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ER MIKLU BETRIÞórunn Maggý hefur tekið Arctic Star sæ-bjúgnahylkin í nokkurn tíma og fann strax mun. Hún er nú laus við lið-verki sem plöguðu hana. MYND/GVA

FÉKK HEI

Áhrifin koma frá náttúrunniRagnheiður Hrafnkelsdóttir hönnuður býr á Höfn í Horna-firði og hannar sína eigin línu með innblástur frá náttúrunni.SÍÐA 2

Í glæsivagni
Karlotta Elísabet Díana kom akandi í rúmlega 50 ára gömlum barnavagni til skírnar sinnar.  Vagninn á sér langa sögu.SÍÐA 4
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LÍFIÐ Bjóða upp á sögu-
frægasta partí Íslandssög-
unnar í Dúfnahólum 10. 34

SPORT Faðir Gunnars Nel-
son segir hann eiga erfiðan 
bardaga fyrir höndum. 40
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SKOÐUN Halldór Þorsteins-
son vill fækka þingmönnum 
og sendiráðum. 21

MENNING Listahátíðin 
Cycle lætur reyna á mörk 
tónlistar og myndlistar. 28

DÓMSMÁL Illugi Gunnarsson 
menntamálaráðherra hefur skilað 
umsögn til ríkislögmanns og tjáð 
honum að hann vilji ekki áfrýja 
dómi í máli Snædísar Ránar Hjart-
ardóttur sem stefndi íslenska rík-
inu fyrir að veita henni ekki þá 
túlkaþjónustu sem hún þarf.

„Ég byggi mína afstöðu á því að 
það sé óumdeilt að þarna skorti 
reglur og hafi gert um árabil,“ 
segir Illugi. Það er stjórnarskrár-
varinn réttur almennings sem á 
við fötlun eða veikindi að stríða 
að ákveðin lágmarksþjónusta sé 
endurgjaldslaus.

„Þessi lágmarksþjónusta hefur 
ekki verið skilgreind en það þarf 

að leggja aukið afl í að leiða slíkar 
reglur fram. Það þarf að forgangs-
raða þjónustunni,“ segir Illugi.

Menntamálaráðuneytið lagði 
sex milljóna króna aukaframlag í 
túlkasjóð á ári, áður en dómurinn 
féll. Illugi segir upphæðina eiga að 
duga til þess að túlkasjóður geti 
sinnt verkefnum sínum og byggir 
þá upphæð á mati Valgerðar Stef-
ánsdóttur, forstöðumanns Sam-
skiptamiðstöðvar heyrnarlausra 
og heyrnarskertra.

Héraðsdómur sagði ríkið hafa 
brotið gegn Snædísi þegar henni 
var gert að greiða fyrir túlka-
þjónustu úr eigin vasa, alls um 50 
þúsund krónur. Var ríkinu gert að 

endurgreiða henni og að auki 500 
þúsund krónur í miskabætur.

Það er ríkislögmaður sem 
ákveður hvort áfrýjað verði til 
Hæstaréttar, eftir umsagnir fjár-
mála- og heilbrigðisráðuneyta. -ósk

Ráðherrann vill ekki 
áfrýja í túlkamálinu
Menntamálaráðherra mælir ekki með því að áfrýja máli þar sem ríkið var dæmt 
til að greiða fatlaðri stúlku miskabætur og útlagðan kostnað við túlkaþjónustu.

FÓLK Keppnin Ungfrú Ísland fer 
fram þann 5. september í Hörpu. 
Búið er að velja tuttugu og fjórar 
stúlkur sem munu taka þátt og er 
undirbúningur hafinn.

„Stúlkurnar eru allar stórglæsi-
legar, jafnt að innan sem utan,“ 
segir Fanney Ingvarsdóttir, sem 
hefur yfirumsjón með keppninni.

Keppnin er nú endurvakin eftir 
tveggja ára hlé. Eigendur hennar 
eru hjónin Hafdís Jónsdóttir og 
Björn Leifsson, oftast kennd við 
World Class. - kak / sjá síðu 36

Ungfrú Ísland í september:

Stúlkurnar 
kynntar til leiks

GLÆSILEGAR  Það var mikil fegurð á 
æfingu fyrir Ungfrú Ísland. 

  Þessi 
lágmarks-

þjónusta 
hefur ekki 
verið skil-

greind.
Illugi Gunnarsson, 

menntamálaráðherra

NEYTENDUR „Þeir kjarasamning-
ar sem undirritaðir voru fyrir 
skömmu fara talsvert út fyrir það 
svigrúm sem er til launahækk-
ana og því er hætt við því að af 
þeim hljótist áhrif á verðbólg-
una,“ segir Þorsteinn Víglunds-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins. Margir birgjar 
hafa hækkað verð hjá sér að und-
anförnu og vísa í nýja kjarasamn-
inga, hækkun á flutningskostnaði 
og hækkandi rafmagnsverð.

„Menn eru að bera fyrir sig 
kjarasamninga og það var svo 
sem fyrirséð og spáð að kjara-
samningarnir myndu hafa áhrif á 
vöruverð,“ segir Þuríður Hjartar-
dóttir, framkvæmdastjóri Neyt-
endasamtakanna.

„Við spáum því að það verði 
meiri breytingar á verðbólgunni 
sem þá hefur áhrif á vöruverð og 
verðtryggð lán heimilanna. Þann-
ig mun þetta vinda upp á sig og 
launahækkanir bíta í skottið á 
sér,“ segir Þuríður.

Þorsteinn segist vona að fyrir-

tæki bregðist við á annan hátt en 
með verðhækkunum. „Til þess að 
verðlag sé stöðugt verða kjara-
samningar að vera ábyrgir og 
unnir innan þess svigrúms sem er 
til launabreytinga. Þessir samn-
ingar voru það ekki,“ segir Þor-
steinn Víglundsson.  - sa / sjá síðu 6

Æ fleiri birgjar hækka vöruverð og vísa í nýja kjarasamninga á vinnumarkaði:

Kauphækkanir bíta í skottið á sér
   Til þess 

að verðlag sé 
stöðugt verða 

kjarasamn-
ingar að vera 

ábyrgir.
Þorsteinn Víglundsson, framkvæmda-

stjóri Samtaka atvinnulífsins

  Við 
spáum því að 

það verði 
meiri breyt-

ingar á 
verðbólgunni.  

Þuríður Hjartardóttir, framkvæmda-
stjóri Neytendasamtakanna

Mútaði þingmanni
Silvio Berlusconi, fyrrverandi 
forsætisráðherra Ítalíu, var í gær 
dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir 
að múta þingmanni en sleppur við 
fangelsisvist vegna fyrningar. 4
Nýtt app fyrir leigubíla  Snjallforrit 
leigubílastöðvarinnar Taxi Service er 
sagt bjóða allt sem Uber-hugbúnaður-
inn hefur. 4
Brást björgunarbúnaður?  Yfirvöld 
rannsaka hvort björgunarbúnaður um 
borð í Jóni Hákoni BA-60 hafi virkað 
sem skyldi þegar báturinn sökk í gær 
og einn skipverji lést. 8

Þarft þriggja vikna frí  Norskur 
prófessor segir marga ekki fá næga 
hvíld skipti þeir fríinu of mikið niður. 
Þrjár heilar vikur þurfi til að losna við 
stressið. 12

ÁTÖK Í ÖSKJUHLÍÐ  Fjöldi manns tók þátt í svokölluðu Moon Race-hlaupi í Nauthólsvík og Öskjuhlíð í gærkvöldi og spreytti sig á frumlegum þrautum. Keppt var til 
styrktar Team Crossfi t Reykjavík sem er á leið á heimsleika í Los Angeles. FRÉTTABLAÐÐ/ERNIR
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FORNLEIFAR Fornleifauppgröftur hefur leitt í ljós skálabyggingu sem 
hugsanlega er frá landnámstíma.

„Við vorum sem sagt að byrja að grafa fyrr í sumar þar sem þarna á 
að rísa hótel,“ segir Lísabet Guðmundsdóttir fornleifafræðingur. 

„Við vissum af rituðum heimildum að þarna var bær kallaður Lækj-
arkot sem var reistur árið 1799. Hann var síðan rifinn árið 1887 og 
timburhús var byggt í staðinn. Markmið rannsóknarinnar var í raun 
að kanna húsin tvö en svo kemur í ljós að það er þarna eldri bygging 
undir,“ segir hún. 

„Við áttum ekki von á þessu. Við vissum að það var þarna eldri 
byggð við Aðalstræti og á Alþingisreitnum. Þar var aðalbyggðakjarn-
inn á þessum tíma en þessi fundur bætir við söguna.“  - srs

Fornleifafræðingar fundu landnámsskála við uppgröft:

Óvæntur fundur við Lækjargötu

SKÁLI KEMUR Í LJÓS  Uppgröftur hefur staðið síðan í maí. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Norðangjóla og dálítil úrkoma N- og 
A-lands og svalt í veðri en bjartviðri 
suðvestan til á landinu og hiti þar 10 
til 15 stig. Aftur kalt í veðri aðfaranótt 
föstudagsins.

GRIKKLAND Alexis Tsipras, for-
sætisráðherra Grikklands, lof-
aði Evrópuþinginu í gær að 
Grikkir myndu skila ítarleg-
um tillögum um breytingar á 
ríkisrekstri á fimmtudag. Til-
lögurnar eru forsenda þess að 
viðræður um samning um nýja 
neyðaraðstoð fyrir Grikkland 
geti hafist.

Jean-Claude Juncker sagði á 
blaðamannafundi í fyrradag að 
loknum leiðtogafundi evruríkj-
anna að tillögurnar yrðu að ber-

ast fyrir föstudagsmorgun. Ang-
ela Merkel, kanslari Þýskalands, 
óskaði eftir að fá þær á fimmtu-
dag svo hægt væri að bera þær 
undir þýska þingið.

„Í staðinn fyrir að halda þjóð-
aratkvæðagreiðslu hafa önnur 
sambandsríki sætt sig við breyt-
ingar á ríkisrekstri, annað en 
Grikkland. Ráðuneyti þitt hefur 
verið hamfarakennt,“ sagði 
Manfred Weber, leiðtogi íhalds-
manna á þinginu, og vísaði til 
þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem 

gríska þjóðin hafnaði kröfum 
lánardrottna Grikkja um breyt-
ingar fyrr í mánuðinum.

Leiðtogi frjálslyndra demó-
krata á þinginu, Guy Verhof-
stadt, sagði að Grikkir þyrftu að 
koma með ítarlega áætlun, ekki 
bara hugmyndir. 

Nigel Farage, leiðtogi flokks 
andstæðinga Evrópusambands-
ins, hvatti Tsipras til að segja 
skilið við evruna alfarið þar sem 
verkefnið hefði mistekist.  - þea

Alexis Tsipras ávarpaði Evrópuþingið í gær og uppskar misjöfn viðbrögð evrópsku þingmannanna:

Grikkir lofa að skila tillögum á fimmtudag

LOFORÐ  Alexis Tsipras lofaði Evrópu-
sambandinu að koma með þær tillögur 
sem af honum er krafist á fimmtudag-
inn.  NORDICPHOTOS/GETTY

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur lagt hald á 
meira af kókaíni það sem af er ári 
en samanlagt árin 2013 og 2014. Þau 
ár var haldlagning kókaíns í algjöru 
lágmarki. 

„Eitt mál getur skekkt allt. En við 
erum að vinna mikið og það skýrir 
árangurinn,“ segir Aldís Hilmars-
dóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
fíkniefnabrotadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu. Vísar Aldís 
þar til þess að kókaín fannst í gámi 
við Sundahöfn í júní síðastliðnum. 

Tölurnar sem Fréttablaðið miðar 
við eru frá lögreglunni á höfuðborg-
arsvæðinu. Tollverðir á Keflavík-
urflugvelli hafa þó fundið töluvert 
magn af kókaíni. Tvær franskar 
stúlkur um tvítugt sitja nú í gæslu-
varðhaldi á Akureyri fyrir að 
smygla inn fjögur hundruð grömm-
um af kókaíni og hollenskar mæðg-
ur voru handteknar í byrjun apríl í 
vor. Þær höfðu um tuttugu kíló af 
fíkniefnum meðferðis, þar á meðal 
kókaín. 

Samkvæmt upplýsingum frá SÁÁ 
fer grammið af kókaíni nú á tæpar 
átján þúsund krónur. Fjögur hund-
ruð grömm af efninu myndu því 
skila gróða upp á rúmar sjö millj-
ónir króna. Þá eru ekki teknar með 
í reikninginn aðferðir til að drýgja 
efnið og þynna það, sem myndi skila 
enn meiri hagnaði. 

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
á Vogi, segir að þar á bæ hafi enn 
ekki skilað sér til meðferðar aukinn 
fjöldi kókaínfíkla. 

„Það getur verið að menn séu 
farnir að hugsa sér til hreyfings og 
flytja meira inn. Lögreglan getur 
verið að haldleggja núna, sem getur 
bent til þess að við eigum von á 

aukningu [til okkar] í framtíðinni,“ 
segir Þórarinn.

Hann segir að í Evrópu blandist 
kókaínneysla mikið annarri vímu-
efnaneyslu en þó sé eitthvað um að 
fólk sem hafi meira á milli handanna 
ánetjist efninu þar sem það er mun 
dýrara en annað á markaðnum.

„Við fengum svoleiðis fólk fyrir 
hrun en það er mun minna núna. 
Þessi mýta um að maður geti notað 
kókaín lengi og verið ríkur, hún er 
dálítið þvæld. Yfirleitt þegar maður 
er orðinn fíkinn í kókaín er vinnan 
fljót að fara og peningarnir og flest 
sem maður er að gera.“  
 snaeros@frettabladid.is

Meira af kókaíni í 
ár en tvö síðustu ár
Kókaínfíklum hefur ekki fjölgað í meðferð hjá SÁÁ þó að hald hafi verið lagt á 
meira magn af fíkniefninu. Neysla á kókaíni dróst saman eftir efnahagshrunið 
2008. Yfirlæknir segir þetta geti þýtt fleiri fíkla í meðferð innan tíðar. 

MÝTUR  Þórarinn Tyrfingsson segir að fljótt fjari undan hjá fólki sem er fíkið í 
kókaín. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

skv. upplýsingum frá lögreglu 

2013 2014 2015*

830 gr
980 gr

2.280 gr

*1. jan.-29. júní

➜ Haldlagt kókaín 
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Alicante
Flugsæti aðra leið með sköttum.

 Frá kr. 17.900
STJÓRNMÁL  „Ég lít svo á að könn-
unin sé enn ein vísbendingin til 
okkar um að við þurfum að taka 
okkur saman í andlitinu,“ segir 
Katrín Júlíusdóttir, varaformað-
ur Samfylkingarinnar, um nýja 
könnun MMR. Samfylkingin hefur 
aldrei mælst með minna fylgi.

Katrín bendir á að nýlega hafi 
formaður verið kosinn í Samfylk-
ingunni. „Það þurfa allir að skoða 
sína stöðu. Það er ekkert bara for-
maðurinn. Við þurfum að fara 
vandlega yfir þetta í sameiningu, 
öll. Af hverju við séum ekki að ná 
betri árangri en þetta.“

VG mælist þriðji stærsti flokk-
urinn samkvæmt könnuninni. 
Katrín Jakobsdóttir, formaður 
Vinstri grænna, segist taka tölum 
könnunarinnar með fyrirvara. 
Lítil breyting hafi verið á fylgi 
flokksins síðastliðin tvö ár þrátt 

fyrir að vera þriðji stærstur nú. 
„Við gleðjumst yfir því að þokast 
aðeins upp á við. Með þeim fyrir-
vara þó að við erum búin að vera 
mjög stabíl í tvö ár, í kringum níu 
til ellefu prósent.“ 

Samkvæmt könnuninni eru 
Píratar stærstir með 33,2 prósent, 
Sjálfstæðisflokkurinn næstur með 
23,8 prósent. Þá eru Vinstri græn 
með 12,0 prósent, Framsóknar-
flokkurinn með 10,6 prósent og 
Samfylkingin með 9,3 prósent. 
Björt framtíð rekur lestina með 
5,6 prósent.   - snæ

Varaformaður Samfylkingar harðorður eftir útreið í skoðanakönnun MMR:

Tökum okkur saman í andlitinu
  Það þurfa allir að 

skoða sína stöðu. Ekki 
bara formaðurinn.

Katrín Júlíusdóttir

HLJÓMGRUNNUR  Katrín segir ljóst að 
Samfylkingin nái ekki til þjóðarinnar 
eins og staðan er í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana. Gildir til 15. júní meðan birgðir endast.
Tilboð gildir ekki af vörum merktum “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar„ og tilboðsvörum. 

HLUTI AF BYGMA

GARÐPLÖNTU
ÚTSALA

Sumarblóm 20%
Trjáplöntur  50%
Matjurtir 50%
Fjölærar plöntur 50%

20-50% 
afsláttur

30% afsláttur af garðhúsgögnum

20% afsláttur 
af reiðhjólum 
og fylgihlutum
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LEIÐRÉTT Rangt var farið með í 
blaðinu í fyrradag þegar orrustuflugvél 
rússneska hersins var sögð hafa varpað 
sprengju á Bagdhad. Hið rétta er að þar 
var á ferðinni íraski herinn en flugvélin 
sjálf mun vera af rússneskum uppruna.

BANDARÍKIN Rússland hefur beitt 
neitunarvaldi sínu í öryggisráði 
Sameinuðu þjóðanna vegna álykt-
unar sem kallar fjöldamorðin í 
Srebrenica í Bosníu þjóðarmorð. 

Fjögur önnur ríki greiddu 
atkvæði með ályktuninni.

Vitaly Churkin, fastafulltrúi 
Rússa hjá Sameinuðu þjóðunum, 
segir að tillagan sé ekki upp-
byggjandi.

Árið 1995 myrtu bosníu-serb-
neskir hermenn um 8.000 mús-
lima í Srebrenica.  - srs

Rússar beita neitunarvaldi:

Orðalagið ekki 
uppbyggjandi

ÖRYGGISRÁÐIÐ  Árið 1995 voru um 
8.000 múslimar drepnir í Srebrenica. 

Páll, vantar fleiri punga í 
fangelsin?
„150 pungar ættu að duga.“
Á því ber að netpungum sé smyglað inn í 
fangelsi. Páll Winkel fangelsismálastjóri segir 
að opna þurfi fyrir netnotkun fanga. Um 150 
karlar eru vistaðir í íslenskum fangelsum. 

SAMGÖNGUR „Stöðvargjöld eru 
töluvert lægri hjá okkur en hjá 
Hreyfli og Bifreiðastöð Reykja-
víkur og munum við því bjóða 
upp á ódýrari þjónustu,“ segir 
Daði Hreinsson, framkvæmda-
stjóri leigubílastöðvarinnar Taxi 
Service ehf., um nýja þjónustu á 
leigubílamarkaði á Íslandi. 

Um er að ræða nýtt snjallforrit 
eða app sem svipar til leigubíla-
þjónustu nýsköpunarfyrirtækis-
ins Uber. 

„Það er allt að verða klárt og 
við hefjum starfsemi á næstu 
dögum,“ segir Daði. 

Í vikunni greindi Fréttablað-
ið frá því að Ólöf Nordal innan-
ríkisráðherra vildi auka frelsi á 
leigubílamarkaði. Hún er hrifin 
af leigubílaþjónustu Uber. 

Samkvæmt Samgöngustofu 
hefur engin beiðni borist frá 
Uber um að hefja þjónustu hér 
á landi, en fyrirtækið tilkynnti 
í byrjun árs að nægilega marg-
ar undirskriftir hefðu safnast til 
þess að fyrirtækið myndi hefja 
starfsemi hér á landi.

Að sögn Daða hefur Taxi Ser-
vice unnið í forritinu í samstarfi 
við Drivr, danskt hugbúnaðar-
fyrirtæki. 

Búnaðurinn býður upp á alla 
þá þætti sem Uber-hugbúnað-
urinn inniheldur, meðal annars 
leiðarkort sem sýnir strax stað-
setningu leigubílsins og hvenær 
hans er að vænta. Þá birtist nafn 
og mynd af bílstjóranum, sem 
samþykkt hefur pöntunina, á 
símanum, auk þess sem áætlað-
ur kostnaður er gefinn upp. 

Í lok ferðar greiðir notand-
inn fyrir ferðina með símanum 
sínum og gefur bílstjóranum 

einkunn, allt eftir ánægju með 
þjónustuna. „Það sem gerir Taxi 
Service ódýrara eru lág stöðv-
argjöld. Einnig sér forritið um 
pantanir og þannig spörum við 
í starfsmannahaldi,“ segir Daði. 

„Ólíkt Uber, þar sem hver og 
einn getur boðið fram þjónustu 
sína án trygginga fyrir farþeg-
ann, mun Taxi Service eingöngu 
hafa ökumenn með leyfi. Að auki 
vinna allir ökumenn eftir siða-
reglum sem fyrirtækið hefur sett 
sér í þágu neytenda,“ segir Daði 
og bætir við að starfsemin upp-
fylli öll skilyrði laga. 

„Fylgst verður með gæðum 
þjónustunnar sem ekki hefur 
verið hægt að gera áður hér á 
landi. Ef bílstjórinn fær ekki 
góða einkunn fæ ég allar upplýs-
ingar um það beint til mín. Ef það 
kemur fyrir í nokkur skipti verð-
ur samstarfi við hann hætt.“

Sæmundur Kristján Sigur-
laugsson, framkvæmdastjóri 
Hreyfils, segist ekki hafa áhyggj-
ur af samkeppni. 

„Við sitjum nú ekki auðum 
höndum hér og það kemur út app 
frá okkur á næstunni. Appið er 

mjög flott og þú sérð staðsetn-
ingu leigubílsins sem er á leið-
inni til þín,“ segir Sæmundur og 
bætir að hann skilji þó ekki hvers 
vegna innanríkisráðherra vilji 
gera leigubílamarkaðinn frjáls-
ari. „Í dag eru engar breyttar 
forsendur sem gefa tilefni til að 
slaka á reglunum. Þessi fagstétt 
er að standa sig mjög vel og því 
er engin ástæða til þess að fara 
að breyta núverandi kerfi sem er 
í alla staði til fyrirmyndar.“

  nadine@frettabladid.is

Íslensk leigubílastöð tekur 
forrit svipað Uber í notkun
Nýtt snjallforrit leigubílastöðvarinnar Taxi Service fer í loftið á næstu dögum. Forritið býður upp á alla þætti 
sem Uber-hugbúnaðurinn inniheldur. Framkvæmdastjóri Hreyfils hefur ekki áhyggjur af samkeppni. 

SKJÁSKOT AF APPINU  MYND/DAÐI

DAÐI HREINSSON  Ólíkt Uber munu eingöngu leyfisskyldir ökumenn aka fyrir Taxi 
Service. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Ef bílstjórinn fær 
ekki góða einkunn fæ ég 
allar upplýsingar um það 

beint til mín. Ef það 
kemur fyrir í einhver 

skipti verður samstarfi við 
hann hætt.
Daði Hreinsson, 

framkvæmdastjóri Taxi Service ehf.

STJÓRNMÁL Eygló Harðardóttir, félags- og hús-
næðismálaráðherra, lýsir vonbrigðum með að 
ekki hafi tekist að ljúka afgreiðslu frumvarpa 
um húsnæðismál á nýliðnu þingi. „Ég hefði auð-
vitað kosið, líkt og allir ráðherrar og þing-
menn, að sjá meiri skilvirkni í afgreiðslu mála á 
nýloknu þingi,“ segir Eygló.

Til að liðka fyrir kjarasamningum á almenn-
um vinnumarkaði kynnti ríkisstjórnin aðgerða-
áætlun sem m.a. fólst í að byggja 2.300 félags-
legar íbúðir á árunum 2016-2019. Samkvæmt 
samkomulaginu þarf að byggja á milli 500-600 
félagslegar íbúðir á næsta ári. 

„Vonandi verða sem flestar íbúðir byggðar 

í nýju félagslegu kerfi innan rammans,“ segir 
hún. 

Þá segir Eygló að til standi að leggja fram 
frumvarp um stofnframlög til byggingar félags-
legra íbúða á haustþingi og afgreiða fyrir ára-
mót líkt og önnur frumvörp um húsnæðismál.

Félagsmálaráðherra segir að frumvarp um 
húsnæðisbætur, sem lagt var fram á vor-
þingi, sé nú í umsagnarferli hjá velferðarnefnd 
Alþingis. „Þegar ábendingar velferðarnefndar 
liggja fyrir um frumvarpið mun samráðshópur-
inn fara yfir þær athugasemdir og skoða hvort 
og þá hvaða breytingar er nauðsynlegt að gera 
áður en það verður lagt aftur fram.“  - ih

Eygló Harðardóttir segir að hún hefði viljað sjá skjótari afgreiðslu húsnæðismála á nýloknu þingi: 

Húsnæðisfrumvörp afgreidd fyrir áramót

FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA  Eygló Harðardóttir vonast 
til að áætlanir ríkisstjórnarinnar í byggingu félagslegra 
íbúða standist. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍTALÍA Dómstóll í borginni Napólí 
á Ítalíu dæmdi í gær fyrrverandi 
forsætisráðherra landsins, Silvio 
Berlusconi, í þriggja ára fangelsi 
fyrir spillingu. Fyrningarfrestur 
verður þó til þess að Berlusconi 
mun ekki sitja af sér dóminn.

Það þykir sannað að Berlusc-
oni hafi mútað þingmanninum 
Sergio De Gregorio  úr vinstri-
blokk ítalskra stjórnmála til að 
veikja andstæðing Berluscon-
is, þáverandi forsætisráðherra 
Romano Prodi. 

Honum er gert að hafa greitt 
þingmanninum þrjár milljón-
ir evra á árunum 2006 til 2008. 
Sjálfur hefur Berlusconi alltaf 
neitað ásökununum. 

Berlusconi lauk nýlega sam-
félagsþjónustu sem hann var 
dæmdur til vegna skattsvika í 
tengslum við fjölmiðlaveldi sitt. 

Áður hefur hann staðið í mála-
ferlum vegna ásakana á hendur 
honum um að stunda kynlíf með 

vændiskonum undir lögaldri. 
Hann var sýknaður af þeim ásök-
unum á efri dómstigum.  - snæ

Ekkert lát er á málaferlum gegn stjórnmálamanninum og fjölmiðlarisanum:

Berlusconi mútaði þingmanni

SVALUR  Silvio Berlusconi er þekktur fyrir að vera mikill glaumgosi og lifa hátt.  
 NORDICPHOTOSAFP

FÓLK Ungmennaráð UN Women 
heldur zumba-veislu á Klambra-
túni næstkomandi laugardag.

Markmiðið með veislunni er að 
ögra ofbeldi og ófriði með ham-
ingju. 

Ungmennaráðið hefur fengið 
til sín sjö danskennara sem sjá til 
þess að allir skemmti sér vel.

Allur ágóði þátttökugjaldsins 
rennur til verkefna UN Women 
og veitir þannig konum og stúlk-
um úti í fátækustu löndum heims 
byr undir báða vængi.  - ngy

SPURNING DAGSINS

Ögra ofbeldi með hamingju:

Dansað til góðs 
á Klambratúni



Hyundai Santa Fe, d sil sj lfskiptur - verð fr  6.990.000 kr.

www.hyundai.is

Kaupt ni 1 / Beint  m ti IKEA / 575 1200

GE B lar 
Reykjanesbæ 
www.gebilar.is
420 0400

B lasalan B l s
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

B lasala Akureyrar
Akureyri
www.bilaka.is
461 2533

B laverkstæði Austurl.
Egilsst ðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

Hyundai Santa Fe er einn glæsilegasti b llinn  Hyundai fj lskyldunni. 2,2 l tra, 197 hestafla d silv lin 
 Santa Fe sj lfskiptum notar einungis 6,7 l/100 km  bl nduðum akstri. Staðalb naður  Santa Fe er 
glæsilegur, fullkomið fj rhj ladrif með læsingu  miðdrifi, sp lv rn, HAC brekkuhj lp, LED kastarar 
 framstuðara og handfrj ls s mab naður auk AUX og USB tengim guleika við hlj mtæki.

Við bj ðum þ r að reynsluaka n jum Hyundai Santa Fe og upplifa af eigin raun af hverju
Hyundai b lar koma alltaf fram rskarandi vel t  gæðak nnunum.

Hyundai Santa Fe

5 ra byrgð
takmarkaður akstur
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SLYS Átta hafa látist í umferðinni 
í ár samanborið við þrjú bana-
slys þar sem fjórir einstaklingar 
létu lífið árið áður, sem var met 
síðustu áratugina. 243 banaslys 
hafa orðið í umferðinni frá alda-
mótum. 

Banaslysum í umferðinni hefur 
fækkað tölfræðilega frá alda-
mótum og árið 2014 létust aðeins 
fjórir í umferðinni. Fara þarf 
aftur til ársins 1936 til að finna 
færri banaslys í umferðinni. 

í Skýrslu Samgöngustofu um 

umferðarslys á árinu 2014 segir 
að í alþjóðlegum samanburði 
útleggist árangur Íslands í fyrra 
sem 12 látnir fyrir hverja millj-
ón íbúa. Með því séu Íslend-
ingar komnir mjög framarlega 
í umferðaröryggi í heiminum. 
Þær þjóðir sem standi sig best, 
Norður löndin, Bretland og 
 Holland, séu með 30 banaslys á 
hverja milljón íbúa. 

Þórhildur Elínardóttir, upp-
lýsingafulltrúi Samgöngustofu, 
segir vissulega ánægjulegt að 

banaslysum hafi fækkað á síðustu 
árum en áfram verði að horfast 
í augu við það að sum svæði séu 
hættulegri en önnur í íslensku 
vegakerfi. Einnig verði að fara 
varlega í að skoða eitt ár sérstak-
lega því eitt dauðsfall til eða frá 
breyti miklu þar sem við erum 
það fámenn. „Hins vegar segir 
það ekki alla söguna að bana-
slysum sé að fækka. Það gæti þá 
þýtt að fleiri slasist alvarlega. 
Því skiptir máli að rýna í heildar-
myndina,“ segir Þórhildur.  - sa

Banaslysum í umferðinni hefur fækkað á hverju ári frá aldamótum og met var slegið í fyrra: 

Átta látnir í umferðinni það sem af er ári
BANASLYS Í UMFERÐINNI 
FRÁ 2000 TIL 2015

Ár Fjöldi
2000 23
2001 19
2002 22
2003 20
2004 20
2005 16
2006 28
2007 15

Ár Fjöldi
2008 12
2009 15
2010 7
2011 12
2012 9
2013 14
2014 3
2015 8

1. Hvar verður einleikslistahátíðin Act 
Alone haldin?
2. Hversu marga farþega fl utti Ice-
landair Group í millilandafl ugi í júní?
3. Hvað heitir fangelsismálastjóri?

SVÖR:

1. Á Suðureyri.
2. 363 þúsund.
3. Páll Winkel.

Verðhækkanir birgja
Birgir Vörur Hækkun Hvenær Skýringar birgja

Norðlenska Kjöt 2-3%  22. júní Kostnaðarhækkanir, þar á 
    meðal launahækkanir
Matur og mörk Samlokur, pítsur,  3 og 6%  22. júní Nýgerðir kjarasamningar
 salöt og kjötbollur
Sláturfélag Suðurlands Kjöt og kjötvörur 2-4% 29. júní Hækkun margra kostnaðarliða 

    s.s. orku, nautakjöts og launa
Freyja Allar vörur 2,3% 1. júlí Hækkun á umbúðum, 

    hráefni og flutningum
Góa-Linda Allar vörur 10-15% 1. júlí Hækkun á launum, hráefni og  

    öðrum kostnaði. Fyrirtækið ekki 
    breytt verði síðan 2009.

Fjallalamb Kjöt og kjötvörur 3,50% 1. júlí Nýgerðir kjarasamningar
Holt og gott Grænmeti, salöt og fleira 3,50% 1. júlí Nýgerðir kjarasamningar
Kökugerð HP Flatkökur, skonsur 8% 1. júlí Hækkanir á launum
 og kleinur
Tradex Harðfiskur 5,8% 1. júlí Nýgerðir kjarasamningar
Nathan & Olsen Ýmsar vörur 2-5%  6. júlí Erlendar verðhækkanir
Myllan Brauð og kökur 4,9  6. júlí Hækkanir á launum, flutningum,  

  og 1,5%   rafmagni, húsnæði og fleiru
Sómi / Júmbó Samlokur  4,9% 6. júlí Hækkanir á hráefni og 

    launahækkanir
ÍSAM Ýmsar vörur  1,50% 8. júlí Hækkanir á launum, flutningum,  

    rafmagni, húsnæði og fleiru
ÍSAM Frón og Kexsmiðjan – kex 4,90% 8. júlí Hækkanir á launum, flutningum,  

    rafmagni, húsnæði og fleiru
ÍSAM Ora – allar vörur 3,90% 8. júlí Hækkanir á launum, flutningum,  

    rafmagni, húsnæði og fleiru
Brauðgerð Kr. Jónssonar Brauð og kökur 5,6% 10. júlí Nýgerðir kjarasamningar auk  

    hækkana á aðkeyptri þjónustu
Undri Hreingerningarvörur 2,0% 22. júlí Hækkanir á hráefnum,   

    umbúðum og launum

NEYTENDUR Mjög margir birgjar 
hafa hækkað verð hjá sér á síð-
ustu dögum. Ástæðan er nýgerð-
ir kjarasamningar launafólks við 
Samtök atvinnulífsins, hækkun á 
flutningskostanaði og hækkandi 
rafmagnsverð.

Þorsteinn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, segir nýgerða kjara-

samninga geta haft áhrif á 
verðbólguna og minnkað kaup-
mátt almennings. 

„Það er ljóst að þeir kjara-
samningar sem undirritaðir 
voru fyrir skömmu fara talsvert 
út fyrir það svigrúm sem er til 
launahækkana og því hætt við 
því að af þeim hljótist áhrif á 
verðbólguna,“ segir Þorsteinn. 

Alls hafa sautján birgjar hækk-
að verð hjá sér frá 20. júní. Flest-
ir segja skýringuna vera hækkun 
launa og nýgerða kjarasamninga. 
Þetta kemur fram í lista Neyt-
endasamtakanna. Listinn er ekki 
tæmandi því birgjar og verslanir 
þurfa ekki að senda tilkynningu 
á opinberan aðila þegar um verð-
hækkanir er að ræða.

Þuríður Hjartardóttir, fram-
kvæmdastjóri Neytendasam-
takanna, segir að þessum hækk-
unum hefði mátt búast við að 
einhverju leyti.

„Menn eru að bera fyrir sig 
kjarasamninga og það var svo 
sem fyrirséð og spáð að kjara-
samningarnir myndu hafa áhrif á 
vöruverð. Einnig höfum við verið 
að sjá skýringar á borð við hækk-
un flutningskostnaðar og hækk-
un rafmagnsverðs sem mögulega 
skýringu,“ segir Þuríður. 

Í vor lögðu tugir þúsunda 
launamanna niður vinnu til að 
krefjast hærri launa. Samtök 
atvinnulífsins héldu því fram að 
ekki væri svigrúm til svo mik-
illa launahækkana. Þær myndu 
þýða aukna verðbólgu og hækk-
un verðlags í landinu. Nú eru vís-
bendingar um að þau varnaðar-
orð hafi verið á rökum reist. 

„Síðustu vísitölumælingar 
hafa sýnt lága verðbólgu. Þess-
ar hækkanir munu koma í ljós í 
lok júlí þegar næstu tölur koma 
frá Hagstofunni. Við spáum því 
að það verði meiri breytingar á 
verðbólgunni þá sem hefur áhrif 
á vöruverð og verðtryggð lán 
heimilanna. Þannig mun þetta 
vinda upp á sig og launahækkan-
ir bíta í skottið á sér. Það skipt-
ir máli að hagræða frekar en að 
hækka verð á vörum. Það mun 
verða þungt ef á að skella allri 
launahækkun út í vöruverð,“ 
segir Þuríður. 

Þorsteinn segist einnig vona að 
verslanir og fyrirtæki hagræði 
í rekstri.

„Við bindum vonir til að verð-
bólguáhrif verði eins lítil og 
kostur er og að fyrirtæki leiti 
allra annarra leiða en að bregð-
ast við með kostnaðarhækkun-
um. Þessi hætta er hins vegar 
mjög skýr og er fyrir hendi. 
Þetta bentum við á. Til þess að 
verðlag sé stöðugt verða kjara-

samningar að vera ábyrgir og 
unnir innan þess svigrúms sem 
er til launabreytinga. Þessir 
samningar voru það ekki,“ segir 
Þorsteinn Víglundsson. 
 sveinn@frettabladid.is

Hækka verð vegna kjarasamninga
Vísbendingar eru um að nýgerðir kjarasamningar á vinnumarkaði hækki verðlag í landinu. Birgjar eru að hækka verð. „Þetta bentum við 
á,“ segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna biður um hagræðingu í stað verðhækkana.

  Það mun 
verða þungt ef 

á að skella 
allri launa-

hækkun út í 
vöruverð.

Þuríður Hjartardóttir, 
framkvæmdastjóri 

Neytendasamtakanna

  Við 
bindum vonir 

til að verð-
bólgu áhrif 

verði eins lítil 
og kostur er.

Þorsteinn Víglunds-
son, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins

VEISTU SVARIÐ?

MARGIR

LITIR
Í LEÐRI OG 

ÁKLÆÐI

VERÐ FRÁ KR.

79.990*

*ÁN SKEMILS

LEVANTO 
hægindastóll

HÆKKANIR  Nýir kjarasamningar virð-
ast hækka verð birgja.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 
hefur ákært tvo karlmenn á fertugsaldri fyrir fjölda 
lögbrota. Þeirra á meðal eru tvö innbrot, þjófnaður, 
fíkniefnabrot og umferðarlagabrot. Mál þeirra verð-
ur þingfest í Héraðsdómi Reykjaness á morgun.

Innbrotin sem mennirnir eru ákærðir fyrir eiga 
að hafa átt sér stað á Suðurnesjum í ágúst árið 2013. 
Þeim er gefið að sök að hafa haft sjónvörp, tölvur, 
myndavélar, fatnað, verkfæri ásamt fleiru á brott 
með sér. 

Húsráðandi annarrar íbúðarinnar, Atli Már 
Gylfason, segir lífsýni hafa komið upp um mennina. 
Þeir hafi drukkið úr áfengisflösku sem hafi verið 
inni í vínskáp og lögregla tekið með sér til rann-
sóknar.

Þá er annar mannanna jafnframt ákærður fyrir 
brot á vopnalögum árið 2013, en á heimili hans 
fannst heimagerð kylfa, öxi, handjárn og hnífur. Sá 
er jafnframt ákærður fyrir fíkniefnalagabrot því 
við húsleit fundust fimmtíu kannabisplöntur sem og 
tæp þrjú grömm af amfetamíni. 

Sama manni er gefið að sök að hafa í janúar árið 
2014 ekið undir áhrifum áfengis- og fíkniefna. Í 

ákæru segir að við brotið hafi maðurinn fleygt út 
bakpoka með tæpum þrjátíu grömmum af amfeta-
míni. Maðurinn var sviptur ökuréttindum ævilangt. 

 - sks

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ákærir tvo karlmenn fyrir fjölda lögbrota:

Víndrykkja felldi innbrotsþjófa

INNBROT  Húsráðandi segir lífsýni af áfengisflösku hafa 
komið upp um þjófana.  MYND/EYÞÓR



*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FRÍHAFNARDAGAR

DAGANA 9.-13. JÚLÍ 
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 
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SLYS Rannsóknarnefnd sjóslysa 
og lögreglan á Vestfjörðum rann-
saka nú hvort björgunarbúnaður 
í fiskibátnum Jóni Hákoni BA-60 
hafi virkað sem skyldi. Þegar 
bátnum hvolfdi átti björgunar-
búnaður að blása út en svo virð-
ist vera að búnaðurinn hafi ekki 
virkað.

Tveir björgunarbátar voru 
á Jóni Hákoni en ekki er vitað 
hvort þeir voru búnir sjálfvirk-
um sleppibúnaði. Gengið var úr 
skugga um að bátarnir væru í 
lagi fyrir um tæpu ári við árlega 
skoðun.

Jóni Hákoni BA-60 hvolfdi 
við Rit skammt utan Aðalvíkur 
í gærmorgun. Stjórnstöð Land-
helgisgæslunnar barst viðvörun 
klukkan átta í gærmorgun um að 
skipið sendi ekki vöktunarboð til 
sjálfvirkrar tilkynningarskyldu.

Bátnum mun hafa hvolft þegar 
verið var að draga inn veiðarfær-
in en aðstæður við Aðalvík voru 
góðar, ölduhæð lítil og hæg norð-
læg átt. Ekki er víst hver tildrög 
slyssins voru en það er til rann-
sóknar.

Stjórnstöð Landhelgisgæsl-
unnar reyndi að ná sambandi við 
skipverja í gegn um talstöðvar-
búnað án árangurs og var því 
brugðið á það ráð að biðja nálæga 
báta að svipast um eftir Jóni 
Hákoni.

Klukkan hálf níu tilkynnti 
fiskibáturinn Mardís ÍS-400 að 
hún væri komin að Jóni Hákoni 
þar sem hann flaut á hvolfi og 
þremur skipverjum hefði verið 
bjargað af kili bátsins. Talið er 
að mennirnir hafi verið á kilin-
um í rúman klukkutíma. Fjórði 
skipverjinn fannst skömmu síðar 
en hann var látinn þegar Mardís 
kom að honum. Mardís sigldi 

með mennina áleiðis en þeir voru 
fluttir yfir í Sædísi ÍS-067 sem 
sigldi með þá til Bolungarvíkur. 

Skömmu síðar kom Fagranes-
ið ÍS-008 að Jóni Hákoni og ætl-
aði að bíða við skipið þangað til 
björgunarsveitir mættu á svæðið. 

Klukkan níu tilkynnti Fagranesið 
að Jón Hákon væri sokkinn.

Sædís kom til hafnar í Bol-
ungarvík upp úr klukkan tíu og 
skipverjarnir þrír voru fluttir á 
sjúkrahúsið á Ísafirði til aðhlynn-
ingar. stefanrafn@frettabladid.is

Björgunarbúnaður 
gæti hafa brugðist
Rannsóknarnefnd sjóslysa og lögreglan á Vestfjörðum rannsaka hvort björgunar-
búnaður um borð í Jóni Hákoni BA-60 hafi virkað sem skyldi þegar báturinn sökk. 
Einn skipverji lést þegar báturinn sökk úti fyrir Aðalvík í gærmorgun.

SÆDÍS KEMUR Í HÖFN  Báturinn Sædís ÍS-067 kemur með skipbrotsmennina til hafnar í Bolungarvík.  MYND/HAFÞÓR GUNNARSSON

1. Mánudagur 6. júlí, um hádegisbil Jón Hákon BA-60 leggur af stað til 
veiða úr Patreksfjarðarhöfn

2. Þriðjudagur 7. júlí, rétt fyrir kl. 8.00 Landhelgisgæslunni berst við-
vörun um að Jón Hákon væri ekki að senda ferilvöktunarboð.

2. Þriðjudagur 7. júlí, rétt fyrir kl. 8.30 Mardís ÍS-400 tilkynnir að hún sé 
komin að Jóni Hákoni. Skipverjunum er bjargað og þeir færðir í bátinn 
Sædísi ÍS-067 sem siglir áleiðis til Bolungarvíkur.

2. Þriðjudagur 7. júlí, kl. 8.30 Fagranesið ÍS-008 kemur að Jóni Hákoni og 
vaktar skipið.

2. Þriðjudagur 7. júlí, rétt fyrir kl. 9.00 Fagranesið tilkynnir um að Jón 
Hákon sé sokkinn.

3. Þriðjudagur 7. júlí, rétt fyrir kl. 10.00 Sædís kemur til Bolungarvíkur og 
skipverjarnir eru fluttir á sjúkrahúsið á Ísafirði.

ATBURÐARÁSIN
AðalvíkAðalvík

BolungarvíkBolungarvík

ÍsafjörðurÍsafjörður

PatreksfjörðurPatreksfjörður

Ísafjarðardjúp

Ísafjarðardjúp

1

2

3

KIA SORENTO EX LUXURY 
Nýskr. 02/07, ekinn 113 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.590 þús.
Rnr. 120710.

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 01/14, ekinn 35 þús. km. 
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 3.950 þús.
Rnr. 320339.

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

www.bilaland.is

facebook.com/bilaland.is

LAND ROVER DISCOVERY 4 S 
Nýskr. 05/12, ekinn 94 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.  
Rnr. 320335.

NISSAN PATHFINDER SE 
Nýskr. 05/12, ekinn 72 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.990 þús.
Rnr. 102871. 

NISSAN X-TRAIL 
Nýskr. 02/11, ekinn 67 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 4.190 þús.
Rnr. 320341. 

NISSAN JUKE ACENTA 2WD
Nýskr. 06/14, ekinn 28 þús. km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 3.190 þús.
Rnr. 191864. 

SUBARU XV 2.0I 
Nýskr. 06/14, ekinn 34 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 4.350 þús.
Rnr. 320338. 

Frábært verð!

9.190 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 90%

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

BRETLAND George Osborne, fjár-
málaráðherra Bretlands, lagði 
fram fjárlagafrumvarp í gær. 
Frumvarpið er hið fyrsta sem 
Íhaldsflokkurinn stendur einn að 
frá árinu 1996 en flokkurinn er nú 
með hreinan meirihluta á breska 
þinginu.

Frumvarpið felur í sér mikinn 
niðurskurð í velferðarkerfinu til 
að rýma fyrir hærri launum og 
lægri sköttum. Osborne segir að 
frumvarpið leggi „grunn að áætl-
un til næstu fimm ára um að færa 

okkur [Breta] frá lágum launum, 
háum sköttum og víðtækara vel-
ferðarkerfi“.

Einn veigamesti hluti fjárlaga-
frumvarpsins er ný framtíðaráætl-
un ráðherrans sem snýr að því að 
lágmarkslaun á klukkustund verði 
orðin 1.837 krónur árið 2020.

Fjöldi fólks kom saman í mið-
borg Lundúna til að mótmæla 
frumvarpinu og var grínistinn 
Russell Brand þeirra á meðal. 
Hann sagði frumvarpið stuðla að 
þjáningum hinna fátæku.  - þea, hmp

Fjármálaráðherra Bretlands lagði fram umdeilt fjárlagafrumvarp í gær:

Laun hækka en velferð minnkar

UMDEILDUR  Skiptar skoðanir eru um 
fjárlagafrumvarp George Osborne, fjár-
málaráðherra Bretlands.  NORDICPHOTOS/AFP



Siminn.is/spotify

Fitbit Charge HR
Fitbit armbandið leyfir þér að fylgjast með 
hjartslættinum og brennslunni allan daginn 
og Spotify Running fylgir þér eftir og hjálpar 
þér að ná lengra.

2.190 kr.
á mánuði í 12 mánuði

Staðgreitt: 24.990 kr.

Samsung Galaxy S6
Einstök hönnun, einstakir eiginleikar.
Samsung Galaxy S6 með þráðlausri hleðslu 
og 16 megapixla myndavél.

5.390 kr.
á mánuði í 24 mánuði

Staðgreitt: 119.990 kr.

Rocki
Færir hljómflutningstækin þín til nútímans 
með því að tengja snjalltækin þín við þau 
gegnum WiFi. Þannig hljómar tónlistin þín 
betur en í gegnum Bluetooth-tengingu.

690 kr.
á mánuði í 12 mánuði

Staðgreitt: 7.990 kr.

iGrill
Grillið hefur aldrei hljómað eins vel!
iGrill kjöthitamælirinn tengist símanum 
þráðlaust og grillmaturinn verður 
fullkominn.

790 kr.
á mánuði í 12 mánuði

Staðgreitt: 8.990 kr.

kll

Moto G
Frábær snjallsími á verði sem hljómar eins 
og tónlist í eyrum þér. Frábær skjár, stereó 
hljóð og rafhlaða sem endist, endist og endist.

2.390 kr.
á mánuði í 18 mánuði

Staðgreitt: 39.990 kr.

Orkukubbur
Orkukubburinn er frábær ferðafélagi sama 
hvort það er í ferðalagið eða fyrir löngu dagana 
þegar nóg er að gera og ekki gefst tími til að 
gulltryggja hleðslu á símtækið þitt.

583 kr.
á mánuði í 12 mánuði

Staðgreitt: 6.990 kr.

NÚ STREYMIR ÞÚ TÓNLISTINNI  
FYRIR 0 KR. MEÐ SPOTIFY PREMIUM

Á FARSÍMANETI SÍMANS

HLJÓMAÐ EINS VEL!
SUMARIÐ HEFUR ALDREI
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ÞINGSJÁ

GJALLAR-
HORNIÐ

➜ Úr þingsal 
Forseti Alþingis brýndi forystumenn 

flokkanna til að setjast niður og 
bæta þá stjórnmálamenningu sem 

hvíldi eins og farg á þinginu.
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Fanney Birna 
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Þá er þessu maraþonþingi lokið. Loksins, myndu 
sumir segja, og þar á meðal margir þingmenn. 
Stemningin á göngum Alþingishússins var einkar létt 
eftir að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætis-
ráðherra hafði lesið upp forsetabréf um þingfrestun 
á föstudaginn. „I’m free,“ hrópaði einn þingmaður og 
brosandi gekk þingheimur út í sólina sem vermdi velli.

Vonandi ómuðu orð Einars K. Guðfinnssonar, 
forseta Alþingis, þó enn í eyrum einhverra þing-
manna. Einar fór yfir þingveturinn og lýsti því meðal 
annars sem ólíkt er með Alþingi og þjóðþingum 
Norðurlandanna. Þar fer mun meiri vinna fram í 
þingnefndum en hér og að sama skapi minni tími í 
umræður í þingsal. Ekki er örgrannt um að sú hugsun 
leiti á mann að slíkt fyrirkomulag sé betra en það sem 
hér er við lýði.

Mikið hefur verið rætt um þá menningu sem ríkir á 

Alþingi og í Þingsjá hefur sjónum ósjaldan verið beint 
að henni. Það vill þó oft gleymast að aðeins lítill hluti 
af starfi þingmanna fer fram í þingsal. Í þingnefndum 
eru málin reifuð, sérfræðingar mæta og skoðanaskipti 
fara fram.

Einar gerði meira en að fara yfir málin, hann 
brýndi þingheim allan til dáða. Hann sagði það 
vera sjálfstætt og óumflýjanlegt verkefni að breyta 
þeirri stjórnmálamenningu sem hvíldi eins og farg á 
þinginu.

„Ég leyfi mér því að varpa fram þeirri hugmynd að 
forustumenn flokka, eða fulltrúar þeirra, setjist niður 
og fari yfir þennan þátt sérstaklega í því skyni að sam-
mælast um leiðir til að vinna hér bót á.“

Þingsjá kveður að sinni og vonar að þegar þráður-
inn verður aftur tekinn upp í haust hafi stjórnmála-
menn tekið forseta Alþingis á orðinu.

Brýning um bætta stjórnmálamenningu

Einar K. 
Guðfinnsson
forseti Alþingis, við 
þingfrestun.

„Þingstörfin í vetur og 
vor, og nú fram á sumar, 
hafa fjarri því gengið fyrir 
sig eins og ég hefði kosið. 
Ég get ekki hér og nú 
leynt vonbrigðum mínum 
með það, persónulegum 
vonbrigðum, enda hef 
ég lagt áherslu á að 
starfsáætlun standist og 
það ekki að ástæðulausu. 
Það var rauður þráður í 
máli flestra ræðumanna 
í eldhúsdagsumræð-
unum í fyrrakvöld, jafnt 
stjórnarliða og stjórnar-
andstæðinga, að endur-
skoða þyrfti vinnubrögðin 
hér á Alþingi. Þetta var 
einkar eftirtektarvert. 
Nú vil ég taka þingmenn 
á orðinu. […] Verði 
allir alþingismenn og 
ráðherrar tilbúnir að 
leggja sitt af mörkum til 
þeirrar endurskoðunar 
hef ég trú á því að góðir 
hlutir gerist. En þá dugar 
ekki að skyggnast bara 
eftir flísinni frægu í auga 
náungans. Við þurfum öll, 
undanbragðalaust, að líta 
okkur nær.“

Helgi Hrafn 
Gunnarsson
 við þingfrestun.

„Ég vil fyrir hönd 
alþingismanna flytja 
forseta þakkir fyrir sam-
starfið á líðandi þingi. 
Mikið hefur gengið á, 
oft í miklum ágreiningi 
um fundarstjórn forseta. 
Sá ágreiningur hefur 
kostað mikinn tíma og 
mikla vinnu, ekki síst 
forseta sjálfs. Nú höfum 
við starfað í um það bil 
mánuð án starfsáætlunar 
og veit ég að fáum er jafn 
illa við þá stöðu og virðu-
legum forseta. Án þess að 
benda á nokkurn mann 
vitum við að forseti hefur 
þurft að sýna fádæma 
umburðarlyndi gagn-
vart ýmsu sem hér hefur 
gengið á. Kannski er það 
ekki þrátt fyrir aðstæður 
heldur vegna aðstæðna 
sem þakka ber forseta 
sérstaklega fyrir sín oft og 
tíðum erfiðu störf á þessu 
þingi.“

Þingfundir
Þingfundir voru samtals 147 og stóðu alls 
í tæpar 838 klst.
Meðallengd þingfunda var 5 klst. og 41 
mín.
Lengsti þingfundurinn stóð í 15 klst. og 
12 mín. og lengsta umræðan var um 
frumvarp til fjárlaga sem stóð í 68 klst.
Þingfundadagar voru alls 126.

Frumvörp og þingsályktanir
Af 207 frumvörpum urðu alls 105 að 
lögum, 102 voru óútrædd. Af 115 þings-
ályktunartillögum voru 22 samþykktar en  
93 tillögur óútræddar.

Skýrslur
23 skriflegar skýrslur voru lagðar fram, 
þar af ein skv. beiðni, en níu beiðnir um 
skýrslur höfðu borist er þingi var frestað.
Þrjú álit nefnda um skýrslur bárust.

Fyrirspurnir
Fyrirspurnir á þingskjölum voru samtals 
466. Munnlegar fyrirspurnir voru 101 og 
var 91 svarað, tvær voru kallaðar aftur og 
tvær biðu svars í lok þings en sex voru 
felldar niður vegna ráðherraskipta.
365 skriflegar fyrirspurnir voru lagðar 
fram og var 319 þeirra svarað og 37 bíða 
svars er þingi var frestað en níu voru 
felldar niður vegna ráðherraskipta.
Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra voru 

294, þannig að alls svöruðu ráðherrar 704 
fyrirspurnum frá þingmönnum ýmist á 
þingskjölum eða óundirbúið.

Annað
Sérstakar umræður voru 43 og munnlegar 
skýrslur ráðherra voru þrjár.
Fastanefndir þingsins höfðu haldið um 
600 fundi þegar þingfundum var frestað.

Ráðherrar svöruðu alls 704 fyrirspurnum á nýafstöðnu þingi, ýmist á þingskjölum eða óundirbúið:

Tölfræðiupplýsingar um nýafstaðið þing

Alls voru samþykkt 90 stjórnar-
frumvörp á nýyfirstöðnu þingi, eða 
73 prósent þeirra 120 frumvarpa 
sem ríkisstjórnin lagði fram. Það 
þýðir að þriðjungur frumvarpa frá 
ríkisstjórninni dagar uppi og þarf að 
leggja þau fram að nýju í haust eigi 
þau að fást samþykkt.

Staðan er enn verri þegar litið er til 
allra lagafrumvarpa, það er að segja 
bæði stjórnarfrumvarpa og þeirra 
sem þingmenn leggja fram. Alls voru 
lögð fram 207 lagafrumvörp og 105 
þeirra urðu að lögum. Það þýðir að 
rétt um helmingur frumvarpa nær í 
gegn, hinn helmingurinn dagar uppi.

Á síðustu dögum þingsins runnu 
málin í gegn eins og á færibandi. Vik-
urnar þar á undan var hins vegar allt 
í lás og engin mál fóru í gegn, utan 
lög á verkfall Félags íslenskra hjúkr-
unarfræðinga og BHM.

Svo virðist sem betri líkur séu á 
því að þingsályktunartillögur nái í 
gegn, að því gefnu að þær komi frá 
ríkisstjórninni. Ráðherrar lögðu 
fram 19 þingsályktunartillögur 
og 16 þeirra voru samþykktar. Af 
þeim fjórum þingsályktunartillög-
um stjórnarinnar sem ekki urðu að 
lögum eru tvær ættaðar frá utan-
ríkisráðherra: Áætlun um alþjóðlega 
þróunarsamvinnu Íslands 2016-2019 
(Þróunarsamvinnustofnun) og Þjóð-
aröryggisstefna fyrir Ísland. Að auki 
er það tillaga umhverfis- og auðlinda-
ráðherra um Landsskipulagsstefnu 
2015-2026 og fjögurra ára samgöngu-
áætlun innanríkisráðherra fyrir árin 
2015 til 2018.

Þegar litið er til allra þingsálykt-
unartillagna sem fram eru lagðar er 
hlutfallið hins vegar mun verra og 
ljóst að það eykur líkurnar umtals-
vert á því að slíkar tillögur séu sam-
þykktar að þær komi frá ráðherra. 
Alls voru lagðar fram 115 þingsálykt-
unartillögur en aðeins 22 samþykkt-
ar. Það þýðir að af 96 þingsályktun-
artillögum sem óbreyttir þingmenn 
lögðu fram voru aðeins sjö samþykkt-
ar.

Þó erfitt sé að fullyrða hvað séu 
stór mál, er óhætt að segja að á meðal 
þeirra stærstu sem ekki fóru í gegn 
séu frumvörp félags- og húsnæðis-
málaráðherra um húsnæðismál; 

Þriðjungur frumvarpa frá 
ríkisstjórninni dagar uppi
Af 123 lagafrumvörpum ríkisstjórnarinnar á nýyfirstöðnu þingi voru 90 samþykkt. Á meðal stórra mála sem ekki 
kláruðust eru húsnæðisfrumvörp félagsmálaráðherra. Um helmingur allra frumvarpa verður að lögum.

Í ÞINGSAL  Ríkisstjórninni tókst að koma 73 prósentum lagafrumvarpa sinna í gegnum nýyfirstaðið þing. Aðeins sjö af 96 þingsályktunar-
tillögum óbreyttra þingmanna eru samþykktar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

húsaleigulög, húsnæðisbætur og hús-
næðissamvinnufélög.

Fjögur lagafrumvörp sem ráð-
herrar lögðu fram voru aldrei tekin 
á dagskrá og biðu því enn fyrstu 
umræðu þegar þingi var frestað. Þar 
af eru þrjú frá innanríkis- og dóms-
málaráðherra: Frumvarp um aðgerð-
ir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka, frumvarp um almanna-
varnir og frumvarp um tekjustofna 
sveitarfélaga. Þá var frumvarp heil-
brigðisráðherra um staðgöngumæðr-
un í velgjörðarskyni ekki heldur 
tekið á dagskrá.  kolbeinn@frettabladid.is

➜ Yfirlit yfir afdrif mála
Stjórnarmál
Lagafrumvörp
Samþykkt: 90
Bíða 1. umræðu: 4
Í nefnd: 15
Bíða 2. umræðu: 14

Þingsályktunartillögur
Samþykktar: 15
Bíða fyrri eða einnar umræðu: 1
Í nefnd: 2
Bíða síðari umræðu: 1

Alls
Lagafrumvörp
Samþykkt: 105
Bíða 1. umræðu: 38
Í nefnd: 46
Bíða 2. umræðu: 18

Þingsályktunartillögur
Samþykktar: 22
Bíða fyrri eða einnar umræðu: 43
Í nefnd: 44
Bíða síðari umræðu: 6
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Þeir sem ætla að reyna að losna 
við streitu í sumar ættu að taka 
sér þriggja vikna frí. Þetta er mat 
Are Holen, norsks prófessors við 
NTNU-háskólann í Þrándheimi í 
Noregi. Hann segir að margir fái 
ekki næga hvíld skipti þeir fríinu 
of mikið. 

Holen, sem er sérfræðing-
ur í streitu, kveðst í viðtali á 
vef norska ríkisútvarpsins hins 
vegar hafa fullan skilning á því 
hvers vegna margir geymi hluta 
frísins þar til síðar. Hann bendir 
á að nútímastörf krefjist í mörg-
um tilfellum meiri hugarvinnu 
en líkamlegrar vinnu. Þetta hafi í 
för með sér viðvarandi streitu hjá 
mörgum. Þess vegna geti verið 
skynsamlegt að geyma tvær frí-
vikur og fara í vikufrí að vori og 
hausti. Þetta eigi hins vegar ekki 
við um alla.

Norska ríkisútvarpið hefur það 
eftir Jens Kr. Steen Jacobsen, sér-
fræðingi í ferðamálum sem starf-
ar við Háskólann í Stafangri, að 
stefni maður fyrst og fremst að 
því að fá sem mesta ánægju út úr 
fríinu sé oft best að skipta fríinu 
í styttri tímabil. Vilji menn aftur 
á móti hvíla hugann og ná að fjar-
lægjast vinnuna sé að minnsta 
kosti þriggja vikna samhangandi 
frí nauðsynlegt. Auðveldast sé að 
losna við rútínu og venjur þegar 
menn fara í ferðalag. Ekki geti þó 
allir slakað alveg á í fríinu.

Holen segir að það geti verið 
óheppilegt að taka vinnuna með 
sér í fríið. Þegar menn slaki á 
afkasti þeir ekki jafnmiklu. Að 
ná ekki að ljúka verki geti haft í 
för með sér meiri streitu, heldur 
en þegar verk klárast.

En á fjölskyldan að vera saman 
allt fríið? Dr. Mai Heide Ottosen, 
félagsfræðingur og sérfræðing-
ur í öldrunarfræðum, segir það 
ekki þurfa að hafa slæm áhrif 
á fjölskyldulífið þótt allir fjöl-
skyldumeðlimirnir séu ekki 
saman allt fríið. Þannig sé því 
háttað í vetrarfríinu í hennar 
fjölskyldu. 

Hún kveðst hafa verið gleði-
spillir þegar fjölskyldan fór í 
skíðaferðalag. Eiginmaðurinn og 
synirnir hafi haft mikinn áhuga 

á skíðamennsku en hún ekki. Nið-
urstaðan hafi orðið sú að hún hafi 
orðið eftir heima og hafi um ára-
bil fengið vikufrí fyrir sig sjálfa. 
Það hafi frekar styrkt fjölskyldu-
böndin en hitt, skrifar Ottosen.

Það sé hins vegar ekki í lagi að 
láta börnin vera í gæslu á meðan 
foreldrarnir sleikja sólskinið 
og drekka hvítvín á veröndinni. 
Feður eigi heldur ekki að fara í 
tveggja vikna veiðitúr með félög-
unum í sumarfríinu.

  ibs@frettabladid.is 

Þú þarft 3 vikna frí til 
að losna við streituna
Norskur prófessor segir marga ekki fá næga hvíld skipti þeir fríinu of mikið. Fjöl-
skyldan þarf ekki að vera saman allt fríið, að mati dansks félagsfræðings.

Norðmenn nota ekki bara heitt vatn 
til að draga úr kláða vegna exems, 
heldur einnig vegna mýbits. Blaða-
maður vísindavefsins forskning.no 
ákvað að spyrja húðsjúkdómalækn-
inn Jon Anders Halvorsen hvort 
heitt vatn geri virkilega gagn.

Læknirinn segir að sjúklingar 
með exem hafi greint frá því að 
þeir fari í heita sturtu til að draga 
úr kláðanum. Að hans mati er sjálf-
sagt að prófa þetta ráð til að draga 
úr kláða vegna mýbits svo framar-
lega sem hitinn sé ekki svo mikill 
að húðin skaðist.

Fram kemur á vísindavefnum 
að nokkrir sem hafi prófað dýfi 
öðrum endanum á handklæði 
í vatn sem er aðeins of heitt til 
þess að maður geti verið með 
hendurnar ofan í því. Síðan er 
voti hluti handklæðisins lagður á 
stunguna eftir mýfluguna. Greint 
er frá því að mögulega þurfi að 
endurtaka þetta.

Halvorsen telur aðferðina hins 
vegar varasama þegar um exem 
er að ræða. Mikill hiti fjarlægi 
verndandi fitulag húðarinnar. 
Það geti haft ertandi áhrif. - ibs 

Þegar flugurnar eru að hrella mann:

Heitt vatn er „heitt“ 
ráð við kláðanum

Í FRÍI  Til að hugurinn hvílist er gott að fara í langt frí. NORDICPHOTOS/GETTY

MÝFLUGA  Þessi tegund hefur verið að ergja og bíta landsmenn að undanförnu.
 MYND/ERLING ÓLAFSSON

BITINN  Norðmenn nota heitt vatn til 
að draga úr kláðanum. MYND/AÐSEND

Líkaminn fær lífsnauðsynleg-
ar fitusýrur og vítamín úr fit-
unni í fæðunni, að því er segir á 
vef landlæknis. Í ráðleggingum 
um mataræði á vefnum segir að 
æskilegt sé að auka hlut mjúkrar 
fitu í fæðunni á kostnað harðrar 
fitu. Þannig megi draga úr hættu 
á hjarta- og æðasjúkdómum. 

Mjúka fitu er fyrst og fremst 
að finna í fæðu úr jurtaríkinu og 
í feitum fiski. 

Mjúk eða ómettuð fita er ýmist 
einómettuð eða fjölómettuð. 

Með harðri fitu er átt við bæði 
mettaðar fitusýrur og transfitu-
sýrur, að því er segir í ráðlegging-
unum.

Til að auka hlut mjúkrar fitu er 
mælt með því að nota jurtaolíur 
við matargerð og út á salöt, t.d. 
rapsolíu og ólífuolíu, frekar en 
smjör, smjörlíki eða kókósfeiti.

Smyrja á þunnt ef smjör eða 
smjörblöndur eru notaðar á 
brauð. Lagt er til að prófað sé að 
nota baunamauk, pestó eða lár-
perur ofan á brauð.

Bent er á að skráargatsmerkt-
ar vörur innihaldi minni mettaða 
fitu en sambærilegar vörur.

Fitan í fæðunni veitir lífsnauðsynlegar fitusýrur auk vítamína:

Aukið hlut mjúkrar fitu á kostnað harðrar
➜ Feitur fiskur, lýsi, jurta-

olíur, hnetur, fræ og lárperur 
eru góð uppspretta hollrar 
fitu. Mjúka fitu er fyrst og 
fremst að finna í fæðu úr 

jurtaríkinu og í feitum fiski. 

… orð eins og bón, bónnklútur, vaskaskinn,

vínylbón, þþvvottakústur …

Lykil- og korthafar Olís fá 

10%
afslátt af bílavörum

korthafar Olís 

kil

fá
korthafar Olís 

BÓNORÐ
GÓÐIR DAGAR FYRIR 

afslátt af bílavörum

Áheit til UNICEF á Íslandi í 
Reykjavíkurmaraþoninu í ár munu 
renna til barna í neyð í Nepal. 
UNICEF, Barnahjálp Samein-
uðu þjóðanna, hefur staðið fyrir 
neyðarsöfnun síðan jarðskjálftinn 
mikli reið yfir í Nepal lok apríl. 
Neyðin á skjálftasvæðinu er gríð-
arleg og mikið uppbyggingarstarf 
fram undan. Þegar hafa fjölmarg-
ir skráð sig í áheitahlaup fyrir 
UNICEF á Íslandi í Reykjavíkur-
maraþoninu, að því er kemur fram 
á vef samtakanna.

Reykjavíkurmaraþon:

Áheit til barna í 
neyð í Nepal



Sumartilboð 

Verð: 148.990.-*

Libratone Diva 
eru magnaðir hátalarar með ótrúlegum 
hljómgæðum sem hægt er að hengja 
upp á vegg eða leggja á borð eða hillu. 

Libratone ZIPP
fylgir með Diva hátölurum
til 1. ágúst 2015

Fullt Verð: 68.990.-

LLiibratotonnee ZZIPPPP
fylgir mmeðeð D Diviva hátölurum
til 1 ágúst 2015

ZIPP
fylgir með

MacBook Pro Retina 
Z0RC

2.2 GHz Intel Core i7
16GB vinnsluminni
256GB Flash geymsla

Tilboð: 299.990.-**
Fullt verð 399.990.-

WIFi 64GB  Space/Silver 89.242.-
WIFi 4G 16GB  Space/Silver/Gold 93.492.-
WIFi 4G 64GB  Space/Silver/Gold 110.492.-

iPad mini 3

15%
AFSLÁTTUR
AF IPAD MINI 3*
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„Nei, nei og aftur nei, þetta er ekki 
skáldsaga. Þetta er non fiction!“ 
Það er Mikael Torfason sem hefur 
orðið en Fréttablaðið fór með tvo 
af eftirtektarverðustu rithöfund-
um þjóðarinnar, þá Mikael og 
Sölva Björn Sigurðsson, í veiðiferð 
nú í vikunni. Ytri-Rangá, hvorki 
meira né minna. Báðir eru þeir 
að ganga frá bókum sem koma út 
fyrir jólin. Þegar menn eru fastir 
saman í bíl er engrar undankomu 
auðið og þeir upplýsa um það, í 
ákaflega bókmennta- og gáfuleg-
um samræðum eldsnemma þriðju-
dagsmorguns, að báðar eru þessar 
bækur hugsaðar sem fyrstu bækur 
í stærri verkum; önnur er skáld-
saga með vísindasögulegu ívafi og 
hin, sem sagt, non fiction; sagan er 
sönn og segir af erfiðum aðstæð-
um foreldra Mikaels í upphafi 
sambúðar þeirra, þá er þau voru í 
Vottum Jehóva. 

Mikki hefur uppi eindregnar 
kenningar um að það sé algjör til-
gerð að pakka endurminningum 
inn í einhverja skáldskaparum-
gjörð. „Skáldævisaga?! Þetta eru 
mestu mistök Guðbergs,“ segir 
Mikki; minningar eru sannleikur 
og algjör óþarfi að skilgreina þær 
sem skáldskap.

Leitin að Hemingway
Fréttablaðið/Vísir heldur áfram 
að kanna lífsstíl og útivist fyrstu 
hendi og nú er komið að stang-
veiðinni. Einhver þekktasti veiði-
maður sem um getur hlýtur að 
teljast rithöfundurinn Ernest 
Hemingway. Því kviknaði sú hug-
mynd hvort ekki væru einhverjir 
slíkir í íslenskri rithöfundastétt. 
Sölvi Björn var sjálfkjörinn, höf-

undur stórverkanna Stangveiðar 
á Íslandi og Íslensk vatnabók. Og 
hann var fús til fararinnar. Sölvi 
Björn bjó á Selfossi sem krakki, 
ólst upp á bökkum Ölfusár og 
veiddi mikið með föður sínum, sem 
lést fyrir einu og hálfu ári. Hann 
segist fremur rómantískur veiði-
maður, hann hefur ekki sett fyrir 
sig langar göngur til að komast á 
veiðistað, til dæmis á Arnarvatns-
heiðina þar sem hann hefur mokað 
upp bleikjunni. En hefur dregið úr 
magnveiðinni og slíkum ferðum, 
enda ekki hægur leikur að burðast 
til byggða með svo mikinn feng.

Sölvi Björn slær ekki hendinni 
á móti laxveiðiferð. En, svo er 
kannski ekki um auðugan garð að 
gresja. Mýgrútur tónlistarmanna 
er forfallnir stangveiðimenn, sem 
reyndar hafa sumir hverjir feng-
ist við að skrifa um þessa ástríðu 
sína, svo sem Bubbi og Pálmi 
Gunnarsson, en eini rithöfundur-
inn sem Fréttablaðinu var kunnugt 
um að fengist við að kasta flugu út 
í straumvatn var Mikael Torfason, 
sem reyndist klár í slaginn einnig. 

Vigdís Grímsdóttir? Guðbergur? 
Auður Ava? Nei, varla. Það þurfti 
svo sem ekkert fleiri. Þetta var 
gott holl.

Ytri-Rangá er málið
Laxveiðin hefur farið misvel af 
stað í ám landsins. Þó talsvert 
miklum mun betur en í fyrra, ár 
sem fer í veiðiannaála sem hörm-
ungarár. Þú ferð ekki með Hem-
ingway-a Íslands í dautt vatn og 
eftir að hafa ráðfært sig við veiði-
sérfræðing Vísis, Karl Lúðvíksson, 
þá hafði blaðamaður samband við 
þá sem nú reka Rangá Ytri. Sú á 
hefur árum saman verið á toppi 
lista yfir flesta veidda laxa, og 
ævintýralegar frásagnir af því 
þegar menn hafa verið að rífa þar 
upp fiskinn í stórum stíl. Ytri-
Rangá klikkar ekki. Þeir Rangár-
menn tóku umleitaninni vel, þeirri 
að fá að skoða ána og þá þannig að 
tveir rithöfundar fengju að baða 
fluguna sína.

Mikilvægi leiðsögumannsins
Einmitt þegar við vorum rétt 

í þann mund að fara að kryfja 
stöðuna í útgáfumálum til mergj-
ar renndum við í hlað. Þar tók á 
móti okkur Karl Eyjólfur Karls-
son, framkvæmdastjóri Hegg-
öy Aktiv, norska félagsins sem 
tekið hefur Ytri-Rangá á leigu. 
Og það sem meira var, Karl Eyj-
ólfur ætlaði að vera leiðsögumað-
ur okkar. Svo vitnað sé í Bubba 
Morthens, sem alltaf er ofarlega 
í huga þegar farið er í veiðiferð; 
má nánast sleppa því að fara hafi 
menn ekki vit á því að fá sér gæd. 
Og í þeim efnum hljóp á snærið 
hjá leiðangursmönnum. Rangár-
menn tóku okkur með kostum og 
kynjum.

Karl Eyjólfur
Eftir kaffi og morgunverð í boði 
hússins eltum við Karl Eyjólf 
niður á svæði eitt. Veður var eins 
og best verður á kosið, stillt og 
skýjað. Þótt bæði Sölvi og Mikki 
séu reyndir stangveiðimenn hafa 
þeir ekki áður veitt með tvíhendu. 
Það kom ekki að sök. Karl Eyjólf-
ur bar rithöfundana á höndum sér, 

hnýtti flugurnar á línurnar, lánaði 
stöng og sagði mönnum til.

Karl Eyjólfur er athyglisverð-
ur náungi. Hann starfaði í ára-
tug á árum áður hjá fíkniefnalög-
reglunni, fluttist þá til Noregs en 
kona hans var að ljúka sérnámi í 
læknisfræði. Hann ætlaði sér að 
komast að hjá norsku lögreglunni, 
hafði reynslu og menntun sem 
hefði átt að duga vel, en þeir Norð-
menn eru ferkantaðir, þetta hafði 
ekki verið gert áður. Karl sagðist 
ekki hafa haft neinn áhuga á því 
að væla í Nojurum, og sneri sér að 
veiði og ferðamálum. 

Hann reis þar fljótt til áhrifa, 
byggði meðal annars upp sér-
hæfða laxveiðiþjónustu og svo 
kom þetta verkefni til; að stýra 
veiðinni í Ytri-Rangá fyrir hið 
norska fyrirtæki. Karl Eyjólf-
ur var í rólegheitunum að fræða 
blaðamanninn á því að Norð-
menn væru bókaðir í Ytri-Rangá, 
auk Bandaríkjamanna, Breta og 
Spánverja, sem væru grimmir og 
sendu veiði sína beint til Spánar, 
þegar kvað við: Já!

Rithöfundar á Rangárbökkum
Fréttablaðið fór í veiðiferð með það fyrir augum að finna samhengið milli veiðimennsku og ritstarfa? Leitin að Hemingway. Og fór langt 
með að finna svar, svei mér þá, eftir að laxinn var á. Laxveiðin hefur farið misvel af stað í vor, en hingað til hefur Rangá ekki klikkað.

VIÐ ÁRBÆJARFOSS  Bæði Mikael og Sölvi Björn fengu fiska, og Sölvi Björn missti 
þann stóra. Hvað vilja menn hafa það betra?   FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

ÁNÆGÐIR VEIÐIMENN.  Sölvi Björn, Mikael og Karl Eyjólfur. Þessi fiskur fer í pott-
inn, eða verður heilgrillaður troðinn með kryddjurtum og sítrónu.  FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

Jakob Bjarnar
Grétarsson
jakob@frettabladid.is
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Hann er á!
Ballið var byrjað og með látum, 
strax á fyrsta veiðistað. Á sama 
tíma fengu þeir Mikki og Sölvi lax 
á. Já! Þeir þreyttu fiska sína, og 
Karl Eyjólfur náði þeim við svo 
búið í háf. Þannig er að stærri fisk-
ar eru teknir í sérstaka klakkistu 
og þannig reyndist fiskurinn sem 
Sölvi Björn var með á. Tveggja ára 
fiskur. Fiskur Mikka reyndist eilít-
ið minni, árs gamall, og hann fer í 
pottinn. Skömmu síðar fékk Mikki 
aftur fisk á og landaði honum með 
aðstoð Karls Eyjólfs. Hann var 
að taka sitthverja fluguna; þýska 
snældu, sunray shadow og rauða 
snældu.

Við færðum okkur á annan veiði-
stað, ofar í ánni, og þar fékk Sölvi 
Björn risafisk á færi sitt. Miklu 
stærri en þann sem hann náði 
áður þannig að hann hafði saman-
burðinn á hreinu. En, eftir 20 mín-
útna viðureign reif hann sig laus-
an; þetta gat ekki verið betra: Við 
komum í bæinn, með fisk og meira 
að segja með dagsanna veiðisögu 
sem enginn á eftir að trúa. 

HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi. 
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

MIKAEL MEÐ HANN Á  Sölvi 
Björn fylgist með viðureigninni 
og Karl Eyjólfur er tilbúinn með 
háfinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB

Veiðin í Þingvallavatni hefur verið 
góð í sumar og bleikjan virðist bíta 
vel á þessa dagana.

Karl Lúðvíksson, sem sér um 
Veiðivísi, segir að sennilegast hafi 
flestir veitt eitthvað, en þó mismik-
ið, úr vatninu í sumar. En þeir sem 
þekkja það vel og nota réttu aðferð-
irnar við veiðarnar eru að gera frá-
bæra veiði dag eftir dag. Það veiðist 
sem fyrr langsamlega mest á flugu 
en miklu minna á beitu og spún, 
sem ætti að vera hvatning fyrir þá 
sem vilja ná árangri í vatninu til að 

læra að kasta flugu. Algeng morg-
unveiði hjá þeim vanari við vatnið 
getur farið upp í 10-15 bleikjur og 
stundum meira. Veiðimaður sem var 
við vatnið í fyrradag náði 32 bleikj-
um yfir daginn og allt á sama stað 
og meira og minna á sömu fluguna 
en hann notaði litla þykka Mobuto 
númer #12. Nokkrir hafa þó farið 
heim án þess að verða varir nema 
þá helst einhverjar murtutökur og 
skiljanlega er þolinmæðin gagnvart 
vatninu ekki mikil ef árangurinn er 
lítill dag eftir dag. - jhh

Algeng morgunveiði hjá þeim sem hafa verið við Þingvallavatn í sumar er á bilinu 10-15 bleikjur:

Þingvallavatn hefur gefið vel í sumar

VIÐ ÞINGVALLAVATN  Algeng morgunveiði í Þingvallavatni er 10-15 bleikjur og 
stundum meira.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sími 412 2500  www.murbudin.is

Pallettu
tjakkur

EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

38.900

STÖNGUNUM KOMIÐ FYRIR Á 
HÚDDI VEIÐIBÍLSINS  Mikael þótti það 
merkilegt að umsvifalaust, við það eitt 
að njóta leiðsagnar Karls Eyjólfs, urðu 
menn fullkomlega ósjálfbjarga.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/JAKOB



9. júlí 2015  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR VIÐSKIPTI | 18

Búast má við frekari hækkunum á 
hlutabréfaverði Icelandair í vikunni. 
Þetta kemur fram í afkomuspá fyrir 
Icelandair Group sem IFS greining 
gaf út í fyrradag.

Spáin er meðal annars rökstudd 
með því að farþegum félagsins fjölg-
ar enn. Flutningatölur fyrir júní 
sýna að félagið flutti 363 þúsund far-
þega í millilandaflugi í júní og voru 
þeir 18 prósentum fleiri en í júní á 
síðasta ári. Segir í afkomuspá IFS að 
þetta hafi jákvæð áhrif á framlegð-
ina hjá félaginu. Einnig jókst fram-

boð á hótelherbergjum og þrátt fyrir 
það jókst einnig nýting þeirra. 

Á hádegi í gær var gengi bréfa í 
Icelandair 25,15. IFS greining birti 
verðmat á Icelandair Group í maí, 
á sama tíma og uppgjör fyrsta árs-
fjórðungs var kunngjört. Það var þá 
mat IFS að virði félagsins væri 23,43 
á hlut. 

Nú gerir IFS ráð fyrir að afkoma 
félagsins verði betri en áður hafði  
verið talið. Auk fjölgunar farþega og 
betri nýtingar herbergja er ástæðan 
einkum sú að talið er að olíuverð eigi 

eftir að verða lægra en frá síðasta 
virðismati.

Í virðismati Icelandair er fjallað 
um áhrif væntanlegra flugvélar-
kaupa á félagið. Gert er ráð fyrir að 
á árunum 2018-2021 muni Icelandair 
kaupa 16 nýjar flugvélar og listaverð 
þeirra sé 1.780 milljónir dala. Þessar 
vélar séu sparneytnari og muni auka 
„load factor“ utan háannatíma. „IFS 
býst við því að hluti af áhættustýr-
ingu Icelandair muni felast í því að 
selja og leigja til baka að minnsta 
kosti fjórar af þessum nýju flugvél-

um. Þetta muni draga úr fjárþörf 
fyrirtækisins,“ segir í virðismati 
IFS. - jhh

Fjölgun farþega, betri nýting hótelherbergja og lægra olíuverð mun hafa áhrif á verð bréfa Icelandair:

Búast við að gengi bréfa í Icelandair hækki

ICELANDAIR  Búist er við því að gengi 
bréfa hækki. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Spóaás 15  - Hafnarfirði.

Opið hús fimmtud. 9. júlí  frá kl. 17 – 18. Verið velkomin. 
Vel staðsett 208,8 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Húsið skiptist í forstofu, stofur, eldhús með borðkrók, þvotta-
herbergi, fjögur herbergi, snyrtingu, gang og baðherbergi. Íbúðin 
skráð 173,3 fm og flatarmál bílskúrs er 38,5 fm. Frábært útsýni. Stór 
bílskúr með millilofti.  Verð 57.9 m Afhending við kaupsamning. 
Uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson & Viðar Marinósson í síma 822-5588

löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Erlendir gestir sem komu hingað 
til lands á Iceland Airwaves í fyrra 
eyddu samtals 1,6 milljörðum 
íslenskra króna í ferð sína hingað. 
Þetta kemur fram í könnun sem 
gerð var á vegum ÚTÓN, Útflutn-
ingsskrifstofu íslenskrar tónlistar.

Meðalútgjöld sem hátíðargestir 
vörðu í flug, gistingu og aðgöngu-
miða á hátíðina voru tæplega 119 
þúsund krónur. Fyrir utan það var 
meðalneysla fólks á öðru en flugi, 
gistingu og aðgöngumiða á hátíð-
ina 27 þúsund krónur á sólarhring. 
Meðallengd dvalar var 7,4 dagar 
og því má gera ráð fyrir að hver 
og einn erlendur gestur hafi varið 
um 200 þúsund krónum í neyslu á 
meðan hann var hér á landi.

Þegar einungis ferðakostnaði 
er sleppt eru heildarútgjöld gesta 
á hátíðinni 1,4 milljarðar árið 2014 
en voru tæplega 900 milljónir árið 
2013. Anna Ásthildur Thorsteins-
son, verkefnastjóri hjá ÚTÓN og 
umsjónarmaður rannsóknarinn-
ar, segir að þessa miklu breytingu 
megi rekja til þess að gestum hafi 
fjölgað mikið milli ára en einnig 
hafi gistinóttum gesta á hátíðinni 
fjölgað. Árið 2012 voru heildar-
útgjöldin án ferðakostnaðar 839 
milljónir og því er stökkið á milli 
2012 og 2013 ekki stórt.

Anna segist þó ekki telja að 
hátíðin muni stækka mikið héðan 
í frá. „Og það veltur rosa mikið á 
því hvaða infrastrúktúr er í boði. 
Ef það eru áform um að loka mörg-

um tónleikastöðum, þá fækkar 
miðunum sem Iceland Airwaves 
getur selt á hátíðina,“ segir hún. 
Þó sé ekkert hægt að segja fyrir-
fram um það hver lokaniðurstaðan 
verður í ár. „Við búumst alltaf við 
því að það verði eitthvað fleiri,“ 
segir hún.

Anna bendir á að rætt hafi verið 
um að breyta ýmsum tónleika-
stöðum og það muni hafa neikvæð 
áhrif. „Og þegar Iceland Airwaves 
missti Nasa þá hafði það rosalega 
mikil áhrif á hátíðina. Það var einn 
helsti kjarni hátíðarinnar. Nú er 
Nasa reyndar komið aftur en það 
er verið að tala um áform um að 
loka öðrum stöðum. Ég býst við því 
að heildarfjöldi gesta verði í sam-
ræmi við framboð tónleikastaða,“ 
segir hún.

Anna segir að það sé vissulega 
ánægjulegt að það komi ferða-

menn hingað og vilji eyða pening-
um á Iceland Airwaves. En það 
megi ekki gleyma því að hátíð-
in skapi líka ómetanleg tækifæri 
fyrir íslenska tónlistarmenn á 
erlendri grundu og það er fullt af 
dóti í gangi sem ekki verði settur 
verðmiði á. Mikilvægt sé að hafa 
það í huga.  jonhakon@frettabladid.is

Hver gestur eyðir 
400 þúsund krónum
Heildarútgjöld gesta á Iceland Airwaves voru 1,6 milljarðar króna í fyrra. Hver 
gestur ver að meðaltali 400 þúsund krónum. Verkefna- og fræðslustjóri ÚTÓN 
segir að hátíðin skapi ómetanleg tækifæri fyrir íslenska tónlistarmenn erlendis.

  Ef það eru áform um 
að loka mörgum tónleika-

stöðum, þá fækkar mið-
unum sem Iceland Airwa-

ves getur selt á hátíðina.  
Anna Ásthildur Thorsteinsson,

verkefnastjóri hjá ÚTÓN 

 Á mann Í heild

Flug, gisting og miði 61.656 kr. 311.118.083 kr.
Ferðakostnaður  43.500 kr. 219.499.313 kr.
Miðakostnaður 13.358 kr.   67.405.537 kr.

 Á mann Í heild

Á sólarhring   27.223 kr.    137.364.897 kr.
Meðan á dvöl stóð 202.414 kr. 1.021.380.825 kr.

➜ Útgjöld gesta Iceland Airwaves 2014

➜ Neysla (án flugs, gistingar og miða)  

Á AIRVAWES  Þróun hátíðarinnar veltur á því að innviðir til tónleikahalds verði góðir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

Fjórtán sóttu um stöðu forstjóra Íbúðalánasjóðs, en nöfn umsækj-
enda voru gerð opinber í gær.

Tilkynnt var í lok apríl að Sigurður Erlingsson myndi láta af störfum 
forstjóra. Jafnframt var greint frá því að staðgengill forstjóra, Gunnhild-
ur Gunnarsdóttir, tæki tímabundið við starfinu af honum. Nýr forstjóri 
mun fá það hlutverk að leiða breytingar sem kunna að verða á starfsemi 
sjóðsins við breytta skipan húsnæðismála. 

Staðgengill forstjóra ÍLS sækir um forstjórastöðu:

Fjórtán sóttu um

Bankastræti 5 ehf., sem rekur 
skemmtistaðinn B5 einn vinsæl-
asta skemmtistað landsins, hagn-
aðist um 27,4 milljónir króna á síð-
asta ári. Hagnaður dróst lítillega 
saman milli ára og nam 28 milj-
ónum króna á síðasta ári. 

„Helgarnar eru fínar,“ segir 
Björn Jakobsson, framkvæmda-
stjóri Bankastrætis 5, og bætir 
við að staðurinn hafi leyfi fyrir 
165 manns.

Rekstarhagnaður var um 
36 milljónir króna og var nær 
óbreyttur milli ára. Að meðal-
tali störfuðu 20 starfsmenn hjá 
félaginu í fyrra. 

Handbært fé dróst saman um 
16 milljónir króna á árinu og nam 
31 milljón króna í árslok. Félagið 
varði 20 milljónum króna í að 

greiða upp langtímalán og lækka 
skuldir þess sem því nemur og eru 
þær nú 23,8 milljónir króna.

Eignir félagsins námu í árs-
lok 82 milljónum króna. Bókfært 
eigið fé var 57,8 milljónir króna og 
þar af nam óráðstafað eigið fé 57,3 
milljónum króna. - ih

Helgarnar eru fínar, segir framkvæmdastjórinn:

Hagnaður af B5 um 
27 milljónir króna

BANKASTRÆTI 5  B5 er einn vinsælasti 
skemmtistaður landsins.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þessir sóttu um:
Agnar Kofoed-Hansen
Atli Freyr Sævarsson
Árni Thoroddsen
Brynjólfur Bjarnason
Drífa Jóna Sigfúsdóttir
Guðrún Eggertsdóttir
Gunnhildur Gunnarsdóttir

Hermann Jónasson
Jónmundur Gunnar Guðmundsson
Marthen Elvar Veigarsson Olsen
Óskar Sigurðsson
Ragnar Þorgeirsson
Sigurður Geirsson
Þorsteinn Ólafs
 - jhh

Andri Guðmundsson var kjör-
inn nýr aðalmaður í stjórn Fossa 
markaða hf. á hluthafafundi 6. júlí 

síðastliðinn. Andri 
starfaði hjá H.F. 
Verðbréfum hf. í 10 
ár bæði við verð-
bréfamiðlun og 
fyrir tækjaráðgjöf.

Andri var fram-
kvæmdastjóri H.F. Verðbréfa 
2011-2014. Hann hefur lokið prófi 
í verðbréfaviðskiptum og er viður-
kenndur ráðgjafi á First North.  - jhh

Nýr stjórnarmaður kjörinn:

Andri nýr í 
stjórn Fossa



Það rignir stimpilgjöfum 
á N1 í sumar!

Hluti af ferðasumrinu
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Náðu í Vegabréf N1 á 
næstu N1 stöð og byrjaðu 
strax að safna stimplum. 
Við hvern stimpil færðu 
skemmtilega stimpilgjöf. 

Þegar Vegabréfið er 
fullstimplað skilarðu 
því inn á næstu N1 
stöð og getur átt von á 
glæsilegum vinningum.
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Áhrif loftslagsbreytinga munu líklega 
verða „harkaleg, útbreidd og óafturkræf“ 
segir í skýrslu loftslagsnefndar Samein-
uðu þjóðanna (IPCC) sem kom út í fyrra. 
Flestum er ljóst að afleiðingarnar verða 
alvarlegar ef ekki verður spornað við 
losun gróðurhúsalofttegunda með afger-
andi hætti. Evrópusambandið er öflugur 
talsmaður alþjóðlegs samstarfs á sviði 
umhverfismála. Þau 195 ríki sem eiga aðild 
að rammasamningi SÞ um loftslagsbreyt-
ingar samþykktu aðgerðir í baráttunni við 
loftslagsbreytingar sem ESB lagði fram 
árið 2011. Einnig er ESB aðili að fjölda 
alþjóðlegra samninga um umhverfismál 
sem fela í sér skuldbindingar til að aðstoða 
þróunarríki við framkvæmd þessara samn-
inga. Leiðtogar aðildarríkja ESB hafa sam-
þykkt markmið fyrir árið 2020, svokölluð 
20-20-20 markmiðin sem fela í sér að draga 
skuli úr losun gróðurhúsalofttegunda innan 
ESB svo losunin verði a.m.k. 20% minni en 
árið 1990, að hlutfall endurnýjanlegra orku-
gjafa verði aukið í 20% af heildarorkunotk-
un ESB og að dregið verði úr notkun frum-
orku um 20% miðað við spár með aukinni 
orkunýtni.

Þetta er allt saman gott og blessað en sá 
galli er á umræðunni að þegar fjallað er um 
loftslagsbreytingar eru það gjarna sérfræð-
ingar sem tala við aðra sérfræðinga á ráð-
stefnum. Stjórnvöld og náttúruverndarsam-

tök leggja umræðunni lið, móta stefnu og 
taka þátt í alþjóðlegu samstarfi en almenn-
ingur stendur oft utan umræðunnar og telur 
sig lítið geta lagt af mörkum. Vissulega er 
mikilvægast að stjórnvöld móti stefnu og 
setji fyrirtækjum skorður varðandi losun 
gróðurhúsalofttegunda en vandinn snertir 
alla og því er mikilvægt að almenningur 
átti sig á vandanum og því smáa sem hver 
og einn getur lagt af mörkum. 

Evrópustofa, Náttúruverndarsamtök 
Íslands, Umhverfisstofnun, Reykjavíkur-
borg, franska sendiráðið og Upplýsinga-
skrifstofa Sameinuðu þjóðanna standa 
saman að ljósmyndaleik í sumar með það að 
markmiði að vekja almenning til umhugs-
unar um loftslagsbreytingar og sjálfbær-
ari umgengni við náttúruna. Fólk er hvatt 
til að taka mynd af einhverju sem minnir 
það á loftlagsbreytingar og merkja mynd-
ina #mittframlag á Instagram, Twitter eða 
deila henni á Facebook-síðu eða vefsíðu 
verkefnisins, mittframlag.is. Myndirnar í 
verkefninu má skoða á vefsíðunni mittfram-
lag.is en þar safnast þær saman af sam-
félagsmiðlum. Glæsileg verðlaun verða í 
boði fyrir flottustu myndirnar en ríkuleg-
ustu verðlaunin eru þau að taka þátt í verk-
efni sem hefur það að markmiði að efla 
árvekni almennings um allt það smáa sem 
hver og einn getur lagt af mörkum, því 
margt lítið gerir eitt stórt. 

Þitt framlag til loftslagsmála
UMHVERFIS-
MÁL

Dóra Magnús-
dóttir
framkvæmdastjóri 
Evrópustofu

www.netto.is Kræsingar & kostakjör wwwwwww.n

FERSKJUR
PLÓMUR EÐA
NEKTARÍNUR
ASKJA,500 GR  

279 
ÁÐUR 349 KR/PK

-20%
ANANAS 

GOLD DEL MONTE 

195 
ÁÐUR 398 KR/KG

-50%

JARÐARBER 
FERSK, 250 GR 

359 
ÁÐUR 479 KR/PK

-25%

Ferskir ávextir!

T
ilgangur fangelsa er að þar séu fullnustaðir refsidómar 
dæmdra manna. Afplánun þeirra má nálgast út frá tveimur 
pólum, refsistefnu og betrunarstefnu. Í frumvarpi með lögum 
um fullnustu refsinga kemur fram að það sé meginmarkmið 
með fangelsun að hún fari fram með öruggum hætti þannig 

að réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð sérstök og almenn 
varnaðaráhrif hennar séu virt. Þjóðhagslega sé hagkvæmt að draga 
úr líkum á endurkomu dæmdra manna í fangelsi vegna nýrra brota 
og því mikilvægt að þeim sé tryggð örugg og vel skipulögð afplánun, 
mannleg og virðingarverð samskipti séu höfð í fyrirrúmi og fyrir 
hendi séu aðstæður og umhverfi sem hvetur fanga til að takast á við 

vandamál sín áður en snúið er aftur 
út í samfélagið.

Í Fréttablaðinu í gær lýstu bæði 
fangelsismálastjóri og forstöðu-
maður Litla-Hrauns því yfir að 
vilji þeirra stæði til þess að fangar 
geti haft aðgang að internetinu. 
Samkvæmt lögum er það bannað til 
þess að koma í veg fyrir refsi-

verðan verknað, meðal annars að fangar geti fengið eða sent ólöglegt 
efni sem hægt sé að nálgast á netinu eða skipulagt ólöglega starfsemi. 
„Hafa ber í huga að fangavistin, og sú einangrun sem af henni leiðir, 
væri næsta gagnslaus ef fangi hefði ótakmarkaðan aðgang að netinu,“ 
segir í greinargerð laganna.

Þrátt fyrir að internetið hafi vissulega haft gífurleg áhrif á líf okkar 
allra þá verður þetta að teljast alveg ótrúleg fullyrðing löggjafans. 
Í því samhengi verður að benda á að fangar hafa alla jafna leyfi til 
símhringinga að vild úr fangelsinu eftir ákveðnum reglum og eftirliti. 
Þess ber að geta að fangar eiga að jafnaði kost á að fylgjast með gangi 
þjóðmála með í gegnum dagblöð, útvarp og sjónvarp. Það er rökstutt 
með þeim hætti að tilgangurinn sé að fangarnir einangrist ekki í 
fangavistinni og eigi auðveldara með að aðlagast samfélaginu á ný að 
afplánun lokinni. Ákvæðið hefur staðið óendurskoðað frá árinu 2005 
og ljóst að frá þeim tíma hefur tækninni og samskiptamáta fleygt fram 
með tilkomu samskiptamiðla hvers konar, auk þess sem þjóðmála- og 
fréttaumfjöllun fer að miklu leyti fram á internetinu.

Internetið, sem er svo stór hluti daglegs lífs hjá meirihluta þjóðar-
innar, stendur flestum föngum aðeins til boða við nám. Því hefur smygl 
á nettengibúnaði inn í fangelsi aukist og fer mikil vinna í að koma í veg 
fyrir óheimila notkun. Töluverður hluti agaviðurlaga er vegna þessa. 
„Með tímanum fara samskipti í sífellt meiri mæli í gegnum netið sem 
leiðir til þess að fangar verða enn einangraðri frá samfélaginu,“ segir 
Páll Winkel fangelsismálastjóri, sem vill að fangar geti haft samband 
við fjölskyldu og vini í gegnum netið og þannig sé dregið úr afleið-
ingum frelsissviptingar. Hann setur augljósa og eðlilega fyrirvara við 
þessa tillögu sína um takmarkanir vegna agaviðurlaga og slíkt.

Refsitilgang fangelsisvistar má rekja aftur í aldir og grundvallast 
á því að samfélagið verði að refsa þeim sem brýtur af sér. Hefndin er 
stór þáttur sem og fælingarmáttur. Refsistefnan hefur átt undir högg 
að sækja enda endurkomutíðni í fangelsi oft og tíðum há og ljóst að 
fangelsisvist ein og sér skilar sér ekki í fækkandi afbrotum. Betrunar-
stefna gengur hins vegar út á að hinn brotlegi bæti sig, samfélaginu 
og ekki síður sjálfum sér til góða. Snúi fanginn við blaðinu sé hann 
ólíklegri til að fremja aftur afbrot.

Íslensk refsistefna virðist eiga að byggjast á samblandi af stefnum, 
þrátt fyrir að illu heilli verði hin fyrri of oft ofan á. Það að meina 
föngum að fylgjast með og vera í samskiptum við sína nánustu og 
fylgjast með þjóðmálaumræðu mun ekki bæta neinn. Það er refsing.

Betrun fanga er eftirsóknarverðari en refsing:

Netleysi er refsing

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Vaknið og finnið lykt af kaffi
Samanlagt fylgi fjórflokksins á Íslandi 
samkvæmt nýlegri könnun MMR er 
55,7%. Þriðjungur landsmanna myndi 
kjósa Pírata ef gengið yrði til kosninga 
í dag. Píratar eru á góðri leið með 
að verða burðarás í íslenskri pólitík. 
Þessi könnun sýnir enn og aftur þann 
stórkostlega vanda sem fjórflokkurinn 
býr við í dag. Í hugum fjölmargra 
kjósenda eru þessir gömlu flokkar 
ekki raunhæfur kostur í dag. Nú eru 
tvö ár, í mesta lagi, þar til kosið verður 
að nýju til Alþingis. Ef þessir flokkar 
hafa í sér einhvern snefil af vilja til 
að afstýra algjöru afhroði 
verða þeir að opna 
augun fyrir þeirri 
staðreynd að haugur 
af kjósendum hefur 
snúið við þeim baki. 

Pólitískir mýrarflákar
Spóinn er hinn vænsti vorboði ís-
lenskra vaðfugla. Kjörlendi hans er 
margs konar mýrlendi þar sem hann 
heldur til, étur bjöllur og vellir graut 
mörlandanum til yndisauka. 

Síðastliðið vor hefur einkennst af 
gríðarlegum deilum á vinnumarkaði 
þar sem barátta fyrir hækkun lægstu 
launa hefur verið hvað háværust. 
Verkalýðurinn reis upp á afturlapp-
irnar og öskraði á bætt kjör. Slíkar 
aðstæður eru fyrir vinstriflokka líkt og 
mýrlendi spóans; kjörlendi til að vaxa 
og dafna. Nái þessir flokkar 
ekki styrk sínum í þeim póli-

tíska mýrarfláka er líklegra 
en ekki að það gerist 
ekki nema eitthvað 
annað komi til. 

Hannes með sínum augum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
prófessor gerir stjórnmálaástandinu 
skil á Facebook-síðu sinni og skilur 
vel að fólk vilji ekki vinstri flokkana. 
„Hitt þykir mér furðulegt,“ segir 
Hannes, „að menn lýsi þess í stað yfir 
stuðningi við Pírata, sem hafa enga 
stefnu, nenna ekki að mæta á þing-
fundi eða taka þátt í þingstörfum og 
finna ekki til neinnar ábyrgðar fyrir 
hönd þjóðarinnar, heldur reika inn og 
út af þingi eftir eigin hentisemi.“ 

Þessi orð prófessorsins í stjórnmála-
fræðum gætu verið vísbending um 
að hann hafi kannski verið að fylgjast 
með allt öðru Alþingi en undirritaður 
síðastliðinn vetur þar sem Píratar 
hafa í hverju málinu á fætur öðru sýnt 

ábyrgð, tekið þátt og nennt að 
vinna. sveinn@frettabladid.is
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Það var einhver jólin laust eftir 
1950 að jólaskreyting á heim-
ili foreldra minna fuðraði upp 
og stóð skyndilega í björtu báli. 
Hannibal Valdimarsson, félagi 
föður míns í Alþýðuflokknum, 
var meðal gesta, þreif brenn-
andi skreytinguna upp af 
borði og bar hana út úr hús-
inu. Móðir mín taldi að trúlega 
hefði Hannibal með snarræði 
sínu forðað húsinu frá því að 
brenna til kaldra kola. Þegar 
ég sagði Ólafi Hannibalssyni 
félaga mínum þessa sögu hálfri 
öld síðar sagði hann: Bærinn 
brann ofan af fjölskyldu Hanni-
bals þegar Hannibal var ungur 
drengur. 

Frelsi fjölmiðla
Ég kynntist Ólafi Hannibals-
syni ekki að ráði fyrr en í Þjóð-
arhreyfingunni sem Ólafur 
stofnaði ásamt öðrum 2004 og 
var talsmaður fyrir. Þá stóðu 
harðar deilur um tilraun ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks til að koma 
illræmdum fjölmiðlalögum 
gegnum Alþingi. Lögunum var 
bersýnilega stefnt gegn Stöð 2 
og Fréttablaðinu og ætlað að 
tryggja RÚV og Morgunblaðinu 
og þá um leið Sjálfstæðisflokkn-
um ráðandi stöðu í innlendri 
fjölmiðlun. Ólafur, sem var fv. 
varaþingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, barðist af hörku gegn 
frumvarpinu á vettvangi Þjóð-
arhreyfingarinnar og einnig á 
leiðarasíðu Fréttablaðsins þar 
sem hann birti fjölbreytta pistla 
sína á laugardögum og einnig 
í mörgum beittum greinum í 
Morgunblaðinu. Lesendur Ólafs 
nutu þess að hann var ekki bara 
þrautreyndur blaðamaður, rit-
stjóri og rithöfundur, heldur var 
hann með afbrigðum vel að sér 
um stjórnmál og sögu og eftir 
því fundvís á fyrirmyndir, rök 
og hliðstæður. Hann setti aðför 
ríkisstjórnarinnar að frelsi fjöl-
miðla í samhengi við reynsluna 
utan úr heimi og rakti hvern-
ig áþekkum árásum þar hefði 
verið hrundið. Ályktunarorð 
Ólafs í einni af greinum hans 
um málið voru þessi: „Það á 
ekki að vera hægt hér fremur 
en í Bandaríkjunum að setja lög 
á fölskum forsendum, sem bein-
ast að því að knésetja einhver 
fyrirtæki bara af því að stjórn-
völd telja þau sér fjandsamleg.“ 

Þjóðarhreyfingin
Fjölmiðlamálinu lauk með 
fullum sigri sjónarmiða Ólafs 
Hannibalssonar þegar forseti 
Íslands beitti málskotsrétti 

sínum skv. stjórnarskránni til 
að synja lögunum staðfestingar 
2004 og ríkisstjórnin kaus að 
brjóta stjórnarskrána frekar en 
að halda þjóðaratkvæðagreiðslu 
um málið. Að loknum sigri ein-
setti Þjóðarhreyfingin sér undir 
forustu Ólafs að vinna áfram 
að virkara lýðræði á Íslandi 
með því m.a. „að koma á fram-
færi viðhorfum almennings til 
stjórnarskrármálefna, sem mik-
ill samhugur er um meðal þjóð-
arinnar, en eiga ekki alltaf upp 
á pallborðið hjá ósveigjanlegu 
ríkisvaldi“ og „berjast fyrir 
rétti þjóðarinnar til þess að 
njóta áfram þess málskotsrétt-
ar, sem þjóðkjörinn forseti fer 
með samkvæmt 26. gr. stjórnar-
skrárinnar“, eins og segir í yfir-
lýsingu Þjóðarhreyfingarinnar 
frá 2005. 

Í yfirlýsingunni segir enn 
fremur: „Auk þessara grund-
vallaratriða mun hreyfing-
in vinna að fleiri málum í 
tengslum við endurskoðun 
stjórnarskrárinnar. …  (1) Mikil-
vægt er að undirbúa löggjöf um 
þjóðaratkvæðagreiðslur til þess 
að efla beint lýðræði. (2) Brýnt 
er að tryggja sem best skip-
un æðstu embættismanna og 
dómara án óeðlilegra pólitískra 
afskipta til þess að auka traust 
almennings á hornsteinum lýð-
ræðis í landinu. Breytingar á 
stjórnarskránni skal bera undir 
kjósendur í sérstakri þjóðar-
atkvæðagreiðslu, þar sem ein-
göngu stjórnarskrármálið er á 
dagskrá.“ Öll þessi atriði er að 
finna í nýju stjórnarskránni sem 
2/3 hlutar kjósenda samþykktu í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. 
Það kom í hlut Guðrúnar Péturs-
dóttur lífeðlisfræðings, eigin-
konu Ólafs, að stýra stjórnlaga-
nefndinni sem lagði grunninn 
að nýju stjórnarskránni. Henni 
fórst verkið afar vel úr hendi að 
allra dómi sem til þekkja. 

Óli bróðir
Ólafur Hannibalsson markaði 
djúp spor. Þegar ég kom einu 
sinni sem oftar upptendraður 
heim af fundi hans og félaga 
okkar í Þjóðarhreyfingunni 
var sagt við mig: Hvað eruð þið 
Hannibalssynir að bralla núna? 
Eftir það kallaði ég Ólaf Hanni-
balsson helzt ekki annað en Óla 
bróður. Hann svaraði í sömu 
mynt og við hlógum. 

Ólafur 
Hannibalsson
Í DAG 
Þorvaldur 
Gylfason
hagfræðiprófessor

Lesendur Ólafs nutu 
þess að hann var ekki 

bara þrautreyndur blaða-
maður, ritstjóri og rithöf-
undur, heldur var hann með 
afbrigðum vel að sér um 
stjórnmál og sögu og eftir 
því fundvís á fyrirmyndir, rök 
og hliðstæður.
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Yrði það ekki þjóðþrifaráð? 
Sá sem hér heldur á penna 
hefur þó nokkrum sinnum 
reifað þessi mál í fjölmiðl-
um. Ég hef t.a.m. stungið 
upp á því að þingmönnum 
yrði fækkað um tuttugu, 
ef ekki meira. Auðsætt 
er að það yrði ekki fram-
kvæmanlegt nema með 
meiriháttar byltingu allr-
ar íslensku þjóðarinnar. 
Engum núverandi þing-
manni væri treystandi til 
þess að eiga frumkvæði í slíkri 
meiriháttar umbyltingu í skipan 
Alþingis. Eins og ég hef sagt áður 
yrði hann úthrópaður ef ekki alveg 
útskúfaður af öllum starfsfélögum 
sínum. Slíkt og annað eins myndi 
jafngilda algjörri pólitískri sjálfs-
tortímingu, þess vegna væri það 
alveg óhjákvæmilegt að leita til 
annarra stórhuga og kjarkmikilla 
Íslendinga sem vita hvað þjóðinni 
er fyrir bestu og þeir hugsjóna-
menn eru til meðal okkar. Ekki 
trúi ég öðru.

Ástæðan fyrir því að ég geri 
þetta enn einu sinni að umræðu-
efni er einfaldlega sú að ég hef 
aflað mér nýrra og sérlega gagn-
legra upplýsinga varðandi utan-
ríkisþjónustuna okkar og sér í 
lagi þann óhemju kostnað sem hún 
steypir okkur í. Hefur þú, lesandi 
góður, nokkra hugmynd um hver 
er raunverulegur fjöldi íslenskra 
sendiráða hjá erlendum þjóðum? 
Þau eru hvorki meira en tuttugu 
og tvö og í ofanálag eru níu manns 
sem gegna sendiherrastörfum, en 
eru hins vegar búsettir hér á landi. 
Ótrúlegt, en satt.

Fínt fólk
Og hvað haldið þið að 
þeir fái í mánaðarlaun? 
Hvorki meira né minna 
en rúmar 715.000 krónur 
og hvarflar víst aldrei að 
þessu fína fólki að fara í 
verkfall. Ekki má heldur 
gleyma sendifulltrúun-
um og öðru aðstoðarfólki 
sem vinnur í sendiráðum 
erlendis. Sendiherraemb-
ættin eru nú sem sagt 
þrjátíu og eitt talsins. 

Mætti ekki beita niðurskurðar-
hnífnum á þetta óheyrilega bákn 
eða með öðrum orðum sagt fækka 
sendiherrum t.d. um fimmtán?

Í beinu framhaldi af þessu 
sakar ekki að geta þess enn einu 
sinni að fyrrverandi þingmenn 
hafa einlægt verið látnir sitja 
fyrir öðrum í sambandi við emb-
ættisveitingar til sendiherra. 
Þessi ósiður hefur því miður við-
gengist alltof lengi. Auðsætt er að 
Alþingi sér um sína menn!

Sjá ekki allir raunsannir menn 
að ef draumurinn minn um þess-
ar tvennar fækkanir myndi ræt-
ast, hvílíkt fé myndi þá sparast, 
sem hægt væri að verja til ákaf-
lega brýnna mála eins og t.d. til 
heilbrigðisþjónustunnar um allt 
land, víðtækrar vegagerðar líka 
um allt landið, bráðnauðsynlegra 
umbóta á öllum ferðamannastöð-
um. Vel á minnst hvert fara allir 
þeir peningar sem ríkið hirðir af 
erlendum ferðamönnum? Um það 
spurði Óli Björn Kárason pistla-
höfundur í Mbl. nýlega.

Mér finnst það liggja í augum 
uppi að Sjálfstæðisflokkurinn 

vilji helst einkavæða heilbrigðis-
þjónustuna að bandarískri fyr-
irmynd. Nú að lokum, lesandi 
góður, ein spurning.

Hvernig kemur þér Kristján 
Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra 
fyrir sjónir, sitjandi á Alþingi við 
hliðina á Bjarna Benediktssyni 
fjármálaráðherra? Það hef ég 
vitanlega enga hugmynd um, en 
sjálfum finnst mér hann vera eins 
og þægur hundur, liggur mér við 
að segja. Er þetta kannski helst 
til ótuktarlegt af mér og þó ekki.

Heimildir:
Utanríkisráðuneytið
Kjararáð

P.s. Ég hvet eða ráðlegg öllum 
hugsandi Íslendingum, sem vilja 
vera vel upplýstir, að lesa mánu-
dagspistla Guðmundar Andra 
Thorssonar rithöfundar í Frétta-
blaðinu. Hann hefur undantekn-
ingarlaust eitthvað gagnlegt, 
skemmtilegt, skynsamlegt og 
menningarlegt til málanna að 
leggja, sama hvort hann skrifar 
um bókmenntir og listir, stjórn-
mál bæði innlend og erlend 
o.s.frv.

Ekki brást honum bogalistin 
eða réttara sagt pennalistin 
þegar hann fjallaði um frammi-
stöðu Steingríms Ara Arason-
ar, forstjóra Sjúkratrygginga 
Íslands, í Kastljósviðtali en hann 
virðist vera frekar hlynntur 
einkavæðingu heilbrigðisþjón-
ustu hér á landi.

Guðmundur Andri, þú ert á 
réttri braut og hún gæti í raun 
ekki verið réttari að mínu viti.

Fækkum alþingismönnunum 
og sendiráðum og það talsvert

FJÁRMÁL

Halldór 
Þorsteinsson
fv. skólastjóri 
Málaskóla Halldórs

FLUGELDASÝNING
FM BELFAST
BALL MEÐ SÁLINNI HANS JÓNS MÍNS
OG INGÓ OG VEÐURGUÐUNUM

MIÐASALA Á DALURINN.IS

#DALURINN

KOMDU OG
UPPLIFÐU

SMELLTU ÞÉR Á
LAUGARDAGSPASSA

ÞJÓÐHÁTÍÐ

JÚNÍUS MEYVANT · AMABADAMA
NÝDÖNSK · JÓN JÓNSSON · MAUS
FFLLUUFLLUUGGEELLDDAASSÝÝNNASÝNDADDELDFL GGEELUUFLLUU NNIINNGGNNNIINNGNNNN
FMFFMM BBEELLFFAASSTTSSTFFBEFFMM 

AALLLBBAA LL MMEÐÐ SSÁÁLLINNNNI HHNI HI HLLÁÁLEÐ SÁÁLELL MLLAAL MMMÍNNSSHHAANNSS JJÓÓNNSS MMNNSSS MMÍ SHANNH  NMLLINNNNI HHNILL MMÍNNSHAANNSS JJÓÓNNSS MMNS JÓS MMHAA NNM
OGOOGG OGG INO INNGGÓÓ OGG VVEEÐÐUUG V ÐUG OOGGGNGIOOGG OOOOOOG MMUURRGGUUÐÐUUNNUUMMRGGUUUÐUUURR UUM

DALUA RINN.IDDA RINN.ISSMIÐASALA A Á DÁÐ DDAÁ D RINN.ISSLU N.ISSN

#DAALURL INNAA NN

SSMMMEELLLLTTUU ÞÞLLTT ÞÞLLTTUULLLLLLEELLSSMME ÞÞÉÉRR ÁÁÁRR ÁÁÁÉ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
LLAAAAUUGGAARRDDAAAGARRDADAGULLALAAULLLLLLAA AAGGSSPPPAAGGAAGGSSAAAA PPAASSSSAAAASSSSSSSAAPPAAPPPPPAASSSSAASSSSS
JÚÚÚNNÍÍUUSS MEEYYVVEEYSSSNNÍUNÍUSSJÚNNÚÚN VVAANNTTAANNVV  ····· AAAAMAABBAADDAAMMAAAAM ADDABAADDAAB AMMABMAAB ABBB AMMBABBBBB AMAMA
NNÝÝÝÝDDÖÖNNSSKK ·· JJJSSKKNÖNNNÝÝÝÝDDÖÖÝÝDNNNNÝÝ SSSSSJÓÓNN JJÓÓÓÓJÓJÓÓJJJJJ ÓÓ AUUSSÓÓNNSSSSOONN ·· MMAAÓNNNNSS SSAUMMANN · MO   MMAAAUAAAMMAAAAM

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
9

9
6

0
9



9. júlí 2015  FIMMTUDAGUR| SKOÐUN | 22

Kolbeinn Óttarsson Proppé 
skrifar prýðilegan leiðara 
í Fréttablaðið miðviku-
daginn 8. júlí um virkjan-
ir og orkumál undir heitinu 
„Að byrja verkið á öfugum 
enda“.

Þar er réttilega á það 
bent að ítrekað heyrum við 
að búið sé að skrifa undir 
samninga um uppbygg-
ingu stóriðju án þess að 
orka hafi verði tryggð til 
framleiðslunnar og þegar gagn-
rýnisraddir hljómi um að ekki sé 
rétt staðið að málum sé viðkvæðið 
oftar en ekki að búið sé að eyða svo 
miklum fjármunum í undirbúning 
að það sé spurning um þjóðarhag 
að halda verkinu áfram og útvega 
orkuna.

Síðan kemur annað hljóð í 
strokkinn

Orðrétt segir Kolbeinn: „Það má 
velta því fyrir sér hvort stjórnend-
ur sem eyða miklum fjármunum í 
verkefni upp á þá von og óvon að 
orka fáist í þau séu sérstaklega 
góðir stjórnendur. Ef í ljós kemur 
síðan að orkan liggur ekki á lausu 
eru fjármunirnir fyrir bí og það 
getur varla talist góð stjórnun, 
eða hvað?

En kannski er það einmitt góð 
stjórnun. Kannski er þetta hluti 
af því sem á ensku kallast að vera 
passive agressive. Farið er af stað 
með undirbúning verkefna undir 
því yfirskyni að ekkert sé nú 
ákveðið. Varla er fólk á móti því 
að hlutirnir séu skoðaðir? En síðan 
kemur að því að það næst saman 
um uppbyggingu og þá kemur 
annað hljóð í strokkinn. Öllum 
þessum fjármunum hefur verið 
eytt í undirbúning verkefnisins og 
þess vegna er engin hæfa að vera á 
móti því að virkjað sé til að standa 
undir herlegheitunum. Ætlar fólk 
að vera á móti framförum?“

Í lok leiðarans bendir höfundur 
réttilega á að virkjanir séu mál 
okkar allra og að ákvarðanir um 
þær eigi ekki að vera „afgangs-
stærð í samningum sveitar-
stjórnarmanna, sem vilja iðnað í 
umdæmi sín, og forsvarsmanna 
iðnfyrirtækjanna, sem leita að 
hentugu plássi fyrir verksmiðjur 
sínar.“

Hvað er til ráða? 
Að sjálfsögðu er það helst til ráða 
að hefja verkið á réttum enda. Sá 
sem ötullegast hefur barist fyrir 
slíkum vinnubrögðum undan-
farna áratugi er án efa Hjörleifur 

Guttormsson, náttúrufræðingur 
og fyrrverandi alþingismaður og 
ráðherra. Hann flutti fjölmargar 
tillögur um breytt vinnubrögð á 
þessu sviði sem skiluðu okkur að 
lokum þeim árangri að Ramma-
áætlun leit dagsins ljós.

En Rammaáætlun samkvæmt 
hugmyndum Hjörleifs átti að vera 
hluti af stærri mynd. Þar var 
grundvallaratriði að byrja á rétt-
um enda, hve mikið og til hvers. 

Ekki kjörbúð!
Í greinargerð sem Hjörleif-
ur sendi frá sér fyrir nokkr-
um misserum segir m.a.: „Gera 
verður þá kröfu til stjórnvalda að 
þau áætli það heildarmagn fram-
leiddrar orku sem þau telji nauð-
synlegt að afla út frá þjóðhags-
legri nauðsyn og með tilliti til 
alþjóðlegra skuldbindinga (lofts-
lagsmál) í fyrirsjáanlegri fram-
tíð og að Rammaáætlun taki mið 
af því. Þannig væri hægt að gera 
sér grein fyrir heildaráhrifum 
slíkrar áætlunar. Enga viðleitni 
í þessa átt er að finna í Ramma-
áætlun … Á meðan ekkert ligg-
ur fyrir í því efni birtist okkur 
Rammaáætlun sem eins konar 
„kjörbúð“ sem hver og einn geti 
leitað inn í og heimtað sitt í tím-
ans rás. Slíkt fyrirkomulag er 
ógnun við verndarþáttinn. Sér-
staklega blasir þetta við þegar 
um er að ræða raforkusölu til 
orkufreks iðnaðar. Því ætti að 
stöðva frekari orkusölu í þessu 
skyni að mestu eða öllu leyti á 
meðan dæmið er gert upp, nema 
þegar um er að ræða framleiðslu 
á vistvænum orkugjöfum í stað 
jarðefnaeldsneytis til nota í sam-
göngum og fiskiskipum.“

Rímar við heilbrigða skynsemi
Mér sýnast leiðari Fréttablaðsins 
og þessi orð náttúrufræðingsins 
ríma vel saman og það sem meira 
er hljóma í þeim anda sem við flest 
myndum leyfa okkur að kalla heil-
brigða skynsemi. 

Leiðari Fréttablaðsins 
og hvatning Hjörleifs

Óróleiki um kaup og kjör 
lýsir ekki því sem er að 
gerast í heilbrigðiskerfinu.

Ég er hjúkrunarfræð-
ingur með meistaranám 
í siðfræði. Ég hef alla tíð 
unnið á Landspítala og 
haft unun af. Í starfi á 
ég samvinnu við einstak-
linga og fjölskyldur sem 
eru að takast á við alls 
konar, margþætt og flók-
in heilsufarsleg og félags-
leg viðfangsefni. Þegar ég 
mæti fólki á sjúkrahúsinu 
er það jafnvel á erfiðasta 
tímanum í lífi þess. Ég hef 
það hlutverk að veita alltaf 
gæða geðhjúkrun, hvernig svo sem 
birtingarmynd veikinda þeirra er. 
Allar manneskjur hafa nefnilega 
jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu.

Sem meðferðaraðila ber mér 
umfram allt að hafa hagsmuni 
skjólstæðinga minna að leiðar-
ljósi. Mér ber að byggja störf mín 
á þekkingargrunni og viðhalda 
þekkingu minni. Ég ber virðingu 
fyrir þeim sem ég þjónusta. Ég 
veit að það að mynda gott með-
ferðarsamband við skjólstæðing 
skiptir meira máli en nákvæmlega 
hvaða meðferð er veitt. Ég þarf 
líka að huga að eigin líðan, því 
ég sjálf er vinnutækið mitt. Ég er 

auðmjúk fyrir því að geta 
gert mistök. Ég hef trú á 
skjólstæðingum mínum 
og því að líðan þeirra og 
heilsa geti batnað. Bjart-

sýni er smitandi og eykur bata-
horfur. Það sem ég geri í vinnunni 
er ekki úr lausu lofti gripið.

Ég er ein af þeim sem hverfa 
frá starfi í haust. Það er tap fyrir 
Landspítala sem hefur lagt mikið 
í að þjálfa mig.

Ég sætti mig ekki við að fag-
stéttin mín sé ein þeirra örfáu 
stétta sem virðast eiga að bera 
fulla ábyrgð á stöðugleika í land-
inu. Ég læt ekki segja mér það að 
fagstéttin mín sé of mikilvæg til 
að leggja niður störf – en hvorki 
nógu mikilvæg til að halda í starfi 
eða sýna virðingu.

Ég tek ekki þátt í þessu.

Ég tek ekki þátt í þessu
Ári eftir árásir Ísraels á 
Gaza er svæðið enn í rúst-
um. Orsök þess er að Ísra-
elar telja að byggingarefni, 
líkt og sement, stál og möl, 
séu ekki æskileg fyrir íbúa 
Gaza og hafa þeir mark-
visst unnið að því að hamla 
innflutningi þessara efna 
til Gaza en minna en 1% af 
því sem þarf til endurbygg-
ingar hefur skilað sér. Þessi 
takmarkaði aðgangur að 
efnum hefur komið í veg fyrir upp-
byggingu heimila sem og annarra 
húsakynna, líkt og skóla, spítala og 
fleira sem telst til grunnstoða sam-
félagsins.

Afleiðingar árása ísraelska hers-
ins voru hörmulegar en eyðilegging 
var gríðarleg, margir voru drepnir 
og fjöldi fólks er enn á vergangi. Á 
meðan árásirnar stóðu yfir glímdi 
almenningur við þann vanda að 
finna sér ekki skjól fyrir árásun-
um, árásum frá her sem gerði ekki 
greinarmun á almenningi eða hern-
aðarlegum skotmörkum. Hræðsla 
hafði ríkan rétt á sér þar sem Ísra-
elar gerðu óhikað árásir á sjúkra-
bíla, spítala og skóla, og jafnvel á 
staði sem höfðu verið sérmerktir af 
alþjóðlegum samtökum sem skjól 
fyrir almenning. Í átökunum særð-
ust 83 heilbrigðisstarfsmenn, 21 lét 
lífið, 16 sjúkrabílar eru ónothæfir 

eftir árásir og 17 spítal-
ar urðu fyrir alvarlegum 
árásum og þar af eru 6 
sem enn eru óstarfhæfir. 
Heilbrigðiskerfið var fyrir 
árásina að hruni komið 
eftir 8 ára umsátur Ísra-
els, með takmarkað magn 
af tækjum, vatni og raf-
magni. Gífurlega margir 
þjást af áfallastreiturösk-
un meðal almennings eftir 
fyrri árásir ísraelska hers-

ins og hefur sú tíðni hækkað upp úr 
öllu valdi eftir síðustu árás.

Ísland beiti sér 
Yfir 10.000 Palestínumenn særðust 
í árásunum, á meðal þeirra meira 
en 3.000 börn. Samkvæmt tölum 
frá Sameinuðu þjóðunum er áætl-
að að 2.251 Palestínumaður hafi 
látið lífið, þar á meðal 260 konur 
og 551 barn. Nýburadauði tvöfald-
aðist á meðan á árásunum stóð og 
fór frá 7% í 14% á Shifa-sjúkrahús-
inu. Talið er að um 4.800 fæðingar 
hafi átt sér stað meðan á árásunum 
á Gaza stóð og erfiðar samgöngur 
gerðu það að verkum að erfitt var 
fyrir margar þungaðar konur að 
komast að spítölunum. Mörg þeirra 
heimila sem voru eyðilögð voru 
heimili sjúklinga og þegar þeir voru 
tilbúnir að vera útskrifaðir höfðu 
margir þeirra ekkert húsaskjól og 

voru því áfram á yfirfullum spítöl-
um. Spítalar voru þó enginn griða-
staður og þegar ísraelski herinn 
varpaði sprengju nálægt Al Durra-
barnaspítalanum 24. júlí varð spít-
alinn sjálfur fyrir miklum skemmd-
um og eyðileggingu. Tveggja ára 
barn lést í árásinni og um 30 börn 
til viðbótar særðust en einnig sjö 
starfsmenn spítalans. Eftir árásirn-
ar var spítalinn talinn ónothæfur. 

Samkvæmt Genfarsáttmálan-
um ber öllum ríkjum að bregðast 
við og koma í veg fyrir áframhald-
andi brot á alþjóðlegum mannrétt-
indalögum. Ísrael hefur ítrekað 
brotið á mannréttindum Palestínu-
manna og því þarf að bregðast við. 
Stjórnvöld á Íslandi verða að beita 
sér fyrir því af fullum krafti að 
umsátur og árásir á Palestínu verði 
stöðvaðar tafarlaust og að Ísraels-
menn verði látnir svara fyrir það 
grimma ofbeldi sem þeir beita Pal-
estínumenn. Ísrael verður að hætta 
hernámi, árásum og drápum á Pal-
estínumönnum.

Gaza, ári eftir stríðið

Gríðarlega kostnaðarsamt 
að láta bætur fylgja lág-
markslaunum. Þetta sagði 
Bjarni Benediktsson 29. maí 
2015 á eyjan.is.

Mig langar að tala til 
þeirra sem stjórna land-
inu. Reyna að hjálpa þeim 
að skilja hvernig sumt fólk 
hefur það á Íslandi. Und-
anfarið hafa þessir menn 
mætt í fjölmiðla og reynt að 
færa rök fyrir því að ekki 
sé hægt að bæta kjör þeirra 
sem verst hafa það. Það er 
jú þannig, að það er hlutverk stjórn-
málamanna að hlusta á fólk. Setja 
sig í þess spor og reyna að vinna 
fyrir það með því að ráðstafa auð-
lindum og lífsgæðum sem til eru á 
hverjum tíma á sem sanngjarnastan 
hátt.

Ástæðan fyrir þessum skrifum 
er að mér finnst ekki nógu miklu 
ráðstafað til þeirra sem eru veikir, 
aldraðir eða óvinnufærir. Þetta fólk 
á ekki marga áhrifamikla banda-
menn í samfélaginu. Það sést á 
kjörum þeirra sem halda mörgum í 
faðmi skulda og fátæktar og hefur 
oft hræðileg áhrif á sálarlíf fólks, 
oft fólks sem er veikt fyrir. Undan-
farið höfum við séð hverja stéttina 
á fætur annarri fara í verkfall, og 
stór ástæða fyrir því er að fólk á 
lágmarkslaunum nær ekki endum 
saman. Það er talað um 300.000 
króna lágmarkslaun. Að mínu mati 
er það of lágt, þá á eftir að greiða 

skatta og skyldur. Skatt-
leysismörkin þurfa að vera 
300.000 kr. Þá kemur aftur 
að öryrkjum, sem Bjarni 
og Sigmundur vilja ekkert 
fyrir gera, eins og þeir hafa 
gefið út. 

Ég þekki sjúkling sem 
fær 3.097.792 kr. frá Trygg-
ingastofnun og Lífeyrissjóði 
VR. Eftir útsvar, tekjuskatt, 
útvarpsskatt og slysatrygg-
ingu, 611.697 kr., hefur þessi 
einstaklingur 2.486.125 
krónur í beinar tekjur á ári. 

En eftir það tekur alvaran við. Hús-
næðiskostnaður, lyfjakostnaður, 
sérfræðilækniskostnaður, matvara, 
sími, internet og samgöngur. Þegar 
þetta er sett upp á ársgrundvelli er 
ekki mikið eftir, það er ekkert eftir. 
Mér hefur reiknast til að viðkom-
andi eigi 633 krónur á dag, en þá má 
ekkert óvænt koma upp á. 

Ég er með allar tölur tiltækar, ef 
einhver efast. Ég sendi þær gjarna á 
hvern sem vill.

Niðurlægjandi
Fólk á svona kjörum getur ekki 
leyft sér að kaupa ný og betri gler-
augu þegar þau gömlu eru slitin. 
Betri dýnu þegar sú gamla er byrj-
uð að valda bakverkjum. Farið til 
tannlæknis o.s.frv. Þetta fólk lifir í 
fátækt, og fátækt er mjög raunveru-
legur vandi á Íslandi. Æðstu ráða-
menn hundsa þetta fyrir augunum 
á okkur öllum. Það væri ekki við 

hæfi að standa í svona skrifum nema 
koma með hugmynd að lausnum sem 
eru bara beint fyrir framan nefið á 
okkur. LAUSN númer 1: Það er að 
skattleysismörkin verði hækkuð upp 
í 300.000 krónur. Hverjum gagnast 
það? Jú, það gagnast öllum, sérstak-
lega þeim sem hafa lægstu tekj-
urnar. Lífsgæði manneskjunnar að 
ofan myndu batna töluvert, hefði hún 
50.979 kr. meira á mánuði. Það gæti 
hún fengið ef notuð væri LAUSN 
númer 2: Ef opinberu gjöldin væru 
felld niður á þá lægst launuðu. 

Ofangreind manneskja gæti jafn-
vel keypt afmælis- og jólagjafir 
handa barnabörnunum sínum. Eða 
farið til tannlæknis án þess að taka 
lán fyrir því.

Þá langar mig til þess að enda á 
einni kröfu, og það er að hætt verði 
að kalla fólk bótaþega. Þetta eru 
laun sem við fáum, því flest höfum 
við unnið fyrir okkur og fjölskyldum 
okkar, allt okkar líf. 

Virðingarleysið gagnvart eldri 
borgurum þessa lands er svo nið-
urlægjandi að það er með ólíkind-
um. Þetta er fólkið sem hefur byggt 
Ísland upp fyrir núverandi og kom-
andi kynslóðir.

Opið bréf til landstjórnarinnar

Íslendingum er almennt 
annt um dýr jarðar og þeir 
eru fljótir að fordæma illa 
meðferð þeirra. Hver man 
ekki eftir Lúkasarfári og þá 
er það talið dýraníð að drepa 
tófu með snæri eða vasahníf 
að vopni. Höfum við þó ekki 
mikla samúð með dýrbítum.

Það er því einkennileg 
þversögn að Íslendingar 
skuli taka því sem sjálf-
sögðum hlut að limlesta 
og murka lífið úr nokkur 
hundruð kindum ár hvert með bif-
reiðum. Eru þær þó ekki ætlaðar til 
slíkra hluta og auk þjáninga sauð-
fjárins fylgir mikið eignatjón og 
slysahætta á fólki. Sagt hefur verið 
að blessuð sauðkindin hafi haldið lífi 
í þjóðinni um árhundruð. Það er því 
sérlega ómaklegt að fara svona að og 
má heita þjóðarskömm.

Auk tjóns á bílum og þján-
inga kindanna, þá er það 
ömurleg lífsreynsla öllum 
sem lenda í að aka á kind og 
limlesta eða drepa. Það er 
ekki ósk nokkurs að ferða-
menn sem til landsins koma 
hverfi til síns heima með 
slíka reynslu í farteskinu. 
Sama gildir um ungmenn-
in okkar sem við sendum 
óreynd út í umferðina, ekki 
viljum við að hver ökuferð 
milli landshluta sé þeim sem 

rússnesk rúlletta, eða hvað?
Nú hefur fé verið sleppt í sum-

arhaga og víða er það við vegi. Í 
byggð er almennt orðið viðunandi 
ástand og búfé girt af frá vegum en 
flestir fjallvegir liggja hins vegar 
um afréttir, meira og minna ógir-
tir. Girðingar eru að sönnu dýrar í 
uppsetningu og viðhaldi. En er ekki 

betra að eyða fé í girðingar en tjóna-
kostnað?

Þjóðarátaks er þörf. Ef við tökum 
okkur nú saman, stjórnvöld, Vega-
gerðin, tryggingafélögin, Bænda-
samtökin og sveitarfélög, þá trúi ég 
að hægt sé að gera byltingu og koma 
sauðfé að mestu af vegunum á 3 til 5 
árum. Væntanlega eru til skráningar 
hjá tryggingafélögum og eftir þeim 
hægt að vinna, þ.e. byrja að girða 
þar sem vandinn er mestur þannig 
að árangur skili sér sem hraðast. 
Vilji er allt sem þarf, við getum ekki 
borið við fjárskorti endalaust. 

Dýraníð – þversögn þjóðar

KJARAMÁL

Ragnheiður Lára 
Guðjónsdóttir
áhugamaður um 
kjör hinna lægst 
launuðu

➜ Það er talað um 300.000 
króna lágmarkslaun. Að 
mínu mati er það of lágt, þá 
á eftir að greiða skatta og 
skyldur.

UTANRÍKISMÁL

Nazima Kristín 
Tamimi
nemi

➜ Stjórnvöld á Íslandi 
verða að beita sér fyrir því 
af fullum krafti að umsátur 
og árásir á Palestínu verði 
stöðvaðar tafarlaust og að 
Ísraelsmenn verði látnir …

UMFERÐ

Þröstur 
Friðfi nnsson
sveitarstjóri 
Grýtubakkahrepps

➜ Girðingar eru að sönnu 
dýrar í uppsetningu og 
viðhaldi. En er ekki betra 
að eyða fé í girðingar en 
tjónakostnað? 

ORKUMÁL

Ögmundur 
Jónasson
alþingismaður

KJARAMÁL

Sigurveig Sigur-
jónsdóttir Mýrdal
hjúkrunarfræðing-
ur með M.A. í 
siðfræði,
aðstoðardeildar-
stjóri á göngudeild 
Kleppi

➜ Ég er ein af þeim 
sem hverfa frá starfi  
í haust. Það er tap 
fyrir Landspítala 
sem hefur lagt mikið 
í að þjálfa mig. Ég 
sætti mig ekki við að 
fagstéttin mín sé ein 
þeirra örfáu stétta …

➜En Rammaáætlun 
samkvæmt hugmynd-
um Hjörleifs átti að 
vera hluti af stærri 
mynd. Þar var grund-
vallaratriði að byrja 
á réttum enda, hve 
mikið og til hvers.
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Tilkynningar um merkis atburði, 
stórafmæli og útfarir má senda á netfangið 

timamot@365.is. 

Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

GUNNAR BERG GUNNARSSON
prentari,

Skessugili 21, Akureyri, 

lést 17. júní sl. Útförin hefur farið fram 
í kyrrþey að ósk hins látna. Fjölskyldan 
þakkar þann mikla hlýhug sem henni hefur 
verið sýndur vegna andláts Gunnars og Ástu 
eiginkonu hans er lést fyrir þremur mánuðum. 

Gunnar Berg Gunnarsson Elín Björg Ingólfsdóttir 
Björn Berg Gunnarsson Zhanna Suprun 

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ÞÓR VIGNIR STEINGRÍMSSON
fv. yfirvélstjóri hjá Landhelgisgæslunni,

Hlíðarhúsum 3, áður Arahólum 2,
Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
föstudaginn 12. júní. Útförin verður gerð frá 
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 9. júlí kl. 15.00.

Kristín Þórsdóttir
Rannveig Þórsdóttir
Þorsteinn Ólafs Lára Kristjánsdóttir
Ólafur Kristinn Ólafs Soffía G. Jóhannesdóttir

Andri Már Bjarnason
Daníel Þór Valdimarsson, Rebekka Rún Hjartardóttir

Þór Steinar Ólafs, Björg Magnea Ólafs, Kristján Már Ólafs
Halldóra Sigurlaug Ólafs, Magnea Jónína Ólafs

og barnabarnabarn.

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

SIGÞÓR PÉTURSSON
Kotárgerði 15,

sem lést 4. júlí, verður jarðsunginn frá 
Akureyrarkirkju miðvikudaginn 15. júlí kl. 13.30.

Fyrir hönd aðstandenda,
Colleen Mary Pétursson
Katrín Mary Sigþórsd. Faulkes
Anna Sigþórsdóttir Coughlin

Okkar ástkæra 

ARNDÍS HANNESDÓTTIR 
Álftamýri 32, Reykjavík, 

er látin. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Barnauppeldissjóð 
Thorvaldsensfélagsins. 

Fjölskylda hinnar látnu. 

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

SIGURVEIG ERLINGSDÓTTIR
frá Ásbyrgi,

Lundi 1, Kópavogi,

lést á heimili sínu þann 6. júlí. Jarðarför 
verður auglýst síðar.

Sigrún Jónasdóttir Björn E. Johannessen
Helga Jónasdóttir Tómas Þór Tómasson
Jón Erlingur Jónasson Védís Jónsdóttir
Úlfhildur Jónasdóttir  Þorsteinn S. Karlsson

og barnabörn.

Kær frændi okkar og vinur,

BJARNI VALTÝR GUÐJÓNSSON
organisti frá Svarfhóli á Mýrum, 

er látinn. Útförin fer fram frá Borgarneskirkju 
laugardaginn 11. júlí kl. 14.00. Jarðsett 
verður á Ökrum.

Fyrir hönd aðstandenda,
Þórólfur Árnason

MERKISATBURÐIR
1357  Hornsteinn er lagður að Karlsbrúnni í Prag.
1816  Argentína lýsir yfir sjálfstæði.
1916  Vopnaður enskur togari tekur farþegaskipið Flóru á leið 
frá Reykjavík til Siglufjarðar með 100 farþega innanborðs og er 
því siglt til Bretlands. Farþegarnir voru sendir heim með öðru 
skipi síðar í sama mánuði.
1940  Mikið haglél í Hrunamannahreppi og stíflast lækir af aur-
burði.

1946  Skemmtigarðurinn Tívolí í Reykjavík er opnaður. Þar 
eru meðal annars bílabraut, hringekja, Parísarhjól og dans-
pallur.
1976  Hitamet í Reykjavík, 24,3°C.
2011  Suður-Súdan fær sjálfstæði frá Súdan.

Skemmtistaðnum Dolly verður lokað á 
sunnudag og í tilefni þess ætla aðstand-
endur að halda kistulagningu í kvöld. 

Á morgun verður jarðarför og erfi-
drykkjan er á laugardaginn. Alls munu 
20 plötusnúðar þeyta skífum á staðnum 
um helgina. Húsið verður opnað fyrr 
en vanalega um helgina og mikið af til-
boðum á barnum.

Það munu eflaust margir sakna 
Dolly en hann var opnaður fyrir 
tæpum þremur árum og hefur alltaf 
verið vinsæll. Nú er þó komið að enda-
lokum og munu nýir rekstraraðilar 
taka við og breyta staðnum. Eignar-
haldið helst óbreytt. 

Þura Stína hefur verið rekstrarstjóri 
Dolly seinasta árið en hefur þó unnið 
þar frá upphafi. 

„Maður á auðvitað eftir að sakna 
Dolly en það sem kemur í framhald-
inu í húsinu er mjög spennandi. Það 
er ekki hægt að segja frá því að svo 
stöddu. Ég er bara ánægðust með að 
húsið mun hýsa svipaða starfsemi og 
er núna í gangi sem er mikill léttir 
í ljósi þess sem hefur verið í gangi í 
nágrenninu.“

Það kom fram í vikunni að skemmti-
staðirnir Húrra og Gaukurinn munu 
hugsanlega þurfa að víkja fyrir versl-
unum fyrir ferðamenn. Húsið sem 
hýsir Dolly er gamalt en það stendur 
í Hafnarstrætinu á besta stað. Ýmis 
starfsemi hefur verið starfrækt í hús-
inu seinustu ár.

Breytingar fara strax af stað eftir 
lokun Dolly. Jón Gunnar Geirdal er 

einn af þeim sem koma að rekstri nýrr-
ar starfsemi í húsinu. 

„Ég veit að þeir eru að stefna á að 
opna nýja staðinn í ágúst. En við ætlum 
að nýta helgina vel og við eigum von 
á fullt af fólki. Það verður tekið vel á 
móti öllum á þessari kveðjustund og 
það verður auðvitað frítt inn, eins og 
það hefur alltaf verið.“ 
 gunnhildur@frettabladid.is

Seinasta helgi Dolly 
haldin hátíðlega
Skemmtistaðurinn Dolly skellir í lás á sunnudaginn og munu næstu dagar fara í það að 
halda upp á seinustu helgina. Alls munu 20 plötusnúðar spila og húsið verður opið lengur.

ÞURA STÍNA  Hefur unnið á Dolly frá upphafi, síðasta árið sem rekstrarstjóri.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

 Ég er bara ánægðust 
með að húsið mun hýsa 

svipaða starfsemi þar og er 
núna í gangi í ljósi þess sem 

hefur verið í gangi í 
nágrenninu.

Mikill spenna var fyrir úrslita-
leik Ítalíu og Frakklands á HM. 
Heimsmeistarakeppnin var 
haldin í Þýskalandi og úrslita-
leikurinn fór fram á Ólympíu-
leikvanginum í Berlín. Þetta var 
einnig seinasti leikur Zinedine 
Zidane sem var einn öflugasti 
leikmaður franska landsliðsins. 
Eins og frægt er var Zidane 
rekinn af velli eftir að hafa 
skallað ítalska leikmanninn 
Marco Materazzi í bringuna 
eftir að hann kallaði að honum 
blótsyrði. Því hefur verið 
haldið fram að Materazzi hafi 

kallað móður Zidane ljótum 
nöfnum og þess vegna hafi 
hann brugðist svona við. Móðir 
hans var mjög veik á þessum 
tíma og því hefur það verið 
viðkvæmt málefni. 
Eftir venjulegan uppbótar-
tíma stóð leikurinn í 1-1. Ítalía 
sigraði í vítaspyrnukeppni 5-3. 
Sagt er að markvörður Ítala, 
Gianluigi Buffon, hafi bjargað 
leiknum með því að verja mjög 
margar erfiðar vítaspyrnur. 
Úrslitaleikurinn er talinn einn 
af þeim dramatískustu á síðari 
árum. 

ÞETTA GERÐIST: 9. JÚLÍ 2006

Ítalia sigraði Frakkland í úrslitaleik HM



ER MIKLU BETRI
Þórunn Maggý hefur 
tekið Arctic Star sæ-
bjúgnahylkin í nokkurn 
tíma og fann strax mun. 
Hún er nú laus við lið-
verki sem plöguðu hana. 
MYND/GVA

Þ órunn Maggý hefur verið með 
slitgigt í fleiri ár. Hún telur sig nú 
hafa fundið lausn við því vanda-

máli sínu. „Ég hef lengi verið með verki 
í flestum liðum og voru úlnliðir og hné í 
vondum málum. Ég hef tekið hin og þessi 
lyf í gegnum tíðina, mörg voru ágæt en 
ekkert þeirra gerði hundrað prósent gagn. 
Þegar ég sá svo auglýsingu um Arctic Star 
sæbjúgnahylkin greip ég það eins og skot 
að þetta væri það sem myndi gagnast mér. 
Ég hef ágætis innsæi og vissi um leið og ég 
sá það að þetta væri það rétta fyrir mig,“ 
útskýrir Þórunn Maggý. 

Nokkrum dögum áður en hún sá auglýs-
inguna fyrst var hún á göngu og þá hafði 
eitthvað komið fyrir annað hnéð. Var hún 
draghölt á eftir og gat hvorki beygt né rétt 
úr hnénu. Þórunn Maggý segist því hafa 
verið með augun opin fyrir einhverju sem 
gæti hjálpað henni. „Eftir að ég frétti af sæ-
bjúgnahylkjunum fór ég á stúfana að leita 
að þeim. Þau voru ekki komin í apótekið 
þannig að ég fór bara beint í fyrirtækið, 
talaði við hann Jens og sagðist vilja fá 
þetta eins og skot. Útkoman var sú að eftir 
að hafa tekið hylkin í fimm til tíu daga var 
ég orðin ágæt í hnénu og það var ekkert 
vandamál að beygja og rétta úr því. Allir 
liðverkirnir voru líka farnir þannig að ég er 
hundrað prósent örugg að þetta henti.“

Þórunn Maggý ætlar að halda áfram 
að nota Arctic Star sæbjúgnahylkin og er 

búin að kaupa sér heilan kassa af þeim. 
„Ég mæli heilshugar með þessu og segi 
bara takk fyrir mig að þetta skyldi koma á 
markaðinn. Ég er svo hamingjusöm að fá 
heilsuna til baka, það er svo mikilvægt,“ 
segir hún glöð. 

JÁKVÆÐ ÁHRIF 
Arctic Star sæbjúgnahylkin innihalda yfir 
fimmtíu tegundir af næringarefnum sem 
geta haft jákvæð áhrif á lífeðlisfræðilega 
starfsemi mannslíkamans, til dæmis er 
mikið kollagen í þeim en það er eitt helsta 
uppbyggingarprótein líkamans.  

Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem heilsu-
bótarfæði og notuð til bóta við hinum 
ýmsu meinum. Kínverjar kalla sæbjúgu 
gjarnan „ginseng hafsins“ og til eru sagnir 
um notkun sæbjúgna þar fyrir meira en 
þúsund árum. 

SÆBJÚGU ERU ÞEKKT FYRIR:
■ Hátt próteininnihald og 

lágt fituinnihald
■ Að minnka verki í liðum 

og liðamótum
■ Að byggja upp brjósk og 

draga úr tíðni liðskemmda
■ Að bæta ónæmiskerfið 
■ Að auka blóðflæði
■ Að koma í veg fyrir æðakölkun
■ Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlíns 

FÉKK HEILSU Á NÝ
ARCTIC STAR KYNNIR  Þórunn Maggý er betri af liðverkjum eftir að hafa tekið 
Arctic Star sæbjúgnahylkin. „Ég er 100% viss um að þetta virkar fyrir mig.“ 

UPPLÝSINGAR
Framleiðandi sæ-
bjúgna er Arctic 
Star ehf. Allar nán-
ari upplýsingar fást 
á arcticstar.is.
Arctic Star 
sæbjúgna hylki fást í 
Lyfju og í Apótekinu. 

Áhrifin koma 
frá náttúrunni
Ragnheiður Hrafnkelsdóttir 
hönnuður býr á Höfn í Horna-
firði og hannar sína eigin línu 
með innblástur frá náttúrunni.
SÍÐA 2

Í glæsivagni
Karlotta Elísabet Díana 
kom akandi í rúmlega 50 

ára gömlum barnavagni til 
skírnar sinnar.  Vagninn á 
sér langa sögu.
SÍÐA 4

Meiri  
verðlækkun!

40% 
afsláttur

Opið 
til kl. 21

TÆKIFÆRISGJAFIR
TILBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐTILBOÐOÐ

- mikið af frábærum - mmiikkikið aaf frfrráábbæærurumum boðumttiillbbooðuðumum

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

Hnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

Vélorf
Mikið úrval vélorfa  - bensínmótor, rafmótor eða rafhlöðudrifin - 

Græjurnar í garðinn færðu hjá okkur.ÞÓR HF
Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 -18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
 
www.thor.is
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Fatahönnuðurinn Ragnheiður 
Hrafnkelsdóttir segist hafa 
fæðst með áhuga á hönnun 

en sem barn ætlaði hún að verða 
skósmiður þegar hún yrði stór. 
„Amma mín spáði mikið í föt og 
tísku þannig að ég hef áhugann líka 
frá henni. Það var skósmiður hér á 
Höfn þar sem ég ólst upp þannig að 
í æsku ætlaði ég að verða skósmið-
ur þar sem ég vissi ekki að það væri 
hægt að vinna við að búa til föt. Á 
unglingsárunum var ég au pair í út-
hverfi New York-borgar og þegar ég 
fór inn á Manhattan var þetta bara 
ákveðið, þá vissi ég  að ég myndi 
vinna við fatahönnun,“ útskýrir hún 
og brosir. 

HÖNNUNIN TENGD VEÐRINU
Í dag býr Ragnheiður á æskuslóð-
um á Höfn í Hornafirði þar sem 
hún hannar og framleiðir föt undir 
merkinu Millibör. Nafn merkisins á 
að vissu leyti rætur sínar að rekja 
til barnæskunnar þar sem langafi 
Ragnheiðar var veðurglöggur, gekk 
með loftvog á sér og talaði um milli-
bör. „Ég var mikið að spá í þessu 
orði þegar ég var lítil og þegar ég 
var að reyna að finna nafn á merkið 
mitt rifjaðist það upp fyrir mér. Mér 
finnst veðrið hafa svo mikil áhrif 
á okkur Íslendinga, við getum ekki 
planað eins mikið og til dæmis Dan-
ir geta, en ég bjó áður í Danmörku. 
Þegar ég datt niður á þetta nafn 
hentaði það því mjög vel.“

Ragnheiður er ekki lengi að 
svara því hvernig hún lýsir hönnun 
sinni. „Hún er frekar klassísk og 
minímalísk með smá tvisti. Mér 
finnst líka mikilvægt að hönnunin 
sé sjálfbær og framleidd hér á Ís-
landi. Ég nota góð efni og geri fá 
eintök af hverri flík. Hönnunin 
mín er í raun tvískipt og ég nota 
sitt hugtakið hvort, annars vegar 
Suðaustan tíu þar sem allar flíkur 
heita veðurnöfnum og aðeins eru 
gerðar tíu flíkur af hverri tegund. 
Hins vegar Kynjaverur hafsins þar 
sem innblásturinn er sóttur í hafið 
og ber fatalínan nafn sitt af kynja-
verum þess. Í hönnunarferlinu er 
notast við form og lögun fiskanna 
og dregur hver flík nafn sitt af þeirri 
kynjaveru sem við á í hvert skipti,“ 
segir hún.

SAMHELDIÐ SAMFÉLAG
Ragnheiður bætir við að auk þess 
að sækja innblástur fyrir hönn-
unina í náttúruna fái hún hann 
líka frá samfélaginu á Höfn. Hún 
bætir við að rekstur hönnunar-
fyrirtækisins hafi gengið vonum 
framar. „Þegar ég flutti heim árið 
2011 þorði ég ekki að vona að þetta 
myndi ganga svona vel. Stefnan 
er að halda áfram með Millibör og 
leyfa því að þróast á sínum hraða. 
Svo kenni ég í framhaldsskólanum, 
fatahönnun og -saum og mér þykir 
vænt um það starf. Ég reyni líka að 
miðla sem mestu af minni þekkingu 
til samfélagsins, hjálpa til dæmis 
við fatahönnunarkeppnir og býð 
öðrum að vera með mér á tísku-
sýningum. Ég er einmitt alltaf með 
árlega tískusýningu á Humarhátíð 
sem verður flottari með hverju 
skipti. Þetta er skemmtilegt verk-
efni og atburður sem sumir sækja 
á hverju ári og alltaf er pakkað af 
fólki. Það skiptir mig miklu máli 

þegar ég bý á þessum litla stað að 
geta gefið af mér. Þetta snýst um 
að gefa og þiggja. Ég hef líka verið 
heppin, ég fæ stuðning frá sam-
félaginu og þetta er góður heima-
markaður.“

Hönnun Ragnheiðar má skoða 
á heimasíðunni millibor.is og á 
Facebook. 

UNDIR ÁHRIFUM 
VEÐURS OG VINDA
ÍSLENSK HÖNNUN  Millibör er fatamerki Ragnheiðar Hrafnkelsdóttur. Hún 
sækir innblástur að hönnun sinni til veðursins, hafsins og samfélagsins á Höfn 
í Hornafirði þar sem hún býr. Allar vörur hennar eru framleiddar á Höfn.

ÓÚTREIKNANLEG Ragnheiður segir sinn eigin stíl vera óútreiknanlegan. Sumu af því sem 
hún hannar myndi hún ekki endilega vera í sjálf en hún klæðist þó einungis eigin hönnun. 
 AÐSENDAR MYNDIR

TÖFF TÍSKA Millibör er árlega með 
tískusýningu á Humarhátíð á Höfn.

FLOTT Ragnheiður er með tvær línur undir 
merkinu Millibör, annars vegar Suðaustan 
tíu og hins vegar Kynjaverur hafsins. 

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er 
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki 
fást hjá Lyfju og Apótekniu.

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni  
 liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að  
 myndun húðpróteins og insúlins

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

Verslunin Belladonna
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Dekraðu við húðina með Aquasource rakakremunum, verndaðu hana með nærandi body lotion  
og góðum sólkremum og gefðu henni langþráðan sólarkysstan lit með sjálfbrúnandi vörum.

BIOTHERM BOMBA
Í HAGKAUP KRINGLUNNI, SMÁRALIND, HOLTAGÖRÐUM, SKEIFUNNI, 

GARÐABÆ, SPÖNGINNI, SELFOSSI OG AKUREYRI 9. – 15. JÚLÍ.

· Ný AQUASOURCE rakakrem og næturkrem auk BB og CC krema.
· Sólarvörn, krem SPF 15 og 30 í 400 ml pumpuflöskum.
· Eau ilmir 400 ml body lotion á sama verði og 200 ml.
· Eau ilmir 150 ml sturtusápur og 50 ml ilmir.
· SJÁLFBRÚNANDI krem, olía og serum.
· AQUAPOWER 75 ml fyrir karlmenn.



FÓLK|TÍSKA

SAFNGRIPUR Millson-barnavagninn er eftirlæti margra safnara. Hann er ákaflega fallegur og vel með farinn þrátt fyrir að vera meira en 50 ára.

Skírnin fór fram í St. Mary 
Magdalene kirkjunni sem 
stendur á Sandringham-

landareigninni þar sem sumar-
höll drottningar er. Kirkjan er 
söguleg, enda hefur hún tilheyrt 
bresku konungsfjölskyldunni frá 
tímum Viktoríu drottningar. Vil-
hjálmur prins og Katrín gengu frá 
nærliggjandi Sandringham-höll til 
kirkju með son sinn, George, sem 
verður tveggja ára 22. júlí, og níu 
vikna dóttur, Karlottu. Henni var 
ekið í barnavagni sem notaður 
var undir bræður afa hennar, 
hertogann af York og jarlinn af 
Wessex, þá Andrew (Andrés) og 
Edward (Játvarð). 

Millson-barnavagnar voru 
framleiddir í Oxford-stræti í 
Lundúnum á árunum 1910 til 
1930 þegar fyrirtækið flutti í Wig-
more-stræti. Millsons Limited var 
lokað árið 1960. Barnavagninn 
sem Karlottu var ekið í kallast 

Millson Prince og þykir verð-
mætur safngripur. Hann var upp-
haflega hannaður fyrir efnafólk í 
Bretlandi.

Sonur Katrínar og Vilhjálms 
var klæddur í stuttbuxur og 

skyrtu sem líktust mjög þeim 
fötum sem faðirinn var sjálfur í 
þegar bróðir hans, Harry prins, 
var skírður. Reyndar var Harry 
fjarri góðu gamni á sunnudaginn 
við skyldustörf í Namibíu.

Í KONUNGLEGUM 
BARNAVAGNI
GLÆSILEIKI  Það var eftir því tekið þegar hin unga prinsessa af Cambridge, 
Karlotta Elísabet Díana, var skírð á sunnudaginn að foreldrarnir horfðu til for-
tíðar. Karlottu var ekið í rúmlega 50 ára gömlum Millson-barnavagni sem er í 
eigu drottningar og vakti hann mikla athygli.

DROTTNINGIN HEILLUÐ Eflaust getur 
Elísabet rifjað upp skemmtilega tíma 
þegar hún sér Millson-vagninn en synir 
hennar, Andrew og Edward, voru báðir 
keyrðir um í honum. 

KONUNGS-
FJÖL-
SKYLDAN 
Þessi mynd 
er tekin af 
konungs-
fjölskyld-
unni árið 
1965. Þarna 
situr Edward 
(Játvarður) í 
sama vagni 
og frænka 
hans notar 
núna. 

ALEXANDRA PRINSESSA Þessi mynd er tekin í London árið 1938 en þarna situr Alex-
andra prinsessa, síðar lafði Ogilvy, frænka drottningar, í svipuðum barnavagni en það er 
barnfóstra sem ekur henni.  

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my styleStærðir 38-52

Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15
kl 11

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





M.BENZ ML 63 AMG. Árgerð 2008, 
ekinn 97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.990.000. Rnr.134023. Mikil 
græja 504 Hö. Er á staðnum

TOYOTA Land cruiser 100 diesel 
. Árgerð 2002, ekinn 249 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.890.000. 
Rnr.133790. Er á staðnum

FORD F350 crew 4x4 44” breyttur 
. Árgerð 2005, ekinn 146 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.133961. er á staðnum

ADRIA Classica 663uk kojuhús 
. Árgerð 2007, ekinn -1 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.133914. Er á staðnum

PALAMINO Bronco 600. Árgerð 2006, 
ekinn -1 Þ.KM, bensín, 5 gírar. verð 
590 þús. Þarfnast aðhlynningar. Verð 
áður 890 þús

PORSCHE 911 carrera 4 . Árgerð 2001, 
ekinn 69 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
5.490.000. Rnr.133586. Glæsilegur bíll. 
er á staðnum.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

FJALLAKÓNGURINN
 BMW R1200GS árg 2005, ekið aðeins 
31 Þ.km 3 töskur mjög snyrtilegt hjól 
besta verð 2.100.000. Rnr.138810.

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.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

NÝR BÍLL !
M-Benz E 200 Kompr. Elegance GNT 
(Metan/bensin) 06/2013 ek 0 Leður/
lúga ofl Okkar verð 6.3 mil !!!

DURAMAX DIESEL !
Chev. Silverado LTZ 6.6 L Diesel 
12/2007 (mód 2008) ek 125 þ.km 
35” ny dekk pall-lok, Leður, lúga Allur 
sem nyr á staðnum! Verð 5.9 skipti 
möguleg !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

VOLVO S60 2.0T 20v. Árg2003, ekinn 
174 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. ný 
skoðaður í 100% standi , TILBOÐ 
990þ stgr. Rnr.100746.

 BMW 520D F11 Station Árg 3/2012, 
ek 119 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 4.990þ stgr. Rnr.100887. Ásett 
5.990þ

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2012, 
ekinn 33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.350.000. Rnr.240647.

MERCEDES-BENZ A 180 CDI. Árgerð 
2014, ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.490.000. Rnr.240879.

KIA Ceed gt. Árgerð 2014, ekinn 3 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 3.990.000. 
Rnr.210613. 7 ára verksmiðjuábyrgð.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2009, ekinn 118 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.260038.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Hyundai IX35 Dísel - Nýr bíll Árgerð 
2015. 4x4. Sjálfsk. Hiti í öllum sætum. 
Bakkskynj. O.m.fl.. Er á staðnum. Verð 
5.490.000kr. Raðnr 157398. Sjá nánar 
á www.stora.is.

 Hyundai i30 Comfort - Nýr bíll. 
Árgerð 2014. Dísel. Sjálfskiptur. Hiti í 
sætum. Loftkæling o.fl.. Er á staðnum. 
Verð 3.590.000kr. Raðnr 134846. Sjá 
nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.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

LEXUS Ct200h. Árgerð 2014, ekinn 
13 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Skoðar 
skipti á ódýrari. Verð 4.900.000. 
Rnr.129976.

CADILLAC Escalade Awd. Árgerð 2008, 
ekinn 117 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Skoðar skipti á ódýrari. Verð 
5.980.000. Rnr.128049.

LAND ROVER Discovery HSE Black 
Edition. Árgerð 2014, ekinn 30 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. 258 hp, 8 gíra 
sjálfskipting. Skoðar skipti á ódýrari. 
Verð 15.900.000. Rnr.210055.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

TILBOÐ 395ÞÚS !
Skoda Octavia 2.0 árg. ‚03 ek. 170þús 
beinsk. sk. 2016 Tilboð 395þús Uppl. í 
s. 860 3970

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

CAN am Outlander 800 LTD, árg. 
‚08, ek. 2000 km. tveggja manna, 
götuskráð, alltaf geymt inni, eins og 
nýtt, verð 2.300.000 uppl. í s. 8982111

 Reiðhjól

Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

Rafmagnsreiðhjól. Uppl í síma: 
5612662

 Hjólhýsi

LMC Dominant 560 árg. 2006 til 
sölu. Einn með öllu td, alde hitakerfi, 
sólarsellu, loftneti, markísu, bakaraofni 
og góðum ísskáp og frystihólf, nýr 
geymir og vatnsdæla Einstaklega vel 
með farið hjólhýsi. Uppl. í s. 820-4132

 Hjólbarðar

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

 Fellihýsi

 Bátar

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 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

 Nudd

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

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896 5778

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

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

 Óskast keypt

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

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.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Nudd

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.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. S: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Rafmagnstjakkar

Verð frá Kr. 490.000.- +/vsk
(Kr. 614.950.- m/vsk)

- Lyftigeta frá 1200kg
- Þyngd frá 152kg
- Innbyggt hleðslutæki

Vertu vinur okkar á Facebook

Hringdu og ég redda því. 
Er einnig með garðaúðun. 

Uppl. í síma 863 1291 
Magnús Stefánsson meindýraeyðir
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Miðbær Selfoss  
 verkefnislýsing (skipulagslýsing)

Samkvæmt 1. Mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt 
tilaga að verkefnislýsingu (skipulagslýsingu) deiliskipulags fyrir 
miðbæ Selfoss.

Skipulagsreiturinn nær til samliggjandi svæða sem skilgreind eru 
í aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 sem miðsvæði og blönduð 
landnotkun, opið svæði til sérstakra nota og svæði fyrir þjónustu- 
stofnanir. Svæðið afmarkast af Eyravegi og Austurvegi til norðurs 
og aðliggjandi íbúðalóðum við Tryggvagötu til austurs, Sunnuvegi 
til suðurs og Kirkjuvegi til vesturs. Skipulagssvæðið er alls um 6 ha 
að flatarmáli.

Viðfangsefni væntanlegrar endurskoðunar eru frekari markmið 
um lifandi miðbæ. Það hefur löngum verið litið á miðbæjargarðinn 
og hið ónýtta svæði næst hringtorginu við Ölfusárbrú sem mikið 
tækifæri fyrir Selfoss. Nú eru áform á vegum Sigtúns þróunarfélags 
með nýja sýn fyrir svæðið og skipulag þess í heild, annarsvegar 
fyrir alhliða miðbæjarstarfsemi og ferðaþjónustu og hinsvegar  
útivist, fjölskyldusamveru og fjölmennar bæjarhátíðir með 
endurhönnun bæjargarðsins. Í hugmyndum þróunarfélagsins er 
áhersla lögð á lága en þétta og táknræna byggð með sunnlenskar 
hefðir í fyrirrúmi, eins og segir í kynningu sem nú þegar hefur farið 
fram m.a. í Tryggvaskála og á heimasíðu þróunarfélagsins www.
midbaerselfoss.is Viðkunnanlegt pláss í gömlum stíl með nýstárlegu 
sýningarsvæði sem tengist útivistargarði bæjarins, er talið munu 
hafa mikið aðdráttarafl fyrir heimamenn jafnt sem aðkomufólk.

Verkefnislýsingin (skipulagslýsingin) liggur frammi á skrifstofu 
skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi og í 
Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2 Selfossi á skrifstofu tíma frá kl. 
8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri á sama 
stað og á netfangið bardur@arborg.is fyrir 27. Júlí 2015. Einnig er 
hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu Sveitarfélagsins  
http://www.arborg.is

Selfossi 7. júlí 2015
Bárður Guðmundsson

Skipulags og byggingarfulltrúi Árborgar.

Auglýsing um tillögu að deiliskipulagi 
Skúmstaða-, Eyfakots- og Háeyrarhverfis 

Eyrarbakka í Sveitarfélaginu Árborg
Samkvæmt 1.mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir 
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipulagi 
Skúmstaða-, Eyfakots- og Háeyrarhverfis Eyrarbakka.

Um er að ræða deiliskipulag á 9,5ha svæði innan Eyrarbakka. 
Skipulagsreiturinn nær  yfir  Skúmsstaðahverfi,   Eyfakotshverfi og 
Háeyrarhverfi. Það afmarkast af Bakarísstíg til vesturs, Túngötu 
til norðurs, Háeyrarvegi til austurs og af sjóvarnargarði til suðurs. 
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir reitinn í heild né hluta hans.

Tildrög deiliskipulagsgerðarinnar eru þau að lengi hefur staðið til að 
fara í endurbætur á götum og torgum innan reitsins; við aðalgötuna 
og einnig í kringum kirkjuna, Miklagarð og Húsið. Endurbætur á 
gangstétt og götulýsingu eru þegar hafnar austar í þorpinu og ná 
þær heim að Skjaldbreið. Á árunum kringum 2000 vann Landform 
greiningu á vegum sveitarfélagsins á svæðinu milli Hússins, 
kirkjunnar og Miklagarðs. Rýmið milli húsanna og götumyndin 
var meðal þess sem skoðað var og hefur greiningin verið höfð til 
hliðsjónar við gerð deiliskipulagstillögunnar. 
Svæðið innan skipulagsreitsins er að stórum hluta íbúðarbyggð, en 
þar er einnig safnasvæðið á Eyrarbakka, með Byggðasafn Árnes-
inga ( Húsið, Assistentahúsið, Kirkjubær ) og Sjóminjasafnið. Innan 
reitsins er jafnframt sjóvarnargarðurinn við ströndina og er hann á 
forræði Siglingamálastofnunar.
Fyrir byggðina innan skipulagsreitsins gildir „ hverfisvernd í byggð „  
en hún byggir á húsakönnun sem gerð var 1989 á vegum Þjóðminja- 
safns Íslands.

Teikning ásamt greinagerð og skilmálum, vegna tillögunnar munu 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austur- 
vegi 67, Selfossi frá og með fimmtudeginum 9. júlí 2015 til og með 
fimmtudeginum 20. ágúst 2015. 
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 20. ágúst 2015, og skal 
þeim skilað skriflega til skipulags – og byggingarfulltrúa á skrifstofu 
hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning, greinagerð og skilmálar til kynningar á  
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að 
skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og byggingar-
fulltrúa í netfangið bardur@arborg.is.

Virðingarfyllst
Bárður Guðmundsson

Skipulags og byggingarfulltrúi Árborgar.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

99,5 millj.Verð:

Stórglæsilegt 274,3fm einbýlishús á 
tveimur hæðum ásamt 38,0 fm, 
samtals : 312,3 fm. 4 stór svefnherbergi. 
Mjög rúmgóðar stofur. Glæsileg sólstofa 
með útgangi út í fallegan garð. 
Einstök staðsetning.

Stigahlíð 84
105 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG 
fimmtudaginn 9.júlí kl.17:00-18:00

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt og einstaklega vel staðsett 214,6 fm. parhús að meðtöldum 27,2 fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Útsýnis 
nýtur til Keilis, Bláfjalla og víðar. Húsið er hannað af ARKHD arkitektum og stendur á 736 fm. lóð innst í botnlanga. Rúmgóðar stofur. Sjónvarps- 
hol. Þrjú herbergi. Stórar og breiðar svalir liggja meðfram húsinu á tvo vegu.  Stórar viðarverandir og skjólgirðingar með tröppum á milli svæða. 
Garður er mjög gróðursæll. Verð 72,5 millj. Einstök staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs með frábæru útsýni. Stutt er í skóla á öllum stigum og 
íþróttasvæði ásamt útivistarsvæði og hjólreiðastígum. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

HEIÐARHJALLI 32 - KÓPAVOGI
PARHÚS Á EINSTÖKUM ÚTSÝNISSTAÐ.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

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

 Húsnæði óskast

Vantar íbúð til leigu í 101 RVK f. 
150þús per mán. Uppl. í s. 821 5600

 Geymsluhúsnæði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

FRAMTÍÐARSTARF!
Pökkun hjá Jóa Fel Holtagöðrum. 

Vinnutími frá kl. 05-13:00 + 
laugardaga, íslensku kunnátta 

skilyrði.
Vinsamlega sendið umsókn á 
linda@joifel.is og í s. 863 7579

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

HOUSEKEEPERS
Apartment Hotel in 101 Reykjavik 
seeks full time and part time 
housekeepers. Please send 
applications to: headhousekeeper@
apartmentk.is

Verktakafyrirtæki óskar eftir að ráða 
smiði, vana glugga-og lekaviðgerðum. 
S: 6973592

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
duglegu starfsfólki í sumarvinnu. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið hreinirgardar@gmail.com

 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

HOMMAR.EU
Íslendingar.eu er frjálslyndur vefur 
með magnaða friðhelgi. Smelltu á 
„hommar.eu” til að kynna þér málið.

fasteignir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu 
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjallsímann 
með Fréttablaðsappinu.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: 
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Veðurspá
Fimmtudagur
 Norðangjóla og 
dálítil úrkoma 
norðan- og 
austanlands 
og svalt í veðri 
en bjartviðri 
suðvestan til á 
landinu og hiti 
þar 10 til 15 
stig. Aftur kalt í 
veðri aðfaranótt 
föstudagsins.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SUDOKU
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.

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

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

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

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

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

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

Hvað 
gerðist 

eiginlega?

Ég veit ekki! 
Annað eistað 
mitt bólgnaði 

skyndilega upp!

Sjitt! Nú er 
það ennþá 

stærra!

Eh... ókei! Það hefur 
bólgnað skyndilega 

upp eftir júdó-
                tímann.

Ókei, bless, 
Anna 

ananas.

Það er alltaf 
notalegt að fá 
Önnu í heimsókn! 
Við hittumst allt 
of sjaldan!

Ekki satt? 
Það er mjög 

satt. Það 
hafa allir 

svo mikið að 
gera.

Ekki 
satt?

Hvar vorum við?
Já, bjallan mín er 

risastór!

Eitthvað sem 
þú ættir að 
láta lækninn 

kíkja á.

Kannski 
það.

Ég er með ljósa 
slöngulokka og 

þú ert með dökka 
slöngulokka!

Sko, vegna þess að 
í fyrsta lagi þá 

lítum við eins og út 
og það er slæmt!

Hvað er svona fyndið 
við það Díana?

Guullpp

Mamma, má 
ég gista hjá 
Önnu í nótt?

Í nótt? Solla, það gefur mér ekki 
mikinn tíma.

Að búa til 
kökur fyrir 
svefninn?

Til að athuga 
hvort það sé 

í lagi með 
foreldra Önnu.

Hjörvar Steinn Grétarsson (2.559) 
átti leik gegn Daniel Forcen Este-
ban (2.539) í Benasque á Spáni í 
gær.

31...He5! 32. Kg2 (32. Hxe3 Hh5+ 
vinnur á svartan) 32...Hg5! 33. Kf1 
Hh5! 32. Kg2 Hh2+ 35. Dxh2 Rxh2 
36. Hxe3 Rg4 og stöðuyfirbyrðir 
Hjörvars dugðu til vinnings. 
www.skak.is: Sumarmót við 
Selvatn. Svartur á leik.

FIMMTUDAG KL. 19:00

365.is      Sími 1817

KR – CORK CITY
KR tekur á móti Cork City í forkeppni Evrópudeildar UEFA í dag. 
KR-ingar eiga góðan möguleika á að komast í næstu umferð eftir 
1-1 jafntefli í fyrri leik liðanna.

LÁRÉTT
2. létu, 6. fíngerð líkamshár, 8. sér-
staklega, 9. bókstafur, 11. tveir eins, 
12. slagorð, 14. urga, 16. rás, 17. til 
viðbótar, 18. fálm, 20. tveir eins, 21. 
handa.

LÓÐRÉTT
1. munnvatn, 3. hæð, 4. græðgi, 5. 
sarg, 7. ólaglegur, 10. viðmót, 13. 
atvikast, 15. sálar, 16. þjálfa, 19. 2000.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. ló, 8. sér, 9. eff, 
11. gg, 12. frasi, 14. ískra, 16. æð, 17. 
enn, 18. fum, 20. dd, 21. arma. 
LÓÐRÉTT: 1. slef, 3. ás, 4. fégirnd, 
5. urg, 7. ófríður, 10. fas, 13. ske, 15. 
anda, 16. æfa, 19. mm.



Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

OPNUNARTÍMAR

Virka daga

10:00 - 18:30

Laugardaga

11:00 - 16:00 Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

ÖRYGGISVÖRN

2.990
ISECUR1

2. JÚLÍ 2015 - BIRT M
EÐ FYRIRVARA UM

 BREYTINGAR, PRENTVILLUR OG M
YNDABRENGL

ÖRYGGISVÖÖÖÖÖR

0%
VEXTIR

ALLAR VÖRUR
VAXTALAUST Í 
12 MÁNUÐI

99.900
13” FHD OG SSD DISKUR

• Intel Dual Core 3556U 1.7GHz 2MB

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 120GB SSD SATA3 diskur

• 13.3’’ FULL HD LED 1920x1080 skjár

• 512MB Intel HD Graphics skjákjarni

• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar

• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

V3-331

P7XB 

V3-3V3V3 3V3-33V3V333 3VVVVV
7

FULL HD
LED

1920x1080 ULTRA 
SLIM SKJÁR

3331331331333311333133133133311333313313333333

HÁGÆÐA TÖSKUR

4.990
VERÐ FRÁ:

Office University

11.900

MENNTA- OG HÁSKÓLAR

WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER-POINT, ONENOTE OGÓTAKMARKAÐ PLÁSS Á ONEDRIVE

OFFICE365

MENNTMEMEM

LEYFI Í 
4ÁR

FYRIR FRAMHALDSSKÓLA 
OG HÁSKÓLA NEMENDUR 

1 NOTANDI, 2 TÖLVUR 
PC&MAC

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

45.9905 990
VERÐ ÁÐUR 8.990

15.6” TRAVELMATE

99.900
P255

AVELMATE
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179.900
ÓTRÚLEG DRAUMAFARTÖLVA:)

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT

• 12GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur

• 15.6’’ FULL HD 1920x1080 IPS skjár

• 4GB GeForce GTX850M leikjaskjákort

• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi

• 300Mbps WiFi 2x2 MIMO, BT 4.0, USB 3.0

• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

NITRO

FULL HD
IPS
1920x1080 SKJÁR MEÐ

178° SJÓNARHORNI

9

209.900

80HE00GXM

Sú allra flottasta frá Lenovo og ein glæsilegasta far-

tölvan í dag með QHD+ IPS fjölsnertiskjá sem hægt 

er að snúa 360° og mögnuðu JBL Waves Audio!

• Intel Core M-5Y51 2.6GHz Turbo 4xHT

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur

• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800

• Intel HD 5300 DX11 skjákjarni

• AccuType lyklaborð með baklýsingu

• 900Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA3 PRO
LENOVO MEÐ QHD+ SNERTISKJÁ

7

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA , 

STANDUR OG 

SPJALDTÖLVA

TOSHIBA Á BETRA VERÐI

129.900
L50-B-1H

129
L50-B-1

119.900

8555GTK

VN7-571G

NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNN AÐEINS 

18mm OG FISLÉTT

Öflug fartölva í leikina með 4ra kjarna örgjörva 

ásamt öflugu 2GB Radeon HD8750M DUAL 

DX11 leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerfi.

• AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur

• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768

• 2GB HD8750M DUAL leikjaskjákort

• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi

• 720p HD Crystal Eye vefmyndavél

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

V5-552G
NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

VINSÆLASTA FARTÖLVAN OKKAR;)

139.900
ÖFLUG i7 MEÐ SNERTISKJÁ

• Intel Core i7-4510U 3.1GHz Turbo 4xHT

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur

• 14’’ HD+ LED 1600x900 fjölsnertiskjár

• 2GB GeForce GT730M leikjaskjákort

• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 10 tímar

• Innbyggð 720p HD vefmyndavél

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

59421728 

U430UUUUUUUU

 HD+
TOUCH

HÁGÆÐA 10-PUNKTA 

FJÖLSNERTISKJÁR

10
ÞÚSUND 

AFSLÁTTUR!
VERÐ ÁÐUR 149.900

10
ÞÚSUND 

AFSLÁTTUR!
VERÐ ÁÐUR 219.900

15.6” HP PAVILION
15 6” HPH6”” PPAVILAAAA

3
LITIR

99.900
15-P271ND

LIVE
SAFE 2015

VÖRN FYRIR ÖLL TÆKI 

HEIMILISINS. TÖLVUR, SÍMA 

OG SPJALDTÖLVUR

6.990

SUMAR
SMELLUR
ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS

15.6” Skjár

Intel i3 örgjörvi

 4GB vinnsluminni

500GB HYBRID diskur 

Windows 8.1 

15.6” Skjár

Intel i3 örgjörvi

 8GB vinnsluminni

500GB harðdiskur 

Windows 7/8.1 

15.6” Skjár

Intel i5 Örgjörvi

 4GB vinnsluminni

1TB Harðdiskur 

Windows 8.1 

Fislétt og þæginleg lokuð heyrnartól, frábær 

hljómur og öflugur bassi og hljóðnemi í snúru.

FYRIR FÓLK Á FERÐINNI

19.900
ÓTRÚLEGT VERÐ!

Fislétt en öflug spjaldtölva frá Lenovo með 7” HD 

IPS skjá Quad-Core örgjörva Dolby Digital hljóðkerfi.    

29.900
FRÁBÆR FERÐAFÉLAGI;)

Ný kynslóð öflugri og þynnri spjaldtölva frá 

Acer með ótrúlegum 8” IPS HD fjölsnertiskjá.ACER A1-830

6.990

89.900

• Intel Core i3-4030U 1.9GHz 4xHT

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur

• 14’’ HD LED 1366x768 fjölsnertiskjár

• 1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni

• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar

• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

471P

ÖRÞUNN MEÐ SNERTISKJÁ!

TRUE HD

TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 

FJÖLSNERTISKJÁR

7

E5-TOUCH

Í Júlí fást allar 

vörur með vaxtalausum 

raðgreiðslum með 3.5% 

lántökugjaldi og 390kr 

greiðslugjaldi af hverjum 

gjalddaga

12V FARTÖLVU 

SPENNUBREYTIR 

Í BÍLA VIRKAR 

FYRIR FLESTAR 

FARTÖLVUR
90

Á: 1212V FAR
121212V2V FV FA ÖLFARFARTRTÖRTÖLVÖLVÖLVU

PESPSPE
EY

PENENNNNUNUBUBRBREBREYEYTEYT

Í BBÍ BÍ BBÍLA VIRÍLAÍLAA VIRIRRÍLÍLAÍLA VA VIVIRVIRRKAKAKA

FYRIR FLE
FYFYRYRIYRIRRIR F FLFLEFLESESTSTA

FARTÖFAARARTÖÖLVURÖLÖLVUUUR
FAFARARTRTRTRTÖRTRTÖRTÖTÖLTÖTÖTÖÖLVÖLVUVURVUR

FARTÖLVAN Í BÍLINN!

10
ÞÚSUND 

AFSLÁTTUR!
VERÐ ÁÐUR 99.900

10
ÞÚSUND 

AFSLÁTTUR
VERÐ ÁÐUR 109.900

189.900

59423795594237

Y50YYYYYYYY 000
• Intel Quad Core i7-4710HQ 3.5GHz Turbo 

• 16GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur

• 15.6’’ Full HD LED AntiGlare 1920x1080

• 4GB GeForce GTX860M leikjaskjákort

• 2.1 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi

• AccuType lyklaborð með baklýsingu

•   300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

MÖGNUÐ LEIKJAFARTÖLVA

99.900
GLÆSILEG MEÐ SNERTISKJÁ

472PG

V3-Touch kemur úr lúxus snertilínu Acer með

rammalausum fjölsnertiskjá, nýrri rafhlöðutækni,

burstað álbak og Dolby Digital Plus hljóðkerfi.

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur

• 14’’ HD LED 1366x768 fjölsnertiskjár

• 2GB GeForce 840M leikjaskjákort

• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar

• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum
7

V3-TOUCH
LÚXUS SNERTILÍNA ACER

FRAMELESS

TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 

FJÖLSNERTISKJÁR

20
ÞÚSUND 

AFSLÁTTUR!
VERÐ ÁÐUR 119.900

149.900

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur

• 13.3’’ FULL HD IPS fjölsnertiskjár

• 1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni

• AccuType lyklaborð með baklýsingu

• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 8 tímar

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA2

59428551 

NÝ SENDING VAR AÐ LENDA

FULL HD

IPS
FJÖLSNERTISKJÁR MEÐ

178° SJÓNARHORNI

SILICON
BUMPER

VARNARHLÍF

MOBII P722

 SPJALDTÖLVA
ÖFLUG DUAL CORE 7” MOBII SPJALD-

TÖLVA MEÐ SILICON HÖGGHLÍF OG 

VÖNDUÐUM ROCK100 HEYRNAR-

TÓLUM. FRÁBÆR FYRIR KRAKKANA! 

16.900aldijajaaldidi

gjaldi af hve
gjagjaldjaldialdidi ai afaf hf hvee mumm

hveververjrjurjumum

jajjajalddaga
lldlddddadagagaga

ROCK100

HEYRNARTÓL
FYLGJA

7

1024x768

IPS
HD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ

178° SJÓNARHORN

1024x600

IPS
 SKJÁR MEÐ ALLT AÐ
178° SJÓNARHORN

FLOTT SVÖRT 
EÐA HVÍT TASKA

2.990
AÐEINS Í JÚLÍ

TILBOÐ

229.990

• Intel Core i5-5250U 2.7GHz Turbo 4xHT

• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari

• 13.3’’ HD LED Glossy 1440x900 skjár

• AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2

• Li-Polymer rafhlaða allt að 12 tímar

• Apple OS X Yosemite stýrikerfi

MacBookAir
13” 256GB SSD

MACBOOK

ÍS
LE

NS
KIR

 LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

ENN BETRA VER
Ð
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

2015

ALGENGT VERÐ 249.990

• Intel Dual Core N2830 2.41GHz Burst

• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur

• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768

• 512MB Intel HD Graphics skjákjarni

• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 12 tímar

• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

49.900
Á ÓTRÚLEGU VERÐI!

12

EX2509

EXTENSA

15.6” LENOVO G50

LENOVO 
G50

15.6” fartölva með Intel Dual Core örgjörva, 4GB minni, 500GB disk og 
Windows 8.1 

G50-30-800G

59.900

279.900

MacBook Pro Retina

13.3” 256GB

0
279.9000000279.9000000279.900

13.3” 256GB

MACBOOK

ÍS
LE

NS
KIR

 LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

ENN BETRA VER
Ð
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

2015

KOSS UR23i

NÝ
ERU AÐ 
LENDA

NÝ
 VAR AÐ 
LENDA

4
LITIR

ALLSOP MÚSAMOTTURMALLSOP MÚSAMOTTUR

AFSLÁTTUR
50%
AF ÖLLUM ALLSOP MÚSARMOTTUM MEÐ LITUÐUM MYNDUMMEÐAN BIRGÐIR

 ENDAST! 

390
VERÐ FRÁ:

QHD+
IPS

FJÖLSNERTISKJÁR MEÐ
178° SJÓNARHORNI

FÆST Í 2 LITUM

IDEATAB TAB2
189.900

• Intel Core M-5Y70 2.6GHz Turbo 4xHT

• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni

• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur

• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800

• Intel HD 5300 DX11 skjákjarni

• AccuType lyklaborð með baklýsingu

• 900Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0

• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar

• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA3 PRO

80HE0071

YOYOYOGAYOOGAA33 PROPPPPRO

80HE

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA , 

STANDUR OG 

SPJALDTÖLVA

7

MEÐAN BIRGÐIR ENDAST!

30
ÞÚSUND 

AFSLÁTTUR!
VERÐ ÁÐUR 219.900

SNJALLARI
HEIMASÍÐA

Við kynnum til sögunar 
Mobile útgáfuna af 

Tolvutek.is njóttu þess 
að vafra um síðuna 

okkar í símanum eða 
spjaldtölvunni! 

4BLS
K
IPPA Ú

T :)

ALLSOP MÚ

34.900
MAGNAÐ LEIKJALYKLABORÐ

• Ducky Shine 4 mekanískt lyklaborð• Ábrennt og upplýst íslenskt letur• Cherry MX Blue Clicky Switches• FN-Layer með ótal flýtitökkum• Dual LED baklýsing með 11 stillingum• Full N-Key rollover fyrir leikina• Útskiptanlegur USB kapall fylgir• Dual Layer PCB eykur líftímann 

SHINE4FLAGGSKIPIÐ FRÁ DUCKY

SHINENINNNNNNNNNSHIINNNNNNNNNNEE4444EEEE

34.900
OFUR ÖFLUG QUAD CORE!

1280x800

IPS
ÓTRÚLEGA NÁKVÆMUR

178° SJÓNARHORN

S6000-F

• 10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800• Quad Core 1.2GHz ARM A7 Cortex örgjörvi• PowerVR SGX 544 Dual Core skjákjarni• 16GB SSD Flash og allt að 32GB microSD• Hágæða stereo hátalarar og hljóðnemi• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0• Li-Polymer rafhlaða allt að 9 tímar• Tvær myndavélar 5MP og VGA að framan• Android 4.2.2 stýrikerfi og fjöldi forrita

IDEATAB

• 27’’ IPS FHD 1080p 16:9 LED skjár• 100 milljón:1 ACM og Flicker-Less• 4ms GtG viðbragðstími fyrir leikina• 1920x1080 FULL HD upplausn• 178° True To Life sjónarhorn• HDMI, DVI HDCP og VGA tengi• Örþunnur Zero Frame skjárammi

49.900
ÓTRÚLEGT VERÐ!

G277HL

ZERO
FRAME

RAMMALAUS

IPS SKJÁR!

1920x1080

IPS
FHD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ

178° SJÓNARHORN

27”FHDIPS
ZERO FRAME IPS SKJÁR

4.990

FLOTT LEIKJAMÚS

M6900

GTX 960 SKJÁKORT

ALLT ÞRÁÐLAUSTALLT

4.990
KM7580

ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐOG MÚS

FRÁBÆR PRENTARI

6.990
iP2850

WiFi FJÖLNOTATÆKI

J4120DW

24.900

29.900

• 4TB LaCie Porsche hágæða flakkari• Hannaður af Porsche fyrir LaCie• Ofur hljóðlát viftulaus hönnun• Sparar orku og slekkur á sér sjálfur• PC&Mac öryggis/afritunarhugbúnaður• Sterkbyggt 5mm burstað álhús• 10x meiri hraði með USB3.0

8TB AÐEINS 69.900

PORSCHE
4TB USB 3.0 FLAKKARI

36.900
ÞITT EIGIÐ TÖLVUSKÝ :)

• 4TB LaCie CloudBox tölvuský• Gögnin þín alltaf við hendina hvar sem er• Deildu gögnum með vinum og fjölskyldu• Streymir margmiðlunarefni í öll tæki• 10 notendur með lykilorð og einkamöppur• Gigabit net, HTTP, FTP, SMB og Torrent• Fyrir PC, Mac, Android, iOS, SmartTV, ofl.

CLOUDBOX
4TB TÖLVUSKÝ

4.9

FLOTT LEIKJ Ú

M6900

39.900
GTX 960 ITX

BACKUP PLUS

14.900
2TB AÐEINS 19.900

Örþunnur og fisléttur ferðaflakkari með tímamóta hugbúnaði fyrir flestar tölvur og tæki, afritaðu myndasafnið beint af síma eða tölvu eða beint úr Facebook og álíka miðlum.
• Örsmár Seagate USB3.0 ferðaflakkari• Einstaklega falleg Slim Metal hönnun• Fær straum úr USB tengi• Hugbúnaður fyrir PC, MAC og snjallsíma• One-Click Plan afritunarhugbúnaður• Vistaðu beint á flakkarann í Facebook• Örþunnur og fisléttur aðeins 150 gr.• SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

1TBSlim
STÓRGLÆSILEGUR FERÐAFLAKKARI

LÚXUS LEIKJATURN ACER BORÐTÖLVA

FRÁBÆR
 BORÐTÖLVA
Frá ACER með Intel Quad Core örgjörva, 

4GB minni, 500GB harðdisk, 
Windows 8.1 og nýjustu tækni

ÓTRÚLEGT VERÐ:)
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

XC703

54.900

16GB MINNISLYKILL

ACER BO

3
LITIR

32GB
3.990

128GB
14.900

64GB
7.990

1.990
16GB USB3

16.900

• Hágæða Thonet & Vander 2.1 hljóðkerfi• 40W RMS og 50Hz - 20kHz tíðnissvið• 5.25’’ bassakeila í segulvörðu viðarboxi• Hárnákvæmur 0.5’’ tweeter úr silki• Howl Bass tækni fyrir meiri bassa• Wider FX tækni skilar ótrúlegri upplifun• Falleg hönnun og ótrúleg hljómgæði

STIL
2.1 HLJÓÐKERFI

ÓTRÚLEGUR HLJÓMUR!

ÚXUS LEIKLEEEEE JATURLÚ

ENGINVERKFÆRIOFUR EINFÖLD OG HRAÐVIRK SAMSETNING

HIGHDENSITYHLÓÐEINANGRUN Í HLIÐUM MEÐ GÓÐU LOFTFLÆÐI!

ModuVentPLÖTURHLÍFAR TIL AÐ SETJA Í ÓNOTUÐ VIFTUSTÆÐI

29.900
R5 BLACK

ÚRVAL SKJÁVARPA

79.900
MS514H

ALL-IN-ONE

ASPIRE Z3ALL-IN-ONE BORÐTÖLVA

ÞRÁÐLAUST
LYKLABORÐ

OG MÚS

FULL HDIPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

SSSSS

7.990
VANDAÐ 2.1 HLJÓÐKERFI

• Hágæða Thonet & Vander hljóðkerfi• 2.1 16W RMS, 60Hz - 20kHz tíðnissvið• Öflug 4’’ bassakeila í viðarboxi• Jafn og góður hljómur yfir allt tíðnissviðið• Styrkstillir með tengi fyrir heyrnartól• Frábært fyrir tónlist, leiki & kvikmyndir• Falleg hönnun og ótrúleg hljómgæði

SPIEL
2.1 HLJÓÐKERFI

2.STK 500Mbps

9.990

NET YFIR RAFMAGN

Ertu í
vandræðum 

með þráðlausa
netið?

GTX 960 SKSSS JÁKORT

39.9
GTX 960 I

7GHz2GB GDDR5OC YFIRKLUKKUN MEÐ 7.0GHz 
GDDR5 MINNI ÁSAMT ÖFLUGRI 
1X WINDFORCE KÆLINGU MEÐ KOPAR HITAPÍPUM

SS

ÞÝSK GÆÐI
FRÁBÆR HÖNNUN OG 

HLJÓMGÆÐI FARA 
LISTAVEL SAMAN

PEBBLE TIME

Sérlega glæsileg All-In-One heimilisvél með 4ja kjarna AMD örgjörva og stórglæsilegum 23’’ Full-HD IPS fjölsnertiskjá og hlaðin allri nýjustu tækni. 
• AMD Beema Quad Core E2-6110 1.5GHz• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni• 1TB SATA3 UltraFast harðdiskur• 23’’ Full HD IPS 1920x1080 fjölsnertiskjár• 1GB AMD R5 240 DX11 leikjaskjákort• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél• 2xUSB3, 3xUSB2, 1x HDMI inn, 1x HDMI út• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

7.990

•   Ótrúlegur Bluetooth ferðahátalari•   5W RMS, 20Hz - 20kHz tíðnissvið•   Breytir hvaða fleti sem er í hátalara•   Tengist við tölvur, síma, MP3 o.fl. •   Hleður rafhlöðuna í gegnum USB•   Allt að 12 tíma rafhlöðuending•   Tilvalinn í útileguna eða ferðalagið

 FÆST Í 4 LITUM

4
LITIR

VIBRO
FERÐAHÁTALARI

1.990
Verð frá:

BÍLFESTINGAR

1.99
Verð frá:á:Verð frá:Verð frá:0

BÍÍBÍÍÍ

69.900
FYRIR FÓLK Á FERÐINNI;)

SW5

ari

álfur
naður

I

1280x800

IPS
HD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ

178° SJÓNARHORN

NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNN AÐEINS 

8.9mm OG 

580gr

SWITCH 
SUMARSMELLURINN Í ÁR;)
Öflug og fjölhæf spjaldtölva sem breytist í fartölvu þegar henni er smellt í 500GB lykla-borðsvöggu, sem fylgir með.

• 10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800• Intel Quad Core Z3735F 1.83GHz Burst• Intel HD Graphics DX11 skjákjarni• 2GB DDR3L 1333MHz vinnsluminni• 64GB SSD Flash og allt að 64GB microSD• 300Mbps WiFi Nplify, Bluetooth 4.0• FullHD 1080p vefmyndavél að framan• 500GB harðdiskur í lyklaborðsvöggu• Windows 8.1 og 1 ár af Office 365 

8

KOBO AURA LESTÖLVA

6”LESTÖLVAMEÐ SNERTISKJÁ
Ný kynslóð frá KOBO með upplýstum ComfortLight Pearl E-ink Clarity HD snertiskjá ásamt þráðlausu WiFi neti og 4GB geymslupláss fyrir þúsundir bóka. 
 •   6’’ 1024x768 Pearl E-ink HD snertiskjár•   Skjár upplýstur með ComfortLight•   Líkara pappír en venjulegum LCD skjá•   300Mbps WiFi N þráðlaust net•   Geymir þúsundir bóka í innbyggðu minni•   Les íslenskar og erlendar rafbækur•   Allt að 1 mánaðar rafhlöðuending•   Stækkanlegt í 32GB með MicroSD•   Örþunn og fislétt aðeins 174gr

F

29.900

UPPLÝSTUR HD
SNERTISKJÁR

4
LITIR

GAR

LG G4

114.900
32GBTITAN

G4
Síminn sem brýtur alla 

múra með ótrúlegum QHD 

IPS 5.5’’ skjá, ofur öflugum 
6 kjarna örgjörva!

900 1.990
Verð frá:

SVALANDI VIFTUR:)

ÐEINSÐEINNSNSSEININSINNS 69.9 6669.9009.90666969699.SS

VV

NDI VIFT

USB
TENGDAR

OFUR HLEÐSLUTÆKI

4.990
PRO 4 REV

Hleður síma, 
spjaldtölvur 
og fleiri USB 

tæki

HLEÐUR ALLT AÐ 4 TÆKI Í EINU

KLÆR FYRIR MISMUNANDI LÖND FYLGJA

 HLEÐSLUTÆKI

2.990
DUAL USB

HLEÐUR 
FLESTA SÍMA
TENGIST Í SÍGA-

RETTUKVEIKJARA

69.900
ÓTRÚLEGT VERÐ!

• 9.7’’ UHD Retina snertiskjár 2048x1536• Apple A7 ARM 1.4GHz örgjörvi• Quad-Core 1080p FULL HD skjástýring• 16GB flash SSD diskur
• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0• 5MP iSight og 720p Facetime myndavélar• Apple M7 þriggja ása hreyfiskynjari• Örþunn aðeins 7.5mm og fislétt 469gr• Apple iOS 7 stýrikerfi og fjöldi forrita

PRENTAÐU LJÓSMYNDIRNAR Í A3 STÆRÐ

A3

149.900
ÓTRÚLEGA ÖFLUG ALL-IN-ONE

99.900

ALL-IN-ONE

SKJÁTÖLVUR FRÁ 79.900

• Intel Quad Core J1900 2.4GHz Burst• 4GB DDR3 1333MHz vinnsluminni• 500GB SATA3 7200RPM diskur• 20” HD+ LED 16:9 1600x900 skjár • 8xDVD SuperMulti DL skrifari• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0• Hágæða Dolby Digital Plus hljóðkerfi• 1080p Crystal Eye Full HD vefmyndavél• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

AL

ASPIRE Z1

VANDAÐ
LYKLABORÐ

OG MÚS

FRAMELESS
TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 

FJÖLSNERTISKJÁR

11.900
MS-3 R2 LASER 12.900

• Func leikjamús fyrir atvinnuspilara• ADNS 3090 LED Optical 4000dpi vél• Intelligence Grip m/ T+4 thumbzone• 512K minni fyrir leikjaprófíla og Macros• 10 forritanlegir hnappar og 3 prófílar• Instant Aim hnappur fyrir annað DPI• Gullhúðað USB2 og 2m vafin snúra

MS-2
FYRIR ATVINNUSPILARA
MS-2MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 2S-2S 222222

RGB LED16.8 MILLJÓN LITA VAL Á MILLI PRÓFÍLA

14.900
ÓTRÚLEGT VERÐ!

• Tengist beint í HDMI tengi á sjónvarpi• Dual Core 1.6GHz ARM A9 Cortex örgjörvi• Quad-Core Mali 400MP 1080p 3D skjákjarni• 8GB FLASH og allt að 32GB Micro SD• 300Mbps þráðlaust WiFi net, BlueToth• Fjarstýring fyrir helstu aðgerðir • HDMI 1.4, USB2, Micro USB2• Android 4.4 Kit kat stýrikerfi og fjöldi forrita

SMART TVFYRIR ÞITT SJÓNVARP

SSSSSSSSSSSSSSS

SMART-TV 211

BREYTIR ÞÍNU SJÓNVARPI Í SMART TV

FLAGGSKIPIÐ FRÁ LG

11.900
POINT OF VIEW

POINT OF VIEW

7” SPJALDTÖLVA

11 9011.9011.90
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PEBBLE TIME
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ER KOMINN

TÍMINN
ARFTAKI MEST SELDA 

SNJALLÚRS HEIMS ER 
NÚ LOKSINS FÁANLEGT 

Á ÍSLANDI!

179.900
GLÆSILEGUR LEIKJATURN!

• Thermaltake Versa H21 Deluxe turn• Intel Core i5-4460 Quad 3.4GHz Turbo• GIGABYTE G1.Sniper B6 móðurborð• 8GB DDR3 1600MHz hágæða minni• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur• 24x DVD SuperMulti skrifari• 2GB GTX960 ITX OC öflugt leikjaskjákort• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

GAMING TWO TILBOÐ
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4X
HRAÐARI

SSHD HYBRID 
HARÐDISKUR

AÐEINS 7 SEK Í 

WINDOWS 8.1

BLUETOOTH ÞRÁÐLAUST

39.900
FLOTT FYRIR SNJALLSÍMA

BT540i
ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL
Hágæða létt og þægileg þráðlaus Bluetooth heyrnartól sem ná alveg yfir eyrun, næmur og góður hljóðnemi með Noise Canceling tækni, svartakki og media takkar.

• Glæsileg hönnun og einstök gæði• Tær, nákvæmur og þéttur hljómur• Auðvelt að tengja með Bluetooth 4.0 aptX®• Þráðlaus tenging með NFC• Push-To-Talk innbyggður hljóðnemi• Taka lítið pláss, vegleg taska fylgir• Mjög handhæg - hægt að brjóta saman

10ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 79.990

39.900
MEÐ ULTRA THIN RAMMA

EW2440L

• 24’’ VA-LED FULL HD 1080p 16:9• 20 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni• 4ms GTG viðbragðstími fyrir leikina• 1920x1080 FULL HD Cinema upplausn• HDMI HDCP, HDMI MHL og VGA tengi• 178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn• Örþunnur ULTRA THIN skjárammi

24”VALED
ULTRA THIN VA-LED

ULTRA
THIN

ÖRÞUNNUR

5mm RAMMI

TRUE BLACK

VALED
TÆKNI MEÐ ALLT AÐ 

178° SJÓNARHORN

99.900
24” XL2411Z 59.900

27”3D
144Hz 3D LED LEIKJASKJÁR

XL2720Z

144Hz
27” 144Hz 3D SKJÁR  

ALGJÖRLEGA NÝ 

UPPLIFUN!

Glæsilegur skjár fyrir þá kröfuhörðustu með yfirburði í hraða og gæðum og 144Hz 3D tækni ásamt LED baklýsingu sem tryggir einstaka litadýpt og upplifun í tölvuleikjaspilun.
• Sérhannaður 144Hz 3D LED leikjaskjár• 27’’ LED FULL HD 1080p 16:9 skjár• 12 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni• 1ms viðbragðstími og FPS mode f/leiki• 2x HDMI, DP, DVI-DL, VGA & 3xUSB• Innbyggður 3D gleraugnamóttakari• S-Switch fjarstýring fyrir leikjaprófíla• 100% Pixla ábyrgð
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24” FULL HD SKJÁR

20”
SKJÁIR FRÁ

19.900

22”
SKJÁIR FRÁ

24.900 29.900
24” GL2460

SELFÍ STÖNG
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iPadAir
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ALLIR GÖMLU GÓÐU LEIKIRNIR

LEIKJATÖLVA
ANDROID SMART CONSOLE
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Fyrsta Android leikjatölvan í heimi með öllum klassísku tökkunum ásamt 5” kristaltærum HD snertiskjá og ótrúlegu úrvali af leikjum.
• Leikjatölva og Android spjaldtölva• 5’’ HD 5-punkta fjölsnertiskjár 800x480• Dual Core 1.3GHz ARM A9 Cortex örgjörvi • Multi Core Mali 400MP HD 3D skjákjarni• 8GB FLASH og allt að 32GB microSD• 300Mbps WiFi n þráðlaust net• HDMI 1.4 mini, USB2 mini og microSD• Android 4.1 stýrikerfi og fjöldi forrita• Allir gömlu leikirnir spilast í þessu litla tæki;)

FULLKOMIÐ 
Í FERÐALAGIÐ

GÓÐ SKEMMTUN
 FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA!

HÁGÆÐA LEIKJALYKLABORÐ

24.900
MEÐ ÍSLENSKU LETRI!

DUCKYZERO
FYRIR ÞÁ KRÖFUHÖRÐUSTU

Glæsilegt Cherry MX Blue mekanískt lyklaborð frá Ducky með ábrenndum íslenskum stöfum og 3 svæða LED baklýsingu með Breathing Mode sem veitir lyklaborðinu meira líf!

• Ducky Zero mekanískt lyklaborð• Ábrennt og upplýst íslenskt letur• Cherry MX Blue Clicky Switches• Flýtitakkar fyrir allar helstu aðgerðir• Full N-Key rollover fyrir leikina• Þrískipt baklýsing með 8 birtustig• Mjög þægilegt að skipta um takka• Dual Layer PCB eykur líftíma og styrkleika

BAKLÝSTLYKLABORÐ MEÐ ÞRÍSKIPTA LED BAKLÝSINGU
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Fislétt og þæginleg lokuð heyrnartól, frábær 

hljómur og öflugur bassi og hljóðnemi í snúru.

FYRIR FÓLK Á FERÐINNI
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Ný kynslóð öflugri og þynnri spjaldtölva fráfráfrfráráááfráráááfrárááá rááá ráá 
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• Hágæða Thonet & Vander 2.1 h• 40W RMS og 50Hz - 20kHz t• 5.25’’ bassakeila í segulvörðu • Hárnákvæmur 0.5’’ tweeter• Howl Bass tækni fyrir meiri • Wider FX tækni skilar ótrúlegri• Falleg hönnun og ótrúleg hlj
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AÐ 2.1 HLJÓÐKERFI

a Thonet & Vander hljóðkerfiRMS, 60Hz - 20kHz tíðnissvið’ bassakeila í viðarboxi
óður hljómur yfir allt tíðnissviðiðir með tengi fyrir heyrnartólyrir tónlist, leiki & kvikmyndirönnun og ótrúleg hljómgæði
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• 27’’ IPS FHD 1080p 16:9 LED skjár• 100 milljón:1 ACM og Flicker-Less• 4ms GtG viðbragðstími fyrir leikina• 1920x1080 FULL HD upplausn• 178° True To Life sjónarhorn• HDMI, DVI HDCP og VGA tengi• Örþunnur Zero Frame skjárammi
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•   5W RMS, 20Hz - 20kHz tíðnissviðz•   Breytir hvaða fleti sem er í hátalara•   Tengist við tölvur, síma, MP3 o.fl. •   Hleður rafhlöðuna í gegnum USB•   Allt að 12 tíma rafhlöðuending•   Tilvalinn í útileguna eða ferðalagið
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•   Ótrúlegur Bluetooth feetooth feh feerðrððrðahátalarið hhrðahátalarrðððrðahrðah• 5W RMS 20Hz - 20kHz0kH tíðni iðtíðnissviðzz
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KOBO AURA LESTÖRR

6”LESTÖLVA6”LLELESESTSTÖTÖLVALVLVAVAMEÐ SNERTISKJÁMMEÐEÐ SNSNNERRTRTITISISKSKJÁSKJKJÁJÁ
Ný kynslóð frá KOBO með upplýstum ComfortLight earl E-ink Clarity HD snertiskjá ásamt þráðlaust u WiFi neti og 4GB geymslupláss fyrir þúsundir bóka.
•   6’’ 1024x768 Pearl E-ink HD snertiskjár  Skjár upplýstur með ComfortLight  Líkara pappír en venjulegum LCD skjá  300Mbps WiFi N þráðlaust net  Geymir þúsundir bóka í innbyggðu minni Les íslenskar og erlendar rafbækur  Allt að 1 mánaðar rafhlöðuending•   Stækkanlegt í 32GB með MicroSD•   Örþunn og fislétt aðeins 174gr
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DMI tengi á sjónvarpi
ARM A9 Cortex örgjörvi
0MP 1080p 3D skjákjarnikk

allt að 32GB Micro SD
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• 24’’ VA-LED FULL HD 1080p 16:9• 20 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni• 4ms GTG viðbragðstími fyrir leikina• 1920x1080 FULL HD Cinema upplausn• HDMI HDCP, HDMI MHL og VGA tengiPP
• 178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn• Örþunnur ULTRA THIN skjárammi
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2727”7”” 1444Hz 3D SKJÁJÁ44Hz 3D SKJÁR  ÁRRÁ44Hz 3D SKJÁRÁR3D SKJÁ14444H4HzHz 3z 3D3D SD SKSKJKJÁJÁRRÁRÁRRÁRÁR  

ALLGJALLGLGJALALGLGJGJJÖRLEGA NÝÖRÖÖ EEGAA NÝÖÖRÖRLRLEGA RLELEGEGAGA NÝÝA NÝNÝ
UPPLUPUPPPLLIFUNPLILIFLIFUFUNUN!N!

Glæsilegur sk röfuhörðustu jár fyrir þá krökk með yfirburði í hraða og g mæðum og 144Hz 3D tækni ása ngu sem trygmt LED baklýsing gir einstaka li fun í tölvuleitadýpt og upplifu kjaspilun.
• 3Sérhannaður 144Hz 3D LED leikjaskjár• 0827’’ LED FULL HD 1080p 16:9 skjár• 12 milljón:1 DCR og Senseye3 tækniS
• og1ms viðbragðstími og FPS mode f/leiki• L, VG2x HDMI, DP, DVI-DL A & 3xUSB•• augInnbyggður 3D glerau namóttakari• fS-Switch fjarstýring fyrir leikjaprófílaff
• 100% Pixla ábyrgð
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HEYRNARTÓLIN SEM FÓLK HEFUR BEÐIÐ 

EFTIR ERU LENT! FRÁBÆR HEYRNARTÓL 

MEÐ KRISTALTÆRUM HLJÓMI!

HEARING IS BELIEVING!

 6.990

 HEYRNARTÓL

Ótrúlega flott úrval af frábærum farsíma 
festingum frá Clingo á ótrúlegu tilboði í Júlí!

FYRIR FÓLK Á FERÐINNI
FRÁ 490

CLINGO FESTINGARCCCCLLLINGGOCLLLLINGO

AFSLÁTTUR

50%
AF ÖLLUM CLINGO FARSÍMA FESTINGUMÍ JÚLÍ Á MEÐANBIRGÐIR ENDAST! 

Öflug 7” Quad Core spjaldtölva með Silicon högghlíf 
og vönduðum heyrnartólum á sjóðheitu sumarverði.

16.900
FRÁBÆR FYRIR KRAKKANA!

l ð Silicon högghð Silicon höggh

SILICON
BUMPER

VARNARHLÍF

SS

MOBII 742

ROCK100
HEYRNARTÓL

FYLGJA
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ÓTRÚLEGT VERÐ!

iPad Air með öflugum A7 Dual Core örgjörva og 
Retina ofur-háskerpu skjá svo eitthvað sé nefnt. 

10
ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 79.990

16GB iPad AirGBGGG16666666G6G6GB16666666GGB

9.7” RETINA WiFi 16GB
89.900
ALGENGT VERÐ 99.990

iPadAir2

STÚTFULLUR AF SJÓÐHEITUM SUMARSMELLUM

NÝR 4BLS 
BÆKLINGUR

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

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR
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Söngæfing fyrir laugardagstón-
leikana er rétt að hefjast hjá 
kammerkórnum Hljómeyki í 
Skálholti þegar stjórnandinn og 
staðartónskáldið þetta sumarið, 
Stefán Arason, er plataður í stutt 
símaviðtal. Hann er ekki á land-
inu á hverjum degi því hann býr 
rétt fyrir utan Kaupmannahöfn, 
í bæ sem heitir Ballerup, og er 
organisti þar, auk þess að fást við 
tónsmíðar. „Ég lærði tónsmíð-
ar í konsvervatoríinu í Árósum 
og eftir að því námi lauk tók ég 
organ istapróf. Þetta tvennt eru 
mín helstu viðfangsefni og svo 
kórstjórnun líka.“ 

Stefán kveðst vera með íslensk-
an kór í Kaupmannahöfn sem heiti 
Staka og varð tíu ára á síðasta ári. 
„Í tilefni afmælisins var gefinn út 
diskur með kirkjulegri kórtónlist 
eftir mig. Það er einkum þannig 
tónlist sem ég bý til.“

Honum kom því ekki sérlega á 
óvart þegar hann var beðinn að 
vera staðartónskáld í Skálholti. 
„Hér er alltaf flutt mikil kórtón-
list og ég á helling af efni fyrir 
kóra, því ég er í tengslum við 
þá marga. Eitt verkið samdi ég 
fyrir þessa sumarhátíð, það heit-
ir Missa Brevis sem þýðir stutt-
messa. Hún er bara átta mínútna 
löng en samt með fjórum köflum, 
Cyrie, Gloria, Santus og Agnus 
Dei. En við endum tónleikana á 
laugardaginn á stærra verki eftir 
mig sem heitir Future Requiem, 
eða Framtíðarsálumessa. Það er 
við texta ljóðskálds sem ég þekki 

sem notaði gömlu textana úr 
Requiem og samdi upp úr þeim.“ 

Stefán er Norðfirðingur að upp-
runa og hóf sitt tónlistarnám við 
Tónlistarskólann í Neskaupstað. 
„Ég var hjá Ágústi Ármanni til að 
byrja með, spilaði á orgel og söng 
í kirkjukórnum hjá honum, svo 
lærði ég á píanó líka og trompet 
og spilaði á allt mögulegt,“ rifjar 
hann upp. Segir líka mikið sungið 
í fjölskyldunni og hjá honum hafi 

legið beint við að leggja tónlistina 
fyrir sig. „Ég fór í Menntaskólann 
í Hamrahlíð og tónlistarskóla í 
Reykjavík en hélt til Danmerkur 
árið 2001 og hef búið þar síðan.“ 

Kynning á stuttmessunni hans 
Stefáns verður í Skálholtsskóla 
klukkan 14 þann 11. júlí, tónleik-
arnir hefjast í kirkjunni klukkan 
15 sama dag undir heitinu Syngið 
nýjan söng og endurteknir á sama 
tíma á sunnudag.  gun@frettabladid.is

Frá Ballerup til Skálholts 
með Missa Brevis í farteskinu
Stefán Arason er staðartónskáld sumarsins í Skálholti þar sem Hljómeyki fl ytur 
eft ir hann nýja stuttmessu næsta laugardag ásamt spennandi eldra efni. 

STAÐARTÓNSKÁLD SKÁLHOLTS  Hér er alltaf flutt mikil kórtónlist og ég á helling 
af efni fyrir kóra, því ég er í tengslum við þá marga,“ segir Stefán.
 MYND/ÞORBJÖRG DAPHNE HALL

Miðbær Hraun, Flatahraun 12
Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum þann 3. júlí 2015 að auglýsa tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu í samræmi við 43. gr. skipu- 
lagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst  í að lóðinni er 
skipt í tvær lóðir Flatahraun 12 og Flatahraun 14.   
Nýtingarhlutfall lóðar nr. 12 verður 0.48 og  
lóðar nr. 14 verður 0.6. 
 
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði 
Norðurhellu 2, frá 10. júlí til 24. ágúst 2015. Hægt er 
að skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs  
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  Nánari 
upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingar- 
sviði.
 
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og 
skal þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingar- 
sviðs Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 24. ágúst 
2015. Þeir sem eigi gera athugasemdir við breyting- 
una innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

„Hugmyndin er að þetta sé hátíð 
sem fléttast inn í lífið og samfé-
lagið á staðnum. Að auki langar 
okkur líka til þess að taka upp efni 
og hljóð sem er að finna á staðnum 
og endurnýta. Þannig að þetta er 
líka endurvinnslukonsept, listrænt 
séð,“ segir Guðný Guðmundsdótt-
ir sem er annar listrænna stjórn-
enda Cycle tónlistar- og listahátíð-
arinnar sem fer fram í Kópavogi 
í ágúst. Tinna Þorsteinsdóttir er 
einnig listrænn stjórnandi ásamt 
Guðnýju en framkvæmdastjóri er 
Fjóla Dögg Sverrisdóttir. En allar 
eru þær með listrænar rætur í 
klassískri tónlist.

Hringrás
Guðný segir að Cycle-hátíðin eigi 
sér í raun langan aðdraganda. 
„Árið 2008 byrjuðum við með 
hátíð sem heitir Tónlistar hátíð 
unga fólksins þar sem áherslan 
var á klassíska- og samtímatón-
list fyrir ungt fólk. Í fyrra fengum 
við svo styrk frá Creative Europe í 
samstarfi við kollega okkar í Eng-
landi og Noregi og þá ákváðum 
við að taka þetta skrefinu lengra. 
Maður breytist líka á þessum 
tíma. Ég hef verið búsett í Berlín 
nokkuð lengi og áhugasviðið hefur 
færst í auknum mæli á nýsköpun 
í listum. 

Áherslan á hátíðinni í dag er 
meira á samspil tónlistar og mynd-
listar en tónleikar eru ekki aðeins 
það sem maður heyrir heldur líka 
það sem maður sér og upplifir. 
Allt er þetta hluti af einhverjum 
allsherjar performans eða gjörn-
ingi. Þetta er sameiginleg upplif-
un þeirra sem eru að perfomera og 
áhorfenda og það er spennandi að 
skoða það samband – þá hringrás.

Ný hugsun – nýr vettvangur
Þessi áhugi, eða öllu heldur sköp-
un, hefur verið lengi til staðar. 
Myndlistarmenn hafa verið að 
stíga yfir línuna og gera tónlist og 
öfugt. Þessi þróun hefst snemma á 
tuttugustu öld með Marcel Duch-
amp, John Cage og heldur áfram 
með Fluxus-hreyfingunni en síðan 
gerist frekar lítið. Þetta er lang-
ur aðdragandi en tónlistin hefur 
samt ekki beinlínis slitið sig eins 
mikið frá hefðinni og myndlist-
in og önnur listform af einhverj-
um sökum. Í raun erum við því að 
athuga hvort það sé hægt að beina 
þessu inn á eitthvert nýtt svið. 

Við erum með tónlistina eins og 
við þekkjum hana í dag og síðan 
erum við með myndlistina en þetta 
er kannski eitthvað nýtt. Íslend-
ingar sérstaklega, með sína miklu 
tónlistarhefð, hafa verið að fara 
inn á þetta svið í auknum mæli, 
eins og t.d. Ragnar Kjartansson, 
Ólafur Ólafsson og Libia Castro 
og fleiri. Þetta er að koma upp 
víðar og þar á meðal hér í Þýska-
landi þar sem frægir myndlistar-
menn eins og Olaf Nicolai og Tino 
Seghal eru að nota tónlistina sem 
sinn miðil. Hátíðin sprettur þannig 
upp úr þessari þróun og verður að 
veruleika fyrir tilstilli þess að við 
fáum þennan styrk og ákveðum að 
reyna að búa til þennan nýja vett-
vang.“

Spennandi jafnræði
Guðný segir að þær séu með hátíð-
inni að kanna sviðið. „Þetta snýst 
um hvernig þessi samvinna verður 
til. Þetta er rannsókn á því hver er 
munurinn á listinni sem tónlistar-
maður gerir þegar hún er kölluð 
myndlist eða þegar myndlistar-
maður gerir tónlist. Það skiptir 
okkur máli að öll list á rétt á sér 
en verkin myndast þó með ólíkum 
hætti. 

Við erum með listviðburði á 
hátíðinni sem tengjast báðum 
þessum sköpunarleiðum á milli 
greina. Við erum líka með hreint 
samvinnuverkefni þar sem ríkir 
jafnvægi í öllu sköpunarferlinu allt 
frá upphafi á milli listamannanna 
Sigurðar Guðjónssonar myndlist-
armanns og Þráins Hjálmarsson-
ar tónskálds. Það er alfarið sjálf-
sprottið verk sem ekki einu sinni 
sýningarstjórinn hafði áhrif á að 
varð til. Það verður spennandi 
að sjá og heyra hvað kemur út úr 
slíku jafnræði.“

Minning og viðtökur
Eitt af því sem er athyglisvert við 
Cycle er að hún fer fram á óvenju-

legum stöðum innan Kópavogs. 
„Rýmið breytir því hvernig áhorf-
andinn meðtekur. Tónleikasalur 
mótar til að mynda ákveðna hegð-
un, býr yfir ákveðnum minningum 
og hefur áhrif á upplifun. Okkur 
langar til þess að láta á það reyna 
að leika okkur að þessu. Svo viljum 
við líka gefa stöðum eins og Hamra-
borginni, Kópavogshæli og fleiri 
stöðum nýja minningu með því að 
færa þangað fólki nýjar upplifan-
ir. Við viljum líka vera í almennum 
rýmum til þess að fólk verði hálf-
partinn fyrir listinni – að hún skelli 
bara á því fyrirvaralaust.“

Guðný segir að hátíðin sé í raun 
fjórskipt og að fyrsta skrefið sé 
vinnustofa og námskeið sem myndi 

vettvang fyrir samræðu lista-
mannanna. „Annað er svo lifandi 
dagskrá í hefðbundnum og óhefð-
bundnum rýmum og í almenn-
ingsrýminu – gjörningar, tónlist-
arperformansar, göngur, óperan 
Björninn sem á sér stað inni á 
Play ers í Kópavogi. Í fjórða lagi er 
það gríðarlega spennandi sýning í 
Gerðarsafni og þar verður sýning-
arstjóri Nadim Samman sem hefur 
unnið víða með heimsþekktum 
listamönnum og loks er það Lista-
bíó í Salnum þar sem sýnd verða 
samvinnuverkefni tónlistar- og 
myndlistarmanna. Það verður því 
af nógu að taka fyrir listunnend-
ur sem vonandi munu fjölmenna á 
Cycle í ágúst.“

Hringrás upplifunar og sköpunar
Listahátíðin Cycle fer fram um víðan völl í Kópavogi í ágúst og þar verður látið reyna á mörkin á milli tónlistar og myndlistar.

LISTRÆNN STJÓRNANDI  Guðný Guðmundsdóttir er listrænn stjórnandi Cycle-hátíðarinnar ásamt Tinnu Þorsteinsdóttur.

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

MENNING
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netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör
Hjóladagar í Nettó

Reiðhjól 12”  
Kent Best Friends/Panda 
17.998 kr.

Reiðhjól 12”  
Street Racer  
17.998 kr.

Reiðhjól 16”  
Kent Pro 16  
18.998 kr.

Reiðhjól 16”  
Kent Cupcake  
18.998 kr.

Reiðhjól 20”  
Kent Full Tilt  
22.998 kr.

Reiðhjól 20”  
Kent Peppermint Swirl 
22.998 kr.

* Ath að hjólin eru ekki til sölu  
í verslunum Nettó Búðakór og á Salavegi
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Í kvöld fer fram viðburður á Lofti Hosteli þar sem 
áhugasamir geta kynnt sér hvernig matreiða skal 
dumplings.

Dumplings eru hveitibollur sem eru gufusoðnar, 
soðnar, steiktar eða bakaðar og ýmist bornar fram 
þannig eða fylltar með alls konar kjötmeti og/eða 
grænmeti fyrir eldun.

Á Lofti verður kynnt hvernig á að matreiða 
dumplings og þátttakendur geta látið reyna á hæfi-
leika sína við eldamennskuna og snætt svo herleg-
heitin að lokum.

„Viðtökurnar komu mér á óvart, það voru strax 40 
búnir að skrá sig á viðburðinn klukkutíma eftir að ég 
bjó hann til á Facebook og núna eru þeir orðnir rúm-
lega 150,“ segir Elodie Chen, sem skipulagði og heldur 
utan um viðburðinn en hann er hluti af verkefni í 
menningargreind.

Vegna áhugans hefur Elodie ákveðið að halda annan 
viðburð þann 16. júlí næstkomandi sem fer einnig 
fram á Lofti Hosteli og hefst á sama tíma.  

Viðburðurinn hefst klukkan 19.00 og er aðgang-
ur ókeypis en einungis 20 manns geta tekið þátt 
í matargerðinni, en öllum er frjálst að mæta og 
fylgjast með. - gló 

Geta kynnt sér dumpling-gerð
Einnig verður haldinn viðburður þar sem hægt er að spreyta sig á matargerðinni.

ÁHUGAVERT  Þeir sem hafa áhuga á því að kynna sér 
dumpling-gerð geta gert sér ferð á Loft Hostel í kvöld. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
9. JÚLÍ 2015 

Tónleikar
12.00 Alþjóðlegt orgelsumar stendur 
nú sem hæst í Hallgrímskirkju með 
þrennum orgeltónleikum í hverri viku 
auk þess sem Schola cantorum heldur 
vikulega hádegistónleika á miðvikudög-
um. Eftir að hafa fengið innlenda og 
erlenda organista í heimsókn er komið 
að kantor Hallgrímskirkju, Herði Áskels-
syni organista, að sitja við hljómborðin 
fjögur í Klais-orgelinu stóra, og fylla 
hvelfingar Hallgrímskirkju af ómum, en 
hann leikur á tónleikum helgarinnar. Á 
tónleikum fimmtudagsins verður hinn 
ungi og upprennandi baritónsöngvari 
Fjölnir Ólafsson með Herði, en þeir 
munu flytja fjölbreytta og fallega hálf-
tíma langa dagskrá. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 12.00 og miðaverð er 2.000 kr. 
17.00 Perlur íslenskra sönglaga verða 
fluttar í kvöld. Á tónleikunum í Hörpu fá 
áheyrendur að kynnast sígildri íslenskri 
tónlist. Flutt verða perlur íslenskra söng-
laga, þjóðlög, sálma og ættjarðarsöngva. 
Tónleikar í þessari röð eru komnir á 
þriðja hundraðið og hafa verið fastur 
liður í sumardagskrá Hörpu frá opnun 
hússins. Listrænn stjórnandi tónleikanna 
er óperusöngvarinn Bjarni Thor Kristins-
son. Tónleikarnir hefjast klukkan 17.00 
og kostar 4.200 krónur inn.
19.00 Hljómsveitin Lights on the 
Highway á Quest - Hair, Beer & Whisky 
Saloon, Laugavegi 178 (Bolholt). Húsið 
er opnað klukkan 19.00 og 1.500 kr. 
inn, einn bjór fylgir miðanum!
20.00 Sætabrauðsdrengirnir koma 
fram í Stykkishólmskirkju í kvöld. Tón-
leikarnir hefjast klukkan 20.00. Sæta-
brauðsdrengirnir eru þeir Gissur Páll 
Gissurarson, Bergþór Pálsson, Hlöðver 
Sigurðsson og Viðar Gunnarsson 
ásamt Halldóri Smárasyni, útsetjara og 
píanóleikara. Það er alltaf stutt í glens 
og gaman hjá þessum Sætabrauðs-
drengjum. Þéttur hljómur við fjörugar 
útsetningar í fyrirrúmi. Í þetta skiptið 
verða þeir á léttum nótum dægurlaga, 
sem allir kannast við, úr ýmsum áttum 
og frá ýmsum tímabilum. Allt frá ljúf-
lingslögum Fúsa Halldórs yfir í Stína ó 
Stína og Hæ Mambó!

20.00 Í kvöld klukkan 20.00 fara fram 
sumartónleikar í Skálholtskirkju. Þar 
kemur fram Continuum en hana skipa 
Elfa Rún Kristinsdóttir, fiðluleikari, og 
Elina Albach, semballeikari. Þau flakka 
á milli 17. og 21. aldar og leika tónlist 
eftir J.S. Bach, G.A.P. Mealli, James 
Dillon og Sciarrino. 
20.00 Í kvöld fara fram stórtónleikar í 
Gamla bíó. Þar munu hljómsveitirnar 
Mammút og Samaris leiða saman 
hesta sína og slá upp tónlistarveislu 
barmafullri af óvæntum uppákomum. 
Húsið er opnað klukkan 20.00 og tón-
leikarnir byrja klukkan 21.00. Miðar í 
forsölu á tix.is.
20.00 Athygli ykkar er vakin á sér-
stöku tónleikaferðalagi í sumar. 
Þar mun Anna Jónsdóttir, sópran, 
syngja íslensk þjóðlög á óvenju-
legum stöðum. Hún nefnir ferðalagið 
Uppi og niðri og þar í miðju. Tón-
leikarnir verða 16 talsins og eru með 
óvenjulegri viðburðum sumarsins. 
Anna hefur sungið nú á 6 stöðum 
á landinu, þar má nefna Grímsey, á 
báti í Klettshelli í Vestmannaeyjum, 
í Vatnshelli á Snæfellsnesi og í Akra-
nesvita. Anna heldur áfram ferð sinni 
og mun í dag syngja í Svarta Pakkhús-
inu á Flateyri og hefjast tónleikarnir 
klukkan 20.00.
20.30 Í kvöld verða haldnir djass-
tónleikar í Versölum, Ráðhúsi Ölfuss í 
Þorlákshöfn. Fram koma tríóið Skarkali 
og kvartettinn Aurora en báðar hljóm-

sveitir eru skipaðar nokkrum af efni-
legustu djasstónlistarmönnum Íslands. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 20.30 og 
standa yfir í um það bil tvær klukku-
stundir með stuttu hléi. Aðgangseyrir 
er einungis 1.500 kr. og fer miðasala 
fram við dyrnar, kortaposi verður á 
staðnum.
21.00 Bandaríska hljómsveitin Osi 
Ella heldur tónleika ásamt frábærum 
íslenskum tónlistarmönnum. Í kvöld 
kemur sveitin fram ásamt Axel Flóvent, 
Lily Of The Valley - Icelandic Band og 
Johnny And The Rest. Tónleikarnir 
hefjast klukkan 21.00 og fara fram á 
Gauknum við Tryggvagötu. Frítt er inn 
á tónleikana.
21.00 DJ Pabbi þeytir skífum á Bar 
Ananas í kvöld klukkan 21.00.
21.00 Sísí Ey kemur fram á Café Rosen-
berg og hefjast tónleikarnir klukkan 
21.00.
21.00 Young @ Heart Trio kemur fram 
í Björtuloftum í Hörpu í kvöld. Tónleik-
arnir hefjast klukkan 21.00 og kostar 
2.000 krónur inn. Sveitina skipa þeir 
Haukur Gröndal saxófónleikari, Ásgeir 
J. Ásgeirsson gítarleikari og Þorgrímur 
Jónsson bassaleikari. Efnisskráin er 
samsett af ljúfum söngvum milli-
stríðsáranna sem verða leikin í léttum 
og og skemmtilegum útsetningum 
félaganna.
21.00 Soffía Björg ætlar að koma fram 
á tónleikum á Hlemmi Square í kvöld 
klukkan 21.00.

21.00 DJ Smutty Smiff þeytir skífum 
á Lebowski Bar og hefst skemmtunin 
klukkan 21.00.
22.00 Magnús R. Einarsson, Karl Pétur 
Smith og Tómas M. Tómasson halda 
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8. fimmtudaginn 9. júlí klukkan 
22.00. Aðgangur er ókeypis! 

Sýningar
15.00 Gallerí Gestur verður með sýn-
ingu á nokkrum verka Ástu Ólafsdóttur 
í Iðnó í dag mili klukkan 15 og 18. 
Gallerí Gestur er taska sem Dr. Magnús 
Gestsson hefur með sér og opnar þar 
sem hann drepur niður fæti. Verk Ástu 
má einnig að finna á veggjum Iðnó.
17.00 Sirkus Íslands ferðast um landið 
í sumar og verður á Klambratúni í 
Reykjavík 9.-12 júlí og 7.-23. ágúst. Í 
Reykjavík sýnir sirkusinn þrjár mis-
munandi sýningar: Fjölskyldusýninguna 
Heima er best, krakkasýninguna 
S.I.R.K.U.S. og fullorðinskabarettinn 
Skinnsemi. Sirkusinn sýnir í sirku-
stjaldinu Jöklu sem verður tjaldað á 
Klambra túni.  
19.00 HOW TO BECOME ICELANDIC IN 
60 MINUTES er leiksýning sem leikin 
er á ensku, samin og flutt af Bjarna 
Hauki Þórssyni og leikstýrt af Sigurði 
Sigurjónssyni. Um er að ræða sam-
bland af söguleikhúsi og uppistandi þar 
sem reynt verður að kenna þeim sem 
sýninguna sækja að verða Íslendingar. 
Þetta er sprenghlægileg klukkustundar-

löng sýning sem ætluð er öllum þeim 
sem vilja læra hvað það er að vera 
Íslendingur. Samstarf Bjarna Hauks og 
Sigurðar ætti að vera íslensku þjóðinni 
vel kunnugt enda hefur samstarf þeirra 
getið af sér þrjár vinsælar sýningar; 
Hellisbúann, Pabbann og Afann. Sýn-
ingin fer fram klukkan 19.00 í Kaldalóni 
í Hörpu.

Leiðsögn
12.15 Boðið verður upp á leiðsögn 
í Listasafninu á Akureyri, Ketilhúsi, 
fimmtudaginn 9. júli klukkan 12.15. 
Þar er nú til sýnis afrakstur listaverk-
efnisins Rót en verkefnið hefur staðið 
yfir s.l. tvær vikur. Að þessu sinni sjá 
listamenn sem tóku þátt í verkefninu 
um leiðsögnina ásamt starfsmanni 
Listasafnsins á Akureyri. Rót sameinar 
listamenn úr ólíkum listgreinum í gerð 
verka sem eru þróuð á staðnum með 
ólíkum áherslum. Hver dagur hófst á 
hugflæði þar sem allar hugmyndir voru 
viðraðar þangað til rótin fannst. Hug-
myndin að verkefninu kviknaði einn 
vetrardag á sameiginlegri vinnustofu 
þriggja listamanna; Freyju Reynisdóttur, 
Karólínu Baldvinsdóttur og Jónínu 
Bjargar Helgadóttur. Þær langaði að 
nýta margföldunaráhrifin sem gott 
samstarf framkallar. Nánari upplýsingar 
má sjá

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 

hægt að skrá þá inni á visir.is.

FIMMTUDAGUR

„Mér fannst þetta bara vera rétti tíminn 
til að koma með plötu,“ segir gítarleikar-
inn Sigurgeir Sigmundsson en út er komin 
hans fyrsta sólóplata. Efni plötunnar er sótt 
í rokk, blús, djass og íslenska náttúru. 

Á plötunni eru þrettán leikin (instrumen-
tal) lög, þar af eru tólf eftir Sigurgeir. Eina 
tökulagið er Heyr himnasmiður eftir Þorkel 
Sigurbjörnsson.  

„Við byrjuðum að taka upp í desember og 
kláruðum í febrúar. Það er þarna eitt lag 
frá 1982 en margt var samið sérstaklega 
fyrir plötuna,“ segir Sigurgeir um plötu-
gerðina.

Platan var tekin upp í Stúdíói Paradís og 
um upptökur og hljóðblöndun sá Jóhann 
Ásmundsson.

Á plötunni leikur úrval íslenskra hljóm-
listarmanna. Jóhann Ásmundsson sér um 
allan bassaleik, húðirnar berja þeir Einar 
V. Scheving, Sigfús Óttarsson og Erik Qvik. 
Eyþór Gunnarsson, Kjartan Valdemars-
son, Óskar Einarsson, Þórir Baldursson og 
Þórir Úlfarsson leika á hljómborð. 

Hljómsveitin Start leikur í tveimur auka-
lögum sem eru annars vegar Paradís, sem 
samið var í minningu Péturs W. Kristjáns-
sonar söngvara, og Ekkert mál, sem var 

titillag samnefndrar heimildarmyndar um 
Jón Pál Sigmarsson, sterkasta mann heims, 
en hefur ekki komið út á hljómplötu áður.

Sigurgeir hefur um langa hríð verið einn 
virkasti rokkgítarleikari landsins og leikið 
meðal annars með Bubba Morthens, Gildr-
unni, Starti, Tyrkja-Guddu, Skonrokki,  
Klaufunum, Gullfossi, Björgvini Halldórs-
syni, Drýsli og Eiríki Haukssyni. 

Sigurgeir og Draumabandið leika á 
Græna hattinum á Akureyri í kvöld, 
Rauðku Siglufirði 10. júlí og 11. júlí í Hótel 
Reynihlíð í Mývatnssveit. Tónleikarnir í 
kvöld hefjast klukkan 20.30.  - glp

Loksins rétti tíminn til að koma með sólóplötu
Einn helsti gítarleikari þjóðarinnar, Sigurgeir Sigmundsson, með sína fyrstu sólóplötu. Hann ætlar að fylgja plötunni eft ir næstu daga. 

FAGNAR  Sigurgeir kemur fram á tónleikum ásamt 
hljómsveit í kvöld. MYND/FINNBOGI S. MARINÓSSON





Aðdáendur The Simpsons-þátt-
anna geta heldur betur tekið gleði 
sína á ný því að Harry Shearer, 
sem talað hefur fyrir nokkrar af 
vinsælustu persónum þáttanna, 
ætlar ekki að yfirgefa Simpsons 
eins og komið hafði fram. Vef-
miðillinn Variety greindi frá því 
í gær að Shearer og framleiðandi 
þáttanna, Fox, hefðu náð sam-
komulagi og að hann yrði með 
í næstu tveimur seríum af The 
Simpsons. Shearer talar fyrir 
persónur á borð við Mr. Burns, 
Ned Flanders, Waylon Smithers 
og Skinner skólastjóra.

Fyrir um tveimur mánuðum 
greindi Shearer frá því á Twitt-
er að hann myndi yfirgefa Simp-
sons-þættina og róa á önnur mið 
í leiklistargeiranum. Framleið-
endur þáttanna staðfestu það í 
kjölfarið og sögðu að nýir aðilar 
myndu fylla þau skörð sem Shea-
rer skildi eftir sig, í stað þess að 
þær persónur sem hann talar 
fyrir myndu hverfa af skjánum. 

Hinir leikararnir sem tala 
fyrir flestar persónur þáttanna, 
þau Dan Castellaneta, Julie Kav-
ner, Nancy Cartwright, Yeardley 
Smith og Hank Azaria, höfðu gert 
samning um að vera með í næstu 
tveimur seríum. Eftir að Shea-
rer skrifaði undir eru Simpsons 
þættirnir-skipaðir sínum helstu 
leikurum á nýjan leik. 

Samningurinn er til tveggja 
ára og kveður á um leik í næstu 
tveimur seríum og möguleika á 
öðrum tveimur í viðbót. Talið er 
að hver leikari fái um 40 milljón-
ir króna fyrir hvern þátt. 

Fyrir skömmu staðfesti Fox að 
stöðin hefði pantað tvær þátta-
raðir og eru þær þáttaraðir 
númer 27 og 28. 

The Simpsons leit fyrst dags-
ins ljós árið 1989 og hefur síðan 
verið ein vinsælasta þáttaröð síð-
ari ára og unnið fjölda verðlauna 
eins og 31 Emmy-verðlaun, Pea-
body-verðlaunin, heiðursstjörn-

ur á Hollywood Walk of Fame og 
hlotið Óskarstilnefningu svo fátt 
eitt sé nefnt. 

Alls hafa 574 Simpsons-þættir 
verið framleiddir frá árinu 1989 en 
þess má til gamans geta að önnur 
vinsæl teiknimyndaþáttaröð eins 

og Family Guy er komin 
með 250 þætti framleidda.

27. þáttaröðin af The Simp-
sons fer í loftið á Fox þann 27. 
september og í henni eru  22 
þættir. 

 gunnarleo@frettabladid.is
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Paper Towns
Rómantískt Drama
Helstu leikarar: Cara Delevingne, Nat 
Wolff, Cara Buono og Caitlin Carver.
Leikstjóri: Jake Schreier
Frumsýnd: 22. júlí

Ant-Man
Hasarmynd
Helstu leikarar: Paul Rudd, 
Michael Douglas, Evangeline Lilly, 
Corey Stoll og Bobby Cannavale.
Leikstjóri: Peyton Reed
Frumsýnd: 16. júlí

Web Cam
Spennumynd
Helstu leikarar: Anna Hafþórsdóttir, 
Telma Huld Jóhannesdóttir, Ævar Már 
Ágústsson, Gunnar Helgason.
Leikstjórn: Sigurður Anton Friðþjófsson.
Frumsýnd: 15. júlí

FRUMSÝNINGAR

SIMPSON FJÖLSKYLDAN   The 
Simpsons leit fyrst dagsins ljós árið 
1989 og hefur síðan verið ein vin-
sælasta þáttaröð síðari ára.

59 ára Tom Hanks leikari
Þekktastur fyrir: Forrest Gump, 
Apollo 13, Saving Private Ryan, 
You‘ve Got Mail, The Green Mile, 
Cast Away og The Da Vinci Code.

Simpsons fullskipaðir á ný
Ein vinsælasta þáttaröð síðari ára, The Simpsons, fer í loft ið í haust. Harry Shearer, sem talar meðal annars 
fyrir Mr. Burns og Ned Flanders, var búinn að tilkynna brotthvarf sitt en hann snýr á nýjan leik í þættina.

MIKILVÆGUR 
 Leikarinn Harry 
Shearer er einn af 
sex leikurum sem 
eru ómissandi í 
Simpsons-þætt-
ina, enda skipa 
raddirnar gífurlega 
miklu máli. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

ERFIÐUR  Mr. Burns hefur 
ávallt verið frekar erfiður 
náungi.

 FLANDERS  Shea-
rer talar fyrir Ned 

Flanders sem 
er í uppá haldi 
hjá mörgum.

PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNAPEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS OF LEON 
NÝJA LAUGARDALSHÖLLIN 13. ÁGÚST

#KOLICELAND WWW.SENA.IS/KOL

BÍÓFRÉTTIRAFMÆLISBARN DAGSINS

Kvikmynd Baltasars Kormáks, 
Everest, verður opnunarmynd 
kvikmyndahátíðarinnar í Feneyj-
um í ár.  Myndin segir frá leiðangri 
hóps göngumanna upp á topp Eve-
rest-fjallsins árið 1996 þar sem átta 
létu lífið. Með helstu hlutverk fara 
Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh 
Brolin og John Hawkes.

Þessi ákvörðun aðstandenda 
elstu kvikmyndahátíðar heims 
hlýtur að teljast mikill heiður fyrir 
Baltasar Kormák en í fyrra var 
Birdman opnunarmynd hátíðar-
innar og árið 2013 myndin Gravity. 
Birdman var valin besta myndin á 
Óskarsverðlaunahátíðinni í ár en 
Alfonso Cuarón var valinn besti 
leikstjórinn á Óskarsverðlauna-
hátíðinni í fyrra fyrir kvikmynd-
ina Gravity.

Bandaríska tímaritið  Variety 
segir frá því á vef sínum að 
myndin hafi verið sýnd á lokaðri 
sýningu á kvikmyndaráðstefn-
unni CineEurope 
í Barcelona í síð-
ustu viku og voru 
ráðstefnugestir 
sagðir hrifnir af 
henni.

Kvik-
myndahátíðin 
í Feneyjum 
stendur yfir 
dagana 2. til 
12. septem-
ber og er 
fyrrnefnd-
ur Alfonso 
Cuarón 
formaður 
aðaldóm-
nefndar 
hennar.

Everest opnar 
í Feneyjum

HEIÐUR  Kvikmyndin Everest eftir Balt-
sar Kormák opnar þessa virtu hátíð.

Danska kvikmyndin Skammerens 
Datter var frumsýnd í gær.

Um er að ræða hörkuspennandi 
fantasíu sem byggir á samnefndri 
metsölubók eftir Lene Kaaberbøl. 
Handritið skrifar hinn margverð-
launaði Anders Thomas Jensen sem 
á fjölda gæðamynda að baki eins 
og I Kina spiser de hunde, Brødre, 
Hævnen og fleiri.

Myndin fjallar um Dinu og fjöl-
skyldu hennar sem flækist inn í stór-
hættulega atburðarás þar sem það er 
undir henni komið að hjálpa erfingja 
krúnunnar í Dunark að sölsa undir 
sig hásætið, sem réttilega er hans. 

Myndin byggð á 
metsölubók



WIDE-ANGLE FAN EFFECT MASCARA 
ÁBERANDI AUGNHÁR, HRÍFANDI AUGU.

GRANDIÔSE
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TILKOMUMIKIL BREYTING: LENGIR OG  
ÞYKKIR AUGNHÁRIN SEM BLÆVÆNGUR,  

GEFUR UNDURFAGRA SVEIGJU.

„SVANSHÁLS“ SPROTI
Bursti sem nær til allra  

augnháranna.
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„SVANSHÁLS“ SPROTI

Bursti sem nær til allra 
augnháranna.
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NAFN: Robyn Rihanna Fenty

LISTAMANNSNAFN: Rihanna

FÆÐINGARDAGUR: 
20. febrúar 1988

HVAR: Saint Michael 
á Barbados

FRÆGIR Í 
NÆRMYND
RIHANNA

Mál málanna í stjörnuheiminum 
vestanhafs er án nokkurs vafa 
sambandsslit Kourtney Kardashi-
an og Scotts Disick. Nú hafa þau 
bæði bundið enda á samfélags-
miðlabannið sem þau settu sér 
fyrir nokkrum dögum. 

Tók Kourtney sig til og birti 
þrjár myndir í röð, en minntist 
ekki einu orði á téðan Scott. Tók 
hann þann pól í hæðina að birta þá 
af sér mynd á næturklúbbi sínum 
í Las Vegas, og stingur upp á að 
aðdáendur mæti og skemmti sér 
með honum.

Munurinn á endurkomum 
Kourtney og Scott var afgerandi, 
en hughreystandi og upplífgandi 
athugasemdum rigndi yfir hana 
en holskefla ókvæðisorða helltist 
yfir Scott. Eru aðdáendur þessa 
raunveruleikaþáttapars afar von-
sviknir með Scott, sem hefur verið 
afar sýnilegur í þáttunum Keeping 
up With the Kardashian.

Hafa áhorfendur því beðið í 
ofvæni eftir yfirlýsingum frá 
þessu fyrrverandi pari og því 
umrætt samfélagsmiðlabann 
mörgum óbærilegt. 

Ástæða sambandsslitanna er 
framhjáhald Scotts, sem hann fór 
ekki sérlega leynt með og fyllti 
alla helstu slúðurmiðlana í síð-

ustu viku. Herma fregnir að hann 
hafi skilið Kourtney eftir eina með 
börnin þeirra þrjú og ekki látið í 
sér heyra eða svarað símtölum, 
heldur dundað sér við skemmtana-
hald og stelpustand í Las Vegas. 

 - ga

Kourtney og Scott 
rjúfa upplýsingabann
Eft ir nokkra þögla daga á samfélagsmiðlunum láta 
þau loks í sér heyra en minnast ekki á framhjáhaldið.

EINU SINNI VAR  Parið hefur verið 
saman í níu ár og á þrjú börn. 

Söngkonan Rihanna er einhver 
alheitasta poppprinsessa okkar tíma, 
en hún var á dögunum fyrst til að 

selja stafrænt efni fyrir meira en 
hundrað milljón dali og skaust 

yfir stjörnur á borð við Taylor 
Swift og Katy Perry. Tónlist 
Rihönnu er því eftirsóttasta 
efnið á alnetinu. 

Rihanna er elst í 
sínum systkinahópi en hún 
á tvo yngri bræður. Móðir 
hennar er hálfafrísk og faðir 
hennar hálfur Íri í bland 
við barbadoska blóðið, 
svo blandan er ansi góð og 

þykir Rihanna með fallegustu konum 
heims. Árið 2004 var hún einmitt valin 
fegurðardrottning Combermere High 
School, þar sem hún stundaði nám. 

Hin unga Rihanna var uppgötvuð 
þegar hún var aðeins fimmtán ára, þá 
af plötuframleiðandanum Evan Rogers 
sem var í fríi á Barbados. Varð hann 
samstundis heillaður. Hjólin fóru að 
snúast og hefur hún gefið út hvern 
smellinn á fætur öðrum og hlaut til að 
mynda Grammy-verðlaun fyrir plötuna 
Good Girl Gone Bad og er nú marg-
verðlaunuð og hefur unnið með öllum 
helstu tónlistarmönnum samtímans, 
líkt og Madonnu, Jay-Z, og Kanye West.

„Við vildum gera eitthvað öðru-
vísi. Eitthvað sem hefur aldrei 
verið gert á Íslandi áður og hrista 
upp í einsleitri flóru skemmti-
staða í Reykjavík,“ segir Unnar 
Helgi Daníelsson, sem í slagtogi 
við Arnar Finn Arnarsson stend-
ur á bak við Dúfnahóla 10, nýjasta 
skemmtistað miðborgarinnar sem 
opnaður verður á föstudag. Um er 
að ræða skemmtistað sem innrétt-
aður er eins og heimili. Dúfnahól-
ar 10 eru í Hafnarstræti, þar sem 
Kaffi Simsen var áður til húsa, en 
nú ganga gestir inn af Lækjartorgi 
og þaðan beint inn í sjónvarpsher-
bergið. 

„Við einsettum okkur að búa til 
heimilislega stemningu og grípa 
þessi dæmigerðu íslensku heima-
partí, sem oftast eru langskemmti-
legust,“ segir Unnar og spyr hvort 
til sé betri fyrirmynd en partíið í 
Dúfnahólum 10 sem fyrir löngu er 
orðið að klassík í íslensku skemmt-
analífi eftir myndina Sódóma 
Reykjavík. 

Má hæglega gera ráð fyrir að 
sérstaða skemmtistaðarins sé 
margbrotin, en þar geta gestir 
hvílt sig í rúminu, kíkt í garðskál-
ann, gleymt sér yfir gullfiskunum 
í baðkerinu, grillað sér samlokur 
inni í eldhúsi og gluggað í bækur 
svo eitthvað sé nefnt.

Þeir Unnar og Arnar hafa verið 
vinir síðan þeir voru tveggja ára 

og fengu þá flugu í höfuðið að opna 
saman skemmtistaðinn þegar hús-
næðið kom upp í hendurnar á þeim 
fyrir um tveimur og hálfum mán-
uði. Má sannarlega segja að þeir 
hafi ekki setið auðum höndum 
síðan.

„Við erum búnir að gera þetta 
allt saman sjálfir, hanna allt og 
innrétta. Það má sannarlega segja 
að við séum búnir að leggja dag við 
nótt til að koma Dúfnahólum 10 af 
stað,“ útskýrir Arnar og Unnar 
skýtur því að að kærastan hans sé 
farin að sakna hans, þar sem lítið 
hafi sést til hans síðan ákvörðun 
um skemmtistað var tekin. „Hing-
að ættu allir að geta komið og fund-
ið eitthvað við sitt hæfi. Á daginn 
verður hér kaffihúsastemning þar 
sem gestir geta fengið sér vöfflu 
eins og í eldhúsinu hjá ömmu. Svo 
verða hinar ýmsu  uppákomur á 
kvöldin,“ bendir Unnar á. „Svo 
verður ferskur djús hjá okkur, köll-
um það djús í bús,“ skýtur Arnar 
að og hlær. 

Drengirnir lofa því að þeir muni 
brjóta allar reglurnar og stanslaust 
stuð muni einkenna Dúfnahóla 10, 
áður en þeir demba sér í undirbún-
ing á opnun morgundagsins.

   - ga

Partíið í Dúfnahólum 10 er að byrja
Arnar Finnur og Unnar Helgi hafa unnið baki brotnu undanfarna mánuði og munu nú bjóða upp á sögufrægasta partí Íslandssögunnar.

KLÁRIR Í SLAGINN  Félagarnir lofa 
mikilli upplifun öll kvöld, en á daginn 
geta gestir fengið sér vöfflur eins og hjá 
ömmu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Kjartan Atli
Kjartansson
kjartanatli@365.is

„Stúlkurnar eru 24 talsins sem 
keppa um titilinn og eru allar 
stórglæsilegar jafnt innan sem 
utan,“ segir Fanney Ingvarsdóttir, 
sem hefur yfirumsjón með keppn-
inni Ungfrú Ísland sem hefur 
verið endurvakin eftir tveggja 
ára hlé. Keppnin fer fram í Hörpu 
5. september. „Við erum ótrúlega 
spennt yfir nýju staðsetning-
unni og fannst okkur tilvalið að 
nýta tækifærið og breyta aðeins 
hvernig undirbúningi yrði hátt-
að,“ útskýrir Fanney enn frekar.

Eins og áður hefur komið fram í 

Fréttablaðinu keyptu hjónin Haf-
dís Jónsdóttir og Björn Leifsson, 
kennd við World Class, keppnina 
í fyrra.

Breytt snið
Keppnin og undirbúningur kepp-
enda verður með breyttu sniði, en 
skipuleggjendur segja að aukin 
áhersla verði lögð á þætti á borð 
við eflingu sjálfsmyndar og fram-
komu í fjölmiðlum. Einnig eru 
fyrirhugaðar breytingar á sjálfri 
keppninni, sem verða kynnt-
ar þegar nær dregur. Keppnin 
verður sýnd í beinni útsendingu 
á Stöð 2.

Stærsti titillinn sem keppt er 
um er sem fyrr Ungfrú Ísland, 
eða Miss World Iceland. Sú sem 

hlýtur þá nafn-
b ó t  v e r ð u r 
fulltrúi Íslands 
í Miss World í 
Kína í desem-
ber. „Við munum 
einnig hafa und-
irtitla eins og 
er í keppninni 
Ungfrú Heim-
ur en þar ber 
helst að nefna, Miss Top Model 
Ísland, Miss Sport Ísland, Miss 
People’s Choice Ísland, Miss 
Talent Ísland og Miss Multi 
Media Ísland,“ bætir Fanney við.
Heiðar Jónsson mun hitta stelp-
urnar og veita þeim ráð, auk 
þjálfara frá Dale Carnegie og fjöl-
miðlafræðings.

Stúlkurnar spenntar að taka þátt
Ungfrú Ísland verður haldin í hörpu 5. september. Undirbúningi hefur verið breytt til að búa stúlkurnar betur undir stærri keppnir 
 erlendis. Meðal áhersluatriða í undirbúningi er efl ing sjálfsmyndar og kennsla í framkomu í fj ölmiðlum.

Hér má sjá tuttugu og tvær af þeim tuttugu og fjórum stúlkum sem taka þátt í Ungfrú Ísland þann 5. september í Hörpu. Í hópinn vantar Maríu Björk Einarsdóttur og Söndru Ýr Gunnlaugsdóttur.
Stúlkurnar kynntar

Hugrún Birta Egilsdóttir, Embla Örk Hölludóttir og Kristín Eva 
Gunnars dóttir.
 

Arna Ýr Jónsdóttir, Andrea Sigurðardóttir, Bryndís Rósa Sigurpáls-
dóttir og Íris Rós Hauksdóttir.

Maria Monica Louisa Capangpangan, Helena Reynisdóttir og Malín 
Agla Kristjánsdóttir.

Indíana Svala Ólafsdóttir, Sara Djeddouh Baldursdóttir, Berta María 
Waagfjörð og Kristjana Pétursdóttir.

Katrín Njarðvík, Diljá Helgadóttir, Loubna Idrisi og Telma Fanney 
Magnúsdóttir.

Hildur Guðrún Bragadóttir, Íris Hrefna Hafsteinsdóttir, Elísa Gróa 
Steinþórsdóttir og Erla Alexandra Ólafsdóttir. 

Aðstandendur keppn-
innar hyggjast nýta 
samfélagsmiðla til þess 
að veita betri innsýn í 
undirbúninginn. „Við 
erum að hefja lið í dag, 
fimmtudaginn 9. júlí, 
þar sem stúlkurnar 
taka yfir Ungfrú Ísland 
Instagram og Snapchat. 
Hver og ein fær einn 
dag þar sem þið getið 
fengið meiri innsýn í þeirra daglega líf og gott tækifæri til að kynnast 
þeim örlítið betur. Ég hvet ykkur til að fylgjast með okkur þar,“ segir 
Fanney Ingvarsdóttir.
Ungfrú Ísland á Snapchat: ungfruisland
Ungfrú Ísland á Instagram: Missiceland15

Samfélagsmiðlarnir nýttir

FEGURÐARDÍSIR  Æfing hjá Ungfrú Ísland. Á myndina vantar Maríu Björk Einarsdóttur og Söndru Ýr Gunnlaugsdóttur.

FANNEY ING-
VARSDÓTTIR 
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Hátískuvikan í París 
er nú í fullum gangi og 
hafa margar sýningar 
staðið upp úr. Meðal 

þeirra sem hafa 
fengið bestu 
dómana hingað 
til eru Giam-
battista Valli 

og Dior. Það 
sem hefur vakið 
mikla athygli er 
hversu afslapp-
aðar hárgreiðsl-
urnar eru á 
flestum sýning-
unum. Hjá Ver-
sace og Alex-
andre Vauthier 
litu fyrirsæt-

urnar út fyrir að vera nývaknað-
ar, með ógreitt hár og lítið málað-
ar. Annars voru hönnuðir mikið að 
leika sér með snið og efni og allir 
lögðu mikla áherslu á smáatriðin. 

Hátíska eða „haute couture“ eru 
föt sem eru sérsaumuð fyrir við-
skiptavini, eru sjaldgæf og mjög 
dýr. Fötin sem falla undir þennan 
flokk og eru sýnd á sýningunum 
eru öll handgerð frá byrjun til enda, 
oft gerð úr óvenjulegum efnum og 
mikil áhersla lögð á smáatriði. Það 
tekur yfirleitt marga daga að sauma 
eina hátískuflík. Vegna vinnunnar 
sem fer í fötin er verðið á þeim yfir-
leitt aldrei gefið upp og erfitt er að 
ímynda sér hvað þau kosta. 

Það getur ekki hver sem er kall-
að sig hátískumerki þar sem heitið 

er lögvarið í Frakklandi. Til þess að 
fá að flokkast sem slíkt þarf meðal 
annars að sérsauma flíkur fyrir 
viðskiptavininn, vera með stúdíó í 
París með minnst tuttugu starfs-
mönnum og sýna tískulínur tvisv-
ar á ári, í janúar og júlí, og sýna hið 
minnsta 40 flíkur. 

Öll stærstu tískuhúsin á borð við 
Dior, Chanel, Givenchy og Versace 
bjóða viðskiptavinum sínum upp á 
hátískufatnað. Þau eru mörg merk-
in sem nota orðin „haute couture“ 
með línunum sínum, sem eru í raun 
„prêt-à-porter“, fjöldaframleidd í 
verksmiðjum. Þetta veldur oft pirr-
ingi innan tískubransans enda telja 
margir mikilvægt að vernda þessa 
gömlu atvinnugrein sem nær aftur 
til ársins 1700. - gj

Hátískan í hávegum höfð 
París er heimili „haute couture“ og þar eru tískusýningar nú í fullum gangi. Öll stærstu 
tískuhúsin sýna handgerðar hátískufl íkur en ekki fá öll merki að kalla sig hátískumerki. 

CHANEL  Karl 
Lagerfeld heldur 

sínu striki 
hjá Chanel 
en þó með 

skemmti-
legum upp-

færslum.

MAISON MARGIELA  
John Galliano er 

yfirhönnuður en 
honum tekst alltaf 

gera einstakar 
flíkur.MAISON 

MARGIELA

GIAMBATTISTA 
VALLI  Tískusýn-
ingin hefur vakið 
mikla athygli fyrir 
smáatriðin.

ARMANI PRIVÉ  
Skemmti legir og 
öðruvísi litir.

ARMANI 
PRIVÉ

CHANEL

GIAM-
BATTISTA 
VALLI

Fyrirlestur tunglfarans Harrison Schmitt
Háskólanum í Reykjavík, í dag, 9. júlí kl. 17:00
 

Harrison Schmitt er einn örfárra 
jarðarbúa sem hafa komið til tunglsins. 
Hann var áhafnarmeðlimur í Appollo 17 
sem skotið var á loft í desember 1972.

Í ár eru 50 ár liðin frá því að fyrsti hópur bandarískra 
tunglfara kom til æfinga á Íslandi, til að kynnast 
aðstæðum sem taldar voru líkjast aðstæðum á 
tunglinu. Af því tilefni er Harrison Schmitt kominn 
aftur til Íslands og mun í dag tala um tunglferðina og 
hlutverk Íslands í Appollo verkefninu í fyrirlestri
í Háskólanum í Reykjavík.

Allir velkomnir

– OG HLUTVERK ÍSLANDS Í APPOLLO
   GEIMFERÐAÁÆTLUNINNI

 FERÐ MÍN TIL
TUNGLSINS

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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SPARBÍÓ

CINEMABLEND
JAMES CAMERON

SEGÐU MANNINUM ÞÍNUM AÐ ÞAÐ SÉ STELPUKVÖLD Í KVÖLD!
ÍSLANDSVINURINN CHANNING TATUM ER SJÓÐHEITUR Í ÞESSARI 

SKEMMTILEGU SUMARMYND

METRO NY IN TOUCH

NEW YORK DAILY NEWS

MEME

-H.S., MBL

4000 MANNS

SKÓSVEINARNIR 2D 4, 6
SKÓSVEINARNIR 3D 4
MINIONS - ENS TAL 2D 6, 8
TERMINATOR GENISYS 10
TED 2 8, 10:20
JURASSIC WORLD 2D 8, 10:35
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL 5

SÝND í
2D OG 3D

EIN STÆRSTA FJÖLSKYLDUMYND ÁRSINS!

SÝND MEÐ
ÍSL OG ENS TALI
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Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is
Björn G. 
Sigurðsson    
Frá Las Vegas

MMA „Gunnar er í mjög góðu 
standi og þetta verður örugglega 
stærsti bardagi hans ferils ásamt 
þeim síðasta,“ segir faðir Gunnars, 
Haraldur Nelson, en hann er að 
koma til Las Vegas í fyrsta skipti 
og finnst mikið til alls koma.

Andstæðingur Gunnars er 
hörkunagli frá Bandaríkjunum 
sem heitir Brandon Thatch. Hann 
er áræðinn bardagamaður og mik-
ill rotari.

Stórhættulegur
„Hann er vafalítið langsterkasti 
andstæðingur Gunnars hingað til 
ásamt Rick Story. Gunni verður 
að passa sig á honum. Þetta gæti 
orðið mjög áhugaverð rimma um 
hver stýrir því hvert bardaginn 
fer. Gunni á meira í hann stand-
andi en Thatch gegn Gunnari í 
gólfinu. Báðir hafa þeir auðvitað 
sínar sterku hliðar. Brandon hefur 
unnið ellefu bardaga í fyrstu lotu 
og ég held fjóra á undir 20 sek-
úndum. Hann er stórhættulegur 
og þetta verður taugatrekkjandi.“

Thatch kom í raun af bekknum 
þar sem John Hathaway meiddist. 
Thatch átti að berjast við annan 
mann á laugardag og var því búinn 
að æfa sig. 

Sérfræðingar eru á einu máli 
um að Thatch sé mun sterkari en 
Hathaway og er mikið látið með 
hann rétt eins og Gunnar.

„Thatch er sterkari standandi 
en Hathaway og margir spá því 
að Hatch muni fara hratt upp met-
orðalistann og hann hefur verið að 

gera það. Hann er búinn að berj-
ast svipað lengi og Gunni. Hann 
kom inn með miklum látum í UFC 
og hann var því settur gegn Ben 
Henderson sem er fjórfaldur UFC-
meistari. Thatch vann fyrstu þrjár 
loturnar þar en síðan náði Hender-
son að hengja hann og klára bar-
dagann.“

Æfði gegn stórum strákum
Það vantar ekkert upp á 
undirbúninginn hjá Gunn-
ari. Hann var í sex vikur 
að æfa í Mexíkó og undan-
farinn mánuð hefur hann 
verið að æfa með Conor 
McGregor í Las 
Vegas.

„Þetta er mjög 
góður undir-
búningur 
og sérstak-
lega voru 
æfinga-
búð-
irnar í 
Mexíkó 
góðar 
þar 
sem 
hann æfði 
við stóra stráka eins og 
Cathal Pendred. Thatch 
er svipað stór og því 
gott að æfa sig. Svo 
æfði hann með létt-
ari og minni mönn-
um í Vegas. Þetta er 
einn besti undirbún-
ingur sem Gunnar 
hefur fengið og ég er 
viss um að það muni 
skila sér,“ segir 
faðirinn ákveð -
inn á svip, en hann 
var dálítið hissa er 
hann komst að því 
að Gunnar yrði á 

„main card“ á laugardag en það 
eru stærstu bardagar kvöldsins.

Verður dálítið stressaður
„Þetta er stærsta kvöld ársins og 
það stærsta í sögu UFC. Gunni 
var að koma eftir tap og því átti 
ég ekki von á þessu. Þetta er mik-
ill heiður fyrir Gunna og sýnir að 

UFC hefur tröllatrú á honum.“
Haraldur segir það vera 

ljóst að það fylgi þessu aukin 
pressa en það þarf alls ekki 
að vera neikvætt að hans 
mati.

„Meiri athygli fylgir 
aukin pressa. Á móti kemur 
styrkur úr stuðningnum. 

Þessar dyr sveiflast í 
báðar áttir. Það á að 
fylgja þessu aukin 

pressa og ég held 
að Gunni muni 

nýta sér þetta 
á  r é t t a n 
hátt.“

Laugar-
dagurinn 
er risadag-
ur fyrir alla 

Nelson-fjölskylduna en 
hvernig mun pabbanum 
Haraldi líða þegar sonur 
hans stígur á stærsta 
sviðið í MGM Grand í 
Las Vegas?

„Ég verð örugglega 
dálítið stressaður. Það 
er alltaf mikil spenna í 
þessu sporti að ég tali 
nú ekki um þegar ást-
vinir manns berjast. 
Þessi andstæðingur 
er líka þannig að það 
er full ástæða til að 
vera á varðbergi. Það 
breytir því ekki að ég 
hef svakalega mikla 
trú á Gunna.“

Sterkasti mótherjinn
Gunnar Nelson stígur inn í búrið á stærsta bardagakvöldi í sögu UFC á laugar-
dag. Þetta er hans fyrsti bardagi í Bandaríkjunum og fyrsti bardaginn eft ir tapið 
gegn Rick Story í Stokkhólmi. Faðir Gunnars hefur trú á sínum manni.

FEÐGAR  Gunnar Nelson og faðir hans, Haraldur Nelson, í anddyri MGM-hótelsins þar sem bardaginn fer fram.  FRÉTTABLAÐIÐ/BJÖRN

MMA  Stjarna UFC-kvöldsins á laugardag er Írinn Conor 
 McGregor en hann hefur þotið upp á stjörnuhimininn á met-
hraða. Hann er söluvænn fyrir UFC enda óspar á yfirlýsing-
arnar sem hann hefur hingað til staðið undir.

Hann hefur æft gríðarlega vel síðustu vikur 
og hefur einnig þurft að standa í viðtölum og 
myndatökum í allt að fimm tíma á dag síðustu 
daga. Ágangur fjölmiðla er mikill og fá færri viðtal 
en vilja. Það vilja allir tala við hann. Mikið álag 
en einbeitingin er í lagi tjáði þjálfari hans, John 
Kavanagh, íþróttadeild í gær.

Nokkuð hefur verið skrifað um að hann þurfi að 
létta sig óvenju mikið fyrir bardagann en Kavanagh sagði 
það ekki vera satt. Vildi ekki staðfesta hvað hann þyrfti að 
létta sig mikið en sagði að það væri lítið mál að ná réttri 
tölu fyrir vigtun á morgun.  - hbg

Ótrúlegar vinsældir Conors
MMA Margir bardagakappar í UFC 
þurfa að hrista af sér mörg kíló, 
stundum upp í 15, á síðustu dög-
unum fyrir bardaga. Gunnar Nelson 
er ekki einn þeirra og er í fámennum 
hópi sem þarf bara að taka af sér 
nokkur kíló til að ná vigt. „Gunni þarf 
bara að sleppa morgunmatnum einu 
sinni og þá er hann góður,“ sagði 
þjálfarinn John Kavanagh og brosti.

„Það þarf aldrei að hafa áhyggjur 
af þessum málum hjá Gunna. Það 
þarf ekkert að breyta út af vananum 
hjá honum. Hann er mjög þægilegur.“

Gunnar var venju samkvæmt 
pollrólegur og yfirvegaður er 

blaðamaður hitti á hann í gær. Hann 
virkar í betra formi en áður og gott 
ef hann er ekki í sínu besta formi 
frá upphafi. Hann hefur æft eins og 
brjálæðingur og er eins tilbúinn og 
hægt er að vera. 

Æfingabúðum hans er lokið og 
síðustu dagarnir fara í slökun og 
léttar æfingar. Svo þarf að sinna fjöl-
miðlaskyldum og öðru tengdu. Eftir 
að hafa verið aðalstjarnan á UFC-
kvöldi í Stokkhólmi er Gunnar vanur 
því að sinna mikilli fjölmiðlaathygli. 
Það gerir hann af yfirvegun og með 
bros á vör. Allir fjölmiðlamenn sem 
hann hitta ganga burt brosandi.  - hbg

Þarf bara að sleppa morgunmatnum

LÉTTAST  Gunnar þarf að missa nokkur 
kíló til að ná vigt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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FH – SJK
Finnska liðið SJK mætir í Kaplakrikann í kvöld og mætir FH í 
forkeppni Evrópudeildarinnar. FH-ingar unnu fyrri leikinn á útivelli 
og eiga því góðan möguleika á að komast áfram í næstu umferð.

svooogott™

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir, 
fyrirliði íslenska kvennalands-
liðsins, fór fyrir sex stiga sigri 
á Dönum í gær á æfingamótinu í 
Amagerhallen, 66-60.

Helena skoraði 21 stig í leikn-
um þar af sextán þeirra í seinni 
hálfleiknum og framlengingu 
sem íslenska liðið vann samtals 
með þrettán stigum, 46-33, og 
tryggði sér með því þriðja sigur-
inn á Dönum frá upphafi. 

Helena var líka nálægt þrenn-
unni því hana vantaði „bara“ tvö 
fráköst og tvo stolna bolta til að 
landa henni. 

Helena náði með þessu 
skemmtilegum tímamótum á 
landsliðsferli sínum því hún var 
stigahæst í leik hjá kvennalands-
liðinu í fertugasta sinn. Hún 
hefur þar með skorað flest stig 
fyrir íslenska landsliðið í 40 af 55 
landsleikjum sínum.  - óój

Stigahæst í 
fertugasta sinn

Í SÉRFLOKKI  Helena á ótrúlegan land-
sliðsferil að baki. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚRSLIT
PEPSI-DEILD KVENNA

ÍBV - BREIÐABLIK 0-4
 0-1 Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir (42.), 0-2 
Fanndís Friðriksdóttir (49.), 0-3 Fanndís (73.), 0-4 
Fanndís (89.).

ÞÓR/KA - SELFOSS 1-1
 1-0 Lillý Rut Hlynsdóttir (16.), 1-1 Guðmunda 
Brynja Óladóttir (88.).

STAÐAN
Breiðablik 9 8 1 0 29-2 25
Stjarnan 9 7 0 2 24-6 21
Selfoss 9 5 2 2 17-9 17
Valur 8 5 0 3 17-16 15
ÍBV 9 4 1 4 19-13 13
Þór/KA 8 3 3 2 16-14 12
Fylkir 8 3 1 4 12-17 10
KR 9 1 3 5 8-21 6
Þróttur 8 0 2 6 1-21 2
Afturelding 9 0 1 8 4-28 1

FÓTBOLTI
Birkir færist nær Basel
Landsliðsmaðurinn Birkir Bjarnason 
hefur nú þegar staðist læknisskoðun 
hjá svissneska meistaraliðinu FC 
Basel samkvæmt staðarblaðinu Basler 
Zeitung. Birkir er á mála hjá Pescara á 
Ítalíu sem var búið að samþykkja tilboð 
Torino í kappann en nú virðist líklegast 
að Birkir spili í Sviss á næsta tímabili.

GOLF
McIlroy ekki með
Rory McIlroy staðfesti í gær að hann 
yrði ekki með á Opna breska meistara-
mótinu í golfi. McIlroy, efsti maður 
heimslistans og ríkjandi meistari, 
meiddist illa á ökkla þegar hann var að 
leika sér í fótbolta með vinum sínum á 
mánudagskvöldið.

SPORT 9. júlí 2015  FIMMTUDAGUR





9. júlí 2015  FIMMTUDAGUR| SPORT | 42

FÓTBOLTI Grétar Rafn Steins-
son, fyrrverandi atvinnumað-
ur og landsliðsmaður í fótbolta, 
sagði ekki skilið við íþróttina 
þegar hann þurfti að hætta vegna 
meiðsla fyrir tveimur árum. Hann 
ákvað að skipta út treyjunni 
fyrir jakkaföt og takka-
skónum fyrir lakkskó og 
vera áfram í boltanum – 
hinum megin við borðið. 
Hann útskrifaðist úr fót-
boltastjórnunarskóla Joh-
ans Cruyff í Hollandi, tók 
starfsnám hjá gamla liðinu 
sínu AZ Alkmaar og var svo 
ráðinn yfirmaður knatt-
spyrnumála hjá 
enska C-deild-
arliðinu Fleet-
wood Town fyrr 
á árinu.

Evrópska leiðin
„Ég gerði kynn-
ingu sem ég 
kynnti svo fyrir 
félaginu fyrir 
rétt rúmu ári 
þegar ég var 
í náminu. Ég 
útskýrði hvað 
ég vildi gera 
og hver mínar 
áætlanir væru. 
Mig langaði að 
fara evrópsku 
leiðina á Eng-
landi þar sem 
knattspyrnu-
stjórar vana-
lega ráða öllu. 
Svona starf eins 
og ég er í hefur 
oft verið litið horn-
auga,“ segir Grétar 
Rafn í viðtali við 
Fréttablaðið.

„Eigandi liðsins 
[Andrew Pilley, ríkur viðskipta-
jöfur, innsk. blm] er mikill aðdá-
andi þess að fara óhefðbundnar 
leiðir. Fleetwood er frábær vett-
vangur til að starfa á, því hér er 
mikill uppgangur og mikill metn-
aður. Þetta er líka starf sem ég 
stefndi á,“ segir Grétar.

Munur á liði og félagi
Uppgangur Fleetwood hefur verið 
hraður á síðustu árum, en liðið 
var í utandeildinni fyrir fjórum 
árum. Það fór upp um tvær deild-
ir á tveimur árum og stóð sig svo 
mjög vel sem nýliði í C-deildinni á 
síðustu leiktíð þar sem það hafnaði 
í 10. sæti.

„Metnaður þessa félags passar 
mjög vel við það sem mig langar 
að gera. Hér er verið að byggja sjö 
milljóna punda æfingasvæði og 
eigandinn á hótel þar sem ungir 
leikmenn sem koma til okkar gista 
með fjölskyldu. Þótt við séum lítið 

félag í C-deild er mikill uppgang-
ur,“ segir Grétar Rafn.

Þar sem bakvörðurinn fyrr-
verandi var einnig leikmað-
ur þekkir hann vel til þeim 
megin og veit hvað þarf til að 
lifa af í þessum harða fótbolta-
bransa.

„Fótboltalið og fót-
boltafélag er tvennt 

ólíkt þótt aðalat-
riðið sé alltaf að 
vinna leiki. Ef 
þú vinnur ekki 
leiki skiptir ekk-
ert annað máli. 
Þó getur verið 
með mesta 
skipulagið 
og allt flott-
ast á bak við 
tjöldin en ef 
liðið vinnur 
ekki leiki 
er félagið 
lélegt. En 

svo get-
urðu 
verið 
með allt 
í rúst á 

bak við 
liðið en unnið 

leiki og þá skipt-
ir það engu máli. 
Við viljum gera 
Fleetwood að sjálf-
bæru fótboltafélagi 
og því þarf þetta allt 
að haldast í hendur,“ 

segir hann.

Samningur í 
Úsbekistan
Grétar Rafn fór í 
langa ferð frá Eng-
landi til Úsbekist-
ans í síðustu viku 

þar sem hann var að 
ganga frá samstarfs-
samningi við félagið 
Lokomotiv Tashkent. 
Félagið er í eigu 
járnbrautarlestafyr-
irtækis ríkisins og 

hafnaði í öðru sæti í deildinni á 
síðustu leiktíð.

„Þetta tengist viðskiptamögu-
leikum okkar sem og fótboltanum. 
Við skoðuðum aðstæður þarna og 
einnig munum við skiptast á upp-
lýsingum og þekkingu og væntan-
lega fara í æfingaferðalag þangað 
í framtíðinni,“ segir Grétar Rafn.

Hann tók með sér tvo unga leik-
menn liðsins heim sem munu æfa 
með varaliði Fleetwood og spila 
með varaliðinu. Þeir gista á hóteli 
eigandans með fjölskyldu og hafa 
það því gott á erlendri grundu.

„Þarna er spilaður hörkufót-
bolti. Þetta er lið sem er að spila 
í Meistaradeildinni í Asíu og upp-
gangur landsliðsins er mikill. Svo 
munum við kannski í framtíðinni 
vera þarna með alþjóðlegan fót-
boltaskóla eins og ég hef verið með 
heima á Siglufirði og á Akureyri. 
Þar kannski getum við búið til ein-
stakt prógramm þar sem því besta 
frá Englandi og Asíu er blandað 
saman,“ segir Grétar Rafn.

Bítast um sömu bitana
En af hverju Úsbekistan af öllum 
stöðum? Jú, þegar lítið félag eins 
og Fleetwood er með upp undir 
20 þekkt félög á Englandi í öllum 
deildum í kringum sig; lið á borð 
við Blackpool, Blackburn, Wigan, 
Bolton, Liverpool, Everton og 
Manchester-liðin, þarf að hugsa 
út fyrir kassann.

„Við erum öll að keppast um 
sömu hlutina; stuðningsmenn, leik-
menn og styrktaraðila. Mörg þess-
ara stóru félaga fara í kynningar- 
og æfingaferðir út í heim þar sem 
fólk kemur að sjá þau og vonandi 
að finna styrktaraðila,“ segir Grét-
ar Rafn og heldur áfram:

„Þetta er ekki að fara að gerast 
fyrir okkur á Indlandi eða í Kína 
eða Japan þannig að við þurfum 
að finna markað sem tekur á móti 
okkur og vill vinna með okkur. Það 
kostar mikinn pening að byggja 
upp fótboltafélag og því þurfum 
við á góðu fólki og góðum styrkt-
araðilum að halda. Við verðum að 
leita inn á aðra markaði og vonandi 
getur þetta hjálpað okkur til fram-
búðar,“ segir Grétar Rafn.

Gallann segir hann auðvitað 
vera að Úsbekistan er langt í 
burtu. „Að því sögðu er þetta 
heillandi og kannski ekki 
markaður sem aðrir nenna að 
fara inn á. Þetta getur líka verið 
heillandi fyrir okkar leikmenn,“ 
segir Grétar Rafn Steinsson.

  tomas@365.is

Þurfum að leita inn á aðra markaði
Grétar Rafn Steinsson, fyrrverandi landsliðsmaður í fótbolta, hefur haft  nóg að gera á fyrstu mánuðunum sem yfi rmaður knattspyrnu-
mála hjá Fleetwood Town. Hann fór alla leið til Úsbekistans á dögunum og gekk þar frá samstarfi  við eitt besta lið landsins.

SKOÐA  Forseti Lokomotiv Tashkent sýnir Grétari Rafni aðstæður hjá félaginu.  

 MYND/HEIMASÍÐA LOKOMOTIV

SAMSTARFIÐ KYNNT  Grétar Rafn ásamt forráðamönnum Lokomotiv og fram-
kvæmdastjóra Fleetwood á blaðamannafundi í Úsbekistan.  MYND/HEIMASÍÐA LOKOMOTIV

ÚR TREYJUNNI Í 
JAKKAFÖTIN  Grétar Rafn 
er kominn hinum megin 
við borðið. 

Þegar Fréttablaðið ræddi við Grétar Rafn í byrjun 
vikunnar var enginn Íslendingur á mála hjá Fleetwood 
Town, en íslenskir þjálfarar hafa nánast undantekn-
ingarlaust leitað í menn sem þeir þekkja.

Spurður þá hvort einhver Íslendingur gæti spilað 
með Fleetwood á næstunni sagði Grétar: „Það er aldrei 
að vita ef réttur leikmaður finnst. Sá hinn sami þarf 
að vera tilbúinn og ég þarf að vera fullviss um að hann 
styrki liðið og félagið. Sá aðili þarf að vera alveg pott-
þéttur.“

Sá pottþétti fannst tveimur dögum síðar því í gær 
gekk Grétar Rafn frá samningi við landsliðsmanninn 
fyrrverandi Eggert Gunnþór Jónsson, sem spilaði síðast 
með Vestsjælland í dönsku úrvalsdeildinni. Grétar og 
Eggert spiluðu saman með landsliðinu.

„Það verður pressa á mér ef Íslendingur kemur. Það 
yrði að vera einhver sem ég get algjörlega treyst og 
staðið á bak við alveg upp í fjöll,“ segir Grétar Rafn.

Eggert Gunnþór alveg pottþéttur

FÓTBOLTI Íslensku liðin þrjú í Evr-
ópudeildinni; KR, FH og Víkingur, 
verða öll í eldlínunni í dag þegar 
þau spila seinni leiki sína í fyrstu 
umferð forkeppninnar. Víkingur á 
útileik gegn Koper í Slóveníu, en 
Fossvogsliðið er 1-0 undir eftir 
fyrri leikinn á heimavelli.

KR og FH eru í betri málum. 
FH-ingar unnu finnska liðið SJK, 
1-0, á útivelli og KR gerði 1-1 jafnt-
efli við írska liðið Cork ytra. Þau 
eiga bæði heimaleiki í dag klukk-
an 19.15.

„Við verðum bara að mæta eins 
og menn í leikinn og þá ættum við 
að geta klárað þetta,“ segir Skúli 
Jón Friðgeirsson, varnarmaður 
KR, við Fréttablaðið um leikinn.

Cork náði forystunni í útileikn-
um á 19. mínútu en Óskar Örn 
Hauksson jafnaði metin aðeins níu 
mínútum síðar og kom KR-liðinu 
því í góða stöðu fyrir seinni leik-
inn.

Bæði mörk leiksins komu eftir 
föst leikatriði en Skúli segir að það 
sé helsta sóknarvopn Íranna.

„Þetta er týpískt breskt neðri-
deildarlið. Þeir hlaupa og berjast 
og sparka langt. Þeir eru sterkir 

og láta finna fyrir sér og fara svo-
lítið áfram á föstum leikatriðum.“

Skúli segir leikmenn Cork erfiða 
viðureignar og sérstaklega þarf 
að passa upp á vængspilið því það 
getur skapað hættu.

„Þeir eru með stóra menn og 
sjá möguleika á að skora úr föst-
um leikatriðum líka,“ segir Skúli 
Jón sem fékk höfuðhögg undir lok 
fyrri leiksins en er klár í slaginn.

„Ég fékk vægan heilahristing. 
Samkvæmt læknisráði átti ég bara 
að hvíla. En ég hef ekkert fund-
ið fyrir þessu síðan þetta gerð-
ist þannig að ég er fínn. Ég æfði 
í morgun og það var allt í góðu, 
þannig ég reikna með að spila á 
morgun (í dag).“

Komu á óvart
Davíð Þór Viðarsson, fyrirliði FH, 
viðurkennir að finnska liðið SJK 
hafi komið honum á óvart þótt þeir 
væru búnir að sjá myndbönd af lið-
inu og greina það fyrir viðureign-
ina í Evrópudeildinni.

„Við vissum svo sem við hverju 
var að búast en það kom mér á 
óvart hversu góðir í fótbolta þeir 
eru og hversu líkamlega sterk-

ir þeir eru. Þetta er virkilega 
gott lið,“ sagði Davíð Þór á blaða-
mannafundi í gær.

Við ætlum okkur áfram. Ég er 
sannfærður um, að ef við verðum 
jafnagaðir og í fyrri leiknum og 
bætum við að halda boltanum, eru 
okkur flestir vegir færir í þessu 
einvígi,“ sagði Davíð Þór.

Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
sagði bikartapið gegn KR ekki 
hafa nein áhrif á undirbúninginn 
fyrir þennan leik.

„Alls ekki. Við erum orðnir svo 
vanir því að detta úr bikarnum á 
síðustu árum,“ sagði þjálfarinn og 
uppskar hlátur í salnum. „Sá leik-
ur er bara búinn.“ 

Þurfa fyrsta sigurinn
Víkingar þurfa að vinna upp eins 
marks forystu Koper í 30 stiga hita 
í Slóveníu í dag. Þeir eru í erfið-
ustu stöðunni af íslensku liðunum 
þremur.

Víkingar þurfa fyrsta sigur 
sinn í Evrópukeppni til að komast 
áfram, en tapið gegn Koper í Vík-
inni var það ellefta í ellefu Evrópu-
leikjum í sögu félagsins í Evrópu-
keppnum. - iþs, tom

Fékk heilahristing en spilar samt
Skúli Jón Friðgeirsson er klár í slaginn með KR. FH á líka heimaleik gegn SJK.

ÍRARNIR MÆTTIR  Leikmenn Cork City tóku æfingu á KR-vellinum í Frostaskjólinu í 
gær. Þeir þurfa að sækja til sigurs eftir 1-1 jafntefli á heimavelli.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



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 



DAGSKRÁ
9. júlí 2015  FIMMTUDAGUR

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:40
SUMAR- OG GRILLRÉTTIR EYÞÓRS
Girnilegir og sumarlegir grillþættir með Eyþóri Rúnarssyni, 
meistarakokki. Í þessum þáttum sýnir hann okkur réttu 
handtökin og kynnir fyrir áhorfendum girnilegar uppskriftir, 
nýstárlegar aðferðir við eldamennskuna og kemur okkur í 
rétta sumarskapið.

 | 22:00
GRAND BUDAPEST HOTEL
Grand Budapest Hotel í 
lýðveldinu Zubrowka má muna 
fífil sinn fegurri. Með aðalhlut-
verk fara Ralph Fiennes, 
Adrien Brody og Jude Law.

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

 | 21:40
TYRANT
Önnur þáttaröðin af þessum 
hörkuspennandi þáttum um 
afar venjulega bandaríska 
fjölskyldu sem dregst inn í 
hættulega atburðarás í 
Mið-Austurlöndum.

 | 20:10
RESTAURANT STARTUP
Skemmtilegir og spennandi 
raunveruleikaþættir í umsjón hins 
harða og eitursvala Joe Bastianich 
og veitingahúsaeigandans Tim 
Love. Í hverjum þætti velja þeir á 
milli tveggja hópa þátttakenda.

 | 22:30
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem 
fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknar-
deild bandaríska sjóhersins.

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.

 | 19:00
ÖSKUBUSKA 
Í VILLTA VESTRINU
Skemmtileg teiknimynd um 
Öskubusku í Villta Vestrinu 
sem er orðin þreytt á vondu 
stjúpunni sinni.
 

 | 22:20
CURB YOUR ENTHUSIASM
Frábærir gamanþættir þar sem 
Larry David leikur sjálfan sig en 
ratar af óskiljanlegum orsökum 
sífellt í vandræði. Einn þáttur 
sýndur hvern virkan dag 
klukkan 22.20 á Gullinu.

ÖLL 1. ÞÁTTARÖÐIN

ER Á STÖÐ 2 MARAÞON

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
07.40 iCarly
08.05 The Middle  
08.30 Masterchef USA  
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 The Doctors
10.20 60 mínútur  
11.05 Jamie’s 30 Minute Meals
11.30 Dads  
11.50 Undateable  
12.15 Á fullu gazi  
12.35 Nágrannar  
13.00 I Am
14.20 Parental Guidance  
16.05 Frikki Dór og félagar  
16.25 iCarly
16.50 Ninja-skjaldbökurnar
17.15 Bold and the Beautiful
17.35 Nágrannar
18.00 The Simpsons  
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.55 Modern Family  
19.15 Fóstbræður  Hér er á ferðinni 
endursýning á fjórðu og síðustu seríunni 
með Fóstbræðrunum fyndnu.
19.40 Sumar og grillréttir Eyþórs 
 (5:8) Glænýir, girnilegir og sumarlegum 
grillþættir með meistarakokknum Eyþóri 
Rúnarssyni. 
20.05 Restaurant Startup  (6:10) 
Önnur þáttaröð þessa skemmtilegu og 
spennandi raunveruleikaþáttar í umsjón 
hins harða og eitursvala Joe Bastianich 
og veitingahúsaeigandans Tim Love. 
20.50 Battle Creek  (10:13) Glæpa-
þættir með gamansömu ívafi með Josh 
Duhamel og Dean Winters í aðalhlut-
verkum. Þættirnir fjalla um tvo afar ólíka 
rannsóknalögreglumenn sem hafa mis-
munandi skoðun á nákvæmlega öllu. 
21.35 Tyrant  (3:12) Önnur þáttaröðin 
af þessum hörkuspennandi þáttum um 
afar venjulega fjölskyldu í Bandaríkjun-
um sem dregst inn í óvænta og hættu-
lega atburðarás í Mið-Austurlöndum
22.25 NCIS  (7:24) 
23.10 Shameless  
00.05 NCIS. Los Angeles  
00.50 Deadly Hope  Spennumynd frá 
2012 um lækni sem kemst að því að líf 
hennar er í hættu og reynir að komast 
að því hver það er sem vill hana feiga.
02.20 Special Forces  
04.05 Parental Guidance
05.50 Fréttir  

16.00 Matador
17.20 Stundin okkar
17.45 Kung Fu Panda
18.07 Nína Pataló
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Á götunni 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Sumardagar (5:19) (Seyðisfjörð-
ur)  Bein útsending þar sem  Fannar 
Sveinsson, Benedikt Valsson, Salka Sól 
og liðsmenn Virkra morgna bera lands-
mönnum fréttir úr höfuðborginni og af 
landsbyggðinni. Sumarilmur, bæjarróm-
antík, borgarfréttir og skemmtilegir við-
mælendur.
19.55 Pricebræður bjóða til veislu 
(3:5) (Spise med Price)  Matgæðingarnir í 
Price-fjölskyldunni töfra fram kræsingar 
við öll tækifæri. 
20.35 Best í Brooklyn (6:23) (Brook-
lyn Nine Nine II)  Besti gamanþátturinn 
á Golden Globe og Andy Samberg besti 
gamanleikarinn. Lögreglustjóri ákveður 
að breyta afslöppuðum undirmönnum 
sínum í þá bestu í borginni.
21.00 Bækur og staðir  Egill Helgason 
tengir bækur við ýmsa staði á landinu.
21.05 Skytturnar (4:10) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (13:23) (Criminal 
Minds)
23.05 Barnaby ræður gátuna–  
Skipulagserjur
00.35 Fréttir
00.50 Dagskrárlok

07.00 Lukku láki  07.25 Latibær  07.47 Skoppa 
og Skrítla 08.00 Könnuðurinn Dóra  08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  08.55 Sumardalsmyllan 
 09.00 Áfram Diego, áfram!  09.24 Svampur 
Sveins  09.49 Tommi og Jenni 09.55 UKI 
 10.00 Ofurhundurinn Krypto  10.22 Ævintýri 
Tinna 10.47 Ævintýraferðin  11.00 Lukku láki 
 11.25 Latibær  11.49 Skoppa og Skrítla 12.00 
Könnuðurinn Dóra  12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 12.45 Doddi litli og Eyrnastór  12.55 
Sumardalsmyllan  13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins  13.49 Tommi og Jenni 
 13.55 UKI  14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.22 
Ævintýri Tinna  14.47 Ævintýraferðin 15.00 
Lukku láki 15.25 Latibær  15.49 Skoppa og Skrítla 
16.00 Könnuðurinn Dóra  16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.45 Doddi litli og Eyrnastór  16.55 
Sumardalsmyllan  17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveins  17.49 Tommi og Jenni 
17.55 UKI  18.00 Ofurhundurinn Krypto  18.22 
Ævintýri Tinna  18.47 Ævintýraferðin 19.00 
Öskubuska í villta vestrinu  

11.00 Africa United  
12.30 Contact  
14.55 Moonrise Kingdom  
16.30 Africa United  
18.00 Contact  
20.25 Moonrise Kingdom
22.00 The Grand Budapest Hotel  
23.40 Incredible Burt Wonderstone
01.20 Sacrifice  
03.00 The Grand Budapest Hotel

18.15 Strákarnir 
18.45 Friends  
19.10 New Girl  
19.30 Mike and Molly
19.55 How I Met Your Mother  
20.20 Sullivan and Son
20.45 Ally McBeal
21.30 Breathless  (3:6) Dramatískir 
þættir um lækna og hjúkkur á spenn-
andi tímum. Þættirnir gerast snemma 
á sjöunda áratug síðustu aldar og þeir 
hafa því verið bornir saman við banda-
rísku verðlaunaþættina Mad Men en hér 
er aðalsöguhetjan kvensjúkdómalæknir-
inn Otto Powell.
22.20 Curb Your Enthusiasm  (10:10) 
Gamanmyndaflokkur sem hefur fengið 
frábæra dóma gagnrýnenda og sópað til 
sín verðlaunum. Larry David leikur sjálf-
an sig en hann ratar af óskiljanlegum 
ástæðum sífellt í vandræði. 
23.20 Arrested Development  
23.55 It’s Always Sunny in Philadelp  
00.20 Sullivan and Son  
00.40 Ally McBeal  
01.25 Breathless
02.15 Curb Your Enthusiasm  
03.15 Tónlistarmyndbönd

12.00 Wimbledon Tennis 2015
17.00 Goðsagnir - Tryggvi Guð-
mundsson  
17.55 Íslendingarnir í Nordsjællan
18.15 N1 mótið  
19.00 KR - Cork City FC  Bein útsend-
ing frá leik KR og Cork City í Forkeppni 
Evrópudeildarinnar.
21.15 FH - SJK
23.05 Wimbledon Tennis 2015  

12.25 Chelsea - Sunderland  
14.10 Goals of the Season 
15.05 Newcastle - Tottenham
16.50 Man. City - Aston Villa
18.30 Manstu
19.10 FH - SJK  Bein útsending frá leik 
FH og SJK í Finnlandi í Forkeppni Evr-
ópudeildarinnar.
21.15 Premier League World
21.45 KR - FH  
23.35 Borgunarmörkin 2015
00.25 Premier League World

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.32 Dr. Phil
09.12 The Talk
09.55 Pepsi MAX tónlist
13.05 Cheers
13.31 Dr. Phil
14.14 America‘s Next Top Model 
15.03 Survivor 
15.46 Bachelor Pad 
17.13 Hreimsins besti 
17.55 Dr. Phil
18.35 The Talk
19.14 Hotel Hell 
19.56 America‘s Funniest Home Videos 
20.15 Agent Carter (4:8)  
21.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (7:22) 
21.45 Extant (1:13)
22.30 Sex & the City (5:18)   
22.55 Scandal 
23.40 Law & Order 
00.25 American Odyssey 
01.10 Hannibal 
01.55 Agents of S.H.I.E.L.D. 
02.40 Extant
03.25 Sex & the City 
03.50 Pepsi MAX tónlist

07.15 433 07.45 Grillspaðinn 08.00 Mannamál 
08.30 Matjurtir 08.45 Heimsljós 09.15 433 09.45 
Grillspaðinn 10.00 Mannamál 10.30 Matjurtir 
10.45 Heimsljós  11.15 433 11.45 Grillspaðinn 
12.00 Mannamál 12.30 Matjurtir 12.45 Heimsljós 
13.15 433 13.45 Grillspaðinn 14.00 Mannamál 
14.30 Matjurtir 14.45 Heimsljós 15.15 433 15.45 
Grillspaðinn 16.00 Mannamál 16.30 Matjurtir 
16.45 Heimsljós 17.15 433 17.45 Grillspaðinn 
18.00 Mannamál 18.30 Matjurtir 18.45 Heimsljós  
19.15 433 19.45 Grillspaðinn 20.00 Við árbakkann 
20.30 Lífsins list 21.00 Afsal 21.30 Vesturfarar 
22.00 Við árbakkann 22.30 Lífsins list  23.00 Afsal  
23.30 Vesturfarar

20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi. 
20.30 Landsbyggðin á Hrafnaþingi. 
21.00 Auðlindagarðurinn 
21.30 Sjónvarp Víkurfrétta

19.00 Community  
19.25 Last Man Standing  
19.45 Cristela  
20.10 Sirens  
20.35 Witches of east End  
21.20 Supernatural  (8:23) Áttunda 
þáttaröðin af yfirnáttúrlegu spennuþátt-
unum. 
22.00 American Horror Story. Coven 
 (9:13) Þriðja þáttaröðin þessum dul-
mögnuðu þáttum og nú eru nýjar sögu-
hetjur kynntar til leiks og sagan er alls 
ekkert tengd þeirri sem sögð var í síð-
ustu þáttaröð. 
22.45 Utopia  (3:6) Önnur þáttaröð-
in af þessum hörkuspennandi bresku 
þáttum sem fjalla um hóp af fólki sem 
kemst yfir dularfulla bók sem kallast 
The  Utopia Experiment og í henni eru 
öll helstu stórslys sögunnar. 
23.40 Last Man Standing
00.05 Cristela
00.25 Sirens  
00.50 Witches of east End
01.30 Supernatural  
02.15 Tónlistarmyndbönd

08.00 PGA Tour 2015 
12.55 Golfing World 2015  
13.45 PGA Tour 2015  
18.40 PGA Tour 2015 - Highlights   
19.35 Inside The PGA Tour 2015   
20.00 PGA Tour 2015  
23.00 Inside The PGA Tour 2015   
23.25 Golfing World 2015



byko.is auðvelt að versla á byko.is
sendum um allt land

Á VÖLDUM SUMARVÖRUM

FJÖLDI ANNARRA VARA Á LÆKKUÐU VERÐI

Útsala

50%
afsláttur

Allt að

Garðsett, 
4 stólar, borð og sól/regnhlíf.

10.862kr.

41622140 
VERÐ ÁÐUR: 21.725 kr.

34.995kr.

50657518 
VERÐ ÁÐUR: 49.995 kr.

BROIL KING gasgrill GEM SUPER, 
8,8 kW, þrír brennarar.

Sláttuorf, 
B28 B, 0,8 kW.

39.995kr.

53322834 
VERÐ ÁÐUR: 59.995 kr.

Mr. Heat borðhitari, 
ryðfrír, 2,7 kW, hæð 76 cm, 
hattur 48 cm. Þrýstijafnari og 
slanga fylgir.

13.495kr.

50632104 
VERÐ ÁÐUR: 26.995 kr.

50%
afsláttur 30%

afsláttur

Sláttuorf

33%
afsláttur

FJÖLLDDII  AAN

Garðsett,t, 
4 stólar,, bo borð rð og og sósól/regnhlíf

krkr

4162416221402
VERÐV  ÁÐUR: 21.725 kr.

afslslátáttuturr

20-50% AF GARÐHÚSGÖGNUM • 30% AF HEKKKLIPPUM 
30% AF SLÁTTUORFUM • 20-40% AF GREINAKURLURUM 
30% AF MOSATÆTURUM • 25-30% AF JARÐVEGSTÆTURUM 
30% AF LAUFSUGUM • 25% AF SLÁTTUTRAKTORUM
25% AF KÖRFUBOLTASPJÖLDUM • 30% AF MARKÍSUM 
25-30% AF BLÓMAPOTTUM • 40% AF FERÐABOXUM
30% AF BRÚNU PALLA- OG GIRÐINGAREFNI

50%
afsláttur
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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

„Mig hefur alltaf langað til að verða 
módel, en fengið endalaus nei alls 
staðar, svo það er mjög gaman að 
vera í fyrsta sætinu,“ segir Aníta 
Ingibjörg Davíðsdóttir, sem keppir 
í norsku gleraugnafyrirsætukeppn-
inni Årets brillemodell 2015 og 
vermir þar efsta sætið. 

Er keppnin haldin í níunda skipt-
ið í ár, og er hún á vegum gler-
augnarisans Specsavers Optikk 
þar í landi, sem heldur úti sjötíu 
og fjórum gleraugnaverslunum um 
gjörvallan Noreg. 

„Ég var alveg í sjokki þegar ég 
sá að ég var komin efst,“ útskýrir 
Aníta Ingibjörg en hana grunar að 
íslenskar kynsystur hennar hafi 
haft þar mikil áhrif. 

„Vinkona mín stakk upp á að 
ég myndi deila þessu inn í hópinn 
Beauty tips og sjá hvort þær væru 
ekki til í að hjálpa mér að komast 
ofarlega.“ Ekki stóð á viðbrögðum 

því það næsta sem Aníta vissi var að 
hún var komin á toppinn. Þess ber 
að geta að hópurinn inniheldur hátt 
í þrjátíu þúsund meðlimi. „Nú þarf 
ég bara að halda mér þar og fá fólk 
til að kjósa mig, en sú sem er næst á 
eftir mér hefur tekið rosa kipp und-
anfarið,“ bendir hún á og er sérlega 
ánægð með árangurinn. Aníta Ingi-
björg tók einnig þátt í fyrra en gekk 
ekki nærri jafn vel.

Er til mikils að vinna, en sig-
urvegarinn hlýtur titilinn glæsi-
lega Gleraugnamódel ársins ásamt 
myndatöku hjá einhverjum þekkt-
asta ljósmyndara Noregs, Lars 
Evanger. Verða myndirnar birtar í 
hinu nafntogaða tískutímariti Cost-
ume. Þá mun gleraugnamódelið 
ferðast til Tansaníu í Afríku á næsta 
ári þar sem viðkomandi mun beita 
sér fyrir að mæla sjón innfæddra 
og útvega svo gleraugu handa þeim 
sem þurfa. 

„Það yrði ofboðslega gaman, og 
mig langar mikið að komast í það. 
Svo held ég að sigurinn gæti opnað 
fyrir mér dyr í fyrirsætubransan-
um, sem mig hefur alltaf langað að 
vera partur af,“ bendir Aníta ein-
læg á. 

Munu úrslitin kunngjörð þann 
11. ágúst næstkomandi svo Aníta 
óskar eftir stuðningi sem flestra til 
að þessi draumur verði að veruleika. 
Til að kjósa Anítu þarf að fara inn 
á síðuna specsavers.no/brillemod-
ell2015. 
 gudrun@frettabladid.is

Ætlar að verða gler-
augnamódel Noregs
Aníta Ingibjörg Davíðsdóttir situr í fyrsta sæti í gleraugnafyrirsætukeppni 
Noregs. Hún segist alveg steinhissa á velgengninni en ætlar sér að sigra.

GLÆSILEG  Aníta hefur mikinn áhuga á fyrirsætustörfum og dauðlangar að verða gleraugnafyrirsæta Noregs 2015.  MYND/AÐSEND

 Vinkona mín stakk 
upp á að ég myndi deila 

þessu inn í hópinn Beauty 
tips og sjá hvort þær 

væru ekki til í að hjálpa 
mér að komast ofarlega.

Sævar Karl Ólason, sem var um árabil einn 
ástsælasti verslunarmaður miðbæjarins, 
opnar myndlistasýningu í Norr11 í dag. Þetta 
er í fyrsta skiptið sem Sævar setur upp sýn-
ingu inni í verslun. 

„Þetta er engin venjuleg myndlistarsýn-
ing. Það er svolítið skemmtilegt að sjá verk-
in njóta sín eins og þau séu inni á heimili,“ 
segir Sævar sem nú er búsettur í München í 
Þýskalandi þar sem hann sinnir myndlistinni 
af fullum krafti.

„Ég og Erla konan mín seldum verslunina 
okkar árið 2007 og eftir það sneri ég mér alveg 
að myndlistinni. Þetta er alveg nýtt líf enda 

hefur þetta alltaf verið ástríðan mín.“ Verk 
Sævars hafa verið sýnd víðsvegar um Evrópu. 
„Það er auðvitað mjög skemmtilegt og gríðar-
lega mikill heiður að fá að sýna verkin mín 
svona víða. Þau voru á sýningu í Feneyjum í 
maí og júní og þau verk fara síðan til München 
í september þar sem þau verða sýnd í Gold-
berg Studios.“ 

Verkin á nýjustu sýningu Sævars eru öll í 
abstraktstíl og mjög litrík. „Allt sem ég mála 
kemur frá hjartanu. Þegar maður er að tjá sig 
með listinni er ekki hægt að mála eitthvað sem 
öllum líkar við. Þetta snýst fyrst og fremst um 
það að mála það sem þig sjálfan langar.“  - gj

Nýtt líf eft ir að ég sneri mér að myndlistinni
Sævar Karl Ólason rak, ásamt konu sinni, verslun í miðbænum um árabil. Hann sneri sér að myndlistinni 
eft ir að búðin var seld og nú hefur hann sett upp sýningu á Íslandi en hann er nýbúinn að sýna í Feneyjum. 

MYNDLISTIN LENGI VERIÐ ÁSTRÍÐA  Sævar Karl 
hefur sýnt verk sín víðsvegar um Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

7. - 11. JÚLÍ Í FAXAFENI 7

FYRSTUR
KEMUR

FYRSTUR
FÆR!

HJÓLA- OG SPORTVÖRUVERSLUNIN
FAXAFENI 7 · REYKJAVÍK · SÍMI 5 200 200

VERSLAÐU Á 

WWW.GÁP.IS

ALLT AÐ50%
AFSLÁTTUR

AÐEINS Í NOKKRA DAGA!

F

GÁMA-GGÁMA
  SALAA  

FULLUR GÁMUR AF MONGOOSE HJÓLUM

SEM VIÐ ÞURFUM AÐ LOSNA VIÐ - STRAX!

   SÖLUMENN OKKAR VERÐA Í SAMNINGSSTUÐI!

„Mix. Jafn mikið íslenskt sumar og 
pikknikk-stráin. Lengi vel trúði ég 
að pabbi félaga míns hefði fundið 
upp drykkinn en það reyndist lygi.“
Jóhann Alfreð Kristinsson, grínisti og 
gleðigjafi
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RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

B O S S  -  K O N U R  M E N N  K R I N G LU N N I  5 3 3  4 2 4 2

útsala
40%

afsláttur af öllum 
vörum

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir

64,1%

26%
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Ekkert jafnast á við tilfinn-
inguna að byrja upp á nýtt. Að 

taka nýja tölvu eða síma upp úr 
pakkningunni er til dæmis athöfn 
sem dregur að sér þúsundir 
áhorfenda á Youtube á hverjum 
degi. Unaðstilfinninguna sem 
fylgir því að kaupa nýja skó og 
klæða sig í þá þekkja allir og fátt 
er betra en að fara að sofa eftir 
að hafa skipt á rúminu. (Rann-
sóknir sýna að tæpur helming-
ur þeirra sem lesa þennan pistil 
skiptir á rúminu eftir að hafa 
lesið síðustu setningu).

LEIÐIN að nýju upphafi er oftar 
en ekki þyrnum stráð og það er 
engin leið torsóttari en að nýju 
heimili. Þegar maður ætlar að 
búa á nýjum stað þarf maður 
nefnilega að flytja fyrst og ekk-
ert í heiminum er leiðinlegra en 
að flytja.

EF flutningar væru kynntir eins 
og viðskiptahugmynd myndi 
aldrei neinn flytja. Þið sjáið fyrir 
ykkur fundinn. Skælbrosandi, 
sólbrúnn, vatnsgreiddur og ör 
maður gengur inn og spyr: „Hvað 
mynduð þið segja ef ég bæði 
ykkur að pakka öllu dótinu ykkar 
ofan í kassa og neyða alla vini 
ykkar til að hjálpa til við að bera 
það út í flutningabíl?“

ÁÐUR en þið fengjuð tækifæri 
til að svara myndi hann lyfta upp 
vísifingri, brosa og segja: „Ekki 
svara strax, því á hinum staðn-
um þarf svo að bera allt dótið inn 
og það skiptir engu máli hversu 
þröngir gangarnir eru eða stig-
arnir margir. Áður en það er 
hægt að taka upp úr kössunum 
þarf að þrífa allt á hinum staðn-
um hátt og lágt og skilja íbúðina 
eftir eins og nýja. Þá þarf örugg-
lega að mála nýju íbúðina og því 
fylgir alls konar „fjör“. Loks má 
taka upp úr kössunum og raða 
öllu upp – þ.e.a.s. ef þið eruð búin 
að þrífa penslana, henda rusli og 
skúra. Þrisvar.“

ÞESSUM manni yrði sagt að 
hypja sig. En sem betur fer eru 
flutningar ekki viðskipti heldur 
nýtt upphaf, stútfullt af tækifær-
um. Og nýjum nágrönnum sem 
maður hefur ekki hugmynd um 
hvar maður hefur.

Leiðinlegast 
í heimi

BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar
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