REIKNAÐU
DÆMIÐ
TÍMAMÓT Grillveisla fyrir
félagsmenn, vini, vandamenn og velunnara. 16

SKOÐUN Finnbogi Hermannsson skrifar um kómedíuna á
Austurvelli og flaggstangir. 13

LÍFIÐ Alex Birgisson fékk
óvænt að stíga á svið með
Wu-Tang Clan. 20

SPORT Fann enga ástríðu
fyrir fótboltanum og lagði
skóna á hilluna. 24
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Konur hafna ríkisstjórninni
Rúmlega þriðjungur svarenda í nýrri könnun styður ríkisstjórnina. Meiri stuðningur meðal karla en kvenna. Formaður Landssambands framsóknarkvenna segir að aukin athygli á „mjúku málunum“ muni breyta stöðunni.
STJÓRNMÁL Rúmlega þriðjungur

Flóttafólkið
yrði innikróað
Utanríkisráðherrar ESB samþykktu
að ráðist verði í hernaðaraðgerðir
gegn smyglurum sem senda fólk yfir
Miðjarðarhaf á lélegum fleytum. 10

svarenda styður ríkisstjórnina en
tæplega tveir af hverjum þremur styðja hana ekki. Þetta sýna
niðurstöður skoðanakönnunar
Fréttablaðsins. Rúmlega fjórir af
hverjum tíu karlmönnum styðja
ríkisstjórnina en einungis þrjár
af hverjum tíu konum.
„Ég ímynda mér að þegar við
förum núna að sjá meiri árangur
af He4she og jafnvel húsnæðismálum og meira af þessum mjúku
málum, sem eru þó í senn hörð
mál, þá fari konur að opna aðeins
betur augun,“ segir Anna Kolbrún Árnadóttir, formaður Landssambands framsóknarkvenna, um

niðurstöður könnunarinnar.
„Við viljum að raddir kvenna
heyrist og það eru svona nærmálefni sem skipta konur máli,“ segir
Anna Kolbrún. Gunnar Bragi
Sveinsson utanríkisráðherra hefur
lagt sig fram um að vekja athygli
á He4She-átakinu sem leikkonan
Emma Watson ýtti úr vör.
Séu svörin skoðuð í heild sést að
32 prósent svarenda segjast styðja
ríkisstjórnina, 55 prósent styðja
hana ekki, 10 prósent taka ekki
afstöðu og þrjú prósent svara ekki.
Séu einungis skoðuð svör þeirra
sem afstöðu taka sést að 37 prósent
svarenda styðja ríkisstjórnina en
63 prósent styðja hana ekki.

Séu skoðuð svör þeirra karlmanna sem afstöðu taka sést að
43 prósent styðja ríkisstjórnina
en 57 prósent styðja hana ekki.
Aftur á móti styðja einungis 29
prósent kvenna, sem afstöðu tóku,
ríkisstjórnina en 71 prósent styður
hana ekki.
Könnunin var gerð þannig að
hringt var í 1.249 manns þar til
náðist í 800 samkvæmt lagskiptu
úrtaki dagana 15. og 16. júní. Svarhlutfallið var 64,1 prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr Þjóðskrá. Svarendur
skiptust jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir búsetu og aldri.

STYÐUR ÞÚ
RÍKISSTJÓRNINA?
37%

já
nei
63%

- jhh

„Óábyrgt“ að fresta ekki tillögu
Bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í
Kópavogi segir óábyrgt að flytja skrifstofur bæjarins í nýtt húsnæði vegna
skuldastöðu sveitarfélagsins. 2
Garðbæingar eldast hratt Öldruðum hefur fjölgað um 300 prósent
í Garðabæ frá árinu 1998. Bærinn
skoðar leiðir til að laða ungt fólk að. 4

SAMNINGAR Í HÖFN Þorsteinn Víglunds-

son, framkvæmdastjóri SA, handsalar
samkomulag við Bryndísi Hlöðversdóttur
ríkissáttasemjara. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Afgerandi samþykki hjá VR Nærri
fjórir af hverjum fimm félagsmönnum VR sem atkvæði skiluðu
samþykktu nýja kjarasamninga við
SA annars vegar og FA hins vegar. 6

Samið við sex stéttarfélög:

Verkfalli afstýrt
á síðustu stundu

Öryggismálin eru í ólestri
Þolinmæði Vinnueftirlitsins gagnvart fiskvinnslum sem ekki eru með
öryggismál starsfmanna í lagi er á
þrotum. 8

KJARAMÁL Samið var við sex stéttar-

12

SÉRBLAÐ Fólk
Skoðaðu saltið

Íslendingar
borða
af salti en mælt meira
er með.
Embætti landlækn
is
stendur fyrir
verkefninu
Skoðaðu saltið.

SÍÐA 2

'ARÈSL¹TTUV

ÁLAR

Mikið úrval garðslátt
uvéla með bensínm
ótor eða rafmótor

Áskorun
Júlía Magnúsdóttir skorar
á
fólk að prófa
að
lifa sykurlaus
u
lífi í 14 daga.

SÍÐA 4

FRÁBÆRT
HJÓLATÚRÁ LÖNGUM
UM

GENGUR VEL
KYNNIR Þegar
mikið er gagnleg
hjólað eða
hlaupið er
t að taka inn
svita og getur
langt og svitata
steinefnið
skortur leitt
af sér aukna magnesíum því það tapast pið er
þreytu, harðsp
í
errur og vöðvakgegnum
rampa.

H

alldóra Gyða
Matthíasdóttir,
útibússtjóri
og þríþrauta
hjólar mikið
rkona,
og hljóp sitt
maraþon 2011.
fyrsta
bæði Laugaveg Hún hefur síðan hlaupið
hlaupið ásamt shlaupið og Jökulsárár tekið þátt því að hafa undanfar
in
í Ironman-k
eppninni bæði
Mexíkó, Frankfurt
í
og Svíþjóð.
ÞREYTAN H

WOW CYCLOTHON Lið Hjólakrafts sem keppir í eigin flokki í hjólreiðakeppninni WOW Cyclothon lagði af stað í gær frá
Laugardalsvelli. Í dag leggja svo af stað yfir þúsund keppendur sem munu hjóla hringinn í kringum landið á innan við 72 tímum.
Keppnin er orðin stærsti einstaki hjólreiðaviðburður á Íslandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Íbúaþróun í Garðabæ óheillavænleg til framtíðar að mati félagsfræðings:

63,3%

Fjölgun aldraðra áhyggjuefni
Ga rðbæi ng um í
aldurshópnum 68 ára og eldri
hefur fjölgað um 300 prósent frá
því um aldamótin. Byggðaþróun sem þessi gæti haft nokkrar
afleiðingar fyrir tekjur og útgjöld
sveitarfélagsins ef fram heldur
sem horfir.
„Íbúasamsetningin í dag gefur
vísbendingu um að öldruðum
muni fjölga enn meira næstu
árin og að sama skapi muni börnum eitthvað fækka í sveitarfélaginu,“ segir Stefán Hrafn Jónsson félagsfræðingur. „Möguleg
ástæða getur verið að ungt fólk
hefur ekki efni á búsetu í Garðabæ.
Í nýrri skýrslu KPMG segir
að rekstur Garðabæjar sé mjög
GARÐABÆR

MBL

28,5%

FBL

félög iðnaðarmanna í húsakynnum
ríkissáttasemjara í gærkvöldi.
Stétt ar félög in sem um ræðir
eru Félag hársnyrtisveina, Grafía/
FBM, Matvís, Rafiðnaðarsamband
Íslands, Samiðn og Félag vélstjóra
og málmtæknimanna. Sameiginlegur fundur þeirra hófst klukkan tíu í
gærmorgun.
Hefði ekki tekist að semja hefðu
verkföll hafist á miðnætti í gær.
„Menn hafa bara komist að þeirri
niðurstöðu að ekki verði lengra
komist í þessari atrennu,“ sagði
Guðmundur Ragnarsson, formaður
VM, í gær.
- ngy

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

Allt sem þú þarft ...

góður miðað
við
samanburðarsveitarfélö g.
Ja fnfra mt kemu r
fram að íbúarnir séu ánægðir með þá þjónustu sem býðst.
STEFÁN HRAFN
Hins vegar segja
JÓNSSON
greinarhöfundar
ljóst að þjónusta við aldraða muni
vega þyngra og þyngra í rekstri
bæjarins á komandi árum.
Áslaug Hulda Jónsdóttir, formaður bæjarráðs Garðabæjar,
segir bæjarstjórn ætla að finna
leiðir til þess að laða að ungt fólk.
„Það er mikilvægt fyrir okkur að
í Garðabæ búi fólk á öllum aldri

Við höfum rætt þetta
í bæjarstjórn
og skoðum nú
leiðir til að
auka jafnvægi
í þessu.
Áslaug Hulda Jónsdóttir,
formaður bæjarráðs Garðabæjar.

og að jöfn dreifing sé milli aldurshópa. Við höfum rætt þetta í
bæjarstjórn og skoðum nú leiðir
til að auka jafnvægi í þessu sem
og öðru,“ segir Áslaug Hulda.
- sa / sjá síðu 4

VVeldu
ldd einhverja
j 100 ávexti
á
á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.
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60 prósent fanga á við vímuefnavanda að stríða og 75 prósent þeirra er með ofvirkni og athyglisbrest:

Fangar bíða í ár eftir að hefja afplánun
FANGELSISMÁL „Þetta er alveg

Hæg breytileg átt eða hafgola. Bjart
norðan og vestan til og hiti 10 til 18 stig,
einna hlýjast á Vesturlandi. Gera má ráð
fyrir að um landið sunnan- og austanvert
verði frekar skýjað og hiti á þeim slóðum
á bilinu 8 til 14 stig.

SJÁ SÍÐU 18

fáránleg staða,“ segir Páll Winkel
fangelsismálastjóri um að þeir
sem dæmdir hafa verið til fangelsisvistar hér á landi þurfi að
meðaltali að bíða í rúmt ár þar til
afplánun hefst.
Biðtíminn hefur lengst síðustu
ár. Árið 2012 þurftu fangar að
meðaltali að bíða í 350 daga en
í 383 daga í fyrra. Þetta kemur
fram í svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn á
Alþingi. Búist er við að biðtíminn

muni lengjast enn frekar á þessu
ári.
„Refsingar hafa þyngst á síðustu
árum og það eru takmörk fyrir því
hvað kerfið getur tekið á sig í niðurskurðarárferði,“ segir Páll.
Páll vonast þó til að biðtíminn
styttist á ný þegar fangelsið á
Hólmsheiði verður tekið í notkun
vorið 2016 gegn því að fjármagn
fáist til að hafa fangelsið í fullum
rekstri. Páll kallar einnig eftir því
að samfélagsþjónustu og rafrænu
eftirliti verði beitt í auknum mæli.

Í svari innanríkisráðherra kom
einnig fram, að rannsóknir bentu
til þess að 60 prósent fanga ættu
við vímuefnavanda að stríða og í
þeim hópi skimuðust 75 prósent
með athyglisbrest og ofvirkni.
Alls starfa tveir sálfræðingar og
tveir félagsráðgjafar hjá Fangelsismálastofnun sem sinna um
600 manns. Að mati Páls vantar
fjármuni til þess að taka á þeim
vanda. „Maður er hreinlega hálf
leiður yfir því að ekki sé hægt að
gera betur,“ segir hann.
- ih

PÁLL WINKEL Fangelsismálastjóri segir
fjármuni vanta til að vinna á biðlistum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Óábyrgt“ verði tillögunni ekki frestað
Tillaga bæjarstjóra Kópavogs um að kaupa húsnæði fyrir bæjarskrifstofur í Norðurturninum leggst misvel í fólk en tillagan verður tekin fyrir á fundi í dag. Bæjarfulltrúi Framsóknarflokks segir að gaumgæfa þurfi málið betur áður en ákvörðun verði tekin.
KÓPAVOGUR „Í ljósi þess að við

HITI Íbúar í Karachi hafa tekið upp á ýmsu til að kæla sig niður. Til dæmis að stinga

sér til sunds í ánum Malir og Lyari.

NORDICPHOTOS/AFP

Hitabylgja ríður yfir pakistönsku hafnarborgina Karachi:

Um 150 hafa látist sökum hita
PAKISTAN Mikil hitabylgja er nú í hafnarborginni Karachi, stærstu

borg Pakistans, og nærliggjandi héruðum. Hitinn hefur undanfarna
daga farið upp í um 45 gráður á Celsius. Um 150 manns hafa látist
sökum hitans.
Yfirvöld í Karachi og á svæðinu umhverfis borgina hafa lýst yfir
neyðarástandi og meðal annars kallað allt heilbrigðisstarfsfólk úr
sumarfríi.
Búist er við því að hitinn lækki á næstu dögum.
- þea

Lögboðnir fundir í deilum:

Marorka eykur umsvif sín:

Væntingar ekki Stór samningur
sagðar miklar
í Sádi-Arabíu
KJARAMÁL Ríkissáttasemjari hefur
boðað til funda í kjaradeilum BHM
og hjúkrunarfræðinga við ríkið
í dag. Um er að ræða lögboðna
fundarboðun, því ekki má líða
lengra en hálfur mánuður á milli
funda þegar deilur eru komnar til
Ríkissáttasemjara.
„Við skulum orða það þannig að
við höfum mjög litlar væntingar
um eitthvað nýtt af hálfu ríkisins,“ segir Ólafur G. Skúlason, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
- óká

VIÐSKIPTI Marorka hefur samið
við Mideast Ship Management
Ltd., dótturfélag Sádi-arabíska
ríkisflutningafélagsins, um að
beita orkustjórnunarkerfi Marorku til að draga úr olíunotkun
26 flutningaskipa fyrirtækisins.
Fyrirtækið hefur verið í miklum vexti í Mið-Austurlöndum
að undanförnu. Fyrr á þessu ári
gerði Marorka álíka samning við
United Arab Shipping Company,
eitt stærsta flutningafyrirtæki
heims.
- ih

erum nú eitt skuldugasta sveitarfélag landsins og höfuðmarkmið
þeirra sem sitja í bæjarstjórn hefur
verið að greiða niður skuldir þá
finnst mér þetta óábyrgt,“ segir
Birkir Jón Jónsson, bæjarfulltrúi
fyrir Framsóknarflokk í Kópavogi.
Í síðustu viku samþykkti bæjarráð Kópavogs að vísa til bæjarstjórnar tillögu Ármanns Kr. Ólafssonar bæjarstjóra um að veitt verði
leyfi til samninga um kaup á nýju
húsnæði fyrir bæjarskrifstofur í
nýja Norðurturninum við Smáralind og að veitt verði heimild til að
gefa út skuldabréf að nafnvirði 1,5
milljarðar króna til 25 ára.
Samhliða því yrði núverandi húsnæði bæjarskrifstofanna í Fannborg
selt en í samtali við Vísi í síðustu
viku sagði Karen E. Halldórsdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í
bæjarstjórn, að húsnæðið væri mjög
illa farið.
Ekki eru allir sáttir við þetta og
hefur verið stofnuð Facebook-síða
þar sem þessu er mótmælt.
Tillagan byggir á skýrslu sem
Mannvit vann fyrir Kópavogsbæ
um hagkvæmustu kosti í húsnæðismálum bæjarins.
Birkir vill að málið sé gaumgæft
vel og telur ekki rétt að bæjarráð
samþykki tillöguna á fundinum í
dag og mun því fara fram á að henni
verði frestað.
„Í raun og veru, þar sem ekki er
vitað hvert verðmæti Fannborgarsvæðisins er, þá er einfaldlega
verið að setja skuldugt sveitarfélag
út í óvissuferð. Þetta minnir mig í
raun á hugsunarháttinn fyrir hrun
þegar fólk langaði að kaupa sér einbýlishús og átti íbúð, ákvað svo að

NORÐURTURNINN Hér má sjá húsnæðið sem um ræðir en verði gengið til samninga þá er ætlunin að bæjarskrifstofurnar verði á þremur hæðum í þessum nýja
turni við Smáralindina.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Einfaldlega verið að
setja skuldugt
sveitarfélag út
í óvissuferð.
Birkir Jón Jónsson

kaupa einbýlishúsið fyrst og sjá svo
til hvað það fengi fyrir íbúðina,“
segir Birkir.
„Í ljósi þess að við erum eitt
skuldugasta sveitarfélag landsins

og höfuðmarkmið þeirra sem sitja
í bæjarstjórn hefur verið að greiða
niður skuldir þá finnst mér þetta
óábyrgt.“ Birkir segir að skoða þurfi
aðra kosti betur. Til dæmis gæti það
orðið fjárhagslega hagkvæmara til
lengri tíma að byggja húsnæði undir
stjórnsýslu bæjarins.
„Það yrði forkastanlegt ef ekki
yrði orðið við slíkri beiðni bæjarfulltrúa að málinu verði frestað og
menn hafi þá tóm til að gaumgæfa
málið betur.“
viktoria@frettabladid.is

Alls hefur 2.731 ær drepist víða um land og af þeim voru 1.345 óbornar:
9:8SIUºD¬HLQV

NU

Ærdauðinn 120% yfir fyrra ári
LANDBÚNAÐUR Ærdauði í vor er að minnsta kosti

+(./$Ã/DXJDYHJLÃ5H\NMDYtNÃ6tPLÃKHNODLV

120% meiri en síðasta árið, og könnun Matvælastofnunar og Landssamtaka sauðfjárbænda (LS) á meðal
bænda sannar svo ekki verður um villst að ástandið er
óvenjulegt og alvarlegt, segir í gögnum frá LS.
Eins og fram hefur komið hefur Matvælastofnun
hafið víðtæka sýnatöku og blóðsýni verða send utan
til rannsóknar.
Alls hefur 2.741 ær (nokkrir hrútar eru einnig inni
í þessari tölu) drepist frá hausti 2014 til vors hjá þeim
223 bændum sem hafa svarað könnuninni. Af þeim
voru 1.345 óbornar, eða um 49%.
Til samanburðar drápust 1.242 ær á heilu ári þar á
undan. Þetta er um 119% aukning, jafnvel þótt tímabilið sé styttra. Sé farið ári lengra aftur í tímann sést
að þá drápust 998 dýr. Aukningin miðað við það er
175%.
Sauðfjárdauðinn hefur orðið á fjölmörgum bæjum
víða um land, að því er virðist óháð gæðum heyja. Inngrip bænda og aukin fóðurbætisgjöf hefur ekki skipt
sköpum. Niðurstöður rannsókna hingað til sýna að
vandinn er tilfinnanlegastur um vestan- og norðan-

RÉTTIR 233 bændur hafa svarað en svör væntanleg frá mun

fleirum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

vert landið. Þó hefur óeðlilega margt fé drepist í
öllum landshlutum. Enn bólar ekkert á skýrum svörum um hvað hér er á ferðinni og fjárdauðinn enn óútskýrður, segir LS.
- shá
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Upplýsingar hjá söluráðgjöfum Audi
í síma 590 5000 eða audi@audi.is
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NORÐURLÖND
Minni framlög til
fatlaðs fólks

Sjómenn ánægðir
í vinnunni

Mafía í sænska
sorpbransanum

1

2

3

DANMÖRK Framlög danskra

3
2

1

stjórnvalda til fatlaðs fólks voru í
fyrra 1,7 milljörðum danskra króna
minni heldur en árið 2009. Samtök
öryrkja segja niðurskurðinn hafa
náð sársaukamörkum. Þau segja
að með sparnaðinum sé verið að
útiloka fatlað fólk frá samfélaginu.
Það sé í raun aftur lokað inni á
stofnunum. Erfiðara sé að fá aðstoð
við að fara út að versla, skreppa út
um helgar og komast í frí. Samband sveitarfélaga segir að nauðsynlegt hafi verið að grípa
til sparnaðar þar sem útgjöldin hafi aukist í
mörg ár.

Kaupmáttur launa hækkar:

Launavísitala
fer hækkandi
HAGSTOFAN Launavísitala í maí 2015

er 505,7 stig og hækkaði um 0,5
prósent frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 5,3 prósent. Þetta
kemur fram á vef Hagstofu Íslands.
Þá hækkaði kaupmáttur launa
um 0,2 prósent frá fyrri mánuði.
Vísitala kaupmáttar launa í maí
2015 er 121,1 stig. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa
hækkað um 3,6 prósent.
- ngy

Stofnuðu starfshóp í Ósló:

Taka á duldum
auglýsingum
NEYTENDAMÁL Starfshópur undir-

býr samnorræna stefnu um duldar
auglýsingar samkvæmt samþykkt á
fundi norrænna neytendayfirvalda
í Ósló 15. og 16. júní síðastliðinn.
Fram kemur á vef Neytendastofu
að rædd hafi verið aukning dulinna
auglýsinga á samfélagsmiðlum
undanfarin ár. „Breið samstaða
er um aukið norrænt samstarf og
samhæfingu aðgerða á þessum
vettvangi.“ Duldar auglýsingar eru
bannaðar.
- óká

Baldur er á Vestfjörðum:

Dýptarmæling
vegna sjókorts
LANDHELGISGÆSLAN Sjómælingabáturinn Baldur er nú við sjómælingar á Vestfjörðum.
„Vinnur áhöfnin að dýptarmælingum fyrir nýtt sjókort af svæðinu sem mun ná frá Bjargtöngum og norður í Ísafjarðardjúp,“
segir á vef Landhelgisgæslunnar.
Mælingasvæði eru sögð í grennd
við Kópanes annars vegar og frá
Súgandafirði og inn með Stigahlíð hins vegar. Fram kemur að
ströngum stöðlum Alþjóðasjómælingastofnunarinnar sé fylgt. - óká

NOREGUR Könnun meðal

832 norskra sjómanna leiddi
í ljós að langflestir þeirra eru
ánægðir í vinnunni, eða nær 99
prósent. Alls segja 35 prósent
að félagsskapurinn um borð sé
mikilvægastur en 30 prósent
nefna sjálfstæði í vinnunni. Þrátt
fyrir að margir sjómenn glími við
stoðkerfisvanda líta 70 prósent
svo á að heilsa þeirra sé góð. Fáir
eru fjarverandi í stuttan tíma
vegna veikinda. Séu þeir fjarverandi er það vegna alvarlegra
veikinda eða slysa.

SVÍÞJÓÐ Sænska lög-

reglan telur að bæði
innlend og erlend glæpagengi
séu starfandi í sorphirðubransanum í Svíþjóð. Ólögleg
sorphirðustarfsemi mafíunnar
á Ítalíu er talin nema sem
samsvarar hundruðum
milljarða sænskra króna. Í
Svíþjóð er glæpastarfsemin á
mörgum sviðum. Nefnd eru
innbrot á endurvinnslustöðvar
þar sem verðmætum er stolið,
losun eitraðs úrgangs úti í
náttúrunni og allt þar á milli.

Garðbæingar eldast hratt
Öldruðum hefur fjölgað um 300 prósent í Garðabæ frá árinu 1998. Félagsfræðingur telur mögulega ástæðu þá að ungt
fólk hafi ekki efni á búsetu í Garðabæ. Formaður bæjarráðs segir bæjarstjórn skoða leiðir til að laða að ungt barnafólk.
GARÐABÆR Garðbæingum í aldurs-

hópnum 68 ára og eldri hefur fjölgað
um 300% frá því um aldamótin. Til
samanburðar hefur sama aldurshópi
fjölgað aðeins um þriðjung á landinu
öllu á sama tímabili. Byggðaþróun
sem þessi gæti haft nokkrar afleiðingar fyrir tekjur og útgjöld sveitarfélagsins ef fram heldur sem horfir. „Við viljum byggja fleiri íbúðir
sem henta ungu barnafólki,“ segir
Áslaug Hulda Jónsdóttir, formaður
bæjarráðs Garðabæjar.
„Það eru hlutfallslega fáar konur
á barneignaraldri í sveitarfélaginu.
Þetta getur haft þau áhrif að færri
börn fæðast í sveitarfélaginu en ráð
var fyrir gert. Því vaxa úr grasi
minni árgangar. Íbúasamsetningin
í dag gefur vísbendingu um að öldruðum muni fjölga enn meira næstu
árin og að sama skapi muni börnum
eitthvað fækka í sveitarfélaginu,“
segir Stefán Hrafn Jónsson félagsfræðingur. „Möguleg ástæða getur
verið að ungt fólk hefur ekki efni á
búsetu í Garðabæ“
Fyrirtækið KPMG vann skýrslu
fyrir Garðabæ um fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Niðurstöður greiningar fyrirtækisins eru í
öllum meginatriðum þær að rekstur Garðabæjar sé mjög góður miðað
við samanburðarsveitarfélög og að
skatttekjur sveitarsjóðs séu hærri
af hverjum íbúa en í öðrum sveitarfélögum. Íbúar Garðabæjar eru
jafnframt ánægðir með þá þjónustu
sem sveitarfélagið býður upp á.
Hins vegar segja greinarhöfundar ljóst að þjónusta við aldraða muni
vega þyngra og þyngra í rekstri bæjarins á komandi árum. Hjúkrunarheimilið Ísafold tók til starfa í apríl
2013 og hefur verið rekið með 319
milljóna króna halla árin 2013 og
2014. Gert er ráð fyrir áframhaldandi hallarekstri stofnunarinnar að
óbreyttu í skýrslunni. Uppsafnaður hallarekstur á Ísafold frá opnun

GARÐABÆR Þreföldun aldraðra í Garðabæ frá 1998 gæti haft mikil áhrif á tekjur og gjöld sveitarfélagsins þegar fram í sækir.

2013 og út áætlunartímann 2018
nemu r ei nu m
milljarði króna.
Áslaug Hulda
Jónsdóttir, formaður bæjarráðs Garðabæjar,
segir bæjarstjórn
ÁSLAUG HULDA
hafa rætt þessa
JÓNSDÓTTIR
breyttu íbúasamFormaður bæjarsetningu og mikilráðs Garðabæjar
vægt sé að sporna
við þessari þróun með markvissum
aðgerðum. „Það er mikilvægt fyrir
okkur að í Garðabæ búi fólk á öllum
aldri og að jöfn dreifing sé milli aldurshópa. Hlutfallslega hefur eldri
bæjarbúum fjölgað síðustu misseri í
sveitarfélaginu og nú viljum við leita
leiða til að yngra fólk geti í auknum
mæli valið sér búsetu í Garðabæ. Við
höfum rætt þetta í bæjarstjórn og
skoðum nú leiðir til að auka jafnvægi
í þessu sem og öðru,“ segir Áslaug
Hulda.
sveinn@frettabladidid.is
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Grikkir sendu á síðustu stundu rangt skjal til Evrópusambandsins:

Enn ein ögurstundin leið hjá
GRIKKLAND Fjármálaráðherrar

Evrópusambandsríkjanna hittust
í Brussel í gær til að ræða skuldavanda Grikkja. Stuttu fyrir fundinn sendu Grikkir nýjar tillögur,
og seðlabanki Evrópusambandsins hafði samþykkt að gefa þeim
meira svigrúm.
Lítill árangur varð samt af fundinum. Að einhverju leyti skrifast
það á klúður grískra stjórnvalda,
sem höfðu um helgina sent skjal
með tillögum sínum til Brussel,
en svo kom í ljós rétt fyrir fundinn að þetta var ekki rétta skjalið.
Þá var orðið of seint að vinna úr
tillögunum.
Bæði grísk stjórnvöld og ráðamenn í Evrópusambandinu höfðu
sagt gærdaginn vera úrslitadag.
Ef ekki tækist að semja þá, væru
Grikkir líklega búnir að missa af
síðasta tækifærinu til að bjarga
sér með samningum.

ALEXIS
TSIPRAS
OG JEANCLAUDE
JUNCKER

Forsætisráðherra Grikklands fékk léttan löðrung í
gær frá forseta
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, en Juncker
á slíkt til þegar
sá gállinn er á
honum.
NORDICPHOTOS/AFP

Engu að síður verður áfram
reynt að ná niðurstöðu og er vonast til þess að það takist síðar í vikunni.
Jeroen Dijsselbloem, forseti

samstarfshóps evruríkjanna,
sagðist fagna tillögum Grikkja
þótt þær hafi borist of seint: „Það
er litið á þær sem jákvætt skref í
þessu ferli.“
- gb

www.renault.is

HRINGINN Á EINUM TANKI
Akureyri
Blönduós

Egilsstaðir

Höfn
Reykjavík

ENNEMM / SÍA / NM69640

Selfoss

TVEIR SPARSAMIR RENAULT OG TÍU
EITURHRESSAR HJÓLASTELPUR
Í Wow Cyclothon hjólreiðakeppninni sem fer fram 23.-26. júní verður Renault með öﬂugan stuðning við tíu
kvenna lið sem æﬁr hjólreiðar hjá HFR. Renault-liðið fær til umráða í keppninni einn Renault Megane og einn
Renault Traﬁc og munu konurnar skiptast á að keyra og hjóla.

ÞREFÖLD ÁSKORUN
1) Hjóla hringinn í kringum landið, 1.358 km, á sem stystum tíma
2) Aka Renault bílununum á einum tanki allan hringinn
3) Safna sem ﬂestum áheitum til styrktar uppbyggingu Batamiðstöðvar á Kleppi
Heitum á Renault-liðið á www.wowcyclothon.is/keppnin. Áheitanúmer 1071

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

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
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VEISTU SVARIÐ?

Hrun úr snjóflóðavarnagörðum undir Traðarhyrnu olli því að hefja þurfti framkvæmdir að nýju:

Bolungarvík krefst 147 milljóna í bætur
1. Hvað heitir Reykvíkingur ársins
sem opnaði Elliðaárnar í ár?
2. Hvar í Bandaríkjunum hefur íslenskum bjöllukór verið boðið að spila?
3. Í hvaða bæjarfélagi eru niðurgreiðslur vegna tómstunda barna mismunandi?
SVÖR:

1. Hanna Guðrún Sigurjónsdóttir. 2. Carnegie Hall. 3. Hafnarﬁrði.

Sérstaklega hættuleg árás:

Sparkaði í haus
og braut rifbein
LÖGREGLUMÁL Marcel Wojcik, 29

ára gamall maður, hefur verið
ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Árásin átti sér
stað þriðjudaginn 10. júní í fyrra.
Marcel er gert að hafa veist
að manni á fimmtugsaldri og
slegið svo hann féll í götuna. Þá
hafi hann sparkað ítrekað í höfuð
mannsins og með spörkum brotið
í honum rifbein.
Marcel er síbrotamaður og
hefur hlotið dóma fyrir þjófnað,
nauðgun og líkamsárás.
- snæ

KANNABISSTÖNGLAR Allir hlutar

hinnar alræmdu kannabisplöntu eru
ólöglegir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Framleiddu fullt af kannabis:

Lögregla gerði
grasið upptækt
LÖGREGLUMÁL Í iðnaðarhúsi í
Hafnarfirði stóðu tveir menn fyrir
umfangsmikilli kannabisræktun
fram á haustið 2013. Ræktunin var
gerð upptæk af lögreglu.
Mennirnir tveir hafa nú verið
ákærðir fyrir ræktun á 212 kannabisplöntum og fyrir vörslu og sölu
á 306 grömmum af kannabisstönglum.
Annar mannanna er jafnframt
ákærður fyrir vörslu á minniháttar skömmtum af maríjúana, samtals tveimur grömmum. Þá er hann
ákærður fyrir að reyna að fela tæp
203 grömm af grasi sem hann faldi
á baðherbergi iðnaðarhúsnæðisins.
- snæ

DÓMSMÁL Bolungarvíkurkaupstaður hefur
stefnt framleiðendum snjóflóðavarnagarða og
verktökum vegna hruns sem varð úr snjóflóðavarnagörðum undir Traðarhyrnu árið 2009.
Framkvæmdir við byggingu varnargarðanna
voru þá skammt á veg komnar.
Byrja þurfti upp á nýtt á verkinu samkvæmt
nýrri hönnun vegna hrunsins, en Bolungarvík
greiddi hinn aukna kostnað sem af því hlaust.
Bærinn fer fram á að fá 147 milljónir króna í
bætur.
Stærstur hluti kröfunnar er á hendur Officine Maccaferri, sem framleiðir vírnet sem fór
í varnargarðana. Fyrirtækið er krafið um 103

VÍGLSA

milljónir króna til að greiða aukinn efniskostnað sem varð eftir að hönnun var breytt.
Þá eru verktakar krafðir um 44 milljónir
króna sem bæta eiga það tjón sem varð við að
koma verkinu á þann stað sem það var áður en
hrunið varð.
Yfirmatsmenn eru nú að störfum við að meta
tjónið og gert er ráð fyrir að þeir skili niðurstöðu síðar í sumar.
Snjóflóðavarnagarðarnir voru vígðir formlega síðasta haust. Heildarkostnaður við framkvæmdir nam 1,6 milljörðum króna og var að
stærstum hluta greiddur af Ofanflóðasjóði.

Snjóflóðavarnagarðarnir undir
Traðhyrnu
voru vígðir
formlega í
september
á síðasta
ári.
MYND/AÐSEND

- ih

Afgerandi samþykki í kjöri
um samninga við SA og FA
Nálægt því fjórir af fimm sem þátt tóku í kosningu um fyrstu kjarasamningana á almenna markaðnum í vor
samþykktu nýjan samning til þriggja ára. Tryggja þarf að hækkanir leiti ekki út í verðlag, segir formaður VR.
KJARAMÁL Yfirgnæfandi meirihluti félagsmanna V R, LÍV,
Starfsgreinasamba ndsins og
Flóabandalagsins hafa samþykkt
kjarasamning félaganna við Samtök atvinnulífsins (SA) og Félag
atvinnurekenda (FA) sem skrifað
var undir í lok maí. Kosningunni
um samningana, sem hófst í annarri viku júnímánaðar, lauk í gær
og lá niðurstaða fyrir samdægurs
hjá félögunum. Samningarnir gilda
til loka árs 2018 og ná til tæplega
70 þúsund manns á vinnumarkaði.
Hjá aðildarfélögunum fimmtán hjá Starfsgreinasambandinu
voru samningarnir samþykktir með rétt tæplega 80 prósenta
meirihluta, frá 71,67 prósentum
hjá Bárunni stéttarfélagi til 89,81
prósents meirihluta hjá Verkalýðsfélagi Suðurlands. Kjörsókn var að
jafnaði 25,07 prósent, minnst hjá
Bárunni 14,22 prósent og mest hjá
Verkalýðs- og sjómannafélagi Bolungarvíkur 43,82 prósent.
Björn Snæbjörnsson, formaður Starfsgreinasambandsins, er
ánægður með niðurstöðuna í heild,
sem og niðurstöðu hjá EininguIðju sem hann veitir forystu. „Hjá
okkur sögðu 73,51 prósent já, sem
er mjög afgerandi,“ segir hann.
Kosningaþátttaka hafi verið rétt
rúm 24 prósent sem sé örlítið lakara en í síðustu samningum. „Við
erum því mjög ánægð með niðurstöðuna. Þeir sem tóku þátt eru
alla vega ánægðir,“ segir hann. Hjá
öðrum gantast hann svo með að líta
megi á þögnina sem samþykki.
Hjá VR sögðu 73,9 prósent já
við samningi samtakanna við SA
og 72,4 prósent við samningnum
við Félag atvinnurekenda. Þátt-

)<5,57.,7,/6g/8

EFTIR UNDIRRITUN Sigurður

Hjá
okkur sögðu
73,51 prósent
já, sem er
mjög afgerandi.

Bessason, formaður Eflingar
og talsmaður
Flóabandalagsins, og
Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastóri
SA, eftir undirritun samninga
hjá Ríkissáttasemjara 29. maí
síðastliðinn.

Björn Snæbjörnsson,
formaður Einingar-Iðju
og Starfsgreinasambandsins

taka var 23,8 og 26,16 prósent.
Fram kemur í tilkynningu VR að
þátttakan í kosningunni hafi ekki
verið meiri undanfarinn áratug.
Mest hafi hún verið 15,5 prósent
árið 2011 og innan við 10 prósent
árið 2004.
Þá lýsir Ólafía B. Rafnsdóttir,
formaður V R,
ánægju
með
afgerandi meirih luta þei r ra
sem samþykktu
samninginn. Í
tilkynningu VR
segi r hú n að
síðan sé ábyrgð ÓLAFÍA B.
atvinnurekenda RAFNSDÓTTIR
ekki síður en
launamanna að tryggja að samningarnir skili þeim ávinningi sem
að hafi verið stefnt og stuðli að
stöðugleika. „Atvinnurekendur
verða að tryggja að launahækkunum sé ekki velt út í verðlagið
og að þær skili sér til launafólks.
Þeir sem enn eiga eftir að semja
eiga að semja á sömu nótum og
hér hefur nú verið samþykkt, að
öðrum kosti verða okkar samningar lausir snemma árs 2016,“
segir hún.
Félög Flóabandalagsins, sem

FRÉTTABLAÐIÐ/
VILHELM

Helstu ákvæði samninganna
Lágmarkstekjutrygging* fer úr 214.000 krónum í 245.000 á mánuði við
gildistöku samningsins og 300.000 krónur á mánuði í maí 2018.
Laun umfram lágmarkskjör hækka samkvæmt launaþróunartryggingu
árin 2015 og 2016, en árin 2017 og 2018 gilda almennar launahækkanir.
1. maí 2015: Launataxtar hækka um 25.000 krónur. Launaþróunartrygging
þeirra sem taka laun umfram launataxta hækkar um allt að 7,2 prósent,
við 300.000 króna mánaðarlaun, en hún fer síðan stiglækkandi með hærri
mánaðarlaunum. Launaþróunartryggingin verður aldrei lægri en 3,2 prósent.
1. maí 2016: Launataxtar hækka um 15.000 krónur. Launaþróunartrygging
er 5,5 prósent. Viðmiðunartímabil er 1. júní 2015 til 30. apríl 2016.
1. maí 2017: Launataxtar hækka um 4,5 prósent. Almenn hækkun er 3,0
prósent.
1. maí 2018: Launataxtar hækka um 3,0 prósent. Almenn hækkun er 2,0
prósent miðað við átta mánuði. 300.000 króna lágmarkstekjutrygging í lok
samningstímans.
*Lágmarkstekjutrygging er það lágmark sem greiða verður starfsmönnum
sem hafa starfað í 12 mánuði hjá sama fyrirtæki.

eru Efling, Hlíf og Verkalýðsog sjómannafélag Keflavíkur
og nágrennis, samþykktu einnig samninginn við SA með 78,9
prósentum greiddra atkvæða. Af
17.085 á kjörskrá greiddu 2.883
atkvæði, eða 19,9 prósent.
Sigurður Bessason, formaður

Eflingar og talsmaður Flóabandalagsins, segir á vef félagsins að
ekki verði efast um að samningurinn njóti stuðnings í samfélaginu
þegar félagsmenn stærstu samningsaðila á almenna vinnumarkaðnum hafi samþykkt hann með
miklum meirihluta. olikr@frettabladid.is

Tilkynnt um framboð argentínsku knattspyrnuhetjunnar á Twitter í gær:
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spyrnuhetjan Diego Armando
Maradona, sem spilaði á sínum
tíma meðal annars með Napólí og
Barcelona, hyggst bjóða sig fram
til embættis forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA.
Vinur Maradona, úrúgvæski
blaðamaðurinn Victor Hugo Morales, greindi frá framboðinu á
Twitter í gær. Morales sagði Maradona hafa gefið sér leyfi til að tilkynna fyrirhugað forsetaframboð
kappans.
Fyrr í mánuðinum hvatti annar
Úrúgvæi, forsetinn Nicolás Maduro, Maradona til að bjóða sig
fram til forseta FIFA.
Maradona hefur lengi talað gegn
fráfarandi forseta FIFA, Sepp
Blatter, sem tilkynnti að hann
myndi segja af sér örfáum dögum
eftir endurkjör hans. Afsögnin

FORSETAEFNI

Argentínska
knattspyrnugoðsögnin
Maradona
hyggst bjóða
sig fram til
forseta FIFA.
NORDICPHOTOS/
GETTY

kemur í kjölfar umfangsmikils
spillingarhneykslis sem skekur
samtökin þessa dagana.
Auk Maradona munu brasilíska
knattspyrnugoðsögnin Zico, sem
spilaði meðal annars með Flamengo og Udinese á sínum tíma,
og Musa Bility, formaður knatt-

spyrnusambands Líbíu, bjóða sig
fram til forseta.
Frambjóðendur þurfa stuðning
fimm mismunandi knattspyrnusamtaka til þess að eiga möguleika
á framboði.
Líklegt er að kosið verði í kring
um næstu áramót.
- þea
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Grunaður um að hafa veist að manni með hníf í Laugarneshverfinu í fyrra:

Ákærður fyrir tilraun til manndráps
LÖGREGLUMÁL Þrítugur karlmaður

hefur verið ákærður fyrir tilraun
til manndráps en til vara fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás.
Málið verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.
Manninum er gefið að sök að
hafa að morgni mánudagsins
29. september í fyrra veist að íbúa
í Laugarneshverfinu með hníf en
mennirnir eru kunningjar á svipuðum aldri.
Árásin átti sér stað í eða við anddyri kjallaraíbúðar fórnarlambs-

ins við Laugarnesveg í Reykjavík.
Er maðurinn sakaður um að hafa
veist að manninum með flökunarhnífi með 15 cm blaði, brugðið
hnífnum eða stungið í átt að hálsi
og vanga hans vinstra megin. Skar
hann manninn í kinnina og rak
svo hnífinn í vinstri lófa mannsins þegar hann reyndi að verja sig.
Hlaut maðurinn 15 cm skurð
sem náði frá eyra niður á höku
vinstra megin og 3 cm skurð í lófa
vinstri handar.
- ktd, vh

SKAR HANN Í KINNINA Árásin var
alvarleg en maðurinn sem ráðist var á
hlaut 15 cm langan skurð frá eyra og
niður á höku.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Þolinmæðin þrotin
og aðgerðir boðaðar
Vinnueftirlitið mun undantekningarlaust stöðva vinnu hjá þeim fiskvinnslufyrirtækjum þar sem öryggismál eru í ólestri. Tilmæli og aðgerðir hafa ekki dugað til
að fækka slysum. Slysum fjölgar í fiskvinnslu ólíkt öðrum atvinnugreinum.

GÖNGUM FRÁ
FJÁRMÖGNUN Á
STAÐNUM

Rnr. 281532
BMW 5 525xi
Nýskr. 09/08, ekinn 83 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.990.000

TILBOÐ

TILBOÐSVERÐ!

3.990 þús.
TILBOÐ

Rnr. 151317
Range Rover Sport HSE V8
Nýskr. 12/07, ekinn 86 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.480.000

TILBOÐ kr. 5.580 þús.
TILBOÐ

Rnr. 142456
MERCEDES-BENZ GLK 220
Nýskr. 08/12, ekinn 32 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.290.000

TILBOÐ kr. 5.580 þús.
TILBOÐ

Rnr. 142213

Rnr. 102414
MERCEDES-BENZ ML 320cdi
Nýskr. 01/08, ekinn 125 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.990.000

TILBOÐ kr. 4.390 þús.
TILBOÐ

BMW X5 XDrive30d
Nýskr. 04/12, ekinn 46 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 10.200.000

TILBOÐ kr. 9.440 þús.
TILBOÐ

Rnr. 142572

Rnr. 282360
MMC Pajero Instyle
Nýskr. 02/14, ekinn 20 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 8.990.000

TILBOÐ kr. 7.990 þús.

NISSAN Patrol SE
Nýskr. 11/09, ekinn 114 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.360.000

TILBOÐ kr. 3.590 þús.

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

www.facebook.com/bilaland.is

ÖRYGGISMÁL Vi n nueft i rl it ið
hyggst beita harðari aðgerðum
en til þessa til að bæta öryggismál starfsfólks í fiskvinnslu.
Teymi sérfræðinga stofnunarinnar mun heimsækja fiskvinnslufyrirtæki í sumar og
haust og verður húsunum lokað
undantekningarlaust ef öryggisbúnaður véla og tækja reynist
ekki í lagi.
Forsaga málsins er sú að
Vinnueftirlitið réðst í sérstakt
átak til eftirlits með öryggismálum fyrir tækja í fiskvinnslu
árið 2013. Þá sýndi slysaskráning
stöðuga fjölgun vinnuslysa um
langt árabil, ólíkt öðrum atvinnugreinum. Þrátt fyrir aðgerðir
fækkaði slysum ekki árið 2014.
Vinnueftirlitið ákvað í ársbyrjun að grípa til frekari aðgerða
og skoðaði teymi sérfræðinga
ítarlega fimm stór fiskvinnslufyrirtæki í öllum landshlutum.
Niðurstaðan var enn og aftur sú
að öryggisbúnaði véla og tækja
var allt of oft ábótavant. Hertar aðgerðir eru boðaðar og sérstöku eftirlitsátaki í sumar verður fylgt eftir með vinnustöðvun
reynist búnaður ekki í lagi. Hefur
forsvarsmönnum fyrirtækja
verið tilkynnt þetta bréfleiðis.
Kristinn Tómasson, yfirlæknir
hjá Vinnueftirlitinu, hefur enga
einhlíta skýringu á því af hverju
slysum fækkar ekki í fiskvinnslu
eins og annars staðar. Um sé að
ræða vel rekin fyrirtæki þar sem
gæðastjórnunarkerfi ættu að
vera til staðar svo ná megi góðum
árangri er varðar vinnuvernd rétt
eins og gæði þeirrar vöru sem frá
fyrirtækinu kemur.
„En þetta er ekki boðlegt.
Umhverfið er í raun þannig að
gera má hámarkskröfu um vinnuvernd. Við vonumst til, með því að
fylgja þessum málum fast eftir, að
þá fáist sameiginlegur skilningur
á því að mestur hagur í fiskvinnslu

Í VINNU Slysum í fiskvinnslu hefur fjölgað jafnt og þétt allt frá árinu 1991.
FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

Slysum fækkar ekki þrátt fyrir aðgerðir
● Vorið 2013 voru send bréf til u.þ.b. 200 fiskvinnslufyrirtækja með upp-

lýsingum um fjölgun vinnuslysa.
● Í framhaldinu heimsótti Vinnueftirlitið 109 fyrirtæki. Í þessum heim-

sóknum voru gefin 394 fyrirmæli um úrbætur.
● Þetta skilaði ekki þeim árangri sem vonast var eftir, vinnuslysum í fisk-

vinnslu fækkaði ekki árið 2014.
● Á slysaskrá Vinnueftirlitsins voru skráð fjórfalt fleiri slys árið 2012 en

árið 1991 eða 400 slasaðir á hverja 10.000 starfandi. Allt tímabilið frá
1991 til dagsins í dag sýnir stöðuga fjölgun.

fæst með því að vinnuvernd sé
númer eitt, og þannig verði arður
starfsfólks og eigenda mestur,“
segir Kristinn.
Kristinn telur að fyrst og síðast þurfi að verða hugarfarsbreyting sem hverfist um það takmark
að allir komi heilir heim. „Fyrir
okkur sem þjóð hlýtur það að vera
metnaðarmál að enginn slasist við
gerð úrvals matvæla. Það er mikilvægt, og í raun grundvallaratriði að
ná þessu inn sem metnaði í rekstri
fyrirtækjanna.“ svavar@frettabladid.is

En þetta
er ekki boðlegt. Umhverfið er í raun
þannig að gera
má hámarkskröfu um
vinnuvernd.
Kristinn Tómasson,
yfirlæknir hjá Vinnueftirlitinu.

Bráðalungnabólga af völdum kórónaveiru heldur áfram að breiðast út:

Sjúkdómurinn breiðist áfram út
HEILBRIGÐISMÁL Sóttvarnalækn-

ir vekur athygli á því að bráðalungnabólga af völdum kórónaveiru heldur áfram að breiðast út.
Sjúkdómurinn á uppruna sinn á
Arabíuskaga og frá upphafi hafa
greinst 1.341 tilfelli en af þeim
hafa 513 (38%) látist. Hvorki eru
til bóluefni né sértæk lyfjameðferð
við kórónaveirusýkingunni.
Langflest tilfelli hafa greinst í
Sádi-Arabíu eða 1.034. Sjúkdómurinn hefur greinst víða með skýrri
tengingu við Arabíuskagann en
hann hefur ekki náð að breiðast
frekar út í þeim löndum sem hann

hefur borist til nema að mjög takmörkuðu leyti.
Einkenni sjúkdómsins geta verið
misalvarleg. Sjúklingar sem leita
til sjúkrahúsa eru haldnir hita,
hrolli, hósta með uppgangi, öndunarerfiðleikum og vöðvaverkjum. Önnur einkenni geta verið
hálssærindi, kvef, svimi, uppköst,
niðurgangur og kviðverkir
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Sóttvarnastofnun
ESB (ECDC) mæla ekki með takmörkun á ferðalögum til landa þar
sem veikin hefur greinst.
- shá

Á GATWICK Ferðatakmarkanir hafa

ekki verið settar á vegna sjúkdómsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HLUTI AF BYGMA

SUMAR

TAX
FREE
af grillum, pallaolíu
og trjáplöntum

Trjáplöntur
og runnar
fyrir garðinn
og sumarhúsið

Tax free jafngildir 19,35% afslætti. Gildir 23.-28. júní meðan birgðir endast
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs. *Gildir ekki af Weber grillum, tilboðsvörum og „Lægsta
lága verði Húsasmiðjunnar“. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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Fundur EFTA í Liechtenstein:

Sat á ráðherrafundi EFTA
UTANRÍKISMÁL Gunnar

Bragi
Sveinsson utanríkisráðherra
sat í gær ráðherrafund EFTA
í Liechten stein. Ráðherrarnir
ræddu meðal annars um hvernig
mætti þróa frekar viðskiptasamráð EFTA við Bandaríkin með
hliðsjón af fríverslunarviðræðum
Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Þá lýstu ráðherrarnir
yfir ánægju með ákvörðun EFTA
og Kanada um að kanna forsendur endurskoðunar á fríverslunarsamningi ríkjanna frá 2008. - ngy
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Hundaræktarfélag Íslands skorar á kínversk yfirvöld að banna árlega hundakjötshátíð í Kína:

Tíu þúsund hundum slátrað og kjötið étið
Þeir eru
lamdir, soðnir
og fláðir
lifandi og
þetta fordæmum við.

KÍNA Hundaræktarfélag Íslands,

HRFÍ, fordæmir árlega hundakjötshátíð sem hófst í bænum
Yulin í Kína á sunnudag.
„Á þessari hátíð er viðhöfð meðferð á dýrum sem eru klár brot á
dýraverndarlögum,“ segir Herdís
Hallmarsdóttir, formaður HRFÍ.
Umsjónarmenn hátíðarinnar
segja hátíðina haldna samkvæmt
kínverskum hefðum.
Herdís segir ljóst að ekki sé
hægt að fordæma hundakjötsát í
sjálfu sér vegna menningarlegs

Herdís Hallmarsdóttir, formaður HRFÍ

mismunar, en segir HRFÍ augljóslega ekki lýsa yfir velþóknun
á því.

„Við fordæmum meðferðina
sem þarna er viðhöfð. Þess vegna
sendum við mótmæli til kínverska
sendiráðsins þar sem við hvöttum kínversk yfirvöld til að banna
hátíðina,“ segir Herdís.
„Þeir eru lamdir, soðnir og fláðir lifandi og þetta fordæmum við.
Þetta er ekkert annað en hreinasta dýraníð,“ bætir hún við.
Um tíu þúsund hundum hefur
verið slátrað fyrir hátíðina og er
stór hluti hundanna stolin gæludýr.
- þea

DEILUR Dýraverndunarsinnar hafa
gagnrýnt kínverska hundakjötshátíð
mikið.
NORDICPHOTOS/GETTY

Flóttafólkið yrði innikróað
Utanríkisráðherrar ESB samþykktu í gær að ráðist verði í hernaðaraðgerðir gegn smyglurum, sem sent hafa
flóttafólk yfir Miðjarðarhafið á mistraustum fleytum. Fara á inn í landhelgi Líbíu og jafnvel í landhernað þar.
BELGÍA Evrópusambandið ætlar

MENNTUN Ísland skoðað í samanburði

við önnur Evrópuríki.

Minnstur munur á Íslandi:

Menntun hefur
lítil áhrif á laun
HAGSTOFAN Munur ráðstöfunar-

tekna eftir menntun var minnstur á Íslandi samanborið við
önnur Evrópuríki árið 2013. Þeir
sem höfðu eingöngu lokið grunnmentun voru með 86,3% af ráðstöfunartekjum þeirra sem lokið
höfðu háskólamenntun. Þetta
kemur fram á vef Hagstofunnar.
Næst á eftir Íslandi var Svíþjóð, svo Noregur og þá Holland.
Við samanburð milli landa á
þeim sem eingöngu höfðu lokið
grunnmenntun var miðgildi ráðstöfunartekna á Íslandi árið 2013
það fjórða hæsta í Evrópu. Séu
tekjur háskólamenntaðra hins
vegar skoðaðar er Ísland í 15.
sæti.
- ngy

Efnistaka samþykkt:

Efnistaka samþykkt í Hörgá
NÁTTÚRA Skipulagsstofnun

hefur samþykkt efnistöku úr
Hörgá í Eyjafirði næstu tvo áratugina upp á allt að 795 þúsund
rúmmetra af sandi og möl.
Framkvæmdin felst í efnistöku á átta svæðum í ánni og
hliðarám hennar.
Að mati Skipulagsstofnunar gæti fyrirhuguð efnistaka breytt landslagi og eyðilagt svæði til hrygningar og
fæðuöflunar eða laskað þau
svæði á einhvern hátt. Stofnunin telur óvissu ríkja um áhrif
efnistökunnar á lífríki árinnar. Skipulagsstofnun telur að
nauðsynlegt sé að ráðfæra sig
við fiskifræðinga um tilhögun
verksins.
- sa

að senda herlið til þess að ráðast
gegn smyglurum, sem í æ stærri
stíl hafa reynt að koma flóttafólki með ólöglegum hætti yfir
Miðjarðarhaf til aðildarríkja
sambandsins.
Til að byrja með er ætlunin að
leita uppi og eyðileggja báta og
skip, sem notuð eru til þess að
smygla fólki yfir hafið. Megináherslan verður lögð á hafsvæði
í sunnanverðu Miðjarðarhafi,
einkum út af ströndum Líbíu.
Farið verður inn fyrir tólf
mílna landhelgi Líbíu og flóttafólkið sent aftur í land. Þá er
hugmyndin að senda hersveitir
inn í Líbíu til að ráðast þar gegn
smyglurum.
„Með þessum aðgerðum erum
við að ráðast gegn viðskiptahugmynd þeirra, sem hagnast á
eymd förufólks,“ sagði Federica
Mogherini, utanríkismálafulltrúi
Evrópusambandsins.
Með þessu gefur Evrópusambandið samt þeim flóttamönnum,
sem þegar eru komnir til Líbíu
eða eru á leiðinni þangað, ekki
minnsta gaum. Talið er að vígasveitirnar, sem hafa stór svæði í
Líbíu á sínu valdi, rukki smyglarana um stórfé fyrir að veita
flóttafólkinu húsaskjól og lágmarksöryggi meðan það bíður
eftir fari yfir Miðjarðarhafið.
Mogherini segir aðgerðirnar
þó verða víðtækari og meðal annars verði leitað eftir samvinnu
við stjórnvöld og stofnanir í Afríku: „Við í Evrópusambandinu
erum staðráðin í að leggja okkar
af mörkum til að bjarga mannslífum, rekja upp net þeirra sem
smygla fólki og ráðast að meginrót fólksflutninganna.“
Enn er ekki búið að semja við
stjórnvöld í Líbíu um leyfi til að
fara inn í landhelgina, hvað þá
heimild til að stunda þar landhernað. Sameinuðu þjóðirnar
hafa sömuleiðis verið tregar til
að heimila aðgerðirnar, en Evrópusambandið hefur reynt að fá
stuðning úr þeirri átt.
Einkum strandar þar á áhyggjum Sameinuðu þjóðanna af því að
ekki sé verið að ráðast að rótum
vandans heldur skilja flóttafólkið eftir innilokað í afar erfiðum
aðstæðum.
Það sem af er þessu ári hafa
meira en 100 þúsund flóttamenn farið yfir Miðjarðarhaf til

FLÓTTAMANNABÁTUR Í VANDA Líbíska strandgæslan bjargaði í vetur 108 manns af þessum gúmmíbáti, sem var að sökkva

skammt undan landi.

NORDICPHOTOS/AFP

RÁÐIST GEGN SMYGLURUM
Evrópusambandið hyggst reyna að hindra smygl á fólki yfir
Miðjarðarhaf með hernaðaraðgerðum
Flóttafólk, sem farið hefur y
yfir Miðjarðarhafið
j
þ
það sem af er árinu: 103.011 ((til 8. jjúní))
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Með þessum aðgerðum erum við að ráðast
gegn viðskiptahugmynd
þeirra, sem hagnast á
eymd förufólks.
Federica Mogherini, utanríkismálafulltrúi Evrópusambandsins.

aðildarríkja Evrópusambandsins
í von um hæli þar. Flestir þeirra
hafa farið til Ítalíu og Grikklands. Um það bil tvö þúsund hafa
drukknað í hafi á leiðinni yfir.
Flóttafólkið kemur flest frá
Sýrlandi. Alls hafa um tólf milljónir Sýrlendinga hrakist að heiman frá sér eftir að borgarastyrjöldin þar í landi hófst fyrir meira
en fjórum árum. Fjórum milljónum þeirra hefur tekist að flýja
úr landi, en fæstir hafa komist
lengra en til nágrannaríkjanna.
Einungis litlu broti hefur tekist
að komast alla leið til Evrópu.
Nýverið sendu Sameinuðu þjóðirnar frá sér skýrslu þar sem
segir að frá lokum seinni heimsstyrjaldar hafi aldrei verið fleiri
flóttamenn í heiminum. Þeir eru
nú nærri 60 milljónir og hefur
fjölgað um átta milljónir frá síðasta ári.
gudsteinn@frettabladid.is
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Bæjarráðið í Eyjum er óþolinmótt eftir úrbótum í ferjumálum og vill huga að flugsamgöngum á milli lands og eyja á meðan:

Vilja stórefla flugsamgöngur til Vestmannaeyja
SAMGÖNGUR „Það tekur að minnsta

kosti tvö ár að smíða svona skip og
við þurfum að bregðast við ástandinu þangað til,“ segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri Vestmannaeyja.
Bæjarráð Vestmannaeyja hyggst
koma á fót stýrihóp um hvernig
efla megi flugsamgöngur til Vestmannaeyja þar til nýr Herjólfur verður tekinn í notkun. Ríkisstjórnin hefur þegar samþykkt að
fara í útboð á nýrri ferju og Vegagerðinni hefur verið falið að annast
útboðið. Elliði bendir á að frá því

að Landeyjahöfn var tekin í notkun
árið 2010 hafi Herjólfur ekki getað
siglt inn í höfnina stóran hluta ársins. Samhliða byggingu Landeyjahafnar hafi átt að smíða nýja ferju
sem ætti auðveldara með að sigla
inni í höfnina.
„Þegar ákvörðunin var tekin
um að byggja Landeyjahöfn þá
var farið í umtalsverðar fjárfestingar út á þessa samgönguleið.
Síðan hættir ríkið við helminginn
af framkvæmdinni, það byggði
bara höfn en ekki nýtt skip. Eftir

þá ákvörðun ríkisins hafa þessar fjárfestingar
staðið ónýttar í
átta til níu mánuði á ári. Þetta er
ákvörðun sem við
verðum að bregðELLIÐI VIGNISSON ast við. Þar til
nýtt skip kemur
verður það varla gert nema með
flugsamgöngum,“ segir Elliði.
Frá því að Landeyjahöfn var
tekin í notkun hefur áætlunarflug

milli Vestmannaeyja og Bakka
lagst af. Elliði segir það stýrihópsins að skoða hvort hægt sé
að endurvekja áætlunarflug milli
Vestmannaeyja og Bakka eða efla
flug milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja frekar.
Stýrihópurinn á að skila bæjarráði tillögum fyrir 11. ágúst næstkomandi.
ingvar@frettabladid.is
VESTMANNAEYJAR Bæjarráð vill efla

flugsamgöngur milli lands og Eyja.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

35 ár frá kjöri Vigdísar:

Gróðursetja í
tilefni afmælis
MANNLÍF Skógræktarfélög og
sveitarfélög um land allt, í samstarfi við Skógræktarfélag
Íslands og Samband íslenskra
sveitarfélaga meðal annarra,
ætla að halda upp á að þrjátíu og
fimm ár eru liðin frá forsetakjöri
Vigdísar Finnbogadóttur með því
að gróðursetja birkitré víðs vegar
um landið.
Þrjú tré verða gróðursett á
hverjum stað að fordæmi Vigdísar sjálfrar. Snemma í forsetatíð
sinni hóf hún að gróðursetja þrjú
tré á hverjum stað sem hún heimsótti. Eitt fyrir stúlkur, eitt fyrir
drengi og eitt fyrir komandi kynslóðir.
- þea
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Bar vitni fyrir dómi í málinu:

Handtekinn í
Stokkseyrarmáli
,ĂŶĚƊĞǇƚĂƌŝ

LÖGREGLUMÁL Maður sem hand-

tekinn var í Stokkseyrarmálinu
svokallaða hefur höfðað mál gegn
ríkinu fyrir ólögmæta handtöku.
Maðurinn var upphaflega
handtekinn ásamt fleiri mönnum,
grunaður um grófa líkamsárás
og frelsissviptingu. Hann var að
endingu ekki ákærður í málinu
heldur einungis kallaður til sem
vitni.
Stokkseyrarmálið vakti athygli
þegar það kom upp fyrir að vera
einstaklega hrottalegt.
- snæ
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ENGIN STARFSÁÆTLUN Til umræðu
voru störf þingsins að undanförnu en
þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa
gagnrýnt harðlega að ekki liggi fyrir
starfsáætlun fyrir sumarþing Alþingis.
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Konur klári
störf þingsins
STJÓRNMÁL Lilja Rafney Magnús-

dóttir, þingmaður Vinstri
grænna, stakk upp á því á Alþingi
í gær að konur myndu klára störf
þingsins á sumarþinginu. Lilju
þótti ljóst að þeir karlmenn sem
eru í forsvari fyrir ríkisstjórnina
væru ekki starfi sínu vaxnir og
því, í ljósi hátíðarhalda 19. júní,
gæti það orðið lausn að konur
tækju við stjórnartaumunum út
sumarþingið.
Tillagan er ekki ný af nálinni
en Ragnheiður Ríkharðsdóttir,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, stakk upp á því fyrir stuttu
að konur myndu taka alfarið við
störfum á Alþingi í tvö ár í tilefni
af hundrað ára afmæli kosningaréttar kvenna.
- nej, vh
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Talaði fyrir kvennaþingi:
,ƌĂĝƐƵĝƵŬĂŶŶĂ
dt<ϴϲϭϭ
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SKOÐUN
Ríkisstjórninni tekst ekki að bæta við fylgið:

Raunveruleikarof

Þ

að er oftar en ekki góð lexía í absúrdisma að hlýða
á stjórnmálamenn útskýra lélegt fylgi sitt og flokka
sinna. Þannig eru allir sigurvegarar á kosninganótt,
jafnvel sá formaður sem hefur beðið algjört skipbrot
með flokk sinn er borginmannlegur og tekst að finna
einhverja leið til að útskýra af hverju þetta sé í raun besta
mögulega niðurstaðan, eða í það minnsta varnarsigur. Hvort
sem það er gott fylgi hjá örvhentum túbuleikurum í Grafarvogi,
eða að tekist hafi að koma í veg fyrir að flokkur þurrkist út;
alltaf er einhver leið fundin til að fegra stöðuna.
Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar hefur nú
setið í tvö ár. Kjörtímabilið er
hálfnað og því á stjórnin tvö
ár eftir á valdastóli, gangi allt
Kolbeinn
eftir. Og ekki verður af ríkisÓttarsson Proppé
stjórninni skafið að hún hefur
komið ýmsum stefnumálum
kolbeinn@frettabladid.is
sínum í framkvæmd. Hún
lækkaði auðlegðarskatt, lækkaði skatta á útgerð, hefur boðað
einföldun á skattkerfinu með lægri skattprósentu á marga og
boðar tollalækkanir. Þá hefur hún staðið fyrir einhverri mestu
eignatilfærslu íslenskrar stjórnmálasögu með því að færa
þeim sem keyptu sér íbúðarhúsnæði á ákveðnu árabili umtalsverða fjármuni, óháð þörf þeirra. Á dögunum var síðan kynnt
áætlun um afnám hafta, en þau mál skipta gríðarlegu máli fyrir
þjóðarbúið.
Alls hlutu Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur 51,1 prósent
atkvæða í kosningunum árið 2013 og stjórnarflokkarnir hafa
hvor um sig 19 þingmenn, eða samanlagt 38 af þeim 63 sem
á þingi sitja. Hún hefur því verið í kjöraðstöðu til að breyta
samfélaginu eftir eigin höfði.
Fréttablaðið birtir í dag niðurstöður skoðanakönnunar sem
sýna að aðeins 37 prósent kjósenda styðja ríkisstjórnina. Það er
nánast sama hlutfall og í síðustu könnun blaðsins sem gerð var
í nóvember. Tæplega tveir af hverjum þremur aðspurðum eru
andvígir ríkisstjórninni. Og staðan er enn verri, frá bæjardyrum stjórnarflokkanna séð, ef aðeins er horft til kvenna. Fjórðungur kvenna styður ríkisstjórnina. Í hópi fjögurra kvenna geta
ráðherrar vonast til þess að ein kona styðji ríkisstjórnina.
Þetta er grafalvarleg staða sem ráðherrar þurfa að taka
alvarlega. Það er ekki hægt að henda á borð einhverjum frösum
um að fylgið muni nú aukast, allt sé nú á uppleið og aðeins
tímaspursmál hvenær staðan batni. Hvað þá að það sé hægt
að grípa til jafn ófyrirleitinna skýringa og forsætisráðherra
gerði þegar hann talaði um rof á milli skynjunar og raunveruleika hjá þjóðinni. Sigmundur Davíð gerði reyndar rétt í því að
taka skoðanakannanir alvarlegar en hann gerir, en þær sýna að
aðeins tæplega 9 prósent aðspurðra styðja Framsóknarflokkinn.
Ríkisstjórn sem er á þessum tímamótum, hálfnuð með kjörtímabilið og með þennan þingstyrk á bak við sig hlýtur að
spyrja sig hvernig á því standi að fylgið sé ekki meira en raun
ber vitni. Það er ekki endalaust hægt að vísa ábyrgð á fylgisleysinu yfir á þá sem sækja á fylgið til. Ef einhver hefur ekki
áhuga á því sem þú hefur upp á að bjóða er það ekki viðkomandi
að kenna. Þú þarft þá kannski að fara að velta því fyrir þér
hvort þú sért með það rétta á boðstólum.
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Svart á hvítu
Hagstofan greindi frá því í gær að
árið 2013 hefði munur ráðstöfunartekna eftir menntun verið minnstur
hér á landi samanborið við önnur
Evrópuríki. Þeir sem eingöngu höfðu
lokið grunnmenntun
voru með 86,3 prósent
af ráðstöfunartekjum
þeirra sem lokið höfðu
háskólamenntun. Ætla
mætti að þessar niðurstöður Hagstofunnar verði
til þess að auka skilning
á kröfum Þórunnar
Sveinbjarnardóttur
og félaga hennar
hjá BHM um að
menntun verði
metin til launa.

Frítt verðmat og framúrskarandi
þjónusta í þína þágu.

Sölufulltrúi.

696
1122
kristjan@fastlind.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali.

510
7900
www.fastlind.is
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Á góðri leið
Meira af fréttum frá Hagstofunni, því
samkvæmt fréttum þaðan hækkaði
kaupmáttur launa um 0,2 prósent
í maí. Hefur kaupmátturinn þá
aukist um 3,6 prósent á tólf mánaða
tímabili. Á sama tíma berast fréttir
af því að félagsmenn stéttarfélaga
á almenna vinnumarkaðnum hafi
samþykkt nýgerða kjarasamninga
með nokkuð sannfærandi meirihluta.
Það er vel og nú er að
vona að samningar
verði ekki
til þess
að kynda
undir
verðbólgunni.

Minni hagsmunir fyrir meiri
Enn á ný berast fréttir af óþoli
Bandaríkjamanna gagnvart hvalveiðum Íslendinga. Í gær var greint frá
því að 20 dýra- og umhverfisverndarsamtök skoruðu á Barack Obama,
forseta Bandaríkjanna, að beita
Ísland refsiaðgerðum vegna
þeirra. Útflytjendur kvarta
yfir því að hvalveiðar hafi
áhrif á orðspor íslenskrar
framleiðslu erlendis.
Vissulega er Íslendinga að
ákveða hvernig þeir nýta
sína nytjastofna. En
getur verið að með
hvalveiðum séum við
að fórna minni hagsmunum fyrir meiri?
jonhakon@frettabladid.is

HALLDÓR

Hvers vegna stefndi BHM ríkinu?
KJARAMÁL

Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?

Kristján Þ. Hauksson

23. júní 2015 ÞRIÐJUDAGUR

FRÁ DEGI
TIL DAGS

Þórunn Sveinbjarnardóttir
formaður BHM

BHM hefur höfðað mál á hendur íslenska
ríkinu vegna laga nr. 31/2015 sem
afgreidd voru á Alþingi 13. júní sl. Beiðni
um flýtimeðferð fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur var samþykkt og málflutningur verður fyrir dómnum 3. júlí nk.
Það gerist ekki á hverjum degi að stéttarfélög neyðist til að stefna ríkinu – sem
í þessu tilviki er vinnuveitandi – fyrir
dómstóla en ólög þau er Alþingi setti til
að banna verkfallsaðgerðir félaga innan
BHM gerðu það óhjákvæmilegt.
Að mati BHM felur lagasetningin í
sér ólögmætt inngrip í starfsemi BHM
sem frjálsra og löglegra félagasamtaka.
Lögin brjóti gegn 74. gr. Stjórnarskrárinnar og 11. gr. Mannréttindasáttmála
Evrópu. Þá brjóti þau einnig gegn samþykktum ILO og Félagsmálasáttmála
Evrópu.
Lagasetningin er að mati BHM reist á
ómálefnalegum sjónarmiðum og að engu
hafandi. Þar má fyrst benda á að inn í
lögin eru skrifaðar forsendur niðurstöðu
væntanlegs gerðardóms og þess vandlega gætt að ekki sé hægt að miða við
kjarasamninga sem nýlega hafa verið
gerðir við aðrar sambærilegar háskólamenntaðar stéttir, t.d. lækna og framhaldsskólakennara.
BHM telur að því fari fjarri að verk-

➜ Lögin eru lítið annað en gróf

aðför að samnings- og verkfallsrétti háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna innan BHM.

fallsaðgerðir félaga innan vébanda þess
hafi stofnað öryggi í hættu. Undanþágunefndir afgreiddu mörg hundruð beiðnir á meðan á verkfallsaðgerðum stóð,
gagngert í því augnamiði að koma í veg
fyrir að neyðarástand skapaðist. Ekki
verður því séð að fullnægjandi rök hafi
verið færð fyrir því að verkfallsaðgerðir félaga innan BHM hafi stefnt þessari
þjónustu í hættu.
Lögin eru lítið annað en gróf aðför
að samnings- og verkfallsrétti háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna innan
BHM. Og enn skal minnt á það að ríkisvaldið gerði ekkert til þess að afstýra
verkfallsaðgerðum, né heldur gerði það
tilraun til þess að mæta kröfum BHM á
meðan 10 vikna langt verkfall stóð yfir.
Það undirstrikar þær sýndarviðræður sem í gangi voru. Ríkið ber algjöra
ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin.
Það hefur skilað auðu sem vinnuveitandi
þúsunda félagsmanna BHM.
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Kviknakin spíran
á Bakkaveginum
ureyri að útsirkla sér
Ungum var mér innrætt SAMFÉLAG
spíru úr bunka vestur í
að bera virðingu fyrir
Önundarfirði. Þar eru
þjóðfánanum og þjóðfisktrönur sem þurrksöngnum umfram önnur
aðir eru á þorskhausar.
tákn íslenska lýðveldisValdi mér þráðbeina
ins. Þegar pabbi kom í
spíru og ók með hana á
húsið á Njálsgötunni árið
kerrunni gegnum jarð1944 var eitt fyrsta verk
göngin til Skutulsfjarðhans að koma upp flaggar. Skóf af henni næfrstöng sem sett var niður Finnbogi
ana og málaði og setti
í garðholunni innan við
Hermannsson
hana síðan stoltur upp á
húsið. Þetta var stöng
rithöfundur í
garðhorninu í far hinnar
úr galvaníseruðu járnHnífsdal
fornu stangar. Gat notað
röri sem rekin var ofan í
af henni hnúðinn mjög slitinn
aðra járnstöng víðari sem sökkt
úr eik.
var ofan í grassvörðinn. HnúðJafnan hefur verið flaggað
urinn á stönginni var af tré,
hér á Bakkavegi 11 á tilsettum
líklega renndur inni á bæjarflaggdögum nema á föstudaginn
verkstæði þar sem pabbi vann á
langa en sú hefð lagðist af eftir
þeim tíma.
allar hálfustengurnar snjóflóðaAugljóst þótti að afi sem var
árið 1995. Þá var flaggað nóg í
gamall skipstjóri sæi um að
hálfastöng.
flagga enda vanur að hagræða
seglum frá því á skútuöldinni
Mælirinn fullur
og hafði líka alltaf tiltæk segl á
Eftir að herliðið hvarf úr landi
meðan hann var með flutningaárið 2006 og amerískur fáni af
bátinn Skaftfelling fyrir viðMiðnesheiði flaggaði ég með
sjárverðri strönd Suðurlands.
miklu stærri ánægju þann 17.
Við bræðurnir horfðum andjúní.
aktugir á afa okkar draga upp
Þar til nú 17. júní árið 2015, að
íslenska fánann og fíra honum
ég flaggaði alls ekki. Spíran frá
svo niður að kvöldi eins og afi
honum Guðna Einarssyni stóð
orðaði þetta. Í þessu fólst þögul
bara þarna kviknakin og þráðinnræting.
bein á garðshorninu. Hér hafði
Svo var það þjóðsöngurinn.
eitthvað bilað með þá þöglu innDagskrá Ríkisútvarpsins lauk
rætingu afa míns frá því fyrir
jafnan með því að spilaður var
70 árum.
þjóðsöngurinn Ó guð vors lands.
Kvöldið áður var KastljósþáttAlls ekki mátti slökkva á þjóður í sjónvarpinu þar sem fram
söngnum eftir að hann byrjaði
kom að sjúklingar af landsað hljóma, slíkt jafnaðist á við
byggðinni væru afgangsstærð á
guðlast og gat haft afleiðingar.
sjúkrahóteli Landspítalans. Þar
Þjóðsöngurinn kom úr frístandræður ríkjum íhaldsstúlka sem
andi hátalara sem stóð aftan
áður var bæjarstjóri í Garðabæ.
við viðtækið og hvort tveggja
Apparat sem heitir Sjúkratryggmeð merkinu Philips. Nú er
ingar Íslands hafði á sínum
þjóðsöngurinn bara spilaður á
tíma gert samninga við félagið
sunnudagskvöldum og tyllidögSinnum um slíkt fyrirkomulag.
um og það má alls ekki slökkva
Forstjóri sjúkratrygginganna
í miðjum klíðum!
og flokksbróðir forstjórans
Þegar ég flutti í Hnífsdal
sat fyrir svörum af fullkomnfyrir tæplega 40 árum var þar
um hroka embættismanns sem
uppi flaggstöng sem brotnaði í
maður hélt að heyrði til löngu
Gjögraveðri og það um sumarliðinnar fortíðar.
tímann. Fékk undirritaður þá
Þetta eitt sér hafði ekki þau
leyfi Guðna Einarssonar á Suð-

Garðtól á góðu verði
GÆÐASKÓFLUR

➜ Forsætisráðherrann ﬂutti
endemis þulu þarna á vellinum sem hefði sómt sér vel
í Norður-Kóreu.

2.190,1.690,-

Verð frá

1.790,-

2.190,-

1.690,áhrif að spíran stóð nakin á
Bakkaveginum 17. júní. Eitthvað innra með manni sagði:
Ekki meir. Þarna varð mælirinn fullur og efni í aðra hugleiðingu. Ég sagði mig ekki úr
lögum við lýðveldið Ísland. Sá
svo í sjónvarpinu um kvöldið
viðtöl við öskureið gamalmenni
á Austurvelli og horfði á sjálfan
mig í þeim. Velmegandi borgari kallaði þetta fólk svo skríl á
Stöð 2.
Forsætisráðherrann flutti
endemis þulu þarna á vellinum
sem hefði sómt sér vel í Norður-Kóreu. Þarna stóð hann yfir
höfuðsvörðum íslenska heilbrigðiskerfisins og vitnaði í
útlenda hamingjuskala, og boðaði vatnaskil með afnámi hafta.
Þá yrði nú hægt að bæta kjörin,
ekki síst þeirra sem minnst
hafa. Ekki furða þótt þeir sem
„minnst hafa“ hafi hrokkið við
undir lestrinum. Vill nefnilega
til að ræður forsætisráðherra
valda alla jafna ekki ólæsi og
mánaðarlegar útskriftir Tryggingastofnunar til aldraðra og
öryrkja segja alla söguna. Þar
bólar ekki á eyrishækkun misserum saman þótt verðlag hafi
sína hentisemi.
Ég segi mig ekki úr lögum við
lýðveldið Ísland sem ég fæddist til árið 1945. Þeir sem fara
með umboð þess, þjóðfána og
þjóðsöng, úthýsa mér og mínum
líkum á degi hverjum. Kómedían á Austurvelli verður æ farsakenndari með hverju árinu og
þjóðfáninn þar og þjóðsöngur
sem níðstöng ein gagnvart allri
alþýðu manna.
Á meðan svo árar verður spíran á Bakkavegi 11 í Hnífsdal
kviknakin 17. júní.

Um aldraða fólkið á Íslandi
Við viljum bera ábyrgð á KJÖR
ur skerti greiðslur til, en
lífi okkar og lifa góðu lífi ALDRAÐRA
hlífði þeim tekjulægri.
til gamals aldurs. MarkNú snúa allar gjörðir á
mið stjórnmálamanna
hinn veginn, þeir sem búa
hvers tíma er að skapa
við góð kjör fá hækkanir
okkur möguleika til þess.
t.d. með lækkuðum skatti,
Ríkisstjórnin á Íslandi,
og felldir niður skattar á
núna í tvö ár, byrjaði strax
mestu auðmennina, þá
að skerða lífskjör þeirra
sem mesta hafa greiðslulaunalægstu í þjóðfélaggetuna. (ameríska aðferðinu, með hækkun matar- Jón Aðalsteinn
in).
skatts, en jók greiðslur til Hermannsson
Hækkanir til lífeyriseftirlaunaþega sem höfðu eldri borgari
þega með lægstu tekjurnhærri tekjur en 200 þús.
ar hafa komið tvisvar, 1.
á mánuði, þeirra launahæstu,
ágúst 2014 kr. 3.665 og 15. janúum allt að 90 þús. á mánuði, eitt
ar 2015 um 5 þús. kr. Afar rausnfyrsta verk félagsmálaráðherra
arlegt hjá félagsmálaráðherra
(kostaði þrjá milljarða það árið).
Framsóknarflokksins. Hvað er til
En þeir eftirlaunaþegar er höfðu
ráða? Landssamband eldri borglægri tekjur en 200 þús. fengu
ara lýsti yfir ánægju sinni með
hækkanir til eftirlaunaþega frá
ekki neitt.
Verið var að skila til baka lækkTR. En lét þess að engu getið að
un þessara sömu lífeyrisþega sem
þeir sem höfðu lægri tekjur en
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardótt200 þús. fengu nær engar hækk-
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Malarhrífa

1.590,-

1.890,-

HAKAR - MIKIÐ ÚRVAL
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30cm breiður
30

795,79
Buf PGH316

1.890,-
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MIKIÐ ÚRVAL AF

RISAPOTTUM

Leirpottur ø35cm H33 cm LISO leirpottur ø30cm H30 cm

1.495

1.995

Plastpottur

6.495

CUBO Leirpottur 30x30 cm

2.495

➜ Sjáið þið fyrir ykkur

möguleikana, sem við höfum til að lifa mannsæmandi
líﬁ á launum sem eru lægri
en 200 þús. kr. á mánuði?

anir 2014. Hvað gerist á þessu ári,
2015?
Hvað gerir Landssambandið? Sjáið þið fyrir ykkur möguleikana, sem við höfum til að lifa
mannsæmandi lífi á launum sem
eru lægri en 200 þús. kr. á mánuði? Er íslenska þjóðin svona
fátæk? Reyndar er talað um 50
þús. manns sem lifi á um 180 þús.
kr. á mánuði.
Hvort sem fólkið býr í eigin
íbúð eða ekki þá eru möguleikarnir engir til lífsgæða, sem þykja
sjálfsögð meðal siðaðra þjóða.

Leca blómapottamöl 10 l.

990

Gróðurmold 20 l

Gróðurmold 40 l

490

890

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
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Sæstrengur þyrfti
ekki að kalla á stórfelldar virkjanir

Orkuþörf sæstrengs
Landsvirkjun gerir ráð fyrir að
sæstrengur þyrfti um 5,0 TWst af
raforku árlega. Í vatnsríkum árum
gæti útflutningur verið meiri og
í þurrum og köldum árum minni.
Til samanburðar er orkugeta Kárahnjúkavirkjunar 5,0 TWst og Hellisheiðarvirkjunar 2,5 TWst.
70% orkuöflunar óhefðbundin
Sérkenni sæstrengs fyrir Ísland
er að hann veitir aðgang að nýjum,
stórum og sveigjanlegum markaði fyrir útflutning á rafmagni sem
þegar er til, en er nú læst inni vegna
einangrunar íslenska markaðarins. Með bættri nýtingu kerfisins,
án nýrra virkjana, væri hægt að fá
um 2,0 TWst, eða 40% af orkuþörf
sæstrengs. Vindorka og smærri
virkjunarkostir gætu gefið um 1,5
TWst eða 30%. Nýjar jarðvarma- og
vatnsaflsvirkjanir úr nýtingarflokki
rammaáætlunar gætu gefið um 1,5
TWst eða 30%. Því má segja að um
70% orkuöflunar væru óhefðbundin
fyrir núverandi kerfi en 30% hefðbundin orkuöflun með nýjum jarðvarma- og vatnsaflsvirkjunum.
Bætt nýting
Til að tryggja orkuöryggi á Íslandi
miðast hönnun raforkukerfisins við að
hægt sé að tryggja orkuafhendingu í
þurrum og köldum árum. Af þessum
sökum renna að jafnaði um 10% af
vatni ónotuð framhjá virkjunum til
sjávar í fullseldu kerfi og fer framhjárennsli vaxandi með aukinni hlýnun
jarðar. Að auki taka viðskiptavinir
Landsvirkjunar ekki alla orku sem
Landsvirkjun hefur skuldbundið sig

=C?Ì=AÏ;6G
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Vindorka
og smærri
jarðvarma- og
vatnsaflsvirkjanir

Hefðbundnir
orkukostir
– vatnsafl,
jarðvarmi

til að afhenda og er magnið breytilegt
eftir árum, en skilar sér í um 2-3%
auknu framhjárennsli. Sömuleiðis er
almennt til einhver óseld orka í kerfinu frá nýbyggðum virkjunum sem
eftir á að semja um sölu á. Sæstrengur opnar því möguleika á að bæta
verulega nýtingu íslenska raforkukerfisins. Rúmlega helmingur af 2,0
TWst er þegar í hendi, eða jafngildi
rúmlega einnar Blönduvirkjunar. Með
því að stækka núverandi vatnsaflsvirkjanir til að tryggja sveigjanlega
afhendingu um sæstreng má nýta
vatn sem rennur framhjá virkjunum.
Að auki yrði nýting vatns í framtíðarvatnsaflsvirkjunum betri.
Vindur og smærri virkjanir
Vegna þess hve raforkuverð fyrir
endurnýjanlega orku er hátt í Bretlandi myndi sæstrengur gera Íslendingum kleift að nýta dýrari orkukosti
en við gerum í dag. Þetta eru orkukostir eins og vindorka og smærri
og dýrari virkjunarkostir í bæði
jarðvarma og vatnsafli. Vindorka
getur þar spilað stórt hlutverk, en
einnig er líklegt að framþróun verði
í smærri vatnsaflsvirkjunum, nýtingu jarðvarma við lægra hitastig
og borun niður á meira dýpi í háhitakerfum. Með sæstreng og stækkunum á núverandi vatnsaflsvirkjunum
er tækifæri til að hefja kröftugri nýtingu á vindorku en ella.
Ekki tímabært að taka ákvörðun
Margt bendir til þess að um arðsamt
verkefni geti verið að ræða sem
muni auka orkuöryggi á Íslandi og
gera okkur kleift að nýta betur auðlindir okkar. Hins vegar eru margir
óvissuþættir til staðar og ekki hægt
á þessari stundu að taka ákvörðun
um hvort eða hvenær sæstrengur
verði lagður frá Íslandi. Landsvirkjun hefur lagt til að á næstu 2-3 árum
verði gerð ítarleg greining á kostum
og göllum þess að tengja Ísland við
raforkukerfi Evrópu.
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Í
u m r æ ð u m ORKUMÁL
um raforkusæstreng til Bretlands hefur því
verið haldið fram
að til að sjá slíkum streng fyrir
raforku þyrfti að
fara í umfangsmiklar virkjana- Óli Grétar Blöndal
framkvæmdir og Sveinsson
reisa jafnvel sem framkvæmdastjóri
nemur 1-2 Kára- þróunarsviðs Landshnjúkavirkjunum. virkjunar
Sannleikurinn er
hins vegar sá, að slíkar virkjanaframkvæmdir væru ekki nauðsynlegar, samkvæmt sviðsmynd Landsvirkjunar á orkuöflun fyrir 1.000
MW sæstreng, sem farið verður yfir
í þessari grein. Í þessu samhengi er
einnig nærtækt að líta til reynslu
frænda okkar Norðmanna, sem
nýlega hafa lagt sæstrengi til Hollands og Danmerkur og eru með tvo
aðra í bígerð; annan til Bretlands og
hinn til Þýskalands. Þetta hafa þeir
gert án þess að leggja í nýjar stórfelldar virkjanaframkvæmdir.

LAUNAÞRÓUN HJÚKRUNARFRÆÐINGA OG LÆKNA

2006

2007

2008

2009

2010

Hjúkrunarfræðingar

2011

Læknar

2012

2013

2014

2015

Læknar með fastri yĮrvinnu

Hvenær lýkur
„leiðréttingu launa“?
Undangenginn
KJARAMÁL
vetur hefur einkennst af harðvítugri kjaradeilum en um
áratugaskeið.
Boðað var til
verkfalla sem
náð hefðu til tugþúsunda launa- Þorsteinn
manna með til- Víglundsson
heyrandi tjóni framkvæmdastjóri SA
fyrir
fyrirtæki og launafólk. Með nýgerðum
kjarasamningum SA og VR, LÍV,
Flóabandalags og SGS og frestun
aðgerða hjá iðnaðarmönnum tókst
að afstýra verkföllum á almennum
vinnumarkaði en inngrip Alþingis
þurfti til að stöðva verkfall BHM
og hjúkrunarfræðinga.
Þessar hörðu deilur komu í kjölfar þess að ekki tókst að ná samstöðu um niðurstöðu kjarasamninga á vinnumarkaði á síðasta ári.
Þrátt fyrir að þorri vinnumarkaðar hefði samþykkt að feta nýjar
slóðir þar sem samið væri um hófstilltar launahækkanir í takti við
það sem tíðkast í nágrannalöndunum, töldu nokkrir hópar sig þarfnast sértækra leiðréttinga og sóttu
umtalsvert meiri hækkanir með
beitingu verkfallsvopnsins. Má
þar helst nefna kennara og lækna.
Í kjölfarið brustu allar flóðgáttir
í kröfugerðum verkalýðsfélaga og
hvarvetna var farið fram á tugprósenta launahækkanir á skömmum
tíma. Oftar en ekki var vísað til
þess að leiðrétta þyrfti kjör viðkomandi hópa vegna launahækkana annarra umfram eigin félagsmenn. Þetta nefnist í daglegu tali
höfrungahlaup og hefur verið viðvarandi vandamál á íslenskum
vinnumarkaði í áratugi.
Í febrúar á þessu ári kom út sameiginleg skýrsla heildarsamtaka á
vinnumarkaðnum um launaþróun
undanfarinna átta ára og efnahagsforsendur kjarasamninga
2015. Hún sýnir svo ekki verður
um villst að launaþróun á vinnumarkaði 2006-2014 var mjög jöfn
og meira jafnvægi ríkir á milli
launaþróunar einstakra hópa nú
en verið hefur um langt skeið.
Þótt hækkanir hópanna séu
nokkuð svipaðar í heild, þegar
litið er yfir tímabilið 2006-2014,
er tímasetning þeirra mismunandi, eins og sjá má á meðfylgjandi mynd.
Læknar sátu eftir
Hjúkrunarfræðingar og aðildarfélög BHM hafa farið fram á „leiðréttingar“ eins og svo margir
aðrir og hafa m.a. vísað til kjarasamninga lækna. Samanburður á
launaþróun hjúkrunarfræðinga og

LAUNABREYTINGAR eftir heildarsamtökum og samningssviðum nóvember 2006 til september 2014.
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lækna leiðir í ljós að læknar höfðu
búið við mun lakari launaþróun
en hjúkrunarfræðingar og aðrir
hópar háskólamenntaðra starfsmanna ríkisins, á árunum 2006
til 2014. Með umsömdum hækkunum við lækna um síðustu áramót hafa laun þeirra hækkað um
tæplega 60% frá nóvember 2006
sem er sambærileg launaþróun
og aðrir hópar á vinnumarkaði
hafa notið. Það á einnig við um
laun hjúkrunarfræðinga sem hafa
hækkað um tæplega 60% á þessu
tímabili samkvæmt upplýsingum
fjármálaráðuneytisins. Þessi þróun
sést skýrt á meðfylgjandi mynd.
Kjarasamningar lækna um síðustu áramót jöfnuðu launaþróun
þeirra og hjúkrunarfræðinga og
geta því kröfur annarra hópa ekki
verið reistar á kjarasamningum
lækna.
Forsenda samninga
Í nýgerðum kjarasamningum
á almennum vinnumarkaði var
samið um 17-20% launahækkanir til ársloka 2018. Það samsvarar
liðlega 5% launahækkun að meðaltali á ári. Jafnframt eru forsenduákvæði í samningunum um að
semji aðrir hópar á vinnumarkaði
um markvert meiri launabreytingar á þessu tímabili veiti það samningsaðilum heimild til að segja
þeim upp. Forsenduákvæðið var
skilyrði þess að unnt væri að semja
til lengri tíma.
Fram hefur komið að Bandalag
háskólamanna (BHM) krefjist að
minnsta kosti 30% hækkunar á
launum félagsmanna sinna og þótt
lítið hafi verið gefið upp um kröfur
stéttarfélags hjúkrunarfræðinga
(Fíh) má þó lesa úr yfirlýsingum
forsvarsmanna þeirra að gerð sé
krafa um 10-15% hækkun umfram
það sem BHM semji um, þ.e. að
laun hjúkrunarfræðinga myndu
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hækka um 40-45% ef BHM hefði
fengið sínum kröfum framgengt.
Af ofangreindum samanburði
sést að umtalsvert meiri launahækkanir til félagsmanna BHM
og Fíh verða ekki rökstuddar með
launaþróun annarra hópa. Hefðu
kröfur þeirra náð fram að ganga
hefðu forsendur allra kjarasamninga á almennum vinnumarkaði
brostið strax á næsta ári og heimild skapast fyrir uppsögn þeirra.
Umframhækkanir BHM og Fíh
hefðu því orðið efniviður í næstu
umferð í höfrungahlaupi á íslenskum vinnumarkaði.
Launahækkanir sem þegar hefur
verið samið um á vinnumarkaði
munu reyna mjög á þanþol íslenska
hagkerfisins og líkur eru á vaxandi
verðbólgu og minni fjölgun starfa
en ella vegna þeirra. Varnaðarorð Seðlabanka Íslands hafa verið
mjög skýr hvað þetta varðar og
þau ber að taka alvarlega. Frekari
launahækkanir myndu aðeins auka
enn frekar á vandann með gamalkunnum afleiðingum. Á endanum
myndi samkeppnisstaða íslenskra
útflutningsatvinnuvega stórskaðast
og gengi krónunnar yrði að falla til
að rétta hana af. Í þessari hringekju
höfum við oft setið áður.
Í efnahagslegu samhengi eru
kröfugerðir BHM og Fíh ábyrgðarlausar. Að sama skapi veldur það
vonbrigðum að stjórnmálaflokkar
lýsa fyrirvaralausum stuðningi við
kröfugerðir þeirra. Í því felst efnahagslegt ábyrgðarleysi.
Sú staða sem skapaðist á vinnumarkaði í vetur áréttar enn nauðsyn þess að breyta vinnubrögðum
við gerð kjarasamninga hér á landi.
Ákvarðanir um laun í miðlægum
kjarasamningum eru meðal mikilvægustu efnahagslegu ákvarðana á
hverjum tíma. Efnahagslegur stöðugleiki verður aldrei tryggður hér á
landi án ábyrgra kjarasamninga.

INTERNATIONAL GUITARFEST
HÁSKÓLABÍÓ 3. OKTÓBER KL. 20

AL DI MEOLA, ROBBEN FORD
BJÖRN THORODDSEN, PEO ALFONSI,
BRYNHILDUR ODDSDÓTTIR OFL.
TÓNLISTARSJÓÐUR
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ÞETTA GERÐIST: 23. JÚNÍ 1961

1787 Eftir rannsókn á embættisfærslu Skúla Magnússonar landfógeta úrskurðar kansellíið í Kaupmannahöfn að hann fái að
halda embætti.

Samið um verndun Suðurskautslandsins

1893 Karl Danaprins, sonarsonur Danakonungs, kemur til
Íslands á snekkjunni Dagmar með sveit sjóliðsforingjaefna.

Þennan dag árið 1961 tók samningur tólf
þjóða um verndun Suðurskautslandsins gildi.
Í samningnum var skýrt tekið fram að Suðurskautslandið ætti að vera vísindalegt friðland,
að þar ríkti frelsi til vísindarannsókna og að
heimsálfan ætti að vera laus við hernaðartól.
Suðurskautslandið er þriðja minnsta
heimsálfan og stærsta svæði heimsins sem
ekki lýtur eiginlegum yfirráðum neins ríkis.
Þrír leiðangrar uppgötvuðu meginlandið árið
1820 en fram að þeim tíma höfðu aðeins
gengið þjóðsögur um tilvist Suðurskautslandsins. Á nítjándu öld var Suðurskautslandið ekki kannað ítarlega vegna erfiðra
aðstæðna en snemma á tuttugustu öld voru

farnir nokkrir könnunarleiðangrar um svæðið,
meðal annars á suðurpólinn.
Nú á tímum starfrækja stjórnvöld allnokkurra ríkja rannsóknarstöðvar á Suðurskautslandinu. Allt að fjögur þúsund manns hafa
haft þar búsetu þegar mest er á sumrin en á
hörðum vetrum búa þar um þúsund manns.
Samningurinn um Suðurskautslandið
var undirritaður bæði af Bandaríkjunum og
Sovétríkjunum. Hann markaði ákveðin tímamót í kalda stríðinu vegna þess að stórveldin
tvö komu sér þar saman um takmörkun
vopnavalds á svo stóru svæði og var þetta
fyrsti samningur sinnar tegundar sem ríkin
tvö undirrituðu.

1923 Hnitbjörg, listasafn Einars Jónssonar, er opnað á Skólavörðuholti í Reykjavík.
1925 Skáksamband Íslands er stofnað.
1926 Varðskipið Óðinn, sem ríkisstjórn Íslands lét smíða,
kemur til Reykjavíkur. Óðinn var gufuknúinn og vopnaður tveimur 57 mm fallbyssum.
1926 Jón Magnússon forsætisráðherra lætur lífið á Norðfirði.
1930 Í skála á baklóð Alþingishússins er opnuð listsýning með
um 250 málverkum eftir 16 listamenn í tilefni af Alþingishátíðinni.
1946 Skíðasamband Íslands er stofnað.
1967 Willy Brandt, utanríkisráðherra Vestur-Þýskalands, kemur
í opinbera heimsókn til Íslands.
1968 Keflavíkurganga á vegum hernámsandstæðinga er gengin
frá hliði herstöðvarinnar til
Reykjavíkur.
1977 Í Þjórsárdal er formlega opnaður sögualdarbær,
sem reistur er í líkingu við bæinn á
Stöng, í tilefni ellefu alda byggðar norrænna manna á Íslandi.
1996 Leikjatölvan Nintendo 64 kemur fyrst
út í Japan.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

GRILL OG GAMAN Boðið verður upp á pylsur og drykki.

MYND/KRAFTUR

ÁSLAUG SÓLBJÖRT JENSDÓTTIR
frá Núpi í Dýrafirði,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Eir
12. júní síðastliðinn, verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju föstudaginn 26. júní kl. 15.
Ásta Valdimarsdóttir
Gunnhildur Valdimarsdóttir
Rakel Valdimarsdóttir
Sigurður Björnsson
Hólmfríður Valdimarsdóttir
Birgir Sigurjónsson
Kristinn Valdimarsson
Guðrún Ína Ívarsdóttir
Jensína Valdimarsdóttir
Georg Vilberg Janusson
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Björn Stefán Hallsson
Sigríður Jónína Valdimarsdóttir
Viktoría Valdimarsdóttir
Diðrik Eiríksson
ömmubörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

HANNES GUÐNASON
múrari,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 17. júní.
Útför hans fer fram frá Háteigskirkju
föstudaginn 26. júní kl. 15.
Kristín Erla Bjarnadóttir
Jóna Björg Hannesdóttir
Einar Beinteinsson
Valgerður Guðný Hannesdóttir Valdimar Sigfússon
Guðni Hannesson
Sigurbára Óskarsdóttir
Erla Hanna Hannesdóttir
Þorbergur S. Ólafsson
barnabörn, makar og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og bróðir,

SIGURÐUR ÞORKELSSON
Grænagarði, Garðabæ,

sem lést 14. júní, verður jarðsunginn frá
Garðakirkju í Garðabæ fimmtudaginn 25. júní
kl. 13.
Bjarney Sigurðardóttir
Þór Sverrisson
Hólmfríður Sigurðardóttir
Ágúst Þór Gunnarsson
Jóhann Sigurðsson
Ingibjörg St. Sigurðardóttir
Guðrún Þorkelsdóttir
Jón Helgason
og afkomendur.

Mikilvægt að hittast
og gleyma sér aðeins
Kraftur stendur fyrir grillveislu fyrir félagsmenn, vini, vandamenn og velunnara í kvöld í
Guðmundarlundi í Kópavogi. Veislan mun hefjast klukkan sex og verður nóg um að vera.
Í kvöld mun Kraftur, stuðningsfélag
fyrir ungt fólk sem greinst hefur með
krabbamein og aðstandendur þess,
halda árlega grillveislu.
Í ár verður hún haldin í Guðmundarlundi í Kópavogi.
Ragnheiður Davíðsdóttir, framkvæmdastjóri Krafts, hefur verið að
skipuleggja grillveisluna seinustu mánuði. „Við höfum haldið þetta í mörg ár
og eigum von á góðu veðri í kvöld þannig að þetta á eftir að verða yndislegt.
Það er mikilvægt fyrir fólk að koma
saman, skemmta sér og gleyma sér
aðeins,“ segir Ragnheiður.
Kraftur á marga velunnara og

st y rk ta r aði la að,
sem hjálpa til við að
sjá um veitingar og
drykki.
„Atlantsolía mun
vera með pylsuvagn
og skaffa drykki
fyrir mannskapinn og
þau hjá Kjörís eru svo
RAGNHEIÐUR
væn að leggja fram
DAVÍÐSDÓTTIR
íspinna í eftirrétt,“
Framkvæmdarsegir Ragnheiður
stjóri Krafts
uppfull af þakklæti.
Hún segir einnig mikilvægt að eiga
góða styrktaraðila að viðburðum sem
þessum til þess að geta notað peninginn

Okkar einlægu þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar eiginkonu, móður, ömmu,
langömmu og tengdamóður,

ÁRNÝJAR HALLGERÐAR
FRIÐRIKSDÓTTUR
Stekkjarseli 1, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki deildar A7 á
Landspítalanum í Fossvogi fyrir frábæra umönnun í veikindum
hennar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Jón Hilmar Gunnarsson
Karl Gunnar Jónsson
Helgi Friðberg Jónsson

í að hjálpa félagsmönnum sem þurfa á
hjálp að halda.
Ingó Veðurguð og hljómsveitin Hiltor
munu skemmta gestum en einnig verða
leikir og andlitsmálning fyrir börnin.
Grillveislan hefst klukkan 18 í kvöld
og mun líklega standa fram á kvöld. Viðburðir á vegum Krafts eru ætlaðir fyrir
félagsmenn, vini, vandamenn og velunnara. „Við hjá Krafti erum svo gífurlega þakklát öllum aðstandendum og velunnurum að við verðum að koma saman
einu sinni á ári og hafa gaman,“ segir
Ragnheiður. Nánari upplýsingar má
finna á heimasíðu Krafts, kraftur.org.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

BRYNDÍS ERLA EGGERTSDÓTTIR
Efstahrauni 2,
Grindavík,

lést þann 8. júní. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir til starfsfólks
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja fyrir góða umönnun og hlýju.
Stefán Egilsson
Geirlaugur Blöndal Jónsson
Guðrún Lilja Magnúsdóttir
Kristín Stefánsdóttir
Margrét Björg Stefánsdóttir
Ingvar Þór Gunnlaugsson
Sigurbjörg Ósk Stefánsdóttir
Guðbjartur Sævarsson
og barnabörn.
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Skoðaðu saltið

Áskorun

Íslendingar borða meira
af salti en mælt er með.
Embætti landlæknis
stendur fyrir verkefninu
Skoðaðu saltið.

Júlía Magnúsdóttir skorar á
fólk að prófa að
lifa sykurlausu
lífi í 14 daga.

SÍÐA 2

'ARÈSL¹TTUVÁLAR

Mikið úrval garðsláttuvéla með bensínmótor eða rafmótor

SÍÐA 4

FRÁBÆRT Á LÖNGUM
HJÓLATÚRUM
GENGUR VEL KYNNIR Þegar hjólað eða hlaupið er langt og svitatapið er
mikið er gagnlegt að taka inn steinefnið magnesíum því það tapast í gegnum
svita og getur skortur leitt af sér aukna þreytu, harðsperrur og vöðvakrampa.

H

alldóra Gyða Matthíasdóttir,
útibússtjóri og þríþrautarkona,
hjólar mikið og hljóp sitt fyrsta
maraþon 2011. Hún hefur síðan hlaupið
bæði Laugavegshlaupið og Jökulsárhlaupið ásamt því að hafa undanfarin
ár tekið þátt í Ironman-keppninni bæði í
Mexíkó, Frankfurt og Svíþjóð.
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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

ÞREYTAN HVARF EINS OG DÖGG FYRIR
SÓLU!
Halldóra æfir að meðaltali níu sinnum í
viku, þrisvar í hverri grein. Á 46. afmælisdegi sínum 20. júní tók Halldóra þátt í
Mt. Esja Ultra og hljóp fyrst kvenna 11
ferðir. Halldóra hefur einnig verið að
æfa fyrir þríþrautina Ironman í Flórída í
haust þar sem keppendur synda 3,8 km,
hjóla 180 km og hlaupa maraþon. Að
auki hljóp hún 100 km á Spáni síðastliðið haust. „Eftir æfingar nota ég alltaf
Magnesíum Sport-spreyið því það hefur
hjálpað mér verulega við endurheimt
vöðva og minnkar líkurnar á krampa
og harðsperrum. Það er alveg ótrúlegt
hvað það virkar hratt!“
EINFALT OG ÞÆGILEGT Í NOTKUN
Magnesíum-sprey er einfalt og handhægt í notkun og hefur verið vinsælt hjá íþróttafólki. Það veldur
ekki ónotum í maga eða niðurgangi eins og önnur magnesíuminntaka getur valdið.

SÖLUSTAÐIR
Lyfja, Lyf og heilsa, flest apótek, Fjarðarkaup, Heilsuhúsið,
Tri, Systrasamlagið, valdar
Hagkaupsverslanir, Þín verslun Seljabraut, Blómaval,
Garðheimar, Crossfit Reykjavík
og Lyfjaver/Heilsuver. Nánari
upplýsingar á www.gengurvel.is.

ÁNÆGÐ Halldóra Gyða æfir mikið og notar alltaf
Magnesíum Sport-spreyið.

MÆLIR MEÐ
„Ég mæli eindregið með Magnesíum
Sport-spreyinu því það hefur hjálpað mér
við endurheimt vöðva, og lagað þreytuverki og komið í veg fyrir krampa og
harðsperrur.“ Halldóra Gyða Matthíasdóttir þríþrautarkona.

RÚNAR RÓBERTS
ER Í LOFTINU
ALLA VIRKA DAGA MILLI KL. 13:00 - 16:00

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

BYLGJAN989

#BYLGJAN

FÓLK| HEILSA

BETRA AÐ SPARA SALTIÐ
NORRÆNT VERKEFNI Íslendingar neyta meira af salti en mælt er með. Margir vita ekki af því enda
saltið oft dulið í tilbúnum matvörum. Embætti landlæknis stendur fyrir samnorrænu verkefni hér á landi
sem heitir Skoðaðu saltið. Á síðu embættisins eru gefin ráð og veittar upplýsingar.

V

7 STAÐREYNDIR
UM SALT
● SALT
■ Stærsti hluti salts í fæðu er
dulinn í matvörum sem þú berð
heim úr versluninni.
■ Hversu mikið salt við notum er
vani.
■ Það tekur stuttan tíma að
venja sig á að borða minna salt.
Minnkaðu saltneysluna smám
saman – það er auðveldara.
■ Minnkaðu saltið, ekki bragðið.
Það eru margir aðrir valkostir.
t.d. kryddjurtir, chili, sítróna,
engifer og hvítlaukur.
■ Matvörur sem merktar eru
með Skráargatinu innihalda
yfirleitt minna salt. Sjá nánar á
skraargat.is
■ Með því að minnka saltneyslu
má draga úr hækkun blóðþrýstings, en háþrýstingur er
áhættuþáttur hjarta- og æðasjúkdóma.
■ Íslendingar neyta meira af salti
en mælt er með.

erkefninu er ætlað að vekja fólk til
umhugsunar um saltneyslu sína
og hvetja það um leið til að skoða
saltið í þeim mat sem það borðar,“ segir
Elva Gísladóttir, verkefnisstjóri næringar
hjá Embætti landlæknis. Embættið stendur
um þessar mundir
fyrir hinu samnorræna verkefni Skoðaðu saltið.
„Íslendingar borða
of mikið af salti, en
vita oft ekki af því
enda mest af saltinu
dulið í tilbúnum matvörum,“ segir Elva og
bendir á að töluverður heilsufarslegur
ELVA GÍSLADÓTTIR
ávinningur sé af því
að minnka saltneyslu. „Þannig má draga
úr hækkun blóðþrýstings, en háþrýstingur
er einn af áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma.“ Elva segir áhrif þess að draga
úr saltneyslu vera mest hjá þeim sem séu
með of háan blóðþrýsting og þeim sem eru
yfir kjörþyngd en einnig megi vinna gegn
þeirri blóðþrýstingshækkun sem yfirleitt
fylgi hækkandi aldri. „Þá tengist mikil saltneysla einnig auknum líkum á krabbameini
í maga,“ tekur Elva fram.
Samkvæmt ráðleggingum um mataræði
er mælt með að fullorðnir neyti ekki meira
en sem nemur 6 grömmum af salti á dag
en rannsóknir sýna að Íslendingar neyta
meira salts en mælt er með. En vonin er

OF MIKIÐ Samkvæmt ráðleggingum um mataræði er mælt með að fullorðnir neyti ekki meira en sem nemur 6
grömmum af salti á dag.

þó ekki öll úti og nokkrar líkur á að hægt
sé að snúa dæminu við. „Samkvæmt samnorrænni könnun á viðhorfi og þekkingu á
áhrifum mikillar saltneyslu sem gerð var
sumarið 2014 kemur fram að Íslendingar
eru mjög móttækilegir fyrir því að draga
úr saltneyslu ef þeir fá að vita að þeir
neyta of mikils salts,“ upplýsir Elva og
telur mikla þörf á verkefni eins og Skoðaðu
saltið.

SUMARSPRENGJA

40-70%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
NÝTT KORTATÍMABIL

NÁNAR UM SALT
Á vef Embættis landlæknis www.landlaeknir.is/skodadusaltid er að finna margvíslegar upplýsingar um saltneyslu og hvernig
megi minnka hana. Einnig er hægt að finna
upplýsingar á Facebook og Instagram undir
„Skoðaðu saltið“.

AÐ VENJA SIG Á
MINNA SALT
Nokkur góð ráð frá Embætti landlæknis.
TAKTU EITT SKREF Í EINU
■ Það tekur stuttan tíma að
venja sig á minna salt, aðeins
um það bil mánuð. En strax eftir
nokkra daga finnur þú mun á
bragði. Minnkaðu saltneysluna
smám saman, þá nær bragðskynið að stilla sig af.
ÁÐUR EN ÞÚ ELDAR
■ Lestu og veltu fyrir þér uppskriftinni. Ef það er mikið salt
í innihaldsefnum, slepptu þá
saltinu sjálfu sem oft má finna í
uppskriftum.
BORÐAÐU MINNA AF …
■ tilbúnum mat,
skyndibita, unnum
kjötvörum, saltmiklu
áleggi, desertostum, söltu snakki og
tilbúnum súpum og
sósum.
Á MEÐAN ÞÚ ELDAR
■ Mundu að súputeningar, sojasósur og
aðrar tilbúnar sósur,
en einnig ostur,
innihalda mikið salt.
Ef þú notar þessar
vörur í matseld
þarftu ekki að bæta
við miklu salti.
■ Minnkaðu saltið,
ekki bragðið! Í staðinn fyrir salt getur þú

bragðbætt matinn með ferskum
eða þurrkuðum kryddjurtum,
chili, hvítlauk, fersku engifer,
sítrónu eða límónu í stað salts.
■ Sjóddu grænmeti og kartöflur í
ósöltuðu vatni.
■ Hægt er að bæta við meira
salti þegar maturinn er kominn
á diskinn, en ekki er hægt að
minnka það salt sem þegar er
komið í matinn.

ÞEGAR ÞÚ KAUPIR INN
■ Skoðaðu saltið, lestu á umbúðir! Berðu saman uppáhaldsbrauðið þitt eða ostinn við önnur
vörumerki og veldu
þá vöru sem er með
minnsta saltinu.
■ Veldu kryddjurtir
og annað krydd.
Ferskar og þurrkaðar
jurtir eru bragðmiklar,
en athugaðu að kryddblöndur innihalda oft
mikið salt.
■ Leitaðu að Skráargatinu. Vörur sem
eru merktar með
Skráargatinu innihalda minna salt.
VIÐ BORÐIÐ
Smakkaðu matinn
áður en þú saltar.
Margir salta aukalega af gömlum
vana.

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

| FÓLK |

VINVEITTIR GERLAR

VERUM FRÍSK Í FRÍINU

Dagleg inntaka vinveittra gerla styrkir ónæmiskerfið. Optibac fæst í
öllum apótekum og heilsuverslunum á Íslandi. Nánari upplýsingar á
www.raritet.is og www.facebook.com/optibaciceland

„For travelling abroad“ verndar bakteríuflóru líkamans og styrkir ónæmiskerfið á ferðalögum

FLATUR MAGI
Á SJÖ DÖGUM
RARITET KYNNIR OptiBac-meltingargerlarnir henta þeim sem þjást af óþægindum í maga. Þeir hjálpa til við niðurbrot mjólkursykurs og sterkju í meltingarvegi. One Week Flat dregur úr lofti í maga og gerir þaninn kvið flatari.

É

g stunda strangar æfingar alla daga
og það útheimtir mikla orku. Ég þarf
að byggja upp orkuna bæði fyrir
æfingarnar og til að eiga eitthvað afgangs
fyrir fjölskylduna og daglegt líf. Það reynir
verulega á líkamann að standast álagið sem
fylgir því að vera dansari og keppa á
meðal þeirra bestu,“ segir Hanna Rún
FÆST Í ÖLLUM
Bazev Óladóttir dansari.
HELSTU APÓAlgengt er að fólk fái pestir, svo sem
TEKUM OG
kvef og flensu eða í magann, þegar líkaminn er undir miklu álagi. Því er mikilHEILSUVÖRUvægt að huga vel að mataræðinu og
VERSLUNUM
taka inn OptiBac-meltingargerla en 60%
af ónæmiskerfisfrumunum er að finna í
meltingarveginum. Vinveittar bakteríur úr
OptiBac styrkja varnarkerfi líkamans.

VIÐKVÆM Í MAGA
Hanna Rún kynntist nýlega OptiBac-meltingargerlunum. OptiBac – One Week Flat er sjö
daga kúr sem inniheldur vinsamlegar bakteríur eins og acidophilus og prebiotics-trefjar.
„Ég er sjálf með magavandamál. Ég
þoli illa glúten, brauð og mjólk og er alltaf
í miklum vandræðum þegar kemur að
keppnum. Þá þarf ég að passa mjög vel
hvað ég læt ofan í mig. Það er dagamunur
á mér, stundum get ég vel borðað brauð án
þess að finna fyrir neinu en aðra daga fer
það rosalega illa í mig. Við ferðumst líka
mjög mikið í tengslum við keppnir og þá er
ég kannski að borða öðruvísi mat en ég er
vön. Það kemur oft fyrir að maginn á mér
þenst út, mér verður illt og lít nánast út
fyrir að vera komin nokkra mánuði á leið.
Það er erfitt að keppa í þröngum kjól með
útblásinn maga,“ segir Hanna Rún.
„Meðan á blæðingum stendur þenst kviðurinn líka gjarnan út og þá er mjög erfitt að
halda maganum inni. One Week Flat kemur
sér vel þá daga sem þær standa yfir.“
ÞARF EKKI AÐ GLEYPA PILLUR
„Það er líka stór kostur við One Week Flat
að það er í duftformi en ekki í töflum. Ég hef
alltaf átt mjög erfitt með að gleypa töflur,
sama hversu litlar þær eru. Þess vegna líst
mér sérstaklega vel á að One Week Flat er í
duftformi, ég get þá bara hrært það út í vatn,“
segir Hanna Rún.

ONE WEEK FLAT
●

●

Helmingur þeirra sem
ferðast til útlanda
finnur fyrir óþægindum í maga. Með
því að taka inn vinveitta meltingargerla er unnt að
minnka verulega
hættu á hvers kyns
meltingarvanda,
svo sem niðurgangi,
hægðatregðu og
matareitrun.
„For travelling
abroad“ er tvívirk
bakteríuformúla til
að taka með í fríið.
Hún inniheldur hátt
hlutfall góðra baktería, svo sem
lactobacillus og bifidobacterium,
sem eru verndandi fyrir meltingu
og þarmaflóru. Auk þess inni-

heldur hún
saccharomyces boulardii sem losar þarmaflóruna við
óæskilegar bakteríur og dregur
verulega úr líkum á magakveisum og niðurgangi.

HEILBRIGÐ MELTING
„Ég mæli með því
að nota vandaða meltingargerla eins og frá
OptiBac Probiotics til
að viðhalda heilbrigðri
meltingu og bæta
almenna heilsu,“ segir
Hanna Rún Bazev
Óladóttir dansari.
MYND/ERNIR

PRENTUN.IS

OptiBac-meltingargerlarnir henta
vel fyrir þá sem þjást af óþægindum
vegna lofts í maga sem getur stafað
af mataróþoli eða vanvirkni í meltingarstarfsemi.
One Week Flat er sjö daga kúr sem
inniheldur vinsamlegar bakteríur
eins og acidophilus og prebioticstrefjar.
● Gerlarnir hjálpa til við niðurbrot mjólkursykurs og sterkju í
meltingarvegi og koma í veg fyrir
óþægindi sem tengjast fæðuóþoli.
● One Week Flat dregur úr lofti í
maga og gerir þaninn kvið flatari.
● Vörurnar frá OptiBac innihalda
blöndu sýruþolinna meltingargerla sem komast örugglega og
lifandi gegnum magasýrur smáþarma, þar sem þeim er ætlað að
virka.

meltingargerlar
µBestu
sem ég hef prófað
´
Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur
frá Háskóla Íslands.

FFæst í apótekum
ó k og heilsubúðum

Bragðgóðir engiferbitar
– frábært fyrir háls – gegn bílveiki – gegn flökurleika – melting
AIR

$//1$785$/

...mmm unaðslega
gott í dagsins önn
Ef þú elskar engifer þá dýrkar þú Chimes!
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SYKURLAUS ÁSKORUN
HOLL UPPSKRIFT Júlía Magnúsdóttir heilsumarkþjálfi skorar á fólk að lifa
sykurlausu lífi í fjórtán daga. Hún aðstoðar þá sem skrá sig í ókeypis áskorun
hennar með því að senda þeim uppskriftir, innkaupalista og fleira.

Þ
LIÐAKTÍN QUATRO
bólgueyðandi
verkjastillandi
uppbyggiefni fyrir liðina

SKAMMTASTÆRÐ | 1 MÁNUÐUR

Fæst í öllum helstu apótekum,
heilsubúðum og matvöruverslunum.

www.gulimidinn.is
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Nýtt kortatímabil
kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Í FRÉTTABLAÐINU

etta er í fjórða sinn sem Júlía
Magnúsdóttir setur áskorun
um að vera sykurlaus í fjórtán
daga í gang. „Í upphafi vissi ég ekkert við hverju mátti búast en á fyrstu
vikunum voru komnir fimm þúsund
þátttakendur og eru þeir núna rúmlega tíu þúsund og alltaf eru fleiri
að bætast við. Við Íslendingar erum
alveg einstaklega sykruð þjóð og
erum orðin einna hæst Norðurlandaþjóðanna samkvæmt skýrslu Norrænu ráðherranefndar í bæði sykurneyslu og offitu. Ég legg mig alla
fram við að breyta þessu og það með
sykurlausu áskorununum. Þegar fólk
er komið upp á lagið með að minnka
sykurinn, eða sleppa honum alveg í
daglegu mataræði, þá áttar það sig á
því að það er miklu minna mál en það
heldur og því fer að líða betur,“ segir
Júlía.
Spurð hvers vegna hún setti þessa
áskorun af stað segist Júlía sjálf
hafa upplifað að vera föst í vítahring
sykurs og að hann hafi stuðlað að
orkuleysi, liðverkjum, skapsveiflum,
og aukakílóum hjá henni. „Þetta
eru sömu einkenni og ég sá seinna
sykurinn orsaka hjá konum sem
voru hjá mér í þjálfun. En mér fannst
alltaf svo erfitt að sleppa sykri, hann
er bara svo sætur og góður og það
virtist sem fólk vantaði líka eitthvað
sem það gat þá fengið sér í staðinn.
Svo elska ég líka bara að sjá fólk umbreyta lífi sínu til hins betra og ég hef
sérstakt lag á að gera sykurlausan
mat alveg hrikalega bragðgóðan og
það er eitthvað sem allir kunna að
meta, svo af hverju ekki að hjálpa
fleirum að sykurleysi með syndsamlega góðum uppskriftum og skemmtilegum ráðum?“
Þeir sem vilja taka þátt í áskorun
Júlíu og vera sykurlausir í fjórtán
daga frá og með 6. júlí geta skráð sig
á heimasíðunni Lifðu til fulls (lifdutilfulls.is). Þeir fá þá sendar til sín uppskriftir, innkaupalista og fleira frítt.
Júlía gefur lesendum forskot á sæluna og gefur hér uppskrift að sykurlausum mintu- og súkkulaðidrykk.

SYKURLAUS MINTUOG SÚKKULAÐIDRYKKUR
uppskrift fyrir tvo
3 grænkálsblöð
1 lárpera
Handfylli af ferskri myntu
2 msk. chia-fræ
2 msk. kakónibbur
1 msk. lífrænt kakó
4 döðlur eða 6 dropar stevia
100 g möndlur eða möndlumjólk
vanilludropi (val)
3 bollar vatn*
klakar ef vill
Allt sett í blandara.
*Athugið að ef þið notið möndlumjólk í
staðinn fyrir hreinar möndlur kemur hún í
staðinn fyrir vatnið.

SYKURLAUS
Júlíu líður betur eftir að
hún hóf sykurlausan lífsstíl og skorar á fólk að
gera slíkt hið sama.
MYNDIR/GVA

GIRNILEGT
Júlía gefur hér uppskrift
að þessum gómsæta
mintu-súkkulaðidrykk.

NOKKUR GÓÐ RÁÐ TIL AÐ VERA SYKURLAUS
● Góður morgunmatur eins og til dæmis mintu- súkkulaðidrykkurinn gefur orku til að byrja daginn vel.
● Fáðu aðra með þér í sykurleysið. Að vera sykurlaus með einhverjum á heimilinu eða samstarfsfélaga er

góð leið til að fá stuðning.
● Hugaðu að streitunni. Stress hækkar kortisól-hormónið í líkamanum sem slær á hungurtilfinninguna til að

byrja með en um leið og stressið er yfirstaðið þá verðum við sársvöng og líkaminn kallar á orku strax.
● Vatn. Aldrei nóg af vatni! Prófaðu að drekka 2-3 lítra á dag.
● Skoðaðu hvað þú ert að kaupa. Í áskoruninni fá þátttakendur nákvæman lista yfir ýmis nöfn sykurs.

Framleiðendur eru duglegir við að fela sykur í vörum sínum undir öðrum nöfnum og er mikilvægt er að
lesa vandlega á innihaldslýsingu á umbúðum.
● Það tekur líkamann fjórtán daga að losna við sykur. Ekki hugsa of mikið út í þetta og telja þér trú um að

þú megir aldrei aftur borða sykur og þannig mikla þetta fyrir þér. Byrjaðu bara, þetta verður auðvelt.
● Vertu með eitthvað í staðinn. Ef þú ert til dæmis vön/vanur að fá þér kex með kaffinu, fáðu þér sykurlaust

kex með því í staðinn.

Ný sending af fallegum vörum!
Veggspjöld, gjafakort, glósubækur, gjafapappír og margt, margt fleira...

Lækjargata 2a og Vesturgata 2a 101 Reykjavík

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

Mótorhjól

Pípulagnir

4X4 SJÁFSKIPTUR

TILBOÐ VEGNA FLUTNINGA
ERLENDIS

M.BENZ C 200 cdi. Árgerð 2012, ekinn
135 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.390.000. Rnr.193010.Bílabankinn S.
5880700 www.bilabankinn.is

Suzuki SX4 - Nýir bílar Árgerð 2015.
Beinskiptir. Bensín. 4x4. Eigum nokkra
á staðnum. Frábært verð aðeins
2.990.000kr. Raðnr 157345. Sjá nánar
á www.stora.is.

Toyota Corolla, árg 98, ek. 198 Þkm.
Beinskiptur Mjög áræðanlegur
Nýskoðaður Ásestt 200Þ, tilboð 140Þ
kr. s.823-5181

MMC Outlander 2.4 árg ‚06 ssk, 4x4.
Ek 150þús km. Skoðaður. Mjög heill
og fallegur bíll. Ásett verð 1.190þús.
TILBOÐSVERÐ AÐEINS 890þús. Allt
að 100% vísalán í boði. Uppl í s:6599696

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

1-2 milljónir
Uppl. í s. 663 5315.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

DÍSEL OCTAVIA !
LandCruiser 120 LX árg. ‚05 ek. 117
þús. km „35 breyttur, 7m, sóllúga,
loftd. og m.f. mjög gott eintak 2 eig.
Ásett verð 4.490 þús. Engin skipti.
Uppl. s 6953521

BMW 318 steptronic tdi. Árgerð 2011,
ekinn 143 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.150.000. Rnr.193051.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Renault clio árg. ‚01 ek. 180 þús
beinsk. nýsk. Verð 185þús s. 8927852

Skoda Octavia 2.0 dísel. árg ‚06. ek
172þús km. skoðaður. beinskiptur.
mjög eyðslugrannur og flottur bíll.
góð dekk. filmur. ásett verð 1.490þús.
Tilboðsverð aðeins 1.190þús.
möguleiki á vísaláni. uppl í s:659-9696

Reiðhjól

Bókhald
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

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

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.
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

Málarar
REGNBOGALITIR

0-600 STAÐGREITT
7 MANNA - TILBOÐ 395ÞÚS
Renult megan scenic árg. ‚04 ek.
150þús sjálfsk. sk. ‚16 einn eigandi.
Tilboð 395þús. Uppl. í s. 891 9847

Málningarþjónusta, vönduð
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími
891 9890 malarar@simnet.is

Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 766 7507
Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

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

Sendibílar
Fellihýsi

OFURTILBOÐ 2.990Þ.!!!
Umboðsbíll, LAND ROVER Range
Rover Sport. Árgerð 2006, ekinn
aðeins 122þ.km, sjálfskiptur. Ný
dekk! Eðal-eintak! Ásett verð 3.590þ.
Ofurtilboð 2.990þ.!!! Rnr.351727. Til
sýnis og sölu á Bílalíf S:562-1717

Garðyrkja

Bílar óskast

250-499 þús.

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

ÞJÓNUSTA

Húsaviðhald

KEYRÐUR 135 ÞÚS - TILBOÐ
490 ÞÚS
VW BORA 2003 ek.135 þús, sk.16,
nýtt í bremsum, ný tímareim, ásett
verð 590 þús TILBOÐ 490 ÞÚS
möguleiki á 100% vísaláni s.841 8955

NISSAN Qashqai SE. Árgerð 2013,
ekinn 41 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.990.000. Rnr.240448.

500-999 þús.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

EKINN AÐEINS 55ÞÚS KM !
Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.250.000. Rnr.990973.

Opel corsa 1.2 árg ‚06 ek aðeins
55þús km. skoðaður. góð dekk.
einn eigandi frá upphafi. smurbók.
5dyra. hiti í sætum. bsk. virkilega
heill og góður bíll sem að eyðir litlu.
Tilboðsverð aðeins 890þús. vísalán í
boði. uppl í s:659-9696

Hjólbarðar
Nudd
MERCEDES-BENZ ML 500. Árgerð
2005, ekinn 133 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.790.000.
Rnr.991252.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

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

TILBOÐSVERÐ AÐEINS
690ÞÚS !
Subaru Impresa station 2.0 árg ‚04 ek
176þús km. Sjálfskiptur. Ný skoðaður
‚16. Ný heilsársdekk. Smurbók frá
upphafi. Ásett v:890þús. Tilboðsverð
aðeins 690þús. Möguleiki á allt að
100% vísaláni. Uppl í s:659-9696

Spádómar
908 1888
Spásími Daddýar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

GÓÐ KAUP !
Nissan Primastar DIESEL langur
12/2007 (mód 2008) ek 127 þ.km 6
gíra rennihurð báðum megin , gott
viðhald Verð nú 1150 þús + VSK !!!

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

Til sölu Fiat J 148 árg ‚04, ek. aðeins
30 þús.km. TILBOÐSVERÐ 3.990
þúsund. Uppl. í s. 894 2606

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

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

Varahlutir
COROLLA EK 116ÞÚS KM !
Toyota Corolla 1.6 árg ‚01. Ekinn
aðeins 116þús km. Beinskiptur.
Ný skoðaður. Ný heilsársdekk.
Tímakeðja. Virkilega heill og flottur
bíll. TILBOÐSVERÐ AÐEINS 590ÞÚS.
Möguleiki á allt að 100% vísaláni.
Uppl í s:659-9696

Save the Children á Íslandi

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

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

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

KEYPT
& SELT

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

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

Óskast keypt
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 661 7000

Samskipti annast uppsetningu
Stimpla. Einnig getur þú hannað þinn
eigin stimpil á samskipti.is, S:5807820 eða sendu fyrirspurn á sala@
samskipti.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Atvinnuhúsnæði
AUÐBREKKA - TIL LEIGU

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

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

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

HÚSNÆÐI

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

Húsnæði í boði
TIL LEIGU AÐEINS Á
AÐEINS 950 KR FM!

TILKYNNINGAR

BÓKHALDSSTOFU VANTAR
Vanan starfsmann í 50-100%
starf við uppgjör á fyrirtækjum,
gerð skattframtala og bókhald.
Upplýsingar í síma 692 6910 og
hsebokhald@hsebokhald.is

Einkamál
ÍSLENDINGAR.EU

129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
www.lundurfasteignir.is
S. 690 3031 / 661 7000

ERTU BLOGGARI?
Íslendingar.eu er magnaður bloggvefur.
Líttu við. Bloggari.eu.

(UXPPHêYDQDVPLêL
YHUNDPHQQP~UDUDRJStSDUD
VHPHUXNOiULUtPLNODYLQQX

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

+$1'$)/(+)V

VIFTUR

Ertu með næga loftun? Er rakasöfnun?

Viftur-rör-tengi-hlífar

Kæliklefar

Kælar/frystar.
Allar stærðir.
Úrval valmöguleika..
Frábært verð.

Tilboð

Loftviftur

Losnaðu við hitann
úr stofunni. Komdu
loftinu á hreyfingu í
svefnherberginu.

Hljóðlátar

Verð frá kr.

Viftur

8.990

Allt á einum stað!
3 - 2013
98

1

30

ára

reyns

l

a

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata

KONA:
finnst þér gaman að spjalla við heita
karla? Kynntu þér málið. Hitaspjall..eu.

60,é,59(5.$0(110Ô5$5$5

Dalshraun 13 Hafnarfirði

íshúsið

Nýr frjálslyndur samskipta- og
stefnumótavefur. Líttu við.

atvinna

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

Nuddstofan, Opið virka daga 10-19 og
laugardaga 12-18 S. 855 3199

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

Atvinna í boði

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

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Nudd

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

HEILSA

Atvinna óskast

ATVINNA

Vinnuherbergi/skrifstofur til leigu í
Auðbrekku. 13-40 fermetrar. S. 897
9743

Geymsluhúsnæði

7

Tilboð

Úrval af viftum,
í öllum stærðum
og gerðum.
Verð frá kr.
Skoðaðu úrvalið! 9.990

viftur.is

8
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fasteignir

Bólstaðarhlíð 34
Opið hús í dag þriðjudag 23. júní frá kl: 18:00 til 18:30
Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

Rauðalækur 19 105 Reykjavík

PIÐ

S

HÚ

O

S

Ú
ÐH

I

OP

Stærð: 119.9 fm.
Verð: 43.9 m.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 23. JÚNÍ KL. 17:00-17:30
• Sérhæð á þessum vinsæla stað.
• Fjögur svefnherbergi.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Baldursson hdl. og lögg. fast.
í s: 867-3040 eða á kristjan@trausti.is

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIN HÚS Í DAG
Krókamýri 12 - Garðabæ
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Sýnum í dag þriðjudaginn 23. júní milli kl. 18-18.30 vel skipulagða 127
fm efri sérhæð ásamt 26,2 fm bílskúr í góðu vel við höldnu steinhúsi
á besta stað í hlíðunum. Eignin er öll í mjög góðu standi að utan sem
innan. 3-4 svefnherbergi. Stórar suðursvalir. Endunýjað þakjárn og
rennur. Hús málað utan fyrir 3-4 árum. Endunýjaðar skólplagnir. Laus
nær strax. Verð: 48,5 millj. Bárður verður á staðnum milli kl. 18-18:30
s: 896-5221.

GISTIHEIMILI TIL SÖLU
Gistiheimilið A10 Deluxe, Aðalstræti 10, Reykjanesbæ
Glæsilegt 3* gistiheimili með 11 vönduðum herbergjum og stúdíóíbúð.
Einstakt fjárfestingartækifæri t.d. fyrir samhent hjón eða fjölskyldu til að láta
fallega fasteign vinna fyrir sig á öruggan og þægilegan hátt.

REIKNAÐU
DÆMIÐ

OPIÐ
HÚS

Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög
góðum stað í Garðabæ. Húsið að utan og þak eru nýlega máluð. Að
innan er húsið í mjög góðu ástandi. Stofa með gluggum í suður og
vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að byggja bílskúr á lóðinni.
Lóð með tyrfðum flötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar er
mjög góð og stutt er í skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.
Verð 44,9 millj. Verið velkomin.

á 365.is

Fyrirtækjasalan

SUÐURVER

1987-2015 | Lækjartorgi 5

516-0000 | fyrirtaeki.is | fyrirtaeki@fyrirtaeki.is

Garðatorg 7 - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.

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

365.is Sími 1817

Guðrún Hulda Ólafsdóttir, hdl. og löggiltur fyrirtækjasali

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ
HÚS

Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt.
geymslu í kjallara. Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist
m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs með fallegu
útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt fyrir
framan húsið með hitalögnum undir. <B>Verð 43,9 millj.<BL>

Langamýri 28 – Gbæ. 2ja herb.íbúð með sérinngangi.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ
HÚS

FÉKKSTU EKKI BLAÐIÐ Í MORGUN?
KOM ÞAÐ OF SEINT?

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

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

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 62,4 fm. íbúð á neðri hæð með
sérinngangi og sér garði við Löngumýri í Garðabæ. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol/vinnuaðstöðu, stofu og borðstofu með útgengi í garð,
opið eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Búið er að endurnýja m.a.
baðherbergi og gólfefni. Stutt í alla þjónustu m.a. verslanir, skóla og
leikskóla. Sér bílastæði Verð 23,9 millj. Verið velkomin.

NÚMER

EITT!
Í síðustu viku fékk Vísir flesta notendur
í heimsókn
heimsó allra íslenskra fréttamiðla.*
þökkum kærlega fyrir og ætlum að
Við þök
að færa lesendum okkar
halda áfram
áf
vandaðar fréttir, greina vel frá því sem
vandaða
ber ásamt því sem okkur þykir
hæst be
skemmtilegt og áhugavert.
skemmt
Velkomin í heimsókn.
Velkom

*Samkvæmt vefmælingu Modernus vikuna 15.–21. júní 2015.
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Þriðjudagur
Hæg breytileg
átt eða hafgola.
Bjart norðan og
vestan til og hiti
til 10 til 18 stig,
einna hlýjast á
Vesturlandi. Gera
má ráð fyrir að um
landið sunnan- og
austanvert verði
frekar skýjað og
hiti á þeim slóðum
á bilinu 8 til 14
stig. Allvíða verður
þó þoka, einkum
fyrripart dags og
að næturlagi við
ströndina.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. tikka, 6. mannþyrping, 8. meðal, 9.
blaður, 11. tveir eins, 12. orðrómur,
14. fet, 16. karlkyn, 17. bar, 18. hvíld,
20. klaki, 21. hræðsla.

20

21

LÓÐRÉTT
1. eins, 3. þófi, 4. ölvun, 5. máttur, 7.
söfnun, 10. stykki, 13. ról, 15. aflast,
16. kjafi, 19. tveir eins.
LAUSN

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Þú mátt bara
Ég hata
eiga þig! Jafnvel engan! Og
þó þú hatir
við getum
Chelsea þá
gjarnan skipt
þarftu ekki að
um stöð!
vera hálfviti.

Ha? Sheffield
United?
Stilltu yfir
Það
á Chelsea- held ég
leikinn!
nú ekki!

mönnununm!

GELGJAN

SKÁK

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson

Og þessi krakki
sem var einu sinni svo
myrkfælinn …

Hannes Hlífar Stefánsson (2.580)
tryggði sér sigur á Teplice-mótinu
með laglegum leik í lokaumferð
mótsins á móti Weichold (2.390).
46. … e3! 47. fxe3 (47. Dxe3 veitir
meiri vörn þótt staðan sé töpuð eftir
47. … Kf7!) 47. … Dg3+ 48. Kf1 Dxh3+
49. Ke1 Dxg4 50. Dxa5 Dg2+ 51.
Ke1 g4. Frípeðið á g-línunni tryggði
svörtum sigur skömmu síðar.
www.skak.is: Carlsen farinn að
vinna skákir.

Það er þá Sheffield
United! Hvaða deild
var þetta Þessi með
aftur?
ensku leik-

En þá þarft þú
að ná í
fjarstýringuna.

LÁRÉTT: 2. tifa, 6. ös, 8. lyf, 9. mas,
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. kk, 17.
krá, 18. lot, 20. ís, 21. ótti.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. sömu, 3. il, 4. fyllerí, 5.
afl, 7. samskot, 10. stk, 13. ark, 15.
fást, 16. kló, 19. tt.

2

1

Svartur á leik.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pabbi, ég
horfi mikið
á sjónvarpið.

Ég er ekki að fara að kaupa
handa þér risastóra sleggju.

Og ef það er
einn hlutur
sem ég hef
lært af teiknimyndum þá er
það hvernig á
að takast á
við hvimleiðar
mýs.

Jammm

Kommon!
Ég get
gert þetta!

SUDOKU
LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG
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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.

GSM sem aðlagast þinni notkun

SJÁLFKRAFA í
BESTA ÞREP

365 GSM sérsníður þjónustuna að notkun hvers og eins. Í upphaﬁ mánaðar byrja allir viðskiptavinir í 0 mínútum og SMS-um.
Það fer síðan eftir notkun hvers og eins í hvaða þrepi hann endar þann mánuðinn. Viðskiptavinir okkar færast á milli þrepa
í réttri leið.
áhyggjulausir og ávallt vissir
ir um að vera
v

0–60
0mín. og SMS

0kr.*

60 mínútur og 60 SMS í GSM
og heimasíma á Íslandi.

60–
0 365 mín. og SMS

En
ndalaust

365 mínútur og 365 SMS í
GSM og heimasíma á Íslandi.

Endalausar mínútur og SMS
í GSM og heimasíma á Íslandi.

2.990kr.* 3.990kr.*

+ ĸǷGB á ǷKR*

NÝTT

Viðskiptavinir okkar
kkar færast
kk
f
sir um að
á milli þrepa vissir
vera í réttri leið.

*Verð með tilboðspökkum.

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

365.is
Sími 1817

Það er
ﬂjótlegt að
reikna dæmið
á 365.is
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TJÚLLAÐIR SNÚLLAR
Að setja hárið í snúð er alls engin nýlunda
og hefur verið nokkuð áberandi um
þónokkurt skeið. Ástæðan er einföld, þetta
er gríðarlega þægilegt og þegar vel tekst
til, mjög klæðilegt.
Vinsældir snúllans virðast ekki hverfandi heldur þvert á móti, og hann er poppaður upp með ýmsum útfærslum. Hér eru
nokkur dæmi sem stjörnurnar á rauðum
dreglum liðinnar viku sýna okkur.
NICOLA ROBERTS

BAI LING

HAYLEY KIYOKO

TARAJI P. HENSON

Steig óvænt á svið með Wu-Tang Clan
Alex Birgisson var einn af þeim sem fengu óvænt að dilla sér með rappsveitinni á Secret Solstice-hátíðinni sem fram fór um helgina.
Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

„Þetta var ótrúlega gaman og stendur klárlega upp
úr hjá mér,“ segir hinn tólf ára gamli Alex Birgisson sem fékk að stíga á svið með rapphljómsveitinni Wu-Tang Clan á sunnudagskvöldið. Athygli
vakti þegar rappsveitin bauð nokkrum krökkum
að koma upp á svið og dansa með þeim og hafa
gaman uppi á sviði. Alex var fyrsti krakkinn sem
fékk að fara upp á svið, ásamt vini sínum Nóa
Snævari Hallgrímssyni, en liðsmenn rappsveitarinnar voru duglegir að bjóða krökkum upp á svið
á tónleikum sínum en um tíu krakkar voru á sviðinu þegar flest var.
Þegar Alex fékk afmælisgjöfina sína, sem var
miði á hátíðina, grunaði hann ekki að hann myndi
stíga á svið með rappsveitinni en það er þó ekki allt.
„Ég fékk þrisvar sinnum að fara upp á svið á hátíðinni. Fyrst fékk ég að fara upp á svið með rapparanum GKR en var samt ekkert lengi uppi á sviði.
Svo fékk ég líka að fara upp á svið með Shades of
Reykjavík en Wu-Tang Clan stendur að sjálfsögðu
upp úr. Ég hafði enga hugmynd um þetta þegar ég
mætti á svæðið,“ segir Alex glaður í bragði.
Hann var staddur fremst í áhorfendaskaranum á
tónleikum Wu-Tang Clan og brá heldur betur í brún
þegar að einn meðlimur sveitarinnar náði augnsambandi við hann. „Við Nói vorum að syngja með og
svo allt í einu var ég bara „ó mæ gad“, hann horfði í
augun á mér. Hann benti svo með hendinni eins og
ég ætti koma upp á svið og hvíslaði að öryggisverðinum að ég ætti koma upp. Svo kom öryggisvörðurinn og hélt á okkur upp á svið,“ útskýrir Alex. Þeir
félagar fóru upp á svið þegar sveitin var að leika
sitt þriðja lag og fengu að vera þar nánast alla tónleikana. „Þegar það voru tvö lög eftir vorum við
beðnir um að fara af sviðinu og okkur boðið að fara
baksviðs. Við vorum þar þangað til þeir kláruðu og
fengum þá að taka myndir af okkur með þeim.“
Alex er mikill rappunnandi og kann texta sveitarinnar vel. „Ég kann alveg mikið af textum með
þeim. Ég var kannski enginn rosalegur aðdáandi
fyrir tónleikana en þetta eru lög sem maður hefur
heyrt mjög lengi. Ég er mun meiri Wu-Tang Clanaðdáandi í dag.“
Alex fékk á dögunum dj-sett frá föður sínum
í afmælisgjöf og er að reyna að hefja sinn eigin
rappferil. „Mig langar mikið að byrja að rappa og
sérstaklega eftir svona upplifun,“ bætir Alex við
en hans uppáhaldsrappari er Erpur „Blaz Roca“
Eyvindarson.

KANN SITT FAG Hljómsveitin Wu-Tang Clan skemmti gestum hátíðarinnar með glæsibrag á sunnudagskvöldið og stóð sig með miklum sóma.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

TVEIR TÖFFARAR Alex Birgisson var alsæll yfir að hitta meðlimi WuTang Clan. Hér er hann með rapparanum Ghostface Killah.

ALSÆLIR Alex og hinir krakkarnir voru himinlifandi yfir því að fá að hitta

stjörnurnar.

Skarthúsið skellir í lás eftir helgina
Verslunin hefur séð skvísum fyrir glingri í tuttugu og þrjú ár en nú er
komið að leiðarlokum. „Maður kemur í manns stað,“ segir Dóra
Skarthúsinu við Laugaveg 44
verður lokað eftir helgi eftir
tuttugu og þriggja ára veru þar.
„Það er bara komið að þessum
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Yffi#Xm`
jblcldkiX}
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tímapunkti, nú ætla ég að breyta
til og fara að taka því rólega,“
segir Eygló Dóra Garðarsdóttir,
eða Dóra eins og hún er kölluð,
eigandi Skarthússins. Hefur hún
staðið vaktina við búðarborðið í
öll þessi ár og hefur sannarlega
byggt upp dyggan kúnnahóp.
„Hingað hafa konur komið sem
hafa byrjað að versla sem litlar
stelpur, viðskiptavinirnir taka
ekki vel í þetta,“ segir Dóra og
skýtur borubrött inn í að „maður
kemur í manns stað“.
Dóra þvertekur fyrir að hafa
fundið fyrir samdrætti í verslun
á þessum tuttugu og þriggja ára
ferli, og segir alltaf hafa verið
nóg að gera.
Það sé því ekki á þeim for-

sendum sem hún hætti í kaupskap. Vissulega hafi hún séð á
eftir mörgum verslunum, en ansi
örar breytingar hafa verið í gegnum tíðina á verslunum á Laugaveginum, og margar hverjar
hafi stoppað ansi stutt við. „Það
sem stendur hvað hæst upp úr á
þessum ferli er án nokkurs vafa
starfsfólkið og þessir skemmtilegu viðskiptavinir. Ég hef fengið að kynnast mörgu skemmtilegu fólki, en þetta hefur engu
að síður verið heilmikil vinna,“
útskýrir Dóra. Spurð hvort hún
leggi skartsölu alfarið á hilluna,
segir hún svo vera, en þó sé hún
alls ekki sest í helgan stein, enda
rétt sjötíu og þriggja ára gömul.
- ga

LOKASPRETTURINN Dóra stendur vaktina á rýmingarsölu út vikuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

ÚTSALA
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR

MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.
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Fór ófögrum orðum
um sína fyrrverandi
Charlie Sheen var ósáttur með að fá ekki að fara
með dætur sínar til Mexíkó með litlum fyrirvara.
Leikarinn Charie Sheen fór ófögrum orðum um fyrrverandi eiginkonu sína, Denise Richards, á
sunnudaginn.
Sheen birti á Twitter ansi harðorða yfirlýsingu um Richards
vegna þess að hún vildi ekki leyfa
honum að taka börnin þeirra tvö
með til Mexíkó á síðustu stundu,
en Sheen vildi fagna feðradeginum ásamt börnum sínum í Mexíkó.
Hann var á leið þangað ásamt fyrrverandi eiginkonu sinni, Brooke
Mueller, og sex ára tvíburasonum
þeirra.
Richards birti í staðinn yfirvegaðar hamingjuóskir á feðradaginn til síns fyrrverandi þar sem
hún óskaði honum til hamingju
með daginn og sagði börnin sakna
hans, en þau myndu fagna deg-

EKKI ÁNÆGÐUR Charlie Sheen var ekki

sáttur við að mega ekki taka dætur sínar
tvær með til Mexíkó.
NORDICPHOTOS/GETTY

inum þegar hann kæmi heim frá
Mexíkó.
Sheen og Richards giftu sig
árið 2002 og skildu tveimur árum
seinna og eiga þau tvær dætur
saman, Sam og Lolu Rose.
UPPHAFSMAÐUR Víkingur Heiðar Ólafsson er upphafsmaður hinnar glæsilegu hátíðar Reykjavík Midsummer Music.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hvalir sungu en flugan brann
TÓNLIST ★★★★★
Reykjavik
Midsummer Music
Norðurljósum Hörpu
FIMMTUDAGINN 18. JÚNÍ.

BRÁÐUM FJÖGUR Það verður sannarlega fjör þegar fjölskyldan stækkar um einn í

desember.

NORDICPHOTOS/GETTY

North eignast bróður
Kim Kardashian West tilkynnti á Instagram-síðu sinni
að þau Kanye West ættu von á dreng í desember.
Líkt og margir vita eiga Kim
Kardashian West og Kanye West
von á sínu öðru barni.
Kim og Kanye eiga fyrir dótturina North West sem varð
tveggja ára gömul þann 15. júní
síðastliðinn og haldið var upp á
afmælið hennar með pompi og
prakt í Disneylandi.
Kim birti hjartnæma mynd af
feðginunum North og Kanye að
lesa sama. Í kveðjunni óskaði hún
eiginmanni sínum til hamingju
með feðradaginn og sagði tengslin milli hans og North órjúfanleg.
Í lokin bætti hún við að hann væri

dóttur þeirra frábær faðir og yrði
það einnig fyrir son þeirra.
Talsverðar umræður hafa skapast um hvaða nafn verður fyrir
valinu á nýjasta fjölskyldumeðliminn og veltu margir fyrir sér
hvort að nafnið South kæmi til
greina í stíl við nafn frumburðar þeirra hjóna. Kim sló það hins
vegar fljótlega út af borðinu og
sagði það vera fáránlegt nafn og
verður því spennandi að sjá hvaða
nafn verður fyrir valinu.
Kim og Kanye giftu sig þann 24.
maí árið 2014 en von er á drengnum í desember á þessu ári.

Dýrin voru í aðalhlutverki á upphafstónleikum Reykjavik Midsummer Music í Norðurljósum í
Hörpu á fimmtudagskvöldið. Fugl
söng, hani galaði, fluga suðaði,
hvalur söng, hundur gelti og það
heyrðist skvamp í silungi.
Reykjavik Midsummer Music
er tónlistarhátíð sem einkennist
af forvitnilegri dagskrá. Á tónleikunum nú var þemað rödd dýranna, hún var límið sem batt allt
saman. Að öðru leyti voru verkin
býsna ólík. Fyrst var tónsmíð eftir
Rameau, Les Rappel des Oiseaux,
um fugla sem kveðast á. Fuglasöngur er venjulega fremur líflegur, en Víkingur Heiðar Ólafson,
sem einnig er listrænn stjórnandi
hátíðarinnar, valdi að vera á mjúka
kantinum. Tónlistin varð fyrir
bragðið dreymandi og angurvær,
sem var alls ekkert verra; leikur
Víkings var fallega mótaður og
ljóðrænn. Þetta voru greinilega
mjög afslappaðir fuglar.
Meira fútt var í næsta atriði,

sem var YTA III eftir Esa Pekka
Salonen. Þar sté á svið sellóleikarinn Jan-Erik Gustafsson. Hann
hermdi eftir moskítóflugu sem
flaug í kringum eld og fuðraði á
endanum upp. Til er önnur, áþekk
tónsmíð, Flug býflugunnar eftir
Rimskí-Korsakoff. En tónlistin
eftir Salonen var miklu frjálslegri
og brjálæðslegri, sellóið hljómaði
svo mikið eins og fluga að það var
ótrúlegt. Gustafsson spilaði meistaralega vel og þegar hann öskraði
hátt í lokin er flugan drapst, flissuðu áheyrendur, undirritaður þar
á meðal.
Slappasta verkið á efnisskránni
var Fantasía um gullna hanann
eftir fyrrnefndan Rimskí-Korsakoff. Hún er fyrir fiðlu og píanó og
er unnin upp úr samnefndri óperu
eftir tónskáldið. Fantasían er óttalega klén, hún er fyrst og fremst
samansafn af klisjum án þess að
einhver merkjanlegur skáldskapur liggi þar að baki. Þótt leikur
Anna-Liisa Bezrodny og Víkings
hafi verið góður og fagmannlegur,
dugði það ekki til að gera tónlistina áhugaverða.
Tvær tónsmíðar eftir George
Crumb hittu hins vegar beint í
mark. Sú fyrri var Vox Balanae,
rödd hvalanna, en hin síðari
Mundus Canis, heimur hundsins.
Í hinni fyrrnefndu var leikhúsið
ekki langt undan, birtan í salnum

var blá og dimm, og hljóðfæraleikararnir þrír voru grímuklæddir.
Þetta voru þau Melkorka Ólafsdóttir flautuleikari, Gustafsson og
Víkingur. Í tónlistinni var hermt
eftir rödd hvala, brimi og öðrum
sjávarhljóðum. Í restina rann það
saman við hægan, annarsheimslegan söng, sem varð enn dularfyllri með hjálp bláa ljóssins og
grímanna. Túlkunin var mögnuð,
fínlegustu blæbrigði voru nostursamlega mótuð, tónlistin var seiðmögnuð.
Heimur hundsins var líka
flottur, en hann var í vönduðum
umbúðum Kristins H. Árnasonar gítarleikara og Pétur Grétarssonar á slagverk. Loks ber svo að
nefna sérlega glæsilegan flutning
á Silungakvintett Schuberts. Þar
er m.a. stef sem kemur úr sönglagi um silung eftir sama tónskáld; þaðan er nafnið komið. Þau
Gustafsson, Sayaka Shoji (fiðla),
Pauline Sachse (víóla), Hávarður
Tryggvason (kontrabassi) og Marianna Shirinyan (píanó) spiluðu
meistaralega vel. Allar nótur voru
skýrar og nákvæmar, samspilið
pottþétt og auðheyrilega úthugsað.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Áhugaverð, fjölbreytt
dagskrá. Spilamennskan var til fyrirmyndar.
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Snorri úr Njarðvík í KR

Margrét Kara samdi við Stjörnuna

KÖRFUBOLTI KR hefur liðsstyrk fyrir titilvörnina í Domino’s-deild karla
í körfubolta næsta vetur, en framherjinn Snorri Hrafnkelsson hefur
ákveðið að ganga í raðir liðsins. Þessi 200 cm hái leikmaður, sem
kemur til KR frá Njarðvík, skoraði 4,7 stig að meðaltali í leik og
tók þrjú fráköst á þeim 15 mínútum sem hann spilaði í leik.
„Þetta er hávaxinn og öflugur leikmaður sem hentar leikstíl
okkar vel. Við skoðuðum hann fyrir þremur árum þegar
hann fór í Keflavík þannig að við höfum fylgst með honum
lengi,“ segir Finnur Freyr Stefánsson, þjálfari KR, um
Snorra við Fréttablaðið.
Magni Hafsteinsson hefur lagt skóna á hilluna og svo
gæti „meira gerst“ segir Finnur spurður hvort Snorri fái
margar mínútur hjá meisturunum í vetur.
„Við lítum á hann sem leikmann sem getur haft áhrif strax
og einnig til framtíðar,“ segir Finnur Freyr.
- tom

KÖRFUBOLTI Margrét Kara Sturludóttir, körfuknattleikskona úr
Njarðvík, samdi í gær til tveggja ára
við nýliða Stjörnunnar í Domino’sdeild kvenna í körfubolta.
Margrét Kara brosti sínu breiðasta
þegar hún skrifaði undir samninginn
í Stjörnuheimilinu í Ásgarði í gær, en
hún fór síðan beint á æfingu eftir
undirskriftina.
Þetta er mikill hvalreki fyrir nýliðana, en Margrét Kara hefur orðið
Íslandsmeistari bæði með Keflavík
og KR og var kjörin leikmaður ársins
2011 þegar hún spilaði með KR.

Samsungvöllur
Áhorf: 1.337
Erlendur
Eiríksson (7)

0-1

Mörkin: 0-1 Almarr Ormarsson (68.).
Rautt: Gunnar Nielsen, Stjörnunni (76.).
STJARNAN (4-3-3): Gunnar Nielsen 5 - Heiðar
Ægisson 5, Brynjar Gauti Guðjónsson 6, Daníel
Laxdal 6 (63. Þorri Geir Rúnarsson 5), Hörður
Árnason 5 - Michael Præst 5, Pablo Punyed 6,
Ólafur Karl Finsen 4 - Arnar Már Björgvinsson
3, Halldór Orri Björnsson 3 (78. Sveinn Sigurður
Jóhannesson -), Jeppe Hansen 4 (87. Veigar Páll
Gunnarsson -)..
KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Gonzalo
Balbi 5, *Skúli Jón Friðgeirsson 7, Rasmus
Christiansen 6, Gunnar Þór Gunnarsson 6 - Jónas
Guðni Sævarsson 7, Pálmi Rafn Pálmason 5, Jacob
Schoop 7 (93. Gary Martin -) - Almarr Ormarsson
6 (80. Þorsteinn Már Ragnarsson -), Óskar Örn
Hauksson 5 (90. Kristinn Magnússon -), Sören
Fredriksen 5.
Skot (á mark): 6-12 (2-6)

Horn: 3-2

Varin skot: Nielsen 5 - Stefán Logi 2

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2015
STAÐAN
FH
Breiðablik
KR
Fjölnir
Valur
Stjarnan
Fylkir
Víkingur R.
Leiknir R.
ÍA
ÍBV
Keflavík
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9
9
9
9
9
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2
2
2
2
1
1

2
4
2
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3
3
4
3
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1

1
0
2
2
2
3
3
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20:9
16:6
15:10
14:9
16:11
10:11
10:12
13:16
11:14
8:12
8:19
9:21

20
19
17
17
15
12
10
9
9
9
5
4

NÆSTU LEIKIR
Föstudaginn 26. jún: 19.15 Fylkir - Víkingur
Sunnudaginn 28. jún: 17.00 ÍBV - Breiðablik,
19.15 Valur - ÍA, 19.15 KR - Leiknir, 20.00
Fjölnir - FH.
Mánudaginn 29. jún: 19.15 Keflavík Stjarnan.

Markahæstir í Pepsi-deild karla
Patrick Pedersen, Val 6
Steven Lennon, FH 5
Þórir Guðjónsson, Fjölni 5
Óskar Örn Hauksson, KR 4
Kristján Flóki Finnbogason, FH 4
Guðjón Pétur Lýðsson, Breiðabliki 4
Albert Brynjar Ingason, Fylki 4

Margrét Kara hefur þrívegis verið í
liði ársins í Domino’s-deild kvenna og
var fastamaður í íslenska landsliðinu.
Hún spilaði ekkert tímabilið
2012/2013 þar sem hún var ólétt
og hún mætti ekki til leiks aftur í
deildinni næstu tvö tímabilin eftir að
hafa flust til Noregs.
Stjarnan spilar í fyrsta sinn í
sögu félagsins í úrvalsdeild kvenna
í körfubolta eftir að hafa lagt uppeldisfélag Margrétar Köru, Njarðvík,
í umspili 1. deildar um síðasta lausa
sætið í Domino’s-deildinni á síðustu
leiktíð.
- tom

KOMIN AFTUR Margrét Kara spilar

með Stjörnunni í vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hvatningin ekki til staðar
Helgi Valur Daníelsson hefur ákveðið að hætta í fótbolta. Hann er 33 ára gamall og líkaminn er í góðu
standi. Hann útilokar ekki að endurskoða ákvörðun sína síðar, en atvinnumannsferlinum er líklega lokið.
FÓTBOLTI „Ég er hættur eins og er.

Það er kominn tími til að skipta
um gír,“ segir Helgi Valur Daníelsson en þær fregnir bárust frá
félagi hans, AGF í Danmörku, í
gærmorgun að Helgi Valur hefði
fengið samningi sínum við félagið
rift þar sem hann vilji binda enda
á knattspyrnuferil sinn.
„Ég er búinn að spila fótbolta
alla mína ævi en í lengri tíð hef
ég verið að hugsa um annað sem
ég gæti gert við tíma minn,“ sagði
hinn 33 ára Helgi Valur við Fréttablaðið í gær. Hann var þá kominn
aftur heim til Portúgals en þar býr
hann með konu sinni og þremur
börnum.
„Fjölskyldunni líður vel hér og
hér ætlum við að vera eitthvað
áfram,“ bætir hann við. Helgi
Valur útilokar þó ekki að spila á
Íslandi í framtíðinni, þó svo að það
sé ekki í kortunum nú.
Endurgjalda konunni minni
Fjölskyldan flutti til Portúgals
árið 2013 þegar Helgi Valur samdi
við Belenenses. „Konan mín er hér
í góðri vinnu og börnunum líður
vel í skólanum. Hún er að hefja
sinn starfsferil og ég vildi ekki
setja hennar plön úr skorðum. Hún
hefur nú elt mig til Íslands, Svíþjóðar, Þýskalands og Portúgals
og er tímabært að ég endurgjaldi
henni,“ segir Helgi Valur, en hann
kynntist konu sinni, sem er ensk,
þegar hann var leikmaður Peterborough fyrir fimmtán árum.
Skrítið ár í Danmörku
Árið 2003 hélt Helgi Valur aftur
til Fylkis og spilaði með uppeldisfélaginu næstu þrjú tímabilin. Frá
2006 hefur hann lengst af spilað í
Svíþjóð (Öster, Elfsborg og AIK)
en einnig í Þýskalandi (Hansa
Rostock) og Portúgal (Belenenses).
„Félagið átti erfitt uppdráttar og
það komu upp ýmiss konar vandræði utan vallar,“ sagði hann um

Ef ég tek fram
skóna aftur þá yrði það
ekki sem atvinnumaður.
Helgi Valur Daníelsson.

veru sína hjá Belenenses, en eftir
eitt tímabil rifti hann samningi
sínum við félagið og samdi við
AGF í Danmörku.
„Ég ákvað að taka þann samning
til að athuga hvort ég gæti endurheimt gleðina og hvatninguna sem
mér fannst vanta til að leggja mig
allan fram. Mér leið mjög vel í
Danmörku en það var skrítið að
vera án fjölskyldunnar. AGF komst
upp, ég naut trausts þjálfarans og
spilaði mikið en ég fann að ég var
ekki 100 prósent. Hugurinn fylgdi
bara ekki með,“ segir hann.
Hann segist nokkuð viss um að
atvinnumannsferlinum sé lokið
en útilokar þó ekkert um framtíðina. „Mér fannst ég þurfa pásu
frá fótboltanum en ég veit ekkert
hvað gerist eftir hálft ár. Ef ég tek
fram skóna aftur þá yrði það ekki
sem atvinnumaður heldur til þess
að njóta þess að spila.“
Skil stöðu mína í landsliðinu
Helgi Valur á að baki 33 leiki með
A-landsliði Íslands og hefur verið
í kringum íslenska landsliðshópinn síðustu ár. Hann hefur þó ekki
verið valinn síðan í lok síðasta árs
og fáar mínútur fengið í mótsleikjum þegar hann hefur verið valinn.
„Það voru alltaf 3-4 miðjumenn
á undan mér í byrjunarliðið og ég
skil það vel að yngri leikmenn,
sem geta tekið við síðar, hafa
verið valdir fram yfir mig í hópinn,“ segir hann. „Það hjálpaði mér
að taka þessa ákvörðun. En mér
þykir auðvitað vænt um landsliðið
og á þar marga góða vini. Ég mun
fylgjast náið með því og hvetja það
áfram.“
eirikur@frettabladid.is
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ROYAL AVIANA

SUMAR
TILBOÐ

HHágæða
á þrýstijöfnunaardýna
(120
(1(120
20x200 cm)) Einnig til í öðrum stæærðum
Stök
St
ök ddýýna
ýna 78.5.513
513 kkr.r. NÚ 62.8111 kr.
Með botni
Með
botn
bo
tnii 128.740
1288.74
12
7400 kr.
kr NÚ 102.992 kr
kr.

STAKAR DÝNUR!

Mörkin: 1-0 Arsenij Buinickij (1.), 1-1 Sindri Snær
Magnússon (15.), 1-2 Sindri Snær Magnússon
(34.), 2-2 Ármann Smári Björnsson (35.), 3-2
Albert Hafsteinsson (38.), 4-2 Ásgeir Marteinsson
(90.+1).
ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 8 - Þórður Þorsteinn Þórðarson 6, Ármann Smári Björnsson 6,
Gylfi Veigar Gylfason 6, Darren Lough 5 - Ólafur
Valur Valdimarsson 6 (83. Hallur Flosason -),
Albert Hafsteinsson 6 (63. Marko Andelkovic 6),
Ingimar Elí Hlynsson 5, Jón Vilhelm Ákason 8 Arsenij Buinickij (80. Arnar Már Guðjónsson - ) 7,
*Ásgeir Marteinsson 8.
KEFLAVÍK (4-3-3): Sindri Kristinn Ólafsson 5 Guðjón Árni Antóníusson 4 (46. Magnús Þórir
Matthíason 5), Haraldur Freyr Guðmundsson
4, Insa Bohigues Fransisco 4, Samuel Jimenez
Hernandez 5 - Sindri Snær Magnússon 7, Einar
Orri Einarsson 4, Hólmar Örn Rúnarsson 4 Daníel Gylfason 6 (79. Leonard Sigurðsson - ),
Sigurbergur Elísson 5, Magnús Sverrir Þorsteinsson 5 (72. Bojan Stefán Ljubicic - ).

Frábært tækifæri til
að endurnýja í gestaherberginu og/eða
í sumarbústaðnum

ROYAL CORINNA
(120x200 cm) Einnig til í öðrum sttær
ærðu
ðumm
ðu
Stök dýna 47816
47.816 kr
kr. NÚ 38
38.253
253 kr.
kr
Með botni 98.036 kr. NÚ 78.428 kr.

Norðurálsvöll.
Áhorf: 940
Vilhjálmur
Alvar Þór. (6)

Skot (á mark): 11-12 (8-5)

Horn: 11-4

Varin skot: Árni Snær 3 - Arends 4

H E I L S U R Ú M

*Árni Snær varði sína aðra vítaspyrnu í sumar.
Hann varði einnig frá Ólafi Karli Finsen í fyrstu
umferð deildarinnar.

VINSÆLL Í SVÍÞJÓÐ Helgi Valur lék með þremur félögum í Svíþjóð en hér hann í

leik með AIK árið 2012.

1-1

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Leiknisvöllur
Áhorf: Óuppgefið
Ívar Orri
Kristjánss. (6)

2-0

Víkingsvöllur
Áhorf: 1.340
Pétur
Guðmundss. (6)

Mörkin: 0-1 Albert Brynjar Ingason (74.), 1-1
Ólafur Hrannar Kristjánsson (89.)

Mörkin: 1-0 Rolf Toft (39.), Davíð Örn Atlason
(54.).

LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 6 - Eiríkur
Ingi Magnússon 6, *Óttar Bjarni Guðmundsson
7, Halldór Kristinn Halldórsson 6, Charley Fomen
7 - Atli Arnarson 5, Fannar Þór Arnarsson 6 (68.
Brynjar Þór Hlöðversson 5), Sindri Björnsson
6 (78. Kristján Páll Jónsson -) - Ólafur Hrannar
Kristjánsson 7, Hilmar Árni Halldórsson 6,
Kolbeinn Kárason 5.

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 6 - Dofri
Snorrason 6, Milos Zivkovic 7 (69. Tómas Guðmundsson - ), Alan Lowing 6, Ívar Örn Jónsson
6 - Finnur Ólafsson 6, Igor Taskovic 6, *Rolf Toft 8
- Davíð Örn Atlason 7, Haukur Baldinsson 5, Andri
Rúnar Bjarnason 6 (83. Viktor Bjarki Arnarsson -)

FYLKIR (4-4-2): Ólafur Íshólm Ólafsson 6 - Andrés
Már Jóhannesson 6 (83. Elís Rafn Björnsson -),
Tonci Radovnikovic 6, Ásgeir Eyþórsson 5, Tómas
Joð Þorsteinsson 7 - Ásgeir Örn Arnþórsson 6 (68.
Stefán Ragnar Guðlaugsson 5), Oddur Ingi Guðmundsson 6, Ásgeir Börkur Ásgeirsson 7, Ragnar
Bragi Sveinsson 6 - Hákon Ingi Jónsson 5 (57.
Ingimundur Níels Óskarsson 5), Albert Brynjar
Ingason 7.
Skot (á mark): 4-9 (3-5)

Horn: 5-5

Varin skot: Eyjólfur 4 - Bjarni Þórður 2
*Fylkismenn hafa náð í stig í öllum fjórum útileikjum sínum í Pepsi-deildinni í sumar.
*Albert Brynjar Ingason jafnaði félagsmet
Sævars Þórs Gíslasonar yfir flest mörk Fylkis í
efstu deild. Báðir hafa skorað 41 mark.

FJÖLNIR (4-4-2): Þórður Ingason 4–Arnór Eyvar
Ólafsson 5, Haukur Lárusson 3 (69. Mark Charles
Magee - ), Guðmundur Karl Guðmundsson 3,
Viðar Ari Jónsson 4 (83. Guðmundur Böðvar Guðmundsson - ) - Ragnar Leósson 4 (72. Birnir Snær
Ingason -), Ólafur Páll Snorrason 4, Emil Pálsson 5,
Aron Sigurðarson 5–Þórir Guðjónsson 4, Gunnar
Már Guðmundsson 3
Skot (á mark): 11-11 (6-1)

Horn: 4-9

Varin skot: Nielsen 1 - Þórður 4
*Þetta er fyrsti sigur Víkings á heimavelli síðan
liðið vann einmitt Fjölni, 1-0, 21. júlí í fyrra.
*Víkingur fékk jafnmörg stig í leiknum í gær og í
síðustu átta heimaleikjum þar á undan.
*Víkingar voru fyrir leikinn búnir að fá á sig
mark í þrettán leikjum í röð í Pepsi-deildinni.
*Þetta er fyrsti tapleikur Fjölnis í deildinni
síðan á móti KR 17. maí.

ÁRNASYNIR

Rétta tjaldið
fyrir gönguna
Heyerdahl 2 göngutjald frá The North Face
Mjög góð vatnsvörn; 3000 mm
í ytra tjaldi og 5000 mm í botni

Tveggja manna létt
tjald, u.þ.b. 2,66 kg

Gott fortjald
fyrir búnað
við inngang

Yfirlímdir
saumar á
ytra tjaldi

2 sterkar
en léttar
álsúlur

Einfalt og
fljótlegt í
uppsetningu

Stög sem
styrkja
tjaldið í vindi

Breidd 127 cm, lengd 221 cm, hæð 109 cm

Heyerdahl göngutjöldin frá The North Face eru nefnd
eftir norska landkönnuðinum Thor Heyerdahl sem er
frægastur fyrir Kon-Tiki leiðangurinn sinn 1947. Þau
eru hönnuð til að veita góða vörn gegn veðri og vindum
en um leið að hámarka pláss og þægindi.
Verð 49.860 kr. Einnig til 3 manna á 56.860 kr.
Tjaldaúrvalið er í Glæsibæ

síðan 1974
GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

26 | SPORT |

23. júní 2015 ÞRIÐJUDAGUR

Enginn veikur hlekkur hjá Blikum
Breiðablik og Selfoss mætast í stórleik 7. umferðar Pepsi-deildar kvenna í kvöld. Með sigri kemst Selfoss á topp deildarinnar í fyrsta
sinn en Breiðablik getur styrkt stöðu sína með því að ná í stigin þrjú. Fréttablaðið fékk landsliðsþjálfarann til að spá í spilin.
FÓTBOLTI Sjöunda umferð Pepsi-

deildar kvenna hefst með þremur
leikjum í kvöld; Íslands- og bikarmeistarar Stjörnunnar sækja ÍBV
heim, Afturelding og KR mætast
í Mosfellsbænum og loks tekur
Breiðablik á móti Selfossi í stórleik umferðarinnar.
Breiðablik hefur byrjað tímabilið af fítonskrafti; unnið fimm
leiki af sex og gert eitt jafntefli,
skorað 22 mörk og aðeins fengið á
sig tvö. Selfoss er einu stigi á eftir
Blikum en liðið hefur unnið fimm
leiki í röð eftir tap fyrir Fylki í 1.
umferðinni. Selfoss getur því með
sigri í kvöld komist á topp deildarinnar í fyrsta sinn í sögu félagsins.
Breiddin og reynslan Blikamegin
„Það væri áfangi hjá Selfossi að
komast á toppinn en það gefur
þeim ekkert í lokin,“ sagði Freyr
Alexandersson, þjálfari íslenska
kvennalandsliðsins, þegar Fréttablaðið fékk hann til að líta á leikinn.
„En ef Selfoss vinnur í kvöld er
liðið bæði búið að vinna Stjörnuna
og Breiðablik og þá held ég að allir
ættu að fara að taka þær alvarlega,“ bætti Freyr við, en hann
telur nágrannaliðin, Stjörnuna og
Breiðablik, enn skrefi framar en
Selfoss sem hefur verið í stöðugri
sókn síðan liðið kom upp í Pepsideildina 2012.
„Liðið er gott, vel skipulagt, í
góðu formi og útlendingarnir hafa
komið vel inn í þetta, en Stjarnan og Breiðablik eru með meiri
breidd og búa yfir meiri reynslu.
Þessi lið eru alltaf á undan í þessu

kapphlaupi um titilinn en það
getur allt gerst í fótbolta.“
Í viðtali sem birtist í Fréttablaðinu í gær sagðist landsliðskonan Dagný Brynjarsdóttir ætla að
klára tímabilið með Selfossi, sem
eru frábærar fréttir fyrir liðið
sem hefur unnið alla sex leikina, í
deild og bikar, síðan hún kom inn í
liðið. Dagný er í algjöru lykilhlutverki hjá Selfossi en það eru fleiri
leikmenn sem hafa staðið sig með
prýði og liðsheildin er sterk.
Mikil liðsheild hjá Selfossi
„Þær eru í mjög góðu líkamlegu formi og það sést á því
að þær klára leikina vanalega af miklum krafti.
Liðsheildin er góð; þetta
eru mest allt stelpur af
Suðurlandinu sem þekkjast vel. Og svo eru þær
með Dagnýju og Guðmundu Brynju (Óladóttur) sem geta
klárað leiki upp
á sitt eindæmi,“
sagði Freyr en
sú síðarnefnda
er kom i n
með fimm
mörk í
deildinni
í sumar.
Selfoss er
með
þrjá
erlenda
leikmenn í sínum röðum; miðvörðinn Summer Williams,

markvörðinn Chante Sandiford og
framherjann Donnu Kay Henry.
Sú síðastnefnda, sem hefur leikið
landsleiki fyrir Jamaíka, er eldfljót og mikill íþróttamaður, þótt
ákvarðanatöku hennar á síðasta
þriðjungnum sé stundum ábótavant.
Talandi um fljóta framherja,
þá hefur Breiðablik nóg af þeim í
sínum röðum. Tvær þeirra, Fanndís Friðriksdóttir og Telma Hjaltalín Þrastardóttir, hafa verið iðnar
við kolann í sumar og skorað samtals 13 deildarmörk; Fanndís sjö
og Telma sex. Freyr hefur
hrifist af leik þeirra í
sumar.
„Það er gott fyrir
mig sem landsliðsþjálfara að sjá Fanndísi í þessu formi.
Hún er búin að vera
framúrskar-

FANNDÍS
FRIÐRIKSDÓTTIR

Á FLUGI Selfoss hefur unnið sex leiki í röð.

andi. Það eru ekki bara mörkin
hennar sem ég er ánægður með
heldur hafa ákvarðanatökurnar verið mjög góðar og hún er að
taka leikina til sín sem hún þarf
að gera.
„Telma hefur einnig byrjað frábærlega og það er greinilegt að
þjálfararnir hafa sett mikið traust
á hana,“ sagði Freyr, sem telur að
innkoma Málfríðar Ernu Sigurðardóttur og Hallberu Gísladóttur
hafi haft jákvæð áhrif á lið Breiðabliks, sem virðist þroskaðra og
einbeittara en síðustu ár.
„Blikaliðið er orðið miklu jafnara í öllum leikstöðum og það sem

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

hefur kannski lagast mest er að
það spilar vörn sem lið. Mér finnst
hvergi veikan blett að finna á liðinu,“ bætti Freyr við en Blikar
hafa fengið á sig fæst mörk í deildinni (2).
En við hvernig leik býst Freyr
í kvöld?
„Ég á von á jöfnum leik og það
verður örugglega spilað af mikilli hörku. Leikmenn þekkja hver
annan út og inn og það mun ekkert
koma á óvart. Þetta verður harður
leikur en vonandi skemmtilegur og
á eftir að ráðast á einu marki, til
eða frá,“ sagði Freyr að lokum.
ingvithor@365.is

THE NORDIC MODEL ON PREVENTING
PROSTITUTION AND HUMAN TRAFFICKING
Opin alþjóðleg málstofa um norræna módelið til að takast á við vændi og
mansal, í Þjóðminjasafninu, Suðurgötu 41, þriðjudaginn 23. júní kl. 15.30-18.00
Dagskrá:
15:30 Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður Kvennahreyfingar
Samfylkingarinnar.
Siri Hov Eggen, SKN kvinder i Norden,
Verkamannaflokki Noregs.
15:45 Reynslan í Noregi, Marit Nybakk, þingmaður
Verkamannaflokksins og formaður
Jafnaðarmanna í
Norðurlandaráði.
16:00 Vændi og mansal á Íslandi, Sigríður Ingibjörg
Ingadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar.
16:15 Brautryðjendahlutverk Svíþjóðar, Phia Andersson,
þingmaður sænskra jafnaðarmanna.
16:30 Kaffihlé
17:00 Pallborðsumræður með þáttöku framsögukvenna og
Dorothee Schlegel, þingmanni þýskra jafnaðarmanna.

DAGSKRÁ
STÖÐ 2

| 22:05
MURDER IN THE FIRST
Hörkuspennandi þættir þar sem eitt stórt og ﬂókið sakamál
er til umfjöllunar frá upphaﬁ til enda út þáttaröðina. Listi
hinna grunaðu virðist endalaus og erﬁtt að ﬁnna ástæðu
fyrir hrottalegu morði á ungri konu.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.30 Silicon Valley

16.30 Downton Abbey

08.00 The Middle

19.00 The World’s Strictest Parents

17.20 Dótalæknir

08.25 Junior Masterchef Australia

20.00 Suburgatory

17.43 Robbi og skrímsli

09.15 Bold and the Beautiful

20.20 One Born Every Minute–

18.06 Millý spyr

09.35 The Doctors

Special

18.15 Táknmálsfréttir

10.15 Are You There, Chelsea?

21.10 Justified

18.25 Vísindahorn Ævars

10.40 Suits

21.55 Mental

18.30 Melissa og Joey

11.25 Friends with Better Lives

22.40 Awake

18.50 Öldin hennar

11.50 Flipping Out

23.25 The World’s Strictest Parents

19.00 Fréttir

12.35 Nágrannar

00.25 Suburgatory

19.25 Íþróttir

13.00 X-factor UK

00.45 One Born Every Minute–

19.30 Veðurfréttir

14.40 X-factor UK

Special

15.30 Touch

01.35 Justified

16.15 Teen Titans Go

02.15 Mental

16.35 Bad Teacher

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

16.55 Ground Floor
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Pepsímörkin á Stöð 2
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:40
CATASTROPHE
Ný bresk þáttaröð um hinn
ameríska Rob og hina írsku
Sharon sem hittast á skemmtistað í London þar sem örlög
þeirra ráðast.

18.55 Ísland í dag
19.40 Catastrophe Ný bresk þáttaröð um hinn ameríska Rob og hina írsku
Sharon sem hittast á skemmtistað í
London þar sem örlög þeirra ráðast og
líf þeirra tekur óvænta stefnu.
20.05 White Collar Fimmta þáttaröð-

in um sjarmörinn og svikahrappinn Neil
Caffrey. Hann er svokallaður góðkunningi lögreglunnar og þegar hann er gómaður í enn eitt skiptið sér hann sér leik
á borði og býður lögreglunni þjónustu
sína við að hafa hendur í hári annarra
svikahrappa.
20.50 Veep
21.20 A.D.: Kingdom and Empire
22.05 Murder in the First Nýir og
hörkuspennandi þættir þar sem eitt
stórt og flókið sakamál er til umfjöllunar
frá upphafi til enda út þáttaröðina.

Sjarmörinn og svikahrappurinn Neil Caffrey hjálpar lögreglunni að góma aðra svikahrappa til þess að komast hjá
fangelsisvist sjálfur.

| 20:50
VEEP
Bráðfyndnir gamanþættir
þar sem Julia Louis-Dreyfus
er í hlutverki þingmanns sem
ratar í starf forseta
Bandaríkjanna.

19.35 Kastljós
20.00 Golfið
20.35 Hefnd Bandarísk þáttaröð um

unga konu sem hefur einsett sér að
hefna sín á þeim sem sundruðu fjölskyldu hennar. Meðal leikenda eru Emily
Van Camp og Max Martini.
21.20 Bækur og staðir
21.30 Maðurinn og umhverfið Fræð-

andi heimildarþáttaröð í umsjón Ara
Trausta Guðmundssonar og Valdimars
Leifssonar. Fjallað verður um umhverfismál frá ýmsum hliðum og rætt við fjölmarga sérfræðinga á ýmsum sviðum.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Gárur á vatninu
23.15 Dicte
00.00 Kastljós
00.25 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk

22.50 Last Week Tonight with John

09.45 Pepsi MAX tónlist

ir um fráskilinn og einstæðan föður
sem baslar við að ala dætur sínar upp í
New York ásamt því að reyna koma sér á
framfæri sem uppistandari.
23.40 Girl Most Likely Skemmtileg

gamanmynd frá 2012 með Kristen Wiig,
Annette Bening og Matt Dillon í aðalhlutverkum. Þegar leikverk Imogene
floppar og unnustinn lætur sig hverfa
neyðist hún til að flytja aftur heim til
mömmu sinnar sem sér lífið og tilveruna í allt öðru ljósi en flestir aðrir.

17.45 Friends

14.20 Cheers

18.10 Modern Family

14.45 Dr. Phil

18.35 Mike & Molly

15.25 Benched

19.00 The Big Bang Theory

15.50 Gordon Ramsay Ultimate
Cookery Course

19.20 Veggfóður
20.05 Eitthvað annað

16.20 Top Chef

20.45 Grimm

17.05 Eureka

21.30 The Tunnel

17.50 Dr. Phil

22.20 Curb Your Enthusiasm

18.30 The Talk

22.55 Chuck

19.10 Design Star

01.20 Night of the Demons

23.40 Cold Case

19.55 Kirstie

02.50 Love Ranch

00.20 Veggfóður

20.15 Reign

04.45 The Middle

01.05 Eitthvað annað

21.00 Parenthood

05.10 Fréttir og Ísland í dag

01.45 Grimm

21.45 Nurse Jackie

02.30 The Tunnel Bresk/frönsk

22.10 Californication

spennuþáttaröð sem byggð er á dansk/
sænsku þáttaröðinni Brúin. Lík finnst í
göngunum undir Ermarsund sem tengir
England og Frakkland.

07.45 Stjarnan - KR

| 21:20

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór
07.55 Sumardalsmyllan 08.00 Áfram
Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Tommi og Jenni 08.55 UKI 09.00
Ofurhundurinn Krypto 09.22 Ævintýri Tinna
09.47 Ævintýraferðin 10.00 Lukku-Láki
10.25 Latibær 10.47 Elías 11.00 Dóra könnuður 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.45
Doddi litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan
12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur
Sveinsson 12.49 Tommi og Jenni 12.55 UKI
13.00 Ofurhundurinn Krypto 13.22 Ævintýri
Tinna 13.47 Ævintýraferðin 14.00 Lukku-Láki
14.25 Latibær 14.47 Elías 15.00 Dóra könnuður 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.45
Doddi litli og Eyrnastór 15.55 Sumardalsmyllan
16.00 Áfram Diego, áfram! 16.24 Svampur
Sveinsson 16.49 Tommi og Jenni 16.55 UKI
17.00 Ofurhundurinn Krypto 17.22 Ævintýri
Tinna 17.47 Ævintýraferðin 18.00 Lukku-Láki
18.25 Latibær 18.47 Elías 19.00 Litla stóra
Pandan

Oliver
23.20 Louie Skemmtilegir gamanþætt-

| 20:05
WHITE COLLAR

23. júní 2015 ÞRIÐJUDAGUR

09.35 Pepsímörkin 2015
10.50 Breiðablik - KA

03.15 Curb Your Enthusiasm
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.40 Sex & the City
23.05 Ray Donovan
23.50 Lífið er yndislegt
01.20 The Bridge
02.05 Parenthood

A.D.: KINGDOM AND EMPIRE

13.05 FH - Breiðablik

02.50 Nurse Jackie

Þættirnir gerast eftir
krossfestingu Jesús og fjalla
um líf lærisveina frelsarans.

14.55 Goðsagnir - Sigursteinn Gísla-

03.15 Californication

son

03.45 Sex & the City

15.45 Stjarnan - KR

04.10 Pepsi MAX tónlist

17.35 Pepsímörkin 2015

12.10 Tiny Furniture
13.50 Admission
15.35 Tenure

| 22:00
THE WOLVERINE
Hörkuspennandi mynd með
Hugh Jackman í aðalhlutverki
um ungan mann sem fer til
Japan og lendir í lífshættulegum aðstæðum þar.

17.05 Tiny Furniture
12.20 QPR - WBA
14.05 Manstu
14.35 Premier League World 2014
15.05 Valur - ÍBV
16.55 Stjarnan - KR
18.45 Pepsímörkin 2015
20.00 Man. Utd. - Arsenal 28.08.11 F
20.30 Season Highlights 2014/2015

| 07:00 - 20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA

21.25 PL Classic Matches: Leeds -

Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.

23.35 Arsenal - Burnley

©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.

Man United, 2001
21.55 Southampton - Sunderland

18.45 Admission Skemmtileg gaman-

08.00 US Open 2015

mynd frá 2013 með Tinu Fey og Paul
Rudd í aðalhlutverkum. Myndin fjallar
um Portiu sem vinnur við að fara yfir
umsóknir um skólavist í Princeton-háskólann en lendir í vandræðum með það
að vera fullkomlega fagleg þegar hún sér
að einn umsækjandinn gæti mögulega
verið sonur hennar sem hún hafði gefið
til ættleiðingar strax eftir fæðingu.

15.00 Golfing World 2015

20.30 Tenure
22.00 The Wolverine Hörkuspennandi

mynd frá 2013 með Hugh Jackman í
aðalhlutverki. Gamall kunningi Wolverine
kallar hann til Japans en þar lendir hann
í lífshættulegum aðstæðum og neyðist
til að horfast í augu við eigin djöfla.
00.05 Insidious

20.00 Hrafnaþing 21.00 Lífæð Íslands 21.30
Stjórnin

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

01.50 The Devil’s Double
03.40 The Wolverine

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

15.50 Feherty
16.35 PGA Special. Tour Life
17.00 Golfing World 2015
17.50 US Open 2015

HRINGBRAUT
10.00 Lífsstíll 10.30 Kíkt í skúrinn 11.00 Úr
smiðju Páls Steingrímssonar 12.00 Lífsstíll
12.30 Kíkt í skúrinn 13.00 Úr smiðju Páls
Steingrímssonar 14.00 Lífsstíll 14.30 Kíkt í skúrinn 15.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 16.00
Lífsstíll 16.30 Kíkt í skúrinn 17.00 Úr smiðju
Páls Steingrímssonar 18.00 Lífsstíll 18.30 Kíkt
í skúrinn 19.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar
20.00 Fólk með Sirrý 21.00 Atvinnulífið 21.30
Ritstjórarnir 22.00 Fólk með Sirrý 23.00
Atvinnulífið 23.30 Ritstjórarnir

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

FYRIR KRÖFUHARÐA

AÐEINS

20stk.

Panasonic TX60AS800E
60" 3D Smart VIERA Direct IPS LED sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. HEXA-Processing
Engine Pro. Local Dimming og Clear Panel. 1800 Hz Back Light Scanning. Studio Master
Color. Infinite Contrast Filter. Intelligent Frame Creation Pro. Sjónsvið (H/V): 178°/178°. Pro
24p Smooth Film/ Play Back. VIERA Connect nettenging með opnum vafra. Swipe & Share 2.0
/ My Home Screen. Wi-Fi Þráðlaus móttakari. TV Anywhere. 2 stafrænir DVB-T/T2, DVB-S/
S2 móttakarar. Skype myndavél innbyggð. App til að nota með iPhone eða Android símum /
spjaldtölvum.Viera Touch Pad fjarstýring fylgir. 18w Nicam Stereó V-Audio ProSurround 2.1
hljóðkerfi. 3 x USB tengi og SDXD kortalesari. USB upptaka. 4x HDMI, 1x Scart, Component. 2CI
raufar, Composite, RCA tengi, heyrnatólstengi. DNLA 1.5 og Optical út. 2 stk 3-D gleraugu fylgja.

TILBOÐ

299.990
VERÐ ÁÐUR 469.990
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Veðurbreytingavélin sannar sig enn á ný
Bretar mættu á Secret Solstice um helgina með sérhannað tæki sem talið er að geti fyrirbyggt rigningu.

Ég á einn uppáhaldsdrykk og það
er sko besti drykkur í heimi, basilgimlet.
Heiða Dóra Jónsdóttir tónlistarkona

Annað árið í röð komu hingað til
lands breskir menn með sérsmíðaðan búnað sem þeir segja vera
þeim eiginleikum gæddur að ná að
halda þurru veðri. Búnaðurinn er
eins konar veðurbreytingavél og er
ætlað að halda himninum heiðum
tímabundið.
Tækjabúnaðurinn mun hafa verið
gagngert fluttur hingað til lands
annað árið í röð til þess að tryggja
að veðrið á tónlistarhátíðinni Secret
Solstice í Laugardalnum yrði gott
og þurrt en það hefur tekist í bæði
skiptin.

Virkni tækisins er þannig að
því er ætlað að
ýta tímabundið
lægðarmörkum
frá jörðu með
tilteknum tíðnisviðum sem
JAKOB FRÍMANN draga úr líkum
á úrkomu og
MAGNÚSSON
minnka skýjabakka í grennd við tækið.
Jakob Frímann Magnússon, einn
skipuleggjenda Secret Solstice-hátíðarinnar, er talinn hafa haft veg og

vanda af heimsókn tækisins og Bretanna. Aðspurður kaus hann að tjá sig
ekki um málið og hinn dularfulla
tækjabúnað en lýsti þó yfir mikilli
ánægju með veður hátíðarinnar og
hátíðina í heild sinni.
„Við erum afskaplega ánægð
með hátíðina og þá veðurguði sem
tryggðu okkur samfellda birtu og
hamingju alla helgina,“ segir Jakob
Frímann.
Meðfylgjandi ljósmynd náðist inn
um glugga á Þróttarheimilinu um
helgina, af því sem talið er vera hluti
af umræddum búnaði.
- glp

DULARFULLT TÆKI Hluti af hinni
svokölluðu veðurbreytingavél náðist á
mynd um helgina.

Helgi, Dóri og Valur
berjast um Jóhönnu
Náttúruleg lausn við áhrifum tíðahvarfa

„Femarelle er
algjört undraefni
fyrir mig“
-Soffía Káradóttir

Borgarleikhúsið frumsýnir söngleikinn Mamma Mia í mars á næsta ári. Unnur
Ösp leikstýrir og Jóhanna Vigdís fetar í fótspor Meryl Streep í hlutverki Donnu.
Það hafa eflaust margir velt því
fyrir sér hvenær íslensk uppsetning af söngleiknum Mamma Mia
verði gerð en nú þarf ekki að bíða
mikið lengur.
Í mars á næsta ári mun Borgarleikhúsið setja upp söngleikinn
sem saminn er í kringum öll bestu
Abba-lögin. Flestir ættu að kannast við kvikmyndina sem gefin
var út árið 2008 og sló rækilega
í gegn hjá Íslendingum en með
aðalhlutverk í myndinni fer leikkonan Meryl Streep.
Haldnar voru „sing-a-long“ sýningar í Háskólabíói og hefur samnefndur söngleikur notið talsverðra vinsælda í London og New
York.
Pabbarnir þrír
Mannskapurinn sem stendur að
sýningunni hér á landi er ekki af
verri endanum. Þórarinn Eldjárn
sér um þýðingu handritsins, Jón
Ólafsson mun annast tónlistina og
Unnur Ösp Stefánsdóttir verður
leikstjóri sýningarinnar.
Leikhópurinn er blandaður og
samanstendur af bæði þekktum
andlitum og nýjum. Jóhanna Vigdís Arnardóttir fer með hlutverk
Donnu og Þórunn Arna Kristjánsdóttir leikur dóttur hennar,
Sophie.
Pabbarnir þrír verða leiknir
af Helga Björnssyni, Val Frey
Einarssyni og Halldóri Gylfasyni. Brynhildur Guðjónsdóttir
og Maríanna Klara Lúthersdóttir
leika vinkonur Donnu og Eysteinn
Sigurðarson verður brúðguminn.
„Við kláruðum að ráða í öll
hlutverk fyrir nokkrum vikum,
héldum stórar prufur og ég gæti
ekki verið ánægðari með hópinn,“
segir Unnur Ösp.
Erfitt að fá réttinn
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Borgarleikhúsið setur upp stóra
fjölskyldusýningu en á seinustu
árum hafa þar til dæmis verið sett
upp Billy Elliot og Mary Poppins.
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TJALDA ÖLLU TIL Unnur Ösp mun leikstýra uppsetningu Mamma Mia í Borgarleikhúsinu

í mars á næsta ári.

„Við höfum lengi haft augastað
á Mamma Mia en það er erfitt að
fá réttinn á þessari stórsýningu
og við vildum fá að gera hana
á okkar hátt með okkar besta
fólki,“ segir Kristín Eysteinsdóttir borgarleikhússtjóri og heldur
áfram: „Þessi sýning hefur verið
sýnd úti um allan heim en það
hafa alltaf verið afar strangar
reglur um að sýningin þurfi að
nota nákvæmlega sömu leikmynd
og dansa og upprunalega sýningin
en við vildum auðvitað fá að gera
sýninguna að okkar og taka hana
þannig upp á næsta stig og við
erum í skýjunum yfir því að vera
fyrsta leikhúsið í heiminum sem
býðst sá réttur að hafa algert listrænt frelsi þegar kemur að uppsetningunni.“
Algjör gleðisprengja
„Við verðum með
afar skemmtilegar lausnir á

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við kláruðum að
ráða í öll hlutverk fyrir
nokkrum vikum, héldum
stórar prufur og ég gæti
ekki verið ánægðari með
hópinn.
framsetningu, þökk sé því frábæra listafólki sem við erum
búin að fá með okkur í lið,“ segir
Kristín. Grímuverðlaunahafinn
Ilmur Stefánsdóttir sér um leikmyndina, Filippía Elísdóttir hannar búningana og Lee Proud semur
dansana.
Sýningin verður af svipaðri
stærð og stærstu söngleikir
Borgarleikhússins hafa verið.
„Leikhópurinn verður í kringum 35 manns og auðvitað spilar hljómsveit undir. Við ætlum
að tjalda öllu til og gera þennan söngleik að algjörri gleðisprengju,“ segir Unnur Ösp.
gunnhildur@frettabladid.is

HALLDÓR
GYLFASON
VALUR FREYR
EINARSSON

JÓHANNA
VIGDÍS

HELGI
BJÖRNSSON
SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson
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Á SLÓÐUM ÍSLENDINGA

BRASILÍA
19. SEPTEMBER - 4. OKTÓBER

Fyrir um 150 árum settust íslendingar að í Curitiba í Brasilíu og
nú í dag skipta afkomendur þúsundum. Við kynnumst þeim og
samfélagi þeirra í dag, en í Curitiba er öﬂugt Íslendingafélag. Við
heimsækjum m.a. hinar glæstu borgir Rio de Janeiro, Curitiba
og Florianapolis. Við sjáum stórkostlega náttúru, regnskóga,
aﬂmestu fossa heimsins og fallegar strendur. Kynnumst brosandi
heimamönnum sem vilja allt fyrir þig gera.
Verð kr. 644.724.Innifalið í verði: Allt ﬂug og allir skattar, gisting með morgunverði,
ísl. fararstjóri, akstur, skoðunarferðir o.m.ﬂ.

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

BAKÞANKAR
Erlu Bjargar
Gunnarsdóttur

Smákarlaremba

F

jögurra ára sonur minn elst
upp á tveimur heimilum.
Annars vegar hjá föður sem
eldar og skúrar. Hins vegar
hjá móður sem borar og blótar.
Hann elst upp við að mamma og
pabbi geri nákvæmlega sömu
hlutina. Það er því fullkomlega
óskiljanlegt hversu mikil karlremba litli maðurinn er. Hann
á Playmo-bíl með tveimur löggum. Karli og konu. Konan fær
aldrei að keyra bílinn. Aldrei!
Hann hélt með Friðriki Dór í
söngvakeppninni af þeirri einföldu ástæðu að það sé „miklu
betra að senda strák í söngvakeppni“. Og þegar ég ætlaði með
honum út í fótbolta um daginn
fór hann að hlæja, strauk mér
blítt um kinnina og spurði hvort
það væri ekki betra að stóri
bróðir kæmi með honum út.

ÉG HEF reynt að beina barninu
á rétta braut. Ég bendi honum
á flottar stelpur á fótboltaæfingu sem snúa niður strákana. Lét löggukallinn hverfa
og nú ráða tvær konur ríkjum
í Playmo-landi. Svo sneri ég
mér að barnaefninu. Ætlaði að
kreista úr honum ofurhetju-mikilmennskuna og stækka sjóndeildarhringinn með glápi á
Fríðu og dýrið, Litlu hafmeyjuna og Mjallhvíti.

ÞEGAR ég hlustaði á fyrirlestur Geenu Davis á ráðstefnunni
WE 2015 þar sem hún talaði
um hversu fáar kvenpersónur
eru í barnaefni varð ég montin. Ég er meðvituð. Sonur minn
horfir á stelpumyndir. En svo
hélt hún áfram og benti á að þær
fáu kvenpersónur sem birtast á
hvíta tjaldinu séu alltaf sætar,
saklausar, vanmáttugar og í leit
að ástinni. Þá breyttist brosið
í grettu. Einu kvenpersónurnar sem sonur minn kynnist eru
prinsessa, sem misstórir karlmenn eru sífellt að bjarga, og
norn með meiriháttar útlitskomplexa, hafmeyja sem fer í
lýtaaðgerð til að finna ástina í
landi og Fríða sem er með bad
boy-syndrome á hæsta stigi.
ÉG LÝSI því eftir sterkum og
skemmtilegum kvenpersónum.
(Dóra landkönnuður er þar með
ekki valmöguleiki). Er Astrid
Lindgren mín eina von?

53,7%

MBL

FBL

19,6%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...

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

