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SKOÐUN Krónan nýtur ekki
trausts heimafyrir, segir
Þorvaldur Gylfason. 21

TÍMAMÓT Kristbjörg Kjeld
fagnar áttræðisafmæli sínu
í Valencia. 24

LÍFIÐ Glæsileikinn var í
fyrirrúmi þegar Grímuverðlaunin voru afhent. 36
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Seðlabanki Grikklands
varar við mögulegu
gjaldþroti
Fátt virðist benda til að samkomulag
náist um aðstoð handa gríska ríkinu.
Fulltrúar ESB segja gríska forsætisráðherrann greina fólki sínu rangt frá
samningaviðræðum. 18
Mótmæla styrkjum Kvenréttindafélag Íslands mótmælir ákvæðum
þingsályktunartillögu um að helmingur fjárveitinga úr Jafnréttissjóði
renni til kvenna í þróunarlöndum. 2

Styrktarfé ABC fryst Fimmtán
milljóna króna styrkur utanríkisráðuneytisins til ABC barnahjálpar hefur
verið frystur meðan deilur standa
milli ABC á Íslandi og í Kenía. 6
Hopp bætir árangur Dönsk rannsókn sýnir að nemendum gengur
betur að læra margföldunartöfluna
ef þeir hoppa á meðan þeir þylja
hana. 14

20

SÉRBLAÐ Fólk
Roðhnappar

Íslenskar mæðgur
gera litríka
hnappa
úr íslensku
roði.
SÍÐA 4

TÆ KIF ÆR

Ungir læra að

Meira en tveir af hverjum þremur svarendum telja rétt að nýta hluta af fé frá
kröfuhöfum til þess að byggja nýjan spítala. Varaformaður fjárlaganefndar segir
gott að fólk vilji forgangsraða í þágu grunnþjónustunnar og byggja spítala.
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EFNAHAGSMÁL Meira en tveir af
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MBL

28,5%
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Risakolkrabbi
prýðir Lokastíg

Margrét Reykjalín
Þrastardóttir
dreif
saumanámskeið sig á
í Tækniskóla unga
fólksins.

tilboðum

www.tk

Hápólitísk endurspeglun:

Flestir vilja spítala
fyrir fé kröfuhafa
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- mikið af
frábærum

Laugav

ÁTÖK VIÐ ALÞINGI „Þetta var alveg frábært og fullt af fólki,“ segir skylmingakappinn Birgir Ingibergsson um skylmingasýningu á Austurvelli í gær. Félagar í Einherja,
víkingafélagi Reykjavíkur, sýndu landsmönnum listir sínar. „Við vorum þarna fyrst og fremst til þess að sýna okkar list á 17. júní. Við vorum samt eiginlega bara að leika
okkur og hafa gaman.“ Víkingarnir tóku við þegar mótmælum og dagskrá á vegum Alþingis sleppti. Sjá síður 4 og 16
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...

hverjum þremur svarendum, sem
afstöðu taka, telja rétt að nýr spítali verði byggður fyrir hluta þess
fjár sem fæst vegna losunar haftanna. Þetta sýna niðurstöður
nýrrar skoðanakönnunar Fréttablaðsins. Rétt tæplega þriðjungur svarenda vill ekki að hluti fjármunanna verði nýttur á þennan
hátt.
Áætlað hefur verið að ef nauðasamningar verða samþykktir geti
það skilað ríkissjóði allt að 650
milljörðum króna.
„Það er mikill vilji til þess að
byggja nýjan spítala og ég tel að
fólk líti á það sem forgangsmál. Og
það er mjög gott,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, varaformaður
fjárlaganefndar Alþingis og fyrrverandi heilbrigðisráðherra, um
niðurstöður könnunarinnar. Guðlaugur Þór segir aftur á móti að
það verði að nýta fjármunina, sem
fást úr aðgerðunum við að aflétta
höftunum, til að lækka skuldir.
Niðurstöður könnunarinnar
sýna að 57 prósent aðspurðra
vilja að hluti fjármunanna verði
nýttur til að byggja nýjan spítala, 25 prósent vilja ekki að hluti

fjármunanna
verði nýttur í
það, 17 prósent
eru óákveðin í
afstöðu sinni og
2 prósent svara
ekki.
Þegar einungis eru skoðuð GUÐLAUGUR ÞÓR
svör þeirra sem ÞÓRÐARSON
afstöðu tóku sést
að 69 prósent eru fylgjandi því að
hluti fjármunanna verði nýttur til
þess að byggja spítala en 31 prósent er því andvígt.
Guðlaugur Þór bendir á að ef
fjármunirnir verða nýttir til þess
að greiða niður skuldir þýði það að
vaxtakostnaður ríkissjóðs lækki.
„Við erum að tala um það að
árlegur vaxtakostnaður getur
lækkað um 30 milljarða, hugsanlega meira. Og það er nú bara
helmingurinn af byggingarkostnaði við spítala.“ Guðlaugur telur
það klárt mál að forgangsraða eigi
í þágu þess að byggja upp grunnþjónustuna.
„Og þetta er þá eitt þeirra verkefna sem við eigum að forgangsraða í,“ segir hann.
Könnunin var gerð þannig að

➜ Telur þú rétt að
byggja nýjan spítala
fyrir hluta fjárins,
sem fæst vegna losunar haftanna?

FÓLK Edda
Karólína Ævarsdóttir málar
risakolkrabba
á húsvegg við
Lokastíg. Kolkrabbinn er
barnabókaefniviður og
EDDA KARÓLÍNA
hápólitísk endÆVARSDÓTTIR
urspeglun á
samfélaginu. „Þetta kolkrabbaríki, þar sem fáar ættir taka yfir
allt og teygja anga sína býsna
langt,“ segir hún.
-ga / sjá síðu 46

rrieiri
Nú sogtæ
safam

69%

31%

Heill grillaður
kjúklingur

■ Já

■ Nei

hringt var í 1.249 manns þar til
náðist í 800 samkvæmt lagskiptu
úrtaki dagana 15. og 16. júní. Svarhlutfallið var 64,2 prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur
skiptust jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir búsetu og aldri.
- jhh
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Sýnataka HNE sýnir 800 falt magn saurkólígerla í Pollinum á Akureyri:

Góð skráning í Suzuki-hlaup:

Pollurinn „iðar“ af saurgerlum

Metfjöldi erlendra hlaupara

HEILBRIGÐISMÁL Sýni tekin úr Poll-

Á morgun verður vestlæg eða breytileg
átt, 3 til 8 metrar á sekúndu. Það verður
skýjað og smávegis rigning nokkuð víða.
Hiti 8 til 14 stig. Á Suðausturlandi gæti
sést til sólar og þá ætti hiti að ná 18
stigum þar.

SJÁ SÍÐU 28

inum á Akureyri þann 8. júní síðastliðinn sýna alvarlega stöðu. Í
víkinni við flotbryggju Siglingaklúbbsins Nökkva mældist 800 falt
meira magn saurgerla en leyfilegt
er samkvæmt viðmiðunarmörkum.
Leyfilegt magn saurgerla er 100
bakteríur í hverjum 100 millilítrum
af sjó þar sem útivistarsvæði eru í
grennd. Í víkinni mældust 79.000
saurkólíbakteríur. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra sinnir sjósýnatökum sem þessum og ákvað

að taka önnur sýni þann 12. þessa
mánaðar til að vakta ástandið.
Von er á niðurstöðum úr þeim um
helgina.
„Það er því ljóst að ástand sjávar við flotbryggjur Nökkva hefur
verið algerlega ófullnægjandi með
tilliti til útivistar. Heilbrigðiseftirlitið beinir þeim tilmælum til forsvarsmanna Siglingaklúbbsins
Nökkva og almennings að forðast
sjóböð og busl í víkinni þar til niðurstöður liggja fyrir um annað,“
segir í tilkynningu eftirlitsins. - sa

Í KAJAK Á POLLINUM Heilbrigðiseftirlitið beinir þeim tilmælum til fólks að
vera ekki að busla í pollinum við Siglingaklúbbinn Nökkva.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

SAMFÉLAG Skráðir erlendir hlauparar í hið árlega Miðnæturhlaup
Suzuki eru 566 talsins sem er nýtt
met. Fjörutíu og sex þjóðir hafa nú
skráð sig til leiks. Flestir erlendu
þátttakendurnir koma frá Bandaríkjunum eða 174, næstflestir frá
Bretlandi eða 142. Þá eru fimmtíu
Kanadamenn skráðir í hlaupið.
Hlaupið fer fram í tuttugasta og
þriðja sinn í Reykjavík 23. júní og
hafa rúmlega þúsund manns skráð
sig. Það eru 27 prósent fleiri en á
sama tíma í fyrra.
- ngy

Mótmæla styrkjum
til þróunaraðstoðar
Kvenréttindafélag Íslands mótmælir ákvæðum þingsályktunartillögu sem kveða
á um að helmingur Jafnréttissjóðs eigi að renna til kvenna í þróunarlöndum. Formenn stjórnarflokkanna breyttu þingsályktunartillögunni eftir gagnrýni félagsins.

MÓTMÆLI Íbúar Hong Kong eru mishrifnir af fyrirhuguðum breytingum á lýðræði í

sjálfstjórnarhéraðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Mikill ágreiningur vegna fyrirhugaðra laga í Hong Kong:

Stríðandi fylkingar við mótmæli
HONG KONG Fjölmennur hópur mótmælenda safnaðist saman fyrir
utan þinghúsið í Hong Kong í gær. Mótmælin eru til komin vegna þess
að þingið kýs í vikunni um ný lög sem myndu gera íbúum Hong Kong
kleift að kjósa sér leiðtoga en Hong Kong nýtur töluverðs sjálfstæðis
sem sjálfstjórnarhérað innan Kína. Skilyrði þeirra kosninga yrði þó
að Kínverjar þyrftu að samþykkja öll framboð sem bærust, án samþykkis þeirra fengi viðkomandi ekki að bjóða sig fram.
Tvær fylkingar mótmæla nú. Annars vegar þeir sem hlynntir eru
breytingunum og hins vegar fylking sem finnst breytingarnar ekki
nægar og kallar þær gervilýðræði.
- þea

Dýr til vandræða í Tíblisi:

Smábátaeigendur ósáttir:

Skutu tígrisdýr Óánægðir með
sem drap mann störf ráðherra
GEORGÍA Lögregla í Tíblisi, höfuð-

borg Georgíu, skaut í gær tígrisdýr sem slapp úr dýragarði í
borginni í gríðarmiklu flóði um
helgina. Dýrið hafði orðið manni
að bana og sært annan.
Lögreglan í borginni hefur verið
sökuð um að drepa að óþörfu dýr
sem sluppu um helgina. Lögreglumennirnir sem skutu tígrisdýrið segja þó að það hafi ekki verið
möguleiki á að nota deyfibyssu.
Að því er The Guardian greinir
frá hafa alls tuttugu borgarbúar
látið lífið vegna hamfaranna og að
minnsta kosti sex til viðbótar er
saknað.
- ba

SJÁVARÚTVEGSMÁL Landssamband
smábátaeigenda lýsti í gær yfir
fullkomnu vantrausti á störf Sigurðar Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráðherra.
Sambandið kveðst óánægt með
ákvæði í makrílfrumvarpi ráðherrans, en þar er gert ráð fyrir
að hlutur smábáta við makrílveiðar verði festur við fimm prósent.
Samkvæmt frumvarpinu yrði
bátum úthlutað makrílkvóta út frá
veiðireynslu. Sambandið segir fyrirsjáanlegt að kvótasetning myndi
einungis gagnast fáum en stór
hluti flotans myndi standa eftir
með ónýtta fjárfestingu.
- þea

ALÞINGI „Þessir málaflokkar eru
báðir svo mikilvægir að þeim er
enginn greiði gerður að hafa þá
samankrullaða í einum sjóð,“ segir
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands. Félagið
gagnrýndi harkalega þingsályktunartillögu á Alþingi þess efnis að
úr hundrað milljóna króna Jafnréttissjóði ætti allt að helmingur að
renna til kvenna í þróunarlöndum.
Flutningsmenn þingsályktunartillögunnar, formenn allra flokka
á Alþingi, brugðust við gagnrýni
Kvenréttindafélagsins með því að
breyta þingsályktunartillögunni
og gera orðalag hennar almennara.
Í stað þess að
gert sé ráð fyrir
að allt að helmingur renni til
verkefna sem
tengjast konum
í þróunarlöndum
er nú gert ráð
fyrir að verulegKATRÍN
ur hluti renni til
JAKOBSDÓTTIR
jafnréttismála á
alþjóðavísu.
„Það var ákveðið í samstarfi
flokkanna að gera ákveðnar breytingar sem mönnum þótti gera
málið betra. Niðurstaðan var að
hafa þetta aðeins opnara þannig
að það sé bara úrlausnarefni fyrir
stjórnina sem er kjörin að velja
bestu umsóknirnar,“ segir Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri
grænna og meðflutningsmaður að
tillögunni.
Í gagnrýni Kvenréttindafélagsins sagði meðal annars: „Það er
óviðeigandi að á degi þegar við
fögnum jafnrétti kynjanna á

KVENNABARÁTTAN 100 ár eru liðin frá því að konur fengu kosningarétt. Jafn-

réttissjóðurinn er stofnaður í tilefni þessara tímamóta.

Íslandi […] að stofnaður sé sjóður
sem er með þeim reglum að allt
að helmingur fjárveitinga falli til
verkefna sem unnin eru utan landsteinanna.“ Brynhildur Heiðar- og
Ómarsdóttir segir að brýn verkefni bíði í jafnréttismálum hérlendis. „Það hefur lengi verið þörf
fyrir svona sjóð. Frjáls félagasamtök og kvennasamtök sem starfa
að jafnréttismálum berjast í bökkum á hverju ári við að fjármagna
okkur. Bara það að hafa jafnréttissjóð sem við getum leitað til, til
að styrkja okkar verkefni og okkar
starfsemi, á eftir að verða verulega
mikil búbót.“
Aðspurð um mikilvægi Kvenréttindafélagsins og sams konar félaga
nú þegar ungar konur, sem ekki
starfa undir neinum fána, halda
kvenfrelsisbaráttunni á lofti segir
Brynhildur: „Fjórða bylgja femín-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Frjáls
félagasamtök
og kvennasamtök sem
starfa að
jafnréttismálum berjast í
bökkum á hverju ári við
að fjármagna okkur.
Brynhildur Heiðar og Ómarsdóttir,
framkvæmdastýra
Kvenréttindafélags Íslands.

ismans er að skella á landinu. Þetta
er yndislegt. Það hefur sýnt sig í
gegnum söguna að svona bylting
byrjar í grasrótinni en ef hún á að
halda áfram þá verða félagasamtök
að koma að henni.“
snaeros@frettabladid.is

Framkvæmdastjóri NATO ósáttur við aukinn kjarnorkuviðbúnað Rússa:

NATO eykur viðveru í Eystrasalti

6ÕÃÌv>>ÀÛÉÉäÈ£x

EYSTRASALT Atlantshafsbandalagið (NATO) hefur

Kringlan | 588 2300

uppi áætlanir um að auka viðveru herafla í ríkjum
Eystrasaltsins, að því er fram kom í máli Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóra NATO, á blaðamannafundi í Sagan í Pólandi í gær. Yfirlýsingin kemur í
kjölfar aukinnar spennu í samskiptum Vesturlanda
og Rússa.
Þannig sagði Vladimír Pútín
Rússlandsforseti á blaðamannafundi í Finnlandi á þriðjudag að ef
NATO ógnaði svæðum Rússlands
myndu stjórnvöld í Moskvu bregðast við því „með viðeigandi hætti“.
Tilkynnt hefur verið um yfirgripsmiklar heræfingar NATO í
og við Eystrasalt í þessum mánuði.
VLADIMÍR PÚTÍN
Yfir fimmtán þúsund hermenn frá
22 löndum, 50 herskip og kafbátar og 50 orrustuflugvélar taka þátt í æfingum. Þá taka um sex þúsund hermenn til viðbótar frá sautján löndum þátt í
heræfingum sambandsins í Rúmeníu og um tvö þúsund hermenn frá níu löndum taka þátt í heræfingum
í Póllandi.

BLAÐAMANNAFUNDUR Í
PÓLLANDI
Í GÆR Jens

Stoltenberg
vill að NATO
sé öllu viðbúið
og heldur því
hernaðaræfingar í mánuðinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Stoltenberg hefur sagt bandalagið bregðast með
þessu við óstöðugleika sem myndast hafi í kringum
athafnir Rússa.
Pútín upplýsti nýverið að Rússar ætluðu að taka
um fjörutíu nýjar langdrægar eldflaugar í gagnið á
þessu ári.
„Það að Rússar skuli ógna heiminum með kjarnorkuvopnum er óréttlætanlegt og hættulegt,“ sagði
Stoltenberg í kjölfarið.
- þea, óká

Dagskrá í Reykjavík 19. júní 2015
Óðinstorg, Hljómskálagarðurinn og Hallveigarstaðir kl. 11.00–14.00
11.00–11.40

Tónlistarhópurinn Náttsól frá Hinu
húsinu og Unnur Sara Eldjárn ﬂytja
lög eftir kventónskáld á Óðinstorgi.

12.00–13.00

Gjörningaklúbburinn við Perlufestina
í Hljómskálagarði.

13.15

Ganga frá Perlufestinni í Hólavallakirkjugarð við Suðurgötu. Forseti
borgarstjórnar, Sóley Tómasdóttir,
leggur blómsveig á leiði Bríetar
Bjarnhéðinsdóttur.

13.30

Opið hús á Hallveigarstöðum:
Félög kvenna fyrr og nú. Ávörp,
súpa og spjall. Formleg dagskrá
hefst kl. 14.00.

Lækjargata ómar til heiðurs konum
kl. 14.30–15.30
14.30

Söngfjelagið undir stjórn Hilmars
Arnar Agnarssonar syngur við
Stjórnarráðið.

14.50

Nýlókórinn undir Snorra Sigfúsar
Birgissonar ﬂytur talverkið Vatnsberann eftir Hörpu Björnsdóttur við
styttuna Vatnsberann.

15.10

Sönghópur úr Domus Vox undir
stjórn Margrétar Pálmadóttur syngur
við styttuna Móðurást.

Austurvöllur ómar til heiðurs konum
kl. 15.00–16.00
Höfundarverk kvenna í öndvegi:
15.00

Karlakórinn Þrestir undir stjórn
Jóns Kristins Cortez.

15.20

Söngsveitin Fílharmónía undir
stjórn Magnúsar Ragnarssonar.

Skrúðganga frá Miðbæjarskóla að Austurvelli,
safnast saman kl. 15.30, hefst kl. 15.45
Barnakór Vatnsendaskóla með íslenska fána leiðir
göngu frá Miðbæjarskólanum inn á Austurvöll ásamt
harmonikusveit stúlkna, félögum í Æskulýðssambandi
Íslands, Æskulýðsvettvangnum og öðrum hátíðargestum.
ATHÖFN VIÐ AUSTURVÖLL kl. 16.00–17.00
(bein sjónvarpsútsending RÚV)

- Léttsveit Reykjavíkur og Kvennakórinn Katla
syngja Áfram stelpur. Texti eftir Dagnýju
Kristjánsdóttur og Kristján J. Jónsson við lag eftir
Gunnar Edander.
- Baráttuávarp, Fríða Rós Valdimarsdóttir
formaður Kvenréttindafélags Íslands. Tónlist.
Kynnir er Þórunn Lárusdóttir leikkona.
Ráðhús Reykjavíkur kl. 17.00
- Með eld í brjósti. Gjörningur Elínar Önnu Þórisdóttur og Hörpu Rúnar Ólafsdóttur. Kvennakórinn
Katla syngur undir stjórn Lilju Daggar Gunnarsdóttur og Hildigunnar Einarsdóttur.
- Söngﬂokkurinn Áfram stelpur ﬂytur nokkur lög
af plötunni Áfram stelpur.
- Leiklestur úr Lokaæﬁngu eftir Svövu Jakobsdóttur.
Nanna Kristín Magnúsdóttir og Stefán Hallur
Stefánsson leikarar ﬂytja.
- Verðlaun afhent í smásagnasamkeppni
Soroptimista vegna 100 ára afmælisins.
- Unnur Sara Eldjárn syngur og leikur eigin lög.
Dagskrá á vegum Ungra femínista í Ráðhúsi
Reykjavíkur kl. 13.00–17.00
Guðsþjónusta kl. 20.00
Kvennamessa Kvennakirkjunnar á Klambratúni.
Höfundur óþekktur – tónleikar í Hörpu
kl. 20.30
Tónleikar KÍTÓN og framkvæmdanefndar um 100 ára
afmæli kosningaréttar kvenna.
Þema: Höfundarverk kvenna – kynjasnúningur og
endurkoma. Tónleikunum er sjónvarpað beint á RÚV.
Opnun sýninga kl. 15.00 og 17.00
15.00

Hvað er svona merkilegt við það?
– Störf kvenna í 100 ár.
Sýningin opnuð í Þjóðminjasafninu.

17.00

Tvær sterkar. Sýning á verkum
Júlíönu Sveinsdóttur og hinnar
færeysku Ruth Smith opnuð á
Kjarvalsstöðum.

Allan daginn – sýningar um bæinn
kl. 08.00–19.00
08.00–19.00

- Kórsöngur: Vorlauf, lag Hildigunnar Rúnarsdóttur
við ljóð Þorsteins Valdimarssonar.

VERA:KVEN:VERA. Innsetning
Guðrúnar Sigríðar Haraldsdóttur
í Ráðhúsi Reykjavíkur.

09.00–17.00

- Ávarp til æskunnar: Frú Vigdís Finnbogadóttir
talar frá svölum Alþingishússins.

Vér heilsum glaðar framtíðinni.
Sýning í Þjóðarbókhlöðu.

10.00–17.00

Hjáverkin – atvinnusköpun kvenna
í heimahúsum. Sýning í Árbæjarsafni. Aðgangur ókeypis og leiðsögn
um þátt kvenna í öllum húsum
safnsins kl. 11.00 og 14.00.

11.00–18.00

Ásýnd kvenna við upphaf
kosningaréttar 1915. Sýning
Borgarskjalasafns Reykjavíkur í
Grófarhúsi.

11.00–18.00

Sjókonur. Sjósókn íslenskra kvenna
í fortíð og nútíð. Sýning í Sjóminjasafninu.

- Léttsveit Reykjavíkur undir stjórn Gísla Magna
Sigríðarsonar frumﬂytur Við gerum fagran neista
að björtu báli. Lag eftir Gísla Magna, ljóð eftir
Guðrúnu Evu Mínervudóttur.
- Ávarp forseta Alþingis, Einars K. Guðﬁnnssonar,
frá svölum Alþingishússins.
- Barnakór Vatnsendaskóla undir stjórn Þóru
Marteinsdóttur syngur Dómar heimsins dóttir
góð. Lag eftir Valgeir Guðjónsson, ljóð eftir
Jóhannes úr Kötlum.
- Afhjúpun listaverks eftir Ragnhildi Stefánsdóttur.
Höggmynd af Ingibjörgu H. Bjarnason alþingismanni, fyrstu konunni sem kjörin var til setu á
Alþingi, afhjúpuð við Skála Alþingis. Gefendur eru:

Hluti viðburða er í samstarﬁ við Reykjavíkurborg, söfnin í
borginni, Kvenfélagasamband Íslands, Kvenréttindafélag
Íslands og Kvennakirkjuna.

Framkvæmdanefnd um 100 ára afmæli
kosningaréttar kvenna

Hátíðahöld verða víða um land 19. júní, sjá dagskrá á hverjum stað á vefslóðinni:
www.kosningarettur100ara.is
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SPURNING DAGSINS

Rennsli Skaftár hefur aukist mikið síðasta sólarhring og telur Veðurstofa Íslands hlaup hafið í ánni:

Veðurstofa varar við líklegu Skaftárhlaupi

Er allur vindur úr ykkur?
„Loftið í Þingeyingum er óþrjótandi
auðlind.“
Kristján Þór Magnússon er bæjarstjóri
Norðurþings þar sem bæjarráð fjallar á næstunni um hugmyndir um vindorkugarð.

OFBELDI Ofbeldisnefnd vinnur til-

lögur til að efla aðstoð og ráðgjöf fyrir
gerendur.
NORDICPHOTOS/GETTY

Forvarnir gegn ofbeldi:

Forvarnarstarf í
kjölfar byltingar
SVEITARSTJÓRNARMÁL Ofbeldis-

varnarnefnd hefur verið falið
að vinna tillögur að aðgerðum
Reykjavíkurborgar til að efla forvarnarstarf vegna kynbundins
ofbeldis og mæta þörfum þolenda, samkvæmt samþykkt borgarstjórnar 16. júní.
Í tilkynningu borgarinnar segir
að nýlega hafi staðið svokölluð
Beauty tips-bylting og sýni hún
nauðsyn þess að tryggja ráðgjöf og
stuðning við hæfi og spyrna gegn
frekara ofbeldi á sama tíma. - ngy

Málstofa um stjórnmál:

Ræða um þróun í Rússlandi
MENNING Edda öndvegissetur

og Alþjóðamálastofnun Háskóla
Íslands efna til opinnar málstofu
um þróun stjórnmálaumhverfisins í Rússlandi í valdatíð Pútíns í
Norræna húsinu milli eitt og þrjú
á morgun. Efni og umræður verða
á ensku, en sérstakur gestafyrirlesari verður Sergei Medvedev,
prófessor í stjórnmálafræði við
Hagfræðiháskóla Moskvu og andstæðingur ríkisstjórnarinnar. - þea

LEIÐRÉTT
Í forsíðufrétt Fréttablaðsins í gær
var fullyrt að þriðjungur hefði verið
óákveðinn í afstöðu sinni til þess hvort
rétt hefði verið að setja lög á verkfall
BHM og hjúkrunarfræðinga. Hið rétta
er að einungis ellefu prósent voru
óákveðin og tvö prósent svöruðu ekki.

HLAUP Líklegt er að Skaftárhlaup sé hafið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fjölmenni var saman komið á Austurvelli í gær, á þjóðhátíðardegi Íslendinga, í þeim tilgangi að mótmæla sitjandi
ríkisstjórn. Skiptar skoðanir eru um tímasetningu mótmælanna. Eru ýmist sögð gleðispillir barna eða viðeigandi.
STJÓRNMÁL „Að mótmælin hafi

verið þennan dag endurspeglar
ákveðið ástand sem verður að
bregðast við. En þetta setti svip á
hátíðina, því miður,“ segir Dagur
um mótmæli sem áttu sér stað á
Austurvelli í gær, þann 17. júní, á
þjóðhátíðardegi Íslendinga.
Fjölmenni var saman komið á
Austurvelli í gær, margir til að
mótmæla sitjandi ríkisstjórn en
aðrir til þess að fagna deginum.
Mótmælin hófust klukkan ellefu, rétt áður en hátíðardagskrá
hófst þar sem Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra
flutti ávarp til þjóðarinnar.
Dagur
B.
Eggertsson var
staddur á Austurvelli þegar
mótmælin stóðu
h æst. „ Þ et t a
var mjög sérstakt og ég man
ekki eftir þessu
DAGUR B.
á ð u r,“ s e g i r
EGGERTSSON
Dagur og bætir
við að virða þurfi mótmælarétt
fólks.
Viðstaddir héldu á lofti rauðum mótmælaspjöldum og hrópuðu ítrekað í kór „vanhæf ríkisstjórn“ þegar hátíðardagskrá
hófst. Köllin mátti heyra greinilega.
Boðað var til umræddra mótmæla í gegnum Facebook með
yfirskriftinni „Ríkisstjórnina
burt – vér mótmælum öll“.
Mótmælt var meðal annars
að lög hafi verið sett á verkföll,
að ríkisstjórnin lækki skatta og
gjöld á útgerðina á meðan þau
fullyrði að ekki séu til peningar
í túlkasjóð heyrnarlausra og að

111.900

O
Ð

30. júní í 14 nætur

Almería

Bahia Serena

Netverð á mann frá kr.111.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr.164.900 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

ríkisstjórnin hafi svikið kosningaloforð, hvert á fætur öðru.
Þá var því mótmælt að Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefðu
mætt á leik íslenska karlalandsliðsins í fótbolta síðastliðinn
föstudag í stað þess að taka þátt
í umræðum á þingi um lagasetningu á verkfall BHM og hjúkrunarfræðinga.
Ekki er hægt að segja að mannskapurinn á Austurvelli hafi
tekið ávarpi forsætisráðherra
fa g n a n d i e n
undir ræðunni
allri heyrðist
trommusláttur
og hróp mótmælenda.
„Mér finnst að
það sé hægt að
mótmæla flestGUÐFINNA
alla aðra daga en
JÓHANNA GUÐá sjálfum þjóðháMUNDSDÓTTIR
tíðardeginum. Sá
dagur á að einkennast af gleði,“
segir Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina, en hún er
ein af þeim sem finnst það óviðeigandi að mótmæla ríkisstjórninni og
aðgerðum hennar á þjóðhátíðardeginum. „Það voru börn á Austurvelli og það
er óþarfi að þau
þurfi að upplifa
reiðina sem er í
samfélaginu.“
Í lok ræðu
sinnar tók Sigmundur fram
að Íslendingar
HALLDÓR
sk yldu v i n na
AUÐAR
áfram að meira
SVANSSON
jafnrétti, meira

ÓSÁTT VIÐ AUSTURVÖLL Meðal annars var því mótmælt að lög hafi verið sett á

verkföll og að ríkisstjórnin hafi svikið kosningaloforð.

MYND/STÖÐ2

Gott land en gæti verið betra
Í upphafi hátíðarræðu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar
forsætisráðherra á Austurvelli í gær fjallaði hann um
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga sem Jón Sigurðsson leiddi.
Sigmundur kallaði Ísland „fyrirmynd í samfélagi þjóðanna“
og benti á að lífslíkur, atvinnuleysi og kynjajafnrétti væri
betur á veg komið hér á landi en annars staðar í heiminum.
Þá sagði Sigmundur að í heildarsamhenginu hlytu Íslendingar að geta verið sammála um að Ísland væri líklega
bara nokkuð gott land, þó það gæti orðið enn betra. Ísland
stæði nú upprétt á ný í samfélagi þjóða eftir að hafa sigrast á mestu efnahagserfiðleikum síðari tíma.

lýðræði og meiri framförum.
Púað var sérstaklega hátt á Sigmund undir þessum lokaorðum.
Lófatak heyrðist þegar ræðunni
lauk en áfram heyrðist duglega í
mótmælendum yfir tónlistaratriðum.
Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi Pírata, bendir á að 17.
júní sé afmælisdagur Jóns Sig-

urðssonar sem þekkt er að mótmælti yfirgangi danskra stjórnvalda. „Menn verða að hafa í huga
að mótmæli af þessu tagi beinast
ekki að hátíðarhöldunum sjálfum.
Þetta snýst um andúð gagnvart
stjórnvöldum,“ segir Halldór sem
telur 17. júní ekki verri en neinn
annan dag til mótmæla.
nadine@frettabladid.is

Lítil hreyfing er í sölu á kúabújörðum þótt verð á kvóta hafi haldist lágt:

LB

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Flóðaðstæður myndu ríkja við bakka Skaftár
næstu daga, því væri mögulegt að áin flæddi
yfir vegi sem liggja nærri árbökkunum.
Þá bæri einnig að varast að fara nærri Skaftárjökli, Tungnárjökli og Síðujökli sökum þess
að brennisteinsvetni bærist með hlaupvatninu
þegar það kæmi undan jökli. Styrkur brennisteinsvetnisins er svo mikill að það gæti skaðað
slímhúð bæði í augum og öndunarvegi.
Að lokum varar Veðurstofa ferðafólk við því
að koma nærri kötlunum sem og jöðrum fyrrnefndra jökla þar sem sprungur gætu myndast
hratt í kringum ketilinn og þá gæti hlaupvatn
brotið sér leið upp á yfirborðið.
- þea

Segir mótmælin endurspegla
ástand sem bregðast verði við

I
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Frá kr..

NÁTTÚRUVÁ Veðurstofa varaði við líklegu
Skaftárhlaupi í gær. Í tilkynningu frá Veðurstofu kom fram að rennsli Skaftár við Sveinstind hafði aukist mikið síðasta sólarhring og
þá verið 150 rúmmetrar á sekúndu. Rafleiðni
árinnar hafði aukist í takt. Þær athuganir þýða
að Skaftárhlaup sé mjög líklega hafið.
„Hlaupið kemur líklegast úr vestari Skaftárkatlinum, sem síðast hljóp úr í janúar 2014.
Það fæst ekki staðfest fyrr en með sjónrænni
athugun úr flugi yfir katlana,“ sagði í tilkynningunni.
Veðurstofa sagði að upplýsa þyrfti almenning
og ferðamenn um mögulega náttúruvá.

Svipað að kaupa jörð og togara
LANDBÚNAÐUR „Það er frekar þungt undir fæti.
Þetta er keimlíkt og þetta var eftir hrun,“ segir
Magnús Leopoldsson, fasteignasali og bóndi, um
kaup og sölu á kúabújörðum.
Verð á mjólkurkvóta hefur
verið í algjöru lágmarki svo mánuðum skiptir og nam 150 krónum
á lítrann í apríl síðastliðnum.
Það þýðir að minna er um að
eldri kúabændur sem hyggjast
hætta búskap selji mjólkurkvótann frá sér en haldi jörð sinni og
húsi.
MAGNÚS
„Núna verða menn bara að
LEOPOLDSSON
hætta alveg og hleypa öðrum að,“
segir Magnús.
Þrátt fyrir það er mjög erfitt fyrir unga bændur að kaupa sig inn í greinina. Jarðir með framleiðslurétt eru dýrar.
„Þetta er svipað og að kaupa sér togara. Það er
varla hægt að tala um að jarðir kosti minna en
150 milljónir,“ segir Magnús.
- snæ

KVÓTAKERFIÐ ÓNÝTT Framleiðslukrafa á bændur er nú hund-

rað prósent og greitt er fyrir alla mjólk umfram kvóta. Vegna
þessa er verð á kvóta í sögulegu lágmarki.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HLUTI AF BYGMA

SUMAR

TAX
FREE
af sláttuvélum og
garðhúsgögnum
TVÖFALT TAX FREE
af sumarblómum

SK
EN
Í S L KTUN
RÆ

Tax free jafngildir 19,35% afslætti. Tvöfalt Tax free jafngildir 38.7% afslætti
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs. Gildir 16.-21. júní meðan birgðir endast.
*Gildir ekki af tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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VEISTU SVARIÐ?

Styrktarfé til ABC fryst uns
greitt verður úr ágreiningi

1. Hvað vill skólameistari Verzló?
2. Hvað leggur ríkið mikið út vegna
Sunnuhlíðar?
3. Hvað kostaði snjómokstur Akureyrarbæ fyrstu fjóra mánuði ársins?

Deilur standa nú á milli ABC barnahjálpar á Íslandi og ABC barnahjálpar í Kenía. Utanríkisráðuneytið veitti
ABC á Íslandi fimmtán milljóna króna styrk í lok árs 2014 sem hefur verið frystur á meðan deilur standa yfir.

SVÖRIN

1. Að samræmd próf verði tekin upp á ný.
2. Um milljarð króna. 3. Rúmar áttatíu og
tvær milljónir króna.
KENNÓ Ásókn í námið hefur sjaldan

verið meiri.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Aukningin 20% á milli ára:

Mikil ásókn í
kennaranám
MENNTAMÁL Þegar frestur til

umsókna um nám í Háskóla
Íslands rann út höfðu borist 1.233
umsóknir í grunn- og framhaldsnám á haustönn við Menntavísindasvið. Er hér um að ræða
nærri fimmtungsaukningu frá
árinu áður en þá bárust 1.029
umsóknir.
Alls bárust 316 umsóknir í
grunnnám í Kennaradeild en þær
voru 282 í fyrra og nam aukning milli ára 12,1 prósenti. Í allt
bárust 296 umsóknir um framhaldsnám í Kennaradeild en 224
umsóknir bárust í fyrra og er hér
um að ræða 32,1 prósents aukningu milli ára.
- shá

SAMFÉLAG „Þeir peningar eru enn

á bankareikningi ABC á Íslandi
og samtökin hafa ábyrgst að þeir
verði ekki hreyfðir fyrr en greitt
hefur verið úr þeim ágreiningi
sem á sér stað í samtökunum,“
segir Urður Gunnarsdóttir, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins. Peningarnir sem um ræðir
eru fimmtán milljóna króna styrkur, sem utanríkisráðuneytið veitti
ABC á Íslandi í lok árs 2014. Styrkurinn var veittur fyrir heimavist
og skóla fyrir götubörn í Naíróbí
í Kenía.
Fréttablaðið greindi frá því á
dögunum að illvígar deilur stæðu
milli ABC barnahjálpar á Íslandi
og ABC barnahjálpar í Kenía. Þórunni Helgadóttur, formanni samtakanna í Kenía, var sagt upp
störfum en hún er föst á því að
staða hennar í Kenía sé óbreytt,
enda sé um tvö aðskilin félög að
ræða. ABC á Íslandi heldur því
hins vegar fram að félagið eigi
ABC í Kenía.
Samkvæmt upplýsingum frá
utanríkisráðuneytinu er rétt hjá
Þórunni að félögin séu tveir sjálfstæðir lögaðilar. „Styrkur ráðuneytisins fer þó í gegnum ABC á
Íslandi en er til starfans í Kenía,“
segir Urður.
Þá greindi Fréttablaðið frá því
að Þórunn sakaði ABC á Íslandi
um mútur í Kenía þar sem stjórnin
bæri fé á einstaka starfsmenn
innan skólans í Kenía í þeim tilgangi að taka yfir skólann með
valdi. Framkvæmdastjóri ABC á
Íslandi neitar þeim ásökunum.
Urður segir að ráðuneytið geri
skýrar kröfur um að gerð sé grein
fyrir ráðstöfun styrktarfjár. „Þar
er stuðst við verklagsreglur sem
byggðar eru á fyrirmyndum frá
nágrannaríkjum.“
Á síðasta ári var gerð fagleg
úttekt á verkefni í Kenía sem ABC
á Íslandi hafði hlotið styrk fyrir.

Í KENÍA Þórunn hefur unnið við hjálparstarf í Kenía síðan árið 2006.

ABC í Kenía var samstarfsaðili á
vettvangi og sá um framkvæmd.
Úttektin gaf góða niðurstöðu og
var ákveðið að veita fimmtán
milljóna króna styrk fyrir annan
áfanga verkefnis í Kenía. „Slíkar
úttektir eru gerðar reglulega á
verkefnum sem ráðuneytið styður,“ segir Urður og bætir við að
opinber þróunarsamvinna fari í
ríkari mæli gegnum félagasamtök sem hafa þekkingu af starfi í
þróunarlöndum. Þannig eru gerðar
ríkari kröfur til félagasamtaka og
eftirlit með verkefnum þeirra hert.
Auk ásakana um mútur segir
Þórunn að engir peningar hafi borist til barnanna í Kenía í maí og
júní. ABC á Íslandi segja það ekki
rétt. „Ég og maðurinn minn borguðum alla reikninga í Kenía. Hvert
sendu þau þá peningana frá stuðningsaðilum barnanna? Þau verða

Ég og
maðurinn
minn borguðum alla
reikninga í
Kenía. Hvert
sendu þau þá
peningana... ?
Þórunn Helgadóttir,
fomaður ABC barnahjálpar í Kenía

að sýna fram á millifærslur,“ segir
Þórunn um peninga sem styrktarforeldrar á Íslandi hafa greitt
fyrir barnið sitt í Kenía.
Þórunn ferðast til Kenía í dag og
heldur áfram að reka skólann. „Ég
er stofnandi ABC í Kenía og formaður þess félags. Þau geta rekið
mig úr ABC á Íslandi en ekki úr
formannsstöðunni í Kenía. Þau

MYND/GUNNARSALVARSSON

Styrkur
ráðuneytisins
fer þó í
gegnum ABC
á Íslandi en er
til starfans í
Kenía.
Urður Gunnarsdóttir,
upplýsingafulltrúi
utanríkisráðuneytisins

hafa aldrei greitt mér nein laun
fyrir það starf,“ segir Þórunn og
bætir við að hún hafi starfað fyrir
félagið á Íslandi en í því starfi hafi
falist að koma fram fyrir hönd
félagsins í Kenía og taka á móti
fólki. „Þetta er tvennt ólíkt,“ segir
Þórunn sem hlakkar til að komast
til Kenía að hugsa um börnin.
nadine@frettabladid.is

Harmleikur í gleðskap nemenda við Berkeley-háskólann í Kaliforníu:

Ný tækni
Sex létust þegar svalir hrundu
við göngugreiningu
BANDARÍKIN Sex ungmenni létust

Flexor notast við nýja tækni við
göngugreiningu. Göngu- og hlaupabrettið okkar býr yfir innbyggðum
þrýstinemum sem skilar nákvæmum
upplýsingum um göngulag.
Fáðu góð ráð, faglega göngugreiningu
og lausnir við stoðkerfisvandamálum
hjá Flexor.

Pantaðu
tíma
í síma
5173900
Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

og sjö slösuðust alvarlega þegar
svalir íbúðar á fjórðu hæð íbúðarhúss í háskólabænum Berkeley
í Kaliforníu hrundu á þriðjudag.
Fimm hinna látnu voru írskir
skiptinemar en sá sjötti Bandaríkjamaður. Ungmennin voru
saman komin til að halda upp á 21
árs afmæli eins úr vinahópnum.
Ættingjar ungmennanna voru
í gær sagðir í frétt breska ríkisútvarpsins BBC á leið á vettvang.
Talið er líklegt að þeir muni
fyrstir fá upplýsingarnar sem
veittar verða um orsakir þess
að svalirnar létu undan þunga
þeirra sem á þeim voru.
Charles Flanagan, utanríkisráðherra Írlands, sagði í tilkynningu eftir að ljóst var hvað gerst
hafði að um væri að ræða hörmungardag fyrir aðstandendur
hinna látnu. „Nemendurnir og
fjölskyldur þeirra eru okkur efst
í huga,“ sagði hann.
Svalirnar losnuðu af byggingunni og féllu fimmtán metra,
áður en þeim hvolfdi yfir svalir
á þriðju hæð hússins.
Slysið hefur vakið upp miklar
spurningar um byggingarreglugerðir á svæðinu.
Svalirnar sem hrundu áttu
samkvæmt reglunum að þola
um það bil 1.400 kíló, sem er vel
umfram heildarþyngd ungmennanna.
Öðrum svölum byggingarinnar

SVALIRNAR Írar eru harmi slegnir yfir dauða fimm írskra skiptinema.

hefur verið lokað í öryggisskyni.
Einn íbúa byggingarinnar, Sam
Cacas, gagnrýndi öryggi hússins harðlega í samtali við fréttastofu USA Today. Hann sagði

NORDICPHOTOS/GETTY

ekki nægilega vel gætt að húsinu
og íbúum þess og bætti því við að
auðveldlega hefði verið hægt að
koma í veg fyrir harmleikinn.
- þea

DAGAR

Í HAGKAUP 18.-21.JÚNÍ
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Föstumánuðurinn ramadan er að hefjast

HEIMURINN

1

2

3

Mátti ekki nota lag Neil Young

1

BANDARÍKIN Tónlistarmaðurinn Neil Young átelur auðjöfurinn Donald
Trump fyrir að nota lag Youngs í óleyfi þegar hann tilkynnti um framboð sitt
til forseta Bandaríkjanna á þriðjudag. Trump gekk á svið við þrumandi undirleik
lagsins „Rockin’ in the Free World“. Að því er Fox News greinir frá kom fram í
tilkynningu úr herbúðum Neil Young, sem er kanadískur, að hann styðji framboð
Bernie Sanders í Bandaríkjunum.

Búa sig undir flóttamannastraum

2

Á GÓLANHÆÐUM Ísraelsher var með
umfangsmiklar heræfingar á miðjum
Gólanhæðum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÍSRAEL Yfirvöld öryggis- og hernaðarmála í Ísrael búa sig undir
straum flóttafólks frá Sýrlandi. Dagblaðið Haaretz hefur eftir ísraelskum
njósnastofnunum að í Sýrlandi séu
gerðar markvissar morðárásir á drúsaminnihlutann í suðurhluta landsins.
Stjórnvöld í Ísrael lýstu því yfir í gær
að þau væru reiðubúin að aðstoða fólk
sem flýði Sýrland yfir norðurlandamæri
Ísraels. Markmiðið væri að „komast hjá
fjöldamorðum nærri ísraelsku landsvæði“
hefur fréttastofa EPA eftir heimildum.

Norsk í bólivísku fangelsi

3

BÓLIVÍA Hæstiréttur í Bólivíu hefur staðfest 10 ára fangelsisdóm yfir
norskri konu, Madelaine Rodriguez, fyrir aðild að smygli á 22,4 kílóum af
kókaíni til Noregs árið 2008. Norska ríkisútvarpið NRK segir hana hafa verið
handtekna á Dochabamba-flugvelli í Bólivíu, ásamt tveimur öðrum ungum
konum frá Noregi. Þær eru báðar í Noregi, en önnur flúði frá Bólivíu áður en
réttarhöld hófust þar og hin árið 2011.

INNKAUP Í NABLUS Palestínskur maður kaupir kjöt á markaði í gamla bænum í Nablus á Vesturbakkanum í Palestínu í aðdraganda föstumánaðarins ramadan sem hefst í dag víðast hvar í heiminum. Á föstunni fylgja múslimar boðum Allah stranglega og
viðhafa bænahald og lestur úr Kóraninum um leið og ekki er borðað, drukkið, reykt eða stundað kynlíf frá sólarupprás til sólarlags. Fram kemur í umfjöllun um föstumánuðinn á Vísindavef Háskóla Íslands að Ramadan sé „tími líkamlegrar og andlegrar
hreinsunar og yfirbótar“. Markmiðið með föstunni sé að auka sjálfstjórn og trúarhita.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

NISSAN PULSAR

ENNEMM / SÍA /NM69220

AFBURÐA RÚMGÓÐUR OG HLAÐINN BÚNAÐI

NÝR NISSAN PULSAR

ACENTA, DÍSIL, BEINSKIPTUR – EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

3.590.000 KR.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ENNEMM / SÍA / NM68185

Fögnum 19. júní

Jafnrétti
er langhlaup

Árið 1967 varð Kathrine Switzer fyrsta konan til að hlaupa
í Boston-maraþoninu en þá var konum meinuð þátttaka
í langhlaupum! Það vakti heimsathygli þegar skipuleggjendur
reyndu að stöðva hana. Switzer verður sérstakur gestur okkar
í tengslum við Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka í ágúst. Þá mun
hún deila hinni mögnuðu sögu sinni með okkur – og baráttunni
allar götur síðan.

Á aldarafmæli kosningaréttar kvenna fagna allir Íslendingar
þeim árangri sem náðst hefur í jafnréttismálum.
Við í Íslandsbanka tökum að sjálfsögðu þátt í hátíðahöldunum og fögnum
því að þjóðin sé í allra fremstu röð í þessum efnum. Frá okkar sjónarhóli
má nefna að innan Íslandsbanka er unnið eftir skýrri jafnréttisáætlun,
jafnlaunavottun er í höfn auk þess sem við höfum jafnað kynjahlutföll meðal
stjórnenda, í stjórn og framkvæmdastjórn.
Baráttan heldur samt áfram. Jafnréttismál eru langhlaup og við skulum
nýta meðvindinn og hvatninguna sem þessi tímamót færa okkur.
Við gefum ekkert eftir á sprettinum sem fram undan er þar til endanlegu
marki er náð!

Íslandsbanki er einn styrktaraðila alþjóðlegu ráðstefnunnar We Inspirally
í Hörpu sem haldin er í tilefni af aldarafmæli kosningaréttar kvenna. Þar
verður alþjóðlegt samtal um bestu leiðir til að brúa kynjamuninn.

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

Starfsfólk Íslandsbanka fær frí eftir hádegi þann
19. júní til að taka þátt í hátíðahöldunum og verða
öll útibú bankans lokuð frá kl. 13.
Í Netbanka, Appinu og hraðbönkum getur þú sinnt
ﬂestum þeim erindum sem hægt er að sinna hjá
gjaldkerum.
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Fá skip ná ekki að staðsetja úthafskarfann á víðáttumiklu hafsvæði:

Úthafskarfavertíðin brást í ár
SJÁVARÚTVEGUR Úthafskarfavertíð-

in brást þetta árið, segir Kristinn
Gestsson, skipstjóri á frystitogaranum Þerney RE, í frétt á heimasíðu HB Granda.
Að þessu sinni fóru tvö skip HB
Granda, Þerney og Örfirisey, til
veiða á djúpkarfa á úthafskarfaslóðinni en Kristinn segir að eftir
að Þerney hafði fengið ágætan afla
strax í byrjun hafi botninn gjörsamlega dottið úr veiðinni.
Kristinn tekur fram að úthafskarfakvótinn sé reyndar orðinn

það lítill að fá skip stundi veiðarnar. Útlensk skip veiði rétt utan 200
mílna lögsögumarkanna og þaðan
berist fréttirnar um aflabrögðin. Hafsvæðið innan íslensku lögsögunnar sé það stórt að örfá skip
geti ekki leitað á því öllu að nokkru
gagni. „Karfinn þéttir sig á mjög
afmörkuðu svæði og það er eins og
að leita að nál í heystakki að finna
hann,“ segir Kristinn.
Einnig segir frá því að ákaflega
rólegt var yfir ufsa- og grálúðuveiðum fyrir austan land.
- shá

ÞERNEY RE Fá skip stunda veiðarnar
og eiga erfitt með að staðsetja karfann.
MYND/HBGRANDI

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN
UPPÍ NOTAÐAN!
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
RENAULT MEGANE SP TOURER
Nýskr. 05/13, ekinn 52 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Rnr. 131504.

Frábært verð!

2.890 þús.

ERFIÐIR TÍMAR Sepp Blatter hefur ekki átt sjö dagana sæla síðan aragrúi spillingarmála kom upp innan FIFA.

NORDICPHOTOS/GETTY

Bankar í Sviss hjálpa
við rannsókn á FIFA
Svissneskir saksóknarar rannsaka 53 tilfelli meints peningaþvættis. Ríkissaksóknari Sviss segir rannsóknina flókna og efast ekki um að hún verði langdregin. Sepp
Blatter, forseti FIFA, gæti þurft að mæta í yfirheyrslu hjá Svisslendingum.

HYUNDAI i40 WAGON
Nýskr. 05/13, ekinn 40 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 05/12, ekinn 40 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.390 þús.

VERÐ kr. 3.780 þús.

Rnr. 120492.

Rnr. 340015.

SUBARU IMPREZA SPORT
Nýskr. 08/08, ekinn 85 þús km.
bensín, sjálfskiptur.

HYUNDAI i30 WAGON
Nýskr. 06/12, ekinn 95 þús. km.
bensín, beinskiptur.

VERÐ kr. 1.860 þús.

VERÐ kr. 2.150 þús.

Rnr. 102814.

Rnr. 120696.

SVISS Svissneskir saksóknarar

rannsaka nú 53 tilfelli meints peningaþvættis háttsettra manna innan
Alþjóðaknattspyrnusambandsins,
FIFA.
Ítarlegar rannsóknir standa nú
yfir og er rannsóknarefnið spilling innan FIFA. Þrír aðilar vinna
saman að rannsókninni, Bandaríkin, Sviss og siðanefnd FIFA.
Bandarísk yfirvöld ákærðu í maí
fjórtán nú- og fyrrverandi stjórnendur innan FIFA í kjölfar þriggja
ára rannsóknar FBI. Ákærurnar
snúa að mútuþægni, spillingu og
peningaþvætti.
Yfirvöld í Sviss hófu sína eigin
rannsókn í síðasta mánuði. Rannsóknin beinist gegn mönnum sem
eru grunaðir um ólöglegt athæfi
við kosningar um hvar skyldi
halda heimsmeistaramótið í knattspyrnu árin 2018 og 2022. Þar til nú
hafa mun minni upplýsingar verið
aðgengilegar um svissnesku rannsóknina en þá bandarísku.
Michael Lauber, ríkissaksóknari

Sviss, sagði á blaðamannafundi í
gær að rannsóknin væri flókin og
myndi taka langan tíma.
Lauber sagði teymi sitt nú þegar
hafa aflað upplýsinga um 104 grunsamleg tengsl milli bankareikninga. Hann sagðist á fundinum vilja
þakka svissneskum bönkum fyrir
samstarfsviljann en til viðbótar við
þau 104 tengsl sem rannsakendur
vissu þegar af upplýstu bankarnir
rannsakendur um 53 bankareikninga sem grunur liggur á að tengist
peningaþvætti.
Lauber sagðist ekki útiloka að
yfirheyra þyrfti Sepp Blatter, fráfarandi forseta FIFA, við rannsókn
málsins. Hins vegar hefur Blatter sjálfur þvertekið fyrir að hafa
gert nokkuð misjafnt. Hann tilkynnti fyrr í mánuðinum um afsögn
sína sem forseti. Aðeins nokkrum
dögum eftir endurkjör hans til embættis forseta FIFA.
Lauber útskýrði fyrir viðstöddum
blaðamönnum að rannsókn Svisslendinga væri aðskilin rannsókn

Knattspyrnuheimurinn þarf nú
að sýna af sér
mikla þolinmæði. Vegna
eðlis rannsóknarinnar mun hún
taka lengri tíma en hinar
goðsagnakenndu níutíu
mínútur.
Michael Lauber, ríkissaksóknari Sviss

FBI. Hann sagði að sönnunargögnum yrði ekki deilt nema óskað væri
sérstaklega eftir því.
„Knattspyrnuheimurinn þarf nú
að sýna af sér mikla þolinmæði.
Vegna eðlis rannsóknarinnar mun
hún taka lengri tíma en hinar goðsagnakenndu níutíu mínútur,“ sagði
Lauber að lokum og vísaði til hefðbundinnar lengdar knattspyrnuleikja.
thorgnyr@frettabladid.is

Fyrrverandi forsætisráðherra Úkraínu kynnti sér orkumál og jarðvarma:
HONDA ACCORD
Nýskr. 05/08, ekinn 97 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 1.990 þús.
Rnr. 191767.

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 08/12, ekinn 45 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 6.480 þús.
Rnr. 191514.

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

www.facebook.com/bilaland.is

Tímósjenkó í Íslandsheimsókn
ORKUMÁL Júlía Tímósjenkó, fyrrverandi forsætis-

ráðherra Úkraínu, var stödd hér á landi á þriðjudag
til að kynna sér orkumál Íslendinga.
Með henni í för var meðal annars Júrí Prodan,
fyrrverandi orkumálaráðherra Úkraínu.
Júlía og föruneyti hennar kynntu sér meðal annars starfsemi Reykjavík Geothermal og Hellisheiðarvirkjunar.
Guðmundur Þóroddsson, forstjóri Reykjavík
Geothermal, segir hana hafa verið að velta fyrir sér
jarðhitanotkun í Úkraínu.
„Þau eru í nokkrum vandræðum með þetta. Þau
treysta á kjarnorkuver sem eru gömul og úr sér
gengin. Síðan treysta þau á gas frá Rússlandi en
einnig eru þau með kolaver. Það er orkugjafi sem
er á miklu undanhaldi. Þannig að þau eru að leita
nýrra lausna,“ segir Guðmundur.
Tímósjenkó er orkumálum ekki ókunnug en hún
er gjarnan kölluð Gasprinsessan þar sem hún starf-

GASPRINSESSAN Tímósjenko fundaði með Guðmundi Þór-

oddssyni, forstjóra Reykjavík Geothermal.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

aði áður sem framkvæmdastjóri Ukrainzky Benzin
og stjórnarformaður United Energy Systems og
Ukraine sem eru tvö stór gasfyrirtæki í Úkraínu. - srs
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2
NÝLIÐAR Í AFGANISTAN Nýliðar sem staðist hafa próf stjórnarhersins í Afganistan halda til frekari heræfinga í Herat í gær.

Erlend herlið hafa dregið mjög úr veru sinni í landinu og hefur ábyrgð á öryggismálum því verið færð í hendur hersins í Afganistan.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

1
GJÖRNINGUR Í SVISS Listakonan Milo Moire stillir sér hér upp til sjálfsmyndatöku
með vegfaranda í grennd við sýningarstað alþjóðlegu listasýningarinnar Art Basel í
Basel í Sviss í gær. Listakonan, sem er umdeild, kallar gjörning sinn „Nackt Selfies“
eða „Berar sjálfur“, en hún fór um borgina og stillti sér upp með gestum og gangandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

4

4
3 1

3

GESTIR MÆTA Á ASCOT Dagur tvö í bresku kappreiðunum Royal Ascot fór fram
nærri Lundúnum í gær. Hér má sjá gesti mæta að morgni en kappreiðarnar standa
út 20. þessa mánaðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

6
2

PRÓFAR FLEY SITT Í DORSTEN Í GÆR

Skipasmiðurinn Simon Hoekstra prófar
endurgerð sína af rómverskri ferju við
bakka árinnar Lippe í Dorsten í Þýskalandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

5

ÁSTAND
HEIMSINS

. ULYLèVNLSWDYLQXU


Ë WLOHIQL DI  iUD DIP OL NRVQLQJDUpWWDU NYHQQD i ËVODQGL KYHWXU
UtNLVVWMyUQËVODQGVYLQQXYHLWHQGXUWLODèJHIDVWDUIVIyONLIUtIUiKiGHJL
I|VWXGDJLQQ  M~Qt VYR ìDè JHWL WHNLè ìiWW t VNLSXO|JèXP KiWtèD
K|OGXP7ROOVWMyULVW\èXUMDIQUpWWLRJìYtYHUèXUDIJUHLèVODVWRIQXQDU
LQQDUORNXèIUiNOìDQQGDJ9LèPLQQXPMDIQIUDPWiDèDIJUHLèVOD
7ROOVWMyUDHURSLQWLONOiILPPWXG|JXPtVXPDU

0HèEHVWXNYHèMX
VWDUIVIyON7ROOVWMyUD

5
MÆLIR GRUNNSKÓLABÖRN Í SEOUL Park won-soon, borgar-

stjóri í Seoul, höfuðborg Suður-Kóreu, mælir hér líkamshita
telpu í Gwanghui-grunnskólanum í borginni. Heilbrigði barna í
skólum er nú kannað til að hamla útbreiðslu lungnasjúkdóms
af völdum MERS-veirunnar. Suður-Kórea hefur staðfest átta
tilfelli til viðbótar og var heildarsmit því komin í 162 í gær og
dauðsföll af völdum MERS orðin 19.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

6
BYGGINGAÞVOTTUR Í PEKING Verkamaður hreinsar hér
glugga og ytra byrði verslunarmiðstöðvar í Peking í Kína undir
„augliti“ fyrirsætunnar sem prýðir risastórt auglýsingaspjaldið
á byggingunni. Samkvæmt nýrri skýrslu Alibaba og Accenture
verður Kína aðalmiðstöð vefverslunar í heiminum fyrir árið
2020.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

KAUPAUKINN ÞINN
BIG PONY TASKA FYLGIR KAUPUM
Á RALPH LAUREN ILMUM
EINNIG DÖMUTÖSKUR MEÐ DÖMUILMUM
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Hjólapumpa fyrir safngesti:

Dönsk neytendasamtök vara við efnum hættulegum heilsunni:

Bókasafnið í
hjólheimum

Hormónaraskandi efni í tyggjói

Borgarbókasafnið í Sólheimum
býður nú gestum safnsins upp á
notkun hjólapumpu með þrýstingsmæli vanti þá loft í dekkin
á hjólinu. Með þessu vill safnið
stuðla að vistvænni ferðamáta og
hvetja alla til að drepa á bílunum
og hjóla á bókasafnið, að því er
segir á vef Borgarbókasafnsins.
Þar segir jafnframt að lokað
verði eftir hádegi á öllum söfnunum 19. júní í tilefni hátíðahalda í
Reykjavík vegna 100 ára afmælis
kosningaréttar kvenna.

Hormónaraskandi efni eru í 92
af 150 tegundum tyggigúmmís
sem dönsku neytendasamtökin, Forbrugerrådet Tænk, létu
rannsaka, eða í rúmlega 60 prósentum tegundanna. Efnin, sem
geta skaðað heilsuna, eru einnig
í þremur af hverjum fjórum tegundum tyggigúmmís sem sett
eru sérstaklega á markað fyrir
börn.
Verkefnisstjóri hjá samtökunum kveðst undrandi á því að
efnin skuli vera svona algeng í

barnatyggjói. Greinilegt sé að
ekki sé nauðsyn á að hafa þau í
tyggjói þar sem þau séu ekki í
fjórðungi tegundanna.
Um er að ræða efnin BHA og
BHT sem einnig eru þekkt sem
E-númerin E320 og E321. Tilraunir á dýrum hafa sýnt fram
á að þessi efni raska hormónastarfsemi þeirra. Neytendasamtökin segja að þess vegna
eigi þau ekki að vera í vörum
fyrir fólk og sérstaklega ekki
börn. Banna ætti þessi efni sam-

kvæmt lögum í öllum neytendavörum.
Rannsóknir á dýrum hafa leitt
í ljós að efnin geta leitt til lélegra
sæðis og galla á kynfærum auk
þess sem kynþroskaskeiðið geti
byrjað of snemma.
Neytendasamtökin benda á að
einstaka tyggjóplötur valdi ekki
skaða. Menn hafi hins vegar
áhyggjur af samanlögðum áhrifum ýmissa hormónaraskandi efna
sem eru í vörum sem neytendur
komast í snertingu við.
- ibs

MEÐ TYGGJÓ Efni sem geta verið hættu-

leg heilsunni eru í þremur af hverjum
fjórum tegundum tyggigúmmís sem sett
er á markað fyrir börn. NORDICPHOTOS/GETTY

Góð ráð við undirbúning útilegunnar
Við undirbúning útilegu þarf að
hafa í huga að hlaða ekki bílinn um
of. Aksturseiginleikar bílsins breytast og laus farangur getur valdið
skaða ef hann lendir á farþega við
akstur. Þetta er meðal þeirra ráða
sem gefin eru á heimasíðu Miðstöðvar slysavarna barna vegna
ferðalaga.
Þar er til dæmis
bent á að aka
eigi hægt um
tjaldsvæði
og að vera
þurfi sérstaklega
á varðbergi
þegar
bakk-

að er. Börn geti verið að leik við
götuslóðina. Ekki á að láta börn
hlaupa um tjaldsvæðið áður en fjölskyldan hefur kynnt sér umhverfið.
Ef eldað er á kolagrilli þarf að
staðsetja það þannig að eldur nái
hvorki í tjald né gróður. Aldrei á að
sprauta íkveikilög á logandi kolagrill. Ekki má fleygja heitum kolum
þar
sem hætta er á íkveikju.
Prímus á að staðsetja
svo að hann velti ekki.
Ekki má hreyfa við
honum þegar hann
er í gangi. Gaskúta á að geyma
utan tjalds
þegar þeir
eru ekki í
notkun.

Fáðu þér alvöru
ferskt loft!
FJÖR Á SKÓLALÓÐ Yngstu nemendurnir í Flataskóla í Garðabæ einbeittu sér betur að verkefnum sínum þegar þau höfðu
byrjað skóladaginn á hreyfingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Apótekarinn er með lausnir fyrir þig
ef þú þarft hjálp við að hætta að reykja.

15%

www.apotekarinn.is

afsláttur af Nicorette QuickMist til 12. júlí.
af

O JUDYHUå

Hopp í stærðfræðitíma bætir árangur
Dönsk rannsókn sýnir að nemendum gengur betur að læra margföldunartöfluna
ef þeir hoppa á meðan þeir þylja hana. Margar rannsóknir sýna samhengi á milli
hreyfingar og betri námsárangurs. Hreyfing er einnig hjálp gegn áhrifum eineltis.
Hoppi fyrstu bekkingar í grunnskóla á meðan þeir þylja margföldunartöfluna gengur þeim betur að
læra hana heldur en ef þeir sitja
kyrrir. Þetta gagnast hins vegar
ekki táningum, að því er niðurstöður rannsóknar vísindamanna
við háskólann Syddansk Universitet sýna. Danskir og norskir fjölmiðlar hafa það eftir einum vísindamannanna að árangur yngstu
barnanna í stærðfræði hafi orðið
35 prósentum betri eftir að þau
voru látin hreyfa sig. Augljóst sé
að hreyfing bæti ekki bara heilsuna, heldur hafi hún jákvæð áhrif
á námsárangur.
Börnin voru ekki bara látin
hoppa á meðan þau voru að læra
margföldunartöfluna. Gert var
hlé á kennslu öðru hverju til að
láta börnin láta hreyfa sig og
skipulögð hreyfing var í frímínútum auk sérstakra íþróttatíma.
Börnunum þótti auðveldara að
einbeita sér eftir að hafa hreyft
sig í fimm eða tíu mínútur. Þeim
fannst það jafnframt jákvætt út
frá félagslegu sjónarmiði.
Fleiri erlendar rannsóknir

hafa sýnt fram á samhengi milli
hreyfingar barna og betri árangurs í námi. Sænsk rannsókn
leiddi í ljós að börnum sem voru
daglega í íþróttatímum allan
grunnskólann gekk betur í námi
en þeim sem voru bara í íþróttatímum tvisvar í viku. Af þeim
sem voru í íþróttum á hverjum
degi fóru 96 prósent í framhaldsnám en 89 prósent hinna.
Í Flataskóla í Garðabæ byrjuðu
fyrsti og annar bekkur skóladaginn í vetur á skipulagðri hreyfingu. Fljótlega kom í ljós að börnin
einbeittu sér betur að verkefnum
sínum þegar þau voru búin að fá
útrás fyrir hreyfiþörf sína.
Niðurstöður stórrar rannsóknar á Íslandi, Lífsstíll 7 til 9 ára
grunnskólabarna – íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu, gefa
til kynna að þau sem juku hreyfingu sína og borðuðu hollari mat
náðu marktækt betri námsárangri í íslensku og stærðfræði
við 9 ára aldur en börn í samanburðarhópi.
Iðkun íþrótta bætir ekki bara
heilsu og námsárangur barna.

➜ Börnin voru ekki bara látin
hoppa á meðan þau voru
að læra margföldunartöfluna. Gert var hlé á kennslu
öðru hverju til að láta börnin
hreyfa sig og skipulögð hreyfing var í frímínútum auk sérstakra íþróttatíma.
Íþróttaiðkun hjálpar börnum sem
verða fyrir einelti í skóla. Niðurstöður rannsóknar við Gautaborgarháskóla leiddu í ljós að
iðkun íþrótta auðveldaði strákum að takast á við einelti. Vanda
Sigurgeirsdóttir, fótboltaþjálfari
og lektor í tómstunda- og félagsmálafræði við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands, hefur greint frá
því að börn hafi sloppið við neikvæðar afleiðingar eineltis þar
sem umhverfið í íþróttunum hafi
verið gott. Félagsskapurinn og
vináttan sé verndandi.
ibs@frettabladid.is

Upplifðu frábæra
aksturseiginleika Ford og þú gætir
haft heppnina með þér

NÝI BESTI VINUR ÞINN?
Ford Fiesta er mest seldi smábíll Evrópu. Það kemur ekki á
óvart því útlitið er rennilegt og staðalbúnaðurinn glæsilegur.
Fiesta er búinn sparneytinni EcoBoost vél sem hefur hlotið
titilinn vél ársins (e. International Engine of the Year), þrjú ár
í röð. Ford Fiesta er fáanlegur sjálfskiptur.
Kynntu þér nýjan Ford Fiesta.

Allir sem reynsluaka Ford fara í pott og
eiga möguleika á að vinna ferðavinning
að verðmæti 250.000 kr.
Auk þess fá 10 heppnir að fara í
bíltúr á Ford Mustang GT ásamt
ökusérfræðingi Brimborgar.

FORD FIESTA
FRÁ
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2.390.000

KR.

Komdu og reynsluaktu nýjum Ford

ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Allir sem reynsluaka nýjum Ford hjá Brimborg á tímabilinu 13.-30. júní 2015 fara í pott. Aðalvinningur: 250.000 kr. gjafabréf frá WOW air. Aukavinningar: 10 heppnir fá að fara í bíltúr á Ford Mustang GT ásamt
ökusérfræðingi Brimborgar. Dregið verður 1. júlí. Allir nýir Ford bílar eru í boði til reynsluaksturs í Sumarleik Ford nema Ford Mustang GT.
Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri
4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Gleðin víðast
hvar ríkjandi
Venju samkvæmt var hátíðardagskrá um land allt á
17. júní, þjóðhátíðardegi Íslendinga. Fjölmenni kom
saman í miðbæ Reykjavíkur til þess að fagna deginum, hvort heldur sem var í leiktækjum, sölubásum
eða við að berja augum listviðburði sem boðið var
upp á í tilefni dagsins. Andri Marinó Karlsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, var á ferðinni í gær og fangaði stemninguna.
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ÞAÐ RIGNIR AFSLÁTTUM
OG VILDARPUNKTUM!
Í dag, 18. júní, er 13 kr. afsláttur
af eldsneytislítranum hjá Olís
og ÓB með lykli, Staðgreiðsluog Tvennukorti.

Sæktu um lykilinn á olis.is

Til viðbótar eru hvorki meira né minna en
tvöfaldir Vildarpunktar Icelandair í dag.
Dæmi: 10.000 kr. áfylling gefur
300 Vildarpunkta Icelandair.
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Seðlabankinn varar við gjaldþroti
Seðlabanki Grikklands hefur í fyrsta sinn varað við mögulegu gjaldþroti ríkissjóðs. Fátt virðist benda til þess að samkomulag náist um
björgunarpakka fyrir ríkið. Forseti framkvæmdastjórnar ESB segir forsætisráðherrann greina fólki sínu rangt frá samningaviðræðum.
Seðlabanki Grikklands varaði við
því í gær að ríkissjóður landsins
gæti stefnt í gjaldþrot og þyrfti að
hætta bæði í evrusamstarfinu og
Evrópusambandinu. Gríska ríkisstjórnin og kröfuhafar kenna hver
öðrum um að ekki hafi náðst samkomulag til að stuðla að efnahagsumbótum í landinu. Þar sem þetta
samkomulag næst ekki fær landið ekki 7,2 milljarða evra (1.043
milljarða króna) björgunarpakka.
Gríski Seðlabankinn segir að
um 30 milljarða evra innstæður (4.470 milljarðar króna) hafi
verið teknar út af bankareikningum frá október og fram til loka
apríl. Seðlabankinn segir líka að
náist ekki samkomulag um efnahagsumbætur muni það hægja á
hagvexti í landinu.
„Mistakist að ná samkomulagi
mun það leiða til sársaukafulls
ferlis sem á endanum leiðir til
þess að Grikkland fer í greiðsluþrot og á endanum yfirgefa evrusvæðið og, mjög líklega, Evrópusambandið,“ segir Seðlabanki
Grikklands í skýrslu.
Þrátt fyrir þessa viðvörun
hækkaði gengi ríkisskuldabréfa
Grikklands um 0,8 prósent í viðskiptum í grísku kauphöllinni
snemma í gærmorgun. En úrvalsvísitalan í Grikklandi hefur engu
að síður lækkað um 11 prósent frá
því á föstudag. Bréf í bönkum hafa
lækkað mest.
Fjármálaráðherra Austurríkis, Werner Fayman, var staddur
í Aþenu, höfuðborg Grikklands, í

gær til þess að reyna að ná fram
lausn á málum. „Ef Evrópuríkin
ætla að styrkja sig þarf að styðja
hvert ríki sem þarfnast stuðnings
og sýna stuðning,“ sagði hann
þegar hann fundaði með Prokopis Pavlopoulos, forseta Grikklands. Fundur þeirra var haldinn
í aðdraganda fundar fjármálaráðherra evruríkjanna, sem fram fer
í dag.
Grikkir hafa tvær vikur til að
ná samkomulagi við kröfuhafa, ef
það tekst ekki fara þeir í greiðsluþrot vegna 1,6 milljarða evra (238
milljarða króna) endurgreiðslu
á láni sem þeir eiga að greiða
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Nú
þegar hefur ríkissjóður fengið
frest til þess að greiða 300 milljónir evra en á jafnframt að standa
skil á þeirri greiðslu 30. júní.
Jean-Claude Juncker, forseti
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir að gríska ríkisstjórnin hafi ekki sagt sannleikann um nýjustu tilboð sem ríkinu
hafi borist um efnahagsumbætur.
„Ég kenni grísku ríkisstjórninni
um að hafa sagt almenningi eitt og
annað sem er alls ekki í samræmi
við það sem ég hef sagt gríska forsætisráðherranum,“ segir Juncker.
A lex is Tsipras, forsætisráðherra Grikklands, segir að
lánar drottnar vilji að gríska
ríkisstjórnin hækki söluskatt á
rafmagn. Enn aðrir ráðherrar
hafa gagnrýnt hugmyndir um að
hækka söluskatt á lyfjum. Juncker

VINIR Alexis Tsipras,

forsætisráðherra
Grikklands, og
Werner Faymann,
fjármálaráðherra
Austurríkis, ræddu
við blaðamenn eftir
fund sinn í gær.
Faymann telur að
Evrópuríki verði að
standa við bakið á
vinum sínum.
NORDICPHOTOS/AFP

segir gagnrýnina byggða á misskilningi. „Ég er ekki talsmaður
þess, og forsætisráðherrann veit
það, að hækka söluskatt á lyfjum
og rafmagni. Það yrðu stórkostleg
mistök,“ segir Juncker. „Það yrði
einfaldara að fást við málin ef
gríska ríkisstjórnin myndi greina
rétt frá því hverjar tillögur framkvæmdastjórnarinnar eru,“ bætti
hann við.
Yanis Varoufakis, fjármálaráðherra Grikklands, segir að Evrópusambandið sé vissulega að
leggja til hækkanir á söluskatti.
Annaðhvort hafi Juncker ekki
lesið tillögurnar eða að hann hafi
gleymt þeim. jonhakon@frettabladid.is

➜ Kjarni málsins
Grikkir sætta sig ekki við að skorið verði niður í greiðslum til eftirlaunaþega eða bótaþega, með þeim rökum að 2/3 bótaþega búi nú þegar við
fátækramörk.
Lánardrottnar vilja að greiðslur til bótaþega verði skornar niður um 1
prósent af landsframleiðslu–greiðslurnar nema 16 prósentum af landsframleiðslunni.
Fulltrúar Evrópusambandsins telja að Grikkir hafi samþykkt að skera
niður útgjöld um 1 prósent af landsframleiðslu á þessu ári, 2 prósent
á næsta ári og 3,5 prósent árið 2018. Grikkir segjast engu lofa fyrr en
heildarlausn er fengin.
Kröfuhafar vilja líka breikka söluskattsgrunninn. Grísk stjórnvöld segja
að þau muni ekki samþykkja söluskatt á lyf og rafmagnsreikninga.
Grikkir kvarta undan því að kröfuhafar einblíni á aukna skatta í stað
þess að leggja áherslu á að koma í veg fyrir skattsvik. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur áhyggjur af því að gríska ríkisstjórnin sé ekki reiðubúin að
gera raunverulegar umbætur.

29. 8. – 1. 9. 2015

Komdu og upplifðu nýjustu alþjóðlegu
hugmyndir heimilis- og gjafavara –
á mikilvægasta fundarstað atvinnugreinarinnar á seinni ársfjórðungi.
fresh.new.ideas.
dimex@dimex.dk Sími: +45 39 40 11 22

Komdu og
skoðaðu:
talk-abouttendence.com

FORSTJÓRI RYANAIR Michael O’Leary segir nauðsynlegt að flugfélögin láti í sér

heyra. Þau hafi ekki talað einum rómi.

NORDICPHOTOS/AFP

Forsvarsmenn stærstu flugfélaga setja fram kröfur:

Flugfélögin krefjast
skattalækkana
Æðstu yfirmenn fimm stærstu
flugfélaga í Evrópu hafa snúið
bökum saman. Þeir hvetja framkvæmdastjórn Evrópusambandsins til að styðja við bakið á flugfélögum með því að lækka skatta
og minnka kostnað þeirra.
Yfirmenn IAG, easyJet, Ryanair, Air France-KLM og Lufthansa hittust í Brussel í gær. Á
fundi sínum skoruðu þau á Violetu Bulc, yfirmann samgöngumála hjá Evrópusambandinu, að
beita sér fyrir þessu. Telegraph
segir að yfirmenn þessara fimm
félaga séu vanari því að deila innbyrðis um markaðinn.
Auk þess sem þeir vilja lækka
skatta vilja þeir að Evrópusambandið beiti sér fyrir því að dregið verði úr þeim skaða sem verkfall flugumferðarstjóra hefur
valdið og skera niður gjöld sem
flugvellir taka af flugfélögunum.
Bulc tók við hlutverki yfirmanns flugmála í nóvember.

Við þurfum að láta í
okkur heyra vegna þess að
við höfum talað ólíkum
röddum á liðnum árum.
Michael O’Leary,
forstjóri Ryanair

Búist er við að hún muni kynna
stefnumótun í flugmálum síðar á
þessu ári. Michael O’Leary, forstjóri Ryanair, segir að nauðsynlegt sé að flugvélögin láti í sér
heyra í aðdragandanum að því.
„Við þurfum að láta í okkur heyra
vegna þess að við höfum talað
ólíkum röddum á liðnum árum,“
sagði hann. O’Leary tók þó fram
að flugfélögin væru ekki sammála í einu og öllu.
Flugfélögin ætla að stofna ný
hagsmunasamtök sem hafi tekið
til starfa í október og muni eiga
samskipti við Evrópusambandið.
- jhh
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SKOÐUN
Forsætisráðherra hefði átt að ræða við þjóðina:

Vannýtt tækifæri

O

rð eru til alls fyrst, það er gamall sannleikur og
nýr og kannski svo einfaldur í eðli sínu að oft og
tíðum gleymum við honum. Það skiptir máli hvað
við segjum, hvernig við segjum það og hvort við
segjum það. Vissulega skipta gjörðir okkar meira
máli en orð, það er að segja ef þetta tvennt stangast á, en það
dregur ekki úr mikilvægi þess að tala saman. Og því að tala
saman fylgir óhjákvæmilega það að hlusta. Ef aðstæður eru
þannig að aðeins er talað en ekki hlustað er ekki um samtal
að ræða. Þá er ekki verið að tala við einhvern, heldur yfir
honum.
Stjórnmálamenn gerðu rétt
í því að muna þetta. Muna
að við kjósendur erum bara
fólk og flókin tjáskiptakerfi
er eitt af því sem einkennir
Kolbeinn
okkur mennina. Það má ganga
Óttarsson Proppé
of langt í þessa átt og halda
á lofti endalausum samræðkolbeinn@frettabladid.is
um, samræðustjórnmálum
sem virðast fyrst og fremst ganga út á samræður og aftur
samræður án þess að þær skili nokkru. Svona eins og lengsti
húsfélagsfundur sögunnar. En stjórnmál eru orðsins list og
orð öðlast ekki merkingu fyrr en í hlustum heyrenda eða
augum lesenda.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hélt hátíðarræðu 17. júní,
eins og forsætisráðherra er siður. Í ræðu hans kvað við
kunnuglegan tón, Ísland, samstaða, þjóðin, náttúran, samstaða, þjóðin, landið, við erum svo einstök, já og náttúran
líka. Detti einhverjum í hug sú fáránlega iðja að leggjast
yfir þjóðhátíðarræður, segjum frá 1874 til dagsins í dag,
mun koma í ljós að sami tónninn er sleginn í þeim flestum ef
ekki öllum. Það er eins og ræðumenn setji orð sín í þjarkinn
„þjóðhátíðarræða“ og út úr því kemur lof um land og þjóð og
undirstrikun sérstöðu okkar.
Sigmundur Davíð brá þó örlítið út af vananum í gær. Hann
ræddi mikið um jafnréttismál og varð tíðrætt um gleðina. Við
þyrftum að vera glöð. Verum nú glöð, krakkar. Nú ríður á að
við séum glöð.
Þar sem ég sat í sumarbústað í Þjórsárdal og hlýddi á ræðu
forsætisráðherrans míns læddist sá grunur að mér að þessari
klifun á gleðinni væri ekki síst beint til mótmælenda sem
slógu taktinn undir ræðu ráðherra og hrópuðu um vanhæfa
ríkisstjórn. Og kannski til þeirra sem hlustuðu á; áminning
um að þó þarna væri einhver reiður skríll að skemma hátíðarstundina skipti nú mestu að við værum öll glöð.
Þarna hafði Sigmundur Davíð einstakt tækifæri til að
ávarpa mótmælendur, tala til þeirra, ekki yfir þeim, hlusta á
hróp þeirra, ekki bara að finnast þau sandkorn í vel smurðri
helgislepjumaskínu þjóðhátíðardagsins. Mótmælin áttu ekki
að koma á óvart, til þeirra hafði verið boðað og um skrifað
í fjölmiðlum fyrir þjóðhátíðardaginn. Sigmundur hefði því
getað búið sig undir það sem kom og valið þá leið að ávarpa
aðstæður en ekki hundsa þær.
Ráðamenn eiga að ráða, en góðir ráðamenn ættu að hlusta
á fólkið með þolinmæði og skilningi og ræða áhyggjur þess.
Vandamálin hverfa ekki þó við hundsum þau.
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Æ sér gjöf …
Venju samkvæmt veitti Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, nokkrum vel
völdum mönnum fálkaorðu í gær, á 17.
júní. Á meðal nafntogaðra orðuþega
að þessu sinni voru Egill Ólafsson tónlistarmaður, Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar, Ragnhildur Arnljótsdóttir ráðuneytisstjóri
og Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður
Félags eldri borgara. Skemmtilegasta
nafnið á listanum er þó án efa Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur og
rithöfundur. Á meðal ágætra rita
Guðjóns er Saga af forseta, sem
fjallar einmitt um Ólaf Ragnar
Grímsson. Og ætli forsetanum
hafi ekki þótt ágætt að
launa Guðjóni fyrir
bókarskrifin með því að
næla í hann orðu.

Unnið fyrir fríi
Þegar hátíðarhöldin vegna þjóðhátíðardagsins fóru fram í gær stóðu
einungis lögreglukonur heiðursvörð,
en engir karlar. Stóðu þær þar undir
ópum og öðru háreysti frá mótmælendum sem vildu koma skilaboðum
áleiðis til æðstu ráðamanna. Eins
og kunnugt er fara jafnframt fram
hátíðarhöld á föstudaginn, í tilefni
kvennafrídagsins. Ýmsar stofnanir og
einkafyrirtæki hafa ákveðið að gefa
starfandi konum frí þann daginn,
til þess að fagna tímamótunum.
Þó hefur ekkert spurst til þess
hvort lögreglukonur fái frí þennan
daginn. Gárungarnir töluðu um að
ef til vill hefðu lögreglukonurnar því
verið að vinna sér
inn frídag í gær

með því að láta sig hafa það að standa
heiðursvörðinn.

Ánægður ráðherra
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra, einn þeirra er
heiðursvörðurinn var staðinn um, var
ánægður með það hvernig hátíðarhöldin fóru fram. Ekki er það skrýtið
enda má segja að ráðherrann hafi
byggt pólitískan feril sinn á þjóðernisstolti. Sem er vel. Á fésbókarsíðu
sinni þakkaði ráðherrann
þeim sem komu að því að
gera hátíðar- og menningarstundina sem best úr
garði. Og hlaut alveg hreint
ágætar undirtektir frá
fylgjendum sínum
á síðunni. jonhakon@
frettabladid.is

HALLDÓR

Staða kvennastétta á Íslandi 2015
JAFNRÉTTI

Gyða Hrönn
Einarsdóttir
formaður Félags
lífeindafræðinga

Ég man enn tilfinningarnar sem vöknuðu
þegar ég sem óharðnaður unglingur las um
það í kennslubók í Íslandssögu að konur
yfir 40 ára hefðu fengið kosningarétt þann
19. júní 1915 eftir langa og stranga baráttu
frá 1885. Ég man bæði eftir undrun yfir
því að konur hefðu ekki haft kosningarétt
og eins stolti yfir því að Ísland væri eins
framarlega í jafnréttismálum og ég þóttist af þessu lesa. Konur í Sviss fengu til
dæmis ekki kosningarétt fyrr en 1971 og
svo vorum við líka fyrst landa til að kjósa
konu sem forseta í lýðræðisríki árið 1980.
Allt þetta taldi ég merki um að konur
stæðu jafnfætis körlum í íslensku þjóðfélagi, en er það svo? Í reynd er kynbundinn launamunur staðreynd á Íslandi. Óútskýrður launamunur kynjanna er 7-18% á
Íslandi samkvæmt vefsíðu Jafnréttisstofu.
Nú síðastliðinn laugardag voru samþykkt
lög sem binda enda á verkfallsaðgerðir
stórra kvennastétta í heilbrigðiskerfinu,
geislafræðinga, lífeindafræðinga, ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga. Það sem
meira er að í lögunum eru forsenduákvæði
um gerðardóm svo skýr að komið er í veg
fyrir að kvennastéttir þessar geti fengið
sams konar kjarabætur og samstarfsmenn
þeirra læknar fengu við gerð sinna kjarasamninga í upphafi árs 2015.
Erum við í reynd að sjá hér birtingar-

➜ Og er eðlilegt að þegar þessar

kvennastéttir eru ekki tilbúnar að
lúta í gras og sætta sig við að störf
þeirra séu verðfelld þá sé slíkri
samþykkt þvingað upp á þær með
lögum?
mynd feðraveldisins? Er ásættanlegt að
störf kvennastétta séu markvisst metin
verðminni en störf karla? Er eðlilegt í
nútímaþjóðfélagi að kvennastéttir séu
sviptar lögbundnum réttindum sínum til að
berjast fyrir betri launakjörum? Er eðlilegt
að kvennastéttum sem starfa hjá hinu opinbera sé boðin langtum minni launahækkun
en aðrir opinberir starfsmenn hafa fengið?
Og er eðlilegt að þegar þessar kvennastéttir eru ekki tilbúnar að lúta í gras og sætta
sig við að störf þeirra séu verðfelld þá sé
slíkri samþykkt þvingað upp á þær með
lögum?
Ég velti því fyrir mér hvernig unglingum
framtíðarinnar muni líða þegar þeir lesa
um það í kennslubókum að rétt fyrir aldarafmæli kosningaréttar kvenna á Íslandi
hafi kvennastéttir í kjarabaráttu verið
sviptar vopnum sínum. Munu þau upplifa
undrun? Stolt? Ég veit að tilfinningin sem
ég finn fyrir er af allt öðrum toga.
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Losun hafta: Málið leyst?
Í DAG
Þorvaldur
Gylfason
hagfræðiprófessor

Ríkisstjórnin hefur nú loksins lagt fram áætlun um losun
gjaldeyrishafta næstum sjö
árum eftir hrun. Það er léttir í
ljósi forsögunnar þar eð oddvitar ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans hafa undangengin misseri talað út og suður um höftin.
Greinargerðir ríkisstjórnarinnar virðast bera höfundareinkenni erlendra sérfræðinga.
Mér og ýmsum öðrum var kynnt
málið í bréfi frá brezkum lögmanni. Bréfið hefst á orðunum
(þýðing mín): „Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands er mér ánægja
að kynna tvö lagafrumvörp
efnahags- og fjármálaráðherra
…“
Í ensku fylgiskjölunum kemur
ýmislegt fram sem oddvitum
ríkisstjórnarinnar hefur ekki
verið tamt að tala um. Þar segir
m.a. (þýðing mín): „Bankahrunið á Íslandi er hið mesta
sem nokkurt land hefur staðið
frammi fyrir miðað við stærð
hagkerfisins. … Embætti Sérstaks saksóknara hefur ákært
bankamenn vegna hrunsins í
opnu og gagnsæju ferli og …
stuðlað að því að breyta viðskiptamenningunni og endurreisa traust almennings með því
að tryggja að fjármálageirinn
sé látinn sæta ábyrgð á gerðum
sínum.“ Umfjöllun um ákærur
Sérstaks saksóknara á hendur bankamönnum er hvergi að
finna í athugasemdum við frumvarpið á Alþingi, enda væri það
eins og að nefna snöru í hengds
manns húsi.
Snjóhengjan
Vandinn sem við er að glíma

er vel þekktur. Það er ekki til
gjaldeyrir í landinu til að leysa
út krónueignir kröfuhafa þrotabúa gömlu bankanna svo að
kröfuhafarnir geti flutt fé sitt úr
landi. Um þetta segir í greinargerð ríkisstjórnarinnar (þýðing
mín): „Afleiðingar losunar hafta
án viðeigandi undirbúnings yrðu
gengishrun krónunnar, nær fordæmalaus verðbólgugusa, flóðbylgja gjaldþrota og efnahagslegur óstöðugleiki. ... Hreinn
gjaldeyrisforði Seðlabankans er
aðeins dropi í hafið borið saman
við gjaldeyrisútflæðið sem
vænta mætti væri höftunum
aflétt án undirbúnings.“
Þetta er snjóhengjan svo
nefnd sem nú er talin nema um
60% af landsframleiðslu. Til
samanburðar nemur gjaldeyrisforði Seðlabankans um 25% af
landsframleiðslu. Í þessu ljósi
er vert að rifja það upp að aðalefnahagsráðgjafi fjármálaráðherra hefur á prenti mælt með
afnámi gjaldeyrishafta án fyrirvaranna að framan. Hvað sem
því líður felst fyrirhugaður undirbúningur að losun haftanna í
að tilkynna kröfuhöfum að þeir
þurfi að skiljast við rösklega
helming snjóhengjunnar fyrir
árslok 2015 ella verði eignir
þeirra skattlagðar að sama skapi
til að aftra útstreymi gjaldeyris
og gengisfalli krónunnar. Þetta
er stundum kallað klipping.
Lagahlið málsins
Líklegt hefur sýnzt frá upphafi að einhverjir kröfuhafar
myndu leita réttar síns fyrir
dómstólum innan lands eða utan
teldu þeir skattlagningu eigna
þeirra vera sértæka frekar en
almenna og fela í sér mismunun.
Um þetta lykilatriði er fjallað í
athugasemdum við frumvarpið á
Alþingi, en ekki í ensku greinargerðunum. Hafi ríkisstjórnin
gengið úr skugga um að þessi
hætta sé úr sögunni sem virðist
ólíklegt kemur það hvergi fram.

Greinargerðir ríkisstjórnarinnar virðast
bera höfundareinkenni
erlendra sérfræðinga. Mér
og ýmsum öðrum var kynnt
málið í bréfi frá brezkum
lögmanni.
Krónan nýtur ekki trausts
Ef kröfuhafar sætta sig við sinn
hlut og snjóhengjan bráðnar,
stendur samt sem áður eftir
óleystur vandi. Vandinn er að
krónan nýtur ekki almenns
trausts heima fyrir eftir allt
sem á undan er gengið og getur
ekki heldur frekar en áður í
ljósi smæðar hagkerfisins orðið
gjaldgeng í alþjóðaviðskiptum.
Því virðist líklegt að losun hafta
leiði að öðru jöfnu til gjaldeyrisútstreymis úr landi óháð snjóhengjunni. Á móti þessu kunna
að koma endurvakin vaxtamunarviðskipti með því að erlendum sparifjáreigendum verður
aftur frjálst eins og fyrir hrun
að leggja fé sitt inn á íslenzka
hávaxtareikninga. Hvorki ríkisstjórnin né Seðlabankinn virðast af gögnum málsins ráðgera
nauðsynlegar hraðahindranir
eða annan viðbúnað til að aftra
nýju hruni, t.d. með skattlagningu vaxtamunarviðskipta
(t.a.m. með Tobin-skatti sem
kenndur er við Nóbelsverðlaunahafann James Tobin). Við bætist
að framtíðarskipan peningamála
og bankamála er óráðin enn.
Í ljósi alls þessa og fyrri
reynslu virðast digurbarkalegar
yfirlýsingar stjórnvalda og ráðgjafa þeirra („Við hittum tvisvar
í mark með sömu byssukúlunni“
og „Efnahagsleg endurreisn
Íslands verður kennd við Harvard í framtíðinni“) ekki eiga
vel við að svo stöddu. Spyrjum
heldur að leikslokum.

73
Audi A6
2.0T Avant
2007

153
VW Passat
Comfortline 2.0 AT

2.950.000

2005

1.090.000

131
Mitsubishi
Outlander Sport
2005

143
Honda Accord
Type S

1.250.000

2006

1.750.000

93
Ford Mondeo
Trend
2007

30

1.440.000

140
Toyota
Corolla
2007

1.320.000

Ekinn þús. km.

Metan & bensín

Myndir á vef

Sjálfskiptur

Dísil

Beinskiptur

Fjórhjóladrif

Rafmagnsbíll

Ljósið 10 ára
Ljósið er sjálfseignar- HEILBRIGÐIShvernig starfsemin hjá
stofnun sem verður 10 MÁL
Ljósinu væri í stuttu máli
ára á þessu ári. Ljósog við fengum að skoða
ið er endurhæfingar- og
aðstöðuna hjá þeim. Ekki
stuðningsmiðstöð fyrir
var þetta nóg til að ég
krabbameinsgreinda og
samfærðist, enda stutt
aðsta ndendu r þei r ra.
frá því að mér hafði misSem sjálfseignarstofntekist að leita mér aðstoðun þarf Ljósið mjög á
ar, en þannig vildi til að
góðum styrktaraðilum að
sama kvöld var að hefjast námskeið fyrir karlhalda til að láta enda ná Jón H. Guðmenn með krabbamein
saman og fer mikil orka mundsson
og má segja að dagurhjá félaginu í að afla fjár- ellilífeyrisþegi og
krabbameinssjúkinn hafi farið í það að
magns til rekstursins.
Þó að 10 ár séu ekki lingur
taka ákvörðun um hvort
langur tími hefur Ljósið nú
ég þyrði að mæta, en til allrar
þegar skilað frábæru starfi fyrir
lukku lét ég verða af því og var
krabbameinssjúklinga og reyndnámskeiðið mjög fróðlegt og uppar fyrir samfélagið allt. Ég átti
byggjandi. Var mér í framhaldi
því láni að fagna fyrir nokkrum
boðið að sækja fleiri námskeið,
árum að vera leiddur inn fyrir
sem ég þáði, og má segja að þessi
þröskuldinn á Langholtsveg 43,
tími hjá Ljósinu hafi gjörbreytt
en þar er Ljósið til húsa. Ég hafði
líðan minni.
endurgreinst vegna krabbameins
Hjá Ljósinu starfa sálfræðí blöðruhálskirtli nokkru áður og
ingar, hjúkrunarfræðingar, iðjuátti mjög erfiðan tíma og hafði
þjálfar, sjúkraþjálfarar, nærleitað aðstoðar, þar sem ég hélt
ingarráðgjafar, markþjálfi og
að aðstoð væri að finna, en hafði
íþróttafræðingur. Þar fyrir utan
ekki erindi sem erfiði og eftir
er fjöldi fólks sem kemur að
ýmsum þáttum starfsins, eins
nokkrar heimsóknir gerði ég mér
engar vonir um einhverja aðstoð
og ýmsum námskeiðum við ýmis
væri að fá hvorki þarna né annkonar handverk og sköpun. Þessi
ars staðar. Þetta var því aðallega
upptalning sýnir hve starfið hjá
til að friða konuna mína.
Ljósinu er fjölbreytt. Þessi breiði
Þegar inn var komið var okkur
hópur ráðgjafa og fræðinga gerir
tekið með mikilli alúð, og okkur
starfið mjög markvisst, þar sem
boðið sæti og að þiggja kaffiallir fá fræðslu og ráðgjöf sem
sopa. Við vorum spurð hvort
hæfir hverjum og einum. Ég get
ekki mætti segja okkur frá starfborið vitni um ágæti þessa starfs
semi Ljóssins og skoða húsnæðið.
hjá Ljósinu og hve skipulagt
Þetta var allt sjálfsagt, þar sem
starfið er, og er ég hálfundrandi
við höfðum ekkert annað fyrir
yfir því hve hægt er að ná góðum
stafni. Var skýrt út fyrir okkur
árangri með svo erfiðan sjúkdóm

➜ Hjá Ljósinu starfa sál-

fræðingar, hjúkrunarfræðingar, iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar, næringarráðgjafar,
markþjálﬁ og íþróttafræðingur. Þar fyrir utan er fjöldi
fólks sem kemur að ýmsum
þáttum starfsins, eins og
ýmsum námskeiðum við
ýmiss konar handverk og
sköpun. Þessi upptalning
sýnir hve starﬁð hjá Ljósinu
er fjölbreytt.

sem krabbameinið er. Í mínu tilfelli er reyndar um ólæknandi
sjúkdóm að ræða, en Ljósið, eða
öllu heldur hið frábæra starfsfólk
þess, hefur kennt mér að lifa með
sjúkdómnum og verð ég því Ljósinu ævinlega þakklátur.
Sem dæmi má geta þess að
Ljósið hefur nú þegar útskrifað
sjúklinga, sem sýnir hve starf
þess er markvisst. Ég væri alveg
tilbúinn að vera í þeim hópi en
því miður er því ekki að heilsa í
mínu tilfelli. Það hlýtur að vera
ánægjulegt að geta losnað við
sjúkdóminn og tekist á við lífið
aftur með nýju hugarfari. Að
lokum vil ég enn og aftur þakka
starfsfólki Ljóssins fyrir frábært
starf og óska því allra heilla í
framtíðinni og að það haldi áfram
að dafna og gera okkur krabbameinssjúklingum auðveldara að
lifa því lífi sem við lifum nú.

Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarﬁ. Sendu greinina þína á greinar@
visir.is og við komum henni á framfæri hið snarasta.
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Velkomin í einn stærsta sýningarsal
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Áskorun til Íslendinga! Skipulagsvaldið hjá sveitarfélögunum?
Kæru hjúkrunarfræðingar
og aðrir Íslendingar.
Flótti og friður fyrir
yfirvöld er engin lausn
fyrir Ísland eða Íslendinga. Að hópast til Noregs
eða annars lands er lausn
fyrir alla aðra en okkur.
Það hlakkar í stjórnvöldum
að losna við „kjaftforar“
hjúkkur úr landi. Ég veit
að margir ráðamenn hafa
lengi óskað þess að ég færi
eitthvert allt annað með

SAMFÉLAG

Guðjón
Sigurðsson
formaður MND
félagsins á Íslandi

mín baráttumál og hætti
að spyrja viðkomandi yfirvald „óþægilegra“ spurninga. Ég mun aldrei gera
það þeim til geðs.
Ég skora á ykkur sem
urðuð fyrir lagasetningum nýlega að vera áfram á
Íslandi og slást með mér að
réttlátara Íslandi en nú er.
Við þurfum á öllum að
halda til að gera Ísland að
besta landi í heimi.
Baráttukveðjur.

Forpokuð forsjárhyggja á þingi
Samkvæmt núgildandi AUGLÝSINGAR
➜ Markmið breytinglögum er heimilt að kynna
anna er að afnema
og auglýsa lausasölulyf
fyrir almenningi með
þann greinarmun
þeirri undantekningu að
sem gerður er á fjölóheimilt er að auglýsa
miðlum þegar kemur
þau í sjónvarpi. Af þessu
leiðir að heimilt er að augað auglýsingum
lýsa í öðrum miðlum, t.d.
lausasölulyfja.
í dagblöðum, tímaritum Inga Skarphéðog á vefnum. Hjá Alþingi insdóttir
er nú til meðferðar frum- lögfræðingur, Félagi sambandsins á þessu sviði
varp heilbrigðisráðherra atvinnurekenda
er tilskipun Evrópuþingstil breytinga á lyfjalögum
ins og ráðsins 2001/83/
EB um bandalagsreglur um lyf
þar sem m.a. er lagt til að bannið við auglýsingu lausasölulyfja í
sem ætluð eru mönnum. Ísland er
sjónvarpi verði afnumið.
sem aðildarríki að EES-samningnMarkmið breytinganna er að
um bundið af framangreindum
afnema þann greinarmun sem
reglum.
gerður er á fjölmiðlum þegar
Eins og Lyfjastofnun bendir á
kemur að auglýsingum lausaí umsögn sinni um frumvarpið
sölulyfja. Í nefndaráliti velferðeru núgildandi ákvæði íslenskra
arnefndar segir að nefndin telji
lyfjalaga um lyfjaauglýsingar
að rökin fyrir banninu á sínum
ekki í samræmi við Evrópureglur.
tíma um að sjónvarpið sé sérlega
Telur Lyfjastofnun þá meginreglu
áhrifamikill miðill eigi síður við
lyfjalaganna að hvers konar lyfjaí dag í ljósi framþróunar annarra
auglýsingar séu bannaðar með
miðla en sjónvarps. Fellst nefndin
ákveðnum undantekningum ekki
því á að tímabært sé að afnema
eiga sér stoð í Evrópurétti. Þessi
þann greinarmun sem gerður er
staðreynd ein og sér nægir til að
á fjölmiðlum þegar kemur að aughrekja drauma þingmannanna um
lýsingum lausasölulyfja.
að bann verði lagt á allar lyfjaaugÍ umræðum á þingi var hins
lýsingar og styður ákvæði frumvegar áberandi að flestir þingvarpsins um að fella úr gildi bann
menn sem tóku þátt í þeim virðvið auglýsingum lausasölulyfja í
ast halda að verði heimilt að augsjónvarpi.
lýsa lyf í sjónvarpi muni verða
Í máli eins þingmannsins kom
algjör sprenging í lyfjanotkun
fram sá mikilvægi punktur að auglandsmanna en hún sé nú þegar of
lýsingar hafa einnig þann tilgang
mikil. Almenningur muni stökkva
að koma upplýsingum til fólks. Það
af stað og dæla í sig lyfjum án
er mikilvægt fyrir neytendur að fá
þess að þurfa á þeim að halda.
upplýsingar um tilvist ákveðinna
Stemma verði stigu við þessu
lausasölulyfja, t.d. þeirra sem allaenda geti aukaverkanir lyfja verið
jafna eru notuð án þess að sjúkslæmar og í sumum tilfellum stórlingur ráðfæri sig við lækni áður,
hættulegar. Það að taka verkjaeins og frunsulyf. Þeir hafi þar
lyf við höfuðverk geti hæglega
með forsendur til að nálgast lyf
leitt til heilablóðfalls. Þingmaðvið hæfi til að bæta heilsu sína.
ur Framsóknarflokksins, HarAð heimila auglýsingar í sjónvarpi
aldur Einarsson, telur réttara að
stuðlar því að auknu aðgengi einafnema þann mun sem er á fjölstaklinga að upplýsingum um lyf.
miðlum með því að banna slíkar
Að lokum verður að horfa til
þess að það er í samræmi við
auglýsingar í öllum fjölmiðlum.
Evrópureglurnar að gera ekki
Össur Skarphéðinsson, þingmaðgreinarmun á tegundum fjölur Samfylkingarinnar sem er
reynslubolti í þingsal, vísaði til
miðla þegar kemur að auglýsinginnlendra og erlendra dæma, þ.á
um lausasölulyfja. Þar að auki
er það í samræmi við ákvæði
m. tilskipana Evrópusambandsstjórnarskrárinnar sem vernda
ins, um að strangar reglur gildi
rétt fyrirtækja og einstaklinga
um verslun með lyf en með hliðtil tjáningarfrelsis. Þegar málið
sjón af þeim sé réttara að banna
er skoðað ofan í kjölinn virðist
auglýsingar í dagblöðum, í það
því fátt standa með áframhaldminnsta eigi ekki að heimila sjónvarpsauglýsingar. Í þessum mótandi banni á sjónvarpsauglýsingmælum sínum við frumvarpið
um, í raun ekki annað en forsjárklykkir hann út með: „Þessi skoðhyggja og afturhaldssemi. Spyrja
un byggir ekki á því að hafa lesið
má hvort þingmenn hefðu kannski
þetta frumvarp, ég hef ekki lesið
komist að sömu niðurstöðu hefðu
stafkrók í því.“
þeir allir lesið bæði frumvarpið
og viðeigandi lög og reglur sem að
Ekki í samræmi
málinu lúta. Það er hvorki skynvið Evrópureglur
samlegt að banna lyfjaauglýsingRétt er hjá þingmanninum að evrar í sjónvarpi né er íslenska ríkópskar reglur gilda um lyfjamál
inu stætt á því að viðhalda slíku
en grundvallarlöggjöf Evrópubanni.

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

Undanfarið hefur nokk- STJÓRNSÝSLA
er ekki aðeins sveitarféuð verið fjallað um heimlagið Reykjavík sem hefur
ildir sveitarfélaga til að
hagsmuni af Reykjavíkskipuleggja eigin svæði
urflugvelli heldur landslíkt og um óskoraðan og
menn allir.
jafnvel heilagan rétt sé
Að svo miklu leyti
að ræða. Af þessu tilefni
sem sveitarfélag fer með
er nauðsynlegt að halda
ákvörðunarvald um hagsþví til haga að hvorki er
muni sem skipta verulegu
skipulagsvaldið alfarið á Magnús Skúlason máli fyrir landið allt er
hendi sveitarfélaga sam- arkitekt
gerð sú eðlilega krafa að
kvæmt gildandi lögum, né
það líti ofar þröngum eighefur svo nokkurn tímann verið. Í
inhagsmunum og horfi til þjóðarnúgildandi skipulagslögum kemur
innar allrar. Ekki síst á þetta við
þannig skýrt fram að ráðherra
um sveitarfélag sem skilgreinir
fari með yfirstjórn skipulagsmála
sig sem sjálfa höfuðborg landsins
og hefur hann í því skyni sér til
með þeim réttindum og skyldum
aðstoðar sérstaka ríkisstofnun,
sem því fylgir. Það er hins vegar
Skipulagsstofnun. Hlutverk ráðekki sjálfsagt mál að fulltrúar
herra gagnvart ólíkum tegundum
sveitarfélags skilgreini hlutverk
skipulagsáætlana er mismunandi
sitt með þessum víðtæka hætti
eða hafi yfirleitt pólitískar foren meginreglan er engu að síður
sendur til þess að gera það. Við
sú að allar skipulagsáætlanir
þurfa að hljóta staðfestingar ráðslíkar aðstæður ber ríkisvaldinu
herra.
að veita aðhald og jafnvel taka í
Fullyrðingar um að skipulagstaumana.
valdið sé hjá sveitarfélögunum
Ekki með óskorað vald
hafa undanfarið tengst umræðunni
um staðsetningu ReykjavíkurflugHver og einn verður að dæma
vallar. Reykjavík er höfuðborg og
það fyrir sig hversu vel fulltrúar
flugvöllur borgarinnar felur þannReykjavíkurborgar hafa staðið
undir framangreindu hlutverki
ig í sér aðgang landsmanna að höfuðborginni, þ.á m. þeim stofnunum
sínu. Frá mínum bæjardyrum séð
og opinberri þjónustu sem þar er
blasir þó við að Reykjavíkurborg
að finna. Þá hefur einnig verið
leggur, til lengri tíma litið, ofurvakið máls á öryggishlutverki vallkapp á stórfellda uppbyggingu
arins. Í þessu sambandi má minna
íbúðasvæða á flugvallarlandinu.
á að Íslendingar kusu sögulega að
Jafnframt sér þess ekki stað að
leggja áherslur á flugsamgöngur.
einhvers konar mat á þeim hagsÓlíkt flestum borgum Evrópu er
munum sem felast í flugvellinum
þannig ekki að finna lestarstöð
fyrir aðra landsmenn hafi farið
í miðbæ Reykjavíkur. Ekki þarf
fram og þessi hagsmunir verið
lengi að velkjast í vafa um að það
vegnir saman. Sem áhugamaður

➜ Sveitarfélög fara ekki

með óskorað vald yﬁr skipulagsmálum á sínum svæðum
og eiga ekki að gera það.

um skipulagsmál til margra áratuga vekur þessi afstaða einnig upp spurningar þar sem færa
má rök fyrir því að sú uppbygging sem fulltrúar borgarinnar
sjá fyrir sér á flugvallarsvæðinu skipti tiltölulega litlu máli
fyrir þéttingu byggðar í Reykjavík enda liggur samgönguás (og
hryggjarstykki) borgarinnar talsvert norðar, þ.e. frá Ánanaustum
og upp í Úlfarsárdal.
Sveitarfélög fara ekki með
óskorað vald yfir skipulagsmálum á sínum svæðum og eiga ekki
að gera það. Í sumum tilvikum er
réttlætanlegt að sveitarfélög séu
aðeins undir ákveðnu eftirliti frá
ríkisvaldinu, en í öðrum er rétt að
hlutverk ríkisvaldsins sé meira
(sbr. t.d. ýmis friðlýst svæði og
þjóðgarða). Hingað til hefur ekki
verið að finna sérreglur um aukið
inngrip ríkisvaldsins vegna flugvalla sem hafa þýðingu fyrir landið allt en sú skipan mála hefur
grundvallast á sátt milli þeirra
aðila sem hér eiga hlut að máli.
Ef þessi forsenda brestur er ljóst
að endurskoða verður málið frá
grunni. Niðurstaða þeirrar endurskoðunar getur ekki orðið sú
að fulltrúar Reykjavíkurborgar
geti farið sínu fram um flugvöll
höfuðborgarinnar í krafti óskoraðs og friðheilags skipulagsvalds
sveitarfélaga.

Eitthvað fyrir þig, Sigursteinn?
Sönn íslensk sakamál
höldin slógu þeir ÍslandsÍ nýlegri íslenskri glæpa- SAMKEPPNI
sögu eru tólf menn handmet í minnisleysi og breyttteknir og dregnir fyrir
um framburði. Í 179 skipti
dóm. Upptökur eru spilaðar
sögðust þeir ekki muna það
þar sem þeir leggja á ráðin
sem um var spurt, þó þeir
hafi munað það við yfirum afbrotin. Allir bera við
heyrslur hjá lögreglu. 208
minnisleysi í réttarhöldunsinnum báru þeir við að
um – og sleppa.
Í öðrum kafla sögunnhafa ekki vitað að þeir voru
ar eru glæpagengin sekt- Ingólfur Snorri
að gera eitthvað rangt eða
uð um 975 milljón krónur Bjarnason
verið upplýstir um slíkt.
fyrir að svíkja fjármuni út starfsmaður
Auðvitað voru þeir sýknaðúr almenningi. Forsprakk- Múrbúðarinnar
ir, enda dómarar ekki vanir
inn mætir í fjölmiðla og
að sakfella fólk sem hefur
segist órétti beittur þar sem keppimisst minnið og margbreytir framburði sínum.
nautur hans hafi hafi ekki viljað
taka þátt í afbrotunum.
Þriðja atriði
Það kæmi ekki á óvart ef Sigursteinn gerði sjónvarpsþátt um
Byko og Húsasmiðjan með 95%
markaðshlutdeild litu ekki á hvort
þetta sanna íslenska sakamál – sem
annað sem keppinaut á markaði
nánar tiltekið er verðsamráð Byko
enda voru þau í reglulegu talsamog Húsasmiðjunnar. Ekki veitti af
bandi. Þau töldu Múrbúðina með
slíkum sjónvarpsþætti, því málið
er reyfarakenndara en Arnaldur
5% vera keppinautinn. Fyrirtækin
gæti látið sér detta í hug.
stilltu saman aðgerðir til að koma í
Hér eru nokkrir handritspunktveg fyrir að Múrbúðin gæti náð fótar sem Sigursteini er velkomið að
festu í timbursölu. Þau lækkuðu verð
nota:
á sömu vörum og Múrbúðin seldi, en
ekki á öðrum. Þeim tókst ætlunarFyrsta atriði
verkið, Múrbúðin hætti með timbur
Samkvæmt samkeppnislögum liggog aðra grófvöru sem er vont fyrir
ur bann við hvers konar samskiptsamkeppnina.
um milli keppinauta þar sem reynt
Fjórða atriði
er að hafa áhrif á samkeppnishegðun. Þetta á við um fundi, símtöl,
Gæti verið hápunktur þáttarins.
bréf eða tölvupósta sem hafa þýðOrðrétt tilvitnun úr ákvörðun Samingu fyrir verðákvörðun. Ávinningi
keppniseftirlitsins: „Þann 28. febrúalmennings af samkeppni er stefnt
ar 2011 ákváðu Byko og Húsasmiðjí hættu ef fyrirtæki hafa slík saman að herða á samráði sínu með
skipti eða samvinnu.
samkomulagi um að ráðast í sérstakt
Á níu mánaða tímabili sem rannátak í því skyni að hækka verð.“
sókn stóð yfir töluðu starfsmenn
Aðgerðin kallaðist „framlegðarátak“
Byko og Húsasmiðjunnar saman
Byko og bar þann árangur, að sögn
í hverri einustu viku og skiptust
forstjóra Byko, að fyrirtækinu tókst
á verðupplýsingum sem almennað hafa meiri fjármuni af viðskiptaingur hafði ekki aðgang að. Byko
vinum sínum en ef samkeppni hefði
kallaði þetta „verðkannanir“ en
verið með eðlilegum hætti.
Samkeppniseftirlitið lýsti því sem
Fimmta atriði
hreinræktuðu verðsamráði. Húsasmiðjan viðurkenndi hins vegar að
Markaðsdeild annars brotafyrirþetta hefði verið brot á samkeppntækisins stakk upp á að gefa viðskiptavinum íspinna til að draga
islögum og samþykkti að greiða
úr neikvæðum viðbrögðum. Yfirsekt.
maður sagðist geta sparað þann
Annað atriði
kostnað, því fólk væri ekkert að
Tólf starfsmenn Byko og Húsahugsa um svona brot og fjölmiðlar
smiðjunnar voru ákærðir fyrir brot
ekki heldur. Það reyndist rétt hjá
á samkeppnislögunum. Við réttarhonum, viðskiptin minnkuðu ekkert

➜ Það kæmi ekki á óvart ef

Sigursteinn gerði sjónvarpsþátt um þetta sanna íslenska
sakamál – sem nánar tiltekið er verðsamráð Byko og
Húsasmiðjunnar.

og enginn fjölmiðill tók málið til
umfjöllunar.
Sjötta atriði
Forstjóri Byko mætti í útvarpsviðtal. Hann sagði að Byko væri fórnarlamb í þessu máli. Byko hefði verið
beitt órétti. Þetta væri allt Múrbúðinni að kenna, því hún hefði ekki
viljað taka þátt í samráðinu og í staðinn kært til Samkeppniseftirlitsins
tilraunir Byko og Húsasmiðjunnar
til að fá Múrbúðina í ólögmætt verðsamráð. Forstjórinn sagði ámælisvert að Samkeppniseftirlitið hefði
kokgleypt slíkar upplýsingar.
Þetta skilja allir. Auðvitað er Múrbúðin sökudólgurinn. Ef Múrbúðin
hefði ekki tilkynnt þetta til Samkeppniseftirlitsins, þá hefði samráðið bara haldið áfram og enginn verið
dæmdur til að borga sekt. Neytendur
hefðu glaðir haldið áfram að borga
hærra verð. Og auðvitað skipti engu
máli í þessu samhengi að Húsasmiðjan játaði ólöglega samráðið og
Samkeppniseftirlitið upplýsti að við
rannsókn málsins hefði verið staðfest að allar upplýsingar frá Múrbúðinni hefðu verið réttar.
Lokaatriði
Eftir að upp komst hættu Byko og
Húsasmiðjan að stunda „verðkannanir“ með því að tala saman í hverri
viku til að uppfæra verðlistana –
þrátt fyrir að Byko fullyrti að ekkert væri ólöglegt við slíkar „verðkannanir“. Fyrirtækin fóru bara að
stunda löglegar verðkannanir eins
og önnur fyrirtæki gera, með því að
koma á staðinn og taka niður verð
og með því að hringja eins og hver
annar viðskiptavinur.
Nákvæmlega eins og þegar stjórnendur grænmetisfyrirtækjanna
hættu að hittast í Öskuhlíðinni eftir
að upp komst um ólöglegt verðsamráð þeirra.

19. júní
er hátíðisdagur
+ 9 Ì 7$ + Ô 6 , é    6 Ì $       

Lokað frá kl. 13 í tilefni af aldarafmæli
kosningaréttar kvenna.
Í tilefni 100 ára afmælis kosningarréttar kvenna verða útibú og
þjónustuver bankans lokuð frá kl. 13 þann 19. júní svo starfsfólk
geti tekið þátt í hátíðarhöldunum.
Önnur starfsemi bankans verður takmörkuð en hraðbankar
Arion banka, netbankinn og Arion appið verða að sjálfsögðu
aðgengileg viðskiptavinum.

Til hamingju með 19. júní, konur og karlar!
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1155 Friðrik Barbarossa er krýndur keisari
Heilaga rómverska keisaradæmisins.
1264 Írska þingið kemur saman í fyrsta
skipti.
1429 Franskir hermenn hafa betur í
baráttu við Englendinga í orrustunni
um Patay. Englendingar eru á undanhaldi eftir umsátrið um Orleans.
1815 Frakkar, undir stjórn
Napóleons, tapa orrustunni við
Waterloo gegn herliði Breta.
1873 Kvenréttindabaráttukonan Susan
B. Anthony er sektuð fyrir að hafa
reynt að kjósa í bandarísku forsetakosningunum árið áður.
1928 Flugvél Roalds Amundsen hverfur
yfir Barentshafi. Amundsen sést aldrei
aftur.
1936 Kristján tíundi, konungur Íslands
og Danmerkur, kemur til landsins.
1944 Hátíðarhöld eru í Reykjavík í tilefni
af stofnun lýðveldisins.
1972 Togarinn Hamranes ferst út af
Snæfellsnesi.
1972 Farþegaflugvél frá Heathrow-flugvelli
við Lundúnir á leið til Brussel ferst skömmu
eftir flugtak. 118 láta lífið.
1979 Jimmy Carter Bandaríkjaforseti og
Leoníd Brésnef, leiðtogi Sovétríkjanna, skrifa
undir Salt II, fyrsta afvopnunarsamning
stórveldanna.
1983 Sally Ride verður fyrsta bandaríska
konan til að fara út í geim.
1996 Bandaríski fjöldamorðinginn Ted
Kaczynski er ákærður fyrir morð.
2009 Danir eftirláta Grænlendingum
stjórn yfir lagasetningu, dómstólum
og náttúruauðlindum.

Fyrsti Icesave-samningurinn opinberaður
Fyrsti Icesave-samningurinn var gerður
opinber þennan mánaðardag fyrir sex
árum. Samningurinn mætti mikilli
andstöðu á þingi af hálfu stjórnarandstöðunnar sem þá samanstóð af
Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki og
Borgarahreyfingunni.
„Frú forseti. Frá því að ríkisstjórnin
kynnti áform um Icesave-samningana á
þann hátt að samningurinn væri góður
– mjög góður, sögðu sumir, og jafnvel
stórglæsilegur–hefur komið á daginn að
allt það sem stjórnin hafði fram að færa
sem rök fyrir því að þetta væri góður

samningur, eðlileg og æskileg niðurstaða,
hefur reynst rangt,“ sagði Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, til dæmis um samninginn.
„Staðan er einfaldlega þannig að í
þessari erfiðu og þröngu stöðu sem við
Íslendingar erum í tel ég að við þessar
aðstæður hafi verið rétt að ganga til
samninga á þeim forsendum sem er
að finna í samningnum,“ sagði Össur
Skarphéðinsson, þáverandi utanríkisráðherra, um samninginn.
- þea

Ástkær eiginkona mín,
móðir, amma og langamma,

JÓHANNA Þ. AÐALSTEINSDÓTTIR
Orihuela Costa Alicante,

lést 31. maí. Útförin fer fram í Bústaðakirkju
föstudaginn 19. júní kl. 13.00.
Valdimar Jóhannsson
Aðalheiður Gylfadóttir
Ásgeir Ólafsson
Magnea Gylfadóttir
Hörður Einarsson
Soffía Valdimarsdóttir
Davíð Guðmundsson
Jóhann Valdimarsson
og afkomendur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

SVANDÍS JÓHANNSDÓTTIR
frá Háafelli, Drangsnesi,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Silfurtúni í
Búðardal 10. júní sl., verður jarðsungin frá
Drangsneskapellu laugardaginn 20. júní
kl. 12.30. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hennar er bent á Björgunarsveitina Björg á
Drangsnesi, reiknnr. 0316-26-265, kt. 711090-2079.
Haukur Torfason
Ása María Hauksdóttir
Pétur J. Óskarsson
Guðbjörg Hauksdóttir
Óskar A. Torfason
ömmu- og langömmubörn.

AFMÆLISBARN Kristbjörg er í Valencia með fjölskyldu sinni þar sem hún ætlar að fagna áttræðisafmæli sínu.

Elskuleg systir okkar og mágkona,

KATRÍN SIGRÚN GUÐJÓNSDÓTTIR
frá Hemru í Skaftártungu,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 14. júní
sl. Útförin fer fram frá Grensáskirkju í
Reykjavík mánudaginn 22. júní nk. kl. 11.00.
Bænastund og jarðsetning frá Grafarkirkju í
Skaftártungu kl. 17.00. sama dag.
Þórir Páll Guðjónsson
Kristín Guðjónsdóttir
Brynrún Bára Guðjónsdóttir

Helga Karlsdóttir
Rúnar Viktorsson

Lífsins ljós, einstök eiginkona, móðir,
dóttir, systir, frænka, tengdadóttir, vinur og
snillingur ýmissa kúnsta,

HULDA HREIÐARSDÓTTIR
Efstasundi 81, Reykjavík,

varð bráðkvödd á heimili sínu föstudaginn
5. júní. Útför fer fram frá Fossvogskirkju,
föstudaginn 19. júní kl. 13.00.
Halldór Hrafn Jónsson
Ólafur Hrafn, Hreiðar Hrafn og Heiða Björk
foreldrar og systkin.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það verður voða gaman
að vera í Valencia
Kristbjörg Kjeld fagnar áttræðisafmæli sínu í dag. Kristbjörg er stödd í spænsku borginni
Valencia með fjölskyldunni og ætlar að fagna afmælinu sínu í sólinni.
Kristbjörg Kjeld leikkona fagnar áttatíu ára afmæli sínu í dag en hún fæddist í Reykjavík þann 18. júní 1935.
Afmælinu fagnar Kristbjörg í
spænsku borginni Valencia sem er
jafnframt höfuðborg samnefnds héraðs. Með Kristbjörgu í Valencia er
fjölskylda hennar.
„Valencia finnst mér vera einstaklega falleg borg og svo erum við
þarna með gott hús og getum ferðast
um ef við viljum. Svo getum við auðvitað verið í sólbaði á ströndinni og
verið í sundlauginni við húsið,“ segir
Kristbjörg þegar hún er spurð að því
hvers vegna borgin hafi orðið fyrir
valinu.
„Það á bara að taka því rólega og
hafa það gott. Þetta verður voða

gaman,“ segir hún um áform fjölskyldunnar í sólarlandaferðinni.
Kristbjörg er ein ástsælasta leikkona þjóðarinnar og hefur heillað
þjóðina í rúma hálfa öld, allt frá því
hún lék í sinni fyrstu kvikmynd, 79
af stöðinni.
Auk þess að leika í kvikmyndum
á borð við Kristnihald undir Jökli,
Mávahlátur, Hafið og Mamma Gógó
hefur Kristbjörg leikið bæði í Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu auk þess
að hafa leikstýrt sýningum.
Þessa dagana leikur hún í Er ekki
nóg að elska?, leikriti Birgis Sigurðssonar í Borgarleikhúsinu. Birgir hefur áður skrifað verk á borð við
Dag vonar.
Kristbjörg hlaut heiðursverðlaun

Það á bara að taka því
rólega og hafa það gott.
Þetta verður voða gaman.
Kristbjörg Kjeld, leikkona

Leiklistarsambands Íslands á Grímunni árið 2004 fyrir framúrskarandi
ævistarf í þágu sviðslistar á Íslandi.
Til viðbótar við heiðursverðlaunin
hefur Kristbjörg hlotið meðal annars
leiklistarverðlaun Grímunnar, Edduverðlaun fyrir kvikmyndaleik og titilinn heiðurslistamaður Reykjavíkurborgar.
thorgnyr@frettabladid.is

Roðhnappar

Ungir læra að sauma

Íslenskar mæðgur
gera litríka hnappa
úr íslensku roði.

Margrét Reykjalín
Þrastardóttir dreif sig á
saumanámskeið í Tækniskóla unga fólksins.

SÍÐA 4
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TÆKIFÆRISGJAFIR
- mikið af frábærum tilboðum
www.tk.is

10% afsláttur
Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

ÚTSJÓNARSÖM Afgreiðsluborðið er búið til úr gömlu sófaborði.

MYND/AUÐUNN NÍELSSON

GÖMUL SÓFABORÐ
ÖÐLAST NÝTT LÍF
SKÖPUNARKRAFTUR Gullsmiðurinn Júlía Þrastardóttir opnaði sína fyrstu
verslun á mánudag. Hún hefur hannað undir nafninu Djulsdesign um nokkurra ára skeið og er hönnunin undir sterkum áhrifum frá íslenska víravirkinu.

J

úlía Þrastardóttir hefur hannað undir merkinu Djulsdesign um nokkurra ára skeið og
tilheyrir hópi hönnuða sem reka verslunina
Jöklu á Laugavegi. Í byrjun vikunnar steig hún
það skref að opna verslun og verkstæði undir
eigin nafni á Akureyri, þar sem hún er fædd og
uppalin. Verslunin er til húsa að Strandgötu 11 á
Akureyri. Til að reyna að halda í við kostnaðinn
ákvað Júlía, sem býr svo vel að vera gift húsa- og
rennismiði, að fara nýstárlega leið við að koma
sér upp búðarborði og sýningarskápum. „Ég fékk
þá hugmynd að saga sófaborð í tvennt eftir endilöngu og setja þau ofan á hvort annað. Maðurinn

minn, Þorsteinn Björgvin Aðalsteinsson, fræsti
svo lógóið út í plötu sem hann setti á milli og úr
varð hið fínasta afgreiðsluborð. Hann bjó svo
til sýningarskápa með svipuðum hætti en allur
efniviðurinn var keyptur í Góða hirðinum, hjá
Fjölsmiðjunni og á nytjamörkuðum.“
Júlía á von á því að nýja aðstaðan gefi henni
byr undir báða vængi. „Núna fyrst kemst ég á
flug,“ segir hún og hlær en hún hefur meðal annars fengist við að smíða víravirki fyrir íslenska
upphlutinn og verið afkastamikil í framleiðslu
skartgripa sem kallast á við það.
Meðal nýjunga er hálsmenið Hraunberar eða

Vélorf
Mikið úrval vélorfa - bensínmótor, rafmótor eða rafhlöðudrifin -

ÞÓR HF

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Vefsíða:
Lónsbakka
601 Akureyri www.thor.is
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 -18:00
Lokað um helgar

Græjurnar í garðinn færðu hjá okkur.
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Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

Útsala haﬁn!
Frábær tilboð á Útsölu

SNIÐUGT AÐ SAFNA Ýmist er hægt að fá staka hraunbera eða tvo eða þrjá saman.

Skipholti 29b • S. 551 0770

Lavalight. Það er úr silfri,
kopar og messing og er bæði
hægt að kaupa stakar kúlur
og hafa þær allar saman. „Á
hverjum Hraunbera fyrir sig
er hlekkur efst sem er raðað
upp á keðju. Hraunberarnir eru
mislangir og leggjast því vel
saman,“ útskýrir Júlía. „Silfrið
er með hrauni úr Eyjafjallajökli, koparkúlan með hrauni
úr Vestmannaeyjagosinu og
messingkúlan með hrauni úr
Holuhrauni,“ segir Júlía en hún
hafði mikið fyrir því að útvega
hraunbitana. „Eftir mikil samskipti við umhverfisráðuneytið
beið ég nánast eftir því að komast í samband við forsetann,“
segir hún og skellir upp úr.
Meðal annarra nýjunga eru
pólýhúðuð álhálsmen í ýmsum
litum. „Þau eru ódýr og falleg í
sumar. Þau eru líka mjög sterk
og þola mikið hnjask.“

PÓLÝHÚÐAÐ ÁL Íslenska vírarvirkið veitir Júlíu mikinn innblástur.
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HÆTTA AF HÁUM HÆLUM
REIKNAÐU
DÆMIÐ
á 365.is

Færðu fjarskiptin yfir til 365
og fáðu vandað sjónvarpsefni
á fáránlega góðu verði

365.is Sími 1817

Slysum vegna hárra hæla hefur fjölgað mikið síðasta áratuginn.
Fjöldi slysa tengdur háum hælum hefur tvöfaldast í Bandaríkjunum síðasta áratuginn. Ný rannsókn sem tímaritið Journal of Foot and Ankle
Surgery birti og tískusíðan Vogue greindi frá á
dögunum sýnir að árið 2002 voru skráð 7.097
slys tengd ökklum hjá konum í Bandaríkjunum.
Árið 2012 hafði sú tala rokið upp í 14.140.
Ástæður þessarar fjölgunar er ekki alveg ljós.
Vissulega hafa hælar hækkað dálítið miðað við
það sem þeir voru áður. Kannski eru fleiri konur
farnar að vera í hælum oftar og lengur, en það
er þó ekki talið geta útskýrt þessa miklu fjölgun
slysa.
Flest slysin verða hjá konum á aldrinum 20 til
29 ára og á eftir þeim koma konur á fertugsaldri.
Flest slysin voru tognun í ökkla.
Það sem gæti komið á óvart er að flest slys
vegna hárra hæla urðu ekki á götum úti, á tískupöllum eða næturklúbbum heldur inni á heimilum
kvennanna.
FALL Þótt það veki athygli þegar fyrirsætur detta á tískupöllum
verða flest slys sem tengjast háum hælum á inni á heimilum.
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Nýtt frá

Blúndujakki
kr. 11.900.litir: blátt,
svart

Túnika
kr. 9.800.fleiri litir

ÚR ROÐI Roðhnapparnir eru úr fallegu roði frá Gestastofu sútarans.

MYND/ELÍN GUÐMUNDSDÓTTIR

BÁÐAR ALGJÖRIR
TÖLUNÖRDAR
ÍSLENSK HÖNNUN Mæðgurnar Hjördís Þorfinnsdóttir og Elín Guðmundsdóttir
eiga sameiginlegt áhugamál, þær gera litríka hnappa úr íslensku roði.

Str. 40-56
Við erum á Facebook
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8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.590.-
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æðgurnar Hjördís Þorfinnsdóttir og Elín Guðmundsdóttir
hafa lengi haft áhuga á hönnun
og handavinnu þótt þær hafi ekki gert
mikið í höndunum sjálfar, og þá sérstaklega Hjördís, fyrr en nýlega. Þær fengu
nefnilega báðar ástríðu fyrir að búa til
fallega hnappa úr roði. „Við höfum alltaf
verið nokkurs konar tölunördar báðar
tvær, verið mikið fyrir hnappa og tölur
og safnað þeim lengi. Ég hef líka alltaf
verið hrifin af blúndum og öllu gömlu
og haldið öllu slíku til haga, það er svo
ægilega mikill safnari í mér,“ segir Hjördís og brosir.
Upphafið að hnappaframleiðslunni
má rekja til þess að þær eignuðust
hnappagerðarvél fyrir um fimm árum,
en hún fór hins vegar ekki í gang. „Fyrir
tveimur árum lögðumst við yfir þetta
allt saman, vorum þá búnar að láta
laga vélina og fórum að skoða hvað við
gætum gert með hana. Mér hefur alltaf
fundist eitthvað heillandi við roðið
þannig að við prófuðum að gera hnappa
úr því. Við létum vini og vinkonur sem
prjóna prófa fyrir okkur og þau urðu
ofsalega hrifin. Við helltum okkur þá út
í þetta, sóttum um styrk hjá Atvinnumálum kvenna og fengum hann í fyrra.
Þá fór þetta almennilega í gang og við
byrjuðum að markaðssetja okkur undir
heitinu Roð og höfum unnið markvisst
að hönnuninni og framsetningunni á
henni síðan,“ segir Hjördís.
Þær Hjördís og Elín fóru til Kaupmannahafnar í fyrra á prjónahátíð með
roðhnappana í farteskinu. „Hnapparnir
fara svo vel við prjónið, þeir eru fallegir og litríkir, fást í nánast öllum litum
regnbogans. Roðið í þá kaupum við frá

Gestastofu sútarans á Sauðárkróki, það
er svo undurfallegt frá þeim. Á hátíðinni
sáum við að skandinavísku konurnar
voru alveg óðar í þetta, þær urðu hreinlega ástfangnar af þessu og það var svo
skemmtilegt að sjá hvað þetta vakti
mikla athygli, við kannski drífum okkur
aftur þangað næst þegar hátíðin verður
haldin.“
Hnapparnir eru ekki það eina sem
þær mæðgur gera því framleiðslan hefur
undið upp á sig. „Það leiðir eitt af öðru
þegar maður meðhöndlar þetta fallega
hráefni. Fyrir nokkru fórum við að gera
segla á ísskápa úr roði. Þeir eru í sömu
stærð og stærstu hnapparnir sem eru
í fimm stærðum. Svo gerum við líka
slaufur úr roði til að setja í hárið, þær
koma fallega út í tagli. Við vorum með
vörurnar okkar á sýningunni Handverk
og hönnun um daginn og sáum þá að við
erum með eitthvað frábært í höndunum
þannig að það fer bara eftir því hvert
hugmyndaflugið tekur mann hvað verður úr þessu,“ segir Hjördís og brosir.

HNAPPAGERÐARKONA Hjördís hefur
lengi safnað tölum og
hnöppum. Hún býr nú til
eigin hnappa úr roði.
MYND/HAFDÍS ÖSP GARÐARSDÓTTIR

LITRÍKT Hnapparnir
fást í nánast öllum regnbogans litum.
MYND/ELÍN GUÐMUNDSDÓTTIR

OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga.
ekki um helgar.

NÝBÝLAVEGI 20

SÍMI 554-5022

kinahofid.is

SLAUFUR Mæðgurnar gera líka slaufur úr roði.

MYND/HAFDÍSI ÖSP GARÐARSDÓTTUR

FALLEG FLÍK Roðhnapparnir koma vel út
á prjónaflíkum.
MYND/ELÍN GUÐMUNDSDÓTTIR

FÓLK| TÍSKA

Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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SAUMAR KJÓL Margrét Reykjalín Þrastardóttir er að sauma sér svartan kjól með slaufu. Hún hefur ekki farið á saumanámskeið áður
og segist læra heilmikið. „Þetta er mjög skemmtilegt. Kennarinn er góður og þetta er ekkert erfitt,“ segir Margrét.
MYND/ERNIR

ELTIST EKKI VIÐ
TÍSKUSTRAUMA
FATASAUMUR Margrét Reykjalín Þrastardóttir er að sauma sér kjól en hún
dreif sig á saumanámskeið í Tækniskóla unga fólksins.
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kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga
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Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Hafðu það grænt

g er að sauma mér kjól, svartan
með slaufu í hálsmálinu. Þetta á
samt ekki að vera sparikjóll, ég
ætla bara að hafa hann hversdagslegan.
Ég er búin að sníða allt í hann og búin
að sauma ermarnar,“ segir Margrét
Reykjalín Þrastardóttir, nemandi í áttunda bekk í Grunnskóla Fjallabyggðar,
en hún skellti sér á saumanámskeið í
Tækniskólanum.
Þar er hún, ásamt sjö öðrum stelpum
á aldrinum 13 til 16 ára, með skærin á
lofti en á námskeiðinu læra krakkarnir
að taka upp snið úr blöðum og breyta
eftir eigin málum, sníða flík og meta
hversu mikið efni þarf til og svo að
sauma flíkina rétt saman.
Margrét lætur þetta ekki vefjast fyrir
sér.
„Ég hef saumað helling heima en ég
lærði að sauma hjá mömmu og ömmu.
Ég hef oft saumað leggings og boli
og fleira. Ég hef samt ekki farið áður
á svona námskeið en þetta er mjög
skemmtilegt. Kennarinn er góður og
þetta er ekkert erfitt,“ segir Margrét.
Ætlarðu jafnvel að fara fatahönnunarnám?
„Ég er ekki alveg búin að ákveða það.
Það gæti alveg verið,“ segir Margrét og
viðurkennir að spá svolítið í tísku. Hún
segist þó ekki eltast við tískustrauma,
hennar stíll sé frekar afslappaður.
„Kannski pínu „gothic“, en líka bara
venjulegur. Ég er fyrir þægileg föt.“
NÁKVÆMNISVINNA
Guðrún Svava kennari
aðstoðar nemanda við
saumaskapinn.

og njóttu lífsins

ce
Grøn Balarnónunni
fæst í K

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur
og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja
Ástþórsdóttir Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

FLÍK VERÐUR TIL
Krakkarnir sitja einbeittir
við saumavélarnar.

30%DIVOiWWXUDI|OOXP
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Kjóll 30% afsl áður 19.990
nú 13.990 kr.

Kjóll 30% afsl áður 19.990
nú 13.990 kr.

Kjóll 30% afsl áður 19.990
nú 13.990 kr.

Kjóll 30% afsl áður 17.990
nú 12.590 kr.

Mussa áður 11.990
nú 7.000 kr.

Mussa áður 9.990
nú 6.990 kr.

Hörskyrtur áður 9.990
nú 6.990 kr.

Mussa áður 11.990
nú 7.990 kr.
Golla áður 7.990
nú 5.000 kr.

Gallabuxur áður 14.990
nú 10.490 kr.

Hörkjóll áður 9.990
nú 6.990 kr.

Hörkjóll áður 9.990
nú 6.990 kr.

Fleiri myndir á Facebook

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

250-499 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

100% LÁNAKJÖR.
VW Polo trendline. Árgerð 2012,
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.750.000. Bílalán ca. 1300,000,afb. 24.þ Rnr.230069. Bílabankinn
5880700

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

FLOTTUR / LITIÐ EKINN!
Honda CR-V Executive 12/2008 (mód
2009) ek aðeins 72 þ.km Leður
glerþak ofl Flottur jepplingur Verð nú
2850 !!!

SPARIBAUKUR TILBOÐ 450 ÞÚS!

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

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

Hyundai Getz árg 2003, ek.121 þús,
ný tímareim, beinskiptur, 5 dyra,
dráttarkr., skoðaður 16, góður bíll sem
eyðir litlu, ásett verð 550 þús TILBOÐ
450 ÞÚS möguleiki á 100% vísaláni
s.841 8955
HARLEY DAVIDSON Fat boy. Hlaðið
aukabúnaði. Árgerð 2006, ekinn 4
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.250.000.
Rnr.127683. Er á staðnum.

Palomino Colt 6/2006 - Fortjald með
dúk - Svefntjöld x2 - Grjótgrind - Ný
rafgeymir - Ný pólýhúðuð trappa og
felgur - Upphækkað - Lækkað verð úr
1090 þús - Tilboðsverð 990 þús - Er á
staðnum raðnr 192056.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.
FLEETWOOD Highlander Niagara.14
fet. Fylgir Markísa, sólarsella klósett og
sturta. Árgerð 2007, Skoðar skipti á bíl.
Verð 1.980.000. Rnr.221150.

ÖFLUGUR 35” !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA
AFSLÁTTUR Á NÝJUM
SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar gerðir til
t.d GSX 1250, GSX-R750, VZR1800,
VZ800 og fl. EKKI MISSA AF ÞESSU!

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af GMC, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað
á laugard.
http://www.isband.is

40.000
fréttaþyrstir
notendur
Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

Sendibílar
Rockwood Freedom 190 XR Rafmagns
upplyfting - Sólarsella - Fortjald ísskápur - Truma - Geymslupallur
á beisli - Ásett verð 1690 þús Tilboðsverð 1390 þús - Er á staðnum
raðnr 118976.

2015 NÝIR GMC 3500

Dodge Ram 1500 Laramie 10/2007 ek
169 þ.km 5.7 HEMI Leður ofl Flottur
Pickup ! Verð nú 2.3 mil !!!

Bílar óskast

VW Golf gtd. Árgerð 2012, ekinn 72
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. skoðar skipti á
ódýrari. Verð 4.250.000. Rnr.221072.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270
Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað
á laugard.
www.100bilar.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
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Reiðhjól

Fellihýsi

25

Nudd

ÞJÓNUSTA

NUDD

Bókhald
Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is
Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

Garðyrkja

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

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
Alhliða málningarþjónusta. Fáðu fría
ástandsskoðun og verðtilboð. Sími
778-0100

Búslóðaflutningar

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

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

Save the Children á Íslandi

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

atvinna

Hjólbarðar
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Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR EHF.
BÍLAPARTASALA
Erum að rífa flestar teg. frá asíu og
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284.
www.japanskarvelar.is
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FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.
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Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
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Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.
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Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta
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Vertu vinur okkar á Facebook

LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

0ARKETSLÅPUN

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
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Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Önnur þjónusta

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

Gluggafilmur eða útskornar límfilmur
í öllum litum. S: 5807820 eða sendu
okkur fyrirspurn á netfangið sala@
samskipti.is

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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Gisting

BÍLSKÚRSSALA
Ystabæ 13,110 Rvk. dagana 20-21 júní.
Mikið úrval.

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

Yfir 13.000 eignir á skrá

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

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

ATVINNA

ÍBÚÐ TIL LEIGU Á SPÁNI
Notaleg íbúð til leigu á góðum stað í
Torrevieja. Uppl. í s. 898 5956

Óskast keypt

HÚSNÆÐI
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)

Húsnæði í boði
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Upplýsingar í síma 661 7000
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

SPARAÐU ÞÉR SPORIN!
Rafskutla á 4 hjólum, 50 km á hleðslu,
4 litir, svalt útlit. Skemmtilegt og
virkilega þægilegt! V. 329 þús 7833003

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.

TIL LEIGU Á AÐEINS
950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

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

Viðskiptatækifæri
Ný meðferð á Mímos nuddstofu! 20%
afsláttur til enda júní fyrir paranudd.
Meðferðin á sér stað í sama herbergi,
og hentar bæði pörum og vinum.
Tímapantanir í síma 7818709, eða
mimos@mimos.is

Save the Children á Íslandi

fasteignir.is á

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

HEILSA

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

sími: 511 1144

fasteignir

GOTT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

534 1020

534 1020

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL SÖLU

TIL SÖLU

Bíldshöfði 18, 110 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði, 2. hæð
Stærð 294,5 fm.
Verð 36,5 milljónir

Hrísateigur/Sundlaugavegur
Verslunar- og þjónustuhúsnæði
Stærð 84,9 fm.
Verð 18,5 milljónir

Allar nánari upplýsingar veitir:

Allar nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Jóhannsson

Ólafur Jóhannsson

Rekstrarfræðingur

Rekstrarfræðingur

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

Húsnæðið skiptist í móttökurými, 8 lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, opið vinnurými, eldhús, tvö
salerni og tvö tæknirými (annað með kælingu). Auðvelt er að nota húsnæðið sem tvær einingar þar
sem eldhús, fundarherbergi og salerni geta verið sameiginleg. Steinteppi og dúkur á gólfi. Kerfisloft
með lýsingu. Eignin selst veðbandalaus. Laust við kaupsamning.

Gott verslunar- og þjónustuhúsnæði með kaffistofu og salerni með sturtu baka til. Eignin er með
góðum verslunargluggum og á áberandi stað með miklu auglýsingagildi. Húsnæðið hefur verið tekið í
gegn að hluta á síðustu árum. Hentar fyrir ýmis konar verslunar og þjónustustarfsemi. Steinteppi á
gólfum. Laust fljótlega

SECRETSOLSTICE.IS

#SECRETSOLSTICE

ERTU Í FRÍI Á MÁNUDEGINUM?

EKKI LÁTA ÞIG VANTA Í STÆRSTA PARTÍ SUMARSINS!
MIÐASALA Á TIX.IS, Í LUCKY RECORDS OG MOHAWK
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Föstudagur
Á morgun verður
vestlæg eða
breytileg átt, 3
til 8 metrar á
sekúndu. Það
verður skýjað og
smávegis rigning
nokkuð víða. Hiti
8 til 14 stig. Á
Suðausturlandi
gæti sést til sólar
og þá ætti hiti að
ná 18 stigum þar.
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LÁRÉTT
2. bættu við, 6. eftir hádegi, 8. sægur,
9. dá, 11. frú, 12. langt op, 14. fótmál,
16. drykkur, 17. fjallaskarð, 18. kjáni,
20. núna, 21. kvenflík.
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10

12

11

13

14

15

16

KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. starf, 3. umhverfis, 4. örvandi efni,
5. dýrahljóð, 7. holdýr, 10. verkur, 13.
ískur, 15. skraut, 16. skaði, 19. á fæti.

17

18

19

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Svona, þetta var
nú ekki svo vont,
var það nokkuð?

Maður tekur
ekki eftir því
að tennurnar
í honum hafi
verið lagaðar.

Þú ert svo mikill kjúklingur, Pondus.
Þú ættir að sjá hvernig ég þurfti
að laga tennurnar í Jakobi. Ég
þurfti liggur við að draga tennurnar úr honum og festa nýjar í
með naglabyssu.
Hann er

Jú!

Skilaðu kveðju til ...vita hvernig
hans frá mér og
honum líður í
segðu honum að
ég vilji endilega... tönnunum.

Tja, ég man nú
ekki mikið eftir
þessu.
Áttu annan bjór?

náttúrulega
ótrúlegur.

LAUSN
LÁRÉTT: 2. juku, 6. eh, 8. mor, 9. rot,
11. fr, 12. klauf, 14. skref, 16. te, 17.
gil, 18. api, 20. nú, 21. pils.
LÓÐRÉTT: 1. verk, 3. um, 4. koffein,
5. urr, 7. holsepi, 10. tak, 13. urg, 15.
flúr, 16. tap, 19. il.

6

3

20

21

GELGJAN

SKÁK

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson

Veit það ekki,
hlýtur að
hafa verið
einhverntímann f.T.

HA?

Vissir þú að einu sinni skrifuðu
nemendur texta á blað og létu
blaðið ganga í laumi sín á milli í
kennslustundum?

Mjög óvænt atvik gerðist í skák
Magnusar Carlsen (2.876) og
Veselin Topalov (2.798) í fyrstu
umferð Norway Chess-mótsins.
Hvítur á leik
Í þessari stöðu féll heimsmeistarinn
á tíma með auðunna stöðu. Magnus
stóð í þeirra trú að viðbótartími
myndi bætast við eftir 60 leiki en svo
var ekki. Samkvæmt tölvureiknum er
svartur óverjandi mát í 35 leikjum
eftir 61. Bc4+.
www.skak.is: Allt um Norway Chess.

Hvenær var
þetta?

F.T.?
Já, fyrir
Twitter.

BARNALÁN
Ég trúi ekki að þú
hafi unnið skraflið
með orðinu krubb!

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég þarf þess ekki. Kannski er bara fullt
Ég veit að þetta
af orðum sem þú
orð er ekki til.
veist ekkert um.

Þetta er alvöru
orð, flettu því upp.

Eins og orðið
tapsár.

Ég held að hann viti
alveg hvað það þýðir,
allavega tróð hann
spilinu í ruslatunnuna.

SUDOKU
LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG

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

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

55” er næstvinsælasta stærðin
Bein eða bogin - þín upplifun

a
t
s
e
B ið
verð

Samsung H6475

249.900.-

Samsung JU6675

319.900.Samsung JU6415

319.900.-

Samsung JU7505

419.900.Samsung JU7005

389.900.FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800 · ormsson.is
KS
ORMSSON
ORMSSON
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900
ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
OMNIS
GEISLI
ORMSSON
ORMSSON
AKRANESI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300
SÍMI 481 3333
SÍMI 477 1900
SÍMI 471 2038
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HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
18. JÚNÍ 2015

Tónleikar

12.00 Haldið er upp á 100 ára afmæli
kosningaréttar íslenskra kvenna um
þessar mundir og á það því vel við að
konur láta ljós sitt skína þessa dagana
á Alþjóðlegu orgelsumri í Hallgrímskirkju. Ber þar fyrst að
nefna orgeldívuna Ivetu Apkalna
en hún er án efa ein af skærustu stjörnum orgelheimsins í
dag. Þær Lenka Mateova, orgel,
og Steinunn Skjenstad, sópran,
slá upptaktinn að tónleikum
Ivetu með hádegistónleikum í
Hallgrímskirkju.
20.00 Í dag hefjast svokallaðar
Tónlistarstundir 2015 í Egilsstaðakirkju og Vallaneskirkju. Um er að
ræða röð stuttra tónleika sem fara
fram fyrri hluta sumars í kirkjunum tveimur. Lögð hefur
verið áhersla á
að gefa

tónlistarfólki af Austurlandi tækifæri til
að koma fram en einnig hafa þekktir
listamenn annars staðar frá tekið þátt í
Tónlistarstundunum. Alls verða tónleikarnir sex talsins, dagskráin er fjölbreytt
og flytjendur eru skemmtileg blanda
heimafólks og listamanna úr öðrum
landshlutum og frá Noregi. Í dag kemur
fram kór Egilsstaðakirkju undir stjórn
Torvalds Gjerde.
20.30 Halldór Gylfason heldur tónleika
á Kexi hosteli í kvöld. Hann mun syngja
eigin lög og texta ásamt hljómsveit.
Dóri hefur leikið og sungið með hljómsveitum og á leiksviði um áratugaskeið
en nú mun hann í fyrsta skipti koma
fram undir eigin nafni með frumsamið
efni. Ekki missa af þessu tækifæri til
að heyra lög um pestó og te, hrunið,
nafnlaust fólk á netinu, sjónvarpsseríuna Dallas og öll okkar töpuðu stríð.
Með Dóra koma fram Stebbi Magg á
bassa,
Ragnar Helgi Olafsson á
gítar, Maggi Magg á
trommur auk þess
sem sérstakir
gestir verða Þorkell Heiðarsson
og Otto
Tynes. Á
undan Dóra
treður upp
trúbadorinn
Kári Viðarsson frá Hellissandi. 1.500 kr.
inn.

Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?
Frítt verðmat og framúrskarandi
þjónusta í þína þágu.

21.00 Ljótu hálfvitarnir verða með
tónleika á Café Rosenberg í kvöld.
Þetta eru fyrstu tónleikarnir af þremur
sem sveitin heldur þar. Í tilkynningu
frá sveitinni segir að hún hafi farið í
verkfall í lok apríl en voru meðlimirnir
aldrei almennilega vissir um hvers
vegna. Þeir áttuðu sig á því nýlega að
það var enginn að gera neitt í réttinda- eða launakröfum þeirra, ákváðu
því að setjast niður yfir rúgbrauðssneið
og setja lög á verkfallið. Þeir munu
því koma saman á Café Rosenberg við
Klapparstíg.
22.00 Bítladrengirnir blíðu halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
Fimmtudaginn 18. júní kl. 22.00. í tilefni af 73 ára afmæli Pauls MacCartney.
Aðgangur er ókeypis!
22.00 Í kvöld verður blásið til tónleika
þar sem lög söngkonunnar og lagahöfundarins Amy Winehouse verða flutt.
Flutningurinn á nokkrum vel völdum
er í höndum þessara músíkanta: Anna
Sóley túlkar Amy, Brynjar Páll Björnsson - bassi, Pétur Daníel Pétursson
- trommur, Atli Þór Kristinsson - gítar,
Elvar Bragi Kristjónsson - trompet, Sólveig Morávek - tenórsax, Albert Sölvi
Óskarsson - barítónsax, Sara Blandon
Pennycood - raddir, Anna Dúna Halldórsdóttir - raddir. Saman munu þau
heiðra minningu hennar og flytja
þessar frábæru lagasmíðar. Ást á þig
Amy. Tónleikarnir hefjast kl. 22.00 en
húsið verður opnað kl. 21.00. 1.500 kr
inn, 1.000 kr fyrir námsmenn.

Sýningar

Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696
1122
kristjan@fastlind.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali.

510
7900
www.fastlind.is

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

12.00 Sýning Kolbrár Bragadóttur, sem
var opnuð þann 16. júní, er opin í dag
frá 12 - 18 í Gallery Bakaríi. Sýningin
stendur til 29. júní.
12.15 Boðið verður upp á leiðsögn í
Listasafninu á Akureyri um sýningu
Mireyu Samper, Endurvarp, sem var
opnuð síðastliðinn laugardag. Hlynur
Hallsson safnstjóri tekur á móti gestum
og fræðir þá um sýninguna og einstaka verk. Á sýningunni er að finna
innsetningu og tví- og þrívíð verk eftir
Mireyu ásamt verkum eftir japönsku

gestalistamennina Tomoo Nagaii og
Higuma Haruo. Þá er japanska gjörningalistakonan Kana Nakamura einnig
þátttakandi í sýningunni.

Fræðslufundir
13.00 Í Háskóla Íslands verður 100 ára
afmæli kosningaréttar íslenskra kvenna
minnst með ráðstefnunni Vald og lýðræði á Íslandi– 100 árum síðar. Meginþema ráðstefnunnar er margbreytileiki, þátttaka og lýðræðishugmyndir í
íslensku samfélagi nú 100 árum eftir að
kosningaréttur varð almennur á Íslandi.
Í tengslum við ráðstefnuna verður Dr.
Önnu Guðrúnu Jónasdóttur, prófessor
í stjórnmála- og kynjafræði við Háskólann í Örebro, veitt heiðursdoktorsnafnbót og verður hún fyrsti heiðursdoktorinn við Stjórnmálafræðideild HÍ.
Ráðstefnan er haldin í Hátíðarsal HÍ og
hefst kl. 13.00. Ráðstefnan fer fram á

íslensku og ensku. Aðgangur er ókeypis
– öll velkomin.

Uppákomur
21.00 Logi Pedro leikur fyrir dansi á
Prikinu í kvöld. Logi er annálaður snillingur sem plötusnúður og þykir alltaf
finna taktinn sem gestir vilja heyra.
Kvöldið er liður í þéttri sumardagskrá
Priksins, þar sem boðið er upp á plötusnúða og lifandi tónlist á hverju kvöldi.
22.00 Upphitunarpartí fyrir Secret
Solstice-tónlistarhátíðina fer fram á
skemmtistaðnum Dolly í Hafnarstræti.
Twin/Peaks frá Bretlandi og Introbeats
leika fyrir dansi. Secret Solstice hátíðin
fer svo fram um helgina í Laugardalnum og er hennar beðið með mikilli
eftirvæntingu.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá
þá inni á visir.is.



Við bjóðum alltaf mesta úrvalið
- á hagstæðu verði

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla

C 105.6-5 PC. Hámarksdæluþrýstingur
105 bör, hámarksvatnsflæði 440 l/klst.
Sjálfkrafa ræsing/stöðvun. Þrýstingsjöfnun.

D-PG 130.4-9 X-TRA. Hámarksdæluþrýstingur 130 bör, hámarksvatnsflæði
500 l/klst. Áreiðanleg málmdæla með
alhliða mótor. PowerGrip, þrýstingsjöfnun í
7 þrepum, orku- og vatnssparnaðareiginleiki.
Click&Clean fylgihlutakerfi.

E 140.3-9 PCAR X-TRA. Hámarksdæluþrýstingur 140 bör, hámarksvatnsflæði
500 l/klst. Áreiðanleg málmdæla með
spanmótor. 9 m mjúk háþrýstislanga.
Undirvagnsstútur, bílabursti og bílastútur
fylgja. Patio Plus pallahreinsir.

17.995.-

49.995.-

59.995.-

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla

E 150.1-10 H X-TRA. Hámarksdæluþrýstingur 150 bör, hámarksvatnsflæði
500 l/klst. Sjálfkrafa ræsing/stöðvun.
Þrýstingsjöfnun.

Poseidon 4-30 XT. Dæluþrýstingur 160 bör,
hámarksvatnsflæði 620 l/klst. 3 keramíkbullur. Málmdæla. 3 stútar, haldari fyrir
stútslöngu og slöngukefli fylgja.

Poseidon 5-41 XT. Dæluþrýstingur 180 bör,
vatnsflæði allt að 840 l/klst. Með innbyggðum
6 lítra hreinsiefnatanki. Ýmsir fylgihlutir.

199.995.-

229.995.-

69.995.-

219.995.

79.995.-

19.995.-

24.995.-

Háþrýstidæla
C 120.6-6 PC X-TRA. Hámarksdæluþrýstingur 120 bör, hámarksvatnsflæði 440 l/klst. Sjálfkrafa ræsing/stöðvun. Þrýstingsjöfnun. Pallahreinsir
fylgir.

241.995.

Vot- eða þurrsuga

Ryk- og vatnssuga

Patio Cleaner Plus pallahreinsir

Smart gluggaskafa

Buddy ll 12. 1300 vött. Sogþrýstingur. 200 mbör.
Loftflæði 2400 l/mín. 12 l tankur. 1,9 m slanga.
Framlengingarstútur, sía og munnstykki fylgja.

Buddy ll 18. 1200 vött. Sogþrýstingur 200 mbör,
loftflæði 2400 l/mín. 18 l tankur.

Fjarlægir erfiða bletti, þörunga, mosa og þess
háttar. Með þrýstingsjöfnun í stútum er hægt
að hreinsa margs konar undirlag. Hentar fyrir öll
almenn Nilfisk-Alto hreinsitæki.

Softgrip handfang. 280 mm vinnubreidd, afköst á
hverri hleðslu 40–75 m². Hleðslutími 2 klukkustundir.
3,6 V/1600 mAh litíumrafhlaða. Notkunartími
25 mín.

9.995.-

10.995.-



54.995.-

52.995.-

19.995.-

11.995.-

12.995.-

7.995.-

9.695.-

Auglýst verð gildir frá fimmtudeginum 18. júní til og með sunnudeginum 21. júní 2015.
Gildir á meðan birgðir endast.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

9.995.-

11.995.-
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Sannkallaðar sætar sítrónubombur
Þó svo að þjóðhátíðardagurinn sé að baki er alltaf tilefni til að baka.
Botn
2 bollar Kornax-hveiti
225 g mjúkt smjör
½ bolli grófsaxaðar pekanhnetur
¼ bolli sykur

Rjómaostalag
400 g mjúkur rjómaostur
1 bolli flórsykur
1 msk. sítrónusafi

3½ bolli mjólk
Gulur matarlitur

Rjómalag
1 peli rjómi
4 msk. flórsykur
1 tsk. vanilludropar

Búðingslag

Aðferð
Hitið ofninn í 180°C. Blandið saman
hveiti, smjöri, pekanhnetum og 1/4 bolla
sykri.

2 pakkar Royal-vanillubúðingur
½ sítróna

Setjið blönduna í ílangt form og bakið

í 20 til 25 mínútur eða þar til botninn
er gylltur. Leyfið botninum að kólna
alveg. Hrærið rjómaost, flórsykur og
sítrónusafa vel saman og deilið jafnt
yfir botninn. Setjið inn í ísskáp. Hrærið
vanillubúðingsduftið, mjólkina, safa
úr hálfri sítrónu og gulan matarlit vel
saman. Setjið yfir rjómaostalagið og
aftur inn í ísskáp. Þeytið rjómann með
vanilludropum og flórsykri og breiðið
yfir búðinginn. Njótið!
Fleiri uppskriftir af þessu tagi má finna inn á
vefsíðunni blaka.is

Kynna ungan listamann til sögunnar
Ungur listamaður gefur út undir merkjum Les Frères Stefson. Aron Hannes er átján ára gamall og segir Logi Pedro Stefánsson
að hann eigi framtíðina fyrir sér. Logi segir útgáfuna lið í að endurheimta ferskleikann aftur frá markaðsöﬂunum.
„Aron Hannes er klárlega nafn
sem allir ættu að leggja á minnið,“ segir Logi Pedro Stefánsson
um ungan listamann sem gefur í
dag út sitt fyrsta lag og kemur það
út undir merkjum útgáfunnar Les
Fères Stefson, sem varð til í kringum hljómsveitina Retro Stefson.
„Aron Hannes er fyrsti listamaðurinn sem gefur út undir merkjum
Les Fères Stefson án þess að hafa
beina tengingu við Retro Stefson.
Það sem hefur verið gefið út undir
merkjum útgáfunnar hefur verið
gert af sveitum sem tengjast Retro
Stefson beint,“ útskýrir Logi Pedro.
Lagið sem kemur út í dag ber titilinn I Need U. „Ef maður ætti að
setja þetta í einhvern flokk myndi
ég segja að þetta væri „alternative
RnB“. Þetta er mjög fersk tónlist.
Aron Hannes er átján ára að aldri
og mjög efnilegur. Hann hefur allt
til brunns að bera og er líka bara
mjög nettur gaur.“
Logi hefur verið iðinn við kolann að undanförnu og mikið verið
að gerast í kringum hann. Logi
stóð meðal annars á bak við vin
sinn Sturlu Atlas, sem gaf út halasnældu (einnig þekkt sem mixteip)

fyrr í mánuðinum. Sturla hefur
vakið mikla athygli, bæði á sviði
og á samfélagsmiðlum. „Það sem
við erum að gera snýst svolítið um
að endurheimta okkar svæði, ef ég
get tekið þannig til orða,“ útskýrir
Logi og heldur áfram í sama tón:
„Það má eiginlega segja að markaðsöflin og fyrirtækin hafi verið
að koma svolítið inn á svæði ungs
fólks og markaðssett það sem fólki
þykir vera eitthvert „edge“ í. Það er
nefnilega svo auðvelt að vera „cool“
eftir að internetið varð til. Fólk fer
bara inn á næstu Tumblr-myndasíðu og sér lúkk dagsins. Það þarf
ekki að stúdera neitt. En við viljum reyna að ná þessum ferskleika
aftur til okkar. Gera þetta á okkar
vegum. „Hæpið“ sem var í kringum
Sturlu Atlas sýnir að fólk vill heyra
eitthvað ferskt, eitthvað nýtt sem
var ekki markaðssett af markaðsmönnum. Aron Hannes er á svipuðum nótum.“
Lagið I Need U með Aroni Hannesi kemur út í dag á öllum helstu
samskiptamiðlunum. Á Youtube
birtist einnig textamyndband við
lagið og verða því gerð skil á Vísi.
kjartanatli@365.is

Á BAK VIÐ Logi Pedro Stefánsson setndur á bak við hinn unga og efnilega Aron

Hannes.

FERSKLEIKI Útgáfan á lagi Arons Hannesar er tilraun til að endurheimta ferskleikann frá markaðsöflunum.

MYND/KJARTAN HREINSSON

MYND/KJARTAN HREINSSON

22. júní er síðasti dagurinn sem þú hefur til að hafa áhrif á niðurstöður í atkvæðagreiðslunni um kjarasamningana

Sýnum ábyrga

:

afstöðu

Greiðum atkvæði um kjarasamningana
FLÓABANDALAGIÐ
ATH! Atkvæði póstleggist í síðasta lagi 18. júní

ÁRNASYNIR

Syntu inn í
afsláttur

20%

*

sumarið
af öllum sundfatnaði

*

til mánudags

*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

TIL HAMINGJU MEÐ

ÚTSKRIFTINA!
Ljóðaúrval Davíð Stefánsson
Vildarverð: 5.599.Fullt verð: 6.223.-

Perlur Laxness
Vildarverð: 2.299.Fullt verð: 2.599.-

Sjálfstætt fólk

Ljóðasafn Gerður Kristný

Vildarverð: 6.999.Fullt verð: 7.810.-

Vildarverð: 5.599.Fullt verð: 6.223.-

Gæfuspor Gildin í lífinu

Perlur úr ljóðum
íslenskra kvenna

Vildarverð: 2.299.Fullt verð: 2.599.-

Vildarverð: 2.299.Fullt verð: 2.599.-

5%

Orð að sönnu
Vildarverð: 8.999.Fullt verð: 10.373.-

afsláttur af ÖLLUM
VÖRUM einnig tilboðum

Ljóðaúrval Jónas Hallgrímsson
Vildarverð: 4.599.Fullt verð: 5.186.-

Breyttur heimur
Vildarverð: 3.999.Fullt verð: 4.499.-

Lífríki Íslands
Vildarverð: 15.999.Fullt verð: 17.999.-

Ljóðasafn Steinn Steinarr
Vildarverð: 4.599.Fullt verð: 5.186.-

Fjallabókin

Eddukvæði (í öskju)

Vildarverð: 4.999.Fullt verð: 5.705.-

Vildarverð: 6.499.Fullt verð: 7.261.-

Íslandsaga frá A-Ö

Meistari allra meina

Vildarverð: 5.399.Fullt verð: 5.999.-

Vildarverð: 7.599.Fullt verð: 8.499.-

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

540 2000 | penninn#penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda 18. júní, til og með 21. júní. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Glæsileikinn í fyrirrúmi á Grímunni
Grímuverðlaunin voru veitt í 13. sinn í Borgarleikhúsinu í fyrrakvöld. Konan við 1000° var valið leikrit ársins og Dúkkuheimili sýning
ársins. Halldóra Geirharðsdóttir sló í gegn með þakkarræðu sinni eftir að hún hlaut verðlaun fyrir hlutverk sitt í Billy Elliott.
Grímuverðlaunin voru afhent í
fyrrakvöld í 13. skipti á flottri
hátíð í Borgarleikhúsinu. Ræða
Halldóru Geirharðsdóttur leikkonu stóð líklega upp úr og vakti
hún mikla athygli á samfélagsmiðlum, en hátíðinni var sjónvarpað beint á RÚV. Hún hlaut
mikið lófaklapp viðstaddra fyrir
að nýta ræðutíma sinn í að fjalla
um stöðu barna efnaminni fjölskyldna í samfélaginu. „Það sem
mig langar að segja, og þá fæ ég
kökkinn í hálsinn því mér liggur
það á hjarta, er að mér finnst
samfélagið okkar vera að halla
sér of mikið í þá átt að fólk þurfi
meiri og meiri pening í poka til
þess að börnin þeirra eigi framtíð. Og eigi jafnmikla möguleika
og hvert einasta barn í þessu
landi,“ sagði Halldóra í ræðunni
og bætti við: „Við verðum að
ákveða hvernig samfélag við viljum búa til. Það á aldrei að skipta
máli hvað mamma þín og pabbi
eiga mikið eða hvaða bakland er á
bak við hvert einasta barn. Billy
Elliot er um þetta og þess vegna
er svo auðvelt að leika í henni.“

FLOTT HÁTÍÐ Gríman fór fram í Borgarleikhúsinu og þótti hátíðin afar glæsileg.

Hér má sjá lista yfir þau verðlaun sem veitt voru í gær:

Kjartanatli@frettabladid.is

Sýning ársins 2015

Tónlist ársins 2015

Dúkkuheimili eftir Henrik Ibsen í
sviðsetningu Borgarleikhússins

Ben Frost fyrir Black Marrow í
sviðsetningu Íslenska dansflokksins.

Leikrit ársins 2015
Konan við 1000° eftir Hallgrím
Helgason. Leikgerð: Hallgrímur
Helgason, Símon Birgisson og Una
Þorleifsdóttir. Í sviðsetningu Þjóðleikhússins.

KYNNARNIR Bræðurnir Árni Pétur
og Kjartan Guðjónssynir voru kynnar
Grímunnar í ár.

Leikstjóri ársins 2015
Harpa Arnardóttir fyrir Dúkkuheimili í sviðsetningu Borgarleikhússins.

HEIÐURSVERÐLAUN Ólafur Ragnar

SÁTTUR Símon Örn Birgisson tók við verðlaunum fyrir Konan við 1000° í fyrra-

Grímsson afhenti Eddu Heiðrúnu Backman heiðursverðlaun Grímunnar.

kvöld.

Leikari ársins 2015 í aukahlutverki
Ólafur Egill Egilsson fyrir Sjálfstætt
fólk í sviðsetningu Þjóðleikhússins.

Leikmynd ársins 2015
Ilmur Stefánsdóttir fyrir Dúkkuheimili í sviðsetningu Borgarleikhússins.

Lýsing ársins 2015
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Damien Jalet fyrir Les Médusées í
sviðsetningu Íslenska dansflokksins.

Útvarpsverk ársins 2015
Blinda konan og þjónninn eftir
Sigurð Pálsson. Leikstjórn: Kristín Jóhannesdóttir í sviðsetningu Útvarpsleikhússins - RÚV.

Sproti ársins 2015
Tíu fingur fyrir Lífið–stórskemmtilegt drullumall eftir Helgu Arnalds,
Charlotte Böving, Sólveigu Guðmundsdóttur og Svein Ólaf Gunnarsson. Í sviðsetningu leikhússins Tíu
fingur.

Barnasýning ársins 2015
Lífið–stórskemmtilegt drullumall
eftir Helgu Arnalds, Charlotte Böving,
Sólveigu Guðmundsdóttur og Svein
Ólaf Gunnarsson. Í sviðsetningu leikhússins Tíu fingur.

Heiðursverðlaun Leiklistarsambands Íslands 2015
Edda Heiðrún Backman

FASTUS_H_36.05.15

Björn Bergsteinn Guðmundsson
fyrir Dúkkuheimili í sviðsetningu
Borgarleikhússins.

 7¨i^gjeek`kViVe

Dansari ársins 2015

Danshöfundur ársins 2015

Filippía I. Elísdóttir fyrir Dúkkuheimili í sviðsetningu Borgarleikhússins.
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Kristinn Sigmundsson fyrir Don
Carlo í sviðsetningu Íslensku óperunnar.

Þór Tulinius fyrir Endatafl í
sviðsetningu leikhópsins Svipir og
Tjarnarbíós.

Búningar ársins 2015

Resorb™ Sport

Söngvari ársins 2015

Þyri Huld Árnadóttir fyrir Sin í
sviðsetningu Íslenska dansflokksins.

Unnur Ösp Stefánsdóttir fyrir
Dúkkuheimili í sviðsetningu Borgarleikhússins.

Resorb™

Eggert Pálsson og Kristján Einarsson fyrir Ofsa í sviðsetningu Aldrei
óstelandi og Þjóðleikhússins.

Leikari ársins 2015 í aðalhlutverki

Leikkona ársins 2015 í aðalhlutverki

9gn``^ghZbk^ccV
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Hljóðmynd ársins 2015

SLÓ Í GEGN Halldóra Geirharðsdóttir hélt ræðu sem vakti athygli.

SUMAR
SMELLIR

ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN
U
LANDSINS
3
GA

4
0%
AF
SLÁTTUR

DA Ð
TILBO

EARPUMP

AF ÖLLUM
HEYRNASRONIC GEAR
TÓLUM
Í JÚNÍ Á

KEMUR Í

FJÓRUM

11.900
VERÐ ÁÐUR

LIT
ITUM!

EARPUMP STUDIO HEYRNARTÓL
EAR

BIRGÐIR MEÐAN
ENDAST!

Fislé Supra-aural lokuð heyrnartól sem
Fislétt
eru einstaklega ferðavæn þar sem þau
sm
smella alveg saman og eru með
inn
innbyggðan Push-To-Talk hljóðnema
•
•
•
•
•
•
•

2
LITIR

WOOF

1TBSlim

FERÐAHÁTALARI

Hágæða Supra-Aural heyrnartól
Tær, nákvæmur og þéttur hljómur
Hönnuð með hámarks þægindi í huga
Mjúkir púðar sem fara vel yﬁr eyrun
Push-To-Talk innbyggður hljóðnemi
Mjög handhæg - hægt að brjóta saman
Fást í tveimur litum, hvít eða svört

•
•
•
•
•
•
•

HÁGÆÐA FERÐAFLAKKARI

Ótrúlegur Bluetooth ferðahátalari
Innbyggður hljóðnemi til að svara
Tengist við tölvur, síma, MP3 o.ﬂ.
Hleður rafhlöðuna í gegnum USB
Falleg hönnun og ótrúleg hljómgæði
Allt að 6 tíma rafhlöðuending
Tilvalinn í útileguna eða ferðalagið

2.995

•
•
•
•
•
•
•

8.925

BLUETOOTH
ÞRÁÐLAUST
VERÐ ÁÐUR
4.990
4.99
990

Örsmár Seagate USB3.0 ferðaﬂakkari
Einstaklega falleg Slim Metal hönnun
Fær straum úr USB tengi
Hugbúnaður fyrir PC, MAC og snjallsíma
One-Click Plan afritunarhugbúnaður
Örþunnur og ﬁsléttur aðeins 150 gr.
SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

14.900

FÆST Í 2 LITUM

2TB AÐEINS 19.900
1024x768

Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl
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iPadAir2
9.7” RETINA
WiFi 64GB
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iPadAir2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.7’’ UHD Retina fjölsnertiskjár 2048x1536
Triple Core 1.5GHz A8X Apple örgjörvi
16GB ﬂash SSD diskur
AC MIMO þráðlaust net, Bluetooth 4.0
8MP iSight og 720p Facetime myndavélar
Touch ID ﬁngrafaraskanni í heimatakka
Ný rafhlöðutækni allt að 10 tímar
Örþunn aðeins 6.1mm og ﬁslétt 437gr
Apple iOS 8.1 stýrikerﬁ og fjöldi forrita

89.900

TILBOÐ

FLOTT SVÖRT
EÐA HVÍT TASKA

HD SKJÁR
MEÐ
178° SJÓN ALLT AÐ
ARHORN

7

2.990

3
LITIR

Ný kynslóð öﬂugri og þynnri spjaldtölva frá
N
Acer með ótrúlegum 8” IPS HD fjölsnertiskjá
A
o
og nýjasta Clover Trail+ Intel örgjörvanum.

ÓMISSANDI GRÆJA
Innbyggður hnappur til að smella af
Tengist síma gegn um Bluetooth
Stillanlegur haus nær öllu í mynd
Lengd frá 23.5cm upp í 100cm
Innbyggð 45mAh hleðslurafhlaða
Ótrúlega nett vegur aðeins 139gr
Endurhlaðanleg með Micro USB

Ý
N
LÓÐ
KYNS

%

250GRIM
ÖÝJFUSTLUU3DCLLEOIKVEJUR-
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r
NN AÐ
ÖRÞU m OG 375g
m
5
8.1

ÍN
TEL
VA
MEÐ IN+ ÖRGJÖR
TRAIL

DUAL USB

1.990

2.990
HLEÐUMRA

USB

FLESTA SÍSÍGA-

TENGDAR

TENGIST Í
A
RETTUKVEIKJAR

SVALANDI
DI VIFTUR:)
VIFT

8” IPS HD fjölsnertiskjár 1024x768
Intel Dual Core Z2560 1.6GHz Turbo, 4xHT
PowerVR SGX 544 Dual Core skjákjarni
16GB FLASH og allt að 64GB Micro SD
300Mbps WiFi net, Bluetooth 3.0, GPS
Li-Polymer rafhlaða allt að 7.5 tímar
USB2 micro og Micro SD kortalesari
Tvær HD vefmyndavélar 5MP og 2MP
Android 4.2 og tilbúin fyrir 4.4 KitKat

FRÁBÆR FERÐAFÉLAGI;)

FÆST Í 3 LITUM
Verð frá:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

29.900

3.990

ÓTRÚLEGT VERÐ!

A1-830
S
STÓRGLÆSILEG SPJALDTÖLVA

AÐEINS Í JÚNI

SELFÍSTÖNG
•
•
•
•
•
•
•

ICONIA

BÍLAHLEÐSLUTÆKI

Hleður síma,
spjaldtölvur
og ﬂeiri USB
tæki

KLÆR FY
RIR
MISMUN
ANDI
LÖND FY
LGJA

PRO 4 REV
EV

4.990
4
990

ARTÖLVU
12V FA
REYTIR
SPENNUBIR
R
ÍLA VIRKA R
Í BÍL
R FLLEESTTA
FYRIIR
LVUR
FARTÖLV
FA

5 990
5.990

HLEÐU
ALLT AÐR
4 TÆKI Í
EINU

OFUR HLEÐSLUTÆ
KI
HLEÐSLUTÆKI

FARTÖLVAN Í BÍLINN!

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

VERÐ ÁÐUR 8.990

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

Apple
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.
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VIÐ TÖKUR Þessi mynd er frá tökum á nýju þáttaröðinni.

/$8*$5É6%ÌÐ
SHE’S FUNNY THAT WAY
INSIDE OUT 2D - ÍSL TAL
JURASSIC WORLD 2D
HRÚTAR
SPY

6ìQLQJDUWtPDU
8, 10
3:50, 6
5, 8, 10:35(P)
4, 6
8, 10:30

LEIKUR LÖGGU Colin Farell leikur lögreglumann sem er tilbúinn að fara á svig við

lög og reglur. Hér má sjá hann við tökur á myndinni.

Byrjað upp á nýtt í True Detective
Nýtt sögusvið, nýir aðalleikarar, nýr leikstjóri en sami handritshöfundurinn. Önnur þáttaröðin af True Detective fer í loftið um helgina.
Sú fyrsta sópaði að sér verðlaunum og loﬁ gagnrýnenda. Sögusviðið er nú Kaliforníuríki og verður víðátta Louisiana því kvödd.
Verðlaunaþættirnir True Detective snúa aftur á skjáinn í byrjun næstu viku. Fyrsta þáttaröðin vakti ótrúlega athygli og fékk
mikið lof gagnrýnenda jafnt sem
áhorfenda. Handritið þótti framúrskarandi, en aðeins einn höfundur var skrifaður fyrir því, Nic
Pizzolatto að nafni. Leikstjórinn
Cary Fukunaga kom dulúð handritsins vel til skila á skjáinn auk
þess sem leikur aðalleikaranna
þótti algjörlega framúrskarandi. Þeir Matthew McConaughey og Woody Harrelson fönguðu athygli áhorfenda sem ólíkir
leynilögreglumenn sem rannsökuðu dularfull morð. Þeir munu þó
hverfa á brott í annarri þáttaröðinni. Algjörlega nýtt lið leikara er
í nýju þáttaröðinni, auk þess sem
nýr leikstjóri er við stjórnvölinn.
Justin Lin, sem gert hefur Fast
and the Furious myndirnar settist í leikstjórastólinn.
Aðalhlutverkin eru í höndum
stórleikaranna Colins Farrell,
Vince Vaughn, Rachel McAdams
og Íslandsvinarins Taylors Kitsch,
sem er reglulegur gestur hér á
landi þar sem hann myndar náttúruna og blandar geði við Íslendinga.

Nýtt sögusvið
Athygli vekur að í nýju þáttaröðinni er algjörlega skipt um sögusvið. Hin dularfullu fen Louisiana
verða kvödd og við tekur Kaliforníuríki. Í stað tveggja meginpersóna sem eiga í erfiðleikum
með sjálfar sig fáum við nú fjórar slíkar. Athygli vekur að Vince
Vaughn, sem er þekktastur fyrir
leik í ærslafullum gamanmyndum, tekur að sér hlutverk glæpaforingja sem svífst víst einskis. Samkvæmt fréttaflutningi
erlendis liggur persóna Vaughns
undir grun fyrir morð á háttsettum embættismanni borgarinnar.
Lík hans finnst illa útleikið. Áhorfendur fylgjast svo með þremur
rannsóknarlögreglumönnum sem
koma að rannsókn málsins. Allar
persónurnar hafa sinn djöful að
draga. Persóna Rachel McAdams
er drykkfelld, persóna Taylor
Kitsch er þjökuð af hræðslu og
persóna Colins Farell er gjörn á
að beygja reglurnar að eigin hentisemi.
Allt annað tempó
Gagnrýnendur sem hafa séð fyrsta
þáttinn í þessari annarri þáttaröð
segja að hann sé mjög frábrugð-

in því sem tíðkaðist í fyrstu seríunni. Tempóið virðist vera talsvert
breytt og spilar sögusviðið þar
talsvert inn í. Víðáttan í Louisana
bauð upp á skemmtilega myndatöku sem jók á upplifun áhorfenda.
En með nýjum leikstjóra virðist
sem hlutirnir séu talsvert breyttir.
Miðað við framgang mála í síðustu
þáttaröð er þó fullt tilefni til að
treysta handritshöfundinum Nic
Pizzolatto til að halda áhorfendum
spenntum í gegnum seríuna.
Gagnr ýnendur hafa lofað
frammistöðu Vince Vaughn í
fyrsta þættinum. Ferill Vaughns
hefur ekki verið á sama róli og
hann var fyrir nokkrum árum;
myndirnar sem hann hefur leikið
í hafa gengið illa í sölu undanfarin
ár. En frammistaða hans í þáttunum lofar góðu og gæti endurreist
feril hans, að sögn gagnrýnenda
sem hafa séð fyrsta þáttinn.
Sýndur samtímis
True Detective verður sem fyrr
á dagskrá Stöðvar 2. Sýningum á
þáttunum átta verður háttað eins
og sýningum á Game of Thrones.
True Detective verður sem sagt á
dagskrá á sama tíma hér á landi
og í Bandaríkjunum. Það þýðir að

VINSÆLIR Matthew McConaughey og Woody Harrelson þóttu vinna leiksigur í

fyrstu þáttaröðinni.

fyrsti þátturinn verður á dagskrá
klukkan eitt aðfaranótt mánudags.
Beðið er eftir þáttaröðinni með
mikilli eftirvæntingu bæði hérlendis og erlendis.
Fyrsta þáttaröðin fékk fjölda
verðlauna og viðurkenninga. Hún
var tilnefnd til Grammy-verðlaunana sem besta stutta þáttaröðin og voru bæði Matthew
McConaughey og Woody Harrelson einnig tilnefndir til verðlauna

á þeirri hátíð. Sá fyrrnefndi fékk
verðlaun á verðlaunahátíð gagnrýnenda sem besti leikarinn í
drama-þáttaröð. Alls fékk fyrsta
þáttaröðin af True Detective ellefu verðlaun á stórum hátíðum
ytra og er með 9,3 í meðaleinkunn í alþjóðlega gagnagrunninum IMDb, en sú einkunn er unnin
upp úr skoðunum tæplega 240 þúsund áhorfenda.
kjartanatli@frettabladid.is
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Verða bara Pepsi-deildarlið í átta liða
úrslitum Borgunarbikars karla?
Það er mikill bikardagur í dag en þá fara fram allir átta
leikirnir í sextán liða úrslitum Borgunarbikars karla.
Þróttur R. og ÍBV mætast á Laugardalsvellinum klukkan
17.30 og í Fjarðabyggðarhöllinni mætast heimamenn
og Valsmenn klukkan sex. Sex leikir hefjast svo klukkan
19.15, þar á meðal viðureign Breiðabliks og KA, sem
verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. Hinir leikirnir
eru: KV-KR, Stjarnan-Fylkir, FH-Grindavík, Víkingur R.Afturelding og Fjölnir-Víkingur Ó.
Svo gæti farið að átta Pepsi-deildarlið verði í
pottinum þegar dregið verður í átta liða úrslitin á
föstudaginn því það er Pepsi-deildarlið í öllum átta
leikjum, þar af tvö í leik Íslandsmeistara Stjörnunnar
og Fylkis á Samsungvellinum í Garðabæ.

Opna breska, Opna bandaríska og Masters enn möguleiki
GOLF Íslensku kylfingarnir þrír halda sínu
striki á Opna breska áhugamannamótinu
í golfi og komust þeir allir í gegnum
fyrstu umferðina í holukeppninni í gær.
Ísland á því þrjá af alls 32 kylfingum
sem eru enn með í keppninni á þessu
sögufræga móti sem fram fer í Skotlandi.
32 manna úrslitin fara fram í dag og
þar mætir Andri Þór Björnsson (GR)
Michel Cea frá Ítalíu, Gísli Sveinbergsson
(GK) mætir Skotanum Grant Forrest og
Guðmundur Ágúst Kristjánsson (GR)
mætir Mateusz Gradecki frá Póllandi.
Það er að miklu að keppa á þessu móti
þar sem að sigurvegarinn fær keppnisrétt á sjálfu Opna breska meistaramótinu

sem fram fer á St. Andrews í Skotlandi í
júlí. Að auki fær sigurvegarinn keppnisrétt á Opna bandaríska meistaramótinu
sem fram fer á Oakmont Country-vellinum á næsta ári, og sjálfu Mastersmótinu
á næsta ári.
Fyrir ári síðan komst Haraldur Franklín
í átta manna úrslit á þessu móti sem er
besti árangur hjá íslenskum kylfingi á
þessu sögufræga móti.
Guðmundur Ágúst lék best allra af
íslensku keppendunum en hann endaði
í þriðja sæti í höggleiknum eftir að hafa
spilað á 5 höggum undir pari (71-66)
LÉK BEST GR-ingurinn Guðmundur
en Gísli og Andri voru jafnir í 49. sæti á
Ágúst Kristjánsson að spila í Skoteinu höggi yfir pari.
- óój
landi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sá besti ásamt Ásgeiri Elíassyni
Þróttur er með fullt hús stiga á toppi 1. deildar undir stjórn Greggs Ryder sem þykir einn færasti þjálfari landsins. Ekki er langt síðan
Þróttur var í miklum vandræðum innan vallar sem utan en uppgangur félagsins hefur verið mikill síðan Ryder tók við.
FÓTBOLTI Fá lið á landinu eru á jafn mikilli sigl-

ingu og Þróttur Reykjavík. Þegar sex umferðir
eru búnar af 1. deildinni eru Þróttarar í toppsætinu með fullt hús stiga (18 stig) og markatöluna
17-2. Þróttarar eru í kjörstöðu; þremur stigum á
undan liðinu í 2. sætinu, Þór, og fimm stigum á
undan Víkingum frá Ólafsvík sem sitja í 3. sæti.
Ekki er langt síðan allt var í kaldakoli í Laugardalnum en sumarið 2013 var mjög erfitt hjá
Þrótti. Liðinu gekk illa inni á vellinum og utan
vallar logaði allt í illdeilum. Eftir átta umferðir
var Þróttur í fallsæti með aðeins fimm stig og því
var gripið til þess ráðs að segja þjálfaranum Páli
Einarssyni upp störfum. Zoran Milijkovic var
ráðinn í hans stað en það lagðist misjafnlega í fólk
og í kjölfar ráðningarinnar hætti allt meistaraflokksráð félagsins sem og liðsstjórn þess. Auk
þess hurfu nokkrir leikmenn á braut.
Þrátt fyrir erfiða stöðu náði Þróttur að halda
sæti sínu í 1. deildinni. Og haustið 2013 urðu
vatnaskil þegar 25 ára gamall Englendingur,
Gregg Ryder, var ráðinn þjálfari liðsins. Hallur
Hallsson, reyndasti leikmaður Þróttar, segir að sú
ráðning hafi verið mikið gæfuspor fyrir félagið:
„Hann kom inn í þetta með fínar áherslur og er
toppþjálfari. Hann er búinn að setja saman stórskemmtilegan og samheldinn hóp,“ sagði Hallur
í samtali við Fréttablaðið í gær. Hann segir andrúmsloftið innan félagsins mun léttara en áður:
„Það er allt mun léttara og það helst kannski
í hendur við árangurinn. Þegar hann er góður
koma fleiri á völlinn og fleiri eru tilbúnir að
leggja sitt af mörkum fyrir félagið. Það er allt
á uppleið.“
Líður eins og við getum ekki tapað
Þróttur endaði í 3. sæti 1. deildar í fyrra og vantaði aðeins herslumuninn til að blanda sér í baráttuna um sæti í Pepsi-deildinni. En í ár eru þeir
klárir í slaginn og Hallur segir að markmiðið fyrir tímabilið ár hafi verið að komast upp:
„Markmiðið var að gera betur en í fyrra og það
þýddi annað af tveimur efstu sætunum og við
stefnum ótrauðir á það. Þegar við förum inn í
leikina líður mér eins og við getum ekki tapað.“
Þróttarar gerðu góða hluti á leikmannamarkaðinum í sumar og fengu til sín sterka leikmenn
á borð við Davíð Þór Ásbjörnsson, Dion Jeremy
Acoff og Viktor Jónsson. Mest hefur borið á þeim
síðastnefnda, sem er í láni frá Víkingi Reykjavík,
en Viktor hefur skorað tíu mörk í sjö leikjum í

deild og bikar. „Það var rosalega gott að fá hann
og hann hefur sýnt að hann er toppleikmaður,“
sagði Hallur um Viktor en hann bar einnig lof á
Davíð og Acoff sem hafa spilað vel.
Eins og áður segir er arkitektinn að þessum
frábæra árangri Þróttar Gregg Ryder sem starfaði hjá ÍBV áður en hann kom í Laugardalinn.
Gott orð fer af Ryder en hvað er það sem gerir
hann að svona góðum þjálfara að mati Halls?
„Hann er fyrst og síðast heilshugar í þessu og
það er ekkert hálfkák hjá honum. Hann
vinnur sína vinnu hrikalega vel; er
skipulagður, undirbýr liðið mjög
vel fyrir hvern leik og það er ekkert sem kemur honum né okkur á
óvart,“ sagði Hallur en Ryder virðist horfa á hvern einasta leik sem
fram fer hér á landi, sama í hvaða
deild það er.
Aldurinn ekkert vandamál
Hallur segir að ungur aldur Ryders,
sem er fæddur árið 1988, sé ekki
vandamál en það munar til dæmis
átta árum á þeim tveimur: „Það er
ekki neitt vandamál. Það var mikið
rætt um þetta þegar hann kom upphaflega og ég viðurkenni að í upphafi setti maður smá spurningarmerki við aldurinn. En í dag finnur
maður ekkert fyrir þessu.“
Hallur hefur verið manna lengst
í Þrótti en hann kom inn í meistaraflokk félagsins árið 1998, fyrir heilum
17 árum. Á þessum tíma hefur hann
haft marga færa þjálfara en þrátt
fyrir það er hann óhræddur að setja
Ryder í hóp þeirra bestu sem hann
hefur spilað fyrir.
„Hann er í topp tveimur. Ég hef
miklar mætur á honum sem þjálfara,“
segir Hallur en hinn þjálfarinn sem
er efstur á blaði hjá honum er goðsögnin Ásgeir Elíasson heitinn.
„Ég var mjög hrifinn af Ásgeiri.
Hann var virkilega góður þjálfari og góður maður,“ sagði Hallur að lokum en Þróttarar mæta
ÍBV, botnliði Pepsi-deildarinnar, í
16-liða úrslitum Borgunarbikarsins
klukkan 17.30 í dag. ingvithor@365.is
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SEX SIGRAR Í SEX LEIKJUM

Gregg Ryder fagnar marki ásamt
aðstoðarmönnum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjögur í sömu stöðu og öll fóru upp
Þróttarar eru fimmta liðið sem vinnur sex fyrstu leiki sína í 1. deild
karla frá því að þriggja stiga reglan var tekin upp 1984. Öll hin fjögur
liðin hafa ekki aðeins komist upp í efstu deild heldur hafa þau einnig
öll unnið 1. deildina um haustið.
Tvö af þessum fjórum liðum eru enn í úrvalsdeildinni en ÍBV (2008)
og Breiðablik (2005) unnu bæði sex fyrstu leiki sína þessi sumur og
hafa ekki fallið úr úrvalsdeildinni eftir að þeir komust upp. Blikar
töpuðu stigum í sjöunda leik sumarið 2005 en Eyjamenn unnu sjö
fyrstu leiki sína sumarið 2008 áður en þeir töpuðu sínum fyrsta leik.
Fylkismenn unnu einnig sex fyrstu leiki sína sumarið 1992 sem og
Skagamenn árið á undan. Skagaliðið varð síðan Íslandsmeistari á
fyrstu fimm árum sínum í efstu deild.
Eyjaliðið frá 2008 er eina liðið á síðustu 32 tímabilum í 1. deild
karla sem hefur unnið sjö fyrstu leiki sína og Þróttarar geta því
jafnað það afrek með sigri á Fram í Laugardalsslag í næsta leik.
MARKAHÆSTUR

Viktor Jónsson er
með 7 mörk í 6
deildarleikjum.

Fullt hús eftir sex leiki í 1. deild karla 1984-2015:
Þróttur 2015, markatala: +15 (17-2)

ÍBV 2008, markatala: +14 (15-1)

Breiðablik 2005, markatala: +11 (13-2)

Fylkir 1992, markatala: +13 (16-3)

ÍA 1991, markatala: +19 (20-1)

Missir Fjölnismanna er mikill
Makedónski miðvörðurinn Daniel Ivanovski er á heimleið og spilar ekki meira.
FÓTBOLTI Fjölnismenn þurfa að slíta í

sundur eitt besta miðvarðarpar Pepsideildarinnar eftir að það kom skyndilega
upp að Daniel Ivanovski er á heimaleið.
„Það eru fjölskylduaðstæður sem
valda því að hann vildi bara fara heim.
Við stoppum það ekki því maður vill
ekki hafa menn í liðinu sem eru ekki
alveg hundrað prósent,“ sagði Ágúst Þór
Gylfason, þjálfari Fjölnisliðsins.
Þetta er mikill missir fyrir Fjölnisliðið sem hefur verið á svaka skriði og er
komið alla leið upp í 3. sæti deildarinn-

BREIÐABLIK – KA

Það er komið að sextán liða úrslitum í Borgunarbikarnum.
Breiðablik tekur á móti KA og ætla bæði lið sér í næstu umferð.

365.is Sími 1817

➜ Fjölnir með miðvarðarparið Bergsvein og Ivanovski:
1-0 SIGUR Á KEFLAVÍK (HEIMA)
3-3 JAFNTEFLI VIÐ VAL (ÚTI)
2-0 SIGUR Á ÍA (HEIMA)
3-1 SIGUR Á STJÖRNUNNI (ÚTI)
3-0 SIGUR Á LEIKNI (HEIMA)

SAMANTEKT:
5 LEIKIR
3 HALDIÐ HREINU

4 SIGRAR
8 MÖRK Í PLÚS (12-4)

ar eftir þrjá sigurleiki í röð. „Þetta er
frábær leikmaður bæði innan sem utan
vallar. Þetta er mjög vont fyrir okkur og
það reynir dálítið á okkur núna,“ sagði
Ágúst. Ágúst Þór Gylfason byrjaði með
Daniel Ivanovski í stöðu bakvarðar en
færði Makedóníumanninn í miðvörðinn
við hlið fyrirliðans Bergsveins Ólafssonar eftir tap á móti KR í 3. umferðinni.
Fjölnir hélt hreinu og landaði þremur
stigum í fyrsta leik þeirra Bergsveins
og Ivanovski saman í miðri vörninni og
fyrir utan þriggja marka fyrri hálfleik
Valsmanna í næsta leik á eftir hefur
mótherjum Fjölnis aðeins tekist að skora
einu sinni á 405 mínútum á þetta öfluga
miðvarðarpar.
„Hann gerði allt vel í sumar sem hann
tók sér fyrir hendur. Við erum mjög sáttir við hans framlag og hefðum viljað
hafa það út tímabilið,“ sagði Ágúst sem
segir að leit sé hafin af nýjum miðverði.
Glugginn opnast hins vegar ekki fyrr
en 15. júlí og Fjölnir spilar þrjá leiki í
Pepsi-deildinni þangað til. - óój

MIKILVÆGUR Daniel

Ivanovski hefur spilað vel í
sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Gefðu þér tíma
til að njóta
#wheninKEF

Ferðalög eru uppbrot og ævintýri – tími til að njóta þess
sem lífið býður upp á. KEF er upphafsreiturinn, staður til
að láta ýmislegt eftir sér. #wheninKEF …

Ferðin hefst í
ﬂugstöðinni
#wheninKEF

Hágæðavörur á
frábæru verði
#wheninKEF

15-1047 - HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Mundu að deila
upplifuninni
#wheninKEF

Nú er meira pláss, betri aðstaða, fjölbreyttari veitingar og meira
vöruframboð á Keﬂavíkurﬂugvelli. Þannig verður besti ﬂugvöllur
Evrópu enn betri.

Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins #wheninKEF

Besti ﬂugvöllur í Evrópu
Árið 2014 var þriðja árið sem Keflavíkurflugvöllur hlýtur viður kenningu sem besti
flugvöllur Evrópu frá Airport Council International. Viðurkenningin byggir á
þjónustukönnun ASQ sem mælir m.a. viðmót starfsfólks, andrúmsloft, hreinlæti
og þægindi við tengiflug og afgreiðslu farangurs.
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DAGSKRÁ
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

19.00 Community

16.05 Matador

07.45 iCarly

19.25 Last Man Standing

17.20 Stundin okkar

08.05 The Middle

19.45 Hot in Cleveland

17.45 Kung Fu Panda

08.30 Masterchef USA

20.10 Dallas

18.07 Nína Pataló

09.15 Bold and the Beautiful

20.55 Sirens

18.15 Táknmálsfréttir

09.35 The Doctors

21.15 Supernatural Áttunda syrpan

18.25 Á götunni Norsk gamanþáttaröð

10.15 60 mínútur

tekin upp í Karls Jóhanns-götu í Osló.
Þar getur næstum allt gerst og fólkið á
götunni lendir óvart í sjónvarpinu.
19.00 Fréttir

12.10 Undateable

af yfirnáttúrlegu spennuþáttunum um
Winchester-bræðurna sem halda ótrauðir áfram baráttu sinni við yfirnáttúrulegar furðuskepnur. Englar og djöflar
eru hluti af daglegu lífi bræðranna og í
fjórðu þáttaröðinni þurfa þeir einnig að
gera upp nokkur mál sín á milli.

12.35 Nágrannar

22.00 American Horror Story: Coven

19.35 Kastljós

13.00 Big

22.45 The Lottery

20.00 Höfundur óþekktur Heimildar-

14.45 Iron Man: Rise of Technovore

23.30 Last Man Standing

16.10 The O.C

23.55 Hot in Cleveland

16.55 iCarly

00.15 Dallas

17.20 Bold and the Beautiful

01.00 Sirens Bráðskemmtilegir gam-

17.40 Nágrannar

anþættir úr smiðju Denis Leary og Bobs
Fisher, höfunda myndanna Wedding
Crashers og We‘re the Millers. Þættirnir
fjalla um þrjá hressa en afar sjálfumglaða
sjúkraflutningamenn. Þeir eru þó færastir
í sínu fagi og sinna því afar vel þrátt fyrir
erilsamt einkalíf í borginni Chicago

þáttur sem sýndur er í aðdraganda hátíðatónleika í Hörpu á morgun 19. júní á
100 ára kosningarafmæli kvenna. Í þættinum er staða kvenna í hópi íslenskra
tónskálda reifuð frá landnámi til dagsins í dag.

11.00 It‘s Love, Actually
11.25 Jamie‘s 30 Minute Meals
11.50 Dads

| 20:05
SUMAR- OG GRILLRÉTTIR EYÞÓRS
Glænýir og sumarlegir grillþættir með Eyþóri Rúnarssyni,
meistarakokki. Í þessum þáttum sýnir hann okkur réttu
taktana við útigrillið og snarar fram girnilegum og
gómsætum grillréttum sem koma okkur í rétta sumarskapið!

18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

18.55 Ísland í dag
19.40 Fóstbræður Hér er á ferðinni

endursýning á fjórðu og síðustu seríunni
með Fóstbræðrunum fyndnu.

Raunveruleikaþættir í umsjón
hins harða og eitursvala Joe
Bastianich og Tim Love. Í
hverjum þætti velja þeir á milli
tveggja hópa þátttakenda.

| 21:15
BATTLE CREEK
Glæpaþættir með gamansömu ívaﬁ sem fjalla um tvo
afar ólíka rannsóknalögreglumenn en þeir hafa mismunandi skoðun á öllum hlutum!

| 22:00
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem
fjalla um Leroy Jethro Gibbs
og félaga hans í rannsóknardeild bandaríska sjóhersins.

| 22:45
THE JINX: THE LIFE AND
DEATHS OF ROBERT DURST
Nýir og vandaðir heimildarþættir þar sem kafað verður
ofan í líf og feril bandaríska
auðjöfursins Roberts Durst.

02.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

20.05 Sumar og grillréttir Eyþórs

Glænýir, girnilegir og sumarlegum grillþættir með meistarakokknum Eyþóri
Rúnarssyni. Í þessum þáttum sýnir hann
okkur réttu handtökin og kynnir fyrir
áhorfendum girnilegar uppskriftir, nýstárlegar aðferðir við eldamennskuna og
kemur okkur í rétta sumarskapið.
20.50 Restaurant Startup

| 20:30
RESTAURANT STARTUP

01.20 Supernatural

21.35 Battle Creek
22.25 NCIS
23.10 The Jinx. The Life And Deaths
Of Robert Durst
00.00 Shameless Fimmta syrpan af

þessum bráðskemmtulegu þáttum um
skrautlega fjölskyldu. Fjölskyldufaðirinn
er forfallinn alkóhólisti, mamman löngu
flúin að heiman og uppátækjasamir
krakkarnir sjá um sig sjálfir.
00.55 NCIS: New Orleans
01.40 Afterwards Dramatísk sakamála-

mynd frá 2008 með John Malkovich, Evangeline Lilly og Roman Duris í aðalhlutverkum.
03.25 The Mechanic
04.55 Big Gamanmynd fyrir alla fjöl-

skylduna um 12 ára strák sem dreymir um að verða „stærri og eldri“ og viti
menn, dag einn verður honum að ósk
sinni! Strákurinn er nú orðinn fullorðinn en þessi snögga breyting hefur ansi
marga erfiðleika í för með sér því það
er hægara sagt en gert að hlaupa yfir
svona mörg ár í einum grænum.

19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir

20.55 Undarleg ósköp að vera kona
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð Bandarísk þátta-

röð um sérsveit lögreglumanna sem
rýna í persónuleika hættulegra glæpamanna. Meðal leikenda eru Joe Mantegna, Thomas Gibson og Shemar
Moore. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna.
23.05 Baráttan um þungavatnið

07.00 Strumparnir 07.25 Latibær 07.47 Elías 08.00 Dóra könnuður 08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór 08.55
Sumardalsmyllan 09.00 Áfram Diego,
áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 09.49
Tommi og Jenni 09.55 UKI 10.00
Brunabílarnir 10.22 Ævintýri Tinna
10.47 Ævintýraferðin 11.00 Strumparnir 11.25 Latibær 11.47 Elías 12.00
Dóra könnuður 12.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 12.45 Doddi litli og Eyrnastór 12.55 Sumardalsmyllan 13.00
Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur
Sveinsson 13.49 Tommi og Jenni 13.55
UKI 14.00 Brunabílarnir 14.22 Ævintýri Tinna 14.47 Ævintýraferðin 15.00
Strumparnir 15.25 Latibær 15.47 Elías
16.00 Dóra könnuður 16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.45 Doddi litli
og Eyrnastór 16.55 Sumardalsmyllan 17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24
Svampur Sveinsson 17.49 Tommi og
Jenni 17.55 UKI 18.00 Brunabílarnir
18.22 Ævintýri Tinna 18.47 Ævintýraferðin 19.00 Fjörfiskarnir

23.50 Kastljós
00.15 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.30 Cheers
14.55 Dr. Phil
15.35 Survivor
16.20 Bachelor Pad
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk
19.10 Minute To Win It Ísland
19.55 America‘s Funniest Home Vid-

eos
20.15 Royal Pains
21.00 Agents of S.H.I.E.L.D.

18.40 Friends
19.05 Modern Family
19.30 Mike & Molly
19.55 The Big Bang Theory
20.15 Sullivan & Son

09.15 Króatía - Ítalía

20.40 Ally McBeal

11.05 Cleveland - Golden State

21.25 True Detective

12.55 Lettland - Holland

22.20 Curb Your Enthusiasm

14.35 Hvíta-Rússland - Spánn

22.55 Arrested Development

16.20 Svíþjóð - Svartfjallaland

23.30 Sullivan & Son

18.05 Euro 2016 - Markaþáttur

23.50 Ally McBeal

19.00 Breiðablik - KA Bein útsending

00.35 True Detective

21.10 Goðsagnir - Gummi Ben

01.25 Curb Your Enthusiasm

22.00 UFC 188. Velasquez vs. Wer-

02.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

21.45 Agent Carter
22.30 Sex & the City
22.55 Scandal
23.40 Law & Order
00.25 American Odyssey
01.10 Penny Dreadful
01.55 Agents of S.H.I.E.L.D.
02.40 Agent Carter
03.25 Sex & the City
03.50 Pepsi MAX tónlist

08.00 PGA Tour 2015

dum

13.00 European Tour 2015

00.55 Breiðablik - KA

15.35 Inside The PGA Tour 2015
16.00 US Open 2015

| 22:00
LINCOLN
Stórbrotin mynd sem gerist í
forsetatíð Abrahams Lincoln
og segir frá baráttu hans og
manna hans við afnám
þrælahalds í Bandaríkjunum.

| 18:22
ÆVINTÝRI TINNA
Skemmtileg teiknimynd um
ævintýrastrákinn Tinna og
hundinn hans Tobba.

11.30 Austin Powers in Goldmem-

18.00 Arsenal - Tottenham - 29.10.08

ber Ofurnjósnarinn Austin Powers er
kominn aftur á stjá í kostulegri gamanmynd. Austin hefur þurft að glíma við
marga óþokka um dagana en nú reynir á hann sem aldrei fyrr. Ofurnjósnarinn
þarf að bregða sér aftur til ársins 1975
því föður hans, Nigel, hefur verið rænt.
Margir þekktir skúrkar skjóta upp kollinum en enginn þeirra hefur roð við Austin Powers.

18.30 Premier League World 2014

13.05 The Way Way Back

19.00 Breiðablik - KA

14.50 The Secret Life Of Walter Mitty

21.10 Wales - Belgía

16.45 Austin Powers in Goldmember

22.50 Premier League World 2014

18.20 The Way Way Back

23.20 Messan

20.05 The Secret Life Of Walter Mitty

13.25 Chelsea - Newcastle
15.10 Middlesbrough - Norwich - Úr-

slit
16.55 Football League Show 2014/15
17.25 Leikmaðurinn - Guðni Bergs-

son

22.00 Lincoln
00.30 Red 2

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

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

20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.00
Auðlindagarðurinn 21.30 Sjónvarp Víkurfrétta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

02.25 A Dangerous Method
04.05 Lincoln

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

23.00 This is the Presidents Cup
23.25 Inside The PGA Tour 2015

HRINGBRAUT
00.00 Hugarhvarf 01.00 Eðaltónar 01.30 433.
is 01.45 Grillspaðinn 02.00 Hugarhvarf 03.00
Eðaltónar 03.30 433.is 03.45 Grillspaðinn
04.00 Hugarhvarf 05.00 Eðaltónar 05.30 433.
is 05.45 Grillspaðinn 06.00 Hugarhvarf 07.00
Eðaltónar 07.30 433.is 07.45 Grillspaðinn
08.00 Hugarhvarf 09.00 Eðaltónar 09.30 433.
is 09.45 Grillspaðinn 10.00 Hugarhvarf 11.00
Eðaltónar 11.30 433.is 11.45 Grillspaðinn
12.00 Hugarhvarf 13.00 Eðaltónar 13.30 433.
is 13.45 Grillspaðinn 14.00 Hugarhvarf 15.00
Eðaltónar 15.30 433.is 15.45 Grillspaðinn 16.00
Hugarhvarf 17.00 Eðaltónar 17.30 433.is 17.45
Grillspaðinn 18.00 Hugarhvarf 19.00 Eðaltónar
19.30 433.is 19.45 Grillspaðinn 20.00 Þjóðbraut
21.00 Sjónarhorn 21.30 Lífsins List 22.00
Þjóðbraut 23.00 Sjónarhorn 23.30 Lífsins List

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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ÖLL GUL SMÁVARA
MIKIÐ ÚRVAL

LÝ

AG

K

4 Ƥ

4 Ƥ

Ô76$/$

Ô76$/$


ÖLL GUL SMÁVARA

AFSLÁTTUR



ALLT AÐ

DALLAS
barstóll

4 Ƥ

Ô76$/$
14.394
FULLT VERÐ: 23.990
KRÓNUR

AFSLÁTTUR

Hvítt og brúnt
PU-leður

ADELANTO hornsóﬁ með tungu + 2 höfuðpúðum

ABSALON 3ja sæta sóﬁ

4 Ƥ

Ô76$/$
Slitsterkt antracite áklæði.
Stærð: 255 x 255 D.103
H:104 cm.

219.985

4 Ƥ

4 Ƥ

Ô76$/$

FULLT VERÐ: 439.970
KRÓNUR

Ô76$/$
79.990
FULLT VERÐ: 99.990
KRÓNUR

Slitsterkt ljósgrátt áklæði.
Stærð 178 x 83 H: 86 cm

199.990
FULLT VERÐ: 299.990
KRÓNUR

4 Ƥ

4 Ƥ

Ô76$/$
76.990
FULLT VERÐ: 109.990
KRÓNUR

Ô76$/$
RIALTO sjónvarpssóﬁ.
Dökk- og ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 3ja sæta B:205 D:90 H:105 cm. Fæst einnig 2ja sæta

ASPEN La-z-boy stóll. Slitsterkt dökkgrátt, brúnt
og natur áklæði. Stærð: B:80 D:80 H:102 cm.

HÚSGAGNAHÖLLIN • B í l d s h ö f ð a 2 0 •
O G Dalsbraut 1 • Akureyri O P I Ð Virka

R E Y K J AV Í K | A K U R E Y R I
Reykjavík •

OPIÐ

129.990
FULLT VERÐ: 179.990
KRÓNUR

RIALTO La-z-boy stóll.
Svart leður. Stærð: B:80 D:90 H:104 cm.

Virka daga 10-18, laugard. 11-17 og sunnud. 13-17

daga kl 10–18 og laugardaga 11-16

EITT SÍMANÚMER

558 1100
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Hreppti hönnunarverðlaunin
Brynjar Sigurðarson er fyrstur Íslendinga til að vinna til þessara virtu verðlauna.

„Ég verð bara að segja piparostahamborgari og sætar kartöflufranskar á Stúdentakjallaranum. Ég
fæ bara ekki nóg af því.“
Íris Mist Magnúsdóttir, hreystifrömuður

Brynjar Sigurðarson hlaut svissnesku hönnunarverðlaunin, Swiss
Design Awards, í flokki vöru- og
hlutahönnunar á þriðjudagskvöldið
og varð þar með fyrsti Íslendingurinn til að hljóta þau virtu verðlaun.
„Ég er ennþá að taka þetta allt
saman inn, þetta er rosalega mikill heiður,“ segir Brynjar nokkuð
hrærður, þó hann hafi fengið upplýsingar um heiðurinn nokkrum
dögum áður. „Ég mátti ekki segja
neinum frá þessu fyrr en á mánudaginn, á sjálfan afmælisdaginn

BYLGJAN989

minn, svo þetta var mjög skemmtilegt.“
Verðlaunin eru mjög virt í Sviss
en Brynjar skaut fjölmörgum
ungum og hæfileikaríkum hönnuðum ref fyrir rass, en alls þrír voru
verðlaunaðir í flokki Brynjars.
Auk heiðursins hlýtur Brynjar peningaverðlaun sem koma sér
gríðarlega vel að hans sögn. „Mig
langar að fara að framleiða hluti
sjálfur, en ekki í slagtogi við fyrirtæki. Það er töluvert hark svo þessi
verðlaun koma sér afar vel.“
Líkt og Fréttablaðið hefur sagt

Ég mátti ekki segja
neinum frá þessu fyrr en
á mánudaginn, svo þetta
var mjög skemmtilegt.
frá er Brynjar á leið til Íslands í
lok mánaðar þar sem hann mun í
slagtogi við kærustu sína og Frosta
Gnarr, vinna að verkefninu Góðir
vinir.
„Nú verður maður bara að
halda sér niðri á jörðinni og halda
áfram,“segir Brynjar að lokum.

SÆLL OG GLAÐUR Brynjar tók á móti

verðlaununum á þriðjudagskvöldið og
er hæstánægður með heiðurinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/NICI JOST

#BYLGJAN

REYKJAVÍK
SÍÐDEGIS
ER Í LOFTINU

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

KOLMAR Edda er mikil listakona og mun setjast á skólabekk í haust þar sem hún ætlar að leggja grafíska hönnun fyrir sig.
FRÉTTABLAÐOÐ/STEFÁN

Málar hápólitískan
kolkrabba á húsvegg
Edda Karolína Ævarsdóttir hefur með pensli sínum lífgað upp á Lokastíg 18 þar
hún vinnur hörðum höndum að því að koma kolkrabbanum Kolmari í stand.

VIRKA DAGA MILLI KL. 16:00 - 18:30

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

„Ég bjó Kolmar til fyrir löngu
síðan, en þetta er einhvers konar
barnabókafígúra sem mig langar að setja í bók seinna meir, við
pabbi erum að skoða þetta allt,“
segir Edda Karólína Ævarsdóttir listakona sem stendur fyrir
þessari nýju viðbót við miðborgina. Pabbi Eddu er Ævar Örn Jósepsson rithöfundur, sem fram
til þessa hefur aðallega skrifað
glæpasögur fyrir fullorðna, svo
sem Blóðberg og Svartar fjaðrir.
Kolkrabbinn er enn í vinnslu og
kemur til með að verða átta metra
hár þegar verkinu verður lokið og
sölsar því undir sig mikið pláss á
Lokastíg 18.
„Hér voru framkvæmdir í
gangi svo stillansarnir voru hér.
Íbúar hússins spurðu hvort ég
vildi ekki bara skreyta vegginn
eftir að hafa séð málverk eftir
mig af kolkrabbanum, svo ég sló
auðvitað til,“ útskýrir Edda.

Kolkrabbinn höfðar þó ekki
aðeins til ungu kynslóðarinnar,
því hann er einnig rammpólitískur.
„Kolmar endurspeglar líka
þetta kolkrabbaríki sem við búum
í, þar sem fáar ættir taka yfir allt
og teygja anga sína býsna langt.“
Hún tekur þó skýrt fram að það
sé auðvitað í höndum hvers og
eins að túlka Kolmar og fólk megi
velta tilvist hans fyrir sér á alla
mögulega vegu, þetta sé einungis
hennar hugmyndir um kolkrabbann Kolmar.
Edda nýtir hverja stund eftir
vinnudaginn því hún starfar í
textílvöruversluninni Vouge en
stefnir á nám við Listaháskólann
í haust.
„Ég fer eftir vinnu á kvöldin
þegar ekki rignir,“ segir hún og
viðurkennir fúslega að verkið
hafi vaxið henni töluvert í augum
eftir að hún tók upp pensilinn.

Kolmar endurspeglar líka þetta kolkrabbaríki sem við búum í, þar
sem fáar ættir taka yfir
allt og teygja anga sína
býsna langt.
„Ég fékk eiginlega sjokk þegar ég
byrjaði að grunna þetta og velti
alvarlega fyrir mér út í hvað ég
væri búin að koma mér. En þetta
er ógeðslega gaman og ekki verra
þegar það er komin svona góð
mynd á þetta allt saman.“
Edda segir ferðamenn gríðarlega áhugasama um Kolmar, en
hún segist afar ánægð með hvert
myndin stefnir. „Mér finnst þetta
rosalega flott þó ég segi sjálf
frá,“ segir listakonan hæstánægð
að lokum.
gudrun@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan
Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Sjóvá

440 2000

Á morgun, 19. júní,
er lokað eftir hádegi
í tilefni af 100 ára
afmæli kosningaréttar kvenna.
Okkur langar til að
fagna þessum áfanga
og óskum öllum
landsmönnum til
hamingju.

sjova.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

BAKÞANKAR
Frosta
Logasonar

Stór
misskilningur

Þ

að er ýmsu misjöfnu haldið
fram um trúarbrögð þessa
dagana. Sumt er gáfulegt og
annað ekki. Einhverjir telja nú
allt í einu mjög ósennilegt að það
hafi verið sjálfur skaparinn sem
færði okkur trúarrit á borð við
Biblíuna og Kóraninn. Það þykir
mér undarleg afstaða.

SUMIR halda því fram að siðferði
okkar sé fyrst og fremst sótt í þá
tíma sem við lifum hverju sinni
en ekki í þann stein sem boðorðin tíu voru meitluð í og sendur
okkur mönnunum af himnum ofan
í gegnum spámanninn Móses. Siðferðiskennd sprettur hins vegar
ekki upp úr tómarúmi og þrátt
fyrir að mannkyninu hafi tekist að
sverta ímynd trúarinnar þá er þar
auðvitað ekki við Guð að sakast.

MARGIR hafa reynt að nota
krossferðirnar, spænska rannsóknarréttinn, kúgun kvenna,
mannfórnir og nornabrennur sem
rök gegn Guði og trúarbrögðum.
En þar er augljóslega mikill misskilningur á ferðinni. Rétt eins og
ofsóknir kristinna manna gegn
samkynhneigðum síðastliðin tvöþúsund ár. Bara stór misskilningur.

EN ef við hefðum ekki Biblíuna
sem þann skýra leiðarvísi í lífi
okkar sem hún er þá hefðum við
til að mynda ekki hugmynd um
hvernig við ættum að bregðast við
þegar við sæjum nágranna okkar
sinna garðvinnu á sunnudögum.
Slík vinna er samkvæmt ritningunni með öllu bönnuð enda hvíldardagurinn heilagur og viðurlögin
við slíku broti skýr. Þar dugir ekkert minna en dauðarefsing.

xxÓnÈää

SJÁLFUM þykja mér það frekar
augljós sannindi að enginn annar
en ástríkur skapari himins og
jarðar gæti hafa skrifað texta
á borð við þann sem finna má í
heilögum ritningum abrahamísku trúarbragðanna. Ef það væri
ekki raunin mætti halda því fram
að ófullkomnir, afbrýðisamir,
kvenfyrirlítandi, hommahatandi,
ofbeldishneigðir og gramir karlmenn hefðu verið þar að verki.
Ekki mundi upplýst fólk á tuttugustu og fyrstu öldinni byggja
líf sitt á slíkum boðskap. Er það
nokkuð?

64,1%

MBL

FBL

26%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015
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Allt sem þú þarft ...

