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KJARAMÁL Hluti forstöðumanna 
ríkisstofnana íhugar hvort rétt sé 
að stefna ríkinu vegna lokalauna-
ákvörðunar kjararáðs. Gríðarleg 
óánægja ríkir innan Félags for-
stöðumanna ríkisins (FFR) að sögn 
formanns þess.

Í síðustu viku var síðasta launa-
ákvörðun kjararáðs birt en 
stjórnvaldið var lagt niður um 
mánaðamótin. Þar voru laun 48 for-
stöðumanna hækkuð á einu bretti 
og var vegin meðaltalshækkun 
tæp ellefu prósent. Menn fengu þó 
mismikið, sumir tæp tvö prósent 
en aðrir rúm tuttugu. Ekki er hægt 
að fullyrða nákvæmlega um allar 
breytingar þar sem kjararáð hafði í 
einhverjum tilvikum breytt launum 
einhverra á síðustu árum án þess að 
birta ákvörðun sína. 

„Við funduðum síðasta mánudag 
til að fara yfir stöðuna. Það er allstór 
hópur sem átti erindi hjá ráðinu 
sem ekki voru afgreidd,“ segir Gissur 
Pétursson, forstjóri Vinnumála-
stofnunar og formaður FFR.

Gissur segir nákvæman fjölda 
óafgreiddra erinda ekki liggja fyrir 
en þau séu sennilega í kringum tíu. 
Einhverjum erindum var vísað frá 
kjararáði en öðrum var hreinlega 
ekki svarað. 

„Það er gífurleg óánægja í hópn-
um og við vitum ekki alveg hvernig 
við eigum að koma henni frá okkur 
eða hver tekur við henni  eftir að 
ráðið var lagt niður,“ segir Gissur.

Formaðurinn bendir á að í svana-
söng kjararáðs hafi menn hlotið 
mismunandi afgreiðslu án þess að 
það hafi verið rökstutt á nokkurn 
hátt hverju það sætti.

„Við vitum eiginlega ekki hvers 
konar afgreiðsla þetta var. Við 
höfum ekkert fengið í hendurnar 
nema ákvörðunina sem birt var, 
engan frekari rökstuðning. Ein-
hverjir eru á mörkum þess að vilja 
stefna ríkinu eða fjármálaráðherra 
þar sem kjararáð hefur verið lagt 
niður. Menn eru að velta því fyrir 

sér hvernig sé best að snúa sér í því. 
Það er sennilegast að einhver reyni 
að sækja bætur vegna málsmeðferð-
arinnar því háttsemi kjararáðs er 
brot á öllum stjórnsýsluaðferðum- 
og reglum sem stofnanirnar, sem 
við erum að stýra, þurfa að nota og 
beita,“ segir Gissur.

Ekki liggur fyrir hvort af máls-
höfðun verður og þá hvort FFR 
muni höfða það eða einstaklingar 
innan félagsins með stuðningi þess.

„Það er gríðarlega mikil óánægja 
meðal manna og þá sérstaklega 
meðal þeirra sem enga afgreiðslu 
fengu eða báru skarðan hlut frá 
borði. Menn kunna ekki skýringu 
á þessum vinnubrögðum eða hvað 
þau eiga að fyrirstilla,“ segir Gissur.

Drög að frumvarpi um nýtt launa-
fyrirkomulag er nú til kynningar í 
samráðsgátt ríkisstjórnarinnar en 
það felur í sér að laun embættis-
manna verði ýmist lögákveðin eða 
færð undir sérstaka deild fjármála-
ráðuneytisins. – jóe

Forstöðumenn 
íhuga málsókn
Forstöðumenn ríkisstofnana telja að stjórnsýslu-
reglum hafi ekki verið fylgt hjá kjararáði. Hátt í tug 
erinda var ekki svarað af ráðinu eða þeim vísað frá.

Það er sennilegast 

að einhver reyni að 

sækja bætur vegna málsmeð-

ferðarinnar því háttsemi 

kjararáðs er brot á öllum 

stjórnsýsluaðferðum- og 

reglum sem stofnanirnar, 

sem við erum að stýra, þurfa 

að nota og beita.

Gissur Pétursson,  
forstjóri  
Vinnumála stofnunar

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, sjást hér ræða saman á 
leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel í gær. Íslensk starfssystir May, Katrín Jakobsdóttir, hlustar í 
bakgrunni. Háværar kröfur Trumps Bandaríkjaforseta hafa sett mark sitt á fund NATO. NORDICPHOTOS/GETTY

PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

KJARAMÁL „Tilboð okkar eins og 
það stendur er algjört lokatilboð og 
það mun standa,“ segir Katrín Sif 
Sigurgeirsdóttir, formaður samninga-
nefndar ljósmæðra.

Óvíst er með framhald viðræðna 
ljósmæðra og ríkisins eftir að fundi 
hjá Ríkissáttasemjara lauk í gær án 
niðurstöðu og án þess að boðað yrði 
til nýs fundar. Kröfur ljósmæðra 
hljóða upp á heildarhækkun sem 
nemur 17 til 18 prósentum. Katrín 
segir mikinn einhug í ljósmæðrum en 
óttast að brotthvarf úr stéttinni verði 
ekki lagfært svo glatt.

„Það hafa fjölmargar ljósmæður 
ráðið sig annað. Það gæti tekið fjöl-
mörg ár að lagfæra skaðann. Eftir því 
sem tíminn líður þá slokknar eitthvað 
í manni viljinn til að fara aftur inn í 
kerfið.“ – sar / sjá síðu 4

Enginn afsláttur 
hjá ljósmæðrum

HM 2018 Nú er ljóst að það verða Frakkland og Króatía 
sem leika til úrslita á Heimsmeistaramótinu í knatt-
spyrnu karla. Króatía komst í úrslitaleikinn í fyrsta 
skipti í sögunni með sigri á Englandi í seinni undan-

úrslitaleik mótsins í gærkvöldi.
Kylian Mbappe hefur skinið skærast hjá 
franska liðinu, en þessi nítján ára gamli 
framherji hefur skorað þrjú mörk á 
mótinu til þessa og er markahæsti leik-
maður liðsins ásamt Antoine Griez-
mann.

Luka Modric er hins vegar heilinn 
í króatíska liðinu og það eru fáar 
sóknir þar sem hann er ekki hluti af 
sóknaruppbyggingunni. Þessi 32 ára 
gamli miðvallarleikmaður bindur 
saman bæði varnar- og sóknarleik 
króatíska liðsins.

Leikur liðanna fer fram á 
Luzhn iki-leikvanginum í Moskvu 
á sunnudaginn, en þar getur Frakk-

land orðið heimsmeistari í annað sinn 
í sögunni. Króatía getur hins vegar skrifað 
sig á spjöld sögunnar með sigri. – hó

Frakkar og Króatar í úrslit



Veður

Suðvestlæg átt, 3-10 í dag og yfirleitt 
þurrt en bjart veður fyrir norðan 
og austan. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast 
austanlands. SJÁ SÍÐU 26

Veður Engin sátt hjá sáttasemjara

Viðskiptafræðingur úr 
Háskóla Íslands leitar að 

þremur góðum uppskriftum að 
samlokum eða langloku. 

Verðlaun verða veitt fyrir þær  
uppskriftir sem valdnar verða og  

er til mikils að vinna því 20.000 krónur  
verða veittar fyrir þær útvöldu. 

Uppskriftirnar má senda á 
netfangið kristinn@samlokur.com

Lumar þú á góðri uppskrift 
að samloku/langloku?

SAMFÉLAG Guðmundur Ingi Þór-
oddsson, vistmaður á áfangaheimil-
inu Vernd, opnaði nýverið veitinga-
húsið Rakang Thai og sportbarinn 
Blástein í Hraunbæ.  „Við höfum 
verið á kafi í þessu í marga mánuði 
og byrjuðum löngu áður en ég fór á 
Vernd,“ segir Guðmundur Ingi en 
fjölskylda Guðmundar tekur þátt í 
rekstrinum með honum.

Síðastliðið haust kom að þeim 
tíma í afplánun Guðmundar að 
hann gat sótt vinnu utan veggja 
fangelsisins en hann var þá í 
afplánun á Sogni og keyrði þaðan 
á hverjum morgni til Reykjavíkur 
til að undirbúa opnunina ásamt 
Björgvini Mýrdal bróður sínum og 
mætti svo í fangelsið tímanlega fyrir 
kvöldmat.

„Þetta gekk bara vel. Þetta er ekk-
ert öðruvísi en með marga sem búa 
fyrir austan fjall og sækja vinnu í 
bænum. Það var aðallega stress-
andi í vetur að eiga á hættu að verða 
veðurtepptur, en í þeim tilvikum 
gisti ég á Hólmsheiðinni,“ segir 
Guðmundur Ingi en hann er nýlega 
kominn á áfangaheimilið Vernd 
þar sem hann mun dvelja síðustu 
mánuði afplánunarinnar, áður en 
reynslulausn tekur við.

Guðmundur Ingi, sem er formað-
ur Afstöðu, félags fanga, segir mikil-
vægt fyrir þá sem hafa verið lengi í 
fangelsi að geta komið í skrefum 
út í samfélagið að nýju. „Það mætti 
bjóða föngum að sækja vinnu utan 
fangelsa miklu fyrr í afplánunar-
ferlinu og binda það frekar við góða 
hegðun en árafjölda í fangelsi.“ 

Hann segir erfitt fyrir marga 
sem eru að ljúka afplánun að finna 
vinnu og koma undir sig fótunum 

eftir afplánun. Hann bindur miklar 
vonir við starfshóp sem félagsmála-
ráðherra skipaði nýverið til að gera 
tillögur að úrbótum vegna þessa 
vanda.

„Það er mjög dýrmætt fyrir þá 
sem tekið hafa út sína refsingu að 
eiga sér framtíðarsýn til að stefna að 
og auðvitað gefur það mér mikið að 
hafa eitthvað til að byggja upp sem 
ég hef metnað fyrir, það er grund-
völlur betrunar í rauninni að upp-
lifa að maður geti gert jákvæða og 
góða hluti við líf sitt eftir afplánun.“

Guðmundur segir fjölskylduna 
hafa verið einhuga um úthverfa-
rekstur. Það er eftirspurn eftir 
veitingastöðum og hverfisbörum 
víða í úthverfum borgarinnar og 
Árbæingar eru að taka okkur mjög 
vel. En svo bjóðum við auðvitað alla 
borgarbúa velkomna og þjónustum 
fyrirtæki um alla borg.“

Á Rakang Thai er boðið upp á 
taílenska matargerð og það er Siri, 
stjúpmóðir Guðmundar, sem sér 
um matargerðina. „Við erum með 
hlaðborð á Rakang, bæði í hádeginu 
og á kvöldin, auk þess að keyra út 
mat til fyrirtækja í hádeginu,“ segir 
Guðmundur og bætir við: Svo verð-
ur eldhúsið á sportbarnum opnað 
í næstu viku og þar mun Björgvin 
bróðir ráða ríkjum og bjóða upp á 
léttari rétti; hamborgara, steikur og 
slíkt.“ kjartanh@frettabladid.is

Fangi opnar sportbar og 
veitingahús í Árbænum
Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður félags fanga, hefur opnað veitingahús 
og sportbar í Hraunbæ með fjölskyldu sinni. Tekur út síðustu mánuði refsingar-
innar á Vernd. Segir mikilvægt að fangar geti átt framtíðarsýn eftir afplánun.

Það er mjög dýr-

mætt fyrir þá sem 

hafa tekið út sína refsingu að 

eiga framtíðarsýn til að 

stefna að. 

Guðmundur hefur opnað veitingahúsið Rakang Thai. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

VELFERÐARMÁL Viðvarandi vandi 
ríkir í húsnæðismálum utangarðs-
fólks í Reykjavíkurborg en fjöldi 
þeirra hefur aukist um 95 prósent frá 
árinu 2012. Hluti vandans felst í því að 
fólk leiti í borgina úr öðrum sveitar-
félögum þar sem úrræði þar séu af 
skornum skammti. Þetta er kemur 
fram í áliti umboðsmanns Alþingis.

Umboðsmaður hóf frumkvæð-
isathugun á málaflokknum í kjölfar 
ábendinga sem honum höfðu borist 
um það hvernig sveitarfélögin beita 
sér í þessum málum. Kvartanirnar 
tóku meðal annars til langs biðtíma 
eftir félagslegu húsnæði, skilyrða sem 
eru sett fyrir úthlutun slíks húsnæðis 
og dræms framboðs á því.

Alþingi hefur falið sveitarfélögum 
að aðstoða íbúa sína við lausn á hús-
næðisvanda þeirra. Í lögum um félags-
þjónustu sveitarfélaga er þessi skylda 
ekki útfærð nánar. Umboðsmaður 
bendir á að við framkvæmd laganna 
verði sveitarfélögin að taka mið af 
lágmarkskröfum stjórnarskrárinnar, 
fjölþjóðlegum samningum og reglum 
stjórnsýsluréttarins.

Áliti umboðsmann fylgir athugun 
á því hvernig fimmtán fjölmenn-
ustu sveitarfélögin beita sér í mál-
efnum utangarðsfólks. Athugunin 
leiddi í ljós að lítið hafði reynt á 
slíkar aðstæður hjá flestum sveitar-
félaganna. Umboðsmaður beindi 
þeim tilmælum til sveitarfélaganna 
að fara yfir þessi mál og þá í samráði 
við Reykjavíkurborg.

Þá lagði hann einnig fyrir sveitar-
félögin að leggja fram eins fljótt og 
unnt er áætlanir til að bregðast við 
vandanum. Þá beindi hann þeim til-
mælum til félags- og jafnréttismála-
ráðherra að kanna hvort tilefni sé til 
að ráðuneyti hans skoði málið. – jóe

Utangarðsfólki 
fjölgar í borginni

BANDARÍKIN Aftöku Scotts Dozier sem 
fara átti fram í Nevada í gær var frestað 
eftir að Alvogen fékk lögbann á notkun 
lyfs fyrirtækisins við aftökuna.

Dozier hafði verið dæmdur fyrir tvö 
morð og stóð til að taka hann af lífi. Til 
verksins átti að nota blöndu þriggja 
lyfja, þar á meðal midazolam, sem er 
róandi lyf sem Alvogen framleiðir.

Lyfjafyrirtækið taldi að fangelsisyfir-
völd í Nevada hefðu komist yfir lyfið 
með ólögmætum hætti. Þá væru líkur 
á því að lyfið myndi ekki leiða til þess 
að aftakan heppnaðist. Mál Alvogen er 
aðeins annað sinnar tegundar í Banda-
ríkjunum. – jóe

Aftöku frestað 
að kröfu Alvogen

 Formaður samninganefndar Ljósmæðrafélags Íslands, Katrín Sif Sigurgeirsdóttir, sótti fund með samninganefnd ríkisins í húsakynnum Ríkissátta-
semjara í gær í gegnum samskiptaforritið Skype. Ekki er vitað hvort ríkinu hafi þótt Katrín meðfærilegri í stafrænu formi, en niðurstaða fundarins 
var að minnsta kosti engin og óvíst er með framhaldið þar sem ekki hefur verið boðað til nýs fundar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

95
hefur útigangsfólki fjölgað 

um í Reykjavíkurborg frá 

árinu 2012.

Scott Raymond 
Dozier.
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Hreint vatn
Grænmeti sem ber merkið okkar
er ræktað með hreinu, íslensku vatni.
Hvaða vatn fer í gegnum grænmetið þitt?
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ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttli
j

DÓMSMÁL Karlmaður mun erfa föður 
sinn eftir að erfðaskrá hins látna var 
ógilt með úrskurði Héraðsdóms Vest-
urlands. Tíu bréferfingjar mannsins fá 
ekkert úr dánarbúinu en virði eigna 
þess er rúmar 97 milljónir króna.

Hinn látni hafði aldrei gengið í 
hjónaband og átti engin skilgetin 
börn. Sonur hans kom í heiminn 
1951 og var þá skráður sonur nýs 
eiginmanns móður sinnar. Blóðfeðg-
arnir áttu afar takmörkuð samskipti 
alla tíð. Þegar maðurinn lést árið 2016 

höfðaði maðurinn véfengingarmál 
til að fá staðfest að hann væri sonur 
hans. Lífsýnarannsókn leiddi það í 
ljós og var hinn látni skráður faðir 
hans eftir það.

Maðurinn gerði erfðaskrár árin 
2002 og 2004 og var deilt um gildi 
þeirrar síðarnefndu í málinu. Í henni 
lýsti hann því yfir að hann ætti enga 
lögerfingja og að eignir hans skyldu 
ganga til þriggja systra sinna, upp-
eldissystur og tveggja vina sinna. 
Meðal annars skyldi fasteign hans 

ganga til annars vinar hans en sá 
fékk eignina í fyrirframgreiddan arf 
árið 2016, nokkrum mánuðum áður 
en maðurinn lést. Samkvæmt erfða-
lögum er óheimilt að ráðstafa meira 
en þriðjungi eigna sinna með erfða-
skrá þegar niðjum eða maka er til að 
dreifa.

Sonur mannsins byggði á að 
erfðaskrá föður hans hefði byggt á 
misskilningi og að hinn látni hefði 
ráðstafað eignum sínum á annan 
veg hefði hann vitað af syni sínum. 
Bréferfingjarnir töldu á móti að virða 
ætti vilja hins látna enda hefði hann 
vitað af syni sínum, sem þá var feðr-
aður öðrum manni, og kosið að ráð-
stafa eignunum á þennan veg að sér 
liðnum.

Héraðsdómur féllst á röksemdir 
sonarins og taldi hinn látna hafa 

verið í villu þegar erfðaskráin var 
gerð. Hún var því ógilt. Ráðstöfun 
fasteignarinnar í fyrirframgreiddan 
arf byggði á skilmálum hinnar ógildu 
erfðaskrár. Var það niðurstaða dóms-
ins að sú ráðstöfun væri ógild af þeim 
sökum. Fasteignin var því færð inn í 
dánarbúið á ný.

„Við teljum þetta ranga niður-
stöðu og reiknum með að þetta verði 
kært til Landsréttar,“ segir Pétur 
Kristinsson, lögmaður sjö bréferf-
ingjanna. – jóe

Ýtti bréferfingjum úr 100 milljóna búi föður síns
Bréferfingi er sá sem fær 

arf samkvæmt erfðaskrá, en 

ekki samkvæmt erfðalögum.

NEYTENDUR Neytendasamtökin 
gagnrýna skamman gildistíma gjafa-
bréfa íslenskra flugfélaga og ráð-
leggja neytendum frá því að kaupa 
slík gjafabréf. Einnig telja samtökin 
að fyrirtæki ættu að sleppa því að 
selja slík gjafabréf nema að hafa 
gildistíma þeirra um fjögur ár.

Brynhildur Pétursdóttir, for-
maður neytendasamtakanna, segir 
fjölda kvartana hafa borist undan-
farin ár þar sem neytendur sitji uppi 
með gjafabréf sem ekki sé hægt að 
nýta.

„Fyrirtæki sem selja gjafabréf hafa 
fengið fjármagn inn í reksturinn og 
í raun mætti í þessu sambandi tala 
um vaxtalaust lán. Það er því í hæsta 
máta óeðlilegt að inneignin fyrnist 
án þess að neytandinn hafi nokkuð 
um það að segja,“ segir Brynhildur. 
„WOW air hætti blessunarlega sölu á 
gjafabréfum eftir að Neytendasam-
tökin höfðu sent félaginu erindi og 

farið fram á að gildistíminn yrði 
lengdur. Enn berast þó kvartanir 
enda eflaust töluvert magn af gjafa-
bréfum enn í umferð.“

Gildistími á gjafabréfum Iceland-
air er tvö ár en var aðeins eitt ár hjá 

flugfélaginu WOW. Neytendasam-
tökin hafa einnig fengið kvartanir 
vegna gjafabréfa Icelandair en þær 
hafa verið færri vegna lengri tíma 
sem neytendur geta nýtt gjafabréfin. 
– sa

Gagnrýna harðlega gjafabréf flugfélaga

Brynhildur segir kvartanir berast vegna gjafabréfa. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

BELGÍA Leiðtogar NATO-ríkjanna 
samþykktu á fundi sínum í gær að 
hefja formlegar viðræður við Make-
dóníu um inngöngu ríkisins í hern-
aðarbandalagið.

Í síðasta mánuði undirrituðu 
Grikkland og Makedónía samkomu-
lag um nýtt nafn á síðarnefnda ríkið. 
Áratugalöng deila hafði staðið um 
nafnið Makedónía enda teygði hin 
forna Makedónía sig inn fyrir landa-
mæri Grikklands í dag. Grikkir höfðu 
neitað að viðurkenna nafn Make-
dóníu en samkvæmt samkomu-
laginu mun ríkið heita opinberlega 
Lýðveldið Norður-Makedónía.

Deilan stóð í vegi fyrir því að Make-
dóníumenn gætu sótt um aðild að 
NATO og ESB. Þar sem sátt liggur fyrir 
er sú hindrun úr sögunni í bili. Hún 
gæti birst á ný ef nýtt nafn verður fellt 
í þjóðaratkvæðagreiðslu Makedóníu-
manna. – jóe

Makedóníu 
boðin innganga 
í NATO

KJARAMÁL „Tilboð okkar eins og það 
stendur er algjört lokatilboð og það 
mun standa. Við skrifum ekki undir 
samning sem við vitum að ljósmæður 
munu ekki samþykkja. Kröfur okkar 
eru komnar að sársaukamörkum 
og ljósmæður munu ekki sam-
þykkja neitt minna,“ segir Katrín Sif 
Sigurgeirsdóttir, formaður samninga-
nefndar ljósmæðra.

Engin niðurstaða varð af fundi 
samninganefndanna í gær. Bryndís 
Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari segir 
það sameiginlegt mat aðila að ekki sé 
ástæða til að boða til nýs fundar að 
svo stöddu. „Ég mun auðvitað boða 
til fundar innan tveggja vikna eins og 
lög gera ráð fyrir. Þegar það er svona 
mikil gjá milli aðila er hins vegar 
engin ástæða til að boða til fundar 
fyrr, nema eitthvað breytist,“ segir 
Bryndís.

Á fundinum var lagt fram tilboð af 
hálfu ríkisins sem fól í sér breytingar 
á fyrirkomulagi vaktavinnu. Katrín Sif 
segir tilboðið alls ekki fullnægjandi. 
„Þessar breytingar hefðu kostað það 

að vaktavinnuálag hefði minnkað um 
um það bil helming og er það ekki 
mikið fyrir.“

Katrín segir mikinn einhug í ljós-
mæðrum en óttast að brotthvarf úr 
stéttinni verði ekki lagfært svo glatt. 
„Það hafa fjölmargar ljósmæður ráðið 
sig annað. Það gæti tekið fjölmörg 
ár að lagfæra skaðann. Eftir því sem 
tíminn líður þá slokknar eitthvað 
í manni viljinn til að fara aftur inn í 
kerfið.“

Linda Kristmundsdóttir, fram-

kvæmdastjóri kvenna- og barnasviðs 
Landspítala, segir veruleikann verða 
svartari og svartari. 

„Þetta er búið að vera mjög erfitt og 
næsta helgi verður mjög erfið.“

Linda segir að unnið verði áfram 
eftir sömu neyðaráætlun og hingað 
til. Þegar hins vegar við bætist yfir-
vinnubann í næstu viku og að illa 
gangi að manna vaktir þurfi að grípa 
til einhverra ráða. Hún segir fleiri 
uppsagnir yfirvofandi sem bætast þá 
við þær tólf sem tóku gildi um síðustu 

mánaðamót. „Það er okkar reynsla 
af fyrri kjaradeilum að 10 til 15 pró-
sent þeirra sem segja upp koma ekki 
aftur.“

Anna Björnsdóttir, deildarstjóri 
kvennadeildar HVE á Akranesi, segir 
mikið af konum af höfuðborgar-
svæðinu hringja til að spyrjast fyrir 
um ástandið. 

„Við finnum fyrir aukningu. Við 
reynum öll að hjálpast að, við höfum 
ekkert val,“ segir Anna.
sighvatur@frettabladid.is

Engin lausn í sjónmáli í langri 
deilu ljósmæðra og ríkisins
Engin niðurstaða varð af samningafundi ljósmæðra og ríkisins í gær. Formaður samninganefndar ljós-
mæðra segir deiluna í hnút. Framkvæmdastjóri kvenna- og barnasviðs Landspítala segir veruleikann verða 
svartari og svartari. Þegar kröfur ljósmæðra eru teknar saman nema þær 17 til 18 prósenta heildarhækkun.

Hópur fólks safnaðist saman fyrir utan húsnæði ríkissáttasemjara í gær til stuðnings ljósmæðrum. Samningafundur 
deiluaðila var árangurslaus og ekki hefur verið boðað til nýs fundar fyrr en eftir tvær vikur.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÞÝSKALAND Horst Seehofer, innan-
ríkisráðherra Þýskalands, hafnar því 
að bera ábyrgð á sjálfsvígi hælisleit-
anda sem fluttur var frá Þýskalandi í 
síðustu viku. 

Fyrir viku voru 69 afganskir hælis-
leitendur sendir aftur til heimalands 
síns frá Þýskalandi. Það gerðist ein-
mitt á 69 ára afmælisdag Seehofer. 
Á blaðamannafundi, þar sem hann 
minntist meðal annars á þetta í sam-
hengi við afmæli sitt, notaði hann 
flutningana sem dæmi um nýja stefnu 
Þýskalands í málaflokknum.

Einn hinna brottfluttu, 23 ára 
maður sem hafði dvalist í Þýskalandi 
í sex ár, fyrirfór sér við komuna heim. 
Kallað hefur verið eftir því að See-
hofer biðjist afsökunar og segi af sér 
vegna aðgerðarinnar en hann neitar 
að bera ábyrgð á málinu. – jóe

Hafnar ábyrgð 
á sjálfsvígi 
hælisleitanda

Kröfur ljósmæðra

Í ályktun frá kjaranefnd Ljós-
mæðrafélags Íslands kemur fram 
að ljósmæður ítrekuðu á fund-
inum í gær kröfu frá síðasta fundi. 
Sú krafa felur í sér sömu hækkun 
og félagsmenn felldu í maí.

Að auki er farið fram á 110 
milljónir króna frá velferðarráðu-
neytinu sem fer í gerð stofnana-
samninga. Alls 170 milljónir fyrir 
níu stofnanir. Heildarhækkunin 
nemur 17 til 18 prósentum.
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70%
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 

Suðurlandsbraut  54 
bláu húsin  (við faxafen)

 afsláttur af 
öllum vörum

Hreinsun!



HEILBRIGÐISMÁL Samningavið-
ræður Sjúkratrygginga Íslands og 
tannlækna um nýja gjaldskrá fyrir 
öryrkja og aldraða eru enn ekki 
hafnar þrátt fyrir að Svandís Svav-
arsdóttir heilbrigðisráðherra hafi 
veitt stofnuninni umboð til við-
ræðnanna í byrjun maí. Samkvæmt 
upplýsingum frá Sjúkratryggingum 
stendur til að birta forauglýsingu 
um fyrirhuguð kaup á umræddri 
þjónustu nú í vikunni.

Skylt er að forauglýsa eða auglýsa 
útboð á kaupum á heilbrigðisþjón-
ustu samkvæmt lögum um opinber 
innkaup. Frá því að forauglýsing er 
birt þurfa að líða minnst 35 dagar 
þangað til samningaviðræður geta 
hafist.

„Staðan er einfaldlega sú að við 
höfum ekki verið boðuð á neina 
fundi enda ekki búið að auglýsa 
kaupin á þjónustunni. Við erum 
tilbúin í þessar viðræður. Þetta 
stendur því ekki á okkur og við 
erum mjög jákvæð gagnvart þessu,“ 
segir Elín Sigurgeirsdóttir, formaður 
Tannlæknafélags Íslands. Aðspurð 
segir hún að hennar björtustu 
vonir standi til að málið geti klárast 
snemma í haust.

Þuríður Harpa Sigurðardóttir, for-
maður Öryrkjabandalags Íslands, 
segir það ábyrgðarlaust fyrirhyggju-
leysi hjá stjórnvöldum að Sjúkra-
tryggingar hafi enn ekki auglýst 
þjónustukaupin þar sem málið hafi 
legið fyrir frá áramótum. „Fjöldi 
fólks sem hefur lítið sem ekkert á 
milla handanna hefur neitað sér 
um tannlæknaþjónustu vegna þess 
að væntingar voru um að samn-
ingar yrðu kláraðir um mitt árið. 
Þetta ætti að vera klárt núna og fólk 

byrjað að fá þessa þjónustu,“ segir 
Þuríður.

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, for-
maður Landssambands eldri 
borgara, er einnig ósátt við þennan 
seinagang. „Þessi vinnubrögð valda 
mér miklum vonbrigðum. Eldri 
borgarar hafi beðið frá 2004 eftir 
réttlátari niðurgreiðslum varðandi 
tannlæknaþjónustu. Vandi þeirra 
sem bíða hefur farið sívaxandi,“ 
segir Þórunn.

Starfshópur um tannheilsu 
elli- og örorkulífeyrisþega skilaði 
tillögum til ráðherra í apríl síðast-
liðnum. Hópurinn setti í forgang 

tillögu um að endurgreiðslur vegna 
tannlæknakostnaðar öryrkja og 
aldraðra yrðu raunverulega í sam-
ræmi við ákvæði reglugerðar.

Samkvæmt umræddri reglugerð 
á að niðurgreiða 75 prósent kostn-
aðar hjá öryrkjum og öldruðum sem 

frá greidda tekjutryggingu frá Trygg-
ingastofnun. Raunin er hins vegar 
sú að þessar endurgreiðslur nema 
aðeins um fjórðungi þar sem gjald-
skrá Sjúkratrygginga hefur haldist 
óbreytt frá 2004.

Samkvæmt fjárlögum yfirstand-
andi árs eru 500 milljónir króna til 
ráðstöfunar til þess að mæta aukn-
um endurgreiðslum vegna tann-
lækninga öryrkja og aldraðra. Heil-
brigðisráðherra sagði í maí að um 
væri að ræða mikilvægt og tímabært 
skref þar sem þessir hópar hefðu allt 
of lengi borið skarðan hlut frá borði.
sighvatur@frettabladid.is

Aldraðir bíða enn eftir nýrri 
gjaldskrá vegna tannlækninga
Formenn Öryrkjabandalagsins og Landssambands eldri borgara eru afar ósáttir við að ekki hafi verið 
gengið frá nýrri gjaldskrá Sjúkratrygginga vegna tannlækninga. Ráðherra veitti Sjúkratryggingum heimild 
til samningaviðræðna í byrjun maí en nú er ljóst að þær hefjast ekki fyrr en í fyrsta lagi eftir rúman mánuð.

Í fjárlögum yfirstandandi árs er gert ráð fyrir 500 milljónum í auknar endurgreiðslur vegna tannlækninga öryrkja og 
aldraðra. Samningaviðræður vegna þessa eru enn ekki hafnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þessi vinnubrögð 

valda mér miklum 

vonbrigðum.

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður 
Landssambands eldri borgara

Heimtir úr helju

Taílensku drengirnir eru lausir úr prísundinni. Þeir verða í einangrun næstu daga en aðstandendur fengu að heimsækja þá á spítalann í gær. Yfirvöld 
upplýstu í gær um að stuttu eftir að síðasta drengnum var bjargað hefðu vatnsdælur í hellinum bilað. Ekki mátti tæpara standa. NORDICPHOTOS/AFP

CHILE Gabriel Ascencio Mansilla, 
þingmaður í Chile, gagnrýndi 
harkalega norska laxeldisfyrirtækið 
Marine Harvest og önnur laxeldis-
fyrirtæki í landinu eftir að Marine 
Harvest viðurkenndi að 680 þúsund 
laxar hefðu sloppið úr sjókví við 
Chile í stormi í síðustu viku.

Þingmaðurinn sagði að Marine 
Harvest yrði að taka ábyrgð á 
ástandinu. Þetta væri ekki bara 
viðvörun til norska fyrirtækisins 
heldur einnig til annarra fyrirtækja. 
Þau gætu ekki haldið áfram á sömu 
braut þar sem starfsemin ógnaði 
umhverfinu. Mansilla gat þess jafn-
framt að orsakir þess að laxarnir 
sluppu yrðu rannsakaðar. Greint 
var frá því í frétt Bloomberg að 250 
þúsund laxar hefðu náðst. – ibs

680 þúsund 
laxar sluppu

Norskt laxeldisfyrirtæki sætir gagn-
rýni í Chile. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DANMÖRK Vanræki foreldrar upp-
eldishlutverk sitt á að refsa þeim ef 
börn þeirra undir lögaldri gerast sek 
um kynferðislegt ofbeldi.

Þetta er  mat Danska þjóðar-
flokksins í kjölfar fjölda nauðgana 
á ungum stúlkum á Norður-Sjálandi 
undanfarna mánuði.

Martin Henriksen, sem fer með 
málefni innflytjenda hjá Danska 
þjóðarflokknum, ætlar að loknu 
sumarleyfi að leggja til breytingu 
á refsilöggjöfinni þannig að hægt 
verði að refsa foreldrunum ekki 
síður en börnunum. – ibs

Foreldrunum 
verði refsað

ESB Evrópudómstóllinn hefur 
úrskurðað að löggjöf Evrópusam-
bandsins, ESB, um vernd persónu-
legra gagna feli í sér að trúfélög og 
trúboðar þeirra beri ábyrgð á með-
ferð persónuupplýsinga sem þeir 
afla þegar þeir ganga hús úr húsi.

Samkvæmt úrskurði Evrópudóm-
stólsins eru þar með takmarkanir 
fyrir því hvað vottar Jehóva mega 
skrifa niður og geyma eftir að hafa 
bankað upp á hjá fólki og staðið í 
dyragættinni hjá því. Greint er frá 
þessu á vef Kristilega Dagblaðsins, 
Kristeligt-Dagblad. – ibs

Vottar gæti að 
persónuvernd

Takmarkanir eru á því hvað trúboðar 
mega skrifa hjá sér. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Finndu okkur á

1.568 kr
v.á. 1.960 kr

1.568 kr
v.á. 1.960 kr

1.176 kr
v.á. 1.470 kr

1.176 kr
v.á. 1.470 kr

1.568 kr
v.á. 1.960 kr

776 kr
v.á. 970 kr

776 kr
v.á. 970 kr

1.408 kr
v.á. 1.760 kr

1.408 kr
v.á. 1.760 kr

UNGBARNADAGAR

DAGANA 12.-18. JÚLÍ

20%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM 
UNGBARNAFATNAÐI*

*GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM

       FÆST E I NGÖNG U Í



Eigið fé Túnfljóts, fjárfestingarfélags 
Magnúsar Pálma Örnólfssonar sem 
haldið hefur á hlutum í leigufélaginu 
Heimavöllum, var með neikvætt fé 
upp á 114 milljónir króna við árslok. 
Helsta eign félagsins var 4,9 prósenta 
hlutur í Heimavöllum sem metinn 
var á 527 milljónir króna í bókum 
þess. Það átti jafnframt 248 millj-
óna króna kröfu á tengd félög. Þetta 
kemur fram í nýbirtum ársreikningi.

Túnfljót skuldaði tæplega 900 
milljónir við árslok. Þar af voru 814 
milljónir á gjalddaga í ár. Eigið fé 
Iðusteina, móðurfélags Túnfljóts, var 
61 milljón króna árið 2016. Félag-
ið hefur ekki birt ársreikning fyrir 
síðasta ár.

Magnús Pálmi, sem var um tíma 
forstöðumaður gjaldeyrismiðlunar 
Glitnis, hefur verið einn stærsti 
hluthafi Heimavalla frá stofnun og 
sat um hríð í stjórn félagsins. Hann 
hefur upplýst í frétt á frettabladid.
is að Túnfljót hafi átt 500 milljónir 
hluta í Heimavöllum og tíu prósent 
af þeim bréfum hafi á fyrsta við-
skiptadegi verið færð til Iðusteina. 
Markaðsvirði fyrrgreindra hluta 

væri nú samanlagt 590 milljónir 
króna. Félög í eigu Magnúsar er ekki 
að finna á lista yfir 20 stærstu hlut-
hafa. Ekki náðist í hann við vinnslu 
fréttarinnar.

Túnfljót skuldaði Kviku banka 434 
milljónir á 8,3 prósenta vöxtum og 
Hrafna-Flóka 380 milljónir á 5 pró-
senta vöxtum sem greiða þurfti í ár. 
Virði hlutabréfa Heimavalla hefur 
lækkað um 15 prósent frá skráningu 
í lok maí miðað við meðalgengi í 
hlutafjárútboðinu. – hvj

Eigið fé Túnfljóts 
neikvætt um 114 milljónir

Magnús Pálmi 
Örnólfsson,
fjárfestir. 

Greiningarfyrirtækið IFS telur að 
EBITDA-hagnaður Icelandair Group 
– afkoma fyrir fjármagnsliði, skatta 
og afskriftir – verði 21,9 milljónir 
dala á öðrum fjórðungi ársins og 
lækki þannig um 48 prósent á milli 
ára, að því er fram kemur í nýrri 
afkomuspá IFS sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum.

Greinendur IFS telja jafnframt 
„umdeilanlegt“ af hverju félagið 
hafi ekki lækkað afkomuspá sína 
eftir birtingu uppgjörs fyrir fyrsta 
fjórðung ársins í apríl síðastliðnum. 
Minna hafi verið um bókanir í apríl 
í ár en í fyrra og það sama megi segja 
um maímánuð.

Þeir benda enn fremur á að félag-
ið hafi sent frá sér afkomuviðvörun 
síðasta sunnudag þrátt fyrir að 
félagið hafi skilað uppgjöri fyrir 
fyrsta ársfjórðung sem Björgólfur 
Jóhannsson forstjóri sagði að hefði 
verið „í takt við áætlanir“.

Samkvæmt afkomuviðvöruninni 
mun EBITDA félagsins verða 120 
til 140 milljónir dala á þessu ári, en 
áður hafði félagið spáð EBITDA upp 
á 170 til 190 milljónir dala á árinu. 

Til samanburðar nam EBITDA 
félagsins 170 milljónum dala í 
fyrra. Gengi hlutabréfanna hríðféll 
um fjórðung daginn eftir að félagið 
sendi frá sér viðvörunina.

Í afkomuspá IFS er gert ráð fyrir að 
Icelandair Group skili EBITDA upp á 
128,2 milljónir dala á þessu ári.

Sérfræðingar IFS telja að 10,4 
milljóna dala tap verði á rekstri 
ferðaþjónustufélagsins á öðrum árs-
fjórðungi en til samanburðar nam 
hagnaður félagsins 10,7 milljónum 

dala á sama tímabili í fyrra.
Þeir spá því að afkoman verði 

rétt við núllið, nánar tiltekið 
jákvæð um 0,1 milljón dala, á árinu 
borið saman við 40,5 milljóna dala 
hagnað á síðasta ári. Mestu munar 
um aukinn rekstrarkostnað en IFS 
telur að hann vaxi um allt að 14 pró-
sent á þessu ári og verði um 1.420 
milljónir dala.

Icelandair Group mun birta upp-
gjör fyrir annan ársfjórðung 31. júlí.
– kij

Spá því að EBITDA Icelandair Group 
lækki um helming á öðrum fjórðungi

Icelandair verður rekið nálægt núlli í ár að mati IFS. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

MARKAÐURINN

Nýs a m þyk kt  l ö g 
gætu orðið þess 
valdandi að þeim 
f y r i r t æ k j u m  í 
ferðaþjónustu, sem 
þurfa að útvega 

tryggingar vegna pakkaferða, fjölgi 
um tugi eða hundruð á næsta ári.

Heildarfjárhæð trygginga ferð-
skrifstofa nemur 4,3 milljörðum 
króna og eru alls 339 íslensk fyrir-
tæki með virk ferðaskrifstofuleyfi. 
Meðalfjárhæðin, sem fyrirtæki í 
slíkum rekstri þarf að útvega, er 
því tæpar 13 milljónir króna en hjá 
stærstu ferðaskrifstofunum getur 
upphæðin aftur á móti numið mörg 
hundruð milljónum.

Núgildandi lög skylda ferðaskrif-
stofur til að leggja fram tryggingu 
vegna sölu á pakkaferðum. Hug-
myndin að baki lagagreininni er að 
tryggja viðskiptavini ferðaskrifstofu 
þannig að unnt sé að endurgreiða 
þeim eða flytja þá heim komi til 
gjaldþrots ferðaskrifstofunnar.

Í svari Ferðamálastofu við fyrir-
spurn Fréttablaðsins segir að nýju 
lögin um pakkaferðir, sem sam-
þykkt voru í júní og taka gildi á 
næsta ári, taki til fleiri fyrirtækja 
en nú er. „Miðað við fjölda leyfa 
ferðaskipuleggjenda og skráðra 
bókunarþjónusta má reikna með að 
nokkur fjöldi þeirra þurfi að sækja 
um ferðaskrifstofuleyfi og leggja þar 
með fram tryggingar,“ segir í svari 
Ferðamálastofu. „Það er ekki gott 
að segja hversu margir þeir verða. 
Hvort það verði tugir eða hundruð 
verður að koma í ljós.“

Útfærsla og fjárhæð trygginga er í 
höndum ráðherra sem setur reglur 
þess efnis á grundvelli laganna. 
Samkvæmt núgildandi reglum 
skulu tryggingar nema hæstu upp-
hæð eftirfarandi skilyrða: 60% af 
veltu tveggja söluhæstu mánað-
anna í röð, 35% af veltu fjögurra 
söluhæstu mánaðanna í röð eða 
15% af heildarveltu á ári. Trygging 
skal þó aldrei nema lægri fjárhæð 
en 1 milljón króna. Flest fyrirtækj-
anna fara þá leið að fá bankaábyrgð 

hjá viðskiptabanka gegn þóknun 
til að verða sér úti um tryggingar. 
Svo dæmi sé tekið ábyrgist Lands-
bankinn 1,3 milljarða króna fyrir 
ferðaskrifstofur einn síns liðs. 

Lögin barn síns tíma
Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri 
Nordic Visitor, segir að upphaf-
legu lögin hafi verið skrifuð þegar 
ferðalög voru munaðarvara. í dag sé 
kostnaður við ferðalög mun minni.

„Það er margt sem þú kaupir í von 
um að fá það afhent. Þú kaupir eld-
húsinnréttingu sem getur tapast ef 
seljandi fer á hausinn. Þessar trygg-
ingar eru hins vegar íþyngjandi 
kvaðir sem eru lagðar sérstaklega 
á eina atvinnugrein,“ segir Ásberg 
og bætir við að í flestum tilfellum sé 
ekki verið að tryggja neytandanum 
endurgreiðsluna heldur kortafyrir-
tækinu.

„Kortafyrirtækið er nú þegar búið 
að leggja álag á þóknanir sínar með 
því að setja þetta inn í reiknistuð-
ulinn. Það er sem sagt búið að gera 

ráð fyrir því að greiðslur tapist. Ef 
fyrirtækið mitt færi á hausinn 
fengju viðskiptavinir endurgreitt 
frá kortafyrirtækinu sem síðan 
fengi endurkröfu á þrotabúið.“

Ásberg nefnir að á Íslandi séu 
tvær leiðir til að útvega trygging-
una; að fá bankaábyrgð eða binda 
pening á læstum reikningi. Víðast 
hvar í Evrópu séu hins vegar margar 
mismunandi leiðir sem taka mið af 
stærðargráðu rekstursins. 

„Við erum komin mjög langt á 
eftir öðrum þjóðum,“ segir Ásberg.

Hann nefnir að til viðbótar við 
þyngstu tryggingakvaðir á ferða-
skrifstofur í Evrópu þurfi íslenskar 
ferðaskrifstofur að greiða virðis-
aukaskatt ólíkt erlendum ferða-
skrifstofum sem selja ferðir til 
landsins. 

Þurfti að veðsetja fasteignina
Jón Gunnar Benjamínsson, eig-
andi ferðaskrifstofunnar Iceland 
Unlimited, þurfti að útvega trygg-
ingu með því að fá bankaábyrgð hjá 

viðskiptabanka sem tók veð í fast-
eign hans á móti. Hann segir fyrir-
komulagið íþyngjandi, sérstaklega 
fyrir smærri og meðalstór fyrirtæki.

„Stórar og vel stæðar ferðaskrif-
stofur með töluverðar fjárhæðir á 
bankareikningi geta útvegað þessa 
tryggingu en það er ekki jafn auð-
velt fyrir smærri ferðaskrifstofur. 
Þær þurfa að geta veðsett eignir eig-
enda á móti til að geta staðið undir 
þessu,“ segir Jón Gunnar.

Leiti fyrirmynda erlendis
Jóhannes Þór Skúlason, fram-

kvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, segir að taka þurfi 
ýmislegt til endurskoðunar áður en 
lögin taka gildi, og lagfæra ákvæði 
reglugerðarinnar, eins og gert var 
ráð fyrir við lagasetningu. Til þess 
sé meðal annars rétt að leita fyrir-
mynda erlendis. 

„Það þarf að tryggja að reglurnar 
séu ekki óþarflega íþyngjandi fyrir 
ferðaþjónustufyrirtækin en um leið 
að ferðamenn séu tryggðir gegn 
áföllum,“ segir Jóhannes. „Svíar 
eru til dæmis nýbúnir að setja sam-
bærileg en jafnframt sveigjanlegri 
lög um sama málaflokk. Þar þarf til 
dæmis ekki að reiða fram tryggingu 
vegna viðskiptavina sem greiða 
ferðirnar eftir á,“ segir Jóhannes 
Þór.

Bókunarþjónustur munu ekki 
verða til eftir gildistöku laganna og 
heitið ferðaskipuleggjandi breytist 
í ferðasala dagsferða. Þessir lögað-
ilar munu þurfa að endurskilgreina 
starfsemi sína og sækja um viðeig-
andi leyfi fyrir 1. mars 2019.

Milljarðatryggingar á pakkaferðum 
Tryggingar sem 339 ferðaskrifstofum á Íslandi er skylt að útvega vegna pakkaferða nema 4,3 milljörðum króna samkvæmt tölum 
Ferðamálastofu. Nýsamþykkt lög geta leitt til þess að hundruð ferðaþjónustufyrirtækja til viðbótar verði gerð tryggingarskyld.

Ferðamenn ganga yfir Ingólfstorg, á leið til eða frá gististað. Komi þeir frá Evrópu eru allar líkur á að ferðin sé tryggð með einhverjum hætti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þorsteinn Friðrik 
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Magnús Pálmi hefur 

verið einn stærsti hluthafi 

Heimavalla frá stofnun og sat 

um hríð í stjórn þess.

13
milljónir er meðalfjárhæð 

tryggingar hjá ferðaskrifstofu.
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 15. júlí. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

120g  -  579 kr. pk.
175g  -  859 kr. pk. 

NÝ AÐFERÐ 
Betri hamborgari!

alltaf 2 stk. í pakka

hamborgara-

búðin þín!

100%

UNGNAUTAHAK
K

E
N

GIN
 AUKEFNI

100%

599 
kr.
pk.

Fylltir hamborgarar, 2x120 g

12 stk. 
í pakka

1999 
kr.
pk.

12 smáborgarar og brauð, 
Fabrikkusósa, salt og pipar

699 
kr.
pk.

Grænmetisbuff, vegan, 4 stk.

UNGNAUTAHAK
K

E
N

GIN
 AUKEFNI

100%

Nýtt!

999 
kr.
pk.

Sumarkaldi léttöl



Það má með réttu segja að Ford KA+ sé stór smábíll.

Hann er byggður á stærri grind en keppinautar hans

og því mun rúmbetri en gengur og gerist í þessum flokki. 

Ford KA+ er líka sérlega snjall. Sem dæmi þá getur þú 

með raddstýringu hringt og svarað símtölum, hlustað á 

sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína.

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

FORD KA+

STÓRI SMÁBÍLLINN!

TILBOÐ:

Ford KA Ultimate Sport 
með öryggispakka kostar 1.950.000 kr. 
Bjóðum núna nokkra sýningarbíla á 1.790.000 kr. 
Verðmæti tilboðs 160.000 kr.

Takmarkað magn – komdu núna!
1.790.000 kr.
1.950.000 kr.

ford.is

26.272 kr.
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.790.000 kr. • Útborgun 179.000 kr. • Vextir 8,25% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,85%

Mánaðargreiðsla:

BELGÍA Gærdagurinn á leiðtogafundi 
Atlantshafsbandalagsins (NATO) í 
Brussel markaðist af orðaskiptum 
Angelu Merkel Þýskalandskanslara 
og Donalds Trump Bandaríkjafor-
seta. Trump hafði gefið tóninn fyrir 
fundinn, sagt að önnur bandalagsríki 
þyrftu að hysja upp um sig buxurnar 
þegar kemur að útgjöldum til varnar-
mála. Sendi öðrum bandalagsríkjum 
til að mynda bréf þar sem minnt var 
sérstaklega á samþykkt frá árinu 
2014 um að tvö prósent af lands-
framleiðslu hvers ríkis skyldu renna 
til varnarmála á hverju ári í síðasta 
lagi árið 2024.

Í gær sneri forsetinn sér hins vegar 
að öðru máli. „Ef maður skoðar 
málið sér maður að Þýskaland 
er fangi Rússlands. Af því að þeir 
[Rússar] útvega, þeir [Þjóðverjar] 
losuðu sig við kolaverin, kjarnorku-
verin. Þeir eru að fá svo mikið af olíu 
og gasi frá Rússlandi. Ég held að þetta 
sé eitthvað sem NATO þarf að skoða. 
Mér finnst þetta óviðeigandi. Við 
erum sammála um að þetta er óvið-
eigandi. Ég veit ekki hvað er hægt að 
gera núna en það er ekkert vit í því 
að þeir borgi Rússum milljarða en 
að við þurfum núna að verja þá fyrir 
Rússum,“ sagði Trump við Jens Stolt-
en berg, framkvæmdastjóra NATO.

Samkvæmt tölum Evrópusam-
bandsins er hlutfall rússnesks gass í 
Þýskalandi á milli 50 og 75 prósent 
en gas sér Þjóðverjum fyrir um 20 
prósent af orkuþörf. Um 40 prósent 
þýskrar orku koma aftur á móti úr 
kolabrennslu. Þá hafa Þjóðverjar 
jafnframt lýst yfir stuðningi við 
smíði nýrrar leiðslu í Eystrasaltinu 
sem mun auka flæði rússnesks gass 
til Evrópusambandsríkja.

Útgjaldamálin voru forsetanum 
þó enn ofarlega í huga. Sagði hann 
Þjóðverja verja „rétt rúmlega einu 
prósenti“ í varnarmál samanborið 
við 4,2 prósent Bandaríkjamanna 
„ef miðað er við raunverulegar tölur“. 
Þjóðverjar gerðu sem sagt of lítið 
fyrir bandalagið. Óvíst er til hvaða 
talna forsetinn var að vísa en í yfir-

lýsingu sem NATO birti á þriðjudag 
segir að Þjóðverjar verji 1,24 pró-
sentum landsframleiðslu í varnarmál 
og Bandaríkjamenn 3,5 prósentum.

Ekki væri nógu gott að Þjóðverjar 
mættu þessu viðmiði árið 2030, eins 
og stjórnvöld í Berlín áforma. „Þau 
gætu gert þetta strax á morgun,“ 
sagði Trump.

Merkel svaraði fyrir sig og neitaði 
því staðfastlega að Rússar stýrðu 
Þýskalandi á bak við tjöldin. „Ég 
hef sjálf upplifað hvernig Þýska-
land var undir stjórn Sovétríkjanna. 
Í dag gleður það mig mjög að við 
séum sameinuð og frjáls. Þess vegna 
getum við fullyrt að við smíðum 
okkar stefnur sjálf og tökum sjálf-
stæðar ákvarðanir. Það er afar gott, 
sérstaklega fyrir Austur-Þjóðverja,“ 
sagði kanslarinn.

Angela sagði ríki sitt gera mikið 
fyrir NATO. „Við útvegum næstflesta 

hermenn, meginþorri hernaðarafls 
okkar stendur NATO til boða og 
fram til dagsins í dag höfum við lagt 
mikið af mörkum í Afganistan. Með 
til dæmis þessu erum við að verja 
hagsmuni Bandaríkjanna.“

Trump og Merkel funduðu síðan 
saman síðar um daginn. Sagði 
Trump við fjölmiðla eftir fund-
inn að útgjaldamálið sem og hin 
fyrirhugaða gasleiðsla hefðu verið á 
meðal umræðuefna. Merkel sagðist 
hafa rætt málefni flóttamanna og frí-
verslunarmál við forsetann. Sagðist 
hún jafnframt hlakka til frekari við-
ræðna. thorgnyr@frettabladid.is

Enn elda Merkel og Trump grátt silfur
Leiðtogar Þjóðverja og Bandaríkjamanna í hár saman vegna útgjalda til varnarmála og meintra ítaka Rússa í Þýskalandi. Forseti Banda-
ríkjanna segir Þjóðverja „fanga“ Rússa en Þýskalandskanslari blæs á slíkan málflutning. Ekki í fyrsta skipti sem leiðtogarnir deila.

Angela Merkel, kanslari Þýskalands, og Donald Trump Bandaríkjaforseti á fundi þeirra í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Ekki fyrsta rifrildið

Trump og Merkel hafa áður átt í 
útistöðum. Nú síðast í júní á og 
eftir fund G7-ríkjanna. Sá fundur 
leystist svo gott sem upp í glund-
roða eftir harðvítugar deilur um 
tollamál.

„Stundum finnst mér eins og 
Bandaríkjaforseti trúi því staðfast-
lega að það verði alltaf einhver 
að vinna og annar að tapa,“ sagði 
Merkel í viðstali við Das Erste eftir 
fundinn og bætti því við að sjálf 
tryði hún að hægt væri að koma á 
fyrirkomulagi þar sem báðir aðilar 
græddu.

Í viðtali við ARD sagði hún svo 
að ákvörðun Trumps um að draga 
til baka stuðning sinn við sameig-
inlega yfirlýsingu G7-leiðtoga væri 

niðurdrepandi. „Þetta er erfitt, og 
niðurdrepandi eins og er, en engin 
endalok. Ég vil ekki að við höldum 
áfram að auka á togstreituna.“

Andúð Trumps á kanslaranum 
nær hins vegar langt aftur fyrir 
áramót. Árið 2015, eftir að Time 
útnefndi Merkel mann ársins, tísti 
Trump til að mynda: 

„Ég sagði ykkur að Time myndi 
aldrei velja mig þrátt fyrir að ég 
væri talinn líklegastur. Þau völdu 
manneskjuna sem er að eyðileggja 
Þýskaland.“

Andúðin nær hins vegar ekki 
lengra en til 2013. Í október það 
ár tísti Trump: „Angela Merkel 
stendur sig frábærlega sem 
kanslari Þýskalands.“

Útgjöld NATO-ríkja   
til varnarmála

Bandaríkin 3,5%
Grikkland 2,27%
Eistland 2,14%
Bretland 2,1%
Lettland 2%
Pólland 1,98%
Litháen 1,96%
Rúmenía 1,93%
Frakkland 1,81%
Tyrkland 1,68%
Noregur 1,61%
Svartfjallaland 1,58%
Búlgaría 1,56%
Portúgal 1,36%
Holland 1,35%
Króatía 1,30%
Þýskaland 1,24%
Danmörk 1,21%
Slóvakía 1,20%
Albanía 1,19%
Ítalía 1,15%
Tékkland 1,11%
Ungverjaland 1,08%
Slóvenía 1,01%
Spánn 0,93%
Belgía 0,93%
Lúxemborg 0,55%

* Hlutfall af vergri landsfram-
leiðslu. Heimild: NATO
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Bifreiðagjöldin eru komin
í pósthólfið þitt á island.is

Stefnum saman á stafrænt Ísland

Greiðsluseðlar fyrir bifreiðagjöld einstaklinga birtast nú eingöngu á rafrænu formi. 

Þú nálgast þá í pósthólfinu þínu á island.is og um leið er krafa stofnuð í netbanka. 

Með þessu má spara um 65 milljónir króna og fimm tonn af pappír á hverju ári. 

Gjalddagi bifreiðagjalda er 1. júlí og eindagi er 15. ágúst.

Vilt þú útprentaðan seðil? 

Hafðu samband við Þjónustuver Tollstjóra  í 560 0300 eða á fyrirspurn@tollur.is

KÍNA Svo virðist sem kínverska ríkis-
stjórnin reyni nú að koma í veg fyrir 
að Donald Trump Bandaríkjaforseti 
beiti sér af meiri hörku í tollastríð-
inu. Reuters greindi frá því í gær 
og hafði eftir heimildarmönnum 
sínum að ríkisstjórn Xi Jinping for-
seta hefði bannað ríkisfjölmiðlum 
að gagnrýna Trump.

„Í gagnrýni ykkar á gjörðir og 
málflutning Bandaríkjamanna 
skulið þið passa að tengja það ekki 
Trump sjálfum heldur beina því að 
bandarísku ríkisstjórninni í heild,“ 
segir til dæmis í minnisblaði með 

leiðbeiningum sem fjölmiðlar 
fengu sent. Sagði þar enn fremur 
að miðlarnir yrðu að hjálpa til við 
að koma stöðugleika á í kínverska 
hagkerfinu, stuðla að hagvexti, fullri 
atvinnu sem og stöðugleika í milli-
ríkjaviðskiptum.

Viðmælandi Reuters, blaða-
maður á stórum, ónefndum, kín-

verskum fréttavef, sagði reglurnar 
þær ströngustu til þessa. Miðillinn 
mætti eingöngu birta fréttir um 
tollastríðið sem þegar hefðu birst 
á ríkismiðlinum Xinhua, en ekki 
skrifa sínar eigin. Þá mættu fréttir 
um tollastríðið ekki fara á topp vef-
síðunnar.

Ríkisstjórnin Kína sakaði Banda-
ríkjastjórn þó um að ganga fram af 
of mikilli hörku í gær og varaði við 
mótaðgerðum eftir að Bandaríkja-
stjórn innleiddi tíu prósent tolla á 
kínverskar vörur að andvirði 200 
milljarða Bandaríkjadala. – þea

Stýra umfjöllun um tollastríðið

BRETLAND Lögregluyfirvöldum í 
Bretlandi hefur ekki enn tekist að 
finna út úr því hverjir sökudólg-
arnir í tveimur eiturefnaárásum á 
Salisbury-svæðinu eru og þá geta 
þau heldur ekki ábyrgst að meira af 
eitrinu, novichok, sé ekki að finna 
þar í landi. Þetta sagði Neil Basu 
aðstoðarlögreglustjóri í yfirlýsingu 
í gær.

„Það væri stórkostlegt að geta 
staðið hér og sagt ykkur frá því að 
við hefðum gómað árásarmennina 
og að við værum viss um að ekki 
væri örðu af taugaeitrinu að finna 
í landinu,“ sagði Basu en raunin er 
vitaskuld önnur. „Hinn þungbæri 
veruleiki er hins vegar sá að ég get 
ekki sett fram neinar slíkar staðhæf-
ingar á þessum tíma,“ bætti Basu við 
og sagði að mögulega yrði heldur 
ekki hægt að sanna að árásirnar 
tvær tengdust.

Um er að ræða annars vegar árás-
ina á Sergej og Júlíu Skrípal í mars 
og svo Dawn Sturgess og Charlie 
Rowley fyrr í þessum mánuði. Stur-
gess lést af völdum árásarinnar en 
sjúkrahúsið í Salisbury greindi frá 
því í gær að Rowley væri ekki lengur 
í lífshættu. – þea

Sökudólgar enn 
ófundnir

Lögregla á vettvangi síðari árásar-
innar. NORDICPHOTOS/AFP

DANMÖRK Írani sem búið hefur í 
Danmörku frá 1993 og rekið pítsu-
stað þar í rúm 10 ár óttast að verða 
sendur aftur til Írans. Ástæðan er sú 
að hann hefur heimsótt föðurland 
sitt fjórum sinnum á árunum 2000 
til 2006.

Ferðirnar fór Íraninn, Abutaleb 
Jamshid Farjand, meðal annars til 
að vera viðstaddur útför móður 
sinnar og föður.

Samkvæmt dönskum lögum 
mega þeir sem fengið hafa dvalar-
leyfi til frambúðar ekki fara heim 
fyrstu 10 árin á eftir. Mál Íranans er 
nú til meðferðar hjá dönsku útlend-
ingastofnuninni. – ibs

Óttast  að verða 
sendur heim 
eftir 25 ára dvöl

Maðurinn hefur búið í Danmörku frá 
árinu 1993. NORDICPHOTOS/AFP

Xi Jinping, forseti Kína. NORDICPHOTOS/AFP

Bandaríkjastjórn setti 10 

prósenta tolla á vörur að 

andvirði 200 milljarða dala.
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Herðubreið, oft nefnd drottning 
íslenskra fjalla, er eitt fegursta 
fjall á Íslandi. Fjallið sést víða 
að enda trónir 1.682 metra hár 
tindurinn upp úr auðninni í kring. 
Margir Íslendingar þekkja fjallið af 

myndum, ekki síst á óteljandi verkum eftir Stefán frá 
Möðrudal, sem jafnan kallaði sig Stórval.

Ekki eru allir sem vita að aðeins er ein fær 
gönguleið upp fjallið, eða úr vestri. Auðveldast er 
að komast að uppgöngustaðnum úr suðaustri frá 
Herðubreiðartöglum. Er þá ekið eftir jeppaslóða 
að frumstæðu bílastæði við jaðar Ódáðahrauns í 
500 metra hæð. Þetta er krefjandi ganga en fá fjöll 
er skemmtilegra að klífa enda stórkostlegt útsýni 
af toppnum, meðal annars til Snæfells, Kverkfjalla, 
Dyrfjalla, Holuhrauns, Dyngjufjalla, Trölladyngju og 
Kollóttudyngju.

Flest vant göngufólk ætti að ráða við verkefnið 
sem tekur um 5-6 klukkustundir. Gangan í gegnum 
klettabeltið er þó ekki fyrir lofthrædda. Mesta 
hættan stafar af grjóthruni, einkum á heitum dögum. 
Því er nauðsynlegt að hafa hjálm á höfði og hafa 
meðferðis mannbrodda, ísöxi, göngubelti og línu. 
Skynsamlegt er að staðkunnugur sé með í för sem og 
staðsetningartæki. Veður í þessari hæð getur breyst 
skyndilega og þá getur orðið erfitt að finna niður-
leiðina. Kostur er að vera ekki of mörg á ferð til að 
minnka hættu á grjótlosi á leiðinni upp klettabeltið.

Annað leyndarmál sem okkur langar til að ljóstra 
upp um drottninguna er að á kolli hennar er sérlega 

tilkomumikil gígskál. Síðari hluta sumars 
skartar hún ísjökum sem mara í blágrænu 

leysingavatni og minnir á abstrakt mál-
verk. Aðstæður til að ganga á Herðubreið 
hafa sjaldan verið betri. Það var sannreynt 

um liðna helgi. Haldi sólarleysið áfram 
sunnanlands er því margt vitlausara 

en að skála við Herðubreið – og af 
hverju ekki á toppnum. 

Skál fyrir 
drottningunni

Vinskafið ský vakir yfir drottningunni. Herðubreiðartögl í forgrunni. FRETTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Hópurinn kemur niður af fjallinu. FRETTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR
Ríflega tuttugu manna hópur gekk á fjallið um síðustu 
helgi. Hér er hluti hópsins. MYND/TÓMAS GUÐBJARTSSON

Toppgíg Herðubreiðar er aðeins hægt að berja augum af 
gígbarminum. MYND/ÓLAFUR MÁR

Útsýnið af toppi fjallsins kemur mörgum á óvart, ekki síður ofan í gíg fjallsins en vítt og breitt yfir norðaustur-hálendið. FRETTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Sjá nánar á 
Fréttablaðið+
Lengri umfjöllun má 
lesa á frettabladid.is. 

Náttúrulega Ísland

Tómas Guð-
bjartsson 
læknir og nátt-
úruunnandi og 
Sigtryggur Ari 
Jóhannsson ljós-
myndari fjalla 
um sérstæðar 
perlur í íslenskri 
náttúru.

Göngu á 

Herðubreið 

má líkja við 

kennslu-

stund í 

jarðfræði en 

á leiðinni 

upp sökkul-

inn og 

klettabeltið 

má sjá helstu 

skrefin í 

myndun 

fjallsins, sem 

er svokall-

aður stapi 

sem verður 

til við gos 

undir jökli.
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Náttúrulega Ísland

Vegslóðinn er grófur en fær flestum jeppum. MYND/TÓMAS GUÐBJARTSSON

Horft til fjallsins fagra frá Kverkfjöllum. MYND/ÓLAFUR MÁRHelsta hættan sem göngufólki er búin er vegna grjóthruns. Það er nauðsynlegt að hafa hjálm.  MYND/ÓLAFUR MÁR

Uppganga á Herðubreið er fremur á fótinn. Sæmilega hraustu fólki er þó fjallið engin ofraun enda er útsýnið frá toppinum erfiðisins virði.  MYND/ÓLAFUR MÁR

Kátur gönguhópur er hér að komast upp úr efsta gili. MYND/ÓLAFUR MÁR

Þegar komið er að vegslóða sem liggur um Herðubreiðartögl upp að vesturhlið Herðu-

breiðar er bílnum lagt og uppgönguleiðin blasir við. Mikilvægt er að fara upp rétt gil. Þegar 

upp er komið er leiðin aflíðandi upp að toppi. Áríðandi er að fara sömu leið til baka.

P

 ■ Vegslóði   ■ Gönguleið   KORT/MAP.IS



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

mest lesna dagblað landsins.m



20% afsláttur af öllum Calvin Klein ilmum. 
Dagana 12. - 18. júlí



Byggjum á betra verði

Útsala
á sumarvörum

Kíktu á útsölublaðið 
okkar á husa.is

20%
afsláttur

af ÖLLUM 
reiðhjólum

25-30%2
afsláttur

af ÖLLUM 

sláttuvélum og

sláttuorfum

20%
afsláttur

af ÖLLUM 

bökunarvörum

30%
afsláttur

af ÖLLUM 
útipottum

af ÖLLUM 

garðhúsgögnum

30%
Ö LUM

afsláttur

20%
afsláttur

af ALLRI 
útimálningu 

og viðarvörn

50%
afsláttur

af ÖLLUM 

garðstyttum

verðððððiiiii

aaaaaafsláfslá
af AA

úútútiútimá
vvvvvvv ðviv ðg vviðvgg vg ivvviðviðgggg vog við

20-50%
afsláttur

af ÖLLUM 

sumarblómum

Pallaolía Jotun Treolje
Pallaolía á gagnvarið efni. 
Fáanleg gullbrún, græn 
og einnig í sömu litum og 
Trebitt hálfþekjandi.
7049123, 33, 37

3 ltr 

1.995kr
2.495 kr

25 0%%25-30%25 3
aafsláttura rrafsláttur

af f MÖLLUM ÖLLUM
sláttuvélum og

átsláttuvélum og

sláttuorfumsláttuorfum



LADY litur
mánaðarins
Roðinn tónn með vott af bleiku. Kvenlegur, hlýr og blíður 
býður hann þig velkominn. Þessi litur er draumur...mögulega 
eitthvað fyrir svefnherbergið?

Sólgleraugu norðurslóða, dempaðir ferskir tónar og brúnir 
sandlitir sameinast í afslappandi andrúmslofti þar sem 
sögur sólríkari landa hvíslast um eyru þín.

VEGGMÁLNING: 10580 SOFT SKIN

Sjá meira um LADY litina á husa.is

1.595kr/m2

2.290 kr/m2

Harðparket
Nature eik, 8 mm.
147422

25%
afsláttur

af ÖLLUM 

plastkörfum og 

boxum

25%
afsláttur

af ÖLLUM 

hreinsiefnum og 

hreingerningar-

áhöldum

afsláttur
25%
27x95 mm, 4 metrar, vnr. 628640

234 kr/lm

175kr/lm

AB gagnvarin fura
27x95 mm, 4 metrar. 
Geggjað verð
628640

25%
afsláttur

af LADY 
Pure Color

Blöndum
alla
liti

Pallaefni
Útsala 30-40%

afsláttur
af harðparketi

(valdar vörur)

NatNatureeeure eieik, k 8 m88 mm.m.
147414742222

í vefverslun husa.is
Einnig

YDY DY
oolor

30%
afsláttur

af ÖLLUM matar-

stellum, glösum 

og könnum



Ástand heimsins

1. Palestínskur strákur situr 
á stól með þjóðfána sinn 

og fylgist með verktökum 
ísraelskra yfirvalda rífa skóla 
í bænum Yatta, suður af 
borginni Hebron. Til stendur 
að flytja skólann.
NORDICPHOTOS/AFP

2. Japanskur maður hendir 
ónýtum innanstokks-

munum eftir að flæddi inn í 
hús hans í Okayama-héraði. 
Miklar rigningar hafa kostað 
að minnsta kosti 179 Japana 
lífið að undanförnu. 
NORDICPHOTOS/AFP

5. Filippus sjötti Spánar-
konungur sótti í gær 

útskriftarathöfn hermanna í 
herskólanum í Saragossa. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

3. Mannréttindabaráttu-
fólk mótmælti harðlega 

morðinu á Haroon Bilour, 
leiðtoga ANP-flokksins, í 
Karachi í Pakistan í gær. Bilour 
var einn þeirra tuttugu sem 
voru myrtir í sjálfsmorðs-
sprengjuárás þann 10. júlí 
síðastliðinn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

4. Úganski stjórnmálamað-
urinn Robert Kyagulanyi, 

áður tónlistarmaður, fór fyrir 
mótmælum í höfuðborginni 
Kampala í gær. Verið var að 
mótmæla skattlagningu sam-
félagsmiðlanotkunar og skaut 
lögregla á mótmælendur og 
beitti táragasi. Í dag kostar 
andvirði um fimm króna dag-
lega að nota samfélagsmiðla 
þar í landi.
NORDICPHOTOS/AFP

1

2
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Björgunar-

menn, sem 

voru í kapp-

hlaupi við 

dauðann, 

neituðu að 

gefast upp.

 

Málið er 

ofureinfalt. 

Konur eru 

ekki tilbúnar 

til að sætta sig 

lengur við 

lægri laun 

fyrir að velja 

sér hefð-

bundið 

kvennastarf.

Ólík mál rata í heimsfréttir og krefjast 
ítarlegra fréttaskýringa og má þar 
nefna pólitískt uppnám í Bretlandi 
vegna Brexit, leiðangurs sem þjóðin 
hefði betur aldrei lagt upp í, eins og 
henni ætti nú sjálfri að vera orðið 

ljóst. Gjörðir Donalds Trump Bandaríkjaforseta eru 
þess eðlis að þær krefjast andsvara svo að segja á degi 
hverjum þótt ýmsir séu farnir að fórna höndum í full-
kominni uppgjöf gagnvart hinum langdregna farsa 
í Hvíta húsinu. Skiljanlega kjósa samt ekki nær allir 
að setja sig inn í ólánið í breskum og bandarískum 
stjórnmálum og leita gleðinnar í fótboltanum á HM 
en fyllast margir depurð þegar liðið þeirra dettur úr 
keppni, en sýna þann dug að hrista hana af sér fyrir 
úrslitaleikinn.

Samt eru það hvorki pólitísku fréttirnar né íþrótta-
fréttirnar sem mestu máli hafa skipt undanfarið. 
Þær blikna einfaldlega í samanburði við fréttir af tólf 
drengjum og þjálfara þeirra sem í rúmar tvær vikur 
höfðust við í dimmum og köldum helli í Taílandi. 
Umheimurinn fylgdist með hættulegum björgun-
araðgerðum þar sem einn kafari lét lífið. Hann kom 
súrefniskútum til drengjanna en hugði ekki að eigin 
öryggi og fórnaði lífi sínu við hjálparstörf. Þau örlög 
hefðu auðveldlega getað beðið fleiri björgunarmanna. 
Svo fór þó ekki og bjarga tókst drengjunum og þjálfar-
anum. Því fagnar heimsbyggðin innilega.

Sagan af drengjunum í hellinum, þjálfara þeirra 
og björgunarmönnum er hetjusaga. Þar eru engir 
skúrkar, nema ef vera skyldi hin grimmu og eyðandi 
náttúruöfl. Alltof sjaldan sjáum við manneskjur sam-
einast í fórnfúsu starfi. Iðulega eru þær uppteknar við 
að berja hver á annarri og eyða gríðarlegri orku í þref 
og nöldur. Stundum er engu líkara en þær lifi í hroka-
fullri vissu um að þær séu ódauðlegar og telji því enga 
ástæðu til að nýta tímann betur en þær gera.

En svo eru dæmi um hið gagnstæða, eins og við 
höfum séð síðustu daga og vikur. Í Taílandi voru 
fórnfúsir einstaklingar tilbúnir að leggja allt á sig 
til að bjarga öðrum. Björgunarmenn, sem voru í 
kapphlaupi við dauðann, neituðu að gefast upp. Það 
var heldur enga uppgjöf að finna hjá drengjunum í 
hellinum og þjálfara þeirra. „Hvaðan ertu?“ spurðu 
máttfarnir drengirnir kafarann sem fann þá og þegar 
hann sagðist vera frá Englandi sögðu þeir hrifningar-
fullir: Vá! Upphrópun sem vakti hrifningu á Bret-
landseyjum. Í bréfum frá drengjunum sem komið var 
til foreldra þeirra sýndi sig að þeir kunna að forgangs-
raða á réttan hátt því þeir báðu um að fá að losna 
undan heimavinnu í skólanum. Svona strákar kunna 
sannarlega að bjarga sér í ömurlegum aðstæðum. Þess 
vegna kemur ekki á óvart að heyra að þeir séu bros-
andi á sjúkrahúsi en um leið nokkuð svangir. Vonandi 
mun þeim vel farnast í lífinu, það ætti að styrkja þá að 
góðar óskir heimsbyggðarinnar fylgja þeim.

Hetjur eru blessunarlega til, eins og við höfum orðið 
vitni að. Við hin göngum ekki auðveldlega í fótspor 
þeirra en getum þó endalaust dáðst að hugrekkinu 
sem var sýnt.

Hetjusaga

Þegar starfsstétt er sagt að nú þurfi framvegis 
að læra tveimur árum lengur í háskóla til að 
fá starfsleyfi er eðlilegt að stéttin geri kröfur 

um hærri laun. Nú hefur sú þróun orðið á undan-
förnum tveimur áratugum að búið er að meistara-
væða flestallar háskólamenntaðar kvennastéttir hins 
opinbera, sbr. kennara, hjúkrunarfræðinga og ljós-
mæður, án þess að kjörin hafi batnað til samræmis. 
Á síðasta áratug hafa aðilar vinnumarkaðarins svo 
komið sér saman um að hér þurfi að „skapast sátt“, 
og binda vonir við að hér verði haldið í einhvers 
konar SALEK-samkomulag – þar sem öll stéttarfélög 
semji um sams konar prósentuhækkanir. Það þýðir 
að núverandi misrétti á að innmúrast í kerfið, þar 
með talið kynbundið misrétti – þ.e.a.s. það að hefð-
bundnar karlastéttir, sbr. verkfræðingar, lögfræð-
ingar, prestar og læknar, eru með mun hærri laun en 
kvennastéttirnar.

Við erum nú í öldu femínískra byltinga, sbr. 
#metoo og #höfumhátt. Konur eru fullar af eldmóði 
og bera ekki lengur virðingu fyrir hefðbundinni 
stöðu sinni, hvort sem hún felst í að sætta sig við 
áreitni á vinnustað eða bera virðingu fyrir karllægu 
samkomulagi aðila vinnumarkaðarins. Hátt í þrjátíu 
ljósmæður hafa nú sagt upp störfum, margar deildir 
á spítölum landsins geta ekki haldið fullri virkni 
vegna skorts á hjúkrunarfræðingum og á næstunni 
horfum við fram á alvarlegan kennaraskort í skóla-
kerfinu.

Málið er ofureinfalt. Konur eru ekki tilbúnar til 
að sætta sig lengur við lægri laun fyrir að velja sér 
hefðbundið kvennastarf. Það þarf að setja upp nýtt 
líkan þar sem laun hverrar kvennastéttar eru miðuð 
við karlastétt með sambærilegar menntunarkröfur 
og álag annars staðar í kerfinu, auk vaktaálags þegar 
það á við. Það er ekki fyrr en að þessu loknu sem 
hægt er að skapa sátt á vinnumarkaði. Og á þessu 
þurfa samningsaðilar að átta sig strax nú því að börn 
koma þegar þau koma, hvort sem fæðingardeildirnar 
eru fullkvennaðar eða ekki. Öryggi þeirra og mæðra 
þeirra þarf að tryggja.

Byltingin er staðreynd

Þóra Kristín 
Þórsdóttir
forynja Kvenna-
hreyfingarinnar

HÁGÆÐA IÐNAÐARHURÐIR

Járnháls 2-4  |  414-8600  |  velaborg@velaborg.is

Taktleysi
Kjaradeila ljósmæðra við ríkið 
tók á sig sína verstu mynd í 
gær. Samningafundur fór fram 
í húsakynnum ríkissáttasemj-
ara og mætti hópur fólks þar 
fyrir utan til að sýna stéttinni 
samstöðu. Það eitt og sér getur 
verið ágætt. Öllu verra var 
þegar hópurinn tók upp á því 
að skella í smá víkingaklapp. 
Klappið jaðrar oft við að vera 
kjánalegt á kappleikjum og í 
þessu tilfelli var það alveg út 
úr kú. Formaður samninga-
nefndar ljósmæðra hefur 
sennilega prísað sig sæla yfir 
því að vera víðs fjarri þessum 
gjörningi.

Ísbjarnarleysi
Sem kunnugt er var leit gerð 
að hvítabirni á Melrakka-
sléttu fyrr í þessari viku. 
Þegar upp var staðið reyndist 
hinn meinti ísbjörn senni-
lega vera kind. Þetta er ekki 
í fyrsta skipti sem ísbjörn 
reynist ekki vera ísbjörn. Eitt 
sinn, skömmu eftir að raun-
verulegur björn hafði gengið 
á land og verið felldur, var 
tilkynnt um slíkt dýr á vappi. 
Hafði sá sem tilkynnti sann-
færst um að hér væri bjössi á 
ferðinni þegar kvikindið „reis 
upp á afturlappirnar“ og gekk 
á brott. Síðar kom í ljós að um 
tóman áburðarsekk var að 
ræða. Bregðist minni undir-
ritaðs ekki var tilkynnandi 
þingmaður. joli@frettabladid.is
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Hann vann stundum lengi fram 

eftir nema hann tæki vinnuna 

með sér heim. Á einni slíkri vakt 

þegar hann sat við vinnu sína 

í Efnahagsstofnun eftir lokun 

hringdi síminn, hann svaraði og 

þar var þá kona í öngum sínum, 

hún þurfti að láta hreinsa káp-

una sína fyrir morgundaginn og 

var búin að hringja í allar hinar 

efnalaugarnar.

Reykjavík – Þeir gátu verið 
skemmilegir kaffitímarnir í Fram-
kvæmdastofnun ríkisins í gamla 

daga. Þetta var á vinstristjórnarárunum 
1971-1974, Ólafur Jóhannesson var 
forsætisráðherra og Hannibal Valdi-
marsson og Lúðvík Jósepsson, gamlar 
kempur að vestan og austan, sátu með 
honum í ríkisstjórn ásamt öðrum. 
Morgunblaðið hafði allt á hornum sér 
og þá einnig þessa voðalegu stofnun við 
Rauðarárstíginn í Reykjavík sem annað-
ist m.a. áætlanagerð og hagskýrslugerð 
fyrir ríkisstjórnina. Þar var ég í tvígang 
sumarmaður á námsárum mínum í 
útlöndum eins og ég hafði áður verið í 
Seðlabankanum til að læra á reipin eins 
og enskir sjómenn myndu segja.

Þarna störfuðu margir ungir og vaskir 
hagfræðingar sem of langt yrði upp að 
telja hér og áttu eftir að verða hagstofu-
stjórar, ráðherrar, ráðuneytisstjórar 
o.fl. Reyndastur í hópnum og geislandi 
af glaðværð frá morgni til kvölds var 
Bjarni Bragi Jónsson. Ég vissi að hann 
var lífsglaður að lundarfari því eldri 
sonur hans, Jón Bragi Bjarnason, efna-
fræðingur og síðar prófessor, var vinur 
okkar Vilmundar bróður míns, glaðvær 
alvörumaður í góðum hlutföllum. Þeir 
feðgar, Bjarni Bragi og Jón Bragi, báru 
hvor af öðrum.

Hvernig var það nú aftur þetta lag 
eftir Schubert? átti Bjarni Bragi til 
að spyrja yfir eftirmiðdagskaffinu 
á Rauðarárstígnum og syngja síðan 
lagið. Svona eiga hagfræðingar að 
vera, hugsaði ég. Hann söng í Pólífón-
kórnum um langt árabil. Hann vann 
stundum lengi fram eftir nema hann 
tæki vinnuna með sér heim. Á einni 
slíkri vakt þegar hann sat við vinnu 

sína í Efnahagsstofnun eftir lokun 
hringdi síminn, hann svaraði og þar var 
þá kona í öngum sínum, hún þurfti að 
láta hreinsa kápuna sína fyrir morgun-
daginn og var búin að hringja í allar 
hinar efnalaugarnar.

Umbrot eftir 1960
Áður en ég kynntist honum fyrst í 
Framkvæmdastofnun ríkisins hafði 
Bjarni Bragi starfað í Framkvæmda-
banka Íslands með dr. Benjamín Eiríks-
syni, fyrsta íslenzka hagfræðingnum 
sem lauk doktorsprófi utan Þýzkalands, 
og í Efnahagsstofnun með Jónasi Haralz 
og hafði verið forstjóri hennar um 
skeið. Bjarni hafði stundað framhalds-
nám í hagfræði í Cambridge-háskóla 
á Englandi og starfað hjá Efnahags- og 
framfarastofnuninni (OCED) í París. 
Hann var eftir því víðsýnn og lagði 
margt gott og gagnlegt til þeirrar líflegu 
umræðu sem fram fór fyrir opnum 
tjöldum árin eftir myndun viðreisnar-
stjórnarinnar 1960. Umræðuefnið var 
frekari frívæðing efnahagslífsins og 
hugsanleg þátttaka Íslands í efnahags-
samvinnu Evrópuþjóða sem voru þá 
smám saman að rífa sig upp úr rústum 
heimsstyrjaldarinnar. Þarna voru lögð 
frumdrög að inngöngu Íslands í EFTA 
1970 og á Evrópska efnahagssvæðið 
(EES) 1994.

Bjarni Bragi tók strax 1962 að lýsa 
þeirri skoðun að bezta leiðin til að 
stýra fiskveiðum við Ísland og stuðla 
að heilbrigðu sambýli sjávarútvegs og 
annarra atvinnuvega væri með veiði-
gjaldi sem hann kallaði auðlindaskatt 
eins og þá tíðkaðist. Þetta voru þau ár 
þegar skattar þóttu eðlilegur fylgifiskur 
eða jafnvel forsenda nauðsynlegrar 

uppbyggingar eftir stríð, m.a. til að efla 
almannatryggingar og aðra innviði. 
Síðar var bent á að orðið „gjald“ á betur 
við hér en „skattur“ þar eð gjald er 
bein greiðsla fyrir veitta þjónustu, t.d. 
réttinn til að veiða lax eða þorsk, en 
skattur er greiddur óbeint fyrir opin-
bera þjónustu. Eigandi laxveiðiár eða 
leiguíbúðar leggur ekki skatt heldur 
gjald á gesti sína.

Bjarni Bragi flutti sögufrægt erindi 
um málið á 22. ársfundi norrænna hag-
fræðinga í Reykjavík 1975. Seðlabanki 
Íslands birti ritgerð hans um málið í 

Fjármálatíðindum bæði á dönsku og 
íslenzku síðar sama ár ásamt lofsam-
legum ummælum tveggja norrænna 
hagfræðinga, Norðmanns og Svía. 
Bjarni skildi að boðskap sem þennan 
flytur maður ekki einu sinni heldur 
aftur og aftur. Hann lét sitt ekki eftir 
liggja. Margir aðrir embættismenn og 
hagfræðingar utan stjórnsýslunnar 
tóku undir sjónarmið hans, sjónarmið 
sem yfirgnæfandi hluti (83%) kjósenda 
gerði að sínu sjónarmiði í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni 2012 með því að lýsa 
stuðningi við stjórnarskrárákvæði um 
auðlindir í þjóðareigu.

Rödd hans mun óma áfram
Að loknu verki í Framkvæmdastofnun 
flutti Bjarni Bragi starfsvettvang sinn í 
Seðlabankann þar sem hann var fyrst 
hagfræðingur bankans, síðan aðstoðar-
bankastjóri og loks hagfræðilegur ráðu-
nautur bankastjórnar. Seðlabankinn 
gerði sjónarmið Bjarna Braga og margra 
annarra hagfræðinga bankans í auð-
lindamálinu ekki að sínu sjónarmiði, 
a.m.k. ekki opinskátt, enda þótt vel 
útfært veiðigjald hefði gert bankanum 
auðveldara fyrir í viðureigninni við 
þráláta verðbólgu með því að styrkja 
ríkisfjármálin. Stöðugt verðlag er annað 
tveggja lögbundinna markmiða Seðla-
bankans; hitt er stöðugt fjármálakerfi. 
Seðlabankinn hefði náð betri árangri 
hefði hann fylgt ráðum Bjarna Braga 
Jónssonar í fiskveiðistjórnarmálinu.

Rödd Bjarna Braga mun óma áfram 
þótt hann sé nú fallinn frá næstum 
níræður að aldri. Við sem yngri erum 
kunnum mörg að meta stuðning hans 
við baráttuna fyrir hagkvæmara, betra 
og réttlátara efnahagslífi um landið.

Minning um Bjarna Braga

Þorvaldur  
Gylfason

Í DAG

Ertu til?
4G þjónusta í sérflokki Framtíðin er spennandi.

Öflugt samband
á ferðinni í sumar

4G háhraðanet Vodafone nær til helstu byggðakjarna og sumarhúsasvæða um 
land allt. Þú missir ekki af neinu í sumarhúsinu eða á ferðalögum innanlands.

Kynntu þér málið í næstu verslun, á vodafone.is eða hjá umboðsaðilum 
okkar um land allt.
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Opið bréf til borgarstjórans í 
Reykjavík og Umboðsmanns 
Alþingis.

Síðastliðinn vetur talaði borgar-
stjórinn um að vandi heimilislausra 
væri orðinn að samfélagsvanda. Að 

heimilisleysi sé risastórt samfélags-
legt verkefni og að allir þurfi að 
leggjast á eitt til þess að leysa þenn-
an vanda. Umboðsmaður Alþingis 
er að eigin frumkvæði að athuga 
húsnæðisvanda utangarðsfólks og 
hefur sent sveitarfélögum landsins 
erindi og óskað svara.

Hvað þýðir sú ranghugmynd að 
heimilisleysi sé risastórt samfélags-
legt verkefni? Hverjir eru heim-
ilislausir – eingöngu utangarðs-
fólk? Hverjir eru utangarðs? Í lögum 
stendur: „Húsnæðislaus er sá sem 
ekki hefur aðgang að hefðbundnu 
húsnæði, hann hefur ekki húsaskjól 
að staðaldri á sama stað og gistir þar 
sem kostur er hverja nótt, þar með 
talið í gistiskýli, á gistiheimili eða 
inni á öðru fólki. Þeir sem koma úr 
tímabundnu húsaskjóli, svo sem úr 
fangelsi eða úr vímuefnameðferð, 
eiga sögu um margháttaða hús-
næðis- og félagslega erfiðleika og 
eiga ekki tryggt húsaskjól einum til 
tveimur mánuðum áður en þeir fara 
úr hinu tímabundna húsnæði, eru 
taldir hér með.“

Hvaða verkefni getur fólkið í 
landinu unnið úti í samfélaginu og 
hverjir eiga að vinna það verkefni? 
Eiga þeir sem eru ekki heimilis-
lausir að aðstoða heimilislausa til 
að eignast heimili? Hvernig? Eiga 
heimilislausir sjálfir að útvega 

sér húsnæði peningalausir, utan-
garðs, með fíknivanda, í fangelsi, 
með langa áfallasögu og alls konar 
annan vanda? Hvernig? Til hvers er 
velferðarkerfið? Til hvers er félags-
lega kerfið? Til hvers starfa ótal 
einstaklingar á fullum launum og 
ýmsum fríðindum hjá borginni 
sem eiga að þjónusta heimilislausa? 
Á nú almenningur að starfa líka að 
sama málefni án launa, án tengsla 
við heimilislausa, án þekkingar á 
vanda þeirra, án fagþekkingar og 
meðferðarþekkingar?

Af hverju beinir borgarstjórinn 
ekki sínum áhrifum og skyldu að 
þeim starfsmönnum sem ráðnir 
eru og sem er gert hátt undir höfði 
vegna þekkingar og menntunar 
sinnar til að aðstoða og þjónusta 
heimilislausa?

Af hverju beinir Umboðsmaður 
Alþingis ekki áhrifum sínum og 
skyldu að borgarstjóranum og 
sveitarfélögum landsins með þeim 
tilmælum að taka á heimilisvanda í 
landinu? Af hverju er Umboðsmað-
ur Alþingis ekki með skýra mynd á 
hvaða hóp einstaklinga hann á við í 
athugun sinni? Á hann við rónana 
á Austurvelli, á hann við ungt fólk 
sem býr heima og getur ekki stofnað 
eigið heimili og þá sérstaklega þá 
sem foreldrarnir henda út á götu, á 
hann við einstæða foreldra og hjón 

sem ná ekki endum saman og geta 
ekki búið börnum sínum eðlilegt 
heimili, á hann við þá sem lenda í 
slysum og missa vinnu og húsnæði 
sitt, á hann við þá sem veikjast og 
missa vinnu og húsnæði sitt, á hann 
við einstaklingana í Laugardalnum, 
á hann við einstaklingana í Víði-
nesi, á hann við einstaklingana sem 
koma á kaffistofu Samhjálpar og 
nýta sér víðtækari þjónustu þeirra 
og annara meðferðarstofnana? 
Hverjir eru utangarðs og hverjir eru 

heimilislausir?
Merkilegt orðalag „freistnivandi“ 

hjá borgarstjóranum í viðtali sl. 
vetur. Eru alþingismenn ekki sífellt 
að freistast til að borga sér hærri 
laun og þar með viðhalda þeirri 
fátækt sem komin er á og skapa 
enn meiri fátækt? Ef ríkið myndi 
fara eftir lagagreinum þeim sem 
Umboðsmaður Alþingis nefnir í 
bréfi sínu til sveitarfélaganna um 
lagalega skyldu þeirra til að sjá til 
þess að einstaklingar og fjölskyldur 
lendi ekki í þeirri stöðu að verða 
heimilislaus – þá væru einstakling-
arnir í samfélaginu ekki með þenn-
an umrædda freistnivanda!

Af hverju eru fjölskyldur ein-
staklinga sem lenda í kerfisvand-
anum örvæntingarfullar að mati 
borgarstjórans? Getur það verið af 
því að fólki í sjálfsvígshugleiðingum 
er vísað frá geðdeildinni? Kannski 
af því að of fá varanleg úrræði bíða 
einstaklinga sem afplána og að þeim 
hefur ekki verið hjálpað að takast á 
við upprunalegan vanda sinn? Eða 
kannski af því að barnavernd er ein-
göngu með úrræði ef skólakerfið til-
kynnir foreldra en ekki öfugt?

Hvort eru einstaklingar sem eru 
í húsnæðisvanda á verri stað eða sá 
sem hefur valdið til að leysa hús-
næðisvanda þeirra og er lagalega 
skyldugur til þess?

Málefni heimilislausra í Reykjavík

Samtök ferðaþjónustunnar 
fagna nýútkominni skýrslu um 
færniþörf á vinnumarkaði en 

Ísland hefur lengi verið eftirbátur 
Evrópuríkja þegar kemur að því að 
leggja mat á hæfni- og menntunar-
þörf á vinnumarkaði til skemmri 
og lengri tíma. Skýrslan var unnin 
af sérfræðingahópi fulltrúa frá SA, 
ASÍ, Hagstofu Íslands og Vinnu-
málastofnun. Sérfræðingahópurinn 
leggur til að tekið verði upp spáferli 
um færniþróun á vinnumarkaði hér 
á landi og að horft verði til reynslu 
nágrannaþjóða í þeim efnum.

Markmið færnispár
Hver er svo tilgangurinn með færni-

spám? Í skýrslunni segir að mark-
miðið með þeim sé að aðstoða þá 
sem koma að ákvarðanatöku um 
menntun og þjálfun, auk lykilhags-
munaaðila á vinnumarkaði, og 
einstaklinga til að taka upplýstar 
ákvarðanir um menntun og færni 
en þannig megi stuðla að betra og 
skilvirkara atvinnulífi og auka sam-
keppnishæfni Íslands. Óhætt er 
að segja að færni (hæfni) sé mikil-
vægur innviður í efnahagslífinu og 
ákvarðanir varðandi færni einstakl-
inga hafi því mikil áhrif á velmegun 
til framtíðar.

Skýrslan er jafnframt mikilvægt 
skref í því að opna augu okkar fyrir 
því að einblína ekki um of á form-
lega menntun starfsmanna, heldur 
að menntunin og færnin henti 
atvinnulífinu og þeim störfum sem 
eru á vinnumarkaði. Frá hruni hefur 
sú þróun orðið að vaxandi mis-
ræmi er milli menntunar og starfa 
á vinnumarkaði. Þetta leiðir til þess 
að einstaklingar ráða sig í störf sem 
þeir eru annaðhvort of færir í eða 
störf sem krefjast færni sem þá 

skortir. Staða háskólamenntaðra 
á vinnumarkaði hefur versnað 
undanfarin ár en hér á landi er fjöl-
breytt framboð af háskólamenntun. 
Tegund háskólamenntunar er þó 
ekki endilega í samræmi við þau 
störf sem verða til á vinnumarkaði 
hér á landi.

Fjárfestum í hæfni
Gríðarlegur vöxtur hefur orðið í 
ferðaþjónustu á undandförnum 
árum en árið 2016 gaf Stjórnstöð 
ferðamála með aðkomu Samtaka 
ferðaþjónustunnar út skýrsluna 
„Fjárfestum í hæfni starfsmanna“ 
með tillögum um mannafla, hæfni 
og gæði í ferðaþjónustu. Helstu til-
lögur skýrslunnar snérust um að 
menntun og þjálfun í ferðaþjónustu 
yrði markvissari og miðaði að þörf-
um ferðaþjónustunnar. Jafnframt 
var lögð áhersla á mikilvægi þrepa-
skipts starfsnáms í ferðaþjónustu 
ásamt því að ferðaþjónustan yrði 
arðsöm atvinnugrein sem nyti virð-
ingar og að eftirsótt yrði að starfa 
innan hennar. Í skýrslunni er lögð 

áhersla á að kortleggja betur störf í 
ferðaþjónustu og að lagt verði mat 
á hæfniþörf innan ferðaþjónust-
unnar til næstu ára og áratuga við 
stefnumótun í atvinnu- og mennta-
málum.

Ný nálgun með Hæfnisetri 
ferðaþjónustunnar
Til að sinna því verkefni var Hæfni-
setur ferðaþjónustunnar sett á 
laggirnar. Hæfnisetur ferðaþjón-
ustunnar er samstarfsverkefni aðila 
vinnumarkaðarins, fræðsluaðila og 
stjórnvalda um heildstæðar lausnir 
og úrbætur til að auka hæfni í ferða-
þjónustu á Íslandi á forsendum 
greinarinnar. Setrið er vistað hjá 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. 
sem er í eigu aðila vinnumarkaðar-
ins.

Starfsemi Hæfnisetursins hefur 
verið tryggð næstu þrjú árin, en 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið leggur rúmlega 50 m.kr. 
árlega til verkefnisins. Fyrsta starfs-
ár Hæfniseturs ferðaþjónustunnar 
er afstaðið. Óhætt er að fullyrða að 

í heildina gangi verkefnið vel og að 
það veki verðskuldaða athygli fyrir 
nýja nálgun í þessari ört vaxandi 
atvinnugrein og að hugsanlega geti 
það orðið öðrum atvinnugreinum 
til eftirbreytni, m.a. til eflingar á 
þrepaskiptu starfsnámi í landinu. 
Hægt er að kynna sér starfsemi 
Hæfnisetursins nánar á vefsíðunni 
hæfni.is.

Hugað að hæfni í ferðaþjónustu

Í Berufirði hefur verið rekið lax-
eldi á vegum Fiskeldis Aust-
fjarða í meirihlutaeigu norskra 

eldis risa. Samkvæmt upplýsingum 
frá Matvælastofnun var þar 1,1 
milljón laxa í tíu opnum sjókvíum. 
Álitið er að hrygningarstofn villtra 
laxa sé um 100 þúsund fiskar á 
Íslandi. Eldis fiskarnir í Berufirði 
eru frjóir og af norskum stofni. 
Bannað er í Noregi að nýta fram-
andi stofna í eldi.

En Fiskeldi Austfjarða hefur enga 

heimild í leyfum í þessu eldi fyrir 
laxi af norskum uppruna. Það er 
klárt lögbrot og sambærilegt við 
að kúabændur færu að flytja inn 
norska erfðavísa án leyfis til að 
nýta í ræktun íslenskra kúa – og 
látið átölulaust. Sömuleiðis hefur 
Fiskeldi Austfjarða enga heimild 
í leyfum til að losa fosfór í sjóinn 
sem er uppistaðan í mengandi 
úrgangi frá eldinu. Þá hefur þessi 
eldisiðja aldrei farið í umhverfis-
mat. Hvernig er hægt að taka mark 
á opinberum eftirlitsstofnunum 
sem láta þetta allt viðgangast eða er 
verið að hygla eldisiðjunni umfram 
aðra?

Laxeldið í Berufirði hefur orðið 
fyrir alvarlegum áföllum. Í des-
ember gekk bálviðri yfir Austfirði 
með kuldatíð í kjölfarið og lagðist 
hart á eldið. Samkvæmt lýsingum 
Matvælastofnunar þá losnaði um 
festingar í einni kví, 285 tonn af 

laxi sýktust og var slátrað og voru 
urðuð að stærstum hluta á landi.

Nú hefur það gerst eftir hvass-
viðri, sem gekk yfir Austfirði um 
miðjan júní, að stórar laxatorfur 
sáust á stökki í Hvítárvík 21. júní 
og aftur í Fossárvík 29. júní, en 
báðir staðir eru skammt innan 
við eldiskvíarnar í Svarthamars-
vík í Berufirði. Reynslan staðfestir 
að eldis fyrirtækin tilkynna ekki 
um slysasleppingar fyrr en þær 
eru öllum ljósar seint og um síðir. 
Laxa torfur við strendur Berufjarðar 
hljóta að beina augum að eldiskví-
unum og slysasleppingum þaðan. 
Þetta hefur verið tilkynnt Fiskistofu, 
en óhægt er um vik með eftiráeftir-
lit, þegar strokufiskur hefur dreift 
sér um allan sjó.

Það er því sjálfsögð krafa, til að 
tryggja eftirlit eins og frekast má, 
að eftirlitsfólk verði ráðið til Fiski-
stofu í full störf á allar eldisstöðvar 

á kostnað eldisiðjunnar, svo grípa 
megi strax til ráðstafana, þegar 
fiskur sleppur, til að lágmarka 
tjónið á lífríkinu og villtum laxa-
stofnum með sjúkdómasmiti og 
erfðablöndun.

Alls staðar í veröldinni, þar sem 
laxeldi fer fram í opnum sjókvíum, 
sleppur fiskur. Það hefur reynslan 
líka staðfest hér á landi. Þess vegna 
vekur furðu hjá fagfólki á alþjóða-
vettvangi, að íslensk stjórnvöld 
skuli leyfa opnar sjókvíar með 
frjóum fiski af framandi stofni í 
nýju fiskeldi í stað þess að allt eldi 
fari í lokuð kerfi með geldfiski. Á 
það stefna nágrannaþjóðir okkar 
í ljósi dýrkeyptrar reynslu. Ætla 
Íslendingar að sætta sig við úrelta 
tækni í fiskeldi með óafturkræfum 
skaða fyrir lífríkið og fórna villtum 
laxastofnum? En norskir eldisrisar 
sitja á íslenska fjósbitanum og brosa 
breitt.

Laxeldi án heimilda

Frá hruni hefur sú þróun 

orðið að vaxandi misræmi 

er milli menntunar og starfa 

á vinnumarkaði. Þetta leiðir 

til þess að einstaklingar ráða 

sig í störf sem þeir eru annað-

hvort of færir í eða störf sem 

krefjast færni sem þá skortir.

Júlíus  
Þórðarson

Garðar S.  
Ottesen
stjórn Kær-
leikssam-
takanna

Sigurlaug 
Guðný  
Ingólfsdóttir

Af hverju beinir borgar-

stjórinn ekki sínum áhrifum 

og skyldu að þeim starfs-

mönnum sem ráðnir eru og 

sem er gert hátt undir höfði 

vegna þekkingar og mennt-

unar sinnar til að aðstoða og 

þjónusta heimilislausa?

María  
Guðmundsdóttir
fræðslustjóri 
Samtaka ferða-
þjónustunnar 
og formaður 
stýrihóps Hæfni-
seturs ferða-
þjónustunnar

Gunnlaugur 
Stefánsson
formaður Veiði-
félags Breiðdæla

Alls staðar í veröldinni, þar 

sem laxeldi fer fram í opnum 

sjókvíum, sleppur fiskur. 

Það hefur reynslan líka stað-

fest hér á landi. Þess vegna 

vekur furðu hjá fagfólki á 

alþjóðavettvangi, að íslensk 

stjórnvöld skuli leyfa opnar 

sjókvíar með frjóum fiski af 

framandi stofni í nýju fisk-

eldi í stað þess að allt eldi fari 

í lokuð kerfi með geldfiski. 

Á það stefna nágrannaþjóðir 

okkar í ljósi dýrkeyptrar 

reynslu.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 15. júlí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

VIÐ EIGUM BÓK FYRIR ÞIG! 

Valerian (safnbók 2)
VILDARVERÐ: 4.999.-
Verð: 6.399.-

Löggubær
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð: 3.699.-

Geisli Bíldudal
VILDARVERÐ: 3.599.-
Verð: 4.499.-

Landnámssögur 
við þjóðveginn
VILDARVERÐ: 3.999.-
Verð: 4.999.-

Vegahandbókin
VILDARVERÐ: 4.299.-
Verð: 4.999.-

Hvert andartak enn á lífi
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð:3.999.-

Lífið heldur áfram
VILDARVERÐ: 3.299.- 
Verð: 3.999.-

Refurinn
VILDARVERÐ: 2.399.-
Verð: 2.999.-

Uglan drepur bara 
á nóttunni
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð:3.999.-

Katrín mikla
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð:3.999.-

Sumar í Litla bakaríinu 
við Strandgötu
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð:3.999.-

Mínus átján gráður
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð:3.999.



Valur vann frækinn sigur á Rosenborg í Meistaradeild Evrópu 

Valur hafði betur með einu marki gegn engu þegar liðið mætti Rosenborg í fyrri leik liðanna í fyrstu umferð í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í 
knattspyrnu karla á Origo-vellinum í gærkvöldi. Það var Eiður Aron Sigurbjörnsson sem skoraði sigurmark Vals í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN 

Stjarna dagsins á
HM 2018

Mario Mandzukic var réttur maður 
á réttum stað í upphafi seinni hluta 
framlengingarinnar þegar hann 
skoraði sigurmark Króatíu sem  
lagði England að velli í undanúr-
slitum Heimsmeistaramótsins í 
knattspyrnu karla í gærkvöldi. 
Mandzukic var vel 
vakandi þegar 
boltinn hrökk til 
hans og kláraði 
færið af stakri 
prýði. Þetta 
var annað 
mark hans 
í mótinu, 
en 33. 
lands-
liðs-
markið 
hans i 88. 
lands-
leiknum. 
Mandzu-
kic sá til þess að Króatía 
leikur til úrslita á heimsmeist-
aramóti í fyrsta skipti í sögunni, 
en besti árangur liðsins var 
bronsverðlaun á mótinu sem 
haldið var í Frakklandi árið 1998. 
Andstæðingar Króatíu í úrslita-
leiknum verða einmitt Frakkar. 

HM 2018 í Rússlandi, undanúrslit 
 
Króatía - England 2-1 
0-1 Kieran Trippier (5.), 1-1 Ivan Perisic (68.), 
2-1 Mario Mandzukic (109.).   
 
Króatía og Frakkland mætast í úrslitaleik HM 
á sunnudaginn. England og Belgía mætast í 
leiknum um þriðja sætið á laugardaginn.

KR - HK/Víkingur 1-3 
1-0 Katrín Ómarsdóttir (9.), 1-1 Hildur Anton-
sdóttir (11.),  1-2 Margrét Sif Magnúsdóttir 
(56.), 1-3 Margrét Sif Magnúsdóttir (57.). 

Pepsi-deild kvenna

Valur - Rosenborg 1-0 
1-0 Eiður Aron Sigurbjörnsson (84.). 

Evrópudeildin 
fer af stað í dag
FÓTBOLTI Þrjú íslensk lið verða í eld-
línunni í 1. umferð forkeppni Evr-
ópudeildarinnar í dag.

Klukkan 16.00 verður flautað til 
leiks hjá FH og finnska liðinu Lahti. 
Leikið er ytra. Lahti endaði í 4. sæti 
finnsku úrvalsdeildarinnar á síðasta 
tímabili. Þetta er í þriðja sinn sem 
liðið tekur þátt í forkeppni Evrópu-
deildarinnar.

Í Eyjum mætast ÍBV og norska 
liðið Sarpsborg 08. Þetta er fyrsti 
Evrópuleikur Eyjamanna síðan 
2013. Sarpsborg endaði í 3. sæti 
norsku úrvalsdeildarinnar á síðasta 
tímabili sem er besti árangur í sögu 
félagsins. Leikurinn í dag er fyrsti 
Evrópuleikur Sarpsborg.

Þá tekur Stjarnan á móti Nõmme 
Kalju frá Eistlandi á Samsung-vell-
inum. Nõmme Kalju endaði í 3. 
sæti eistnesku úrvalsdeildarinnar 
á síðasta tímabili. Nõmme Kalju 
hefur gengið allt í haginn á þessu 
tímabili; er taplaust á toppi eist-
nesku deildarinnar eftir 18 umferðir 
og hefur skorað 68 mörk, eða tæp 
fjögur mörk að meðaltali í leik. - iþs

FÓTBOLTI Brotthvarf Cristiano 
Ronaldo frá Real Madrid skilur eftir 
risastórt skarð í leikmannahóp 
spænska stórveldisins. Níu ára dvöl 
Ronaldo í höfuðborg Spánar lauk á 
dögunum þar sem hann vann alls 
fimmtán titla.

Það er ljóst að Florentino Pérez 
og stjórn Real Madrid einfaldlega 
verða að finna aðra stórstjörnu til 
að fylla í skarð Ronaldo.

Hann er einn besti leikmaður sem 
hefur leikið fyrir félagið, eins og töl-
fræðin leiðir í ljós.

Skoraði Ronaldo 450 mörk í 438 
leikjum í hvítri treyju Real eða 1,03 
mark að meðaltali í leik og er erfitt 
að sjá nokkurn mann toppa það.

Næstur á þessum lista er goð-
s ö g n - in Raul sem skoraði 

323 mörk á sextán ára ferli sínum.
Pérez hefur haft hægt um sig 

undanfarin ár en fjögur ár eru 
síðan liðið keypti síðast stórstjörnu, 
James Rodriguez.

Þar áður fannst Pérez ekki leiðin-
legt að kaupa stærstu stjörnur 
heimsins. Stuðningsmenn Real 
Madrid voru orðnir vanir að fá nýjar 
stjörnur árlega líkt og Gareth Bale, 
Kaka, Cristiano Ronaldo ásamt leik-
mönnum eins og Luís Figo, Zinedine 
Zidane, Ronaldo og David Beckham 
í upphafi stjórnartíðar Pérez.

Nokkrir sem koma til greina
Óvíst er um framhaldið hjá Bale og 
Benzema í Madrídarborg og gæti 
Julen Lopetegui, nýráðinn þjálfari 
liðsins, því þurft að kaupa inn nýja 

sóknarlínu í heild sinni. Hann ætti 
að fá úr nokkuð djúpum vösum að 
ráðstafa í nýja leikmenn og kæmi 
ekki á óvart ef hann fengi inn jafn-
vel þrjá sóknarsinnaða leikmenn.

Eden Hazard var strax orðaður 
við Real Madrid þegar í ljós kom að 
Ronaldo væri á förum frá Madrídar-
borg en það er orðrómur sem hefur 
tekið sig reglulega upp undanfarin 
fimm ár. Hinn 27 ára gamli Hazard 
lét hafa eftir sér í viðtali að hann líkt 
og alla aðra dreymdi um að leika 
fyrir Real Madrid einn daginn.

Liðsfélagarnir Neymar og Kylian 
Mbappe hjá PSG hafa báðir verið 
orðaðir við Real Madrid undan-
farið ár. Neymar hefur daðrað við 
Real Madrid og er líklegra að hann 
stökkvi á tækifærið til að snúa aftur 

til Spánar en Mbappe er eflaust 
ósnertanlegur í Parísarborg.

Það verður erfitt að krækja í 
markahrókana tvo sem leika á Eng-
landi, Harry Kane og Mohamed 
Salah, sem eru báðir nýlega búnir 
að skrifa undir nýja samninga hjá 
félögum sínum. 

Mestar líkur eru á að félagið geti 
sótt Robert Lewandowski, pólska 
framherjann frá Bayern München, 
en hann hefur lýst yfir að hann vilji 
yfirgefa félagið. Hann ætti að geta 
skorað nóg af mörkum á Spáni ef 
þjónustan er fyrir hendi en það 
dugar líklega ekki til, sérstaklega ef 
Bale heldur heim til Englands. 
kristinnpall@frettabladid.is

Real leitar að arftaka Ronaldo
Forráðamenn Real Madrid þurfa að fylla í stórt skarð sem Cristiano Ronaldo skildi eftir við félagsskiptin til 
Juventus. Félagið hefur ekki keypt stórstjörnu í heimsklassa í fjögur ár en þarf líklegast að ná í 2-3 í sumar.

Kylian Mbappé
Félag: PSG
Ólíklegt

Mohamed 
Salah
Félag: Liverpool
Ólíklegt

Eden Hazard
Félag: Chelsea 
Líklegt

Neymar 
Félag: PSG
Líklegt

Robert  
Lewandowski
Félag: Bayern München
Líklegt

Harry Kane 
Félag: Tottenham
Ólíklegt

Forkeppni Meistaradeildarinnar
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Uppgjör á fyrri umferð 
Pepsi-deildar karla
Fyrri umferð Pepsi-deildar karla er lokið en öll tólf lið deildarinnar hafa leikið 
að minnsta kosti 11 leiki. Fréttablaðið fer hér á síðunni yfir fyrri hlutann; hverjir 
hafa staðið sig best og hverjir hafa valdið vonbrigðum. Af nógu er að taka.

Besti  
leikmaður

Besti ungi 
leikmaður

Mestu  
vonbrigðin

Besti  
þjálfarinn

Bestu  
kaupin

Gunnleifur  
Gunnleifsson  

Jonathan 
Hendrickx 

Eiður Aron 
Sigurbjörnsson 

Damir  
Muminovic 

 Þórarinn Ingi 
Valdimarsson

Brandur  
Olsen 

Baldur  
Sigurðsson 

Gísli  
Eyjólfsson 

Steven  
Lennon 

Patrick  
Pedersen 

Hilmar Árni  
Halldórsson 

FÓTBOLTI Þegar fyrri hluti Pepsi-
deildar karla er að baki lítur allt út 
fyrir að baráttan um Íslandsmeist-
aratitilinn standi á milli Stjörnunn-
ar og Vals sem eru jöfn að stigum á 
toppi deildarinnar. Bæði liðin fóru 
frekar hægt af stað en hafa verið á 
góðu skriði að undanförnu. Stjarnan 
hefur unnið sex leiki í röð og Valur 
sex af síðustu sjö.

Öfugt við Stjörnuna og Val byrj-
aði Breiðablik tímabilið af miklum 
krafti og vann fyrstu þrjá leiki sína. 
Blikar hafa hins vegar aðeins unnið 
tvo af síðustu átta leikjum sínum. 
Liðið er með bestu vörn deildar-

innar, hefur aðeins fengið á sig sex 
mörk og haldið sex sinnum hreinu, 
en gengur illa að skora. Breiðablik 
er með 19 stig, líkt og FH sem hefur 
ekki náð almennilegu flugi.

Grindvíkingar hafa tapað þremur 
af síðustu fjórum leikjum sínum en 
geta vel við sína stöðu unað. Grinda-
víkurvörnin er betri en í fyrra en 
sóknin bitlaus. Botnlið Keflavíkur er 
eina liðið sem hefur skorað minna 
en Grindavík.

Víkingar byrjuðu vel, tóku svo 
skarpa dýfu en eru komnir upp 
í 6. sætið eftir þrjá sigra í síðustu 
fjórum leikjum. Víkingur er með 

15 stig, einu stigi meira en KR sem 
hefur valdið miklum vonbrigðum 
og aðeins unnið þrjá af 11 leikjum 
sínum og bara einn heimaleik.

Stigasöfnun KA hefur verið heldur 
rýr. Liðið er með 12 stig, líkt og ÍBV 
og Fjölnir. Eyjamenn unnu ekki í 
fyrstu fimm umferðunum en eftir 
að þeir þéttu vörnina og skiptu um 
markvörð hefur stigunum fjölgað.

Nýliðar Fylkis og Keflavíkur 
verma botnsætin. Keflvíkingar hafa 
ekki unnið leik, eru aðeins með þrjú 
stig og fátt getur komið í veg fyrir að 
þeir leiki í Inkasso-deildinni á næsta 
tímabili. ingvithor@frettabladid.is

Úrvalslið fyrri umferðar Pepsi-deildar

VIÐ SJÁUM UM BRÚÐKAUPIÐ
ÞÚ ÞARFT BARA AÐ SEGJA JÁ!

Við leigjum og seljum
Tjöld, borð og stóla, uppblásna sófa, hljóðkerfi, ljósakerfi, 

skjávarpa og sýningartjöld, confetti sprengjur.

Sláðu á þráðinn ef eitthvað af þessu er að vefjast fyrir þér. 
Það eina sem þú þarft að gera er að skemmta þér.

www.exton.is

EXTON AKUREYRI 
S: 575-4660 
AKUREYRI@EXTON.IS

EXTON REYKJAVÍK 
S: 575-4600 
EXTON@EXTON.IS

s. 511 1100 | www.rymi.is

gRafmagnstRaRafafmfmamagagngnsns akkarsttjajaakkkkkarar
Kynningarverð:KyKyynnnnnininngaa ðgararvrveveerrðð:

82.897 kr.  m/v282882.2.8.8989797 krkr.r. m/m/v/vvskksk

gæði... ending… ánægja. 

skoðaðu úrvalið á Weber.is

1.  Jonathan 
Hendrickx 
Breiðablik

2.  Brandur 
Olsen 
FH

3.  Þórarinn 
Ingi 
Valdi-
marsson 
Stjarnan

1.  Geoffrey Castillion FH
2.  Jeppe Hansen Keflavík
3.  Óskar Örn 

Hauks-
son KR

1.  Óli Stefán 
Flóventsson 
Grindavík

2.  Rúnar Páll 
Sigmundsson 
Stjarnan

3.  Ágúst Gylfason 
Breiðablik

1.  Hilmar Árni 
Halldórsson 
Stjarnan

2.  Steven  
Lennon 
FH

3.  Gísli  
Eyjólfsson 
Breiðablik

1.  Ásgeir 
Sigurgeirsson 
KA

2.  Willum Þór 
Willumsson 
Breiðablik

3.  Alex Þór  
Hauksson 
Stjarnan

PEPSI  
DEILDIN
2018

intellecta.is
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KYNNINGARBLAÐ

Karlmennska og staðl-
aðar hugmyndir eru við-
fangsefni hönnuðarins 
Neil Patrick Grotzinger. 
Nýjasta herralína hans er 
þar engin undantekning.
 ➛4
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Hér klæðist Gunnar Ingi buxum og frakka úr Zöru og Yeezy Boost 350 Blue Tint skóm úr Húrra Reykjavík. Hliðartaskan er frá Gucci. MYND/ANTON BRINK

Í leit að nýjum 
ævintýrum
Skórnir skipta Gunnar Inga 
Harðarson miklu máli þegar 
kemur að útlitinu.  ➛2

SMÁRALIND

 

ENN MEIRI LÆKKUN!

ALLAR ÚTSÖLUVÖRUR Á 

50-60% AFSLÆTTI

HAUST-
VÖRURNAR
ERU KOMNAR



Tískuáhuginn hefur lengi verið 
til staðar hjá Gunnari Inga 
Harðarsyni körfuboltamanni 

og þá sérstaklega áhuginn á skóm, 
sem með árunum hafa orðið sífellt 
mikilvægari og stærri hluti af heild-
arútlitinu hjá honum. „Mér finnst 
ungir karlmenn vera meira með-
vitaðir um það í hverju þeir eru 
og hvaðan fötin koma. Samfélags-
miðlar og aukinn áhugi á tísku yfir 
höfuð hefur aukist og hefur bara 
jákvæð áhrif. Síðan finnst mér hinn 
svokallaði „shoe game“ hérlendis 
hafa þróast gríðarlega vel, þú sérð 
varla unga karlmenn illa skóaða 
lengur.“

Hann lýsir fatastíl sínum sem 
fjölbreyttum og þægilegum. „Ég 
geng mikið í íþróttafötum, sér-
staklega yfir körfuboltatímabilið, 
þar sem ég eyði mestum tíma í 
íþróttahúsinu. Hins vegar finnst 
mér fátt skemmtilegra en að klæða 
mig upp á með fínum skyrtum og 
jakkafötum.“

Innblástur kemur víða
Gunnar Ingi er 21 árs, fæddur 
og uppalinn í Reykjavík og bý í 
Laugardalnum. „Ég kom heim úr 
háskólanámi frá Bandaríkjunum 
fyrr í vetur og starfaði eftir heim-
komuna sem stuðningsfulltrúi í 
Grandaskóla ásamt því að spila 
körfubolta fyrir Val. Helstu áhuga-
mál mín eru íþróttir, skór, tónlist 
og ferðalög þar sem ég er alltaf að 
leita að nýjum ævintýrum.“

Hann segist ekki eiga sér neinar 
sérstakar tískufyrirmyndir þótt 
hann sæki vissulega innblástur 
frá hinum og þessum á samfélags-
miðlunum. „Ég fylgist með nýjum 
straumum úr tískuheiminum og 
bara hvað er heitt hverju sinni. Svo 
hefur Davíð Einarsson í Herra-
garðinum verið mjög duglegur að 
aðstoða mig við rétt val á fötum.“

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Ég hef alltaf verið mjög hrifinn af 

svörtu, gráu og hvítu en mér finnst 
líka mjög gaman að poppa „lúkkið“ 
aðeins upp með einhverri rosalega 
bjartri flík.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Í Herragarðinum og Húrra 

Reykjavík hér heima en ég reyni að 
kaupa íþróttaföt eingöngu í Banda-
ríkjunum. Síðan pantar maður af 
og til eitthvað af netinu og þá er 
það voða misjafnt hvaðan.

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Það koma flíkur upp í hugann 
sem ég myndi alls ekki kaupa núna 
í dag en voru á þeim tíma kannski 
mjög svalar.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn þá?

Ég á Jordan 4 skó sem verða alltaf 
klassískir og ég hef átt þá í langan 
tíma.

Áttu þér eina uppáhaldsflík?
Uppáhaldsflíkin mín er Dranga-

jökull-úlpan frá 66°Norður og 
miðað við veðrið núna kemur hún 
sér einkar vel allt árið.

Bestu og verstu fatakaupin?
Ég hugsa að bestu kaup mín hafi 

verið Sand-frakki sem ég keypti í 
Herragarðinum. Hann er geggjaður 
og passar við svo margt. Flestar 
flíkur sem renna aldrei úr tísku eru 
yfirleitt bestu kaupin. Mín verstu 
kaup eru örugglega einhverjir 
jakkar sem hafa verið pantaðir á 
netinu og hafa verið lítið sem ekk-
ert notaðir.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Það held ég ekki. Tíska er orðinn 
svo stór hluti af samfélagi okkar 
í dag að ég held að margir séu 
duglegir að kaupa sér nýjar flottar 
flíkur.

Notar þú fylgihluti?
Voðalega lítið. Ég nota þó yfirleitt 

alltaf úr og sólgleraugu þegar við á. 
Síðan á ég eina mjög fína hliðar-
tösku sem ég nota stundum.

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Buxurnar eru frá 66°Norður. Peysan er Nike Tech Fleece og skórnir Nike Epic React. MYNDIR/ANTON BRINK

Hér klæðist Gunnar Ingi Libertine-buxum sem hann keypti í Húrra Reykjavík. 
Stenströms-skyrtuna og Sand-frakkann keypti hann í Herragarðinum. 

Hins vegar finnst 
mér fátt skemmti-

legra en að klæða mig 
upp á með fínum skyrt-
um og jakkafötum.

Framhald af forsíðu ➛

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

ÚTASLAN Í FULLUM GANGI

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

Við erum á Facebook

Str. 36-52 

FLOTT ÚTSALA 

af

Buxum
Kjólum
Toppum
Bolum
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Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

MEIRI VERÐLÆKKUN
40-60% afsláttur

Dranella útivistarjakki 
verð 25.980
nú 12.998

Dranella kjóll 
verð 16.980
nú 10.188

Mos Mosh gallabuxur 
verð 22.980
nú 13.788

Dranella kjóll 
verð 11.980
nú 7.188

Dranella blússa 
verð 10.980
nú 6.588

Dranella buxur
verð 16.980
nú 10.188

Einnig til í ljósbláu



Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Bandaríski fatahönnuðurinn 
og myndlistarmaðurinn Neil 
Patrick Grotzinger sýndi nýj-

ustu herralínu sína á tískuvikunni 
í New York. Í hönnun sinni veltir 
Grotzinger gjarnan upp spurn-
ingum um hvað það þýðir að líta 
út eða haga sér eins og karlmaður. 
Staðlaðar hugmyndir um karl-
mennsku hafi litað hversdagslífið 
þar sem hann ólst upp, í úthverfi 

í miðríkjum Bandaríkjanna og 
í vinnu sinni brýtur hann niður 
þær hugmyndir. Sjálfur lýsir hann 
hönnun sinni sem „masculine 
effeminacy“ sem gæti útlagst sem 
„karlmannlegur kvenleiki“.

Grotzinger lauk námi í fata-
hönnun 2014 frá Pratt. Að námi 
loknu starfaði hann hjá Marc 
Jacobs, Prabal Gurung og Diane 
Von Furstenberg, aðallega við 
perlusaum og útsaum í kvenfatnað 
og textílhandverk. Hann velti fyrir 
sér af hverju slíkt handverk var 
lítið notað í hönnun herrafatnaðar 
og ákvað að setja á laggirnar eigið 
merki, NIHL. 

Brýtur niður  
              staðlaðar  
     hugmyndir

Hönnuðurinn Neil Patrick Grotzinger 
heilsar hér upp á áhorfendur.  
MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Grotzinger vann m.a. hjá Marc  Jac-
obs og Diane Von Furstenberg áður 
en hann setti eigið merki á laggirnar.

Perlur og útsaumur sjást sjaldan í 
herrafatnaði að mati Grotzinger sem 
vill nýta sér handverkið í hönnun.

Grotzinger lýsir gjarnan eigin hönn-
un sem „masculine effeminacy“.

Grotzinger leikur sér með fyrirfram-
gefnar hugmyndir um karlmennsku.

Nánar má skoða fatnað Grotzingers 
á vefsíðunni nihl.squarespace.com.

Karlmennska og 
staðlaðar hug-
myndir um hana 
eru viðfangsefni 
hönnuðarins Neil 
Patrick Grotzinger. 
Nýjasta herralína 
hans er þar engin 
undantekning.

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.

Verð 8.900 kr.
- str. 36 - 46

r.

Flottir toppar

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

ÚTASLAN Í FULLUM GANGI

30-70% afsláttur 
af öllum útsöluvörum
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Garðyrkja

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

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

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

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

 Húsaviðhald

Fasteignir

Verð:

Vel staðsett 36,1fm sumarhús á 2000fm eignalóð. 

Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  
Húsið þarfnast viðhalds. Lóðin er gróinn með fallegum trjám.  
Verönd er fram með austur, suður og vestur hlið hússins. 
Rafmagn og vatn er tengt í bústaðinn.  
Bústaðurinn er vel staðsettur í göngufæri við Þingvallavatn og er hverfið 
lokað af með rafmagnshliði. Allt innbú fylgir húsinu.

Þingvellir

9,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali í síma : 780-2700 
eða á helgi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

20 feta húsgámur,klæddur og 
einangraður,gluggalaus ein hurð,3ja 
fasa rafmagn. Verð 700 þús. 
Uppl.896-5447

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast

EINBÝLI / HÆÐ / RAÐHÚS Í 
110 RVK 

EÐA NÁGRENNI ÓSKAST
Hjón með 3 börn óska eftir 
einbýli, raðhúsi, eða hæð í 

110 RVK eða nágrenni. Aðeins 
langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. 

Nánari upplýsingar sendist á:

sendtohelgi@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða smiði, múrara 
og vana menn við hellulagnir.

Uppl. sendist á eind@eind.is 
EIND EHF

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
����������	
�����������������

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

��������	
�����������������

����������	
���������������������������������	������	����
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Þjónusta

���������	�
�������������


mest lesna dagblað landsins.

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 
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Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

Langamýri 23, Garðabæ 
Opið hús fimmtudaginn 12. júlí milli kl  17:00-17:30

Glæsilegt og vandað einlyft einbýlishús á góðum stað í Garðabæ. Eignin er skráð 186,6 fm að stærð, 
skv fmr auk þess er 20 fm sólskáli sem hefur verið samþykktur af byggingarfulltrúa, en hann er ekki 
inn í fermetrafjölda eignarinnar. Bílskúrinn sem í dag er innréttaður sem snyrtileg stúdíóíbúð með  
svefnlofti. Húsið er í alla staði glæsilegt og í góðu ásigkomulagi.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS Í D
AG 

KL.17:00-17:30

Verð 99,9 millj.

Kennari í ljósmyndun

Tækniskólinn leitar að kennara í ljósmyndun. 

Upplýsingar gefur Kristín Þóra skólastjóri 
Upplýsingatækniskólans í ktk@tskoli.is.

Umsóknarfrestur er til 15. júlí nk.

Fasteignir

Atvinna

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Sigmundur Guðmundsson

flugumferðarstjóri,
lést sunnudaginn 8. júlí  

að hjúkrunarheimilinu Eir.  
Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
þriðjudaginn 17. júlí klukkan 13.

Bergþóra Sigmundsdóttir  Gunnar V. Johnsen
Egill Þ. Sigmundsson  Petra L. Einarsdóttir
Björg Sigmundsdóttir  Már Guðmundsson

og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Guðbjörn Hallgrímsson 
lést á Landspítalanum 6. júlí 

síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn  

17. júlí klukkan 15.00.

Guðmundur Guðbjörnsson Margrét Benediktsdóttir
Sigurlína Herdís Guðbjörnsd. Hjörtur Sigurðsson
Guðrún Fjóla Guðbjörnsdóttir
Hallur Örn Kristínarson Sara Pálsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Björgvin Árni Ólafsson 

Dalsbakka 6, Hvolsvelli, 
lést á Dvalarheimilinu Lundi 7. júlí. 
Útförin fer fram frá Stórólfshvols- 

kirkju þriðjudaginn 17. júlí klukkan 11.

Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Starfsmannafélag Lundar 

(Reikningsnúmer: 0308-13-110374  Kennitala: 490712-
0460). Við þökkum starfsfólki Lundar einstaka umönnun.

Dætur hins látna, tengdasonur, barnabarn og 
barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,   
Guðjón Gunnarsson 

frá Tjörn í Biskupstungum,
andaðist á hjúkrunarheimilinu  

Ási í Hveragerði 24. júní sl.  
Útförin fer fram í Skálholtskirkju 

      mánudaginn 16. júlí, kl. 14.00.

Guðjón Rúnar Guðjónsson
Gunnar Guðjónsson

Sólrún Guðjónsdóttir
Erlingur Þór Guðjónsson
Snorri Geir Guðjónsson 

og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Helga S. Þorkelsdóttir
lést á hjartadeild Landspítalans 

sunnudaginn 8. júlí.

Andrés Þórðarson
Þorkell Andrésson  Nanna Þóra Andrésdóttir
Laufey Ámundadóttir  Fanney Hrafnsdóttir
Andrés Þorkelsson  Guðberg Hrafnsson
Guðrún Lilja Þorkelsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi, 
Haukur Bergsteinsson 

Bræðratungu 4, Kópavogi, 
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 

mánudaginn 16. júlí kl. 13.00.

Ragna Guðvarðardóttir 
Agnes Hauksdóttir  Þórir Borg
María Sigmundsdóttir  Magnús Sigurðsson

Sara, Haukur,
Sólveig, Árni, Kjartan

Elsku mamma mín,  
tengdamamma og amma,

Elín Halldóra Ísleifsdóttir
lést á gjörgæsludeild Landspítalans  

í Fossvogi laugardaginn 7. júlí.  
Útför hennar fer fram frá Háteigs- 

kirkju mánudaginn 16. júlí klukkan 13.

Gunnhildur H. Georgsdóttir
Kristján Óli Sverrisson

Elín Björk Hallsteinsdóttir
Dagur Sverrir Kristjánsson

María Kristjánsdóttir

Elsku eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, dóttir mín  

og tengdadóttir,
Soffía Magnúsdóttir

íslenskukennari, 
Heiðargerði 28, Reykjavík,

sem lést 30. júní, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 16. júlí kl. 13.00.

Kristinn Guðjónsson
Ragnheiður Kristinsdóttir Þórir Jónsson Hraundal
Kristinn Kristinsson Kolbrún Vala Jónsdóttir

Alexander, Óðinn, Lilja, Helena Soffía
Magnús Kristinsson Greta Bachmann
Bryndís Guðmundsdóttir

Ástkær faðir okkar og bróðir, 
Filippus Hróðmar Birgisson 

lést á líknardeild Landspítalans  
í Kópavogi fimmtudaginn 5. júlí. 

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 13. júlí kl. 15.00.

Aðalbjörn Sigurður Filippusson
     Guðbrandur Máni Filippusson

     Alma Birgisdóttir
     Runólfur Birgisson

     Þorsteinn Birgisson

Það hefur alltaf verið draumur 
hjá mér að skrifa bók – 
bækur vonandi,“ segir Mar-
grét Ýr Ingimarsdóttir sem 
var að gefa út bókina Veröld 
Míu. „Ætli það hafi ekki ýtt 

við mér að ég er grunnskólakennari og 
legg mikið upp úr því að hvetja nemend-
ur mína til að reyna að láta drauma sína 
rætast og finna í hverju þeirra styrkleiki 
felst. Svo var einn nemandi sem spurði 
mig: „Hverjir voru þínir draumar, Mar-
grét?“ „Ja, ég hef nú alltaf viljað skrifa 
bók,“ svaraði ég. „Já, og ertu búin að 
því?“ Ég gat ekki svarað játandi svo 
þetta varð pínu vandræðalegt. Eftir það 

vildi ég vera betri fyrirmynd og skrifaði 
eitt stykki bók,“ lýsir hún og segir bæði 
dætur sínar og nemendur hafa veitt 
henni innblástur.

Margrét segir boðskap bókarinnar 
þann að hver og einn búi yfir styrk á ein-
hverjum sviðum. „Mér finnst börn í dag 
svolítið skorta sjálfstraust og bera sig of 
mikið saman við aðra í stað þess að átta 
sig á sínum eiginleikum. Ég legg mikið 
upp úr hrósi í kennslunni, samt með 
jákvæðri gagnrýni þannig að börnin 
hafi svigrúm til að bæta sig,“ segir Mar-
grét sem kennir 1. til 4. bekk við Hval-
eyrarskóla í Hafnarfirði. Svo á hún sjálf 
tvær dætur, sex og tíu ára, og kveðst hafa 

lesið fyrir þær jafnóðum og hún skrifaði. 
„Stelpurnar komu með hugmyndir að 
dýrum sem Mía hittir í skóginum,“ segir 
hún og útskýrir að dýrin hjálpi Míu að 
átta sig á hver hún er. Líka því að útlit 
hennar skiptir ekki máli, heldur hún 
sjálf sem persóna.“

Bókin er ríkulega myndskreytt. Mar-
grét teiknaði myndirnar sjálf og föndr-
aði bakgrunn sem síðan var skannaður 
inn og tölvugerður. „Það var skemmti-
legt ferðalag að skrifa þessa bók og koma 
henni á koppinn. Mía er líka búin að fá 
góðar viðtökur og hrós. Maður verður 
bara meyr.“
gun@frettabladid.is

Vildi vera betri fyrirmynd
Margrét Ýr Ingimarsdóttir grunnskólakennari var að senda frá sér sína fyrstu bók og 
myndskreytir hana sjálf. Það er barnabókin Veröld Míu og hún hefur boðskap að bera.

Margrét Ýr og dæturnar Katla María og Salka Ýr Ómarsdætur eiga allar heiðurinn af Veröld Míu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Komið í allar  
helstu verslanir

Íslenskt tískutímarit



LÁRÉTT
1. kyrrast 
5. ílát 
6. skóli 
8. gróp 
10. vafi 
11. gyðja 
12. friður 
13. knattleik-
sknött 
15. ávöxtur 
17. fjúk.

LÓÐRÉTT
1. skottast 
2. rytja 
3. amboð 
4. hlé
 7. spauga 
9. vaskleiki 
12. hró 
14. fugl 
16. frá.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Bednarski átti leik gegn Noius-
sere á Ólympíuskákmótinu árið 
1970.

Hvítur á leik

1.  Dh6! Bxh6 2. Re7# 1-0. 
Opna mótinu í Serbíu þar sem 
Stefán Bergsson og Páll Þórsson 
tefla í lýkur í dag. 

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

� � � �

� � �
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��

Suðvestlæg átt, 
3-10 í dag og 
yfirleitt þurrt 
en bjart veður 
fyrir norðan og 
austan. Hiti 8 til 
20 stig, hlýjast 
austanlands.

Fimmtudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÁRÉTT: 1. slota, 5. ker, 6. fg, 8. riffla, 10. ef, 11. rán, 
12. sætt, 13. pökk, 15. ananas, 17. drift.
LÓÐRÉTT: 1. skreppa, 2. leif, 3. orf, 4. aflát, 7. 
gantast, 9. frækni, 12. skar, 14. önd, 16. af.

Veistu hvað 
væri gegg jað 

núna?

Kaffibolli og ein 

VOFFla!

Ég meina 
vaffla!

VAFFLA!

Ekkert 
handa 
mér?

Neibb, 
slæmur 
strákur, 
slæmur 
strákur!

C+?? 
REYNDIRÐU 
EITTHVAÐ 
Í ÞESSU 
PRÓFI?

Þú hefur 
ekki hug-

mynd.

Tilbúin í 
að fara?

Nánast. Leyfðu mér að 
setja á mig ilmvatn.

Mmm... næs!
Takk!

Þetta er það eina 
sem ég hef fundið 

sem felur lyktina af 
ælu.

Ammoníak 
virkar, en 
þetta er 

betra.

Sími: 561 1433

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

PREN
TU

N
.IS

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is
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*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND
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ÚTSALA

30-70%
afsláttur
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Nýjar vörur frá geoSilica
Kísill  Íslenskt kísilsteinefni

Recover  Fyrir vöðva og taugar

Renew  Fyrir húð, hár og neglur

Repair  Fyrir bein og liði

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum, 
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

Nánari upplýsingar má fi nna á www.geosilica.is

H jónin Pamela De 
Sensi og Stein-
grímur Þórhalls-
son troða upp 
saman á hálftíma 
löngum tónleikum 

í Hallgrímskirkju í dag sem hefjast 
klukkan tólf. Þar leika þau nýleg 
verk eftir Steingrím, fyrir flautur og 
orgel. „Við Pamela spilum ekkert 
oft saman,“  upplýsir hann. „Síðast 
var það, held ég, í Hallgrímskirkju 
2016. Þá frumfluttum við einmitt 
eitt af verkunum sem við erum með 
á dagskránni núna.“

  Skyldi Steingrímur hafa samið öll 
lögin með Pamelu í huga og hennar 
flautur? Hann hlær. „Já, það eru hæg 
heimatökin hjá henni að þrýsta mér 
út í það. Reyndar hefur talsverður 
hluti minna tónsmíða verið gerður 
fyrir einhver af hennar verkefnum. 
Hún á svo margar flautur,“ segir 
hann og nefnir kontrabassaflautu, 
altflautu, bassaflautu og venjulega 
þverflautu. 

„Þegar við Pamela spiluðum 
saman 2016 samdi ég verk fyrir 
orgelið og allar flauturnar hennar. 
Það byrjar rosa djúpt og endar efst 
uppi.“

Orgel og flauta geta verið 
skemmtileg saman að sögn Stein-
gríms. „Ég þarf auðvitað að passa 

sig að kæfa ekki lægri flauturnar, 
sérstaklega þegar ég sit við hljóð-
færi með jafn mikinn styrk og það 
sem er í Hallgrímskirkju.“

Altflautan er dýrindis hljóðfæri 
og fellur sérstaklega vel að orgelinu, 
að sögn Steingríms. „Hún er ekkert 
mikið lægri en venjuleg þverflauta 
en hún er með aðeins þykkri tón. 
Við frumflytjum núna tvær glæ-
nýjar rigningarhugleiðingar um 
sumarið sem aldrei kom. Önnur 
heitir Fimmtíu gráir skuggar og hin 
Sólin bak við skýin. Þær eru fyrir alt-
flautur. 

Auk þess eru tvö orgelstykki 

sem ég samdi í apríl á síðasta ári, 
svo þetta eru svolítið egóískir tón-
leikar.“ Hann segir alltaf rosa gaman 
að spila á stóra orgelið í Hallgríms-
kirkju. „Ég samdi þessa músík með 
það hljóðfæri í hausnum. Sko, þessi 
orgelstykki mín tvö eru dálítið 
– ég segi ekki hasarverk, heldur 
skemmtileg verk um sálma Lúthers 
og það eru svo mörg á borð á orgel-
inu í Hallgrímskirkju sem maður 
getur leikið sér á. Það er erfiðara á 
minni hljóðfærum, sérstaklega ef 
enduróm vantar – en hann er fyrir 
hendi þarna.“

Steingrímur er, sem kunnugt er, 

organisti og kórstjóri í Neskirkju í 
Reykjavík. 

Auk þess var hann að næla sér í 
mastersgráðu í tónsmíðum í vor 
frá Listaháskóla Íslands. „Nú er ég 
búinn að fá nóg af námi í bili,“ segir 
hann. 

„En ég hef samið dálítið af kór-
verkum og nýti mér það að vera 
með tvo kóra, Neskirkjukórinn og 
svo Drengjakór Reykjavíkur sem ég 
hef verið með í þrjú ár en er líklega 
að sleppa af honum hendinni. Er að 
reyna að einbeita mér að tónsmíð-
unum með organistastarfinu.“
gun@frettabladid.is

Hugleiðingar um sumarið sem aldrei kom

Steingrímur og Pamela hafa ekki komið fram saman síðan 2016 og þá í Hallgrímskirkju. Þau endurtaka leikinn í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fimmtíu gráir 
skuggar er önnur 
tveggja nýrra rign-
ingarhugleiðinga 
fyrir altflautur eftir 
Steingrím Þórhalls-
son organista sem 
hann og Pamela De 
Sensi flautuleikari 
spila á hádegistón-
leikum í Hallgríms-
kirkju í dag.

SKO, ÞESSI ORGEL-
STYKKI MÍN TVÖ 

ERU DÁLÍTIÐ – ÉG SEGI 
EKKI HASARVERK, HELDUR 
SKEMMTILEG VERK UM 
SÁLMA LÚTHERS.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Gestalistamenn SÍM (Sambands 
íslenskra myndlistarmanna) standa 
fyrir listamannaspjalli í SÍM-húsinu 
við Hafnarstræti 16 klukkan 16 í dag. 
Þeir eru fjórtán talsins og koma frá 
öllum heimshornum, allt frá Norður-
Kóreu til Kanada, að sögn Katrínar 
Helenu Jónsdóttur, verkefnastjóra 
SÍM.

„Spjallið verður með hraðstefnu-
móta-ívafi þar sem hver listamaður 
kynnir verk sín á fimm mínútum. 
Síðan situr hann fyrir svörum í aðrar 
fimm mínútur. Þannig gengur þetta 
koll af kolli og því fá gestir tækifæri 
til að kynnast fjölþjóðlegum list-
heimum á mettíma,“ segir hún og 
tekur fram að allir séu velkomnir. 

„Allt þetta fólk hefur dvalið hér 
síðustu vikur og verður áfram út 
mánuðinn og sumt lengur. Að 
minnsta kosti þrír úr hópnum voru 
hér í fyrra líka og Gabriel Goldberg 
hefur verið viðloðandi Ísland síðustu 
ár, hann er tónlistarmaður líka. Svo 

hefur George Scott MacLeod verið 
að vinna með víkingana og sögu-
hefðina í samvinnu við HÍ. Hann er 
núna að taka upp myndbandsverk 
með henni Ásdísi Sif Gunnarsdóttur 
myndlistarkonu,“ upplýsir Helena.

Spjallið fer fram á ensku. Kaffi og 
aðrar veitingar verða á boðstólum. 
– gun

Kynna fjölþjóðlega listheima á mettíma

Húsnæði SÍM við Hafnarstræti þar sem listamannaspjallið fer fram.

SPJALLIÐ VERÐUR 
MEÐ HRAÐ-

STEFNUMÓTA-ÍVAFI ÞAR 
SEM HVER LISTAMAÐUR 
KYNNIR VERK SÍN Á FIMM 
MÍNÚTUM
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Á dögunum mælti stórblaðið 
New York Times með nokkr-
um bókum við lesendur sína 

sem gætu kælt þá niður, en nokkuð 
heitt er í Bandaríkjunum um þessar 
mundir. Ein þessara bóka er Snjó-
blinda eftir Ragnar Jónasson en 
sagan gerist á Siglufirði. Hverri bók 
sem New York Times mælir með 
fylgir stutt tilvitnun og hjá Ragnari 
er vitnað í upphaf sögunnar: „Jörðin 
var snævi þakin, snjórinn svo hvítur 
að hann hafði nánast unnið sigur á 
myrkrinu þetta vetrarkvöld. Him-
neskur í hreinleika sínum. Það hafði 

snjóað frá því um morguninn, snjó-
kornin voru stór og voldug, féllu tign-
arlega til jarðar.“ Meðal annarra bóka 
sem New York Times mælir með á 
þessum árstíma eru Lesið í snjóinn 
eftir Peter Höeg, Duld (The Shining) 
eftir Stephen King, Ethan Frome eftir 
Edith Wharton og Úlfhundurinn eftir 
Jack London.

Þetta eru ekki einu meðmælin 
sem Ragnar fær frá stórblöðum því 
Sunday Times birti á dögunum lista 
yfir þær bækur sem mælt er með að 
fólk taki með sér í sumarfríið og þar 
er að finna Dimmu sem er sögð vera 

frábær spennusaga, en þar rannsakar 
lögreglufulltrúinn Hilda síðasta saka-
mál sitt. Í Sunday Times er Ragnar í 
félagsskap með James Patterson og 
fyrrverandi Bandaríkjaríkjaforseta 
Bill Clinton sem eru höfundar met-
sölubókarinnar The President is 
Missing sem hefur fengið góða dóma. 
Meðal annarra höfunda á listanum er 
meistari John le Carré með bók sína 
A Legacy of Spies.

Af Ragnari sjálfum er það að frétta 
að hann er að leggja lokahönd á 
draugalega glæpasögu sem kemur út 
í haust. – kb

Stórblöð mæla með Ragnari

Ragnar Jónasson fær hrós hjá stórblöðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BÆKUR

Fyrir fallið 
★★ ★★★

Höfundur: Noah Hawley
Þýðandi: Ísak Harðarson
Blaðsíður: 
464 bls.
Útgefandi: 
JPV 2018

Ei n k a -
þota er 
á  leið 

frá Martha’s 
Vineyard til 
New York. 
U m  b o r ð 
eru ellefu 
manns, þar 
á meðal fjölmiðlamógúll, eiginkona 
hans og tvö ung börn þeirra. Þar 
er einnig listmálarinn Scott. Þegar 
þotan steypist skyndilega í hafið 
kemst Scott lífs af og bjargar á hetju-
legan hátt hinum fjögurra ára gamla 
syni fjölmiðlakóngsins. Þeir einir 
lifa harmleikinn af. Var hrapið slys 
eða kannski hryðjuverk? Fjölmiðlar 
fara hamförum og Scott liggur jafnvel 
undir grun.

Þetta er í stuttu máli atburðarásin 
í Fyrir fallið, spennusögu Noah Haw-
ley. Þarna tekst margt vel. Persónu-
sköpun er yfirleitt góð en í endurliti 
kynnist lesandinn persónunum sem 
voru í borð í þotunni. Vitneskjan 
um að persónurnar hafi látist á svo 
hörmulegan hátt skapar sérstaka 
tengingu lesandans við þær. Má þar 
sérstaklega nefna hina geðfelldu 
Maggie, eiginkonu fjölmiðlamógúls-
ins. Sambandi Scott við hinn unga 
dreng sem hann bjargaði er síðan 
lýst af allnokkurri næmni. Einnig er 
góð lýsing á frænku drengsins sem 
fær umsjón með honum og þarf að 
kljást við peningagráðugan eigin-
mann sem sér dollaramerki í hvert 
sinn sem hann horfir á hinn fjögurra 
ára dreng sem er erfingi auðæfa.

Höfundinum bregst hins vegar 
bogalistin þegar hann kallar fram á 
svið dóttur milljarðamærings sem 
Scott leggur lag sitt við, en sú er 
algjörlega óþörf persóna. Fjölmiðla-
maðurinn sem ætlar sér að fella Scott 
fær allnokkurt rými í bókinni en er 
of ýkjukenndur til að virka sann-
færandi.

Hawley leggur metnað í þetta 
verk sitt, sem er reyndar óhóflegan 
langt. Bókin, sem er um margt góð, 
hefði orðið svo miklu betri hefði hún 
hefði verið um 100 blaðsíðum styttri. 
Höfundurinn blandar inn í söguna 
heimspekilegum hugleiðingum 
um heiminn, peninga og merkingu 
atburða. Þær hugleiðingar eru ekki 
nægilega skarpar til að gefa verki 
hans þá dýpt sem hann hefur eflaust 
sóst eftir. Næst kemst verkið í að ná 
dýpt þegar það skýrist hvað olli því 
að þotan steyptist í hafið. Það er þá 
sem lesandinn hugleiðir hversu mik-
ilvægt það er að hver einstaklingur 
geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem 
hann ber gagnvart öðrum. 
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Um margt áhugaverð 
spennusaga en tapar flugi vegna óhóf-
legrar lengdar.

Ábyrgð og ofsi
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Þær Ingibjörg Ásta Guð-
mundsdóttir og Sólrún 
Ylfa Ingimarsdóttir 
mynda fiðludúettinn 
Bachelsi sem heldur 
tónleika innan um lista-

verk Gerðar Helgadóttur í Gerðar-
safni síðdegis í dag. Það er sumar-
starfið þeirra í ár að spila Bach. „Við 
erum dálítið að útsetja líka,“ tekur 
Ingibjörg fram. „Þess vegna fannst 
okkur Bachelsi gott nafn á okkur, 
því þar er maður dálítið í að blanda 
ýmsu saman, eins og í bakstri.“

Sólrún fylgir því eftir. „Við höfum 
til dæmis verið að útsetja verk sem 
Bach samdi fyrir ákveðin hljóðfæri, 
til dæmis orgeltríó sem við spilum 
á tvær fiðlur og gítar, með Brynj-
ari vini okkar, og Parthydu sem er 
samin fyrir píanó en við útsetjum 
fyrir tvær fiðlur. Aðeins að krukka í 
verk meistarans. Þannig kynnumst 
við honum bara betur,“ segir hún.

Þær fá fleira tónlistarfólk sem er 
með þeim í skapandi sumarstörfum 
í Kópavogi til liðs við sig í dag. Það 
eru Rögnvaldur Konráð Helgason á 
óbó, Brynjar Friðrik Pétursson sem 
leikur á klassískan gítar og Katrín 
Helga Ólafsdóttir á rafbassa.

„Það verður dálítið nýtt fyrir fólk 

Blanda ýmsu saman eins og í bakstri
Fiðludúettinn Bachelsi sem nálgast tónverk Bachs á nýjan hátt verður með ókeypis tónleika í Gerðarsafni í 
Kópavogi í dag klukkan 18 ásamt fleira tónlistarfólki. Á eftir verður boðið upp á bakkelsi á neðri hæðinni.

Sólrún Ylfa og Ingibjörg Ásta leika sér með Bach-tónlistina í skapandi sumarstarfi á vegum Kópavogs. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

að hlýða á Bach á tvær fiðlur og raf-
bassa,“ bendir Sólrún á.

Þær segjast afar ánægðar með að 
fá að spila í Gerðarsafni innan um 
verkin hennar Gerðar Helgadóttur 
því að þau eigi margt sameiginlegt 
með Bach.

„Hvorutveggja snýst um form og 
byggingu, einhvers konar heild,“ 
bendir Ingibjörg á. Skyldu þær ætla 
að ganga um safnið meðan á tón-
leikum stendur eða verða kyrrar? 
„Við höldum okkur á sama stað – 
undir loftgluggunum – þar hljómar 
svo vel,“ segir Sólrún.

Þær stöllur segjast hafa unnið 

lengi saman, líklega í fimmtán ár, 
þó mest í kammergrúppum og 
strengjahljómsveitum. „Ég byrjaði 
þriggja ára að æfa á fiðlu og hafði 
ekkert um það að segja þá,“ segir 
Sólrún brosandi en Ingibjörg 
kveðst hafa verið átta ára þegar 
hún hóf námið. „Þegar við hittumst 
byrjuðum við strax að spila í fiðlu-

hóp með fleiri krökkum í Tónskóla 
Sigursveins.“

Sólrún er nú á öðru ári í fiðlu-
leik í Listaháskólanum, með Auði 
Hafsteinsdóttur sem kennara. „Við 
erum báðar hjá Auði,“ segir Ingi-
björg. „Ég er í Tónskóla Sigursveins 
og Auður er að kenna þar líka.“

Þær segjast hafa fengið hjálp við 
að finna nafnið Bachelsi. „Okkur var 
búið að detta ýmislegt í hug, misgott 
en þetta varð ofan á,“ segir Sólrún. 
„Það er skemmtilegt að bjóða svo 
upp á bakkelsi í lok dagskrár. Það 
eru allir velkomnir og ég vona að 
fólk hafi húmor fyrir þessu.“

Sýning í Deiglunni á Akureyri nú 
um helgina er haldin í tilefni tíu 
ára afmælis Ness listamiðstöðvar 

á Skagaströnd og til að fagna tíma-
mótunum hafa 77 fyrrverandi gesta-
listamenn gefið þangað verk.

„Listamiðstöðin er hér í miðjum 
bænum og hún hefur blómstrað alla 
tíð,“ lýsir Signý Richter sem býr á 
Skagaströnd og hefur verið í stjórn 
Ness frá upphafi. Hún segir Hrafnhildi 
Sigurðardóttur myndlistarkonu hafi 
komið miðstöðinni á laggirnar með 
stuðningi bæjar og Byggðastofn-
unar. „Hingað koma oft tíu til fimm-

tán listamenn í hverjum mánuði og 
dvelja fjórar vikur. Þeir lífga upp á 
bæinn, sérstaklega þegar þeir eru með 
verkefni í skólanum sem krakkarnir 
taka þátt í. Í lok mánaðar geta allir 
skoðað hvað þeir hafa verið að gera, 
það er misjafnlega sýnilegt. 

Ein frönsk stúlka byrjaði að mála 

stór olíuverk, 2x2, ef ekki stærri þegar 
hún var hér, en hafði áður einbeitt sér 
að litlum, fíngerðum myndum. Þetta 
var 2009 og hún hefur verið að mála 
svona stór verk síðan. Ísraeli sem var 
vanur þvílíkri mannmergð labbaði 
hér upp á fjall og lá einn á bakinu í 
marga klukkutíma í rigningu. Fannst 
það yndislegt. Oft opnar þetta langt 
að komna listafólk líka augu okkar 
heimafólks fyrir fegurðinni hér í 
kring.“

Sýningin er opin milli klukkan 14 
og 17 í Deiglunni, Listagili.
gun@frettabladid.is

Listafólk hefur lífgað upp á Skagaströnd í tíu ár
Á afmælissýningunni í Deiglunni eru verk eftir sjötíu og sjö fyrrverandi gestalistamenn í Nesi listamiðstöð. 

Signý hefur verið 
í stjórn listamið-
stöðvarinnar frá 
upphafi.

AÐEINS AÐ KRUKKA Í 
VERK MEISTARANS. 

ÞANNIG KYNNUMST VIÐ HONUM 
BARA BETUR.
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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

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga 10-18

Lokað laugardaga í sumar

Netverslun
ný

95 
ÁRA 

1922 - 2017

TILBOÐSDAGAR
20-40%

Gerðu góð kaup!

ÞVOTTAVÉLAR
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LI

SK
Á
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R

HELLUBORÐ

ÞURRKARAR

HELLUBORÐ

SMÁTÆKI

U
PPÞVO

TTA
VÉLA

R

OFNAR

RYKSUGUR
RYKSUGUR

VIFTUR OG HÁFAR

VERÐ FRÁ 71.920,- VERÐ FRÁ 59.920,-

VERÐ FRÁ 11.920,-
OFNAR

VERÐ FRÁ 55.920,-



15. júlí 

Philips Senseo Kaffivél
Kaupauki - 5 pakkar af  

Senseo Classic eða Strong 

9.998
kr. stk.

KAUPAUKI

Andrex Salernispappír
Classic Clean, 12 rúllur

798
kr. pk.

Pepsi eða Pepsi Max kassi
24x330 ml

1.560
kr./ks.

Aðeins

65kr.
dósin

KASSATILBOÐ

ÍSLENSK
framleiðsla

Royal Oak Grillkol
3,5 kg

598
kr. 3,5 kg

3,5kg

Heima Uppkveikilögur
1 lítri

359
kr. 1 l

1L

Heima Einnota Grill
600 g

259
kr. 600 g

EINNOTA
Grill - 600 g

Heima Grillbakkar
4 stk. í pakka

179
kr. 4 stk.



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

Egils Kristall 
330 ml, 2 tegundir

69
kr. 330 ml

Egils Kristall 
Sítrónubragð, 500 ml

98
kr. 500 ml

MY

K

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

398
kr. 650 g

McCain Superfries Franskar
650 g

298
kr. 250 ml

Smash Style Hamborgarasósa
250 ml

Smash Style 
Hamborgarabrauð

2 stk. í pakka

119
kr. 2 stk.

498
kr. 2x120 g

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

459
kr. 2x100 g

598
kr. 2x140 g

SAMA VERd
um land allt

Bónus Buffaló Leggir
Fulleldaðir, 800 g

798
kr. 800 g

FULLELDAÐ
Aðeins að hita



Frumsýningar um  
heima og geima
Stjörnur Hollywood og aðrar stjörnur 
heimsins láta sig ekki vanta á rauða dreg-
ilinn þegar hann er dreginn út til að frum-
sýna kvikmyndir. Fréttablaðið tók saman 
nokkrar góðar rauðadregilsmyndir frá 
frumsýningum undanfarna daga.

Dwayne Johnson tekur sjálfu með Lauren Wasser á frumsýningu myndarinnar 
Skyscraper í New York á þriðjudag. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Carol Vorderman mætir á frum-
sýningu á Spitfire sem var frumsýnd 
á The Curzon Mayfair.

Það koma margir að myndinni Spitfire og að sjálfsögðu var ein slík vél á rauða 
eða bláa dreglinum eins og var í þessu tilviki. 

Holly Hunter kemur í 
rauðu á rauða dregilinn 
á Incredibles 2.

Alex Miller var eitursvalur á Incredibles 2. Hér ásamt spúsu sinni.

Samuel L. Jackson er vinsæll og veit af því. 

Frá vinstri Junior Andre, Peter Andre, Princess Tiaamii Andre og Emily Mac-
Donagh komu á frumsýningu Thomas and Friends, Big World! Big Adventures! 

Gamla goðsögnin Ron Jeremy 
mætir á frumsýningu Sunset Soci-
ety í Los Angeles á laugardag. 

Skór og sokkar 
Dwayne John-
son á rauða 
dreglinum vöktu 
athygli. 

Charles Dance 
kemur á frumsýn-
ingu Spitfire, eitur-
svalur að vanda. 

1 2 .  J Ú L Í  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R36 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

BÍÓ



F O R S A L A  H A F I N

F R U M S Ý N D  1 8 .  J Ú L Í



Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Fimmtudagur
hvar@frettabladid.is

12. JÚLÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Killer Girls, Melophobia og 
Suð á Gauknum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gauknum, Tryggvagötu
Er rigningin orðin þreytandi? Er 
leiðinlegt að það sé aldrei sól? Er 
þetta glataðasta sumar sem þú 
hefur upplifað? Ekki hafa áhyggjur 
því Satan hefur blessað þig með 
klikkuðum tónleikum þann 
12. júlí! Hljómsveitirnar Suð, Melo-
phobia og Killer Girls eru bókaðar 
á Gaukinn með sínum næstum 
heimsfrægu tónleika og væri fárán-
legt að nýta ekki þetta tækifæri til 
þess að gleyma því hvað rigning er 
leiðinleg. Komið og hjálpið okkur 
að spila rigninguna í burtu!

Hvað?  Svavar Knútur sólótónleikar í 
Hannesarholti
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hannesarholti, Grundarstíg
Svavar Knútur, söngvaskáld og 
sagnamaður, heldur tónleika í 
Hannesarholti í kvöld kl. 20.00. Á 
dagskrá eru frumsamin lög, bæði 
ný og gömul, auk sígildra íslenskra 
sönglaga. Þá munu nokkrar sögur 
verða sagðar, undarlegar og lifandi, 
sannar og lognar. Svavar Knútur 
hefur undanfarin ár getið sér gott 
orð sem söngvaskáld og sagnamað-
ur og hafa útgáfur hans af sígildum 
íslenskum sönglögum vakið mikla 

athygli. Þar spilar sterkt inn í að 
Svavar tekur lögin algerlega niður 
í kjarnann og leikur þau og syngur 
á sinn einfalda og látlausa hátt. Þá 
mun Svavar flytja nokkur ný lög 
af EP-plötu sinni sem kemur út í 
haust.

Hvað?  Åkervinda
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Kvartettinn Åkervinda kemur fram 
í Mengi í kvöld kl. 21.00 með efni 
innblásið af skandinavískum þjóð-
lögum í hefðbundnum og nýjum 
búningi. Nafnið Åkervinda kemur 
frá sænsku villiblómi sem dreifir 
rótum sínum vítt og breitt eins og 
ár neðanjarðar.

Hvað?  Nýtt efni og ábreiður
Hvenær?  20.30
Hvar?  Dillon, Laugavegi
Bragi og Davíð spila og syngja 

saman sín eigin lög á tvo kassa-
gítara. Margslungin blanda af 
dægurtónlist, stuðpoppi, funki, 
djass, soul, folk, latino og dixíland! 
Inn á milli segjum við aðeins frá 
því hvernig lögin urðu til. Húsið er 
opnað kl. 20.30, tónleikar hefjast kl. 
21. 1.500 kr. inn.

Hvað?  Bjarni Ara syngur Elvis Gospel
Hvenær?  20.30
Hvar?  Guðríðarkirkju
Bjarni Ara hefur sungið mikið af 
tónlist Elvis Presley á sínum 30 ára 
ferli. Fyrir nokkrum árum gerði 
Bjarni plötu með gospellögunum 
sem Elvis söng á sínum tíma. 
Platan fékk frábærar móttökur og 
húsfyllir var á útgáfutónleikum í 
Guðríðarkirkju þá. Nú er kominn 
tími til halda tónleika að nýju 
með þessari mögnuðuð tónlist. In 
the ghetto, Bridge over troubled 
water, How great thou art, If I can 

dream, Swing down sweet chariot, 
Amazing grace, You’ll never walk 
alone og fleiri frábær lög. Á tón-
leikunum leika Þórir Úlfarsson 
á píanó, Pétur Valgarð á gítar, 
Jóhann Hjörleifsson á trommur, 
Jóhann Ásmundsson á bassa og 
Ástvaldur Traustason á orgel. Þrír 
frábærir söngvarar radda lögin 
með Bjarna og þeir eru Skarp-
héðinn Þór Hjartarson tenór, 
Benedikt Ingólfsson bassi og Jón 
Leifsson baritón.

Viðburðir
Hvað?  Bromance partý í Laugum
Hvenær?  18.00
Hvar?  Joe and the Juice, Laugum
„Vinirnir Pétur Kiernan og Flóni 
eru alltaf með sérþarfir á Joe & the 
Juice. Við ákváðum því að bjóða 
þeim bara að gera sinn eigin shake! 
Þeir sögðu já og úr varð bromance. 
Af því tilefni ætlum við að bjóða í 
smá Bromance partý í Laugum. Við 
bjóðum upp á einstaka bromance 
stemmningu og auðvitað smakk á 
nýja shakenum. Djúsaðasta bandið 
í Reykjavík, ClubDub sem gaf 
nýverið út fyrstu plötuna sína Juice 
Menu mun mæta á svæðið og taka 
nokkur lög,“ segir í tilkynningu um 
viðburðinn.

Hvað?  Geðveikt bingó Hugrúnar 
2018
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stúdentakjallaranum
Hugrún heldur geðveikt fjáröfl-
unarbingó þann á Stúdentakjallar-
anum í kvöld. Bingóspjaldið verður 
á 1000 kr. en þrjú bingóspjöld 
verða á einungis 2.000 kr. Það verð-
ur ekki posi á staðnum en hægt 
verður að borga með Aur, Kass og 
Cash svo það verður ekkert vesen. 
Hugrún er geðfræðslufélag sem 
var stofnað árið 2016 af háskóla-
nemum í læknisfræði, sálfræði og 
hjúkrunarfræði. Félagið hefur það 
að markmiði að fræða ungt fólk um 
geðheilsu, geðraskanir og úrræði 
sem standa þeim til boða.

Hvað?  Vilborg Davíðsdóttir og 
„Klókar konur á söguöld“
Hvenær?  20.00
Hvar?  Þingvöllum
Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur 
og þjóðfræðingur segir frá eftir-
minnilegum kvenskörungum til 
forna og aðferðum þeirra til að hafa 
áhrif í karlaveldi sögualdarinnar 
sem endurspeglaðist m.a. í því að 
karlar voru einir kvaddir til þings 
og voru vitnisbærir frá tólf ára aldri 
en konur aldrei. Meðal kvenna 
sem Vilborg rifjar upp sögur af eru 
Auður djúpúðga, Guðrún Ósvífurs-
dóttir, Bróka-Auður, Þuríður 
Ólafsdóttir „pá“ og kvenhetjur 
eddukvæða eins og ekkja Sigurðar 
Fáfnisbana, Guðrún Gjúkadóttir og 
ljósmóðirin Oddrún Atlasystir.

Hvað?  Vínsmökkun á Ísafold
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ísafold, Þingholtsstræti
Stefán Guðjónsson einn af okkar 
bestu sommeliers sem tvisvar hefur 
unnið titilinn sommelier ársins 
heimsækir Ísafold Restaurant í dag 
og deilir visku sinni um vínheim-
inn. Á námskeiðinu er bragðað á 
fjórum vinsælum vínþrúgum, Pinot 
noir, Cabernet Sauvignon, Merlot 
og Shiraz og læra hvernig þær eru 
frábrugðnar hver annarri, hvers 
vegna þær bragðast eins og þær 
gera, hvaða matur bragðast best 
með hvaða víni og af hverju. Kynn-
ingin getur farið fram á íslensku 
eða ensku allt eftir fjölbreytileika 
hópsins og verð á þátttöku er 
aðeins 3.900 kr. á mann.

Hvað?  Bollywood – Útibío – 3 idiots
Hvenær?  18.00
Hvar?  Reykjavík Street Food, 
Skeifunni
Hvað er betra en mynd, góður 
matur og eitthvað svalandi að 
drekka? Matarbásar og vagnar frá 
Indican, Jömm, Magellan, Flat-
bökunni, Box-Barnum og Kaffi 
Box verða á staðnum. Sérstakt 
Bolly wood tilboð verður í boði hjá 
Indican: Indverskur réttur, hrís-
grjón, naanbrauð og bjór á 2.500 kr. 

Flóni og Pétur Kiernan halda partí í dag á Joe and the Juice í Laugum í tilefni 
af því að þeir hafa fengið eigin djús á seðilinn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Matarbásar og vagnar frá Indican, Jömm, Magellan, Flatbökunni, BOX-Barnum og Kaffi Box verða á staðnum hjá Reykjavík Street Food, Skeifunni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Lögreglan á Indlandi hefur for-
dæmt hegðun fólks sem kom 
að bílslysi þar á 

dögunum. Í staðinn 
fyrir að hjálpa, 
hringja í lög-
regluna og 
veita fyrstu 
hjálp dró 
fólkið upp 
símana sína 
og tók sjálfur.

Þ r í r  m e n n 
létust í slysinu 
þegar skóla-
bíll keyrði á 
mótorhjól. Lágu mennirnir hjálp-
arlausir og í blóði sínu á götunni en 
í staðinn fyrir að hjálpa þeim dró 
fólkið, sem kom fyrst á vettvang, 
upp símana sína. Smellti af sjálfu 
og setti á samfélagsmiðla.

Lögreglan segir að enginn sem 
kom að slysinu hafi reynt eitt né 
neitt.

Í rannsókn sem birtist í blaðinu 
International Journal of Mental 
Health and Addiction kom fram 
að sjálfumglaðasta þjóðin væri ein-
mitt Indverjar. – bb

Sjálfu-glaðir 
Indverjar

Gary Lineker, andlit umfjöll-
unar BBC um fótbolta og 
umsjónarmaður Match of 

the day, fær ríkulega borgað fyrir að 
tala um fótbolta. Hann er með 1,75 
milljónir punda, eða sem nemur 
tæplega 250 milljónum króna, í árs-
laun. Chris Evans sem var með Top 
Gear var með 2,2 milljónir punda en 
hefur tekið á sig launalækkun eftir 
að hann hætti með þáttinn.

Reyndar hafa margar breskar 
sjónvarpsstjörnur tekið á sig launa-
lækkun að undanförnu eins og til 
dæmis John Humphrys og Huw 

Edwards sem er fréttaþulur á BBC. 
Lineker tók ekki á sig launalækkun, 
heldur hækkaði hann í launum á 
milli ára. 

Tony Hall, stjórnarmaður hjá 
BBC, sagði að ef fyrirtækið vildi 
halda Lineker hefði það þurft að 
hósta þessari upphæð upp. 

Af þeim sem eru með 150 þús-
und pund eða meira í árslaun eru 
22 konur og fjölgaði þeim um 14 
milli ára. Af 20 best launuðu stjörn-
um BBC eru tvær konur. Claudia 
Winkle man fær fimmtung af laun-
um Linekers. – bb

Lineker hækkar í launum meðan aðrir lækka

Frá HM 1986. NORDICPHOTOS/GETTYGary Lineker skoraði 48 mörk með enska landsliðiðinu. NORDICPHOTOS/AFP

BOSE QC35 II
Hágæða þráðlaus heyrnar-
tól með Acoustic Noise 
Cancelling tækni sem 
útilokar umhverfishljóð!

iPHONE X 64GB
Nýjasta útgáfa af hinum 
ofurvinsæla iPhone með 
betri skjá, meiri hraða 
og flottari myndavél

QC35 IIiPHONE X 64GB

Reykjavík  Hallarmúla 2  563 6900 | Akureyri  Undirhlíð 2  430 6900

99.990ACER ASPIRE 3
Glæsileg ný 2018 enn 
þynnri kynslóð með 
silkiskorið bak og 
öflugra þráðlaust net

Ný kynslóð fáanleg í 
3 glæsilegum litum

39.990
Rammalaus skjár 
með HDR AMVA+

BENQ EW277HDR
Lúxuslína BenQ með 
alla nýjustu tækni og 
HDR fyrir kristaltæra 
mynd með djúpum lit

BÍLA FESTING

BÍLA FESTINGAR
Fyrir síma og spjaldtölvur á verði frá:

1.990
PS4 SLIM 500GB

PS4 SLIM 500GB
Glæsileg leikjatölva á frábæru verði

39.990
TRIPLE USB

BÍLAHLEÐSLA
3X USB bílahleðslutæki frá Arctic

1.490

VERÐ ÁÐUR 

2.490

SUMAR
TILBOÐ

2TB SG US

2TB UTLRA SLIM
Seagate ULTRA SLIM ferðaflakkari

12.990
AURUS

TAPPAHEYRNARTÓL
Vatnsheld tappaheyrnartól með MIC

1.495

VERÐ ÁÐUR2.990

50%Afsláttur

9904400mAh FERÐARAFHLAÐA
Fislétt og lítil ferðarafhlaða með 
innbyggt LED vasaljós, 3 Litir

4400mAh FERÐARAFHLAÐA199.990TK800 SKJÁVARPI
True 4K HDR skjávarpi frá 
BenQ með allt að 300’’ í 4K

True 4K UHD HDR

120Hz 3D Stuðningur

Fótbolta Stilling

Allt að 300” mynd

g

ng

mynd
VERÐ ÁÐUR 

2.990

SUMAR
TILBOÐ

BROT AF ÞVÍ BESTA ÚR NÝJA TÖLVUTEKSBÆKLINGNUM

BOSE Q

VERÐ ÁÐUR 16.990

SUMARTILBOÐ

12.9907”SPJALDTÖLVA
3G spjaldtölva fyrir yngri
kynslóðina, frábær í ferða-
lagið með þráðlausum 
heyrnartólum og tösku

7” IPS skjár og 
4ra kjarna örgjörvi

SUMARSMELLIR

GPS KRAKKAÚR
Með LED litasnertiskjá, SOS 
takka og SMS sendingu 6.990

i

VATNSHELT
9.990
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAATTTTTTTTTNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIP67

VATNSHELT
Allt að 0.5m í 

5-10mínútur

39.990IDEAPAD V110
Sterkbyggð fartölva 
frá Lenovo, hentar vel í 
skólann með 14’’ skjá
og öflugu þráðlausu neti

Fislétt í ferðalagið 
vegur aðeins 1.9kg

14” HD LED 
1366x768 Anti-Glare

Intel N3350
2.4 GHz Burst Dual Core örgjörvi

4GB minni 
DDR3 1600MHz

128GB SSD
Diskur

14” HD 
1366x768 Anti-

3350
Dual Core örgjörvi

nni 
z

SSD

LED
-Glare

VERÐ ÁÐUR 

49.990

SUMAR

TILBOÐ

34.990
Rammalaus skjár
með HDR AMVA+

BENQ EW277HDR
Lúxuslína BenQ með 
alla nýjustu tækni og 
HDR fyrir kristaltæra 
mynd með djúpum lit

27” HDR FHD
1920x1080, AMVA+ Edge to Edge

Sjálfu-æðið tekur á sig margar, og 
stundum ógnvekjandi, myndir.

Ram Nath Kovind, forseti Indlands.
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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

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

NCIS

Stórgóðir og léttir spennuþættir um 
Leroy Jethro Gibbs og félaga hans í 
rannsóknardeild bandaríska 
sjóhersins.

KL. 20:30

LAND HO!  

Skemmtileg gamanmynd um gamla 
vini sem ákveða að skella sér í frí til 
Íslands þar sem fjörið er. Fjöldi 
íslendinga bregður fyrir í myndinni 
og helstu náttúruperlur Íslands eru í 
aðahlutverki.

KL. 22:00

MASTERCHEF USA

Gordon Ramsey og félagar snúa aftur á Stöð 2 í glænýrri þáttaröð og 
�������	
���	��	��	���	������������	
Bandaríkjanna. Fylgstu með frá byrjun.

KL. 19:50

LETHAL WEAPON

Skemmtilegir spennuþættir sem eru 
byggðir á hinum vinsælu Lethal 
Weapon myndum sem slógu 
rækilega í gegn á níunda og tíunda 
áratugnum og fjalla um þá Martin 
Riggs og Roger Murtaugh. 

KL. 21:15

Ný
þáttaröð

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Frábær
���������	

ar snúa aftur á Stöð 2 í glænýrri þáttaröð og
	������������	
eð frá byrjun.

á stod2.is

���	

ANIMAL KINGDOM

Þau eru ekki öll þar sem þau eru séð og láta ekkert stoppa sig þegar 
gróðavonin er annars vegar. Glæný og meinfyndin þáttaröð með Ellen 
Barkin í aðalhlutverki.

KL. 22:00

Ný
þáttaröð

07.00 The Simpsons
07.20 Strákarnir
07.45 The Middle
08.10 Ellen
08.50 Bold and the Beautiful
09.10 The Doctors
09.55 Sumar og grillréttir Eyþórs 
 Glænýir, girnilegir og sumar-
legir grillþættir með meistara-
kokknum Eyþóri Rúnarssyni. 
Í þessum þáttum sýnir hann 
okkur réttu handtökin og kynnir 
fyrir áhorfendum girnilegar upp-
skriftir, nýstárlegar aðferðir við 
eldamennskuna og kemur okkur í 
rétta sumarskapið.
10.35 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
11.00 The Heart Guy
11.45 Grey's Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Stuck On You
15.05 Lego. The Adventures of 
Clutch Powers
16.30 Á bakvið tjöldin í Monte 
Carlo
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.00 Fréttayfirlit og veður
19.05 Modern Family
19.25 The Big Bang Theory
19.50 Masterchef USA
20.35 NCIS
21.20 Lethal Weapon  Önnur 
syrpa þessara spennuþátta sem 
byggðir eru á hinum vinsælu 
Lethal Weapons myndum sem 
slógu rækilega í gegn á níunda og 
tíunda áratugnum og fjalla um þá 
Martin Riggs og Roger Murtaugh. 
Tveir ólíkir lögreglumenn í lífi og 
starfi, annar varkár og fer með 
gát að öllu en hinn lifir lífinu á 
ystu nöf, ná að vinna saman með 
einstökum árangri. Með aðal-
hlutverk fara Damon Wayans og 
Clayne Crawford.
22.05 Animal Kingdom
22.50 All Def Comedy  Stór-
skemmtilegur uppistandsþáttur 
þar sem ungir og upprennandi 
grínistar fá tækifæri til þess að 
koma fram og láta ljós sitt skína.
23.20 The Tunnel. Vengeance
00.10 Killing Eve
01.00 Vice
01.30 Burðardýr  Þáttaröðin Burð-
ardýr fjallar um einstaklinga úr 
íslenskum veruleika sem flækst 
hafa inn í skuggavef alþjóðlegs 
eiturlyfjasmygls. Í hverjum þætti 
heyrum við einstakling segja sína 
sönnu sögu. Skipuleggjendur 
eiturlyfjasmygls nýta sér neyð 
fórnarlamba, nota hótanir og 
ofbeldi til að fá vilja sínum fram-
gengt. Í þáttunum kynnumst við 
manneskjunum á bakvið fyrir-
sagnirnar, fólkinu sem við köllum 
burðardýr. Atriði í þættinum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
02.05 Girls
02.35 The Few Less Men
04.05 Insecure
04.35 Stuck On You

19.10 The New Girl
19.35 Last Man Standing
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Famous In Love
21.35 The Detour
22.00 Boardwalk Empire
22.55 The Simpsons
23.20 American Dad
23.45 Bob's Burgers
00.10 The New Girl
00.35 Seinfeld
01.00 Friends
01.25 Tónlist

09.35 Flying Home 
11.15 Snowden 
13.25 Apollo 13 
15.45 Flying Home 
17.25 Snowden
19.40 Apollo 13  Sagan gerist í 
apríl 1970 þegar Apollo 13. var 
skotið á loft en ferðinni var heitið 
til tunglsins. Lítið var fjallað um 
geimskotið þar til hlutirnir fóru 
verulega úrskeiðis. Sprenging í 
súrefnistanki rústaði áformum 
geimfaranna og setti þá í bráða 
lífshættu. 
22.00 Land Ho!
23.35 Fathers & Daughters  Þekkt-
ur rithöfundur, Pulitzer-verð-
launahafi, ekkill og einstæður 
faðir lendir í erfiðum aðstæðum 
þegar hann fær taugaáfall og 
veikist alvarlega í kjölfarið. Aðal-
persónan er hin rúmlega þrítuga 
Katie Davis sem varð fyrir miklu 
tilfinningaáfalli í æsku þegar hún 
missti föður sinn, rithöfundinn 
Jake Davis. 
01.30 James White
03.00 Land Ho!

15.40 Sjóræningjarokk 
16.20 Grillað 
16.50 Úti að aka - á reykspúandi 
Kadilakk yfir Ameríku 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Begga og Fress 
18.13 Lundaklettur 
18.20 Ronja ræningjadóttir 
18.44 Flink 
18.47 Tulipop 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Hinseginleikinn 
19.55 Hundalíf 
20.10 Heimavöllur 
21.05 Fangar 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Landsmót hestamanna 
22.55 Lögregluvaktin 
23.40 Gullkálfar 
00.30 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.43 The Tonight Show 
09.28 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.05 Everybody Loves Raymond 
12.30 King of Queens 
12.52 How I Met Your Mother 
13.14 Dr. Phil 
13.58 American Housewife 
14.23 Kevin (Probably) Saves the 
World 
15.10 America's Funniest Home 
Videos 
15.36 The Millers 
15.58 Solsidan 
16.21 Everybody Loves Raymond 
16.45 King of Queens 
17.08 How I Met Your Mother 
17.31 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Solsidan 
20.10 LA to Vegas 
20.35 Flökkulíf 
21.00 Instinct 
21.50 How To Get Away With 
Murder 
22.35 Zoo 
23.25 The Tonight Show 
00.45 24 
01.30 Scandal 
02.15 Jamestown 
03.05 SEAL Team 
03.50 Agents of S.H.I.E.L.D. 
04.40 Síminn + Spotify

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

08.10 Dubai Duty Free Irish Open
12.45 Golfing World 
13.35 The Greenbrier Classic
19.35 Inside the PGA Tour 
20.00 John Deer Classic
23.00 Golfing World 
23.50 PGA Special. This is Mac-
kenzie Tour
00.15 Marathon Classic

08.00 Sumarmessan 
08.40 Valur - Rosenborg
10.20 Breiðablik - Valur
12.00 Fylkir - Víkingur
13.45 KR - Valur
15.35 Pepsímörkin 
17.05 Sumarmessan 
17.45 Grindavík - KA
20.00 Premier League World
20.30 Goðsagnir - Steingrímur Jó
21.15 N1 - mótið
22.00 Pepsímörk kvenna 
00.40 Selfoss - Njarðvík

Mörgæsirnar  frá Madagaskar 
kl. 08.24,  12.24  og 16.24 
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Með því að nota Orkulykilinn tryggirðu þér lægra eldsneytisverð í hvert skipti 

sem þú dælir. Það er einfalt og fljótlegt að sækja um og virkja lykilinn. Nældu 

þér í Orkulykilinn og byrjaðu að spara.

Sæktu um Orkulykil á orkan.is

Opnaðu á lægra 
eldsneytisverð!

af hverjum lítra
í fyrsta sinn sem þú dælir

af hverjum lítra
á afmælisdaginn þinn

Allt að 11 kr. af hverjum lítra
með afsláttarþrepum Orkunnar



Við erum hætt!  
 … eða hvað?
Tónlistarfólk fær stundum algjörlega nóg af starf-
inu enda er engin stimpilklukka í lífi listamanns-
ins. Þá er oft gripið til þess ráðs að leggja niður 
störf og finna sér annað að gera. Þó gengur ekki 
alltaf vel að hætta og fólk hættir við að hætta.

Í síðasta skipti
Friðrik Dór heldur tónleikana Í síðasta 
skipti á næstunni og eru margir aðdá-
endur söngvarans vafalaust að anda í 
brúnan bréfpoka akkúrat núna – það 
hljómar eins og Frikki ætli sér að halda 

þessa tónleika og leggja svo hljóð-
nemann á hilluna. Það er þó alls ekki 
þannig – hann er aðeins á leiðinni út í 
nám á næsta ári og gerir ekki ráð fyrir 
að syngja mikið meðan á því stendur. 

Nostalgísk endurkomustund í Hörpu
Önnur sveitaballahljómsveit sem hætti á há-
tindinum. Írafár hætti í langan tíma en valdi svo 
rétta augnablikið til að koma aftur – nostalgían 

er í mikilli tísku og ákveðin kynslóð ólst upp við 
tónlist sveitarinnar, það var fullkomin blanda og 
Harpan troðfylltist á endurkomutónleikunum.

Endalausar endurkomur
Hljómsveitin Quarashi hefur hætt 
svo oft í gegnum árin og komið 
saman aftur að það er ómögulegt að 
telja skiptin. Hverjir einustu tónleikar 
sveitarinnar síðustu sirka 10 árin 
hafa verið einhvers konar „reunion“ 
sem stendur yfir heilt sumar áður en 
rokkrappararnir knáu „hætta“ aftur. 
Við á Lífinu getum ekki beðið eftir 
næstu endurkomu þeirra.

Endurkoma aldarinnar
Hnakkakóngarnir frá Selfossi hættu árið 2000, 
eða fóru í ótímabundið hlé. Þetta var auðvitað 
mikið áfall enda var sveitin á hátindi frægðar-
innar. Flestir landsmenn áttu annaðhvort Honda 

Civic eða Subaru Impreza, voru með strípur eða 
með þykkbotna buffalo-hlunka í skóhillunni. 
Sveitin snéri þó aftur í tæka tíð og tryllti sveita-
böllin á ný. 

Ozzy fær leið á fjölskyldunni
Ozzy Osbourne tilkynnti sorgmæddum 
aðdáendum sínum að hann væri búinn að 
fá leið á því að vera aldrei heima hjá sér, geta 
aldrei keyrt bílinn sinn eða hitt fjölskylduna. 
Það er nú ósköp skiljanlegt, Ozzy er búinn 
að vera í bransanum í ein 30 ár stanslaust og 
virðist orðinn nokkuð rokkaður á líkama og 
sál. Hann var þó byrjaður að túra um heiminn 
aftur þremur árum síðar enda líklega orðinn 
leiður á heimilinu, bílnum og fjölskyldunni.

Ekki kalla það endurkomu!  
Ég hætti aldrei!
LL Cool J fékk nóg, loggaði sig inn á 
Twitter og sendi aðdáendum sínum 
kveðjubréfið í formi tísta um að hann 
væri hættur þessu rugli. Nokkrum 
mínútum síðar loggaði hann sig aftur inn 
og eyddi þessum tístum. Svo komu ný 
tíst í staðinn þar sem LL Cool J tilkynnti 
það að hann væri kominn aftur.

Hálfleikur Jay-Z
The Black Album Jay-Z kom út árið 2003 og þar 
sagði hann bless við bransann og „feidaði“ yfir 
í svart. Hann fór í mikla tónleikaferð sem átti 
að vera hans síðasta þar sem hann fékk með 
sér fjölmarga gesti til að kveðja almennilega. 
Síðan þá hefur hann gefið út fimm sólóplötur 
og fjórar plötur með öðrum listamönnum 
– þar á meðal plötuna Collis ion Course með 
Linkin Park ári eftir að hann „hætti“. Þetta var 
kannski bara hálfleiks-pása hjá honum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐ
IÐ

/AN
TO

N
 BRIN

K

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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ÚTSALA
Enn meiri verðlækkun

50–60% afsláttur í verslunum okkar

AFSLÁTTUR

Kringlan | Smáralind

ÚTSALA
50%

&
Nýjar vörur streyma inn



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ódýr blekhylki  
og tónerar!

máralind

nerar!

50 – 2. hæð Sm

og tón

Sm

ón

VeVerkfkfæfæraralaagegerinn
SSmáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
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Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður |  Sími 565 4100 | nyform.is

Amadeus borðstofuhúsgögn
Opið virka daga 

11-18
laugardaga 

11-15

Komið og skoðið úrvalið

VIÐ SÉRHÆFUM
OKKUR Í 
ASÍSKRI

MATARGERÐ. 

HOLLUR OG 
LJÚFFENGUR 

MATUR.

Vietnamese restaurantt 
Laugavegi 27 og
Suðurlandsbraut 8
sími: 588 6868

pho.is

Maðurinn var bara að stunda kynlíf,“ 
segir stjórnarmaður í íþróttafélagi 
hér á landi en stjórn félagsins boð-
aði leikmanninn á fund því ótrú-
legur hávaði barst úr íbúð hans, 
yfirleitt seint að kveldi. Stunur og 

dynkir. Óttuðust stjórnarmenn jafnvel að leikmaður-
inn hefði gerst sekur um heimilisofbeldi en það var 
einn stór misskilningur. Hávaðinn og lætin voru 
slík við iðju mannsins og konu að nágrönnum hans 
stóð ekki á sama. Létu þeir stjórnarmenn félagsins 
vita og báðu þá um að taka á málinu.

Leikmaðurinn er vel metinn innan félagsins og 
kom þetta flatt upp stjórnarmennina. Þeir boðuðu 
leikmanninn á fund þar sem farið var yfir málin og 
kvartanir gagnvart honum. Leikmaðurinn kom af 
fjöllum þar sem ekkert ofbeldi hafi átt sér stað. Eftir 
örlitlar útskýringar kom hið sanna í ljós.

Rúmið lamdist fast í vegginn, stunurnar voru 
háværar og úthaldið var slíkt hjá leikmanninum 
að nágrannarnir trúðu vart sínum eigin eyrum. „Ég 
var aðeins að stunda kynlíf,“ sagði leikmaðurinn á 
fundinum samkvæmt stjórnarmanninum og gátu 
stjórnarmenn lítið annað en brosað út í annað. 
Honum var því sleppt með áminningu gegn lof-
orði um að festa rúmið og minnka stunurnar – til 
að fullnægja kröfum nágrannanna.
benediktboas@frettabladid.is

Ópin reyndust vera  
    frygðarstunur
Íþróttamaður hér á landi var tekinn á fund innan félagsins til að 
ræða við hann um óvenjuleg hljóð sem bárust frá íbúð hans. Á 
fundinum kom hið sanna í ljós og voru það frygðarstunur konu sem 
ómuðu svo hátt að nágrannar héldu annað. Örlítill misskilningur.

Parið skemmti sér trúlega vel þó að nágrönnunum hafi ekki verið skemmt. Fannst hljóðin heldur há og mikil. 

Kynlíf stoppaði tennisleik
Tennisköppum og áhorfendum brá heldur í brún 
í Sarasota í Flórída í fyrra þegar háværar stunur 
ómuðu yfir tennisvöll þar sem þeir Frances Tiafoe 
og Mitchell Krueger öttu kappi.

Í fyrstu hélt lýsandi viðureignarinnar að einhver á 
áhorfendapöllunum hefði verið að horfa á klám í síma 
sínum, en í ljós kom að óhljóðin komu úr nærliggjandi 
íbúð.

Tiafoe var að fara að gefa á Krueger þegar hljóðin heyrðust 
fyrst og stöðvaði hann leikinn um stund með bros á vör. Áhorf-
endur hlógu og leikurinn hélt áfram, bæði á vellinum og inni í 
svefnherberginu því skömmu síðar heyrðust hljóðin aftur.

Kallaði Tiafoe þá: „Þetta getur ekki verið svona gott,“ við 
mikinn fögnuð áhorfenda.
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ÓDÝRT OG GOTT Í FERÐALAGIÐ!

                                       Tilboðin gilda 12. júlí - 15. júlí 2018    www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss www.netto.is
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GRÍSARIF
BBQ

1.278 KR
KG

ÁÐUR:  1.598 KR/KG

LAXABITAR
180 G - FROSIÐ

398 KR
STK

ÁÐUR:  498 KR/STK

KUCHEN MINI MUFFINS
ÞRJÁR TEGUNDIR

288 KR
STK

ÁÐUR:  339 KR/STK

SÚKKULAÐITERTA
STÓR - 900 G

1.386 KR
STK

ÁÐUR:  1.898 KR/STK

EMMESS TÍVOLÍ LURKUR
5 STK Í PAKKA

279 KR
PK

ÁÐUR:  329 KR/PK

X-TRA SÚKKULAÐIBITAKEX
150 G

149 KR
PK

ÁÐUR:  198 KR/PK

-15%

SSSÚKKULAÐITERTA
-27%

UR

-15%

-50%

NAUTAFILLE
FERSKT

2.975 KR
KG

ÁÐUR:  4.959 KR/KG

MANGÓ

249 KR
KG

ÁÐUR:  498 KR/KG

-40%

-20%

LAXABITAR
180 G FROSIÐ

-25%
-25%

-20%

GRÍSARIFGRÍSARIF

-20%

-25%

TÍGRISRÆKJA

2.891 KR
KG

ÁÐUR:  3.855 KR/KG

SMOKKFISKBOLIR

1.441 KR
KG

ÁÐUR:  1.921 KR/KG

-25%

FROSNAR 
NAUTALUNDIR
VERÐ FRÁ:

2.999 KR
KG

LAMBA T-BONE
MEÐ RÓSMARÍN  
MARINERINGU

2.958 KR
KG

ÁÐUR:  3.698 KR/KG

������
�50������������

1. FLOKKUR 3.524 KR/KG – ÁÐUR 4.698 KR/KG

2. FLOKKUR 2.999 KR/KG – ÁÐUR 3.998 KR/KG



NATURE’S LUXURY
heilsurúm m/Classic botni

 Svæðaskipt 
pokagormakerfi

 Þrýstijöfnunar yfirdýna
 Burstaðir stálfætur
 Sterkur botn
 320 gormar á m2

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

NATURE’S LUXURY
Stærð 160 x 200 cm 

Fullt verð 149.900 kr.

Aðeins  114.675 kr. 129.925 kr.

NATURE’S LUXURY
Stærð 180 x 200 cm 

Fullt verð 169.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Luxury dýnu 
20% af botni

Aukahlutir á mynd: 
Teppi og koddar/púðar

Aðeins 29.925 kr.

OSLO  
rúmgafl

Rúmgafl fæst í stærðunum: 120, 
140, 160, 180 cm í mismunandi 
áklæðum. Verð hér fyrir neðan 
miðast við rúmbreidd 140 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

Aðeins 29.925 kr.

HELSINKI  
rúmgafl

Rúmgafl fæst í svörtu eða hvítu PU-
leðri og í gráu áklæði. Stærðir: 120, 
140, 160, 180 cm. Verð hér fyrir neðan 
miðast við rúmbreidd 140 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Afgreiðslutími Rvk

Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík

512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 

512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

558 1100
Skeiði 1, Ísafirði

456 4566

Verð og vöruupplýsingar í bækl-ingnum 
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Verð gildir til 12. ágúst 2018 eða á meðan 
birgðir endast.

       

Aðeins  51.935 kr.

Dusty Rose, skógar-
grænt eða grátt sléttflauel. 
Stærð: 169 x 89 x 87 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

JONNA
2,5 sæta sófi

35%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

KOLDING
hægindastóll 
með skemli

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Svart, grátt og 

rautt leður.

Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins  95.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA



Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Sumarútsala
í fjórum búðum

Sumar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

 Svæðaskipt 
pokagormakerfi  Burstaðir stálfætur  Sterkur botn  320 gormar á m2

 Vandaðar 
kantstyrkingar

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Supreme dýnu 
20% af botni

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Stærð í cm Fullt verð Útsöluverð

80x200 82.900 60.830

90x200 89.900 65.930

100x200 96.900 71.030

120x200 109.900 80.530

140x200 119.900 87.930

160x200 134.900 98.930

180x200 149.900 109.930
Aukahlutir á mynd: Gafl og koddar

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

NATURE’S SUPREME
heilsurúm með Classic botni



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Kristins Inga 
Jónssonar

BAKÞANKAR

Gæfan getur verið hverful í 
viðskiptalífinu. Eftir ótrú-
lega velgengni á umliðnum 

árum eru stjórnendur Icelandair 
að vakna upp við vondan draum. 
Tiltrú fjárfesta á félaginu fer 
minnkandi dag frá degi sem sýnir 
sig í ört lækkandi hlutabréfaverði. 
Bréf í félaginu hafa fallið um meira 
en 70 prósent í verði frá því í lok 
apríl árið 2016 og sér ekki enn 
fyrir endann á lækkunarhrinunni.

Stjórnendunum er að mörgu 
leyti vorkunn. Þeir hafa enda þurft 
að takast á við miklar launahækk-
anir, sterka krónu, hækkandi 
olíuverð og stóraukna samkeppni 
sem hefur þrýst flugfargjöldum 
niður, allt á sama tíma. Það er ekki 
öfundsverð staða. Það er heldur 
hvorki lítið verk né löðurmann-
legt að stokka upp viðskiptamódel 
rótgróins flugfélags á meðan yngri 
félög reyna að velta því af stalli.

Vissulega höfðu stjórnendurnir 
byggt upp væntingar á meðal fjár-
festa sem vitað var að gætu tæpast 
gengið eftir. Það kom hins vegar 
óþægilega á óvart hve mikið af-
komu spáin var lækkuð. Þótt hlut-
hafar Icelandair séu ýmsu vanir 
áttu þeir vart von á svo þungu 
höggi og raun ber vitni.

Félagið á erfitt verk fyrir 
höndum við að vinna aftur traust 
hluthafa. Það er ekki til þess fallið 
að auðvelda þá vinnu hve lítilla 
fjárhagslegra hagsmuna lykil-
stjórnendur og stjórnarmenn eiga 
að gæta í félaginu sem hluthafar. 
Samanlögð hlutabréfaeign for-
stjóra, fjármálastjóra og fram-
kvæmdastjóra dótturfélaga hefur 
minnkað verulega undanfarin ár 
og aðeins einn stjórnarmaður á 
bréf í félaginu. Það sama gildir því 
miður um flest önnur félög í Kaup-
höllinni. Sú þróun er áhyggjuefni. 
Það vantar sárlega stjórnarmenn 
sem eiga persónulega undir því að 
vel takist til í rekstri félaga sinna.

Glatað traust

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

REIÐHJÓL OG FYLGIHLUTIR -30% • GARÐHÚSGÖGN -27% • FRÆ -40% 
BROIL KING GRILL -30% • RAFMAGNS- OG BENSÍNGARÐVERKFÆRI -20-40% 
BLÓMAPOTTAR OG GARÐSKRAUT -35% • BLÓM, TRÉ OG RUNNAR -30% 
REYKOFNAR OG ELDSTÆÐI -30% • GJØCO INNIMÁLNING -25%• LJÓS -25%   
JÁRNHILLUR -30%  • VERKFÆRABOX OG -SKÁPAR -30% • ÁLTRÖPPUR OG 
STIGAR -25% • EINHELL RAFMAGNSVERKFÆRI -25% • PLASTBOX -35% 
FERÐATÖSKUR -35% • LEIKFÖNG -35% • KÖRFUBOLTASPJÖLD -30% 
POTTAR, PÖNNUR OG BÚSÁHÖLD -25% • SALVIA ESPALE GIRÐINGA-
EININGAR -20% • COFRA ÖRYGGISSKÓR OG FATNAÐUR -25% 
BLÁ BOSCH VERKFÆRASETT -25%  • LOFTASTIGAR -25% 
BAÐFYLGIHLUTIR -25% • HARÐPARKET -20% 
MOTTUR OG DREGLAR -25%  OG MARGT MARGT FLEIRA!
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TIMBUR-
BLÓMAKASSAR

SLÁTTUVÉLAR

FERÐAVARA

GASGRILL

30% 
afsláttur

25% 
afsláttur

20-
40% 
afsláttur

25% 
afslátturHM Plattinn

ásamt kökum á 

3699 kr.

Pantaðu tímanlega á subway.is

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


