, en 
það mun breytast eftir um tvö 
ár. Líklega kemur nýr Mazda3 á 
næsta ári og þessi öfluga útgáfa 
hans árið 2017. Síðasti Mazda-
speed3 var með 263 hestafla vél en 
hann var nokkuð gagnrýndur fyrir 
að vera erfiður í stýri og spóla 
fullmikið með allt þetta afl á einu 
drifi, þ.e. framhjóladrifi. Úr því 
ætlar Mazda að bæta með því að 
hafa nýja bílinn fjórhjóladrifinn. 
Hann mun auk þess fá 2,5 lítra 
Skyactive-vél í stað 2,3 lítra vélar 
og verður sú nýja að minnsta kosti 
300 hestöfl. Bíllinn verður líklega 
aðeins í boði með beinskiptingu, 
enda hefur Mazda enga reynslu af 
skiptingu með tvöfaldri kúplingu 
og ólíklegt er að Mazda setji í hann 
venjulega sjálfskiptingu. Bíllinn 
verður aðeins í boði sem hlað-
bakur. Þessi nýi bíll ætti að veita 
Volkswagen Golf R og Ford Focus 
RS væna samkeppni.

Honda Civic Type R 
Öndvert Mazdaspeed3 mun þessi 
bíll koma á markað fljótt, eða seint 
á þessu ári. Hann verður með 306 
hestafla vél með 2,0 lítra sprengi-
rými. Evrópuútgáfa hans  verður 
fjögurra dyra en bandaríska útgáf-

an tveggja dyra. Þessi bíll  verður 
á nýjum undirvagni, þeim sama og 
á venjulegum Honda Civic og Si-
útgáfu hans. Bíllinn verður með 
lengra bil milli hjóla, lægri á vegi 
og með lengra húdd. Honda Civic 
Type R mun keppa við Volkswagen 
Golf R en Civic Si við Golf GTI, 
enda afl þeirra svipað. Með þess-
um kraftabíl Honda mun fyrirtæk-
ið vonandi slökkva þær óánægju-
raddir sem fylgdu í kjölfar níundu 
kynslóðar Civic og því að hætta 
tímabundið að framleiða Type R-
útgáfuna. Svo virðist sem Honda 
hafi áttað sig á því að vart gengur 
að bjóða ekki kraftabíla af kunn-
um bílgerðum sínum, líkt og aðrir 
framleiðendur gera.

Audi TT RS 
Núverandi Audi TT RS er bull-
andi skemmtilegur bíll og öflug-
ur en næsta gerð bílsins sem von 
er á árið 2017 fær að minnsta kosti 
400 hestafla vél. Það sem ef til 
vill athygliverðara er er að hann 
verður með fimm strokka  vélina 
sem ættuð er úr Group B-rall-
inu. Hann verður sjálfskiptur með 
hinni þekktu og góðu DSG-sjálf-
skiptingu. Mikið verður notað af 
áli í yfir byggingu bílsins og því 
ætti hann að verða léttur og spræk-
ur með öll þessi hestöfl. Einnig er 
búist við því að Audi muni setja 
fjöðrun hans upp með ralleiginleik-
um, svo hann ætti að geta skvett 
aðeins út rassinum og hagað sér illa 
fyrir þá sem við það ráða. Audi ætti 
að selja vel af þessum bíl ef tekið 

er mið af því að þegar þeir voru 
að velta fyrir sér smíði forvera 
hans báðu þeir tilvonandi kúnna að 
leggja inn pöntun fyrir bílnum, til 
að sjá hvort það væri þess virði að 
smíða hann. Einir 11.500 gerðu það 
og keyptu nær allir bílinn þegar 
hann svo kom út. Mikil eftirspurn 
er eftir öllum RS-gerðum Audi-bíla 
í Bandaríkjunum og þangað munu 
margir af þeim nýja fara.

BMW M2 
Ekki þarf lengi að bíða eftir þess-
um bíl, en fyrstu bílarnir ættu að 
renna af færibandinu seint á þessu 
ári. Hann mun liggja á milli BMW 
M235i og BMW M4 bílanna og fá 
ýmislegt úr smiðju þeirra. Brems-
ur, fjöðrun og fleira verður beint 
úr M4-bílnum, en undir húddinu 
verður örlítið breytt vél úr M235i-
bílnum og aðeins öflugri. Verður 
hún eitthvað norðan við 360 hest-
öflin. Við vélina verður tengd ann-
aðhvort 6 gíra beinskipting eða 7 
gíra sjálfskipting með tvöfaldri 
kúplingu. Búist er við því að hann 
verði aðeins í boði afturhjóladrif-
inn. Sumir þeir sem fjallað hafa 
um þennan nýja bíl óttast að hann 
verði líkari M4 en hinum afar 
skemmtilega og smáa M235i. Von-
andi hafa þeir rangt fyrir sér.

FJÓRIR FRÍSKIR EN SMÁIR 
SPORTARAR Á LEIÐINNI
Japönsku sportbílarnir Mazdaspeed3 og Honda Civic Type R snúa nú 
aftur eftir framleiðsluhlé og nú öflugri en nokkru sinni.

Ný og ódýrari 
rafmagnsdrifrás frá Bosch
Þýski rafmagnstækjaframleiðandinn Bosch og japanskur samstarfs-
aðili þess, GS Yuasa Corp., eru á góðri leið að smíða lithium ion-raf-
hlöður sem kosta aðeins helminginn af rafhlöðum nútímans fyrir bíla 
en innihalda tvöfalda orku þeirra. Þessi nýja tækni gæti gerbreytt 
landslaginu í notkun rafmagns fyrir bíla, segir forstjóri Bosch. Fyrir-
tækin tvö hyggjast he� a sölu á þessum nýja rafbúnaði árið 2020 og er 
málið komið á góðan rekspöl. Búist er við því að um 15% bíla verði með 
rafbúnaði í drifrás sinni árið 2020 og því er eftir miklu að slægjast hjá 
Bosch og GS Yuasa. Helsti munurinn á þessum búnaði og þeim rafbún-
aði sem notaður er í dag er sá að hann notast við 48 volta spennu, en 
ekki 220 volta. Þessi búnaður frá Bosch mun fara í ónefndan bíl þekkts 
evrópsks bílaframleiðanda í ár og því ætti fljótlega að koma reynsla á 
þessa nýju tækni.

Rafbílum Even ekið til 
tunglsins!
Rafbílaseljandinn íslenski, Even, hefur selt íslenskum kaupendum 
Tesla, Nissan Leaf og Renault Zoe rafmagnsbíla undanfarin ár og fer 
þeim nú ört � ölgandi á götunum. Í samantekt sem gerð var um daginn 
á samanlögðum akstri þessara bíla kom í ljós að þeim hafði verið ekið 
sambærilega vegalengd og er til tunglsins. Ekki stutt vegalengd það. 
Á þessum tíma hafa eigendur þeirra sparað sér kaup á eldsneyti fyrir 
um 20 milljónir króna og í leiðinni hlíft landanum við mikla losun kol-
tvísýrings. Eigendur rafmagnsbíla um allan heim virðast einkar ánægðir 
með bílakaup sín og hver rannsóknin af annarri leiðir það einmitt í ljós. 
Í nýlegri könnun í Noregi, þar sem mörg þúsund eigendur rafbíla voru 
spurð, kom í ljós að 91% þeirra voru mjög ánægðir með rafbíl sinn og 
9% ánægðir. Aðeins tveir aðspurðra voru ekki ánægðir með bíl sinn. 
Svona tölur hafa ekki sést um aðra bíla, hvaða gerðar sem er.

Audi RS3 Sportback fékk ekki lengi að halda titlinum öflugasti 
hlaðbakur heims með sína 362 hestafla vél. Nú hefur Mercedes Benz 
kynnt nýjan AMG A45 bíl sinn sem í grunninn er smæsti framleiðslubíll 
Benz, A-Class. Allt þetta afl fær AMG A45 frá aðeins 2,0 lítra vél og 
hefur afl hennar aukist um 36 hestöfl og er nú 381 hestafl. Það dugar 
þessum bíl til að komast í hundrað kílómetra hraða á 4,2 sekúndum, 
sem er bæting upp á 0,4 sekúndur frá fyrri gerð bílsins. Vélinni tengist 
svo 7 gíra sjálfskipting með tveimur kúplingum svo hann ætti að vera 
snöggur að skipta á milli gíra. Í nýja bílnum eru � órar akstursstillingar, 
Comfort, Sport, Sport+ og Individual. Minnir dálítið á akstursstill-
ingarnar í Porsche-bílum. 

Stór vindskeið að aftan
Að utan má helst auðkenna AMG A45 á hinum ýmsu vindskeiðum svo 
þessi kraftaköggull smjúgi nú vel í gegnum loftið þegar allt aflið er 
notað. Áberandi er afar stór vindskeið aftan á bílnum. Að innan hefur 
bíllinn breyst heilmikið, mælarnir eru gjörbreyttir með nýrri grafík, 
efnisnotkun og frágangur er betri og meira lagt í sætin. Apple CarPlay 
og MirrorLink-tengingar eru fyrir Apple-síma ásamt margs konar 
öðrum tækninýjungum, meðal annars launch-assist búnaði sem nota 
skal ef hratt skal tekið af stað. Af nýrri gerð A-Class má velja á milli 17 
mismunandi gerða og eru nýjar dísilvélar á meðal valkosta.

Öflugasti hlaðbakur heims

Audi TT RS
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Lexus NX 300h hefur skarpari línur og sker 
sig úr fjöldanum með sportlegri hönnun sem 
gleður augað frá öllum sjónarhornum. 

lexus.is

SKARPARI Á ALLA KANTA

NÝR 
NX 300h
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N
æstkomandi ágúst 
lendir nýr Audi Q7 í 
höfuðstöðvum Heklu 
við Laugaveg 170-
174. Hans hefur 
verið beðið með eft-
irvæntingu. Audi Q7 

er mikið uppfærður og setur ný 
viðmið í flokki lúxusjeppa hvað 
varðar aksturseiginleika, upp-
lýsingakerfi og aðstoðarkerfi 
fyrir ökumann. „Nýr Audi Q7 er 
holdgervingur nýrrar kynslóð-
ar Audi-jeppa og við hér í Heklu 
erum mjög spennt fyrir því að fá 
hann í hús. Viðskiptavinir okkar 
hafa einnig beðið eftir honum 
með eftirvæntingu og það gleð-
ur okkur að geta tilkynnt að hann 
verði frumsýndur í ágúst. Þetta 
er sterkur og stæðilegur lúxus-
jeppi en jafnframt snarpur og 
sparneytinn þar sem hann er 325 
kílóum léttari og 26 prósentum 
eyðslugrennri en fyrirrennar-
inn,“ segir Jóhann Ingi Magnús-
son, sölustjóri Audi.

Hlaðinn nýjungum 
og aðstoðarbúnaði
Audi er á stafrænni siglingu en yf-
irmaður tæknideildar Audi, Matti-
as Ulbrich, hlaut nú í júní verð-

laun fyrir framúrskarandi upplýs-
ingatækni sem hefur leitt af sér 
enn betri upplifun viðskiptavina 
Audi. Nýr Audi Q7 kemur meðal 
annars með nýjung sem kallast 
„Audi virtual“ mælaborði og nýju 
„MMI“ kerfi með stóru snerti-
borði sem auðveldar alla stýringu. 
Hann er einnig einn af fyrstu bíl-
unum sem bjóða upp á tengimögu-
leika við Google Android Auto og 
Apple CarPlay. Nýr Audi Q7 er í 
fremstu röð þegar kemur að að-
stoðarkerfum. Hann getur til að 
mynda lagt sjálfur í stæði, séð um 
að bakka með kerru og keyrt sjálf-
ur í umferðaröngþveiti. Enginn 
annar fjöldaframleiddur bíll bíður 
upp á fleiri aðstoðarkerfi sem val-
kost. Útfærsla á vélum Audi Q7 
er til fyrirmyndar fyrir aðra fjór-
hjóladrifna jeppa. Dísilvélin 3.0 
TDI er 272 hestöfl og bensínvél-
in 3.0 TFSI 333 hestöfl sem skila 
nýjum Audi Q7 frá 0-100 km/klst. 
á 6,1 sekúndu (TFSI) og 6,3 sek-
úndum (TDI).

Léttist um 325 kíló
Ein helsta áskorun bílaframleið-
enda er að smíða léttari bíla. Með 
því að fara ítarlega yfir hvert 
einasta smáatriði og prófa nýjar 

efnablöndur tókst tækniteymi 
Audi að að létta nýjan Audi Q7 
um 325 kíló. Af því leiðir minni 
eldsneytisnotkun og snerpa sem 
kemur á óvart miðað við svo 
stæðilegan og rúmgóðan bíl. Nýr 
Audi Q7 með dísilvél eyðir um 26 
prósentum minna en fyrirrennar-
inn og kneyfar aðeins 5,7 lítra af 
eldsneyti á hundraðið í blönduð-
um akstri. Koltvísýringsútblást-
ur vélarinnar er 149 gr/km, sem 
kemur Audi Q7 á toppinn í flokki 
lúxusjeppa. Hekla er leiðandi í 
fjölbreyttum aflgjöfum og býður 
upp á breiða línu af umhverfis-
vænum bílum. Í byrjun næsta árs 
verður Audi Q7 fylgt eftir með 
Audi Q7 e-tron quattro. Þar er um 
að ræða fyrsta tengi tvinnbíllinn 
frá Audi sem verður í boði með 
dísilvél. Hann verður 373 hest-
öfl og skilar 700 Nm togi. Þetta er 
jafnframt fyrsti dísiltengitvinn-
bíllinn sem býður upp á fjórhjóla-
drif í flokki lúxusjeppa. Uppgefin 
eldsneytiseyðsla er aðeins 1,7 lítr-
ar á 100 km og undir 50 grömm-
um á hvern kílómetra í útblæstri 
(Co2). Fullhlaðin rafhlaða dregur 
allt að 56 kílómetra. Verð á Audi 
Q7 3.0 TDI er frá 11.890.000 krón-
um.

NÝR AUDI Q7 JEPPI BOÐAR 
KOMU SÍNA Í ÁGÚST
Bakkar sjálfur með kerru í eftirdragi, leggur í stæði og keyrir sjálfur í 
umferðaröngþveiti. Kemur einnig á næsta ári í formi tvíorkubíls.

Sókn Opel á heimsmarkaði byggist á öflugu þró-
unarstarfi. Mjög athyglisverðar nýjungar frá Opel 
líta dagsins ljós á bílamarkaðnum jafnt 
og þétt til ársins 2018, í formi 27 
nýrra bílgerða og 17 nýrra véla. 
Einar markverðustu nýjungarn-
ar felast í þróun dísilvélanna. Nú 
þegar skarta Opel-bílarnir einum 
þróuðustu dísilvélum heims og 
með tilkomu nýju tveggja lítra 
CDTI-vélarinnar, sem kynnt var 
fyrri hluta ársins 2015, má segja 
að ný kynslóð af hljóðlátari og um-
hverfisvænni dísilvélum verði 
komin í Opel-línuna, allt frá Corsa 
til Insignia. Nýjar og nettar 1,3 
lítra og 1,6 lítra vélar, sem og stærri 

2,0 lítra vél, hafa af stórum hluta til verið þróað-
ar með eiginleika sem byggja á AdBlue-kerfinu, 

sem snýst í grunninn um hæfileikann til 
að eyða sótflögum í útblæstri betur 
en áður hefur þekkst. Þessar bylting-

arkenndu dísilvélar mæta ströng-
ustu Euro 6 útblástursstöðlum. Öku-
menn munu njóta þeirra að fullu 
með góðri samvisku því að í þeim 
sameinast kraftur, akstursánægja, 

sparneytni og ábyrgð í umhverf-
ismálum. Útblásturinn verður á 

pari við bensínvélarnar. Með til-
komu þessarar nýju kynslóðar af 
dísilvélum frá Opel er mikill út-

blástur mengandi efna nánast úr 
sögunni.

OPEL RÆÐST AÐ 
ÚTBLÆSTRI DÍSILVÉLA
Ný kynslóð umhverfisvænna dísilvéla komin í umferð.

Fjölmargir ökumenn fengu tækifæri til að aka Porsche á kappaksturs-
braut í boði Bílabúðar Benna um daginn. Þá stóð Bílabúð Benna fyrir 
skemmtilegri uppákomu á nýrri og breyttri kappakstursbraut Kvart-
míluklúbbsins í Kapelluhrauni í Hafnarfi rði. Til landsins voru sérstak-
lega komnir Porsche Boxster GTS og Porsche 911 Targa 4S bílar vegna 
þessa viðburðar. Þeir, ásamt mörgum öðrum Porsche-bílum, stóðu öku-
mönnum til boða og gafst þeim tækifæri á að aka á sérhannaðri kapp-
akstursbrautinni og takast á við hinar ýmsu þrautir. Svona viðburðir 
erlendis eru gjarnan kallaðir „roadshow“. Sérþjálfaður Porsche-kennari 
var einnig á landinu í tilefni þessa og leiðbeindi hann ökumönnunum 
við að takast á við bílana. Ljósmyndari Bílablaðs Fréttablaðsins og Vísis 
kíkti á tryllitækin og náði myndum af þessum skemmtilega viðburði. 
Víst er að margir hafi  þarna upplifað langþráðan draum um að aka 
Porsche-bíl og það á kappakstursbraut þar sem leyfi legt er að reyna á 
bílana án þess að brjóta nokkur lög. Vonandi verða fleiri svona viðburðir 
á landinu á komandi árum til að gleðja bílaáhugamenn.

Einu sinni á ævinni

Fyrir tveimur árum ákvað Mercedes Benz að hætta framleiðslu síns 
eina blæjujeppa, G-Class Geländerwagen, sem fyrirtækið hafði fram-
leitt samfleytt í 34 ár. Núna er aftur komið á dagskrá að framleiða 
blæju jeppa þótt endanleg ákvörðun hafi  ekki verið tekin, né heldur 
hvaða bíll úr jeppalínu Mercedes fengi þessa meðferð. Mercedes Benz 
telur að það sé markaður fyrir slíkan bíl þótt hann sé ekki stór. Það er 
ekki að spyrja að Mercedes Benz þessa dagana er kemur að því að upp-
fylla allar hugsanlegar þarfi r viðskiptavinanna, enda hefur bílgerðum 
þeirra stór� ölgað á síðustu árum og salan stóraukist fyrir vikið. Þessar 
upplýsingar voru fengnar frá Wolf-Dieter Kurz, yfi rmanni sportbíla-
deildar Benz. Hann viðurkenndi í leiðinni að á stærsta bílamarkaði 
heims, Kína, væri ekki mikill markaður fyrir svona bíl þar sem Kínverjar 
kysu áfram stóra lúxusjeppa og vildu ekki hafa þá topplausa. Aðrar 
markaðir væru þó móttækilegri fyrir svona bílum. Þegar Mercedes 
Benz ákvað að hætta framleiðslu G-Class með blæju stóðu aðeins eftir 
jepparnir Jeep Wrangler og Land Rover Discovery sem í boði eru með 
blæju. Þannig er staðan í dag, en gæti sem sagt breyst á næstunni.

Mercedes íhugar blæjujeppa

Tveir Kia Sportage til 
arekstur.is
Fyrirtækið arekstur.is fékk nýverið afhenta tvo nýja og vel búna Kia 
Sportage-sportjeppa. Fyrirtækið sérhæfi r sig í þjónustu við trygg-
ingafélög og viðskiptavini þeirra, lendi þeir í umferðaróhöppum. „Kia 
Sportage-bílarnir hafa komið mjög vel út og reynst afar vel í öllum 
þeim � ölmörgu verkefnum sem við höfum þurft að sinna. Þeir eru bæði 
fallega hannaðir, með gott umgengi og með umhverfi smildar og eyðslu-
grannar vélar. Þá er sjö ára ábyrgðin sem Kia býður upp á á bílum 
sínum líka mikilvæg í svona rekstri þar sem bílarnir eru í mikilli notkun. 
Bílarnir eru áberandi í umferðinni enda vel og skemmtilega merktir,“ 
segir Ómar Þorgils Pálmason, framkvæmdastjóri arekstur.is.

Vel þjálfaðir í skyndihjálp
„Við sjáum um að aðstoða við útfyllingu á tjónaskýrslum, mælingar og 
myndatöku af vettvangi umferðaróhappa, sem lögregla sinnir ekki, og 
úrvinnslu gagna. Allir starfsmenn okkar eru sérþjálfaðir með mikla og 
langa reynslu af vinnu þar sem umferðarslys og umferðaróhöpp hafa átt 
sér stað. Það tryggir fagleg vinnubrögð og að allra nauðsynlegra gagna 
sé aflað á vettvangi tjóns,“ segir Ómar en hann á að baki 20 ára starfs-
feril í lögreglunni. Ómar segir að starfsmenn fyrirtækisins séu vel þjálf-
aðir í skyndihjálp og vanir að takast á við erfi ð mál og stjórna vettvangi 
þar sem óhapp hefur orðið. Nánari upplýsingar er að fi nna á arekstur.is 
og geta þær nýst vel þeim sem lenda í óhöppum í umferðinni.
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1,2 L BENSÍNVÉL, 110 HESTÖFL
Framhjóladrif

Eyðsla 4,8 l/100 km í bl. akstri

Mengun 108 g/km CO2
Hröðun 9,1 sek.
Hámarkshraði 196 km/klst.
Verð 2.290.000 kr.
Umboð Hekla

● 1,2TSI vélin
● Aksturseiginleikar
● Sniðugar innanrýmis-

lausnir

● Efnisnotkun í innrétt-
ingu

● Hátt verð á dýrustu út-
færslu

SKODA FABIA

REYNSLUAKSTUR – SKODA FABIA
Finnur Thorlacius  reynsluekur

S
tutt er síðan Skoda 
Fabia kom til landsins 
af þriðju kynslóð en 
sú fyrsta leit dagsins 
ljós árið 1999. Skoda 
Fabia er næstminnsti 
bíll Skoda, stærri en 

Citygo en minni en Rapid. Skoda 
Fabia er eins konar systurbíll 
Volkswagen Polo og eiga þeir 
margt sameiginlegt þó að ekki 
sé hægt að segja að ytra útlit 
þeirra sé sláandi líkt. Báðir eru 
þeir smíðaðir á MQB-undirvagn-
inum sem notaður er undir svo 
marga bíla hinnar stóru Volks-
wagen-bílafjölskyldu. Ný kyn-
slóð Fabia hefur tekið heilmiklum 
breytingum. Fyrir það fyrsta er 
hann orðinn talsvert fallegri, en 
hann hefur einnig lést um 65 kíló, 
breikkað um 9 cm, styst um 0,8 
cm og lækkað um 3 cm. Að þessu 
leyti má segja að þessi nýja kyn-
slóð sé afturhvarf til fyrstu kyn-
slóðar bílsins. Innanrými hans 

hefur stækkað nokkuð og er það 
vel fyrir fremur smáan bíl. Skoda 
Fabia af þriðju kynslóð hefur 
þegar unnið til verðlauna og hlaut 
titlana „Overall winner“ og „Best 
small car“ hjá What Car? bíla-
blaðinu. Við reynsluakstur á bíln-
um kemur það greinarritara ekki 
svo mikið á óvart, hér fer ferlega 
góður smábíll með frábæra vél og 
skiptingu og aksturseiginleikar 
hans eru til fyrirmyndar. 

Margar útfærslur 
Skoda Fabia er hægt að fá í 
margs konar útfærslum, í fyrsta 
lagi sem stallbak eða langbak 
með þrenns konar vélarkostum 
og þrenns konar útfærsluinnrétt-
ingum sem innihalda því meiri 
aukabúnað eftir því sem dýr-
ari kostir eru valdir. Ekki munar 
miklu á verði stallbaksins og 
langbaksins og með þeim síðar-
nefnda er kominn bíll fullfær í 
lengri ferðalög. Þarna munar á 
bilinu 140 til 190 þúsund krón-
um, eftir öðrum útfærslum. Afl-
minnsta vélin í bílnum er 75 hest-

afla og 1,0 lítra vél. Síðan má fá 
bæði 90 og 110 hestafla útfærslu 
frábærrar 1,2 lítra TSI vélar. 
Þarna munar þó talsvert miklu í 

verði; frá 75 hestafla bílnum með 
ódýrustu innréttingunni og til 90 
hestafla bílsins með næstbestu 
innréttingunni er hálfrar milljón 
króna munur, eða frá 2.290.000 
til 2.790.000 kr. Ef valinn er 110 
hestafla vélin og besta innrétt-
ingin er verðið komið í 3.490.000 
kr. 

Frábær TSI-vél 
Bíllinn sem var reynsluekið var 

með 110 hestafla TSI-vélinni, 
forþjöppudrifinni, sem tengd er 
við DSG-sjálfskiptingu. Þessi 
vél er alveg stórskemmtileg og 
drífur bílinn áfram með stæl. 
Snerpan er fyrir vikið eitthvað 
til að gleðjast yfir og það eykur 
mjög akstursánægjuna. Upp-
gefin hröðun bílsins með þess-
ari vél er 9,1 sekúnda í hund-
rað kílómetra hraða. Ekki sak-
aði að vélin er tengd frábærri 

SKYNSAMLEGUR SMÁBÍLAKOSTUR
Ný kynslóð Fabia fæst með frábærri 1,2 lítra TSI-bensínvél og eins og aðrir Skoda-bílar er hann troðinn sniðugum lausnum.

Skoda Fabia er næstminnsti bíllinn í bílaflota tékkneska framleiðandans. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Snyrtileg og vel uppsett innrétting.
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DSG-skiptingu sem finna má í 
svo mörgum bílum stóru Volks-
wagen-bílafjölskyldunnar. Með 
henni nýtir hún allt afl vélarinn-
ar hverju sinni og virðist allt-
af í réttum gír. Aksturseigin-
leikar þessa bíls eru með því 
allra besta sem finnst í þess-
um flokki bíla, jafnvel á toppn-
um hvað það varðar. Svo virðist 
sem Skoda hafi tekist mjög vel 
upp með uppsetningu fjöðrunar 
bílsins og því er mjög gaman að 
henda honum gegnum beygjurn-
ar og ekki gætir mikils hliðar-
halla við það. 

Sniðugar lausnir í innréttingunni 
Ekki er hægt að kvarta yfir inn-
anrými Fabia þó að þar ríki eng-
inn lúxus. Vart er hægt að gera 
meiri kröfur fyrir svo ódýr-
an bíl, en tiltölulega ódýrt plast 
er áberandi í innréttingunni. 
Innan rýmið hefur stækkað örlít-
ið þrátt fyrir að bíllinn hafi styst 
að ytra máli um 8 millimetra. 
Olnbogarými og fótarými bæði 
frammi í og aftur í, hefur stækk-
að og skottið hefur einnig stækk-
að og er það stærsta í þessum 
flokki bíla, eða 330 lítrar, 15 lítr-
um meira en í fyrri kynslóð. Eins 
og í öllum öðrum bílum Skoda er 
skemmtilegar lausnir að finna 
víða í innréttingunni. Færa má 
skottspjaldið í tvær mismunandi 
hæðir, krókar fyrir innkaupa-
poka, gleraugnahulstur frammi í, 
snjóskafa í skottlokinu, geymslu-
hólf undir framsætum, hliðarnet-
vasar á framsætunum fyrir t.d. 
farsímann og ruslbakki í fram-
hurðum eru skemmtileg dæmi 
um úthugsaðar lausnir sem finna 
má í þessum bíl. Þarna gerir 
Skoda betur en allir aðrir bíla-
framleiðendur. Eins og áður 
segir kostar Fabia frá 2.290.000 
kr. en reynsluakstursbíllinn kost-
ar 3.190.000 kr. Til að nefna 
nokkra samkeppnisbíla kostar 
Volks wagen Polo frá 2.310.000 
kr., Ford Fiesta frá 2.390.000 kr. 
og Opel Corsa frá 2.490.000 kr. 
Fabia er ódýrastur þessara bíla, 
en verðið hækkar bratt með öfl-
ugri vélarkostum og betri inn-
réttingum.

Nægt pláss í litlum bíl.

Allir hugsanlegir tengimöguleikar.

Kynntu þér bíla�ármögnun Landsbankans á landsbankinn.is.

Hagkvæm 
fjármögnun
atvinnutækja
Landsbankinn býður fyrirtækjum hagkvæma fjármögnun  

á bifreiðum, vélum og rekstrartækjum. Við bjóðum 

sveigjanleika í greiðslubyrði og allt að 80% lánshlutfall.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

#BYLGJANBYLGJAN989

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI 
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS  
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30VIRKA DAGA
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Bílaleigan Kú kú Campers leigir út 
húsbíla af öllum stærðum og gerð-
um og er m.a. með 45 Dacia Dokk-
er-sendibíla í þjónustu sinni sem 
eru sérútbúnir með svefnaðstöðu 
fyrir tvo. Kú kú hefur slegið í gegn 
á meðal ferðamanna sem keppast 
um að bóka bíla á heimasíðunni, 
enda er þetta engin venjuleg bíla-
leiga. Stjórnendur Kú kú segjast 
einfaldlega vera kú kú! 

Komast meira en húsbílar 
„Ef fólk er að leita að hefðbundn-
um húsbíl til að þvælast um landið 
með öðru húsbílafólki í einni kös, 
þá ættu menn kannski að leita eitt-
hvert annað. Ekki það, okkar bílar 
myndu sóma sér vel í þyrping-
unni því þeir eru svo flottir,“ segir 
Steinarr Lár, framkvæmdastjóri 
Kú kú. „En svona að öllu gamni 
slepptu þá eru okkar viðskiptavin-
ir aðallega ungt fólk, mest erlend-
ir ferðamenn, sem vilja upplifa 
og njóta landsins á eigin vegum, 
gjarnan fjarri fjölförnustu ferða-
mannastöðunum til að njóta kyrrð-
ar og útsýnis. Þú getur lagt bílnum 
nær hvar sem er og gist án þess að 
fara út í mikinn kostnað við stór-
an húsbíl eða fyrirhöfnina við að 

tjalda. Okkar viðskiptavinir elda 
sjálfir á staðnum, sitja úti og horfa 
upp í himininn, sofa í bílnum og 
njóta þess að vera á eigin vegum. 
Þessir ferðamenn koma á öllum 
tíma ársins, ekkert síður köldustu 
mánuðina, þeir láta næturfrostið 
ekkert á sig fá. Þeir kúra í bílnum 
og láta fara vel um sig.“ 

Bættu við 25 bílum í ár 
Kú kú Campers er með 45 Dacia 

Dokker sendibíla í útleigu. „Við 
tókum 20 bíla í notkun á síðasta ári 
og bílarnir hafa reynst afar vel. 
Þess vegna bættum við 25 bílum 
af sömu gerð í flotann núna í vor. 
Dokker hefur reynst afar hag-
kvæmur í rekstri hjá okkur, það er 
gott að keyra þessa bíla og svo eru 
alls konar aukahlutir í þeim eins 
og Bluetooth, USB og fleira sem 
eykur þægindi notenda bílanna,“ 
segir Steinar.

KÚRA Í DACIA DOKKER OG 
LÁTA FARA VEL UM SIG

Renault Group í Frakklandi efndi nýlega til verðlaunahátíðar í París, þangað 
sem fyrirtækið stefndi þeim fulltrúum bílaumboða fyrir Renault og Dacia 
í heiminum sem stóðu sig best í sölu og markaðsmálum á síðasta ári. Til-
efnið var að þakka þeim góðan árangur og veita þeim viðurkenningu Ren-
ault Group. Af rúmlega sjötíu umboðsaðilum sem Renault Group er með 
á heimsvísu bauð fyrirtækið til sín fulltrúum tíu fyrirtækja sem sköruðu 
fram úr árið 2014 í sölu á Renault og Dacia. BL var eitt þeirra fyrirtækja, 
en BL jók söluna um rúm 57% á árinu með sölu á 756 bílum í stað 480 
árið 2013. Fyrir hönd BL tóku við viðurkenningunni þeir Skúli K. Skúlason, 
framkvæmdastjóri sölusviðs BL, og Bjarni Þórarinn Sigurðsson, vörumerkj-
astjóri Renault og Dacia hjá BL. Á meðfylgjandi mynd eru f.v. Max Missana, 
framkvæmdastjóri hjá Renault sem sér um þróun umboðsmannakerfi s 
fyrirtækisins, Skúli K. Skúlason, sem heldur á verðlaunagripnum, Carlos 
Ghosn, forstjóri og stjórnarformaður Renault Group, og Jérôme Stoll, yfi r-
maður sölu og markaðsmála hjá Renault.

Renault verðlaunar BL fyrir 
framúrskarandi árangur

A
lls seldust 728.809 
Mercedes-Benz bílar á 
heimsvísu fyrstu fimm 
mánuði ársins, sem 
er 13,6% söluaukning 
borið saman við sama 
tímabil í fyrra. Í Evr-

ópu setti lúxusbílaframleiðand-
inn sölumet og hefur aldrei áður 
selt jafnmarga bíla á fimm mán-
aða tímabili. Alls fengu 316.362 
viðskiptavinir nýja Mercedes-
Benz bíla afhenta á fyrstu mánuð-
um ársins í Evrópu og jókst sala 
bílaframleiðandans þar um 10,5% 
á þessum tíma miðað við sama 
tímabil í fyrra. Mercedes-Benz 
setti sölumet í Bretlandi, Sví-
þjóð og Portúgal á þessum fyrstu 
fimm mánuðum ársins. Þá jókst 
salan enn frekar í Bandaríkj-

unum, Kanada, Kína og Japan. 
„Þetta eru vissulega mjög góðar 
fréttir fyrir Mercedes-Benz. Það 
hefur verið sérstaklega mikil 
sala í hinum nýja C-Class sem og 
sportjeppunum. Það eru spenn-
andi tímar fram undan og síðar í 
þessum mánuði verður nýr GLC-
sportjeppi frumsýndur í Þýska-
landi. Forveri hans er GLK, sem 
er söluhæsti sportjeppi Merce-
des-Benz, þannig að við erum 
bjartsýn á að halda áfram þessum 
góða árangri,“ segir Ola Källen-
ius, stjórnarmaður hjá Daimler 
AG, sem er framleiðandi Merce-
des-Benz.

Söluaukning Benz hérlendis 57%
„Þessi aukna sala bæði á heims-
vísu og í Evrópu kemur ekki á 

óvart þar sem Mercedes-Benz 
hefur verið að koma fram með 
fjölmarga nýja og spennandi bíla 
á undanförnum misserum. Hér 
heima hefur Mercedes-Benz verið 
söluhæsta lúxusbílamerkið síð-
ustu ár. Fyrstu fimm mánuði árs-
ins 2015 var 161 nýr Mercedes-
Benz fólksbíll skráður, sem er 
um það bil 57% söluaukning frá 
fyrra ári. Markaðshlutdeild þýska 
framleiðandans var um 2,6% á 
þessu tímabili, sem er sú hæsta 
frá upphafi og sama hlutdeild og 
merkið náði á árinu 2014 hér á 
landi. Við hjá Öskju erum að sjálf-
sögðu hæstánægð með gott gengi 
Mercedes-Benz,“ segir Ásgrím-
ur Helgi Einarsson, sölustjóri 
Mercedes-Benz hjá Bílaumboð-
inu Öskju.

GÓÐUR ÁRANGUR HJÁ 
MERCEDES-BENZ
Gott gengi Mercedes-Benz heldur áfram og seldi fyrirtækið alls 
151.135 bifreiðar í maí, sem er 12,8% meiri sala en í fyrra.

Sólin skein skært á dögunum þegar Bílabúð Benna bauð til afmælishátíðar 
í tilefni af 40 ára afmæli fyrirtækisins. Á þriðja þúsund manns mættu í 
höfuðstöðvarnar við Vagnhöfða yfi r daginn og skemmtu sér allir hið besta. 
Dagskráin var afar glæsileg, með � ölda skemmtikrafta, leiktæki fyrir 
börnin, grillaðar pylsur, gos og afmæliskökur fyrir alla � ölskylduna. Einnig 
var í gangi afmælisleikur með Porsche-reiðhjól í vinning. Fjölmargir notuðu 
líka tækifærið til að kynna sér nýju bílana frá Bílabúð Benna; Opel, Porsche, 
Chevrolet og SsangYong. Að sögn Benedikts Eyjólfssonar, forstjóra hjá 
Bílabúð Benna, ríkir mikil gleði með hvernig til tókst og segir hann að 
margir spennandi hlutir séu í farvatninu á árinu, í tilefni afmælisins.

Glæsileg afmælishátíð hjá 
Bílabúð Benna

Rúmenska bílaframleiðandanum Dacia, sem er í eigu Renault, hefur 
gengið ákaflega vel á síðustu árum og stóraukið sölu sína, ekki bara í 
Evrópu. Í S-Ameríku hafa Dacia-bílar selst vel og því hefur Dacia ákveðið 
að setja þar á markað tvær nýjar gerðir, sem þó eru báðar byggðar á 
þekktum bílum þeirra. Annar þeirra er pallbíll sem byggður er á Dacia 
Duster-jepplingnum og fellur í flokk pallbíla milli 1 og 1,5 tonna. Hann er 
því með minni pallbílum og þar sem hann er miklu ódýrari en hinir stóru 
bandarísku pallbílar má búast við ágætri sölu hans. Hinn bíllinn er Sand-
ero RS 2.0, sportútgáfa af Sandero-bílnum. Hann er með 145 hestafla 
vél sem skilar honum í hundraðið á 8,5 sekúndum. Þarna er á ferð ódýr 
sportbíll, sem er þó samt á 17 tommu felgum, mun huggulegri innrétt-
ingu en í grunnbílnum, sport� öðrun og sportlegri stýringu, auk öflugra 
diskabremsa. Það var sportbíladeild Renault sem sá um hönnun og 
útfærslu bílsins og af myndinni að dæma hefur ágætlega tekist til. Báðir 
þessir bílar verða í fyrstu eingöngu markaðssettir í S-Ameríku og voru 
kynntir á nýafstaðinni bílasýningu í Buenos Aires í Argentínu.

Dacia með tvo nýja fyrir 
Suður-Ameríku



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar 
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  



BÍLAR
FRÉTTABLAÐIÐ

BÍLAR
FRÉTTABLAÐIÐ

10 7. júlí 2015  ÞRIÐJUDAGUR

1,5 L BENSÍNVÉL, 90 HESTÖFL
FRAMHJÓLADRIF

Eyðsla 4,8 l/100 km í bl. akstri
Mengun 112 g/km CO2

Hröðun 9,4 sek.
Hámarkshraði 183 km/klst.
Verð 2.390.000 kr.
Umboð Brimborg

● Góðir aksturseiginleikar
● Hljóðlátur 
● Frábærar vélar
● Lágt verð

● Efnisval innréttingar
● Lítið skott
● Innanrými lítið stækkað  

milli kynslóða

MAZDA2

REYNSLUAKSTUR MAZDA2
Finnur Thorlacius reynsluekur 

Þ
að var með heilmik-
illi tilhlökkun sem 
ég sótti nýjasta bíl 
Mazda, Mazda2, upp í 
Brimborg þrátt fyrir 
að þar fari lítill og 
ódýr bíll. Ástæða þess 

er sú að Mazda gerir flest rétt 
þessa dagana og hver einasti bíll 
sem þeir hafa sent frá sér undan-
farið hefur verið frábær í akstri 
og fallegur. Hreint magnað hvað 
þessum litla bílaframleiðanda 
hefur tekist án þess að bindast 
öðrum stærri. Mazda-bílar seljast 
nú ákaflega vel á Íslandi en gætu 
selst miklu betur, en þar sem þeir 
eru svo vinsælir um allan heim 
hefur Brimborg ekki fengið nógu 
marga bíla og er svelt af nokkr-
um bílgerðum Mazda, ekki síst 
hinum frábæra jepplingi Mazda 
CX-5. Mazda2 er minnsti bíllinn 
sem Brimborg selur frá Mazda 
og í sinni ódýrustu gerð kost-
ar hann aðeins 2.390.000 krón-
ur. Hann er samt fimm dyra og 
merkilega rúmgóður bíll. Mazda2 
er að sjálfsögðu með SkyActive-
vélar eins og aðrar gerðir Mazda-
bíla og var það enn ein ástæða til-
hlökkunarinnar. Mazda2 er þegar 
byrjaður að safna verðlaunum 
en hann var meðal annars val-
inn bíll ársins í Japan 2014/2015 
og fékk gullna stýrið í Þýskalandi 
ásamt því að hljóta Red Dot-hönn-
unarverðlaunin. Hann kemur nú 
af fjórðu kynslóð en sú fyrsta var 
kynnt árið 1996. 

Erfi tt að ná uppgefi nni eyðslu 
Um nokkra vélarkosti er um 
að velja í Mazda2, allar með 
SkyActiv- tækninni. Bensínvél-
arnar eru allar með 1,5 lítra 
sprengirými, en 75, 90 og 110 
hestafla. Dísilvélin er einnig 1,5 
lítrar og 105 hestöfl. Reynslu-
akstursbíllinn var með 90 hest-
afla bensínvélinni og fór þar 
nokkuð frískleg vél sem dugar 
bílnum vel, en er engin spyrnu-
kerra heldur. Tog hennar er 
148 Nm og mætti reyndar vera 
meira til að fullnýta góða akst-
urseiginleika bílsins. Uppgef-
in eyðsla bílsins með sjálfskipt-
ingu, eins og reynsluaksturs-
bíllinn var, er 4,8 lítrar, en í 
frísklegum akstri bílsins nálg-
aðist hann of mikið 7 lítrana og 

því þarf örugglega að aka bíln-
um mjög varfærnislega til að 
nálgast þessa uppgefnu eyðslu. 
Þetta er reyndar alltof al-
gengt með þá bíla sem reynd-
ir eru. Taka skal fram að ekkert 
af reynsluakstrinum fór fram 
utan bæjar, en uppgefin eyðsla 
miðast við blandaðan akstur. 

Frábær akstursbíll
Reynsluakstur bílsins var 
einkar ánægjulegur, þarna fer 
frábær akstursbíll, rétt eins og 
með aðra bíla Mazda um þess-
ar mundir. Hann er svo lipur og 
þægilegur í borginni að unun er 
af. Beygjuradíusinn á bílnum 
er skemmtilega lítill og ég stóð 
mig að því að geta snúið bíln-
um á götu án þess að þurfa að 
bakka þar sem ég hefði aldrei 
getað snúið á eigin bíl. Lipur 
er hann í stýri og svo léttur í 
akstri að ökumaður gleymir sér 
í áhyggjuleysinu, sérstaklega 
þar sem hann var sjálfskiptur. 
Skiptingin er ágæt en ég stóð 
hana stundum að því að koma 
sér ekki í réttan gír ef skyndi-
lega var gefið í og því varð nokk-
ur bið á annars ágætri upptöku. 
Líklega yrði beinskipt útgáfa 
bílsins fyrir valinu í mínu til-
felli og með því sparast 200.000 
kr. Svona lítill bíll verður bara 
skemmtilegri beinskiptur. At-
hygli vakti hvað bensínvélin var 
hljóðlát og velti ég því stundum 
fyrir mér hvort bíllinn væri í 
gangi og í akstri heyrist sáralít-
ið í henni og sama á við um veg-
hljóð. Mazda fullyrðir að tekist 
hafi að minnka hljóð og titring 
um 15 prósent á milli kynslóða 
bílsins. 

Mikill búnaður í ódýrum bíl
Jákvæð breyting hefur orðið á 
innanrými Mazda2 frá þriðju 
kynslóðinni. Hann er býsna 
laglegur þó svo að orðið lúxus 
komi ekki upp í hugann. Efnis-
val er fremur af ódýrari gerð-
inni, enda fer hér ódýr bíll. 
Mælaborðið er einfalt, enda er 
heilmiklu stjórnað frá fremur 
stórum aðgerðaskjá fyrir miðju 
mælaborðsins og það  fækkar 
tökkunum. Sæti eru ágæt og 
þeir sem eru ekki stærri en 180 
cm geta rúmast vel fyrir í aft-
ursætunum. Heilmikill búnað-
ur fylgir í þessum smávaxna 
bíl, meira en búast ætti við. 

Hann er með Start/stop-tækni, 
rafdrifnum rúðum allan hring-
inn, rafdrifnum hliðarspegl-
um, hita í framsætum, loft-
þrýstingsnemum í hjólbörð-
um, DSC-stöðugleikakerfi 
og TCS-spólvörn, startrofa í 
mælaborði, hæðarstillingu á 
bílstjórasæti og alla hugsan-
lega tengimöguleika fyrir af-
þreyingu. Þessi upptalning á 
við um ódýrustu útfærslu bíls-
ins, en ef þær tvær dýrari eru 
keyptar fæst margt spenn-

andi að auki. Þar sem Mazda 
hefur með þessari nýju kyn-
slóð hlaðið bílinn búnaði hefur 
hann ekki lést mjög mikið milli 
kynslóða, en samt er hann að-
eins 975 kg. Það telst til eins 
af mörgum kostum við þenn-
an bíl og ekki síst þess vegna 
eru aksturseigin leikarnir svo 
góðir. Helstu samkeppnisbílar 
Mazda2 eru VW Polo (2.390.000 
kr.), Toy ota Yaris (2.660.000), 
Opel Corsa (2.490.000), Ren-
ault Clio (2.360.000), Honda 

Jazz (3.290.000) og Peugeot 
208 (2.290.000). Á þessu sést að 
Mazda2 er á mjög samkeppnis-
hæfu verði og það fæst mikið 
fyrir peninginn. Ekki er hægt 
að ljúka skrifum um Mazda 
bíla án þess að minnast á til-
vonandi komu Mazda MX-5 
Miata sportbílsins til Brim-
borgar vonandi seinna á árinu. 
Þar fer goðsögn sem allir 
mæra og hann verður það ódýr 
að bílaáhugamenn ættu að kæt-
ast.

ENN EITT SNILLDARÚTSPIL MAZDA
Hver snilldarbíllinn eftir öðrum kemur nú frá smiðju Mazda og hér fer sá minnsti þeirra, þ.e. þangað til 
Mazda MX-5 sportbíllinn kemur í sölu hérlendis, vonandi á þessu ári.

Gott aðgengi er að skottrýminu og pláss þar ágætt.

LAGLEG 
INNRÉTTING
Innréttingin er 
ári lagleg þó svo 
að orðið lúxus 
komi ekki upp í 
hugann.

FLIPASKIPTING
Stór aðgerða - 
skjár er fyrir 
miðju mælaborði
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Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn,
kynntu þér málið á lofthradi.is
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn,
kynntu þér málið á lofthradi.is



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

ford.is

5 dyra  •  MyKey  •  Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð  •  Hiti í framsætum  
3,5 tommu upplýsingaskjár  •  AUX og USB tengi  •  Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur  •  Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar  •  Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40  •  Samlituð vindskeið  •  6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra)  •  Frábær í endursölu  •  Start Stop spartækni •  Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna  •  Samlitaðir hliðarspeglar  •  EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn  •  Ofnæmisprófuð efni í innréttingu  •  Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði    
5 stjörnu öryggi  •  Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns 

 
Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. 
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford Fiesta er  
mest seldi smábíll Evrópu 

20 ára afmæli  
Ford

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr. Glæsilegur staðalbúnaður

Komdu og prófaðu  

mest selda smábíl Evrópu



BÍLAR
FRÉTTABLAÐIÐ

BÍLAR
FRÉTTABLAÐIÐ
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Það tekur ekki margar inn-
kaupaferðir eða heimsóknir á 
söluvefi að kortleggja áhuga-
svið og kaupgetu hvers og eins, 
svo lengi sem einhver tekur þessi 
gögn saman. Það er einmitt það 

sem Mastercard hefur áhuga á 
að gera við bíleigendur. Þess-
um upplýsingum hyggst Mast-
ercard safna fyrir aðila eins og 
tryggingafélög og fyrirtæki sem 
starfa á auglýsingamarkaði. Ekki 

hljómar þetta ýkja huggulega og 
er enn eitt dæmið um að „stóri 
bróðir“ veit allt um okkur og 
vill vita aðeins meira. Masterc-
ard svarar gagnrýnisröddunum 
með því að mun ódýrara væri að 

safna gögnum á þennan hátt en 
með könnunum og úthringing-
um. Með þennan ásetning að 
leiðarljósi hefur Mastercard sótt 
um einkaleyfi í Bandaríkjun-
um á tæknilausn sem gerir slík-

ar rannsóknir mögulegar. Það 
var vefurinn Free Patents On-
line sem vakið hefur athygli á 
þessari umsókn Mastercard og 
er greinilega ekki hrifið af áætl-
unum þess.

MASTERCARD VILL KORTLEGGJA 
VIÐSKIPTAHÆTTI BÍLEIGENDA
Safna upplýsingum fyrir tryggingafélög og fyrirtæki sem starfa á markaðnum.

Í maí síðastliðnum kynnti Chevro-
let nýja kynslóð hins goðsagna-
kennda Camaro-sportbíls. Nú 
er komið að topplausri gerð 
bílsins og ekki er hægt að segja 
annað en að bíllinn sé talsvert 
fyrir augað. Chevrolet hafði áður 
kynnt coupe-gerð Camaro á Belle 
Isle í Detroit og þessi blæjugerð 
Camaro fær svo til alveg sama út-
lit og hefur það kætt þá sem séð 
hafa. Chevrolet Camaro var til 
með blæju af síðustu kynslóð, en 
talsverðar breytingar hafa verið 
gerðar til góðs. Meðal annars má 
nú reisa og fella blæjuna á 50 
km hraða og það alveg sjálfvirkt. 
Einnig má fella hana eða reisa 
með takka í bíllyklinum. Þá hefur 
efnisnotkun blæjunnar batnað 
og ætti nú ekki að heyrast neitt 
í henni á ferð, en það vildi loða 
við síðasta blæjubíl. Nýja kynslóð 
Camaro er um hundrað kílóum 
léttari en sú fyrri og það sama 
á við blæjubílinn. Vélarkostirnir 
eru þeir sömu og í hefðbundnum 
Camaro, þ.e. 4 strokka forþjöppu-
vél, 3,6 lítra V6 og 6,2 lítra V8 vél 
og velja má milli 6 gíra beinskipt-
ingar og 8 gíra sjálfskiptingar. 
Camaro með blæju mun koma á 
markað í byrjun næsta árs.

Nýi Camaro 
með blæju

Audi kynnti nýverið nýjan A4 bíl 
sinn, að fi mmtu kynslóð, og fer 
það ekkert á milli mála að þar 
fer Audi A4. Hann er afar líkur 
forvera sínum, þótt aðeins hafi  
verið skerpt á línum bílsins. Er 
það líkt á komið og með Audi Q7 
jeppann og Audi R8 sportbílinn. 
Mesta breytingin við A4 er líklega 
fólgin í mikið minni vigt bílsins 
því Audi hefur tekist að létta 
bílinn umtalsvert, eða um 120 
kíló, sem er býsna mikið fyrir 
ekki stærri bíl. Enn fremur hefur 
Audi tekist að gera loftmótstöðu 
bílsins þá lægstu í þessum flokki, 
eða aðeins 0,23 cd. Hann ætti 
því að vera fær um keppni við 
sína helstu samkeppnisbíla, þ.e. 
BMW 3-línuna og Mercedes Benz 
C-Class. Audi A4 verður áfram 
í boði bæði með � órhjóladrifi  
og framhjóladrifi  og í langbaks-
útfærslu og sem „sedan“-bíll. 
Vélarkostirnir í nýja bílnum eru 
150 til 272 hestafla bensínvélar 
og 2,0 og 3,0 lítra dísilvélar sem 
skarta svo lágri eyðslu sem 3,7 
lítrum. Eyðsla vélanna hefur 
lækkað um allt að 21 prósent og 
aflið aukist um allt að 25 prósent.

Nýr Audi A4 er 
120 kg léttari

Hagkvæm
bílafjármögnun
fyrir viðskiptavini 
 
Með reiknivélinni á arionbanki.is getur 
þú skoðað greiðslubyrði og hvaða 
fjármögnunarkostir henta þér.



522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:

Taktu Krók á leiðarenda

á þinni leið



BÍLAR &
FARARTÆKI

BMW X5 3,0d. Árgerð 2006, ekinn 
144 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.790.000. Rnr.991234.

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 46 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.590.000. Rnr.240382.

MERCEDES-BENZ GLA 220 CDI 
4matic. Árgerð 2014, ekinn 6 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.690.000. 
Rnr.240810.

NISSAN Qashqai. Árgerð 2007, ekinn 
85 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.141577.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA 
AFSLÁTTUR

Á NÝJUM SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar 
gerðir til, sjón er sögu ríkari. EKKI 
MISSA AF ÞESSU.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Hyundai i30 Comfort - Nýr bíll. Árgerð 
2014. Dísel. Sjálfskiptur. Hiti í sætum. 
Loftkæling o.fl.. Er á staðnum. Verð 
3.690.000kr. Raðnr 134846. Sjá nánar 
á www.stora.is.

M.Benz SLK 200 Kompressor Árgerð 
2007. Sjálfsk. Ekinn 57þ.km. 100% 
viðhald. Lítur mjög vel út. Er á 
staðnum. Verð 3.990.000kr. Raðnr 
156738. Sjá nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

NÝ HJÓLHÝSI 2015
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær 
og traustur ferðafélagi Íslendinga 
í áratugi! Frábært verð á nýjum 
hjólhýsum aðeins 2.490þ.!!! Skipti 
möguleg. Allt að 80% lán mögulegt. 
Rnr.126608. Erum með hjólhýsin á 
staðnum tilbúin til afhendingar. Til 
sýnis og sölu á Bílalíf s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 Bílar til sölu

YAMAHA FZS FAZER
Til sölu gott ferðahjól og „city racer”. 
4cyl/1000 cc. Árgerð 2001. Ekinn 
aðeins 16.000 km. Skoðun 2016. Verð 
1.150þús. Staðgreitt. Engin skipti. S: 
8961494

Mitsubishi Montero 2002 7 manna 
Ek. 132þ.m.sjálfskiptur,leður,krókur.
skoðaður 16” Verð 790þ.uppl.820-
5181

 250-499 þús.

TILBOÐ 450 ÞÚS
VW PASSAT 2003 ek.180 þús, 
beinskiptur, skoðaður 16 góður bíll bíll 
ásett verð á bílasölu 690 þús TILBOÐ 
450 ÞÚS möguleiki á 100% vísaláni í 
36 man s.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

TIL SÖLU GLÆSILEGT 
RAFMAGNSHJÓL

TREK 3500. 21” dekk, 53,5cm stell. 
Mótor, rafhlaða og mótorstýring frá 
rafhjól.is. Sérstyrktar diskabremsur. 
GÓÐ NEGLD VETRARDEKK FYLGJA. 
Ný rafhlaða des ‚14. Uppl. 820-2545

 Fellihýsi

 Lyftarar

Til sölu NIFTY 170 SD 4 WD Diesel/
rafmagn vinnulyfta árgerð 2007 
upplýsingar í síma 896-6199

 Hjólbarðar

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

 Bátar

40.000 fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið 
hvar sem er og
hvenær sem er.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Til sölu Bayliner 185 árg 07 með 
Mercury 4,3 lítra 200 hestafla vél. 
Verð 3,1m. S: 8225113. Einnig til sölu/
leigu bátaskýli í Skorradal.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Hreingerningar

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
rennuhreinsun, flutningsþrif, 
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699 
6762 og www.hreinverk.is

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

ódýr garðsláttur. Halldór Garðykjum. 
S:6981215

 Bókhald

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

 Málarar

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Get bætt við mig verkum. Vönduð 
vinnubröggð, fag og snyrtimennska í 
fyrirrúmi. Ágúst S.G Málarameistari 
S: 699-4464 og 695-4464. asgmalun@
gmail.com

Málningarþjónusta - húsamálun, inni 
og úti. Uppl. s. 660 7606 og 846 5305.

 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

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma. 
Tímapantanir. S. 891 8727 Stella.

908 1888
Spásími Daddýar, 250kr mín

 Húsaviðhald

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Verslun

HEILSA

 Nudd

Heilnudd. Nuddstofan svæði 112. 
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

Loftkæling
Færanleg loftkæling
fyrir skrifstofur og 

tölvurými.
Úrval stærða.

íshúsið
Úrval af iðnaðarviftum

VIFTUR
Allar viftur og hlutar á einum stað!

30
ára reynsla

1983 - 2013

Yfir 400 týpur á lager

Ekki múkk!
Hljóðlátari en hvísl 

á bókasafni. 
Silenta

rörarblásar.

S:566 6000 ∑  Smiðjuvegur 4a, græn gata 

Loftskiptiblásari
fyrir loftlaus eða
undirþrýst rými.

Barkar í boði.

Bjargvætturinn

Tilboð frá 34.990

Tilboð

viftur.is

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is 
S. 690 3031 / 661 7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

115 SECURITY AUGLÝSIR 
EFTIR 

ÖRYGGISVÖRÐUM Í 
VERSLUNARÞJÓNUSTU

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 

-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 

-Góð þjónustulund. 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is 

Nánari upplýsingar um starfið 
eru veittar í síma 5 115 115

Verkamenn óskast við hellulagnir. 
Mikil vinna, góð laun f. duglega menn. 
Uppl. í s. 899 1335

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 Einkamál

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr frjálslyndur íslenskur 
samskiptavefur. Líttu við!

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIN HÚS Í DAG
Suðurgata 29

Mímisvegur 2a - 3ja herbergja íbúð

Glæsilegt 195,2 fm. 6 herbergja einbýlishús við Suðurgötu. Húsið, sem er
kjallari, hæð og ris, stendur á mjög fallegri, gróinni og nýlega endur-
nýjaðri 385,0 fm. eignarlóð með sérbílastæði. Húsið hefur verið mjög 
mikið endurnýjað að innan, m.a. eldhúsinnréttingar og tæki, baðherbergi
og lagnir að mestu leyti. Nýleg skjólsæl hellulögð stór verönd til suðurs 
og austurs með hitalögn undir og steyptum skjólveggjum.  Á verönd eru 
tengingar fyrir heitum potti.  Frábær staðsetning við Reykjavíkurtjörn. 
Eignin er laus til afhendingar mjög fljótlega. Verð 77,5 millj.
Verið velkomin.

Glæsileg 69,7 fm. íbúð á 1. hæð með svölum til suðurs í virkilega 
glæsilegu, nýviðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi. Aukin lofthæð er í íbúðinni 
og stórir og miklir gluggar og íbúðin því mjög björt.  Stór og falleg lóð í 
góðri rækt er í óskiptri sameign hússins. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð
á sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi og raflagnir. Verð 33,9 millj.
Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  

OPIÐ 
HÚS

OPIÐ 

HÚS

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  

fasteignir

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Fyrirhuguð breyting á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  

Norðlingaholt-Elliðabraut

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Þann 2. júlí samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðra breytinga á Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030, varðandi skilgreiningu landnotkunar vestan Elliðabrautar í Norðlingaholti. Með vísan til 1. mgr. 30. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og umsagnar (sjá reykjavik.is). Þeir sem óska 
nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. Lýsing er aðgengileg á vefsíðunni 
reykjavik.is undir skipulag í kynningu til og með 31. júlí 2015.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

tilkynningar

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna 
og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI BLAÐIÐ Í MORGUN? 
KOM ÞAÐ OF SEINT?

Save the Children á Íslandi
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Veðurspá
Þriðjudagur
 Milt en víða 
skýjað um 
vestanvert 
landið, en svalara 
og víða þokuloft 
eða súld austan 
til. Einnig er 
viðbúið að súldin 
verði viðloðandi 
norðurströndina. 
Hiti er á bilinu 
fimm til fimmtán 
stig en það gæti 
orðið ansi napurt 
að næturlagi fyrir 
norðan.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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13

119
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16

18

21
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17

14

19

2 3 4 5

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Fabiano Caruana (2.805) hafði svart 
gegn Nisipeanu (2.654) á Dort-
mund-mótinu sem lauk á sunnudag.

28...axb4! 29. Rxc6 b3 30. Hxc7 Rd6!! 
og hvítur gafst upp. Caruna sigraði á 
mótinu. Nisipeanu varð í 2.-3. sæti 
ásamt Wesley So.

www.skak.is: Róbert Luu vann 
Bikarsyrpu Breiðabliks. 

Tanga-Þrándur 
nýtur heimabak-
aðrar pítsu með 
góðvini sínum, 
Einkaspæjara Roy!

Þetta er 
gegg juð 
slæsa!

Namm!

Ahhh!

Hvað er í 
gangi? þú ert 

þó ekki að gæla 
við þig þarna, 

er það?!

Nei!! Ég 
er hér 
sár-

kvalinn!!

Hmmm... 
hefur þetta 
eithvað með 
dyrahnapp-
inn á þér að 
gera? 

Aldeilis! 
Þú kallast 

greinilega ekki 
Einkaspæjara 
Roy fyrir ekki 

neitt!

Er eitthvað 
í þessu hjá 
þér? 

Nei...ég 
þarf að 

komast í 
gott frí. 

GUÐ MINN GÓÐUR
Hvort var þetta 

guðminngóður-gott 
eða guðminngóður-

rosaslæmt?

Solla horfði á 
bannaða mynd í 

gær!!

Vó! Var þetta einhver 
hryllingur? Sko, allavega ljót orð, og 

kannski einhver eiturlyf.

Þú átt þá við 
myndina, ekki satt? 

Ertu að grínast? Þú þarft 
ekkert að gera þetta verra!Viltu vita hvað eignin þín

hefur hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is www.fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Frítt verðmat og framúrskarandi 
þjónusta í þína þágu.

Svartur á leik

LÁRÉTT
2. sjúkdómur, 6. í röð, 8. trygging, 9. 
hlemmur, 11. í röð, 12. skjögra, 14. 
piss, 16. fisk, 17. hélt á brott, 18. 
lyftist, 20. fíngerð líkamshár, 21. harla.

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti, 3. átt, 4. tréspíritus, 5. 
svelg, 7. brynja, 10. frostskemmd, 13. 
gifti, 15. togaði, 16. geislahjúpur, 19. 
átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. asmi, 6. áb, 8. veð, 9. lok, 
11. tu, 12. slaga, 14. hland, 16. ál, 17. 
fór, 18. rís, 20. ló, 21. afar. 
LÓÐRÉTT: 1. háls, 3. sv, 4. metanól, 
5. iðu, 7. bolhlíf, 10. kal, 13. gaf, 15. 
dróg, 16. ára, 19. sa.



365.is
Sími 1817

ÞAÐ ER EINFALT
AÐ REIKNA
DÆMIÐ!

Fjarskipti og hellingur af vönduðu sjónvarpsefni fyrir alla fjölskylduna

Það er
fljótlegt að 

reikna dæmið
á 365.is

Hvað getur þú 
SPARAÐ MIKIÐ
með því að flytja

fjarskiptin 
yfir til 365?

Á 365.is er reiknivél sem sýnir þér að ef þú færir fjarskiptin yfir til 365 getur þú fengið vandað 
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði. Fjarskiptin eru internet, GSM og heimasími. Reiknaðu dæmið!

Með því að færa fjarskiptin yfir til okkar færðu til viðbótar sneisafullan 
sjónvarpspakka og greiðir líklega svipað og þú myndir gera fyrir 
fjarskiptin ein og sér hjá samkeppnisaðilum.  Því ekki að fá fullt
af frábæru sjónvarpsefni með í kaupunum?
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„Ég hitti kallinn á sínum tíma 
þegar ég var í námi í Þýskalandi 
og hef hitt hann nokkrum sinn-
um eftir það. Það hefur í gegn-
um tíðina tekist með okkur ágæt-
is kunningsskapur og vinátta. Ég 
heimsótti hann til að ræða þetta 
þýðingarverkefni við hann og það 
nýttist mér vel. Málið er að skáld 
eru oft mun opnari gagnvart þýð-
endum en gagnrýnendum. Þau 
vilja gjarnan taka þátt í þessu 
ferli,“ segir Gauti Kristmannsson 
þýðandi sem fyrir skömmu sendi 
frá sér þýðingu á ljóðabókinni Að 
jaðri heims, eftir þýska skáldið 
Manfred Peter Hein. 

Sonur nasista
Gauti segir að skáldið sé merkis-
kall með athyglisverðan bakgrunn. 
„Hein er fæddur í Austur-Prúss-
landi árið 1931, á svæði sem bjó í 
miklu nábýli við Rússland og stóð 
af því mikil ógn. Hann er sonur 
kennarahjóna sem urðu ákaflega 
höll undir nasismann þegar Hein 
var að vaxa úr grasi og eflaust 
hefur nábýlið við Rússland haft sitt 
að segja um það. Þjóðernishugsun-
in var ákaflega ríkjandi á þessum 
tíma og ungi maðurinn var sendur 
á sérstakan elítuskóla nasista, svo-
kallaðan Napola-skóla en þaðan átti 
að koma ný elíta þriðja ríkisins. 

Hein hefur lýst þessu í skáld-
ævisögunni Flóttaför (Flucht-
fährte) en þar segir hann líka frá 
því hvað gerðist að stríðinu loknu 
þegar hann er aðeins fjórtán ára 
gamall. Hein lendir í því að vera 
meðal þeirra fjölmörgu sem voru 
reknir burt úr rústum Þýskalands 
af Rússum sem höfðu nú hernumið 
heimaslóðir hans. Þetta er reynd-
ar á meðal mestu þjóðernishreins-
ana sem hafa átt sér stað í Evrópu 

en fleiri en 12 milljónir Þjóðverja 
voru reknar burt af því landsvæði 
sem tilheyrði nú Rússlandi og 
fleiri ríkjum Austur-Evrópu. Hein 
var einn á ferð en komst til fjöl-
skyldu sinnar sem þá var komin 
til Vestur-Þýskalands þar sem þau 
komu sér fyrir.“ 

Sjálfskipuð útlegð
„Faðir hans hreinsaðist aldrei af 
þessari trú á nasismann, en skáld-
ið, sem ungur maður, áttaði sig á 
hvað var að gerast og gerði upp-
reisn í ljóði og verki gagnvart 
föður sínum. Hein fór að læra 
finnsku, kynnist finnskri konu og 
fluttist með henni til Finnlands. 
Maður veit ekki hvort að þetta hafi 
verið sjálfskipuð útlegð en eftir 
flutninginn byrjar hann að birta 
kveðskap á þýsku í þekktum bók-
menntatímaritum. Um leið og hann 
fer að læra finnsku fer hann einn-
ig að þýða yfir á þýsku og hann er 
svo sannarlega módernisti eins 
og kveðskapurinn ber með sér. 
Hann þýddi helstu finnsku ljóð-
skáldin, hefur þýtt þjóðsögur og 
skáldsögur. Hann er í raun helsti 
finnskuþýðandi Þjóðverja eftir 
stríð – alveg gríðarlega afkasta-
mikill. Hefur einnig skrifað mikið 
fyrir utan kveðskap, fræðilegan 
prósa og fjölmargt fleira. En hann 
hefur samhliða þessu alltaf verið 
að yrkja og fyrir nokkrum vikum 
kom út síðasta ljóðabókin hans. 
Þannig að hann hefur alla tíð verið 
ákaflega iðinn við kolann.

Hann lifir við þessar sérstæðu 
aðstæður að vera að semja og 
yrkja fyrir land sem hann býr 
ekki í. Þannig að hann er ekki 
inni í þessum kreðsum í Berlín 
eða Bonn eða hvar sem það var 
á sínum tíma og þess vegna var 

hann alltaf dálítið á jaðrinum eða 
mærunum.“

Höggmynd úr orðum
Gauti segir að það sé kannski 
tvennt sem tengist við hann sem 
ljóðskáld og það sé vissulega að 
hluta til sótt í hans lífsreynslu 
og bakgrunn. „Hann skapar oft 
augnabliksupplifanir af einhverju 
sem hann lifir eða les en svo teng-

ist það líka einhverri fyrri lífs-
reynslu. Þarna eru tvær víddir í 
ljóðum hans og svo kemur þriðja 
víddin sem er þráhyggja hans við 
að móta tungumálið eins knappt 
og hægt er. Engu að síður skil-
ur hann eftir smá vísbendingar 
– staðhætti eða hugmynd og ef 
maður fer að leita þá opnast eitt-
hvað – kemur tenging. En það þarf 
svolítið að hafa fyrir því og hann 

gerir þannig heilmiklar kröfur til 
lesandans. 

Á hinn bóginn er þessi formfesta 
í ljóðum hans sem býr yfir ákveð-
inni fegurð út af fyrir sig. Maður 
gæti lýst því sem abstrakt högg-
mynd, tungumálið sem listaverk; 
höggmynd eða innsetning sem býr 
yfir fegurð í sjálfu sér.

Þessi eigind ljóðanna minnir 
mig talsvert á Stefán Hörð Gríms-
son – það er hægt að lesa þetta sem 
listaverk í tungumálinu eins og hjá 
Stefáni Herði – ég skil ekki endi-
lega kvæðið en það er samt fallegt 
og þetta finnst mér vera svipað. En 
ef maður virkilega vill takast á við 
kvæðið þá er hægt að finna þá hlið 
en maður þarf að hafa fyrir því.“

Umhverfissinni
Gauti segir að það sé líka lýsandi 
fyrir skáldið að eitt af hliðarverk-
um hans sem listamanns sé í raun 
myndlistarsköpun. „Hann fer 
mikið í gönguferðir, bæði á ferða-
lögum og heima við, og þá finnur 
hann kannski spýtubút eða steina 
sem hann tekur með sér og mótar 
síðan sem höggmynd. Þannig fæst 
hann við að búa til skúlptúra úr 
fundnum hlutum en hann breytir 
þeim ekkert mikið, heldur fágar þá 
og finnur fegurð formsins í hlutn-
um eins og hann er. Þetta er tals-
vert lýsandi fyrir hann sem lista-
mann. 

En þrátt fyrir bakgrunninn er 
hann ekki pólitískt skáld. Hann er 
þó eitt af þeim skáldum sem gerðu 
upp við nasismann eins og sést til 
að mynda í ljóði hans um Varsjá. 
Hann talar um þetta og segir frá 
þessu. En hann talar ekki mikið 
um pólitík. Hefur frekar áhyggj-
ur af umhverfismálum en að vera 
mikið að spá í hægri og vinstri.“ 

Smíðar höggmyndir úr orðum
Gauti Kristmannsson þýðandi sendi nýverið frá sér þýðingar á ljóðum þýska skáldsins Manfred Peter Hein sem eiga sér merkilega sögu.

ÞÝÐANDINN  Gauti Kristmannsson sendi nýverið frá sér þýðingar á ljóðum þýska 
skáldsins Manfred Peter Hein.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EITT ÞEKKTASTA 
UPPGJÖRSLJÓÐ HEIN

Í þessu ljóði frá 1987 fjallar 
Manfred Peter Hein um gyðinga-
uppreisnina í Varsjá 1943 en talið 
er mögulegt að faðir skáldsins 
hafi komið þar við sögu þótt það 
sé ósannað. Kvæðið er ort frá 
sjónarhóli uppreisnarmanns og 
birtist fyrst í bókinni Zwischen 
Winter und Winter (Milli vetrar 
og vetrar) árið 1987 en hún kom 
út hér á landi á íslensku, ensku, 
dönsku og þýsku árið 2006.

Gauti bendir á að hér sé á 
ferðinni mikilvægasta uppgjörsl-
jóð skáldsins. Ljóðið birtist hér í 
þýðingu Gauta.

VARSJÁ, GYÐINGAHVERFI 

Enginn er vitni
hver veitir mér banastungu
tunga mín broddur sem brotnar

Anda ég læt hann lausan
í rottuholunni þar sem við bíðum

þeir koma með eldvörpurnar
það kreppir sig gramsyrtur
engillinn í hnefa

Undanhald gagnárás undanhald
hús úr húsi

inn í mynd inn í tóm
blóðlát loftskeyti vonar
Varsjá er vitni

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

MENNING
7. júlí 2015  ÞRIÐJUDAGUR



NÝDÖNSK • FM BELFAST
BUBBI & DIMMA • JÓN JÓNSSON
AMABADAMA • JÚNÍUS MEYVANT
PÁLL ÓSKAR • MAUS • LAND & SYNIR
SÓLDÖGG • INGÓ & VEÐURGUÐIRNIR
FM95BLÖ • BUFF • DANS Á RÓSUM 
BRIMNES • ÁGÚSTA EVA • EYÞÓR INGI 
SVERRIR BERGMANN

SÁLIN 
HANS JÓNS MÍNS

MIÐASALA Á DALURINN.IS
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NAOMI CAMPBELL  Ofurfyrirsætan brosti sínu 
blíðasta áður en hún tyllti sér í sætið sitt á 
Versace-sýningunni í París. 

CHANNING TATUM OG JOE MANGANIELLO  Tveir 
stuðboltar samankomnir í Ástralíu þar sem Magic 
Mike XXL var frumsýnd í gær. 

EVA LONGORIA  Leikkonan eyddi 
helginni í að njóta sín í flæðarmáli 

strandar Marbella á Spáni.

KENDALL JENNER  Fyrirsætan og raunveruleika-
stjarnan arkaði um götur Parísar í tilefni tískuviku. 

MAGGIE GYLLENHAAL  
Mæðgurnar Maggie, 
Ramona og Gloria Ray 
þræddu stræti Parísar um 
helgina. 

FRÁ LEIKSTJÓRA
BRIDESMAIDS OG THE HEAT

-H.S., MBL

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

4000 MANNS

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

ÞRIÐJ
UDAGS

TILBO
Ð

TERMINATOR GENISYS 8, 10:30(P)
TED 2 8, 10:20
JURASSIC WORLD 2D 8, 10:35
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL 5
HRÚTAR 4, 6

POWERSÝNING
KL. 10:30

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

VARIETY

THE TELEGRAPH

CHICAGO SUN TIMES

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM 
ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.

CINEMABLEND
JAMES CAMERON

Arnold Scwarzenegger er mættur í hörðustu 
stórmynd sumarsins.

Frægir á ferð og fl ugi
Tískuvikan í París, Wireless-tónlistarhátíðin, frumsýningar, sumarfrí og sólböð eru meðal 
þess sem fræga fólkið dundaði sér við um helgina. Fréttablaðið tók púlsinn á hinum 
nafntoguðu og fylgdist grannt með hverju fótmáli.

RUBY ROSE  Skvísan brá sér 
í hlutverk plötusnúðar 

í New York í tilefni 
þjóðhátíðardagsins á 
laugardag.

KESHA  Popppían var 
í þjóðlegri kantinum 
þegar hún mætti í 
risasundlaugarpartí 
á vegum Hard 
Rock Hotel á 
sunnudaginn. 



F RUMSÝND  Á MORGUN
, OGFORSALA Á

FARÐU AFTUR TIL UPPHAFSINS

KYNNIRKYNNIR
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FÓTBOLTI KR bar sigur úr býtum 
í risaslagnum gegn FH í átta liða 
úrslitum Borgunarbikarsins á 
sunnudagskvöldið, 2-1, og varð 
með því fyrsta liðið sem kemst í 
undanúrslit bikarkeppninnar átta 
ár í röð. KR hefur spilað til undan-
úrslita frá og með 2008 og unnið 
bikarmeistaratitilinn fjórum sinn-
um á því átta ára tímabili.

Næst koma ÍBV, Fram og 

Breiðablik, en þau hafa komist í 
undanúrslitin þrisvar á þessum 
átta árum. Yfirburðir KR-inga eru 
miklir þegar litið er til síðustu átta 
ára.

Síðustu fjögur ár hafa verið sér-
staklega góð. Eins og kom fram 
í Fréttablaðinu á föstudaginn er 
KR með 95 prósenta sigurhlutfall 
í bikarnum síðan liðið tapaði, 4-0, í 
úrslitaleiknum gegn FH 2010.

Síðan þá hefur KR unnið 21 leik 
og tapað aðeins einu sinni. Liðið 
varð bikarmeistari 2011, 2012 og 
2014. FH hefur á sama tíma aldrei 
komist í undanúrslit; unnið fjóra 
bikarleiki og tapað fjórum.

„Við náum að setja fókusinn á 
bikarinn og áttum okkur á mun-
inum á milli deildar og bikars. Við 
berum líka mikla virðingu fyrir 
bikarnum. Úrslitadagurinn er 
skemmtilegur dagur sem við vilj-
um alltaf upplifa,“ segir Bjarni 

Guðjónsson, þjálfari KR, um bik-
arárangur Vesturbæjarliðsins.

Áður en Bjarni gerðist þjálfari 
KR var hann sigursæll leikmað-
ur liðsins og þekkir bikargleðina 
í Vesturbænum vel.

„Ég veit ekki hvernig þetta er 
hjá öðrum liðum en okkur langar 

alltaf að komast langt. Við viljum 
spila stóra leiki og leikur á móti 
FH í átta liða úrslitum er stórleik-
ur sem og undanúrslit í bikarnum 
og auðvitað úrslitaleiknum. Það 
hjálpar svo líka að KR-liðin eru 
yfirleitt mjög góð,“ segir Bjarni 
Guðjónsson.  - tom, - óój

Við berum mikla virðingu fyrir bikarnum
KR varð á sunnudagskvöldið, með sigri á FH, fyrsta liðið sem kemst í undanúrslit bikarsins átta ár í röð.

BIKAR-BJARNI  Bjarni Guðjónsson er mikill bikarmaður.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI „Ég er búinn að vera úti 
í ellefu ár og prófa allt og sjá allt 
og gera allt. Nú er kominn tími 
til að koma heim,“ segir Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson, knattspyrnu-
maður frá Vestmannaeyjum, við 
Fréttablaðið. Gunnar Heiðar hefur 
ákveðið að koma heim, en hann 
samdi við uppeldisfélagið sitt í 
gær og hefur leik með því í Pepsi-
deildinni þegar félagaskiptaglugg-
inn verður opnaður 15. júlí.

„Við ætluðum alltaf að flytja 
heim. Við erum búin að byggja 
hús þar og fjölskyldan fór heim 
fyrir einu og hálfu ári. Það hefur 
því verið erfitt að vera einn úti,“ 
segir Gunnar Heiðar, en kona hans 
gengur með þeirra fjórða barn.

„Þetta var því nokkuð auðveld 
ákvörðun. Það er bara frábært að 
geta komið inn í ÍBV núna og tekið 
þátt í uppbyggingunni þar.“

Engar áhyggjur
Gunnar fór fyrst út til Halmstad 
eftir tímabilið 2004 þegar hann 
varð markakóngur í efstu deild á 
Íslandi. Þá fór hann til Halm stad 
og varð markakóngur sænsku 
úrvalsdeildarinnar. 

Hann hafði gengið í gegnum erf-
iða tíma hjá Esbjerg í Danmörku 
áður en hann samdi við ÍBV 2011, 
en þá spilaði hann aldrei leik fyrir 
félagið. Eyjamenn ætla því sumir 
hverjir ekki að fagna komu hans 
fyrr en Gunnar Heiðar spilar í 
hvítu treyjunni.

„Ég held að fólk þurfi ekki að 
hafa neinar áhyggjur af því núna,“ 
segir hann og skellihlær.

„Síðast var einn maður, frændi 
minn Heimir Hallgrímsson, sem 
vildi ólmur fá mig. Hann lagði 
mikla áherslu á að ganga frá und-
irskriftinni sem fyrst til að sýna 
að ÍBV ætlaði sér stóra hluti.“

Verður hlegið á Þjóðhátíð
Svo fór að Gunnar Heiðar fór til 
„sænska pabba síns“, eins og hann 
orðar það. Um er að ræða Svíann 

Jan Anderson sem fékk Gunnar til 
Halmstad 2004 og svo til Norrköp-
ing 2011.

„Ég bað um að bíða með þetta 
fram í febrúar því það gæti verið 
lið sem kæmu á eftir mér í glugg-
anum og svo gerðist það viku síðar 
að Norrköping vildi fá mig. Þetta 
er góð saga sem verður mikið hleg-
ið að á Þjóðhátíðum næstu árin,“ 
segir Gunnar Heiðar.

Getum unnið bikarinn
Framherjinn öflugi, sem á að baki 
24 leiki og 5 mörk fyrir íslenska 
A-landsliðið, fór frá Norrköping 
til Konyaspor í Tyrklandi 2013 
en hlutirnir gengu ekki upp þar 
og fór hann aftur til Svíþjóðar til 
Häcken. Nú er hann spenntur fyrir 
því að koma heim.

„Þó að þetta líti ekki vel út í 
deildinni hjá ÍBV þá er liðið komið 
í undanúrslit bikarsins þannig ÍBV 
gæti alveg unnið bikar í ár,“ segir 
Gunnar Heiðar jákvæður.

Hann upplifir drauminn með því 
að snúa aftur, en Gunnar hefur náð 
að gera flest allt sem hann ætlaði 
sér á sínum ferli.

Allt gekk upp 
„Þegar ég fór út fyrir ellefu árum 
langaði mig að vera í mörg ár í 
atvinnumennsku og koma svo 
heim með þá reynslu og miðla til 
félagsins og leikmannanna. Það 
gekk allt upp sem mig langaði að 
gera. Krossalistinn minn er klár-
aður,“ segir Gunnar Heiðar.

Hann er þó ekki kominn heim 
til að slaka á, þvert á móti langar 
hann að lyfta bikar með Eyjaliðinu 
áður en hann hættir.

„Það er bara eitt eftir og það 
er að vinna eitthvað með ÍBV. Ég 
lenti tvívegis í öðru sæti og komst 
tvisvar í undanúrslit bikarsins en 
nú er kominn tími á að vinna eitt-
hvað. Ég hætti ekki fyrr en ég vinn 
eitthvað með ÍBV,“ segir Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson.  

 tomas@365.is

Nú vil ég vinna titil með ÍBV
Gunnar Heiðar Þorvaldsson er kominn heim til Eyja eft ir ellefu ára fj arveru. Mikill liðsstyrkur fyrir ÍBV. Hann 
lofar að spila leik að þessu sinni og ætlar ekki að hætta fyrr en hann vinnur eitthvað með Eyjaliðinu.

KOMINN HEIM  Gunnar Heiðar á eftir að styrkja Eyjaliðið mikið en landsliðs-
maðurinn fyrrverandi kvaddi sem markakóngur.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

KÖRFUBOLTI Haukar endurheimtu 
þær Pálínu Gunnlaugsdóttur og 
Jóhönnu Björk Sveinsdóttur í félagið 
en þær skrifuðu undir samninga í 
gær ásamt hópi ungra og efnilegra 
leikmanna. Einnig var tilkynnt að 
Haukar myndu spila án bandarísks 
leikmanns á næstu leiktíð en fyrr 
í vor samdi landsliðskonan Helena 
Sverrisdóttir við félagið.

„Ég hef aldrei unnið titil án þess 
að vera með bandarískan leikmann 
með mér í liði og mér fannst það 
heillandi verkefni að byggja upp lið 
á íslenskum leikmönnum,“ sagði 
Pálína við Fréttablaðið. - esá

Pálína og Jóhanna Björk sömdu við Hauka

KOMNAR HEIM  Pálína og Jóhanna ásamt Kjartani Frey Ásmundssyni, formanni 
körfuknattleiksdeildar Hauka. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

FÓTBOLTI Lið í Pepsi-deild karla 
eru farin að styrkja sig fyrir síð-
ari hluta tímabilsins þrátt fyrir 
að ekki verði opnað fyrir félaga-
skipti fyrr en 15. júlí.

Í gærkvöldi var greint frá því 
að Chukwudi Chijindu, betur 
þekktur sem Chuck, hafi samið 
við Keflavík en hann var á mála 
hjá Þór frá 2012 þar til í fyrra.

Þá sömdu Víkingar við Vlad-
imir Tufegdzic, serbneskan 
framherja, sem spilaði síðast í 
B-deildinni í heimalandinu. Þá 
greindi íþróttavefur Vísis frá því 
að Stjarnan vildi fá Þorstein Má 
Ragnarsson frá KR en hann er að 
öllu óbreyttu á leið í Breiðablik.

 - esá

Chuck spilar 
með Kefl avík

KOMINN AFTUR  Bandaríkjamaðurinn 
litríki spilar með Keflavík á síðari hluta 
tímabilsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK
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FJÖLDI SKIPTA Í UNDAN-
ÚRSLITUM FRÁ OG MEÐ 2008:
8 - KR
3 - ÍBV
3 - Fram
3 - Breiðablik
2 - Keflavík, Stjarnan
1 - Valur, FH, Þróttur, Víkingur, Þór, Fylkir, 
Grindavík, Víkingur Ó., BÍ/Bolungarvík, 
Fjölnir 1 (+1), KA 0 (+1)

FLEST ÁR Í RÖÐ Í 
UNDANÚRSLITUM BIKARSINS
8 - KR 2008-2015
6 - Valur 1974-1979
5 - KR 1960-1964
5 - KR 1993-1997
5 - ÍBV 1996-2000
4 - ÍA 1973-1976
4 - Fram 1984-1987
4 - Valur 1990-1993
4 - KA 2001-2004

FÓTBOLTI Ásmundur Arnarsson var í gær rekinn sem þjálfari 
Fylkis og tilkynnti stjórn knattspyrnudeildar félagsins um 
leið að Hermann Hreiðarsson hefði verið ráðinn í hans 
stað. Hermann verður ráðinn til loka tímabilsins og 
málin skoðuð að nýju þá að sögn Ásgeirs Ásgeirssonar, 
formanns knattspyrnudeildar.

„Okkar væntingar eru klárlega meiri en gengi liðsins 
hefur verið í sumar,“ sagði Ásgeir en Fylkir tapaði fyrir 
ÍBV í átta liða úrslitum bikarkeppninnar um helgina, 4-0. 
Liðið er í sjöunda sæti Pepsi-deildar karla með þrettán 
stig.

Reynir Leósson verður áfram aðstoðarþjálfari og 
Kjartan Sturluson mun starfa áfram sem markvarðaþjálfari. 
Hermann starfaði síðast sem þjálfari ÍBV sumarið 2013 en 
hann á að baki langan feril sem leikmaður, lengst af á Eng-
landi. - esá

Hermann tekur við af Ásmundi

ÚRSLIT
BIKARKEPPNI KARLA

KA - FJÖLNIR 2-1
 1-0 Davíð Rúnar Bjarnason (6.), 2-0 Ævar Ingi Jó-
hannesson (7.), 2-1 Mark Charles McGee (53.).

ÍBV, KR, Valur og KA eru komin áfram í undan-
úrslit bikarsins. Dregið verður í undanúrslit í 
bikarkeppni karla og kvenna í hádeginu.

PEPSI-DEILD KVENNA

ÞRÓTTUR - VALUR 0-2
 0-1 Elín Metta Jensen (9.), 0-2 Kristín Ýr 
Bjarnadóttir (87.).

 NÆSTU LEIKIR
Afturelding - Stjarnan í kvöld kl. 19.15
KR - Fylkir í kvöld kl. 19.15
Þór/KA - Selfoss á morgun kl. 18.00
ÍBV - Breiðablik á morgun kl. 18.00



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 471 2038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

Frítt á                              þriðjudaginn 7. júlí kl. 19.15

ÖLLUM VESTURBÆINGUM O.FL. BOÐIÐ Á LEIKINN

völlinn

PEPSI-deild kvenna
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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

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

07:00 Barnatími Stöðvar 2
08:00 The Middle
08:25 Junior Masterchef Australia
09:15 Bold and the Beautiful
09:35 The Doctors
10:15 Are You There, Chelsea? 
10:40 Suits
11:25 Friends With Better Lives
11:50 Flipping Out
12:35 Nágrannar
13:00 X-factor UK
14:20 X-factor UK
15:05 Touch
15:50 Teen Titans Go 
16:10 Ofurhundurinn Krypto 
16:35 Ground Floor
17:00 Bad Teacher
17:20 Bold and the Beautiful
17:40 Nágrannar 
18:05 The Simpsons (5:22)  Lífið hjá 
Hómer og Marge Simpson gengur sinn 
vanagang en ekki líður sá dagur að 
þau eða börnin, Bart, Lísa og  Maggie, 
rati ekki í vandræði! Fjölskyldan býr 
í bænum Springfield þar sem ekki er 
þverfótað fyrir furðufuglum. Ævintýri 
Simpson-fjölskyldunnar eru með vinsæl-
asta sjónvarpsefni allra tíma.
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:55 Modern Family
19:40 White Collar
20:25 Empire  Dramatískir og spenn-
andi þættir um Lucious Lyon sem stát-
ar af mikilli velgengni í tónlistarheiminn 
en hann rekur sitt eigið útgáfufyrirtæki. 
Þegar hann greinist með alvarlegan sjúk-
dóm er honum bent á að finna sér eft-
irmann, nú lítur hann til þriggja sona 
sinna og þarf að gera upp á milli þeirra. 
21:10 The Brink
21:40 Ballers  Frábærir þættir með 
Dwayne The Rock Johnsons í aðalhlut-
verki. Þættirnir fjalla um hóp amerískra 
fótboltaleikara og þeirra fjölskyldur.
22:10 Murder in the First
22:55 Louie  Skemmtilegir gamanþætt-
ir um fráskildan og einstæðan föður 
sem baslar við að ala dætur sínar upp í 
New York ásamt því að reyna koma sér 
á framfæri sem uppistandari. Höfund-
ur þáttanna ásamt því að leika aðalhlut-
verkið er einn þekktasti uppistandari 
Bandaríkjanna, Louie C.K.
23:20 Weird Loners
23:45 Covert Affairs  Fjórða þáttaröð-
in um CIA fulltrúana Annie og Auggie 
og samband þeirra bæði innan og utan 
vinnunnar.
00:25 Mistresses
01:10 Outlander
02:10 Major Crimes
02:55 Weeds 
03:25 The Apparition
04:45 Battle Los Angeles 

18:30 Silicon Valley
19:00 The World‘s Strictest Parents
20:00 Suburgatory
20:20 One Born Every Minute
21:10 Justified
21:55 Mental
22:40 Awake
23:25 The Originals
00:05 The 100 
00:50 The World‘s Strictest Parents
01:50 Suburgatory
02:10 One Born Every Minute
02:55 Justified
03:40 Mental 
04:25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

16.15 Sumardagar
16.30 Downton Abbey
17.20 Dótalæknir
17.43 Millý spyr 
      (Miss Questions)
17.50 Sanjay og Craig
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Melissa og Joey  Bandarísk gam-
anþáttaröð. Stjórnmálakonan Mel situr 
uppi með frændsystkini sín, Lennox og 
Ryder, eftir hneyksli í fjölskyldunni og 
ræður Joey til þess að sjá um þau. Aðal-
hlutverk leika Melissa Joan Hart, Joseph 
Lawrence og Nick Robinson.
18.50 Öldin hennar  Örþættir um stóra 
og stefnumarkandi atburði sem tengjast 
sögu íslenskra kvenna og baráttu þeirra 
fyrir samfélagslegu jafnrétti. Leikstjórn: 
Hrafnhildur Gunnarsdóttir. e.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Golfið
20.10 Treystið lækninum 
21.05 Hefnd  
21.45 Hið sæta sumarlífsumarlega 
eftirrétti.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Gárur á vatninu
23.15 Dicte
00.00 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

10:20 Free Willy: Escape From Pi-
rate‘s Cove 
12:00 42 
14:05 Silver Linings Playbook 
16:10 Free Willy: Escape From Pi-
rate‘s Cove 
17:50 42 
19:55 Silver Linings Playbook
22:00 G.I.Joe Retaliation 
23:50 Six Bullets 
01:45 Don‘t Be Afraid of the Dark
03:25 G.I.Joe Retaliation

18:10 Strákarnir  Sveppi, Auddi og 
Pétur halda uppteknum hætti og sprella 
sem aldrei fyrr með óborganlegum upp-
átækjum.
18:35 Friends
19:00 New Girl
19:25 Mike & Molly
19:45 The Big Bang Theory  Áttunda 
þáttaröðin um félagana Leonard og 
Sheldon sem eru afburðasnjallir eðlis-
fræðingar sem vita nákvæmlega hvern-
ig alheimurinn virkar. Hæfileikar þeirra 
nýtast þeim þó ekki í samskiptum við 
annað fólk og allra síst við hitt kynið.
20:10 Veggfóður
20:55 Hamingjan sanna
21:35 Grimm
22:20 Curb Your Enthusiasm
22:55 The Tunnel
23:45 Chuck
00:30 Cold Case
01:10 Veggfóður
01:55 Hamingjan sanna  Íslensk þátta-
röð í umsjá Ásdísar Olsen sem byggð er 
á metsölubókinni Meiri hamingja sem 
hefur slegið í gegn um víða veröld. 
02:35 Grimm
03:20 Curb Your Enthusiasm
03:50 The Tunnel 
04:40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Everybody Loves Raymond 
08:20 Dr. Phil
09:00 The Talk
09:45 Pepsi MAX tónlist
13:35 Cheers
14:00 Dr. Phil
14:40 Benched 
15:05 Gordon Ramsay Ultimate Coo-
kery Course 
15:35 Top Chef 
16:20 Eureka
17:05 America‘s Next Top Model 
17:50 Dr. Phil
18:30 The Talk
19:10 Catfish  Í samskiptum við ókunn-
uga á netinu er oft gott að hafa varann 
á vegna þess að fæstir eru í raun þeir 
sem þeir segjast vera.  
19:55 Kirstie
20:15 Reign 
21:00 Parenthood 
21:45 Nurse Jackie   
22:10 Californication
22:40 Sex & the City   
23:05 Ray Donovan 
23:50 Franklin & Bash 
00:35 The Bridge
01:20 Parenthood 
02:05 Nurse Jackie 
02:30 Californication
03:00 Sex & the City. 
03:25 Pepsi MAX tónlist

07:00 Könnuðurinn Dóra 07:24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 07:45 Doddi 
litli og Eyrnastór 07:55 Sumardalsmyllan 
08:00 Áfram Diego, áfram! 08:24 
Svampur Sveins 08:49 Tommi og 
Jenni 08:55 UKI 09:00 Ofurhundurinn 
Krypto 09:22 Ævintýri Tinna 09:47 
Ævintýraferðin 10:00 Lukku láki 10:25 
Latibær 10:47 Elías 11:00 Könnuðurinn 
Dóra 11:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
11:45 Doddi litli og Eyrnastór 11:55 
Sumardalsmyllan 12:00 Áfram Diego, 
áfram! 12:24 Svampur Sveins 12:49 
Tommi og Jenni 12:55 UKI 13:00 
Ofurhundurinn Krypto 13:22 Ævintýri 
Tinna 13:47 Ævintýraferðin 14:00 Lukku 
láki 14:25 Latibær 14:49 Elías 15:00 
Könnuðurinn Dóra 15:24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 15:45 Doddi litli og Eyrnastór 
15:55 Sumardalsmyllan 16:00 Áfram 
Diego, áfram! 16:24 Svampur Sveins 
16:49 Tommi og Jenni 16:55 UKI 17:00 
Ofurhundurinn Krypto 17:22 Ævintýri 
Tinna 17:47 Ævintýraferðin 18:00 Lukku 
láki 18:25 Latibær 18:49 Elías 19:00 
Paranorman

13:50 KR - FH  
15:40 Borgunarmörkin 2015
16:20 PSG - Barcelona  
18:00 Orkumótið í Eyjum
18:40 Roma - Bayern Munchen  
20:20 Goðsagnir - Tryggvi Guð-
mundsson
21:00 World’s Strongest Man
21:30 Wimbledon Tennis

13:15 Fulham - Liverpool
15:00 Man. City - Tottenham  
16:45 Premier League World
17:15 Man. Utd. - Liverpool
18:55 Manstu
21:05 Goðsagnir - Ingi Björn
21:35 Fulham - Tottenham  
23:15 Man. City - Liverpool

20:00 Hrafnaþing 
20:30 Hrafnaþing 
21:00 Lífæð Íslands 
21:30 Skuggaráðuneytið.

11.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 12.00 
Lífsstíll 12.30 Kíkt í skúrinn 13.00 Úr smiðju 
Páls Steingrímssonar 14.00 Lífsstíll 14.30 Kíkt 
í skúrinn 15.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 
16.00 Lífsstíll 16.30 Kíkt í skúrinn 17.00 Úr 
smiðju Páls Steingrímssonar 18.00 Lífsstíll 
18.30 Kíkt í skúrinn 19.00 Úr smiðju Páls 
Steingrímssonar 20.00 Fólk með Sirrý 21.00 
Atvinnulífið 21.30 Ritstjórarnir 22.00 Fólk með 
Sirrý 23.00 Atvinnulífið 23.30 Ritstjórarnir

08:00 PGA Tour 2015  
11:00 PGA Tour 2015 - Highlights   
11:55 Golfing World 2015    
12:45 Champions Tour Highlights   
13:40 Inside The PGA Tour 2015   
14:05 PGA Tour 2015   
17:05 PGA Tour 2015 
18:00 Golfing World 2015   
18:50 PGA Tour 2015   
23:50 Golfing World

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:40
WHITE COLLAR
Sjötta þáttaröðin um sjarmörinn og svikahrappinn Neil 
Caffrey sem hjálpar lögreglunni að góma aðra svikahrappa 
til þess að komast hjá fangelsisvist sjálfur. 

 | 21:40
BALLERS
Frábærir þættir með Dwayne 
„The Rock“ Johnson í aðalhlut-
verki. Þættirnir fjalla um hóp 
amerískra fótboltaleikara og 
fjölskyldur þeirra.

 | 21:10
THE BRINK
Heimurinn er á barmi þriðju 
heimstyrjaldar og aðeins einn 
maður getur hjálpað 
bandarísku ríkisstjórninni að 
koma í veg fyrir það. 

 | 20:25
EMPIRE
Spennandi þættir um Lucious 
Lyon sem státar af mikilli 
velgengni í tónlistarheiminum 
þegar hann greinist með 
alvarlegan sjúkdóm.

 | 19:00
PÉTUR OG KÖTTURINN 
BRANDUR 2
Skemmtileg teiknimynd um 
Pétur og köttinn hans sem 
heitir Brandur.
 

 | 22:00
G.I. JOE RELATION
Hörkuspennandi mynd með 
Bruce Willis, Dwayne Johnson 
og Channing Tatum í 
aðalhlutverkum.

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

 | 20:20
ONE BORN EVERY MINUTE
Áhugaverðir þættir þar sem 
fylgst er með komu nýrra 
einstaklinga í heiminn.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

NÝ ÞÁTTARÖÐ!



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Þýsk gæði

Á MÚRBÚÐARVERÐI

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
39.990

Hæglokandi 
seta

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappur

CERAVID 
WC kass

Hægloka

LÁTUM FAGMENN 
VINNA VERKIN

Allt fyrir baðherbergið

Guoren hitastýrð blöndunartæki

Málm handföng. 
Rósettur og 
hjámiðjur fylgja.
 

Guoren 1L Hitastýrt 
baðtæki standard 

kr.16.990

Guoren TLY Sturtusett 

kr. 39.990

Guoren-BO Hitastýrt 
tæki með niðurstút 

kr.13.990

Guoren-AL Hitastýrt 
tæki með uppstút 

kr.13.990

Guoren 4F Hitastýrt 
baðtæki Exclusive 

kr.18.990

EN 1111:1997

BOZZ sturtuklefi
 80x80cm

41.990

Rósettur og 
hjámiðjur fylgja. 

Fást einnig í 90x90cm á 
kr. 43.490. Einnig eru  
til rúnnaðir 90x90 klefar 
á kr. 43.990

Sturtustöng og -brúsa fylgja.

Vatnslás og botnventill 
frá McAlpine seldur sér 
á kr. 1.290

s
Skál:

H

Riga salerni með setu  
gólf- eða veggstútur. Kr.

21.990

Sturtusett kr. 

3.990
Ryðfrír barki 
220 cm kr. 

1.190

Sturtuhaus 200 mm kr.   

     4.995

Cisa Layer kr. 

5.590

MIKIÐÚRVAL

Ido Seven D með setu 

49.990  
(frá Finnlandi)

Ido Seven D vegghengt 
m.hæglokandi setu

75.990
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ 
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 

Atli Sveinsson jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar 
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

„Það er bara þannig að allt sem 
konan mín eldar er uppáhalds-
maturinn minn.“
Helgi Hrafn Gunnarsson, alþingismaður

STÆRSTA UFC-KVÖLD ÁRSINS

LAUGARDAGSKVÖLD 11. JÚLÍ

365.is      Sími 1817

Stærsta kvöld ársins í UFC verður laugardaginn 11. júlí þegar viðureign 
Gunnars Nelson og Bandaríkjamannsins Brandon Thatch fer fram í 
MGM Grand Garden Arena í Las Vegas. Báðir töpuðu þeir síðasta 
bardaga og því öruggt að þeir stíga ljóngrimmir inn í hringinn á 
laugardaginn. Sama kvöld fer fram risabardagi á milli Chad Mendes og 
Conor McGregor sem mun ábyggilega ekki vekja minna umtal.

Ekki missa af stærsta bardagakvöldi ársins á Stöð 2 Sport!

GUNNAR NELSON Í UFC

CONOR
McGREGOR 

GEGN

CHAD
MENDES

GUNNAR
NELSON 

GEGN

BRANDON
THATCH

TRYGGÐU 
ÞÉR ÁSKRIFT Í 
SÍMA 1817 EÐA 

Á 365.IS

„Hér vantar kvenfyrirmyndir og 
þess vegna er mikilvægt fyrir 
okkur að keyra á þetta og vera 
sýnilegar fyrirmyndir,“ segir 
kvikmyndagerðarkonan Dögg 
Mósesdóttir, formaður Wift á 
Íslandi, Women In Television, sem 
ásamt kvikmyndagerðarkonunni 
Ásu Helgu Hjörleifsdóttur fer af 
stað með sumarnámskeiðið Stelp-
ur sem skjóta. Um ræðir þriggja 
vikna námskeið í stuttmyndagerð 
fyrir stúlkur á framhaldsskóla-
aldri. 

Er verkefnið tilraun til að tækla 
það ójafna kynjahlutfall sem virð-
ist loða við fagið á frumstigi. 
„Strax á þessum árum eru kvik-
myndaklúbbarnir í framhaldsskól-
unum yfirfullir af strákum og jað-
arsetning stúlkna er þannig mjög 
undirstrikuð. Ætli hlutfall stráka 
í klúbbunum sé ekki yfirleitt í 
kringum níutíu prósent. Þetta end-
urspeglast vel í birtingarmyndum 
kvenna í myndunum sem unnar 
eru af klúbbunum, þar sem kar-
akterar kvenna eru oftar en ekki 
mjög einhliða og stemningin svo-
lítið „Gillz-leg“ ef svo má að orði 
komast,“ segir Dögg.

„Skortur á áhuga á kvik-
myndagerð þegar kemur 
að konum er ekki vanda-
málið, því það hefur sýnt 
sig að um leið og við 
höfum kallað eftir konum 
og búið til rými fyrir 

þær þá koma þær í hrönnum.  Við 
eigum mikið til af hæfileikarík-
um konum á sviði kvikmynda, sem 
eru duglegar við að skrifa hand-
rit og fleira, en einhverra hluta 
vegna festast þau ofan í skúffum,“ 
útskýrir Dögg. 

Segir hún námskeiðið eiga að 
miða að því að stelpurnar átti sig 
á að þeim megi mistakast, þær geti 
prófað og þurfi ekki að vera með 
allt hundrað prósent til að geta 
látið vaða. 

„Námskeiðið er samstarfsverk-
efni WIFT á Íslandi, RIFF og 
Kvikmyndaskóla Íslands. Við horf-
um til stelpna á aldrinum fimmtán 
til tuttugu ára, en RIFF er svo með 
sambærilegt námskeið fyrir stelp-
ur á grunnskólaaldri. Við ætlum 
að kenna stelpunum undirstöðu-
atriðin og munu þær vinna stutt-
myndir sem svo verða allar sýndar 
á RIFF í haust,“ upplýsir Dögg og 
bætir við að þær séu hvattar til að 
segja sögur sínar í gegnum mynd-
irnar, þar sem þær leiti í sinn eigin 
reynsluheim. 

„Með því að skapa vettvang 
fyrir stelpurnar til að vinna 
saman er verið að búa til flöt 

fyrir mikilvæg tengsl sem geta 
reynst stelpunum dýrmæt, 
bæði til lengri og skemmri 
tíma. Að auki geta þær svo 
alltaf leitað til okkar eftir að 
námskeiðum lýkur. Það gæti 
verið að þetta sé upphafið að 
lausninni,“ segir Dögg í lokin. 
Áhugasamar geta skráð sig með 
pósti á netfangið stelpurskjota@

gmail.com. 
 gudrun@frettabladid.is

Stelpur sem skjóta
 
Kvikmyndagerðarkonur taka höndum saman og búa til fl öt fyrir stelpur á fram-
haldsskólaaldri sem vilja þreifa fyrir sér í stuttmyndagerð og rétta við hallann.

SKIPTIR MÁLI AÐ SKAPA FLÖT  Dögg segir ekki skorta áhuga hjá konum á að starfa við kvikmyndabransann, heldur sé skortur 
á tækifærum.  MYND/AÐSEND

ÁSA HELGA HJÖRLEIFS-
DÓTTIR KVIKMYNDA-
GERÐARKONA

Samkvæmt rannsókn Kristínar Atladóttur hagfræðings á hlutfalli kvenna í 
íslenskum kvikmyndum yfir árið 2014 má sjá að karlar fylltu sjötíu og þrjú 
prósent þeirra sem störfuðu í kvikmyndum og því aðeins tuttugu og sjö 
prósent sem heyra undir konur. Einnig kom í ljós í sömu rannsókn að mikil 
kynjaskipting er innan bransans og konur langtum líklegri til að sinna 
störfum tengdum búningum og sminki. 

➜ Augljós kynjaskipting

Félagarnir Egill Fannar Halldórsson 
og Daníel Andri Pétursson byrjuðu 
með Facebook-hópinn „Matartips!“ 
fyrir mánuði. 

Nú þegar eru komnir 1.200 meðlim-
ir í hópinn og hann stækkar ört með 
hverjum deginum. „Þetta er ábyggi-
lega næstmest spennandi grúppan 
á Facebook á eftir Beauty Tips. Við 
byrjuðum á þessu af því okkur finnst 
gaman að fara út að borða og prófa 
nýja staði. Þetta er auðveldara og 
skemmtilegra en að gefa einkunn á 
TripAdvisor. Í hópnum kemur saman 

fólk sem vill deila reynslu sinni og 
finna nýja staði eða rétti til þess að 
prufa,“ segir Egill. 

Þegar mynd er deilt inn á síðuna er 
mikilvægt að hún sé smekklega tekin 
og að henni sé gefin sanngjörn ein-
kunn. 

„Þetta er auðvitað skemmtilegast 
fyrir veitingastaðina sem fá góða 
umfjöllun en hafa ekki mikinn pen-
ing til þess að auglýsa eða vera áber-
andi. Ég hef rekist á fullt af stöðum 
sem ég var búinn að gleyma eða vissi 
einfaldlega ekki að væru til.“

Umræðan á síðunni er yfirleitt 
jákvæð en það koma þó lélegar 
umsagnir inn á milli. 

„Það er einn staður sem hefur verið 
krossfestur á síðunni sem er ekkert 
nema gott fyrir neytendur. Síðan 
snýst um að fólk sé hreinskilið og segi 
frá reynslu sinni,“ segir Egill.

„Við skiptum okkur lítið af síðunni 
nema til að leyfa fólki að komast í 
hópinn og auðvitað deilum við sjálfir 
matnum sem við fáum. Þetta er mjög 
skemmtilegt samfélag sem öllum er 
velkomið að taka þátt í.“ - gj

Auðveldara að fi nna nýja veitingastaði
Facebook-hópurinn Matartips! var búinn til á dögunum og viðbrögðin láta ekki á sér standa.

MATARTIPS  Það eru allir velkomnir í 
hópinn sem fer ört vaxandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



GÁMA-GGÁMA
     SALA

AÐEINS Í NOKKRA DAGA!
FULLUR GÁMUR AF MONGOOSE HJÓLUM

SEM VIÐ ÞURFUM AÐ LOSNA VIÐ - STRAX!

              SÖLUMENN OKKAR VERÐA Í SAMNINGSSTUÐI!

FYRSTURKEMURFYRSTURFÆR!

ALLT AÐ
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Íslensk rappmenning er í mikl-
um vexti. Um þá staðreynd 

verður ekki deilt. Sjálfur tók ég 
þátt í rappbylgjunni sem tröll-
reið íslensku tónlistarlífi skömmu 
eftir aldamót. Því þykir mér sér-
staklega gaman að sjá unga menn 
og konur taka listformið í nýjar 
hæðir. Fara með það í nýjar áttir 
og auðga íslenskt menningarlíf.

HÉR áður fyrr varð maður fyrir 
skotum frá ákveðnum týpum 
sem vildu gera lítið úr rappinu. 
Töldu rappmenninguna snúast 
um að herma eftir því sem væri 
að gerast í Bandaríkjunum. Að 
sjálfsögðu urðu íslenskir rapp-
arar fyrir áhrifum frá stærstu 
stjörnum stefnunnar. En í dag 
hefur íslenska rappmenningin þró-
ast á sinn eigin hátt og varpar oft 
ljósi á kima samfélagsins sem fáir 
þekkja og skilja. 

EF ég væri beðinn um að lýsa 
íslenskri rappmenningu í örfá-
um orðum myndi ég vitna í texta 
rapparans Arnars Freys Frosta-
sonar, rappara í sveitinni Úlfur 
Úlfur: „„Self made“ braskari með 
ættir að rekja til bænda/ „beilaði“ 
því „homie“ ég var fæddur til að 
„grænda“.“ Setningin fangar svo 
margt og stendur svo falleg með 
enskuslettunum. Nánast dulkóðuð 
og gerir ráð fyrir ákveðnum lág-
marksskilningi á dægurmenningu 
og ensku.

ÞAÐ fallega við menninguna er 
að hún er í stöðugri þróun. Hún 
endurspeglar mannlífið hverju 
sinni. Ég er því viss um að mann-
fræðingar framtíðarinnar munu 
skoða rappmenninguna um allan 
heim gaumgæfilega og komast 
að ýmsu sem ekki væri hægt að 
læra annars staðar. Rappformið 
er nefnilega tiltölulega einfalt. 
Tónlistin er oftast samin í tölvu 
og auðveldar það alla vinnslu við 
lögin. Þannig geta rapparar gefið 
út mikið af efni án þess að kosta 
miklu til. Þetta gefur öllum rödd, 
sem eykur á fegurð listformsins.

VONANDI mun rappið fá þann 
sess sem það á skilið í íslensku 
tónlistarlífi og fá sinn eigin flokk 
á stærstu verðlaunahátíðum lands-
ins. Það er í raun löngu tímabært, 
því margir af vinsælustu tónlist-
armönnum landsins eru rapparar.

Íslenska rappið 
í blóma

BAKÞANKAR 
Kjartans Atla

Kjartanssonar


	FB048s_P001K.indd
	FB048s_P002K.indd
	FB048s_P003K.indd
	FB048s_P004K.indd
	FB048s_P005K.indd
	FB048s_P006K.indd
	FB048s_P007K.indd
	FB048s_P008K.indd
	FB048s_P009K.indd
	FB048s_P010K.indd
	FB048s_P010K.indd
	FB048s_P012K.indd
	FB048s_P013K.indd
	FB048s_P014K.indd
	FB048s_P015K.indd
	FB048s_P016K.indd
	FB048s_P017K.indd
	FB048s_P018K.indd
	FB048s_P019K.indd
	FB048s_P020K.indd
	FB048s_P021K.indd
	FB048s_P022K.indd
	FB048s_P023K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P024K.indd
	FB048s_P026K.indd
	FB048s_P027K.indd
	FB048s_P028K.indd
	FB048s_P029K.indd
	FB048s_P030K.indd
	FB048s_P031K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P032K.indd
	FB048s_P035K.indd
	FB048s_P036K.indd
	FB048s_P037K.indd
	FB048s_P038K.indd
	FB048s_P039K.indd
	FB048s_P040K.indd
	FB048s_P041K.indd
	FB048s_P042K.indd
	FB048s_P043K.indd
	FB048s_P044K.indd
	FB048s_P045K.indd
	FB048s_P046K.indd
	FB048s_P047K.indd
	FB048s_P048K.indd

