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Þungt hljóð
í hjúkrunarfræðingum
Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir þungt hljóð í félagsmönnum. Hann segir að með undirritun samningsins sé búið að koma í
veg fyrir að gerðardómur ákveði laun
hjúkrunarfræðinga. 4
Leigubílstjórar út undan Mikið
hefur verið rætt um aukinn fjölda
ferðamanna hérlendis undanfarin misseri en leigubílstjórar sem
Fréttablaðið ræddi við eru sammála
um að það skili sér ekki í auknum
viðskiptum hjá þeim. 2

HJÓLAÐ NIÐUR ÖXI Keppandi úr liði Advania í WOW Cyclothon sést hér á hraðferð niður Öxi við Berufjörð í gærkvöldi. Keppninni lýkur í dag en rúmum tíu milljónum króna hefur verið safnað meðan á henni stendur og rennur upphæðin til góðgerðarmála.
MYND/KRISTINN MAGNÚSSON
Könnun SÁÁ Könnun meðal
sjúklinga á Vogi sýndi að svo
gott sem allir sem þar leituðu sér
lækninga greindust með alvarlegan
fíknivanda. 8

Ódýrast að búa í Reykjavík
Skattar og gjöld eru lægri í Reykjavík en í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Munar hundruðum
þúsunda króna á ári fyrir meðalfjölskyldur. Hafnarfjörður er dýrasta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu.
BYGGÐAMÁL Búseta á höfuðborgar-

20

SÉRBLAÐ Fólk
Konur sýna
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ku
Konur voru
áberandi á
pöllunum þegar
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vikunni í Mílanó.tískuSÍÐA 2
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SUMARSPRENGJA
!

Hattar slá í

gegn

Allar konur
ættu að eiga
að minnsta
kosti einn hatt
í sumar en ljósir
stráhattar hafa
slegið í gegn.
SÍÐA 4

APPELSÍNUG
Í UPPÁHALD ULUR
I

AFSLAPPAÐU
frá LHÍ í vor. R STÍLL Halldóra Sif Guðlau
Hún leitaði
gsdóttir útskrifa
í japanska
útskriftarlínu
ðist úr fatahön
menningu
sinnar en segist
sjálf hafa afslapp og fagurfræði við vinnslu nun
aðan fatastíl
.

M

inn stíll er
frekar afslappað
Ég er nánast
alltaf í buxum ur.
er mjög
og
breytt buxnatísk hrifin af hversu fjölað hafa jafnvægi an er í dag. Ég verð
á jin og jang,
jafnvægi á
vil hafa
milli
klæðaburði,“ karllægs og kvenlægs
í
segir Halldóra
laugsdóttir,
nýtútskrifaður Sif Guður þeg h
fatahö

þrjú börn, búandi í blokkaríbúð í
meðalstærð. Er þá kostnaðurinn
400 þúsund krónum hærri á ári
í Hafnarfirði en í Reykjavík eða
næstum því heil mánaðarlaun einstæðs foreldris.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir þessar niðurstöður
ekki koma á óvart. „Borgarstjórn
hefur undanfarin ár forgangsraðað
í þágu barnafjölskyldna og þeirra
sem eiga erfiðast með að láta enda

ná saman,“ segir Dagur.
Leikskólagjöld eru hæst í Garðabæ en lægst í Reykjavík og munar
þar um 125 þúsund krónum á ársgrundvelli fyrir eitt barn.
Hins vegar breytast hlutirnir gífurlega þegar einstæðingur er með tvö börn á leikskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu. Þá
er kostnaður í Reykjavík lægstur
eða 274.120 krónur. Kostnaðurinn
í Hafnarfirði er 230 prósentum

hærri. Einstætt foreldri í Hafnarfirði þarf að greiða 635 þúsund
krónur á ári í leikskólagjöld ef
miðað er við 8 tíma leikskóladag.
Útsvarstekjur Hafnarfjarðarbæjar eru einnig þær lægstu á
höfuðborgarsvæðinu. Það gefur til
kynna að meðallaun íbúa í Hafnarfirði séu þau lægstu á svæðinu.
Hæsta útsvarið greiða íbúar Seltjarnarness.
- sa / sjá síðu 6

Konur sem eru ofsóttar upplifa úrræðaleysi þegar þær leitar sér aðstoðar:

64,1%

Ofsótt af eltihrelli í tuttugu ár
MBL

26%
FBL

svæðinu er ódýrust í Reykjavík en
dýrust í Hafnarfirði ef öll gjöld
sveitarfélaga eru tekin saman.
Fyrir fjögurra manna fjölskyldu
munar um 200 þúsund krónum á
kostnaði milli ódýrasta sveitarfélagsins og þess dýrasta.
Munurinn á kostnaði fjölskyldna
eftir búsetu er meiri ef um er að
ræða einstætt foreldri með um
500 þúsund krónur á mánuði og

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

Allt sem þú þarft ...

LÖGREGLUMÁL Kona, sem hefur
verið ofsótt af sama manni í tuttugu ár, segist hætt að óttast að
maðurinn beiti hana ofbeldi. Þess
í stað óttast hún að maðurinn fari
alfarið að ofsækja dóttur hennar.
Henni þykir hræðileg tilhugsun
að dóttirin, sem nú er á þrítugsaldri, hafi alltaf þurft að búa við
ofsóknir af hendi mannsins.
Maðurinn hefur ítrekað haft
samband við konuna og nálgast
hana og dóttur hennar á förnum
vegi og hefur konan alla tíð hafnað
kynnum við manninn. Hún kveðst
oft hafa séð hann fyrir utan heimili
sitt og vinnu.
Önnur kona segir lögregluna ekkert gera í ofsóknarmálum. Konan
var ofsótt í nokkra mánuði og hót-

aði maðurinn sem ofsótti hana
meðal annars pyndingum og nauðgun. 15 til 20 konur leita til Stígamóta á hverju ári vegna ofsókna af
þessu tagi sem þær verða fyrir af
hendi karlmanna. Þær upplifa allar
mikið úrræðaleysi.
Friðrik Smári Björgvinsson yfirlögregluþjónn segir erfitt að aðhafast í ofsóknarmálum þegar menn
brjóta ekki af sér og nálgunarbann
er ekki til staðar. Hann segir ekkert banna fólki að standa fyrir utan
hús eða hringja.
Um eitt hundrað konur hafa leitað til Kvennaathvarfsins á undanförnum fimm árum vegna ofsókna.
Ofsóknirnar eru oftast af hendi
fyrrverandi maka eða kærasta.
- snæ

Ef menn
eru ekki
að brjóta
neitt af sér er
erfitt fyrir
lögreglu að
aðhafast. Ef
nálgunarbann er ekki í
gildi er ekkert sem bannar
fólki að vera fyrir utan hús
eða að hringja.
Friðrik Smári Björgvinsson,
yfirlögregluþjónn

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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Tveir styrkhafanna eru í landsliðinu í eðlisfræði og taka þátt í Ólympíuleikunum í eðlisfræði í sumar:

Afburðanemar verðlaunaðir með styrk
SAMFÉLAG „Ég er mjög sáttur og

Í dag er búist við austanátt, allhvassri allra
syðst. Skýjað verður í morgunsárið og
sums staðar þoka, en það ætti að létta til
víða norðan- og vestanlands eftir hádegi,
þar sem hiti verður víða 13 til 17 stig yfir
hádaginn. Mun svalara á Suðausturlandi
og jafn vel smá dropar.

SJÁ SÍÐU 26

ég stefni á nám í eðlisfræði með
áherslu á stjarnvísindi í haust,“
segir Gunnlaugur Helgi Stefánsson, en hann er einn af þeim tuttugu og sjö afburðanemendum
sem hljóta styrk úr Afreks- og
hvatningarsjóði stúdenta Háskóla
Íslands.
Gunnlaugur útskrifaðist frá
Menntaskólanum í Reykjavík í vor,
ári á undan jafnöldrum sínum.
Styrkurinn er veittur nemendum sem hafa innritað sig í skólann

í haust og var veittur við hátíðlega
athöfn á Háskólatorgi í gær. Nemendurnir koma úr þrettán framhaldsskólum víða á landinu og eiga
það allir sameiginlegt að hafa náð
eftirtektarverðum árangri á stúdentsprófi. Auk þess er litið til annarra þátta, eins og virkni í félagsstörfum og árangurs á öðrum
sviðum.
Þetta er í áttunda sinn sem
styrkir eru veittir og nemur hver
styrkur 300 þúsund krónum.
Kristín Björg Bergþórsdóttir er

ein af þeim sem hlutu styrkinn.
Hún er dúx frá Menntaskólanum
í Reykjavík og hlaut meðal annars
verðlaun í eðlisfræði, stærðfræði,
efnafræði og tölvunarfræði.
Kristín og Gunnlaugur eru bæði
í landsliði Íslands í eðlisfræði og
taka þátt í Ólympíuleikunum í eðlisfræði sem verða haldnir á Indlandi júlí. „Ég er mjög spennt
að fara á Ólympíuleikana og við
æfum mikið,“ segir Kristín sem
stefnir á nám í stærðfræði í haust.
- ngy

HÁSKÓLI ÍSLANDS Gunnlaugur Helgi
Stefánsson og Kristín Björg Bergþórsdóttir hlutu styrkinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Metfjöldi sækir um
í Lögregluskólann
Hundrað og sextíu manns hafa sótt um inntöku í Lögregluskólann. Aldrei hafa
fleiri stóttu um. Karlar eru sextíu prósent umsækjenda. Sextán fá inngöngu í
skólann. Sjötíu prósent þeirra sem komust í skólann síðast voru konur.
LÖGGÆSLA Aldrei hafa fleiri sótt

FYRST Stefanía Alexandra Trifú veiddi fyrsta fiskinn í dorgveiðikeppni Hafnarfjarðarbæjar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Árleg dorgveiðikeppni Hafnarfjarðarbæjar fór fram í gær:

Þrjú hundruð börn voru við veiði
MANNLÍF Hátt í þrjú hundruð börn mættu á Hafnarfjarðarhöfn í gær
og tóku þátt í árlegri dorgveiðikeppni Hafnarfjarðarbæjar. Bærinn
hefur staðið fyrir keppninni í rúm tuttugu ár.
Fyrsta fiskinn veiddi Stefanía Alexandra Trifú, kola. Þyngsti fiskurinn sem veiddist var einnig koli. Hann vó 363 grömm. Fiskinn veiddu
tvær stelpur í sameiningu, þær Aníta og Karen.
„Keppnin gekk eins og í sögu. Frábært veður og vel bar í veiði,“
segir Andri Ómarsson, verkefnisstjóri skrifstofu tómstundamála hjá
bænum.
- þea

Kona lét lífið eftir bílveltu:

Í boði fyrir alla að taka þátt:

Banaslys í
Seyðisfirði

Laugavegur
skreyttur á ný

SLYS Ung kona beið bana og önnur

SAMFÉLAG Mála á þann hluta

slasaðist mjög alvarlega þegar
bíll þeirra valt í Seyðisfirði laust
fyrir miðnætti í gær. Konurnar
voru fyrst fluttar með sjúkrabíl til Egilsstaða og þaðan með
sjúkraflugi til Reykjavíkur þar
sem önnur konan var úrskurðuð
látin en hin lögð inn á gjörgæsludeild Landspítalans. Ekki var lífsmark með annarri konunni eftir
slysið og báru lífgunaraðgerðir
ekki árangur. Báðar konurnar hafa
verið búsettar á Seyðisfirði.

Laugavegar sem er göngugata á
föstudaginn. Þetta kemur fram á
vef Reykjavíkurborgar.
Laugavegurinn verður málaður
frá horni Vatnsstígs að gatnamótum Ingólfsstrætis.
Fólk er beðið um að koma með
eigin rúllur og pensla en það
verða líka aukapenslar og rúllur
fyrir þá sem vilja taka þátt.
Síðasta sumar var sami hluti
Laugavegarins málaður og má
segja að það hafi slegið í gegn.

- vh

- ngy

um inngöngu í Lögregluskóla ríkisins, eða 158 manns. Umsóknarfrestur rann út á mánudag.
„Konur hafa eflst svo á undanförnum árum. Þær eru fyrir löngu
búnar að átta sig á því að þær eru
jafnokar strákanna. Þeim þykir
þetta starf jafn spennandi og
strákunum,“ segir Sigríður Hrefna
Jónsdóttir, formaður valnefndar
Lögregluskólans.
Sprenging varð í aðsókn kvenna
í Lögregluskólann árið 2013, síðast þegar tekið var inn í skólann.
Aðsókn kvenna, um fjörutíu prósent umsókna, hefur haldist síðan
þá. „Ég rek það til Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur [þáverandi innanríkisráðherra] og hvernig hún talaði um fjölgun kvenna innan lögreglunnar.“
Sigríður Hrefna segir að þegar
nýjum nemendum sé veitt innganga í skólann hafi farið fram
flókið mat á einstaklingunum.
„Við reynum að hafa kvarðana
hlutlæga og málefnalega. Við
stingum ekki bara hendi út og
finnum hvernig veðrið er. Þetta
snýst um að vanda sig,“ segir Sigríður.
„Það er í mínum huga deginum ljósara að það þarf allt að fara
saman. Það þarf að hafa það þrek
sem þarf líkamlega og að búa
yfir þroska til að eiga samskipti
við fólk og þjónustulund.“
Ferilskrá umsækjenda er rækilega skoðuð og gengið úr skugga
um að þeir eigi ekki við vímuefnavanda að stríða. „Í langflestum tilfellum þá segir það sig
sjálft að umsækjandi sem hefur
ekki verið á vinnumarkaði býr

FORMAÐUR Sigríður Hrefna Jónsdóttir er formaður valnefndar Lögregluskólans
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

væntanlega yfir minni þroska en
sá sem hefur verið lengi á vinnumarkaði, þó það sé ekki algilt,“
segir Sigríður.
Sálfræðingur situr í valnefndinni og umsækjendur mega búast
við því að undirgangast sálfræðimat og streitupróf.
Aðspurð hvort kynið, karlar
eða konur, komi betur út úr mati
nefndarinnar á andlegum þáttum segir Sigríður: „Þegar það
var útskrifað síðast úr skólanum þá var niðurstaðan sú að það

voru sjötíu prósent konur á móti
þrjátíu prósentum karla. Það var
ekki á grundvelli þess að það
væri handvalið heldur var það á
grundvelli niðurstöðu ferlisins.“
Hún segir að ekki sé horft sérstaklega til kyns þegar tekið er
inn í skólann. „Þeir hæfustu fara
í gegn. Þar sem er vafaatriði þar
hugsum við um konuna, ef þetta
eru jafn hæfir einstaklingar.“
Búist er við því að umsóknarferlinu ljúki um miðjan júlí.
snaeros@frettabladid.is

Heimildir Ríkisendurskoðunar til að kanna fjárreiður ABC barnahjálpar takmarkaðar:

Fengu ABC-málið til athugunar

6ÕÃÌv>>ÀÛÉÉäÈ£x

SAMFÉLAG „Við vorum beðin um

Kringlan | 588 2300

að kanna þetta og nú er verið
að skoða hvernig okkar aðkomu
að málinu verður háttað,“ segir
Óli Jón Jónsson, upplýsinga- og
alþjóðafulltrúi Ríkisendurskoðunar, en Ríkisendurskoðun hefur
fengið beiðni um að kanna ráðstöfun fjármuna ABC barnahjálpar.
Fyrrverandi sjálfboðaliði við
fjársöfnun til styrktar ABC
barnahjálpar sendi Ríkisendurskoðun erindi um málið.
Fréttablaðið greindi frá því
á dögunum að illvígar deilur
stæðu milli ABC barnahjálpar
á Íslandi og ABC barnahjálpar
í Kenía. Þórunni Helgadóttur,
formanni ABC barnahjálpar í
Kenía, var sagt upp störfum en
hún stendur fast á því að staða
hennar sé óbreytt, enda sé um

tvö aðskilin félög að ræða. ABC
á Íslandi heldur því hins vegar
fram að félagið eigi ABC í Kenía
og hefur ráðið nýjan formann í
Kenía.
Þórunn greindi frá því að
engar greiðslur hefðu borist til
stuðningsaðila barna í Kenía síðustu tvo mánuði en samtökin á
Íslandi segja það ósatt.
„ Ekk i hefur verið tek i n
ákvörðun um hvort stofnunin
verði við beiðninni,“ segir Óli og
bætir við að lagaheimildir Ríkisendurskoðunar til að kanna fjárreiður sjálfseignarstofnana séu
takmarkaðar. Óli segir að stofnunin geti þó gengið úr skugga
um að fjárráðstafanir slíks aðila,
einkum ráðstöfun fasteigna, séu
í samræmi við skipulagsskrá
hans.
- ngy

Í KENÍA Þórunn segir ástandið í Kenía

skelfilegt. Samtökin á Íslandi hafi greitt
nemendum skólans fyrir að hertaka
hann.
MYND/GUNNAR SALVARSSON

HLUTI AF BYGMA

SUMAR

TAX
FREE

af grillum, pallaolíu og trjáplöntum

Trjáplöntur
og runnar
fyrir garðinn
og sumarhúsið

30% afsláttur af garðhúsgögnum
aðeins fimmtudag til sunnudags

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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SPURNING DAGSINS

François Hollande Frakklandsforseti segir njósnastarfsemi Bandaríkjamanna vera óásættanlega:

Nýr uppljóstrari talinn standa að lekanum
FRAKKLAND Öryggismálastofnanir

bæði í Evrópu og Bandaríkjunum
rannsaka nú í sameiningu hvort
nýr, óþekktur uppljóstrari hafi
orðið Wikileaks úti um sönnunargögn um að Bandaríkin hafi njósnað um síðustu þrjá Frakklandsforseta. Ekki er talið að Edward
Snowden, uppljóstrarinn sem lak
gögnum um njósnir Bandaríkjanna á Angelu Merkel Þýskalandskanslara hafi verið að verki.
Nýju gögnin urðu til þess að
François Hollande, núverandi for-

Marta, gufaði orkan upp?
Nei, nei, gufa er það heitasta í dag
og hún rýkur út.
Marta Rós Karlsdóttir er forstöðumaður
auðlinda hjá Orku náttúrunnar, dótturfélagi
Orkuveitu Reykjavíkur. Gufa úr borholum
við Hverahlíð hefur ekki dugað til að halda
framleiðslu Hellisheiðarvirkjunar á fullum
afköstum.

seti Frakklands, boðaði varnarmálaráð landsins til fundar í gær.
Wikileaks birti gögnin á heimasíðu
sinni á þriðjudag.
Barack Obama, forseti Bandaríkjanna, talaði við Hollande í
síma í gær. Þar fullvissaði hann
Hollande um að samskipti hans
væru ekki hleruð á þessari stundu
og engin áform væru um að hlera
hann í framtíðinni. Obama neitaði
því ekki í samtalinu að hleranir
hefðu átt sér stað í fyrri tíð.
Hleranirnar eiga að hafa átt sér

stað á árunum 2006 til 2012. Í forsetatíð bæði George W. Bush og
Baracks Obama. Frakklandsforsetarnir sem hleraðir voru á tímabilinu eru Jacques Chirac, Nicolas
Sarkozy og François Hollande.
Hollande sagði í gær að Frakkar
myndu ekki líða aðgerðir sem ógna
þjóðaröryggi landsins.
- þea
REIÐUR François Hollande er ekki sáttur við hátterni Bandaríkjamanna sem
njósnað hafa um síðustu þrjá forseta
Frakklands.
NORDICPHOTOS/AFP

Segir forsendur fyrir dómi
gerðardóms vera brostnar

UMFANGSMIKIÐ Aðgerðin er sú
stærsta sinnar tegundar til þessa.

Formaður Félags hjúkrunarfræðinga segir þungt hljóð í félagsmönnum. Telur að komið hafi verið í veg fyrir
að laun hjúkrunarfræðinga verði ákveðin með dómi. Samningurinn hefur engin áhrif á deilu BHM við ríkið.

Tóku þátt í alþjóðlegri aðgerð:

Lögðu hald á
ólögleg lyf

KJARAMÁL „Hljóðið er þungt í mönn-

LÖGREGLA Rúmlega fjörutíu mál

komu upp hér á landi fyrr í mánuðinum í alþjóðlegri aðgerð gegn
fölsuðum og ólöglegum lyfjum sem
seld eru á netinu. Lagt var hald á
samtals 43 sendingar. Aðallega var
um að ræða nikótínvökva en einnig
28 sendingar með fæðubótarefnum
sem innihéldu lyfjavirk efni eða
jurtir með lyfjavirkni.
Samtals tóku 115 lönd þátt í
aðgerðinni.
- vh

Einn matarvagn ekki í lagi:

Lítill hávaði á
Secret Solstice
SAMFÉLAG Hljóðstig fór ekki yfir

mörk reglugerðar um hávaða inni á
hátíðarsvæðinu á tónlistarhátíðinni
Secret Solstice, að sögn fulltrúa frá
Heilbrigðiseftirlitinu sem mældu
hljóðstigið. Jafnframt var fylgst
með almennri umgengni og ástandi
í matarvögnum á svæðinu.
Þá hafa fáar kvartanir borist
Heilbrigðiseftirlitinu vegna hávaða
frá hátíðinni.
Gerð var alvarleg athugasemd við
einn matarvagn á svæðinu þar sem
umgengni og meðhöndlun matvæla
var ófullnægjandi.
- ngy

LEIÐRÉTT
Í frétt Fréttablaðsins í gær um dóm
í máli Týs Þórarinssonar gegn Braga
Guðbrandssyni kemur fram að Bragi
hafi fengið gjafsókn í málinu. Þetta er
ekki rétt. Það var Týr sem fékk gjafsókn
í málinu.

um en vissulega á eftir að kynna
samningana og fara yfir hvað felst
í þessum samningi,“ segir Ólafur G. Skúlason,
formaður Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Hann tekur það
fram að hann
hafi ekki heyrt
ÓLAFUR G.
í mjög mörgum,
SKÚLASON
heldur einungis fylgst með viðbrögðum á samfélagsmiðlum. Í lokuðum hópi
hjúkrunarfræðinga á Facebook
hafa fjölmargir hjúkrunarfræðingar lýst vonbrigðum sínum með
niðurstöðuna.
Samningurinn felur í sér 18,6
prósenta launahækkun, gildir
til marsloka 2019 og er svipaður
þeim samningi sem gerður var á
almenna vinnumarkaðnum. Kynningarfundir verða á Landspítala og
Hótel Hilton í dag og fundir verða
svo haldnir utan höfuðborgarsvæðisins á næstu dögum. Atkvæðagreiðsla fer fram dagana 4. til 15
júlí.
„Það er ekkert tromp uppi í erminni. Við fáum þarna yfirlýsingu
frá ráðherrum um að farið verði
yfir það hvernig megi bæta kjör
hjúkrunarfræðinga sem starfa hjá
ríkinu. En það er bara yfirlýsing,“
segir Ólafur.
Hann segir það sinn skilning
að með undirritun samningsins í
gær sé búið að koma í veg fyrir að
gerðardómur ákveði laun hjúkrunarfræðinga. Forsendur fyrir
skipan gerðardómsins hafi verið
þær að ekki væri búið að undirrita samning fyrir 1. júlí. „Þessar forsendur eru þá ekki lengur til

➜ Viðbrögð
hjúkrunarfræðinga
Fjölmargir hjúkrunarfræðingar
brugðust við samningnum í lokuðum hópi á Facebook. Hér má
sjá viðbrögð nokkurra þeirra:
Verður þessi samningur ekki
örugglega felldur?
Var að vonast eftir meiru …
Fellum við ekki þennan
samning?
Þetta er samningur sem er
þvingaður fram og mun ekki
bæta kjör hjúkrunarfræðinga
heldur þvert á móti nær ekki
upp í verðbólgu næstu ára. Þessi
samningur er verri en á
almenna markaðnum …
Sorrí neikvæðnina, en þetta
hljómar nú ekkert rosalega
spennandi …

SEGIR FÓLKI GÍFURLEGA MISBOÐIÐ
„Það sem ég les inni á vef hjúkrunar af þessum samningi þá
er þetta ekkert sem hentar okkur,“ segir Sesselja Haukdal
Friðþjófsdóttir gjörgæsluhjúkrunarfræðingur. Hún var stödd
í Noregi í gær þar sem hún vinnur þessa dagana á Ahus í
Lørenskog, skammt frá Ósló. „Ég sé mikla reiði og fólki er
gífurlega misboðið,“ segir Sesselja og bætir því við að hún
hafi enga trú á því að hjúkrunarfræðingar samþykki. Sesselja
er í 90 prósent starfi á gjörgæslunni í Fossvogi en skýst reglulega til Noregs að vinna. Sesselja segist hafa hitt nokkra íslenska hjúkrunarfræðinga í
Noregi í gær. Einn þeirra sé með 750 þúsund í grunnlaun.

staðar og ég lít svo á að verði þetta
fellt, þá getum við sest niður aftur
að samningaborðinu og reynt að
semja á ný,“ segir hann.
Enn hafa engir samningar verið
undirritaðir á milli BHM og ríkis-

ins. Þórunn Sveinbjarnardóttir,
formaður BHM, minnir á að bandalagið hafi stefnt íslenska ríkinu
vegna laga sem sett voru á verkfallið. Hún telur ólíklegt að samningar náist fyrir 1. júlí og segir

Verður gott að fá kynninguna og
geta myndað sér skoðun. Í
mínum huga er það algert
lykilatriði að hjúkrunarfræðingar fylgi þessu vel eftir og
MÆTI á kynningarfundinn …
Það sem ég les bara í kvöld lofar
alls ekki góðu, get vonandi kynnt
mér samninginn á netinu þar
sem ég er erlendis ásamt
sennilega mörgum öðrum …
Sýnist að við stöndum í sömu
sporum með sama launaóréttið
og fyrir.

samninga hjúkrunarfræðinga
og ríkisins engu breyta þar um.
„Þetta breytir engu fyrir okkur.
Við semjum á okkar forsendum
og munum halda því áfram,“ segir
Þórunn.
jonhakon@frettabladid.is

17.900 Langþreyttir á heitavatnsleysi

Grundfirðingar segja að Orkuveitan þurfi að standa við gerða samninga:

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

Frá kr.

ORKUMÁL Bæjarstjórn Grundar-

Alicante
Flugsæti aðra leið með sköttum.
Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

fjarðar vill að Orkuveita Reykjavíkur standi við samninga sem
Orkuveitan gerði við bæinn
árið 2005 um að hitaveituvæða
Grundarfjörð.
Árið 2005 tók
Orkuveitan
við vatnsveitu
Grundarfjarðar
og skuldbatt sig
þá til að koma
á h itaveitu í
bænum.
EYÞÓR
„Annaðhvort
GARÐARSSON
semja þeir sig
frá samningnum eða það verður
bara farið í málaferli vegna vanefnda á samningi,“ segir Eyþór
Garðarsson, forseti bæjarstjórnar Grundarfjarðar. „Við viljum
náttúrulega helst að þeir klári að
hitaveituvæða Grundarfjörð eins

GRUNDARFJÖRÐUR

Engin hitaveita er í
Grundarfirði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og stendur í samningnum,“ segir
Eyþór.
Í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins segir Orkuveitan að sérfræðingar Orkuveitunnar og
Íslenskra orkurannsókna telji fullreynt að finna nothæft heitt vatn á
svæðinu. Það heita vatn sem fund-

ist hafi sé of ríkt af salti, kolsýru
og of súrt. Orkuveitan hafi borað
11 leitarholur og eina vinnsluholu á
árunum 2007 til 2008 án viðunandi
árangurs. Heildarfjárfesting Orkuveitunnar vegna borana fyrir hitaveitu á árunum 2005 til 2009 á hafi
numið 141 milljón króna.
- ih

www.renault.is

LU
TIL AFGREIÐS
STRAX!

RENAULT TRAFIC
• UPPFELLANLEGT FRAMSÆTI
Með uppfellanlegu framsæti er hægt að koma fyrir allt að 415 cm löngum einingum.

• HANDFRJÁLS SÍMABÚNAÐUR OG TENGIMÖGULEIKAR
Handfrjáls símabúnaður og hljómtæki með AUX og USB tengi er staðalbúnaður.

• NÝR GÍRKASSI OG SPARNEYTNARI DÍSILVÉL
Renault sendibílar státa af sparneytnustu dísilvélunum hver í sínum ﬂokki.

• STÖÐUGLEIKASTÝRING (ESP)
Stöðugleikastýring sem eykur mjög á öryggi í misjöfnum aðstæðum
er staðalbúnaður í nýjum Traﬁc.

• INNRÉTTING MEÐ GLÆSILEGUM NÝJUNGUM
Meðal nýjunga í innréttingu eru tölvuborð/skrifborð, festingar, hleðslumöguleikar fyrir
snjallsíma og betri afstaða sætis og stýris sem gerir aksturinn þægilegri.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

NÝJAR LAUSNIR OG MÖGULEIKAR

• ÍSLENSKUR LEIÐSÖGUBÚNAÐUR OG BAKKMYNDAVÉL
Hægt er að panta nýjan Traﬁc með íslenskum leiðsögubúnaði og bakkmyndavél.

ENNEMM / SÍA / NM69732

• NÝR 13 CM LENGRI UNDIRVAGN OG BETRI FJÖÐRUN
Nú er auðvelt að koma fyrir allt að tólf 250cm plötum í styttri gerðina af Traﬁc.

RENAULT TRAFIC DÍSIL
EYÐSLA FRÁ 5,9 L/100 KM*
VERÐ FRÁ: 4.190.000 KR.
3.379.032 KR. ÁN VSK.

Renault sendibílar eru vinsælustu sendibílar á Íslandi. Spyrðu fagmann og hann segir
þér umbúðalaust af hverju. Þeir eru á góðu verði, eyðslugrannir og áreiðanlegir.
Einnig einstaklega þægilegir í akstri og umgengni, vel búnir og góðir í endursölu.

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

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.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?

Aukinn ferðamannastraumur til landsins skilar sér ekki í auknum viðskiptum hjá leigubílstjórum:

Leigubílstjórar út undan í ferðamannastraumnum

➜ Forsendur
útreikninga

KOSTNAÐUR Á ÁRI

1. Úlfar Þormóðsson. 2. 23. 3. Jökulsárlón,
Breiðárlón og Fjallsárlón.

2.117.584

KR

PIPAR\TBWA • SÍA

EINBÝLISHÚS

200 fm2
afsláttur af Nicorette QuickMist til 12. júlí.
af

Á LEIKSKÓLA

KÓPAVOGUR

MEÐALTEKJUR

800.000 kr.

REYKJAVÍK

Apótekarinn er með lausnir fyrir þig
ef þú þarft hjálp við að hætta að reykja.

15%

2.205.085
2.091.440

2.002.316

Fáðu þér alvöru
ferskt loft!

MIKIL SAMKEPPNI Ástgeir segir marga
vera að troða sér inn á markað leigubílstjóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

2.135.567
2.025.247

SELTJARNARNES

miðbænum undanfarið ýmsum til
ama. „Stundum hefur maður það á
tilfinningunni, ef við tökum skipin
sem dæmi, að fólki sé sagt að það sé
betra að taka rútur.
Ástgeir nefnir sem dæmi ferðir
út á land þar sem er borgað fyrir
hvern og einn en oft geti reynst
ódýrara fyrir fólk að fá tilboð í
þannig ferð með leigubíl séu margir saman. „Fólk er að borga morð
fjár fyrir þessar ferðir út á land, en
það er ódýrara í reynd ef fjórir fara
saman í svona ferð á leigubíl.“ - vh

GARÐABÆR

SVÖR:

rútuferðir frá flugvelli og á hótelið.
„Okkur hefur alltaf fundist við fá
heldur minna hlutfall úr þessu en
við teljum að við ættum að fá. Það
eru margir sem eru að troða sér
inn á okkar markað. Margir jafnvel
ólöglegir og við erum alltaf að berjast í að það verði lagað og hreinsað
til. Það gengur illa að fá yfirvöld til
þess,“ segir Ástgeir.
Það ber því ekki mikið á því að
ferðamenn séu að taka leigubíl
á hótelin en þess í stað hafa hópferðabílar verið mjög áberandi í

HAFNARFJÖRÐUR

1. Hver er eini núlifandi Íslendingurinn sem dæmdur hefur verið fyrir
guðlast?
2. Hvað fá margir bátar makrílkvóta
undir 10 kílóum?
3. Hvaða lón tengir nýja gönguleiðin
Jöklastígur?

stríði við þessa aðila og fáum enga
hjálp neins staðar frá. Hvorki frá
ráðuneytinu, Samgöngustofu eða
lögreglu, því miður,“ segir Ástgeir
Þorsteinsson, formaður bifreiðastjórafélagsins Frama.
Mikið hefur verið rætt um aukinn
fjölda ferðamanna hérlendis undanfarin misseri en leigubílstjórar
sem Fréttablaðið hefur rætt við eru
sammála um að það skili sér ekki í
auknum viðskiptum hjá þeim. Flest
hótel og gistiheimili bjóða upp á

MOSFELLSBÆR

SAMGÖNGUR „Við erum alltaf í

eitt barn
Í GRUNNSKÓLA

eitt barn
www.apotekarinn.is

O JUDYHUå

Ódýrast að búa í
Reykjavíkurborg
Þegar öll gjöld og skattar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru tekin saman
kemur í ljós að það eru ódýrast að búa í Reykjavík en dýrast er að búa í Hafnarfirði. Getur munað hundruðum þúsunda króna á hverju ári á milli sveitarfélaga.
BYGGÐAMÁL : Það er ódýrast að

búa í Reykjavík en dýrast að búa
í Hafnarfirði ef öll gjöld sveitarfélaga eru tekin saman. Fyrir
dæmigerða fjögurra manna fjölskyldu munar um 200 þúsund
krónum á kostnaði í skatta og
gjöld á milli ódýrasta sveitarfélagsins og þess dýrasta.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir þessar niðurstöður
ekki koma á óvart. „Borgarstjórn
hefur undanfarin ár forgangsraðað í þágu barnafjölskyldna og
þeirra sem eiga erfiðast með að
láta enda ná saman,“ segir Dagur.
Ef borin eru saman skattar og
gjöld íbúa eftir sveitarfélögum
á höfuðborgarsvæðinu sést að
búseta er dýrust í Hafnarfirði.
Einnig eru útsvarstekjur Hafnfirðinga þær minnstu á höfuðborgarsvæðinu.
Munurinn á kostnaði fjölskyldna eftir búsetu er meiri
ef um er að ræða einstætt foreldri með um 500 þúsund krónur
á mánuði og þrjú börn, búandi í
blokkaríbúð í meðalstærð. Er þá
kostnaðurinn 400 þúsund krónum hærri á ári í Hafnarfirði en
í Reykjavík eða næstum því heil
mánaðarlaun.

Ef skoðuð eru útgjöld og skattar fjölskyldu með tvö börn í 200
fermetra einbýlishúsi þar sem
annað barnið er í leikskóla og hitt
í grunnskóla sést að fasteignaskattar eru hæstir í Hafnarfirði
af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu en lægstir í Reykjavík
og á Seltjarnarnesi.
L eikskólagjöld eru hæst í
Garðabæ en lægst í Reykjavík
og munar þar um 125 þúsund
krónum á ársgrundvelli fyrir
eitt barn.
Hins vegar breytast hlutirnir gífurlega þegar einstæðingur er með tvö börn á leikskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu. Þá
er kostnaður í Reykjavík lægstur
eða 274.120 krónur. Kostnaðurinn
í Hafnarfirði er 230% hærri eða
635 þúsund krónur. Þar kemur
til að sum sveitarfélög veita
ákveðnum hópum meiri afslætti
en önnur.
Í skýrslu Haraldar L. Haraldssonar, bæjarstjóra Hafnarfjarðar, um fjármál Hafnarfjarðarkaupstaðar sem kynnt var gær
kemur einnig fram að útsvarstekjur á hvern íbúa í Hafnarfirði
eru þær lægstu af sveitarfélögunum á höfuð borgarsvæðinu.

➜ Leikskólagjöld eru hæst
í Garðabæ en lægst í Reykjavík og munar þar um 125
þúsund krónum á ársgrundvelli fyrir eitt barn.
Meðalútsvarstekjur eru 413 þúsund krónur þar sem þær eru
lægstar en 491 þúsund krónur á
Seltjarnarnesi þar sem þær eru
hæstar.
Dagur segir systkinaafslætti
jafna kjör og það skipti miklu
máli þegar allt er tekið saman.
„Þyngst vega í þessu sjálfsagt
lágir fasteignaskattar á íbúðahúsnæði, ódýrar skólamáltíðir
og lækkun leikskólagjalda sem
að auki taka mikið mið af barnafjölda með systkinaafsláttum og
félagslegri stöðu,“ segir Dagur
en hann hefur samt sem áður
áhyggjur af vaxandi ójöfnuði.
„Þetta breytir þó ekki því að ég
hef áhyggjur af ójöfnuði, bæði
almennt og ekki síst þegar kemur
að aðgangi barna að frístundum,
íþróttum og tónlistar námi. Þar er
sannarlega ennþá verk að vinna.“
sveinn@frettabladid.is

Kostnaður eftir búsetu á höfuðborgarsvæðinu
Útsvar
Fasteignaskattur
Lóðarleiga
Sorphiðra
Holræsagjald
Leikskólagjald
Skólamáltíð
Frístund
Sund (30 skipti)

Reykjavík
1.393.920
90.000
13.500
25.155
84.896
275.220
61.200
55.575
2.850

Kópavogur
1.390.080
119.250
13.441
24.500
76.050
315.876
75.600
99.187
3.600

Hafnarfjörður
1.393.920
126.000
27.000
28.298
87.750
358.413
76.860
104.234
2.610

Garðabær
1.315.200
108.000
27.000
21.400
54.000
400.180
77.040
85.320
3.300

Mosfellsbær
1.393.920
119.250
22.950
24.000
63.000
366.857
60.840
81.000
3.750

Seltjarnarnes
1.315.200
90.000
27.000
21.800
63.000
346.247
75.600
83.700
2.700

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*

AF ÖLLUM ÚTILEGUVÖRUM
DAGANA 25.-28. JÚNÍ

Vindsængur
185x76x22 cm
190x137x22 cm

Útilegustóll

Kælibox,
2 í pk.
10 l.
24 l.
Verð frá

1.612


Hamar og
g hælar

477

verð áður



Kælikubbar
2 í pk.

483

238

789

verð áður



verð áður



4.031

2.015









Uppþvottafat
samanbrjótanlegt

verð áður

verð áður

Kælitaska
með kubbi

Tjald pop up
2 manna

238

1.370

5.644

1.209









verð áður

Hólf

Kælitöskur
í úrvali

verð áður

Vatnstankur
10 lítra

verð áður

Picnic teppi
m/ plastdúk undir

Verð frá

398 1.209

967

verð áður



Tjaldlukt

verð áður

verð áður



Álflöskur og skvísur
margar gerðir

2.015

Líka til fr
f osið

verð áður

Ruslastandur

3.975
verð áður

verð áður

Útilegustóll

2.822

1.209

1.612









11 vasa

verð áður

14 vasa

725

2.015





verð áður

verð áður

verð áður

Regnjakkar
barna

Pumpa
tvívirk

verð áður

1.612

Tjalddýna
na

806

verð áður



P
Poncho
regnslá
re

Verð frá

1.031
verð áður



*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Allt vöruúrvalið er fáanlegt í Garðabæ, Holtagörðum, Kringlunni,
Smáralind og Skeifunni. Minna úrval í öðrum verslunum.

verð áður

318

verð áður
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Af 1.727 sjúklingum á Vogi greindust 95,3% með alvarlegan fíknivanda:

Nær allir með alvarlegan vanda
HEILBRIGÐISMÁL Könnun meðal

allra sjúklinga á Vogi sýndi að svo
gott sem allir sem þar leituðu sér
lækninga greindust með alvarlegan fíknivanda.
Könnunin náði til 1.727 einstaklinga sem lögðust inn á Vog
árið 2012, og eins og kemur fram
í frétt á heimasíðu SÁÁ greindust 95,3% þessa hóps með sex
eða fleiri möguleg einkenni sem
stuðst er við þegar fíknisjúkdómur er greindur, samkvæmt
sjúkdómsgreiningarviðmiðum
bandarísku geðlæknasamtakanna

American Psychiatric Association.
Kannað er hvort sjúklingur sé eða
hafi undanfarna tólf mánuði verið
haldinn alls ellefu mögulegum einkennum. Sjúklingar sem greinast með 2-3 einkenni teljast hafa
vægan vanda, hjá þeim sem hafa
4-5 einkenni telst vandinn í meðallagi. Ef sjúklingur greinist með sex
einkenni eða fleiri af þessum ellefu
telst hann eiga við mikinn vanda
að stríða. Af hópnum greindust 316
með öll einkennin, 161 með 10 einkenni og 886 með níu einkenni, eða
51,3%.
- shá

Á VOGI Innskráðir 2012 voru 1.727 einstaklingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN
UPPÍ NOTAÐAN!
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 11/13, ekinn 14 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Rnr. 142921.

Frábært verð!

4.570 þús.

BMW 320i
Nýskr. 07/08, ekinn 95 þús km.
bensín, sjálfskiptur.

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL
Nýskr. 02/13, ekinn 45 þús. km.
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 2.790 þús.

VERÐ kr. 3.980 þús.

CHEVROLET CRUZE LS
Nýskr. 10/12, ekinn 7 þús km.
bensín, sjálfskiptur.

HYUNDAI i30 CLASSIC
Nýskr. 01/15, ekinn 1 þús. km.
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 2.250 þús.

VERÐ kr. 3.190 þús.

Rnr. 282730.

Rnr. 120703.

SUBARU OUTBACK LUX
Nýskr. 05/13, ekinn 35 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.890 þús.
Rnr. 320314.

Rnr. 142726.

Rnr. 120695.

LAND ROVER DISCOVERY 3 SE
Nýskr. 12/06, ekinn 139 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.490 þús.
Rnr. 131325.

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

www.facebook.com/bilaland.is

ELT Ein kona sem Fréttablaðið ræddi við hefur þurft að búa við stöðugt áreiti og ónæði frá sama manninum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hefur verið ofsótt af
manni í tuttugu ár
Árlega leita á bilinu fimmtán til tuttugu konur til Kvennaathvarfsins vegna ofsókna. Lögregla bregst sjaldan við vandanum nema ofbeldi eigi sér stað. Erfitt að
aðhafast ef ofsóknir fela í sér löglegt athæfi. Ein kona hefur sætt ofsóknum í 20 ár.
LÖGREGLUMÁL „Lögreglan gerði
ekkert. Það þótti ekki nóg að
hann hótaði að koma heim til mín
í bræðiskasti, hann hefði þurft
að vera mættur inn á stofugólf,“
segir kona, sem var ofsótt um
margra mánaða skeið af gömlum
kunningja. Konan gagnrýnir viðbrögð lögreglu sem hún segir að
hafi verið áhugalaus um þá hættu
sem að henni steðjaði.
Maðurinn setti sig í samband
við konuna í október á síðasta
ári. Hann vildi taka upp gömul
kynni og var frekur á tíma hennar. Þegar hún reyndi að slíta samskiptum við manninn hóf hann að
ofsækja hana.
Maðurinn sendi henni ógnandi
skilaboð í gegnum netið um það
hvernig hann ætlaði að nauðga
henni og hvers konar pyndingar hún þyrfti að þola af hendi
hans. Ofsóknunum lauk nokkrum
mánuðum síðar þegar fjölskylda
mannsins greip inn í.
Önnur kona, sem Fréttablaðið ræddi við, hefur þurft að þola
ofsóknir í tuttugu ár. Hún vill
ekki koma fram undir nafni þar
sem ofsóknunum hefur ekki linnt
enn.
Konan hitti manninn sem

Ofsóttar af fyrrverandi sambýlismönnum
Um það bil eitt hundrað konur hafa leitað til Kvennaathvarfsins á síðustu fimm árum vegna ofsókna. Ofsóknirnar
eru oftast af hendi fyrrverandi maka eða kærasta.
Friðrik Smári Björgvinsson yfirlögregluþjónn segir mál
sem þessi oft flókin. „Ef menn eru ekki að brjóta neitt af
sér þá er erfitt fyrir lögreglu að aðhafast. Ef það er ekki
nálgunarbann í gildi þá er ekkert sem bannar fólki að vera
fyrir utan hús eða að hringja. Það verður þá að vera komið
upp á eitthvað ákveðið stig til að hægt sé að meta það sem
brot á friðhelgi. Lagaramminn er bara þessi.“

ofsækir hana fyrst í Reykjavík
þegar hún bjó sjálf í sjávarþorpi
á Suðurlandi. Maðurinn óskaði
eftir kynnum við hana sem hún
neitaði. Það var þá sem ofsóknirnar hófust.
Maðurinn heimsótti meðal annars heimabæ konunnar og spurðist fyrir um hana. Síðar lét hann
þann orðróm ganga að hann væri
faðir dóttur hennar og væri kominn til að hitta hana.
Hann hefur ítrekað beðið fólk
fyrir kveðju til hennar. Því segir
hann að konan sé góð vinkona sín
sem hann ann mjög heitt. Maðurinn hefur líka hringt heim til
konunnar og elt hana á göngu um
miðbæinn.

Í gegnum árin hefur maðurinn bæði nálgast hana og dóttur hennar á förnum vegi. Hann
hefur oft sent konunni póstkort
í gegnum þriðja aðila frá öðrum
löndum. Þá sér hún hann oft fyrir
utan heimili sitt og vinnu.
Konan segist hætt að óttast
að maðurinn vinni henni mein.
Hún hefur þó áhyggjur af því
að maðurinn, sem virðist hafa
tengst dóttur hennar, muni snúa
sér alfarið að ofsóknum á hendur henni. Henni þyki hræðileg
tilhugsun að dóttirin, sem nú er
á þrítugsaldri, hafi alltaf þurft
að búa við ofsóknir og áreiti af
hendi mannsins.
snaeros@frettabladid.is
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69.900

Bókaðu sól á

Flugs
æti
frá kr.

Satt að segja
höfum við aldrei
áður þurft að
glíma við neyðarástand á jafn
mörgum stöðum á
sama tíma.

47.45
0

Bodrum &
Marmaris
29. júní í 10 nætur

Bodrum og Marmaris eru meðal eftirsóttustu áfangastaða
Tyrklands. Tyrkir taka vel á móti ferðamönnum og veðurfar
er afar gott en hafgolan sér um að tempra hitann.
Hér er verðlag hagstætt, fallegar smábátahafnir með iðandi
mannlífi, brosandi fólk, fjörugt næturlíf og heillandi markaðir.

ELHADJ AS SY Framkvæmdastjóri Alþjóðasambands Rauða krossins og Rauða hálfmánans er staddur hér á landi í stuttri heimsókn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Flóttafólk á réttindi
Evrópulönd geta ekki vísað frá sér ábyrgðinni á örlögum flóttafólks, sem nú
streymir yfir Miðjarðarhafið frá stríðshrjáðum löndum á borð við Sýrland og Írak,
segir framkvæmdastjóri Alþjóðasambands Rauða krossins og Rauða hálfmánans.

BODRUM – Eken Resort

Frábært verð
Frá kr. 89.900

2F
YR
IR
1

m/allt innifalið
Netverð á mann frá
kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herbergi.
Netverð á mann frá
kr. 115.900 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

BODRUM – Risa Hotel

Frábært verð
Frá kr. 89.900

2F
YR
IR
1

m/allt innifalið
Netverð á mann frá
kr. 121.900 m.v. 2
fullorðna og 1 barn í
herbergi.
Netverð á mann frá
kr. 119.900 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

ENNEMM / SIA • NM69740

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

MARMARIS – AliBey Boutique Hotel

Frábært verð
Frá kr. 69.900

2F
YR
IR
1

m/morgunmat
Netverð á mann frá
kr. 69.900 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í herbergi.
Netverð á mann frá
kr. 86.900 m.v. 2 fullorðna
í herbergi.

MARMARIS – Begonville

Frábært verð
Frá kr. 89.900
m/allt innifalið
Netverð á mann frá
kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í herbergi.
Netverð á mann frá
kr. 104.900 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
Akureyri • Sími 461 1099
www.heimsferdir.is
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Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

MANNÚÐARSTARF „Við hörmum það

sérstaklega að ekki hafi fundist
neinar pólitískar lausnir á þessum
pólitíska vanda, sem hefur hrakið fólk á flótta í stórum stíl,“ segir
Elhadjs As Sy, framkvæmdastjóri
Alþjóðasambands Rauða krossins
og Rauða hálfmánans.
Finnist ekki pólitískar lausnir
á þeim átökum sem flóttafólkið er
að flýja, sé vart við því að búast að
flóttamannastraumnum linni. En
hvernig hefur Rauða krossinum tekist að sinna þeim verkefnum, sem
fylgja því að flóttafólk í heiminum
er nú fleira en nokkru sinni fyrr?
„Í aðra röndina erum við afskaplega ánægð með það hve vel hefur
gengið að virkja starfsemi Rauða
krossins þar sem þörfin er brýnust,“
segir As Sy. „En á hinn bóginn erum
við fyrst til að viðurkenna að andspænis þeim vanda sem við blasir
þá hafa viðbrögð okkar engan veginn dugað til. Þess vegna höldum við
áfram að kalla eftir alþjóðlegri samstöðu allra landa.“
Sérstaklega segir hann þó mikilvægt að flóttafólkinu verði gert
kleift að snúa aftur til síns heima,
„þannig að fólk geti í raun endurheimt virðingu sína sem fullgildir
borgarar í landi sínu, í staðinn fyrir
að vera á flótta og háð því að fá matarpakka og aðra neyðaraðstoð sem
við getum veitt.“
Vernd og réttindi
Evrópusambandið kynnti nýlega
aðgerðir gegn flóttamannastraumnum yfir Miðjarðarhafið, sem meðal
annars ganga út á hernað gegn þeim
sem smygla fólki yfir hafið. As Sy
segist vonast til þess að Evrópusambandið láti ekki þar við sitja.
„Málið er að smyglararnir finna
bara aðrar leiðir og þær gætu
orðið enn hættulegri fyrir flóttafólkið sjálft. Ef ætlunin er í alvöru
að koma í veg fyrir smygl á fólki
og koma í veg fyrir að fólk lendi í
þessum skelfilegu aðstæðum, þá
er auðvitað hægt að opna á aðrar
leiðir með því að viðurkenna að
flóttamenn eiga sér skýr réttindi í
alþjóðalögum. Til dæmis með því að
spyrja sig hvernig hægt sé að auðvelda hælisleitendum að fá úrlausn
sinna mála, hvernig hægt sé að einfalda fólki að fá vegabréfsáritanir,
og þá líka þannig að fólk geti bæði
komist inn og farið út án þess að
festast.“
Hann minnir á að flóttamenn séu
ekkert nýtt fyrirbæri í sögunni.
„Þetta hefur átt sér stað um allan

heim, líka í Evrópu, og það er hægt
að bregðast við með því að leggja
áherslu á að vernda fólk og tryggja
réttindi þess, frekar en að ætla að
leysa málið með einföldum inngripum.“
Ábyrgðin er víða
„Menn þurfa samt að átta sig á því
að öll þessi lönd hafa brugðist flóttafólkinu, bæði þau lönd sem flóttamennirnir koma frá, þau lönd sem
þeir ferðast um og svo þau lönd sem
eru áfangastaðir þeirra. Við þurfum að skoða hvað hægt er að gera
á öllum stöðum í þessu ferli,“ segir
As Sy.
„Rauði krossinn hefur lagt
áherslu á að veita fólki upplýsingar
og vara það við blekkingum þeirra
sem vilja græða á því. Við reynum
að vara fólk við því að leggja upp í
þetta ferðalag. En þegar fólk er svo
komið af stað, þá þarf að huga að
því hvað hægt sé að gera fyrir það á
leiðinni. Það þarf að veita flóttafólkinu mannúðaraðstoð og líklega er
einna mikilvægast að láta fólk ekki
afskiptalaust þannig að það drukkni
þegar það er komið út á hafið.
Evrópulönd geta eflt leitar- og
björgunarstörf sín. Ég held að fólk
sé að átta sig á því hve mikilvægt
það er. Evrópulönd geta líka tryggt
flóttafólkinu betri vernd, og svo
þegar flóttafólkið kemur að ströndum Evrópuríkja með vonir í brjósti
þá geta Evrópulönd tekið á móti því
af gestrisni og látið það njóta þeirra
réttinda, sem flóttafólki eru tryggð.
En allt þetta leysir upprunalöndin
ekki alltaf undan ábyrgð. Sérstaklega ekki þau sem eru laus við styrjaldir.“
Verkefnin eru óþrjótandi
Flóttamannavandinn er þó engan
veginn eina verkefnið, sem Rauði
krossinn stendur frammi fyrir víða
um heim.
„Satt að segja höfum við aldrei
áður þurft að glíma við neyðarástand á jafn mörgum stöðum á
sama tíma,“ segir As Sy. „Þegar
saman koma áhrifin af loftslagsbreytingum, hlýnun jarðar og bágu
ástandi í umhverfismálum þá eykst
stöðugt hættan á náttúruhamförum.
Víða er fólk illa undir slíkt búið og
ekki er hægt að reikna með neinum fyrirvara til að grípa strax til
aðgerða. Við getum staðið skyndilega frammi fyrir ástandi eins og
kom upp í Nepal nýlega þegar jarðskjálfti reið þar yfir og sömuleiðis á
Haítí fyrir nokkru. Þannig að vissulega eru verkefnin yfirþyrmandi, en
einmitt þess vegna er þörfin meiri
en nokkru sinni. Og þess vegna
erum við að hittast hér til að efla
samstarfið,“ segir As Sy, og vísar

60milljónir
4 milljónir

manna eru ﬂóttamenn.

þeirra koma frá Sýrlandi.
Flestir þeirra eru í nágrannalöndunum Tyrklandi, Líbanon, Jórdaníu og Írak.
Undanfarna

18 mánuði
hafa meira en

320 þúsund
manns reynt að komast yﬁr
Miðjarðarhaﬁð til Evrópuríkja í von um að fá þar hæli.
Meira en

fimm þúsund
þeirra létu líﬁð á leiðinni.
Langﬂestir þeirra komust til
Ítalíu eða Grikklands.
Langﬂestir þeirra eru komnir frá Sýrlandi eða Erítreu.
þar til tilefnis heimsóknar sinnar
hingað til lands nú í vikunni, en hér
er hann til þess að vera viðstaddur
fund fulltrúa Rauða krossins frá tíu
smáríkjum í Evrópu.
„Fulltrúar þessara landa hittust
hér til að deila reynslu sinni af viðbrögðum við mannúðarvanda af öllu
tagi. Það getur verið allt frá því að
sinna veikburða fólki heima fyrir,
öldruðum, sjúkum og heimilislausum, til þess að bregðast við neyðarástandi á borð við flóð eða eldgos
eða jarðskjálfta. Smæð þessara tíu
landa og ólíkar þarfir þeirra gera
það að verkum að þau eru nú að
bera saman bækur sínar og læra
hvert af öðru. Ísland er nærri fullkominn staður til þess, vegna þess
hve Íslandsdeild Rauða krossins á
sér sterkar rætur í hreyfingunni
auk þess sem hún hefur starfað með
almannavörnum, þannig að frá sjónarhóli alþjóðasambandsins er líka
mikilvægt að notfæra sér þessa
reynslu til þess að sjá hvernig einstök þjóðríki taka þátt í alþjóðlegu
samstarfi eins og til dæmis í Nepal.“
gudsteinn@frettabladid.is
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Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

GJALLARHORNIÐ

deilurnar snúist um tvö mál; makríl
og rammaáætlun. Í báðum tilfellum
hefur stjórnarmeirihlutinn reynt að
keyra í gegn mál í mikilli andstöðu, en
nú þurft að bakka með bæði málin.
Og í báðum málum hafa verið tveir
aðalleikendur: Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, og Jón Gunnarsson, formaður
atvinnuveganefndar.
Sigurður Ingi var sitjandi umhverfisráðherra þegar hann lagði fyrir jól
fram tillögu um að Hvammsvirkjun
yrði flutt úr biðflokki í nýtingarflokk.
Umdeilt mál, enda verið að fara með
einn kost fram hjá hefðbundnu ferli,
en varð hálfu umdeildara þegar meiri-

hluti atvinnuveganefndar, undir forystu
Jóns, bætti fjórum kostum við.
Makrílfrumvarp Sigurðar Inga hefur
mætt svo mikilli andstöðu að ríflega
50 þúsund manns skrifuðu undir
áskorun til Ólafs Ragnars Grímssonar
forseta um að vísa því, eða nokkru
öðru sem bindur fiskveiðiheimildir
til lengri tíma en eins árs, í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hefur verið fast í
atvinnuveganefndinni, hverri Jón veitir
forstöðu, um langa hríð.
Sátt hefur nú náðst í báðum málum,
fallið er frá ýtrustu kröfum og viðbótum og þingi fer að ljúka. Átakastjórnunarstíllinn, sem átti að keyra
málin í gegn á, hefur beðið skipbrot.

➜ Úr þingsal
Oft og tíðum hefur loft verið
lævi blandið í þingsal á yfirstandandi þingi.

AF ÞINGPÖLLUNUM

ÞINGSJÁ

Það hefur verið athyglisvert, svo ekki
sé meira sagt, að fylgjast með störfum
þingsins þetta vorið – já og sumarið.
Nú virðist loksins hilla undir lok þings
eftir að samkomulag náðist um
makrílinn. Sannast sagna hefur staðan
þó verið þannig að því verður ekki
trúað fyrr en á því er tekið að þingið
ljúki störfum sínum og þingmenn fari
í sumarfrí.
En hvað dvelur orminn langa? Hvað
er það sem hefur tafið þingstörfin svo
sem raun ber vitni? Samkvæmt starfsáætlun átti að fresta þingi 29. maí.
Ágreiningur hefur verið um mörg
mál, en til einföldunar er hægt að
segja að síðustu daga og vikur hafi

KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ

Átakastjórnunarstíllinn bíður skipbrot

Fiskurinn sem fjötraði þingið
Allt útlit var fyrir að samkomulag væri að nást um þinglok í upphafi síðustu viku. Þá kom nýtt útspil í makrílmálinu
sem setti allt upp í loft. Enn ríkir nokkur óvissa um málið en svo virðist sem sátt sé að nást og þar með um þinglok.

Helgi Hrafn
Gunnarsson
um störf þingsins.

Þegar maður heyrir
eitthvað sem fær
blóðið til að sjóða af
reiði getur verið bót
í máli að það komi
frá einhverjum sem
maður þó ber mikla
virðingu fyrir. Vonandi hefur maður þá
rænu á því að róa sig
áður en maður tekur
til máls. Hér hafa
einstakir þingmenn
meirihlutans ýjað
að því að forsætisráðherra landsins og
forseti þingsins séu
lagðir í einelti. Einelti
verður ekki rætt
ítarlega af þolendum
þess af hreinskilni án
þess að fyrr eða síðar
falli tár. Sem þolandi
eineltis í æsku vekur
það tilfinningar sem
ég kann ekki við að
lýsa of hreinskilnislega
hér þegar fólk gjaldfellir hugtakið einelti
með þeim hætti sem
hér hefur verið gert.

Þórunn
Egilsdóttir
um störf þingsins.

Hér erum við öll saman komin, alþingismenn. Öll vorum við
kosin til starfa í apríl
2013. Á bak við hvern
þingmann er fólk sem
hefur trú á honum
og því sem hann
hefur fram að færa.
Það er staðreynd
sem við þurfum að
bera virðingu fyrir. Ég
reikna fastlega með
því að hvert og eitt
okkar sé hér með það
að leiðarljósi að vinna
landi og þjóð gagn.
En það er ekki alltaf
augljóst þeim sem
fylgjast með störfum
okkar og landsmenn
hafa ýmsar skoðanir á
því. Það hef ég líka en
er þess þó fullmeðvituð að ég hef ekki
umboð til að ala aðra
upp eða segja þeim
til um framkomu og
samskipti.

Óhætt er að segja að frumvarp Sigurðar Inga Jóhannssonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um
kvótasetningu á makríl hafi verið
umdeilt. Kannski kemur það einhverjum á óvart að makríll sé jafn umdeilt
efni og raun ber vitni, en þegar á það
er litið að virði makrílkvótans getur
verið á bilinu 150 til 170 milljarðar
á það kannski ekki að koma á óvart.
Samkvæmt frumvarpi ráðherra
skyldi makríllinn kvótasettur og
heimildum úthlutað til sex ára. Með
því hugðist ráðherra koma til móts
við útgerðina sem kallar eftir því að
aflaheimildum sé úthlutað til lengri
tíma þannig að hægt sé að skipuleggja rekstur fyrirtækja betur, en
einnig til móts við þá sem eru andvígir því að makrílkvóta sé úthlutað
til frambúðar, hann verði framseljanleg eign.
Skemmst er frá því að segja að
ráðherra tókst að gera báða hópana
ósátta og málið hefur verið í atvinnuveganefnd um langt skeið.
Makrílfrumvarpið er eitt af þeim
málum sem hafa skapað þann hnút
sem þingstörfin hafa verið í. Stjórnarandstaðan lagði á það ríka áherslu
að óbreytt færi frumvarpið ekki í
gegn. Og eftir því sem nær dró áætlaðri þingfrestun og æ fleiri mál voru
að brenna inni styrktist staða stjórnarandstöðunnar til að stöðva málin.
Eins og áður segir leit allt út fyrir
að samningar væru að nást í síðustu viku, en þá var tilkynnt á fundi
atvinnuveganefndar að ráðherra
hygðist gera breytingar á reglugerðinni sem lytu að því að aflaheimildum yrði úthlutað til sex ára í stað
þriggja.
Það fór þversum í stjórnarandstöðuna sem stóð í þeirri meiningu að
bráðabirgðaákvæði yrðu framlengd
í eitt ár. Heimildir Fréttablaðsins
herma að innan stjórnarandstöðunnar sé litið svo á að það fyrirkomulag sem verði ofan á núna verði um
ókomna framtíð. Að ráðherra hafi
heykst á því að gera stórar breytingar á makrílnum.
Í byrjun þessarar viku tilkynnti
ráðherra hins vegar um enn eina
breytinguna, að nú yrði úthlutað til

DEILUEFNIÐ Allt útlit er fyrir að samkomulag sé í fæðingu um fyrirkomulag makrílveiða. Náist það er líklegt að samkomulag náist um þingfrestun.
MYND/JÓN JÓNSSON

eins árs, og málið síðan endurskoðað. Slíkar breytingar hugnast stjórnarandstöðunni betur, enda tímabundnar, en samrýmast þó ekki vilja
margra sem standa gegn kvótakerfinu.
Málið er enn í atvinnuveganefnd
og hefur verið sent fjölmörgum til
umsagnar eftir breytingarnar.

Óbreytt fyrirkomulag í andstöðu við lög
Eitt af því sem hefur rekið stjórnvöld áfram í málinu er álit umboðsmanns
Alþingis frá 2014 þess efnis að fyrirkomulag það sem haft hefur verið við úthlutun makrílkvóta stangist á við lög. „Af framangreindu leiðir að sú ákvörðun
stjórnvalda að hlutdeildarsetja ekki makrílstofninn frá þeim tíma var ekki í
samræmi við lög,“ eins og segir í álitinu. Það er því ljóst að einhver breyting
verður að vera á fyrirkomulaginu.

Kallað eftir því að þingnefndir fjalli um kaup stóru bankanna á sparisjóðum undanfarið:

Ekki nægt eftirlit sagt með kaupum bankanna
Pólitísk samstaða myndaðist á milli
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar
á þingi á þriðjudag þegar Össur
Skarphéðinsson, þingmaður
Samfylkingarinnar, og Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
gerðu kaup bankanna þriggja
á sparisjóðum að umtalsefni.
Össur og Ragnheiður voru
sammála um að eftirliti með
kaupunum væri ábótavant
og Össur kallaði eftir
því að efnahags- og
viðskiptanefnd og
jafnvel stjórnskipunar- og eftirlits-

nefnd þingsins fjölluðu um málið.
Um síðustu helgi var tilkynnt um
að Sparisjóður Norðurlands
gengi inn í Landsbankann,
sömu leið og Sparisjóður
Vestmannaeyja gerði í maí.
Í júní eignaðist Arion banki
Afl sparisjóð, en hann varð
til við samruna Sparisjóðs
Siglufjarðar og Sparisjóðs
Skagafjarðar.
„ Þ að s em ei n ken n i r þessa
atburðarás
er að um leið
og það koma
fjárfestar

ýmist með innlenda eða erlenda
peninga og sjá viðskiptatækifæri í
sparisjóðunum þá koma stóru bankarnir og gleypa þá. Og ég spyr:
Hvar er Fjármálaeftirlitið?
Hvar er Samkeppniseftirlitið?“ spurði Össur á þingi
og bætti við að með þessu
væru bankarnir að ryðja
burt mögulegum keppinautum í framtíðinni.
Ragnheiður tók undir
með Össuri og sagði að
svo virtist sem hvorki Samkeppnis- né Fjármálaeftirlit sinntu meginhlutverki sínu í þessum

gjörningum. Hún tiltók líka samruna MP-banka og Straums og varaði við því að til væri að verða álíka
einsleitt bankakerfi og fyrir
hrun.
„Það hljóta að klingja bjöllur í þessum sal, í það minnsta
hjá okkur sem hér sátum
árið 2008 þegar bankakerfið hrundi; það virðist sem við
stefnum í jafn einsleitt
bankakerfi og áður
var. Virðulegi forseti. Með fullri
virði ngu, það
setur að mér
hroll.“

ellingsen.is

Komdu og skoðaðu úrvalið!

ALLT FYRIR
FERÐALAGIÐ
Ertu
að fara í
útilegu?

20%

PIPAR\TBWA • SÍA

AFSLÁTTUR
AF COLEMAN
VÖRUM

COLEMAN ROCK SPRINGS
4ra manna tjald

COLEMAN STÓLL
Með örmum

COLEMAN DÝNA
COMPACT MAT PLUS

COLEMAN SALIDA/FRISCO
BARNASVEFNPOKAR

COLEMAN SILVERTON
150 SVEFNPOKI

23.992 KR.

9.512 KR.

11.192 KR.

6.392 KR.

10.392 KR.

VERÐ ÁÐUR 29.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 11.890 KR.

VERÐ ÁÐUR 7.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 12.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 13.990 KR.

COLEMAN SLING
ÚTILEGUSTÓLL

COLEMAN COMFORT
Tvöföld tjalddýna

COLEMAN CPX LED LJÓS
85-122 tíma ending

COLEMAN DARWIN 2
2ja manna tjald

COLEMAN KÆLIBOX
26 L

8.712 KR.

8.792 KR.

5.592 KR.

15.992 KR.

8.712 KR.

VERÐ ÁÐUR 10.890 KR.

VERÐ ÁÐUR 10.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 6.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 19.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 10.890 KR.

LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og
vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr.
Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir
íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK

AKUREYRI

OPNUNARTÍMI

Fiskislóð 1
Sími 580 8500

Tryggvabraut 1–3
Sími 460 3630

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

SUMARSPRENG

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

5.288

2.460

AFSLÁTTUR

3 arma garðúðari

3.942

450 360

20%

Landora tréolía Col-51903 3 l.

2.152

4 þrepa 5.990,- 4.792
6 þrepa 7.790,- 6.232
7 þrepa 8.990,- 7.192

Djús/ávaxtablandari
með glerkönnu,
mylur ís, 400w 1,3l.

1.968
2.690

6.610

3.154

7.900

6.390
20%

RLA-05
Áltrappa 5 þrep, tvöföld

Kaffivél með Thermo hitakönnu
10-12 bolla, 900w

LLA-112
Álstigi 12 þrep 3,38 m

AFSLÁTTUR

O
ODEN
EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd efni. 2,7 l..

4.390
3.512

Þrýstiúðabrúsi 2 lítrar

Slöngutengjasett
með úðabyssu

745

596

23.992
1700W, 370 lítr./klst.
Þolir 50°C heitt vatn
5,5 metra barki,
sápubox

316

Slönguvagn á hjólum 1/2”
f/50 metra

2.490 1.992

29.990

AFSLÁTTUR

395

695
556

Black&Decker
háþrýstidæla max bar 130

20%

Slöngutengjasett
1/2” og 3/4”

1/2” slanga 15 metra
með stút og tengjum

5.790

Slönguhjól
1/2” f/45 metra
1

20%

4.632

28.990

23.192

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

æla
PRETUL úðadæla
5 l. Trup 24685

2.392

995

3.192
3.990

20% 4.690 3.752
Járnbúkkar sett=2
ett=2 stykki

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR
Protool veltisög
250mm, 1800W,
borð 47x51 cm

39.192

M ú r b ú ð i n

s e l u r

a l l a r

20%

AFSLÁTTUR

Strekkibönd í úrvali
a t h u g i ð !

375

Rafmagnshitablásari
2Kw 1 fasa

48.990
N e y t e n d u r

Proflex Nitril
vinnuhanskar

299

5.512
6.890

Strekkibönd 64407

1.490
1

1.192

Protool kúttari
GW8012,
1900W
254mm blað

AFSLÁTTUR

Hjólbörur 80L

396

2.990

20%

25 stk. 110 lítra ruslapokar
Einnig 200lítra 10 stk. kr. 795 (65my)

796

495

1.490
1.192
Kapalkefli Wis-SCR2-25
R2-25
25 metrar

995 796

Garðúðari

v ö r u r

s í n a r

á

l á g m a

GJA í Múrbúðinni
20%

GÆÐASKÓFLUR

1.752

MIKIÐ ÚRVAL

AFSLÁTTUR

1.352

2.190

20%

AFSLÁTTUR

1.690

1.352

1.272

1.690

1.590

Frábært verð
á stál- og plastþakrennum.

1.512
1.890
Malarhrífa

Sjá verðlista á
w
www.murbudin.is

14.392

Laufhrífa

Álstigi 3x8 þrep
2.27-5.05 m

17.990

890
712

Flúðamold 20 l

860

20%

20%

AFSLÁTTUR

1.836

Strá
Strákústur
rákú
kúst
kú
stur
ur
30cm
0cm breiður
breið
iður
u

65 lítra bali

2.295

Garðkarfa 25L

1.075

AFSLÁTTUR

590

einnig fáanleg
50 lítra karfa

20%

AFSLÁTTUR

20 lítra fata

716

895

795
636

20%

einnig til 12lítra
raa á kr
k

AFSLÁTTUR
Meister jarðvegsdúkur
9961360 5x1,5 meter

Hlúaajárn Buf PGH316

Portúgalskir leirpottar í úrvali - Gæðavara
Verð frá kr. 125

795 636

7.824

20%

AFSLÁTTUR

1.195

956

20%

AFSLÁTTUR

4.695

3.756

20%

20%

2.690 2.152
EKKI AFSLÁTTUR AF MOLD

Garðverkfærasett

590 472

Undirdiskar fáanlegir

9.780

1.512

Mei-9961400 Sterkur
Hellu & jarðvegsdúkur
10m2

AFSLÁTTUR
PVC húðað vírnet
50cmx15 metrar

1.890

AFSLÁTTUR

20%

Mei-9957210 Skilrúm
Lokað slönguhjól 20m 1/2” í garðinn 9mx15cm

20%

AFSLÁTTUR

Leca blómapottamöl 10 l.

990

792

20%

AFSLÁTTUR

20%

Gróðurmold 20 l

Gróðurmold 40 l

490

890

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
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Rannsókn á grunnskólabörnum í Barcelona:

Konur eru líklegri til að velja
sér nýtt merki
þegar þær eru
með egglos.

Græn svæði auka
einbeitingu barna

NORDICPHOTOS/GETTY

NM68968

Einbeiting skólabarna sem hafa gott aðgengi
að grænum svæðum er miklu betri en hjá
nemendum sem ekki njóta slíks. Vinnuminni
barnanna var einnig miklu betra en annarra,
að því er rannsókn á 2.500 grunnskólabörnum í öðrum til fjórða bekk í Barcelona sýnir.
Norska ríkisútvarpið hefur það eftir einum
rannsakendanna, Hollendingnum Mark Niewenhuijsen, að séu ekki tré, runnar og gras
við skóla verði yfirvöld að gera skólana Í NÁTTÚRUNNI Vísindamenn
grænni. Slíkt sé mikilvægt fyrir þroska segja yfirvöld verða að gera
barnanna.
- ibs skólana grænni.

Tíðahringurinn stýrir
innkaupum kvenna
Konur líklegari til að velja fleiri vörutegundir og fjölbreyttari þegar þær eru með
egglos. Tryggðin við merki minnkar. Gæði ástarsambandsins skipta einnig máli.

*Gildir fyrir Spotify Premium áskrift hjá Símanum

Siminn.is/spotify

Tíðahringurinn stýrir innkaupum
kvenna. Þegar þær eru með egglos,
og þar með meira estrógen í blóðinu
en á öðrum tímum, eru þær líklegri
til að leita að fjölbreyttari vörum
en annars. Þetta eru niðurstöður
rannsóknar Kristinu Durante, sérfræðings í markaðsrannsóknum við
UTSA-háskólann í Bandaríkjunum.
Nokkur hundruð konur á aldrinum 18 til 40 ára voru beðnar um að
taka þátt í rannsókn Durante. Þær
sem ekki greindu frá hvar þær voru
í tíðahringnum og þær sem notuðu
hormónagetnaðarvarnir eins og
pilluna voru útilokaðar. Meðalaldur
þátttakenda
var 22
ár, að því er
segir í frétt
á vísindavefnum forskning.no.
Á hverjum
degi í heilan
mánuð voru
konurnar
látnar velja á
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hneTuís Með karaMellusósU

-Toppurinn á ísnum

milli varalita, naglalakks og skópara í 20 mismunandi litum. Þar að
auki gátu þær valið á milli 20 mismunandi bragðtegunda af jógúrt og
jafnmargra súkkulaðitegunda. Þær
gátu valið sér eins margar tegundir
og þær vildu.
Haft er eftir Durante að konur
velji fleiri mismunandi tegundir
þegar þær eru sem frjósamastar
og sérstaklega þær sem eru í sambandi. Það hversu gott ástarsambandið er skiptir jafnframt máli.
Því minna sem konur eru tengdar
maka sínum, þeim mun fjölbreyttari vörutegundir velja þær. Vísindamennirnir
ætla að reyna að
finna skýringu á
þessu. Durante
segir að hægt
sé að ímynda
sér að þetta sé
kannski eins og
að fá aðgang að
fleiri sviðum
samfélagsins sem

bjóði upp á betra aðgengi að nýjum
maka með góð gen.
Bæði einhleypar konur og konur
í sambandi velja fleiri tegundir af
súkkulaði þegar þær eru sem frjósamastar. En konur sem eru ekki í
mjög nánu sambandi við maka sinn
velja miklu fleiri súkkulaðitegundir
en þær sem eru í nánu sambandi. Í
þessu samhengi er bent á að konur í
góðu sambandi finni ekki fyrir þörf
á fjölbreyttu vöruúrvali þar sem
þær hafi fundið maka sem þær eru
ánægðar með.
Það er mat vísindamannanna
að rannsóknin gefi hugmyndir um
hvað það er sem stýrir vali neytenda. Niðurstöðurnar hvetji til fleiri
spennandi markaðsrannsókna.
Haft er eftir Durante að rannsóknin hafi einnig bent til að merkjatryggðin minnki í kringum egglos
þar sem konur hafi þá meiri tilhneigingu til að skipta yfir í nýtt merki.
Greint er frá niðurstöðunum í
Journal of Consumers Research.
ibs@frettabladid.is

Foreldrar þrýsta á grunnskólakennara:

Vilja hærri einkunn
fyrir börnin sín
Brögð eru að því að
foreldrar þrýsti á
kennara um að hækka
einkunnir barna
þeirra, að því er Guðbjörg Ragnarsdóttir,
varaformaður Félags
grunnskólakennara,
greinir frá.
Í frétt á vef sænska
sjónvarpsins segir
kennari á efsta stigi
grunnskólans í Växjö
í Svíþjóð að þrýstingur frá foreldrum sé
algengur. Foreldrar
kenni kennaranum
um einkunnir barnsÝMSAR LEIÐIR Guðbjörg Ragnarsdóttir, varaformaður
ins, segi að kennarinn
Félags grunnskólakennara, segir ýmsar leiðir fyrir forvilji eyðileggja frameldra til að fylgjast með námi barna sinna.
tíð barnsins þeirra, að
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
hann vilji ekki að nemendur standist prófið og að þeir ætli að fara lengra með málið.
„Ég myndi halda að vandinn hér sé sambærilegur,“ segir Guðbjörg.
Hún tekur fram að grunnskólinn hafi aðalnámskrá sem beri að fylgja.
„Í henni eru námsmarkmið og nemandinn er metinn út frá þeim. Foreldrar grunnskólanemenda fá upplýsingar um skiladaga verkefna og það er
boðið upp á viðtalstíma. Það eru ýmsar leiðir fyrir foreldra til að fylgjast
með námi barna sinna.“
Að sögn Guðbjargar senda foreldrar kvartanir, einkum til skólastjórnenda. „Oftar en ekki eru málin afgreidd í skólunum en í einstaka tilfellum hafa foreldrar vísað málum áfram til skólamálanefndar viðkomandi
sveitarfélags.“
Könnun á vegum sænska kennarasambandsins í fyrra sýndi að sjö af
hverjum tíu kennurum höfðu orðið fyrir þrýstingi frá óánægðum foreldrum. Guðbjörg segir ekki til yfirlit um stöðu slíkra mála hér.
- ibs

Upplifðu frábæra
aksturseiginleika Ford og þú gætir
haft heppnina með þér

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

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

FORD FIESTA
FRÁ
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r
Suma Ford

2.390.000

KR.

Komdu og reynsluaktu nýjum Ford

ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.

Allir sem reynsluaka nýjum Ford hjá Brimborg á tímabilinu 13.-30. júní 2015 fara í pott. Aðalvinningur: 250.000 kr. gjafabréf frá WOW air. Aukavinningar: 10 heppnir fá að fara í bíltúr á Ford Mustang GT ásamt
ökusérfræðingi Brimborgar. Dregið verður 1. júlí. Allir nýir Ford bílar eru í boði til reynsluaksturs í Sumarleik Ford nema Ford Mustang GT.
Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri
4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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BÖRDÍ! Brynjar horfir sér til hrellingar á einn eitt pútt Kristínar rata í holuna. Þorgerður sviptir stönginni út áður en brestur á með þessu hljóði sem golfarar elska: Þegar kúlan hringlar í holunni. Fréttablaðið/Jakob

SVEIFLA Þorgerður Katrín er með glæsilega golfsveiflu. Kristín og Brynjar fylgjast
með hverju fram vindur.

BRYNJAR PÚTTAR Þingmaðurinn hefur átt LEIKURINN TAPAÐUR Þegar þarna er komið sögu lá fyrir að þessi leikur var tapbetri daga á golfvellinum.
aður. Svipbrigðin segja í raun þá sögu alla.

Feðraveldið rassskellt á Hvaleyrinni
Brynjar Níelsson og blaðamaður Fréttablaðsins voru teknir í bakaríið af vöskum FH-stelpum, þeim Þorgerði Katrínu og Kristínu Péturdóttur.
Jakob Bjarnar
Grétarsson
jakob@frettabladid.is

„Já, já. Feðraveldið verður að
svara því,“ sagði Brynjar Níelsson (19,5) alþingismaður spaugsamur, en fastur fyrir þegar
blaðamaður (18,7) hringdi í hann
að morgni laugardags og spurði
hvort hann væri ekki örugglega
búinn að reima á sig skóna og
útskýrði fyrir honum að þeir tveir
væru að fara að keppa í golfi við
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur
(17,7), fyrrverandi varaformann
Sjálfstæðisflokksins, nú forstöðumaður hjá SA, og Kristínu Pétursdóttur (8,5) stjórnarformann
Virðingar hf. Kristín hafði kvöldið
áður talið einsýnt, þegar rætt var
um hverjir væru saman í liði, að
það væru stelpur á móti strákum. „Í tilefni dagsins,“ en þá var
Kvennadagurinn mikli, 19. júní.
Keppnisfyrirkomulagið „róninn“
Það viðraði vel til golfiðkunar, gola af hafi og milt í veðri.
Við vorum að fara að spila einn
af allra bestu völlum landsins,
Keilisvöllinn á Hvaleyrinni í
Hafnarfirði. „Sá eini á Íslandi
sem hefur komist á topp hundrað
lista yfir bestu golfvelli í Evrópu,
þá fyrir utan Bretland,“ segir
Ólafur Þór Ágústsson vallarstjóri

og kynnir á Golfstöðinni. Og það
kom á daginn að þar var engu
logið, völlurinn var í fínu ástandi,
flatirnar frábærar og öll umhirða
til fyrirmyndar. Valsmaðurinn
Brynjar var á útivelli; blaðamaðurinn, Þorgerður Katrín og Kristín eru hins vegar öll FH-ingar og
Hafnfirðingar. Keilisvöllurinn er
heimavöllur kvennanna og þær
áttu eftir að nýta sér það.
En, það var ekki vitað á þessari stundu. Brynjar og blaðamaðurinn voru býsna brattir og
keppnisfyrirkomulagið var ákveðið – „róninn“, eins og það er kallað
í golfklúbbi Setbergs: Besta skor
gefur einn punkt, samanlagt skor
liðsins einn punkt og fugl gefur
einn aukapunkt.

golfgetu sína ekki þannig að hún
væri til frásagnar í fjölmiðlum.
Brynjar var fyrsti kostur í fjarveru formanns en þegar möguleikum varðandi 4. mann var velt
upp, og það er svo sem ekkert auðugan garð að gresja þegar golf og
stjórnmálamenn eru annars vegar,
þá tók Þorgerður ætíð vel í hinar
og þessar hugmyndir, nema kom
þeirri hugmynd alltaf að, svona í
aukasetningu: Svo væri náttúrlega
voðalega gaman að fá Kristínu
Péturs. Já, það vantaði ekkert upp
á það; Kristín var góður kostur en
það kom seinna í ljós að þetta var
úthugsað bragð af hálfu Þorgerðar
Katrínar. Kristín er frábær golfari
– fulltrúar Feðraveldisins áttu eftir
að komast að því fullkeyptu.

blaðamaðurinn lokaði pútterhausnum einu sinni sem oftar og rúllaði
kúlunni fram hjá holunni.
Þó voru þarna taktar, eins og
þegar Brynjar náði að bjarga sér
glæsilega upp úr einni af hinum
djúpu og grimmu glompum Hvaleyrarinnar og einpútta. En, það
dugði hvergi til. Og Þorgerður
Katrín og Kristín voru sem einn
maður, þá sjaldan að það hökti í
frábærri spilamennsku Kristínar,
þá var það yfirleitt þegar Þorgerður var að slá vel og náði að verja
fenginn stigahlut. „Þú verður að
láta það koma skýrt fram að þetta
var FH að leggja Val,“ sagði Þorgerður Katrín. Og hlustaði ekki á
að blaðamaður væri FH-ingur, það
taldist ekki með.

Ráðabrugg Þorgerðar Katrínar
Golfhringur Golfsíðunnar var
meðal annars lagður upp með það
fyrir augum að heyra hvað klukkan slær í innviðum Sjálfstæðisflokksins. Fyrir löngu var ákveðið
að keppa við Þorgerði Katrínu og
svo var hugmyndin að freista þess
að fá Bjarna Benediktsson formann út á völl og svo Ragnheiði
Ríkharðsdóttur þingflokksformann, og ganga svo lymskulega á
formanninn með fulltingi Evrópuarms flokksins, með ýmsar spurningar. En, Bjarni, sem er liðtækur golfari, tók erindinu vel en átti
ekki heimangengt, var grasekkill
þessa helgina og Ragnheiður taldi

Feðraveldið sá aldrei til sólar
Þetta byrjaði rólega, stelpurnar
náðu einum punkti strax á fyrstu
holu og stöðugt seig á ógæfuhliðina
fyrir fulltrúa Feðraveldisins. Og
þegar Kristín negldi niður fugli á
sjöundu, þá var útlitið orðið verulega svart.
Eftir fyrstu níu, Hraunið, þá
stóðu leikar þannig að stelpurnar voru yfir með níu punkta. Það
reyndist of mikill munur. Og þó
tækist að halda seinni níu í sæmilegu jafnvægi, þá brugðust pútt
blaðamannsins algerlega þegar
færi voru á stigasöfnum upp í
skaðann. „Þú hugsar allt of mikið
til vinstri,“ sagði Brynjar þegar

Pólitík rædd í klúbbhúsinu
Oft var rauðu kvennateigunum
blótað. Þeir eru nær holu en gulu
karlateigarnir og stundum fannst
Brynjari þeir vera nánast í flatarkantinum. Þá var leikurinn líka
svo gott sem tapaður. Og það var
svo enn til að strá salti í sárin
að báðir lentu blaðamaðurinn og
Brynjar í misheppnuðu upphafshöggi; kúlan náði ekki fram fyrir
kvennateiginn sem þýddi að þeir
skulduðu mótherjunum bjór. Sem
getur verið góður eftir hringinn
í glæsilegu klúbbhúsi Keilis. Þar
lengdust eyru blaðamannsins,
þegar farið var að ræða innanbúðarmál Sjálfstæðisflokksins.

Þorgerði aftur í pólitíkina
„Það er búið að ákveða að þú
kemur inn fyrir næstu kosningar,“ fullyrti Brynjar við Þorgerði
Katrínu eftir að hann hafði keypt
drykki á línuna, og vísaði til samtala milli sín og ýmissa áhrifamanna í flokknum. Miðað við svipbrigði Þorgerðar Katrínar taldi
hún þetta síður en svo fráleitt, en
svo gaut hún hornauga til blaðamanns og ákvað að rétt væri að
gefa ekki út neinar yfirlýsingar. Blaðamaður spurði hvernig
þeim sjálfstæðismönnum litist á
stjórnarsamstarfið. Löng þögn.
„Það eru margir góðir framsóknarmenn,“ sagði Þorgerður
Katrín.
Kristín taldi ekki fráleitt að
hún væri á leið í pólitík: „Eitthvað
verður að gera.“ Þá eru menn helst
á því að Hanna Birna Kristjánsdóttir varaformaður muni hvergi
gefa eftir hvað varðar sína stöðu
innan flokks og líkast til mun einhver bjóða sig fram gegn henni í
varaformennskuna á næsta Landsfundi. Svo var nú farið að ræða eitt
og annað „off rec“ – og víst verður
að virða það.

visir.is
Nánar verður greint frá þessari
viðureign á Vísi.
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SKOÐUN
Afskiptaleysi Íslendinga er til skammar:

Að vera með í
drápi en ekki líkn

Þ

eirri mýtu hefur löngum verið haldið á lofti að Ísland
sé herlaust land. Á tyllidögum hefur það verið undirstrikað og þar með hversu friðelskandi þjóð byggi þetta
sker hér í norðri. Staðreyndin var þó sú að í um sjö
áratugi var erlendur her hér á landi samkvæmt samningi þar að lútandi til að verja landið, eins og sagt var. Að segja
að landið hafi verið herlaust af því að herinn var annarrar þjóðar
er dálítið eins og að guma sig af því að vera bíllaus en aka um á
bílaleigubíl.
Þrátt fyrir veru hersins ríkti
að nokkru leyti sameiginlegur
skilningur á því að Íslendingar
væru ekki mikið að skipta sér af
átökum í öðrum löndum. Innan
Kolbeinn
Atlantshafsbandalagsins gerðu
Óttarsson Proppé
þeir allt sem Bandaríkjamenn
báðu um, en voru kannski ekki
kolbeinn@frettabladid.is
með í ákvarðanatökum, stóðu
ekki í forsvari fyrir neitt.
Á þessu varð nokkur breyting þegar Atlantshafsbandalagið
gerði loftárásir á Serba vegna innrásar þeirra í Kosovo árið 1999.
Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar studdi þær árásir með ráðum
og dáð, og raunar sumir flokkar stjórnarandstöðunnar, og var
stuðningurinn svo mikils metinn að Wesley Clark, yfirmaður
herafla Atlantshafsbandalagsins í Kosovostríðinu, lýsti yfir sérstakri ánægju með hann.
Aftur var Ísland með í ákvörðunum á árásir á fólk úti í heimi
þegar landið var á lista hinna viljugu þjóða í innrás í Írak árið
2003 og aftur var Ísland með í loftárásum á Líbíu 2011. Við
höfum sem sagt oft og tíðum fengið að vera með þegar farið er í
aðgerðir sem munu drepa fólk í öðrum löndum. Það má færa rök
fyrir því að þetta sé hreint ekki tæmandi listi. Þær aðgerðir geta
heitið fínum og fallegum nöfnum, en í hverri einustu þeirra hafa
almennir borgarar látið lífið og aðrir farið á vergang.
Nú geta menn haft alls kyns skoðanir á nauðsyn umræddra
aðgerða, en það er ekki umtalsefnið hér. Það sem vekur hins vegar
athygli er hve við, herlausa, friðelskandi þjóðin í norðrinu, virðumst eiga auðveldara með að vera með í drápunum en því líknarog uppbyggingarstarfi sem óneitanlega fer af stað í kjölfarið.
Eða hver er ábyrgð okkar þegar kemur að öllu því flóttafólki
sem er á vergangi beinlínis vegna aðgerða sem við styðjum? Og
raunar vegna annarra aðgerða líka, því ef við teljum okkur vera
þess umkomin að vera með í ákvörðunum um líf og dauða fólks
úti í heimi hlýtur það að gilda um aðstoð við nauðstadda einnig.
Sagan hefur sýnt að íslenskum ráðamönnum finnst þeir menn
með mönnum þegar þeir fá að vera með í hernaðaraðgerðum. Það
er ekki bundið við einstaka stjórnmálaflokka, flestum virðist
finnast þeir menn með mönnum ef þeir fá að taka ákvörðun
um stríð. Það er misskilningur. Mesta sæmd fengjum við ef við
tækjum þátt í ákvörðunum um mannúð.
Kannski við ættum að skuldbinda okkur til að taka á móti
einum flóttamanni fyrir hvern þann almenna borgara sem lætur
lífið í aðgerðum sem við styðjum. Það væri byrjun.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir FORSTJÓRI: Sævar Freyr
Þráinsson ÚTGEFANDI OG AÐALRITSTJÓRI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRAR:
Andri Ólafsson andri@365.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is.
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er
hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

Reykingavandamálið
Allir forsetar og varaforsetar bæjarstjórnar Hafnarfjarðar voru fjarverandi þegar fundur bæjarstjórnarinnar
fór fram í gær. Rósa Guðbjartsdóttir,
formaður bæjarráðs, ákvað því að
hlaupa í skarðið og var leitað afbrigða
af fundarsköpum svo það væri unnt.
Rósa stýrði svo fundinum með harðri
hendi. Bæjarfulltrúar yfirgáfu fundarsalinn þegar hlé var gert á fundi. Eftir
nokkra stund var Rósu farið á lengja
eftir nokkrum bæjarfulltrúum
og hrópaði: „Hættið að
reykja!“ svo það gall í hljóðnemanum.
Gróðabrallið
Hún var eftirtektarverð,
afstaðan sem Björgólfur Thor Björgólfs-
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son athafnamaður tók til fyrirhugaðrar málshöfðunar gegn honum.
Í dagblöðunum í gær var auglýst eftir
hluthöfum i gamla Landsbankanum
sem vildu stefna Björgólfi í einkamáli
vegna ætlaðra brota hans. Í yfirlýsingum til blaðamanna fullyrðir Björgólfur
að málshöfðunin sé „gróðabrall lögmanna“ og ekki sé tilefni til neinnar
stefnu. Það er auðvitað dálítið kómískt
að sjá einn ríkasta mann á Íslandi saka
aðra um gróðabrall. En í dag verður
haldinn kynningarfundur um
málshöfðunina. Það mun
kannski sjást á mætingunni
á fundinn hvorir eru meira
sannfærandi, þeir lögmenn
sem telja tilefni til
málshöfðunar eða
sjálfur Björgólfur
Thor.

Veðrið og stjórnarherrarnir
Það hallar stundum á ríkisstjórnina og
ráðherra hennar í opinberri umræðu.
Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason
hefur bent á þetta. Hann sagði á
dögunum að ákveðinn hluti þjóðarinnar væri með algjört ofnæmi fyrir
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. „Í
huga þessa fólks er allt sem Sigmundur gerir vont og leiðinlegt. Þegar
ríkisstjórn hans tekst vel upp eins og
í samningum við kröfuhafa bankanna
er allt kapp lagt á að sýna að hann eigi
engan hlut að máli,“ sagði Egill. Þetta
er sjálfsagt rétt. Í það minnsta var sérkennilegt hvernig umræður um bjarta
veðurspá á fésbókarsíðu Illuga Jökulssonar í gær gat farið að snúast
um ágæti Sigmundar Davíðs og
Bjarna Ben.
sveinn@frettabladid.is,
jonhakon@frettabladid.is

HALLDÓR

Heilbrigð stjórnmál,
valdaklíkur og öﬂugt atvinnulíf
Spilling er gamall og svarinn óvinur almennings. Hún felst í því að þeir sem vald hafa misbeita því í þágu sérhagsmuna sinna eða til að
hygla ættingjum, vinum, pólitískum samherjum eða fyrirtækjum sem þeir eiga eða stýra.
Spilling dafnar best í skjóli skoðanakúgunar
og skerts tjáningarfrelsis. Ef fólk getur ekki
sagt skoðanir sínar óhikað t.a.m. vegna ótta
við að missa vinnuna eða tapa mikilvægum
viðskiptum fá valdhafar í stjórnmálum og
Páll Valur
atvinnulífi ekki aðhald sem nauðsynlegt er til
Björnsson
þingmaður Bjartrar að halda spillingu niðri. Heiðarleg samkeppni
þrífst afar illa í umhverfi þar sem tengingar,
framtíðar
vinagreiðar og pólitísk velvild og óvild ráða
miklu um hverjir fá og hverjir fá ekki.
Þar sem atvinnulíf er einhæft og flestir
eiga atvinnu sína eða viðskipti sín undir fáum
fyrirtækjum er mikil hætta á að óeðlilegar
leikreglur myndist. Þar sem einstök fyrirtæki
eru mjög stór í samanburði við byggðirnar og
sveitarfélögin þar sem þau starfa, er mikil
hætta á að þau fái í krafti stærðar sinnar völd
og áhrif sem þau eiga ekki að hafa í lýðræðislegu samfélagi. Sú hætta eykst svo enn þegar
sömu aðilar hafa einnig óeðlileg áhrif, beint
eða óbeint, á þá sem fara með pólitískt vald
í sveitarstjórnum eða á Alþingi. Fjölbreytni í
atvinnulífi er mikilvæg af ýmsum ástæðum
STJÓRNMÁL
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

og ekki síst til að koma í veg fyrir að þetta
gerist.
Spilling er mikil samfélagsleg meinsemd.
Við verðum að hafa kjark til að takast á við
hana með tiltækum ráðum ef við viljum búa
í samfélagi sem gefur fólki og fyrirtækjum
jöfn tækifæri. Höfum við nokkuð gleymt
því strax sem stendur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um ástæður og afleiðingar
hrunsins og í öðrum skýrslum og úttektum,
s.s. um sparisjóðina, lífeyrissjóðina og Orkuveitu Reykjavíkur? Erum við ekki örugglega
að gæta þess mjög vel að láta ekki valdaklíkur, persónulegar tengingar, vinagreiða og pólitíska velvild eða óvild hafa óeðlileg áhrif á
hvað má og hvað má ekki, hverjir fá og hverjir ekki? Hverjir sitja í stjórnum hér og þar og
eru ráðnir til stjórnunarstarfa? Höfum við
ekki örugglega lært af reynslunni og öllu því
marga og mikla sem aflaga fór svo víða í samfélaginu á árunum fyrir hrun?
Ef við gerum það ekki mun okkur ekki
takast vel að byggja upp öflugt og fjölbreytt
atvinnulíf og heilbrigt og ábyrgt fjármálakerfi. Þetta snýst um að gæta langtímahagsmuna í þágu alls almennings. Látum ekki
sérhagsmuni, valdaklíkur og spillingu koma
aftur í veg fyrir það.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞRÓUNARSTJÓRI: Tinni Sveinsson tinni@365.is HELGARBLAÐ: Erla Björg Gunnarsdóttir erla@frettabladid.is MENNING: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is
LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Katalónía
Í DAG
Þorvaldur
Gylfason
hagfræðiprófessor

Hér ætla ég að segja ykkur söguna
af sjálfstæðisbaráttu Katalóna.
Katalónía prýðir norðausturhluta
Spánar. Íbúafjöldinn er 7,5 milljónir eða sjötti hluti Spánverja, litlu
minni en í Svíþjóð. Katalónar eiga
sér mikla sögu og sérstæða menningu og tungu líkt og t.d. Portúgalar. Katalónska er álíka frábrugðin
spænsku og danska er frábrugðin
sænsku. Höfuðborgin Barselóna er
næststærsta borg Spánar, næst á
eftir Madríd.
Hvers vegna sjálfstæði?
Byrjum í Skotlandi. Margir Skotar
vilja taka sér sjálfstæði með þeim
rökum að þeir líta til Norðurlanda
sem fyrirmyndar að réttlátu samfélagi og telja Englendinga heldur líta til Bandaríkjanna. Því
er beggja hagur að rjúfa ríkjasambandið frá 1707, segja skozkir sjálfstæðissinnar, þar eð þá
fá bæði Englendingar og Skotar
aukið frelsi til stefnumörkunar í
gagnstæðar áttir. Englendingar
virða þetta sjónarmið eins og ráða
má af því að Skotum hefur verið
veitt aukin sjálfsstjórn innan Bretlands og var leyft að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði
2014. Meiri hluti kjósenda hafnaði
sjálfstæði. Síðan þá hefur sjálfstæðissinnum vaxið svo fiskur
um hrygg að þeir hirtu næstum öll
sæti Skotlands í brezka þinginu í
kosningunum fyrir nokkru. Katalónar hafa aðra sögu að segja. Þeir
líta á sig sem undirokaðan minni
hluta á Spáni og telja fullt sjálfstæði einu færu leiðina til að girða
fyrir þá mismunun sem þeir telja
sig sæta. Fengju þeir sjálfstæði
gætu þeir að mestu leyti farið
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AF NETINU
Hjálpi oss sjónhverﬁngin
sínu fram, t.d. með því að halda
þjóðaratkvæðagreiðslur, en þær
eru sjaldgæfar á Spáni. Við þetta
bætast m.a. þjóðernissjónarmið
líkt og í Skotlandi, ýmist heilbrigð
menningar- og varðveizlusjónarmið eða innhverf þjóðremba og
meðfylgjandi tortryggni gagnvart
útlendingum.
Haldlausar hótanir
Ríkisstjórn Spánar tekur sjálfstæðisbaráttu Katalóna ekki vel,
mun síður en ríkisstjórn Bretlands
hefur tekið sjálfstæðisóskum
Skota. Katalónar búa að vísu við
sjálfsstjórn á ýmsum sviðum líkt
og Skotar, en ríkisstjórnin í Madríd tekur ekki í mál að veita Katalónum heimild til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði
eins og ríkisstjórn Bretlands leyfði
Skotum að gera. Stjórnin í Madríd hótar Katalónum að þeir muni
þurfa að hverfa úr ESB ef þeir
taka sér sjálfstæði. Þessa hótun
lét brezka stjórnin einnig dynja
á Skotum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þar í fyrra. Hótunin er
byggð á sandi. Skoðum málið.
Ef Katalónar taka sér sjálfstæði
munu Spánverjar annaðhvort
viðurkenna Katalóníu sem sjálfstætt ríki eða ekki. Ef spænska
stjórnin neitar að viðurkenna
sjálfstæða Katalóníu, þá munu
mörg aðildarlönd ESB væntanlega ekki heldur viðurkenna sjálfstæðið, og verður þá Katalónía
áfram í ESB sem hluti Spánar. Ef
spænska stjórnin viðurkennir á
hinn bóginn Katalóníu sem sjálfstætt ríki, þá munu öll önnur ESBríki trúlega gera slíkt hið sama
og taka Katalóníu tveim höndum
sem nýju aðildarríki skv. nýjum
aðildarsamningi. Áframhaldandi
vist Katalóna í ESB má því telja
vísa hvað sem hótunum spænsku
ríkisstjórnarinnar líður.
Katalónskum og skozkum sjálfstæðissinnum er mjög í mun að
vera áfram í ESB. Án aðildar að
ESB myndi hvorug þjóðin kæra sig

Ríkjasamband er
að ýmsu leyti eins
og hjónaband með gagnkvæmum rétti og skyldum.
Þótt tvo þurfi til að ganga í
hjónaband þarf bara einn til
að skilja.

Konur hafna ríkisstjórninni í meiri mæli en karlmenn
samkvæmt skoðanakönnun. Formaður Sambands framsóknarkvenna segir það vera leiðréttanlegan misskilning.
Muni lagast, þegar He4She átak Emmu Watson fer af stað!
Vá, sjónhverfing á að redda Framsókn í þessu eins og
öðru. Anna Kolbrún Árnadóttir telur hana sem sagt skipta
konur meira máli en árásir ríkisstjórnarinnar á konur.
Til dæmis bann við verkfalli kvennastéttar hjúkrunar. Til
dæmis minni velferð einstæðra mæðra eins og fátæklinga
almennt. Til dæmis rústun Landspítalans. Vondi veruleikinn á að
hverfa, þegar Framsókn keyrir á amerískri sjónhverfingu! Dæmigerð
Framsókn.
http://www.jonas.is/

um sjálfstæði þar eð ESB-aðildin
tryggir þeim aðgang að margfalt
stærri markaði en sambúð við
England og Spán myndi gera utan
ESB.
Um þetta þarf brezka ríkisstjórnin að hugsa nú þegar hún
ráðgerir að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort Bretar eigi
að vera áfram í ESB. Ef Bretar ákveða að ganga úr ESB jafngildir sú ákvörðun brottvísun
Skota úr ríkjasambandinu við
England, Wales og Norður-Írland.
Nei í væntanlegri þjóðaratkvæðagreiðslu Breta myndi knýja Skota
til að taka sér sjálfstæði án tafar
til að varðveita aðild þeirra að
ESB.
Líkt og skozkir sjálfstæðissinnar hafa katalónskir sjálfstæðissinnar ekki enn komið sér saman
um aðild að Nató. Hyggilegast
væri í báðum löndum að halda
sjálfstæða þjóðaratkvæðagreiðslu
um málið frekar en að gera út um
það á fámennum stjórnmálafundum á þingi eða annars staðar.
Lýðræðislegur réttur
Ríkjasamband er að ýmsu leyti
eins og hjónaband með gagnkvæmum rétti og skyldum. Þótt tvo
þurfi til að ganga í hjónaband þarf
bara einn til að skilja. Spænska
ríkisstjórnin þarf eins og brezka
stjórnin að horfast í augu við þá
staðreynd og viðurkenna lýðræðislegan rétt Katalóna til sjálfstæðis
kjósi þeir það.

Jónas Kristjánsson
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HEIÐURSTÓNLEIKAR

Hvar er samkenndin?
Það þarf ekki að segja FERÐAstjóranna geta ekki stillt
alþjóð frá því að undan- ÞJÓNUSTA
sig um að svara til baka,
farin ár hefur erlendum
en flestir láta þetta yfir
ferða mön num fjölgað
sig ganga og reyna að
mjög mikið. Hafa menn
halda andliti gagnvart
jafnvel leyft sér að tala
farþegum sínum.
um að ferðamenn séu
Farþegarnir verða oft
eins og engisprettufardauðskelkaðir og vita
aldur og að það sé ekki
ekki í hvaða feni þeir eru
líft í miðbæ Reykjavíkur
lentir og spyrja; erum
fyrir útlendingum og því
við velkomin? Íslendsem þeim fylgir. Þegar Sigríður Ásta
ingar gefa sig út fyrir að
talað er af slíku gáleysi Hallgrímsdóttir
vera réttlát og friðelsker ekki hugsað um það skrifstofustjóri
andi þjóð, en nú er búið
hverju ferð aþjónust a
að gefa út skotleyfi á
hefur skilað í þjóðarbúið
rútur og friðsælir borgog hversu margir hafa lífsviðurarar umhverfast í merkisbera
ímyndaðs réttlætis með því að
væri sitt af því að starfa í ferðaþjónustu og skyldum greinum.
láta skap sitt bitna á rútubílum!
Ferðaþjónusta er atvinnugrein!
Fréttir af stórum rútum sem eru
Upp á síðkastið hefur hins
fastar í öngstrætum miðborgarvega gætt pirrings og óþolininnar eru blásnar út í fjölmiðlum
mæði gagnvart þeim sem þjóna
og allir eiga til sögur af rútum
erlendum ferðamönnum og hefur
sem leggja uppi á stéttum, í
merkt stæði opinberra starfsorðræðan oftar en ekki beinst að
manna og á stöðum þar sem
langferðabílum sem eru að reyna
að athafna sig nálægt gististöðmikið er um einkabíla. Alls staðum borgarinnar. Þetta á jafnt
ar eru rúturnar fyrir.
við um hótel og gistiheimili í
Skaði fyrir þjóðarbúið
miðborginni, sem og í öðrum
hverfum borgarinnar. Rútur eru
Öll hótel og allir gististaðir í
Reykjavík telja sig eiga rétt á
allt í einu orðin bitbein og allir
hafa rétt á því að skammast út
því að fá rútur heim að dyrum,
af rútum í borginni. Rútur eru
ýmist til að skila farþegum af
stór partur af borgarmyndinni
sér eða til að sækja gesti sem
allri og gegna veigamiklu hluteru að fara úr landi eða í styttri
verki í því sjónarspili sem flutnog lengri ferðir. Rútufyrirtæki
ingur erlendra gesta milli staða
reyna eftir fremsta megni að
verða við þessum óskum, þrátt
í Reykjavík er. Borgarbúar leyfa
fyrir að í mörgum tilfellum
sér að kalla ókvæðisorðum að bílstjórum langferðabílanna, berja
hreinlega vanti almenn bílastæði
bílana að utan, hrækja á þá, djöflvið hótelin og gististaðina, hvað
ast á bílflautum og sýna hug sinn
þá að gert sé ráð fyrir rútum.
Tvö nýleg hótel í borginni eru
með hjálp löngutangar. Sumir bíl-

➜ Borgarbúar leyfa sér að

kalla ókvæðisorðum að bílstjórum langferðabílanna,
berja bílana að utan, hrækja
á þá, djöﬂast á bílﬂautum
og sýna hug sinn með hjálp
löngutangar. Sumir bílstjóranna geta ekki stillt sig um
að svara til baka, en ﬂestir
láta þetta yﬁr sig ganga …
til vitnis um þetta, annað við
Hlemm og hitt í Þórunnartúni,
það síðara er stærsta hótel á
Íslandi. Aðkoma að því hóteli frá
Borgartúni er lokuð og frá Bríetartúni er aðeins fólksbílafæri.
Það þýðir þó ekki að sakast
við einn eða neinn, heldur gera
gott úr því sem er til staðar
hverju sinni. Það má þó brýna
fyrir samborgurunum að sýna
umburðarlyndi og samkennd þó
að smátafir verði vegna skorts á
rútubílastæðum í borginni. Hugmynd yfirmanna borgarinnar
um hjólandi og gangandi fólk í
miðbænum er góð og gild, en á
hreint ekki við um erlenda gesti
sem þekkja ekki borgina og eru
þar að auki oftast með þungan
farangur meðferðis, en ekki hjólið sitt. Pirringur og reiði smita
út frá sér og fæla frá. Við eigum
að sýna umburðarlyndi og vera
gestrisin – það væri mikill skaði
fyrir þjóðarbúið ef ferðamenn
hætta að koma til landsins. Það
þarf að viðurkenna þjónustu sem
atvinnugrein.

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

Á Ó ÍÓ 15. ÁGÚST
Á Ú 2015
HÁSKÓLABÍÓ
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á MIÐI.IS
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Michael Jackson deyr af völdum hjartaáfalls
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

HELGI GUÐJÓN STRAUMFJÖRÐ
KRISTJÁNSSON
Skúlagötu 40,
Reykjavík,

lést á Landspítalanum v/Hringbraut 17. júní.
Útörin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 29. júní kl. 13.00.
Sæunn Guðmundsdóttir
Sigurður Gunnar Helgason
Guðmundur Ólafur Helgason
Alma D. Jóhannesdóttir
Kristján Hólmsteinn Helgason
Matthildur Helgadóttir
Sigþór Þórarinsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Bandaríska poppstjarnan Michael Jackson
lést þennan dag. Hann fannst látinn í
húsi sínu í Los Angeles í Bandaríkjunum,
fimmtugur að aldri.
Bráðaliðar voru kallaðir að heimili hans
í Bel Air í Los Angeles á níunda tímanum
eftir að tilkynnt var um að hann hefði
hnigið niður. Jackson var hættur að anda
þegar bráðaliðarnir komu á vettvang og
báru lífgunartilraunir ekki árangur. Hann
var fluttur með sjúkrabíl á UCLA-sjúkrahúsið og úrskurðaður látinn skömmu
síðar.
Jackson hafði átt við heilsuleysi að
stríða síðustu ár en hafði ákveðið að
fara í tónleikaferð, þá fyrstu í tólf ár, og
átti hún að hefjast fáeinum vikum eftir
dánardaginn.
Michael Jackson fæddist í Gary í Indíana 29. ágúst 1958 og var í sviðsljósinu
nær alla sína ævi. Hann var aðalstjarna
Jackson 5, hljómsveitar sem faðir hans

POPPKÓNGURINN

Michael
Jackson fór
í fjölmargar
lýtaaðgerðir.
Undir lokin var
hann orðinn
gjörólíkur
sjálfum sér
þegar hann var
á þrítugsaldri.

stofnaði og Jackson-bræðurnir skipuðu. Á
níunda áratugnum sló Jackson í gegn sem
stórstjarna með meistaraverkum á borð
við Off the Wall og Thriller.
Á tíunda áratugnum fór Jackson að

sýna af sér æ undarlegri hegðun og fór
í sífellt umfangsmeiri lýtaaðgerðir sem
gjörbreyttu útliti hans. Hann kvæntist
tvisvar en bæði hjónaböndin urðu
skammlíf. Hann eignaðist þrjú börn.

HELGA KRISTÍN LÁRUSDÓTTIR
frá Ólafsvík,

sem lést á Droplaugarstöðum mánudaginn
15. júní, verður jarðsungin frá Ólafsvíkurkirkju
mánudaginn 29. júní kl. 14.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á minningarsjóð Ólafsvíkurkirkju.
Ásta Lára Leósdóttir
Þorvarður Sæmundsson
Guðbrandur Rúnar Leósson
Gunnhildur Tryggvadóttir
Erla Leósdóttir
Hjörtur Þorgilsson
Ágúst Helgi Leósson
Sigrún Ellertsdóttir
Þröstur Leósson
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

JÓN BONDÓ PÁLSSON
frá Vestmannaeyjum,

lést mánudaginn 22. júní.
Útförin verður auglýst síðar.
Fjölskyldan

Maki minn, faðir, tengdafaðir og afi okkar,

BRYNJAR INGI SKAPTASON
Hamarstíg 35, Akureyri,

er látinn. Kveðjustund verður auglýst síðar.
Sigrún Sveinbjörnsdóttir
Hrólfur, Hrönn og Hrafnkell Brynjars- og Sigrúnarbörn
Helga Tómasdóttir, Pálmi Óskarsson, Marco Ploeg
Sigrún Rósa og Tómas Ingi Hrólfs- og Helgubörn
Tumi og Ingi Hrannar- og Pálmasynir

GÖNGUMAÐUR OG RITHÖFUNDUR Reynir Ingibjartsson hefur skrifað sex göngubækur á fimm árum og gengið hverja gönguleið tvisvar á

tímabilinu.

Ástkær móðir okkar, amma og langamma,

SIGRÚN EINARSDÓTTIR
úr Skólastræti 5b,

lést á Droplaugarstöðum 19. júní.
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni
mánudaginn 29. júní kl. 15.00.
Skúli Jónsson
Sigríður María Jónsdóttir
Ágústa María Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir og bróðir,

JÓN ÓLAFSSON
tannlæknir,
frá Gröf á Höfðaströnd í Skagafirði,
Hlynsölum 3, Kópavogi,

er látinn. Útförin fór fram í kyrrþey.
Inga Svava Ingólfsdóttir
Hildur Karítas Jónsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir
Edda Jónína Ólafsdóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gekk ﬁmmtán hundruð
kílómetra á ﬁmm árum
Reynir Ingibjartsson hefur skrifað sex göngubækur frá árinu 2010. Í öllu safninu má ﬁnna
150 gönguleiðir á Vesturlandi og Suðvesturlandi. Hann segir komið nóg af skrifum í bili.
Reynir hefur frá árinu 2010 gefið út sex
gönguleiðabækur. Bækurnar segja frá
gönguleiðum á láglendinu en ekki uppi
í fjöllum.
„Það er fjöldi Íslendinga sem vill
halda sig niðri. Það þurfa að vera gönguleiðir fyrir þá líka. Enda er það heimur út af fyrir sig, til dæmis að ganga í
kringum vötn. Það er heilsusamlegt og
róandi,“ segir Reynir en nýjasta bókin
fjallar einmitt um gönguleiðir hjá Þingvallavatni.
„Ég skrifa um 25 gönguleiðir á Þingvallasvæðinu. Hringurinn í kringum
vatnið býður upp á svo margar skemmtilegar leiðir og svo eru gömlu þjóðleiðirnar sem hafa verið farnar frá því að
Alþingi var stofnað. Í dag fara flestir
í Almannagjána og að Öxarárfossi. En
Þingvallarsvæðið er aldeilis meira en
það og sumir vilja forðast ferðamannastrauminn. Þá er gott að prófa nýjar
gönguleiðir.“
Reynir bætir við að það sé mikil saga í
gönguleiðunum. Öll örnefni eigi sér sína
sögu og svo er það mannlífið.

„Þingvallarsvæðið er í þjóðmenningu okkar og það má því vel kalla þetta
menningargöngu. Útgangspunkturinn er
þó að stíga út fyrir þröskuldinn og fara
út. Það er ekki langt í alla þessa náttúru
og alla þessa sögu.“
Í sex bókum Reynis hefur hann skrifað um gönguleiðir á Vesturlandi og Suðvesturlandi. Nú er svo komið að með
síðustu bók hans um Þingvallarsvæðið hefur hann fjallað um allar helstu
gönguleiðir þessa landshluta. „Ætli ég
segi þetta ekki gott í bili af gönguleiðaskrifum.“
Spurður um eigin gönguvenjur segist hann ekki vera göngugóður þessa
dagana. „Það er hálfspaugilegt en ég er
kominn með eymsli í hné. Ef ég hefði
fengið þetta fyrir ári þá hefði ég ekki
komist á Þingvöll og engin bók hefði
komið út.“
Reynir hefur gengið allar gönguleiðirnar í bókum sínum að minnsta kosti
tvisvar, hver gönguleið er að meðaltali
fimm kílómetrar og reiknast honum svo
til að hann sé búinn að ganga um 1.500

Það er hálfspaugilegt en
ég er kominn með eymsli í
hné. Ef ég hefði fengið þetta
fyrir ári þá hefði ég ekki
komist á Þingvöll og engin
bók hefði komið út.
kílómetra – sem er ríflega hringurinn í
kringum Ísland.
„Þetta safnast saman,“ segir Reynir
hógvær. „En það er mikilvægt að fólk
viti að þessar gönguleiðir eru fyrir
hverja sem er og maður þarf svo sannarlega ekki að vera göngugarpur til að
ganga þær.“
Nú þegar Reynir hefur lokið síðustu
bókinni í bili liggur beinast við að spyrja
hvað taki við. „Ég hef verið að sýsla í
mörgu í gegnum tíðina. En eftir að ég
byrjaði að skrifa þessar bækur uppgötvaði ég að ég gat gengið í Rithöfundasambandið. Það er notalegt að geta kallað sig
rithöfund,“ svarar Reynir sposkur.
erlabjorg@frettabladid.is

Konur sýna herratísku
Konur voru áberandi á
pöllunum þegar herratíska var sýnd á tískuvikunni í Mílanó.
SÍÐA 2

Hattar slá í gegn
Allar konur ættu að eiga
að minnsta kosti einn hatt
í sumar en ljósir
stráhattar hafa
slegið í gegn.
SÍÐA 4
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Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

APPELSÍNUGULUR
Í UPPÁHALDI
AFSLAPPAÐUR STÍLL Halldóra Sif Guðlaugsdóttir útskrifaðist úr fatahönnun
frá LHÍ í vor. Hún leitaði í japanska menningu og fagurfræði við vinnslu
útskriftarlínu sinnar en segist sjálf hafa afslappaðan fatastíl.

M

SUMARSPRENGJA!
20% afsláttur
af öllum fatnaði
og skóm í dag!

Engjateigi 5 | Sími 581 2141 | www.hjahrafnhildi.is

inn stíll er frekar afslappaður.
Ég er nánast alltaf í buxum og
er mjög hrifin af hversu fjölbreytt buxnatískan er í dag. Ég verð
að hafa jafnvægi á jin og jang, vil hafa
jafnvægi á milli karllægs og kvenlægs í
klæðaburði,“ segir Halldóra Sif Guðlaugsdóttir, nýtútskrifaður fatahönnuður, þegar hún er spurð út í fatastílinn.
Hún segist helst falla fyrir munstri,
röndum og stórum geómetrískum formum í fáguðum litum þegar hún kaupir
föt og þræðir gjarnan fatamarkaði.
„Ég er hrifin af rauðum lit út í appelsínugulan og brúnan og er mjög hrifin
af ofnum efnum með etnísku munstri.
Yfirhöfnum fell ég yfirleitt fyrir og fallegum leðurskóm. Ég á nokkrar uppáhaldsflíkur, en ein sem hefur verið lengi
í uppáhaldi er leðurbuxur sem ég keypti
í Danmörku fyrir sjö árum þegar ég bjó
þar. Þær eru enn þá flottar og ég nota
þær mikið.“
„Ég kaupi mikið á „second-hand“
mörkuðum því oft er hægt að finna
öðruvísi gæðaefni eins og silki, ull og
leður sem eru frekar dýr ef maður kaupir þau ný. Ég kaupi einstöku sinnum
merkjavöru og vanda þá valið. Nýjustu
kaupin eru úr sumarskólínu Kron sem
verða brúðarskór í sumar. Þeir eru
þægilegir og vandaðir og mun ég nota
þá mikið.“
Halldóra útskrifaðist úr fatahönnun
frá LHÍ í vor og er þessa dagana að
vinna að því að ljósmynda útskriftarlínuna sína. Við hönnun línunnar sótti hún
innblástur í japanska menningu.
„Shinto-hugmyndafræði Japana er
einstök og sprettur út frá þeirri trú að
heilagir andar gegni mikilvægu hlutverki í lífinu og umbreytist í náttúrunni
í vind, rigningu, fjöll, tré, ár og alla frjósemi. Þessi aldagamla trú kallar á mikla
virðingu fyrir náttúrunni og fegurðinni í
ófullkomleikanum.

Fagurfræði Japana kemur fram í
hönnun minni í ósamhverfum sniðum
og prentmunstrum. Einnig nota ég hana
við val á áferðum og litasamsetningum
í efnum mínum. Ég legg áherslu á að
nota náttúruleg efni og bý til minn textíl
sjálf með handvefnaði, prentmunstri
og útsaumi,“ útskýrir Halldóra og segir
hugann leita út að loknu námi.
„Ég er að sækja um starfsnám í París
og Belgíu sem tekur vonandi við eftir
sumarið.“

'ARÈTRAKTORAR
Mikið úrval garðtraktora með og án safnkassa

·¬2(&

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

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

KAUPIR Á MÖRKUÐUM Halldóra Sif
Guðlaugsdóttir þræðir
gjarnan fatamarkaði í
leit að skemmtilegum
fötum. Hún er hrifin af
etnískum munstrum
og hefur afslappaðan
fatastíl.
MYND/STEFÁN

FÓLK| TÍSKA
GUCCI

ARMANI

GUCCI

Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

Gallabuxur

KONUR ÁBERANDI
Í HERRATÍSKUNNI
TÍSKUVIKA Tískuvikunni í Mílanó er nýlokið þar sem allt það nýjasta
í herraklæðnaði var sýnt. Það vakti athygli hve áberandi konur voru á
pöllunum en skilin á milli herra- og kventísku eru óljósari en áður.

H

önnuðurinn Alessendro Michele hefur
blásið ferskum vindum inn í hið gamalgróna tískuhús Gucci og er hönnun hans
lýst sem spennandi, unglegri og svalri. Á tískupöllunum í Mílanó í vikunni sveif andi áttunda áratugarins yfir vötnum og á sýningu Gucci voru útvíðar buxur, stórir skyrtukragar og blómamynstur
áberandi. Módelin báru handtöskur og voru með
gleraugu í stíl Jarvis Cocker. Tískan þótti kvenleg
að mörgu leyti og línurnar á milli herra- og kventískunnar orðnar óljósari. Kvenkyns fyrirsætur

hafa verið áberandi á mörgum herratískusýningum undanfarið til þess að leggja áherslu á að konur geti líka notað fötin. Á sýningu Miuccia Prada
voru tuttugu fyrirsætur af 51 kvenkyns. Konurnar
sáust einnig á sýningum Armani þar sem línan var
létt og lagskipt, og sniðin í klassískum Armani-stíl
í hlutlausum tónum. Samsetningarnar voru víðar
og efnin mynstruð og stundum krumpuð. Áhersla
var lögð á víðar, plíseraðar buxur og var jakkinn
látinn ákvarða hvort heildarútlitið var fínt eða afslappað.
GUCCI

ARMANI

• Háar í mittið
• 7/8 lengd
• Str. 36-46/48
• fleiri litir

Við erum á Facebook

ARMANI
PRADA

kr. 13.900.-

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yﬁr ﬁmmtíu tegundir af
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt ﬁtuinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerﬁð
• Að auka blóðﬂæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húðpróteins og insúlins
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar
fást á www.arcticstar.is
Arctic Star sæbjúgnahylki
fást hjá Lyfju og Apótekniu.

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

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
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

Á garðyrkjubýlinu Brún hafa hjónin Birgir og Margrét ræktað
kirsuberjatómata síðan árið 1999. Kirsuberjatómatar eru smærri
en venjulegir tómatar en bragðsterkari. Hjónin hafa komist að því að
skemmtileg leið til að njóta þeirra er að steikja með þeim fræ og valhnetur.
- Kirsuberjatómatar Birgis og Margrétar með steiktum fræjum og valhnetum // 400 g (2 box) kirsuberjatómatar // 2 msk. steinselja // 50 g sólblómafræ
// 50 g graskersfræ // 50 g valhnetur // 1 msk. tamarisósa

Skerið tómata til helminga, saxið steinselju. Setjið sólblómafræ, graskersfræ og valhnetur í
skál og blandið tamarissósu við. Hitið ofninn i 180°C. Gott er að setja smjörpappír á plötu og
fræblönduna þar á. Bakið uns blandan fer að brúnast. Kælið og hrærið saman við tómata og
steinselju. Ferskt, einfalt og svaka gott .

FÓLK| TÍSKA

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

Í NEW YORK Leikkonan Jennifer Lawrence með fallegan hatt þar sem hún var
á gangi í Soho-hverfinu í New York fyrir
nokkrum dögum.

VINSÆLL HATTUR Franska leikkonan
Anne Charrier þykir alltaf vel til fara. Eins
og svo margar konur ber hún hvítan hatt á
höfði þessa dagana.

HRESS Hin fræga söngkona Mariah
Carey var í París á dögunum með ljósan
hatt á höfði.

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

Útsala haﬁn!
Frábær tilboð á Útsölu

FLOTT MEÐ HATT
SUMARTÍSKAN Þær konur sem vilja fylgja sumartískunni þetta árið þurfa að
fá sér hatt. Helsta tískubylgjan eru ljósir, herralegir hattar með svörtu bandi.
Hattarnir eru þó fáanlegir í öðrum litum og gerðum.

H

elstu tískubúðir, eins og H&M,
Forever 21, Zara og fleiri, selja
flotta kvenhatta og sífellt
fleiri konur hafa fallið fyrir
þessari skemmtilegu tísku.
Sumum finnst ljós stráhattur
það sem nauðsynlegast
sé að eignast í sumar. Íslenskar konur
eru ekki margar með
hatta en í Bretlandi er það
mjög algeng sjón. Þó eru söngkonurnar
Nanna Bryndís, Salka Sól og Elín Ey einstakar að þessu leyti, allar gjarnan með
hatt á höfði. Það hefur verið algengara

að sjá íslenska karla en konur með
hatta en vonandi breytist það með heitari sólardögum.
Hollywood-stjörnur eru margar
komnar með tískuhatta, enda
fylgja þær gjarnan nýjustu tísku.
Það fer vissulega ekki öllum
konum vel að hafa hatt á
höfði en margar eru afar
glæsilegar með höfuðföt.
Núna eru svo margar gerðir í
boði að auðvelt ætti að vera að finna
þann sem hentar. Vinsælastir eru ljósir
stráhattar eins og sjá má á meðfylgjandi
myndum.

Á LEIÐ Í LEIKHÚS
Leikkonan Jackie Cruz á
leið í leikhús í New York.

Skipholti 29b • S. 551 0770
6MiLéP\QGLUQDUiIDFHERRNFRP3DULVDUWL]NDQ

6WUHWFK
KiDUtPLWWLé
.YDUWEX[XUi
NU
OLWLU
KYtWWOMyVEHLJH
EOiWWVYDUW
6W Ué

kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

LOS ANGELES Leikkonan Ceri Bethan þegar BAFTA-garðveisla
fór fram í Los Angeles.

STRÁHATTURINN GÓÐI Breska leikkonan Naomi Watts í verslunarleiðangri í Los Angeles með ljósan stráhatt.
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Toppur áður 6.990
nú 3.000 kr.

Túnikka áður 5.990
nú 3.000 kr.

Mussur áður 5.990
nú 3.000 kr.

Toppur áður 5.990
nú 3.000 kr.

Mussur 5 litir
verð 5.000 kr.

Mussur 3 litir
verð 5.000 kr.

Mussur 4 litir
verð 5.000 kr.

Túnikka 4 litir
verð 5.000 kr.

st. 44-50

Hörkukjóll áður 9.990
nú 6.990 kr.

Sumarkjóll áður 8.990
nú 5.000 kr.

Túnikka áður 9.990
nú 6.990 kr.

Fleiri myndir á Facebook

FÓLK| TANNHVÍTTUN

PERLUHVÍTA HOLLYWOOD-BROSIÐ
HVÍTASTA SETTIÐ Krafan um fullkomið útlit er hvergi meiri en í kvikmyndaiðnaðinum. Leikkonur finna líklega hvað mest fyrir
þrýstingi um að líta fullkomlega út en karlkyns leikarar fara ekki varhluta af því heldur. Hvítt og breitt bros þykir mikilvægt til að
komast áfram á hvíta tjaldinu. Hér má sjá nokkra leikara sem létu flikka upp á tanngarðinn til að efla starfsferilinn.

MORGAN FREEMAN

MATTHEW LEWIS

NIALL HORAN

CRISTIANO RONALDO

NICOLAS CAGE

Jafnvel stórleikarar á borð við Morgan
Freeman sem hafa fyrir löngu slegið í
gegn finna fyrir þrýstingnum um að flikka
upp á brosið.

Leikarinn er þekktur sem hinn ólukkulegi
Neville Longbottom í Harry Potter. Þessi
renglulegi unglingur með skökku tennurnar hefur látið rétta tennurnar og þykir
nú með myndarlegri leikurum Bretlands.

Niall Horan er vinsæll meðal ungra aðdáenda One Direction. Hann var með skakkar tennur eins og svo margir unglingar og
fór í tannréttingar.

Ronaldo þykir með fallegri mönnum á fótboltavellinum og virðist njóta athyglinnar.
Hið fullkomna bros er þó ekki meðfætt
en hann hefur látið laga tannskekkju og
lýsa brosið.

Cage leggur mikið á sig fyrir ferilinn. Fyrir
myndina Birdy lét hann rífa úr sér tvær tennur.
Hvort það útskýri útlit tannanna á efri myndinni er ekki víst en víst er að hann lét síðar
skipta gömlu tönnunum út fyrir nýtt bros.

30%%
0
til 7 tur
afslát

HVÍTAR TENNUR
OG BETRI SVEFN
TANNLÆKNASTOFAN KRINGLUBROS KYNNIR Bjart bros er eftirsóknarvert
og með tannhvíttun má lýsa litatón tanna umtalsvert. Hjá Kringlubrosi fæst
einnig hrotubrjótur sem minnkar hrotur um allt að 90% og bætir svefn.

Þ

Fallegt, fágað og töff
Allt fyrir brúðkaupin
Smáralind
facebook.com/CommaIceland

að mikilvægasta til að öðlast
bjartara bros er að sjálfsögðu góð
tannhirða, að bursta tennurnar og
nota tannþráð. Þá er mikilvægt að fara
til tannlæknis og láta fylgjast með heilbrigði tannanna og fjarlægja tannstein.
Tannhvíttun er vinsæl í dag og það er
mikilvægt að hún sé framkvæmd í samráði við tannlækni. Þá er öruggt að ekki
sé verið að nota efni sem lítið er vitað
um og eru jafnvel ekki lögleg. Tannhvíttun ætti einungis að gera við heilar
tennur og heilbrigt tannhold. Mikilvægt
er að hreinsa tennur og tannstein áður
en hvíttun á sér stað,“ segir Kristín
Sandholt, tannlæknir hjá Kringlubrosi.

GETUR DUGAÐ Í ÞRJÚ ÁR
„Tannhvíttun getur dugað í eitt til þrjú
ár en endingin fer eftir tannhirðu og líferni, það er hvort fólk til dæmis reykir
eða drekkur mikið kaffi og te,“ segir
Kristín en litur tanna ákvarðast annars
vegar af lit tannbeins og hins vegar af
yfirborðslit tanna.
„Yfirborðslitur tanna stjórnast meðal
annars af dökkum drykkjum, reykingum, óhreinindum sem setjast á tennur
ásamt tannsteini. Tannbein tanna getur
verið mismunandi á litinn, sem veldur
því að tennur eru stundum dekkri en
við viljum. Lýsingu tanna er hægt að
gera í tannlæknastól eða fá skinnu og
framkvæma hvíttunina heima.“
MINNKAR HROTUR UM 90%
Hrotubrjóturinn er búnaður til að
stöðva hrotur og er tiltölulega nýr
af nálinni, að sögn Kristínar. Hann er

TANNHVÍTTUN Kristín Sandholt, tannlæknir á tannlæknastofunni Kringlubrosi, segir mikilvægt að tannhvíttun sé framkvæmd í samráði við tannlækni.

gerður úr tveimur skinnum, yfir efri
og neðri góm, sem halda neðri kjálka í
ákveðnu frambiti svo loftvegurinn helst
opinn. Það kemur i veg fyrir hrotur eða
minnkar hrotur um 90%.
„Rannsóknir sýna að 40% manna
hrjóta svo það er mikil þörf fyrir
hrotubrjótinn. Kæfisvefn er alvarlegur
sjúkdómur sem getur valdið svefnleysi
og jafnvel alvarlegum blóðrásarsjúkdómum og hrotubrjótur getur minnkað
kæfisvefn um allt að 50%. Hann bætir
bæði þinn svefn og maka þíns,“ útskýrir
Kristín og segir hrotubrjótinn hafa
reynst vel.
„Fólk er virkilega ánægt með árangurinn en þeir sem glíma við kæfisvefn eru
oft mjög þreyttir.“
Nánari upplýsingar á www.kringlubros.is.

HROTUBRJÓTUR
Búnaður sem minnkar
hrotur um 90%.

FÓLK| GLUGGAR OG GLER

GLUGGATJALDATÍSKAN BREYTIST
NÝJUNGAR Gluggatjaldatískan hefur verið fremur fábrotin undanfarin ár. Svokölluð screen-tjöld hafa verið áberandi. Bryndís Eva
Jónsdóttir innanhússhönnuður segir að nú sé þetta að breytast og hlýleikinn að taka völdin.

Þ

að má segja að screen-gluggatjöldin séu enn vinsæl
en það sem er að koma mjög sterkt inn núna eru
rúllu- eða fellitjöld sem hægt er að opna bæði að
ofan og neðan. Við viljum fá birtuna inn en jafnframt
koma í veg fyrir að það sjáist mikið inn um gluggana.
Þessi nýju tjöld eru sett á miðjan gluggann og hægt að
draga alveg upp eða hafa opið fyrir ofan miðju og jafnvel líka neðst við gluggakistuna. Þannig loka tjöldin fyrir
miðju gluggans sem er þægilegt ef umferð er fyrir utan.
Þessi tjöld eru til í allavega litum og mynstrum en flestir
kjósa hlutlausa liti, til dæmis hvítan,“ segir Bryndís Eva.
„Önnur breyting eru
síðar þunnar gardínur sem eru settar á
braut upp við loft og
ná alveg niður á gólf.
Brautin er höfð mun
breiðari en glugginn
en þannig myndast
gardínuveggur. Maður
stækkar gluggann, nær
fram hlýleika í herberginu og fær fram
nokkurs konar hótelstemningu. Þessar
gardínur eru bæði
notaðar í stofum og
INNANHÚSSHÖNNUÐURINN
svefnherbergjum.
Bryndís Eva er með ýmis góð ráð á
Fyrir nokkru var
heimasíðu sinni bryndiseva.is.
svokallað voile-efni
vinsælt í gardínum en núna er efnið örlítið þykkara þótt
það sjáist í gegnum það. Það er léttleiki yfir þessu nýja
efni og vefnaðurinn er sjáanlegur en samt kemst birtan
vel í gegn. Efnið gefur mikla hlýja og er hentugt í gólfsíðar
gardínur. Vinsælastir eru jarðlitir í þessum gardínum,
hvítt, grátt og brúntóna efni. Hlýleikinn er aftur farinn að
skipta máli,“ segir Bryndís.
Lofthæðin sýnist mun meiri ef gardínurnar hanga frá
lofti niður á gólf, jafnvel þótt glugginn sé minni. Á heimasíðu Bryndísar, bryndiseva.is, má sjá nokkrar útfærslur
af svona uppsetningum á gluggatjöldum. „Þar sem þessar
nýju gardínur eru til í fjölmörgum litum er auðvelt að finna
eitthvað sem passar heimilinu. Yfirleitt velur maður lit á
gardínum með tilliti til litar á veggjum, gólfi, hurðum og
innréttingum eða birtunnar sem flæðir inn. Alls ekki út frá
húsgögnum. Gardínurnar gefa mikla mýkt í umhverfið og
gerir það heimilislegt. Þetta er gerviefni og hægt að setja
í þvottavél og hengja síðan strax upp. Þá eru gardínurnar
alltaf eins og nýjar,“ segir Bryndís og bætir við að vinsælt
sé að mála veggi í grátóna litum en loftin eru höfð hvít.

ÞAÐ NÝJASTA Hér sést vel hvernig nýja gluggatískan er. Annars vegar síðar, þunnar gardínur sem ná vel út fyrir gluggann og hins vegar fellitjöld
sem hægt er að draga upp og niður í báðar áttir.
MYND/ANNA MARÍA SIGURJÓNSDÓTTIR

Mynd: Joseﬁne Unterhauser
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Allt í gleri
ÚTI OG INNI
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RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR AF FERSKRI MENNINGU
Sumarlífið eru nýir þættir á Vísi þar sem Davíð Arnar Oddgeirsson og Ósk Gunnarsdóttir flytja
okkur fréttir af öllum heitustu menningarviðburðum sumarsins. Skemmtileg viðtöl, kíkt á
bak við tjöldin og hressandi umfjöllun um allt það áhugaverðasta í menningarlífinu.
Fylgstu með Sumarlífinu á Vísi í allt sumar.

Vísir.is er hluti af

Ætlar þú að nýta
sumarið í gluggaskipti?
EINANGRUNARGLER
Á AFSLÆTTI ÚT JÚNÍ
Það skiptir miklu máli að velja rétt einangrunargler sem reynist vel við íslenskar
aðstæður.
Til að koma til móts við þá fjölmörgu sem
þurfa að fara að skipta út gömlum og
lúnum gluggum ætlum við að bjóða upp
á verulegan afslátt af einangrunargleri.
Afslátturinn verður á bilinu 30–40%,
breytilegur eftir glertegundum og magni,
út júnímánuð.
Skoðaðu úrvalið á
WWW.GLERBORG.IS

Gler, gluggar, glerslípun & speglagerð frá 1922
Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími: 565 0000 | glerborg@glerborg.is

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

250-499 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

7 MANNA - TILBOÐ 295ÞÚS
Renult megan scenic árg. ‚04 ek.
150þús sjálfsk. sk. ‚16 einn eigandi.
Þarfnast smá lagfæringa. Tilboð
295þús. Uppl. í s. 891 9847

VOLVO S40. Árgerð 2011, ekinn 42
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.990.000.
Rnr.991388.

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

Hjólhýsi

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Mótorhjól

Kronings mover skoðið á
kronings.com
Verð frá 179þús er til á lager

Bílar óskast

Áhugasamir hafið samband við
kriben@simnet.is eða s. 866 5395

NÝ HJÓLHÝSI 2015

Fellihýsi

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

MOVER
(HJÓLHÝSAHREYFIR)

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2012,
ekinn 33 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.240647.

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500
ÞÚS!
Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

Yamaha Stratoliner 1900, ekið 8.500
km. aukahlutir, gler, töskur og púst.
Orginal púst fylgir. ásett kr. 1.390.000,
staðgreitt 1.050.000. Skipti möguleg
á bíl milligjöf allt að kr. 1.000 .000.Uppl. í s. 863-5868

Reiðhjól

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
KIA Soul. Árgerð 2014, ekinn 9
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.590.000.
Rnr.141572.

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

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 776 7507

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

MERCEDES-BENZ C 200 CDI. Árgerð
2013, ekinn 18 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.890.000. Rnr.240411.

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

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

Sendibílar

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

Fleetwood Resolute 10” árg 2004
vel með farið vatnshitari, miðstöð
ísskápur, tenging fyrir 220V Verð:
900.000 þús. Upp. í s. 8922100

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

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

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Pallhýsi

Varahlutir

Garðyrkja

Húsaviðhald

Önnur þjónusta

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

ÞJÓNUSTA
Starcraft Pine Mountain pallhýsi árg
2005. Hýsið er viðgert eftir tjón en
þarfnast lokafrágangs og selst með
biluðum hífibúnaði. 350þús stgr. Uppl.
í s. 8409122.
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KEYPT
& SELT

Til sölu
GARÐAUMSJÓN:
Öll almenn garðvinna. Ódýr
garðsláttur og garðúðun. Halldór
garðyrkjum. Sími 6981215

Bókhald
Pípulagnir

Hjólbarðar
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315.

Hreingerningar
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

VY-ÞRIF EHF.

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

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

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

Málarar

Nudd

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

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

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla
daga s.787-7481

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

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

Þjónustuauglýsingar
Sími 550 9800

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

Sími 512 5407

www.tjaldaleiga.is

2EIÈSKËLINN HEFST  JÒNÅ
 DAGA N¹MSKEIÈ FR¹
M¹N FÎS ALLAN DAGINN
FR¹ KL   MEÈ F¾ÈI
!LDUR   ¹RA
Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri.

5PPL Å S   -ARTA   

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

3ÒLUSTAURABORUN

o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA

%RTU MEÈ DJÒPA BYGGINGARLËÈ
'ETUM BORAÈ FYRIR SÒLUM
 CM AÈ ÖVERM¹LI OG ALLT
AÈ M AÈ DÕPT

.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS
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.¹NARI UPPL Å S  
3TEF¹N EÈA REISUM SIMNETIS

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Vertu vinur okkar á Facebook

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

3TARTARAR OG ALTERNATORAR
&YRIR ÚESTAR GERÈIR FËLKSBÅLA JEPPA VÎRUBÅLA OG VINNUVÁLAR
6ARAHLUTA OG VIÈGERÈAÖJËNUSTA GERUM FÎST VERÈTILBOÈ Å VIÈGERÈIR

¹R Å ÖJËNUSTU
VIÈ BÅLEIGENDUR
"ÅLDSHÎFÈA  SÅMI  
LJOSBOGINNEHF SIMNETIS

%IGUM ¹ LAGER AÈALLJËS AFTURLJËS OG
HLIÈARLJËS FYRIR FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA
HÎFUM EINNIG ÒRVAL AF

6!2!(,54)2
)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT

BODDÕ HLUTUM Å VÎRUBÅLA
-INNUM EINNIG ¹ VARAHLUTAÖJËNUSTU
Å VÎRUBÅLA OG VINNUVÁLAR

3ÅMI   OKSPARES SIMNETIS

6ARAHLUTAÖJËNUSTA
LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

viftur.is
viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

íshúsið ehf

Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is

25. júní 2015 FIMMTUDAGUR

12 | SMÁAUGLÝSINGAR |

Til sölu

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

HÚSNÆÐI

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)

Húsnæði í boði

GEYMSLUR.COM

Upplýsingar í síma 692 6910 og
hsebokhald@hsebokhald.is

Dalshraun 13 Hafnarfirði

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Sjónvarp

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

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

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

HEILSA

Vanan starfsmann í 50-100%
starf við uppgjör á fyrirtækjum,
gerð skattframtala og bókhald.

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

Upplýsingar í síma 661 7000

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

BÓKHALDSSTOFU VANTAR

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

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

Geymsluhúsnæði

MÚRARI ÓSKAST

9O7 2OO3

Múr og ráðgjöf ehf óskar eftir múrara
sem fyrst, næg vinna framundan.
Uppl. sendist á murogradgjof@gmail.
com

VÉLAVÖRÐUR
Vantar á Sæfara ÁR 170. Vélastærð
465 kw. Uppl. í s. 846 4889 og hsver@
simnet.is

ATVINNA
Atvinna óskast

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

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

Nudd
Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is s.
868 7204.
Útsala stórar plöntur allar gerðir
veljum íslenskt. Blómsturvellir v.
Reykjalund s.8641202

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Heilnudd. Nuddstofan svæði 112.
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348

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

Óskast keypt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Atvinnuhúsnæði
AUÐBREKKA - TIL LEIGU
Vinnuherbergi/skrifstofur til leigu í
Auðbrekku. 13-40 fermetrar. S. 897
9743

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

Til leigu við Krókháls 76 fm með
innkeyrsludyrum. Við sund 55 fm
vinnustofa á 2 hæð. Leigist ekki til
íbúðar eða hljómsveitaræfinga. Simi
894 1022

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

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

STARFSKRAFT ÓSKAST Í
FRYSTI OG KÆLIGEYMSLU
AÐFÖNG óska eftir starfskrafi
í frysti og kæligeymslu.Um er
að ræða fullt starf .Leitað er að
kraftmiklum og áreiðanlegum
einstaklingum sem eru eldri en
25 ára og vilja framtíðarstarf hjá
traustu og framsæknu fyrirtæki.
Sækja skal um starfi á
Adfong.is.

TILKYNNINGAR

gjofsemgefur.is

Einkamál

9O7 2OO3

STEFNUMÓT.

RÚTUBÍLSTJÓRI ÓSKAST.
Mest í hálendisferðir. Uppl. í s. 893
4246

GEFÐU
VATN

Kynntu þér nýja möguleika.
Stefnumot.eu.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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fasteignir

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ

Hrólfsskálamelur 10-18, 170 Seltjarnarnesi

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

Glæsilegar íbúðir á einum besta útsýnisstað höfuðborgarsvæðisins

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

S

OPIÐ
HÚS

Reynir Björnsson
lögg.fasteignasali
GSM 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Nýjar og glæsilegar 2-4 herbergja útsýnisíbúðir við Hrólfsskálamel
10-18. Öll helsta þjónusta í göngufæri og má þar nefna sundlaug,
líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla ásamt fallegu
útivistarsvæði. Íbúðirnar verða sýndar fimmtudaginn 25. júní
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. frá 43,9 m. 2971

PIÐ

HÚ

O

SÓLHEIMAR 25
Opið hús í dag 25. júní frá kl. 17:00 – 18:00
Sérlega glæsileg mjög mikið endurnýjuð íbúð á mjög smekklegann
hátt! Íbúðin er c.a 105 fm íbúð á 1. hæð, 3-4 herbergja ( teikning
segir þrjú svefnherbergi ). Mikið hefur verið lagt í hönnun og er allt
efni, tæki og innréttingar fyrsta flokks, nýjar raf og pípulagnir. Innra
skipulag: Forstofa/gangur. Tvö svefnherbergi. Baðherbergi. Stofur
og eldhús. Gólefni er fallegt eikarparket. Eldhús er með glæsilegri
innréttingu og innbyggðum tækjum, þ.e. ísskápur og uppþvottavél,
granítborðplötur. Sölumaður: Sigurður s: 898-3708. Verð: 36,7 millj.

588 9090 • www.eignamidlun.is • Grensásvegi 11 • 108 Reykjavík

Landmark leiðir þig heim!
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VINDAKÓR 2-8, 203 KÓP.
- Bjartar og vel skipulagðar 3ja – 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Sérinngangur af svölum / sérnotareitur á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
- Íbúðir eru 119-166 fm
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning
Verð frá kr: 34.3 millj.

EFTIRTALIN FYRIRTÆKI VEITA KAUPENDUM
AFSLÁTTARKJÖR AF VÖRUM Í VERSLUNUM SÍNUM

25. júní 2015 FIMMTUDAGUR
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tilkynningar

fasteignir

Stofnað 1988
Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,
Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

OPIN HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 – 17:30

Aðalskipulagsmál

FURUHLÍÐ 7

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingum:
1. Breyting á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2003-2015 vegna færslu Hvammsvegar.
Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hrunamannahrepps sem felur í sér færslu Hvammsvegar á um 500 m kaﬂa á svæði milli
Högnastaða og Hvamms.
2. Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, Bláskógabyggð, á spildu úr landi Einiholts. Verslun- og þjónusta í stað
landbúnaðarsvæðis/efnistökusvæði.
Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar sem felur í sér að gert er ráð fyrir svæði fyrir verslun- og þjónustu
á spildu úr landi Einiholts á svæði milli Einiholtslækjar og þjóðvegar, sunnan við bæjartorfu Einiholts. Fyrirhugað er að byggja upp
gistiþjónustu fyrir ferðamenn.

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórna varðandi eftirfarandi
aðalskipulagsbreytingar:
3. Breyting á aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020. Borgarbraut 20
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi 3. júní 2015 tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem
nær til lóðarinnar Borgarbraut 20 á Borg. Í breytingunni felst að lóðin breytist úr svæði fyrir opinbera þjónustu í íbúðarsvæði þar sem
starfsemi leikskóla er hætt og fyrirhugað að breyta núverandi húsi í íbúðarhús. Aðalskipulagsbreytingin hefur verið send
Skipulagsstofnun til staðfestingar.
4. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016. Íbúðar- og landbúnaðarsvæði á jörðinni Hraunhólum.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi 6. maí 2015 tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem
nær til hluta jarðarinnar Hraunhólar. Í breytingunni felst að svæði fyrir blandaða landnotkun íbúðar- og landbúnaðarsvæðis sunnan
við Árnes stækkar til austurs um 10 ha yﬁr land Hraunhóla. Aðalskipulagsbreytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestin
gar en deiliskipulag fyrir svæðið er auglýst hér samhliða.

Sérlega fallegt og vandað 176,2 fm endaraðhús með innbyggðum
bílskúr á góðum og rólegum stað í Hlíðunum í Setberginu, Hafnarfirði. Húsið er teiknað af Vífli Magnússyni. Íbúðin er 152,4 fm og
bílskúrinn 23,8 fm, samtals 176,2 fm. Verð 51,9 millj. kr,-

DALPRÝÐI 6

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar lýsingar fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:
5. Deiliskipulag fyrir Búrfellsvirkjun í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Lögð fram til kynningar lýsing skipulagsverkefnis vegna deiliskipulags sem nær til núverandi Búrfellsvirkjunar og fyrirhugaðrar
stækkunar virkjunarinnar. Skipulagssvæðið er um 1.500 ha og nær yﬁr núverandi stöðvarhús, starfsmanna- og þjónustuhús, hesthús,
golfvöll, tengivirki og Bjarnalón, sem er miðlunarlón virkjunarinnar. Skilgreindar eru námur og haugsvæði, núverandi og nýir vegir,
byggingareitir fyrir vinnubúðir,veitu og stöðvarmannvirki. Einnig er gert ráð fyrir lóð fyrir léttan iðnað, t.d. verkstæði, smiðju eða
gagnaver en sú framkvæmd er ekki háð stækkun virkjunar. Gert er ráð fyrir að vatn verði tekið úr inntakslóni Búrfellsvirkjunar og
leitt um aðrennslisskurð fram á brún Sámsstaðaklifs að stöðvarinntaki. Þaðan verða göng að
neðanjarðarstöðvarhúsi og frárennslisgöng og frárennslisskurður frá stöðvarhúsi út í Fossá.
6. Deiliskipulag fyrir 22,7 ha spildu sem kallast Hrútur 2 úr landi Hrútshaga í Ásahreppi.
Lögð fram til kynningar lýsing deiliskipulags fyrir 22,7 ha spildu úr landi Hrútshaga og liggur upp að Bugavegi. Ný spilda kallast
Hrútur 2 og er fyrirhugað að byggja þar íbúðarhús, gestahús og útihús.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:
7. Deiliskipulag fyrir Loftsstaði-Eystri (lnr. 165472) í Flóahreppi. Íbúðarhúsa- og frístundahúsalóðir.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 10 ha svæðis úr jörðinni Loftsstaðir-Eystri í Flóahreppi, Sunnan Villingaholtsve
gar. Í tillögunni eru afmarkaðar sex 1,27 ha lóðir og er á þremur þeirra gert ráð fyrir íbúðarhúsum auk minniháttar atvinnustarfsemi
(hugsanlega lögbýli) og á þremur verður heimilt að reisa frístundahús og fjölnotahús. Ennfremur er gert ráð fyrir 2 ha sameiginlegu
svæði.
8. Breyting á deiliskipulagi Reykholts í Bláskógabyggð sem nær til lóðarinnar Sólbraut 8 (Fljótsholt).
Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi Reykholts sem felur í sér að á lóðinni Sólbraut 8 (Fljótsholt) verði heimilt að reisa
tólf íbúðarhús á bilinu 50-70 fm á einni hæð og fjögur íbúðarhús sem geta verið 70-90 fm á einni hæð. Hámarksmænishæða húsa frá
núverandi hæð jarðvegar er 7 m.
9. Deiliskipulag frístundabyggðar á jörðinni Hnaus II í Flóahreppi.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar á jörðinni Hnaus II sem nær til 38 ha svæðis suðvestan til á jörðinni. Gert er ráð
fyrir skógrækt á stærstum hluta skipulagssvæðisins en einnig 6 frístundahúsalóðum á bilinu 0,46 – 0,87 ha að stærð fyrir allt að 120
fm aðalhús og 30 fm gestahús.
10. Deiliskipulag fyrir hluta jarðarinnar Hraunhólar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir hluta jarðarinnar Hraunhólar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem felur í sér að afmarkaðar eru
þrjár nýjar íbúðarhúsalóðir austaun við núverandi íbúðarhús auk þriggja frístundahúsalóða þar sunnan við. Tillagan er í samræmi við
breytingu á aðalskipulagi svæðisins sem sveitarstjórn samþykkti á fundi 6. maí 2015.
11. Breyting á deiliskipulagi Götu lnr. 166750 í Hrunamannahreppi.
Auglýsting tillaga að breytingu á deiliskipulagi Götu sem felst í að byggingarreitur fyrir gróðurhús (B-1) stækkar auk þess sem gert
er ráð fyrir allt að 3.000 fm viðbyggingu við þær byggingar sem fyrir eru og fer heildarbyggingarmagn þá upp í 6.700 fm. Byggingareitur fyrir starfsmannahús (B-2) fellur út.

Samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórna varðandi eftirfarandi deiliskipulagsáætlanir:
12. Breyting á deiliskipulagi Kiðjabergs í Grímsnes- og Grafningshreppi. Fjölgun frístundahúsalóða og ýmsar lagfæringar.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi 6. maí 2015 tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir jörðina Kiðjaberg
í Grímsnes- og Grafningshreppi sem felur í sér fjölgun lóða auk breytinga á skilmálum, afmörkun lóða og byggingarreita á
ákveðnum svæðum, legu vega auk annarra minni breytinga. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þann
21. ágúst 2014 með athugasemdafresti til 3. október og bárust tvö athugasemdabréf auk umsagna. Tillagan var samþykkt með min
niháttar breytingum varðandi neysluvatn og fráveitu auk breytingar á byggingarreit á lóð nr. 78. Deilskipulagsbreytingin hefur nú
verið send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.
13. Deiliskipulag frístundabyggðar við Lindarbrekku-, Unnar- og Guðrúnargötu í landi Skálabrekku við Þingvallavatn í Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi 7. maí 2015 tillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar á um 36 ha svæði úr landi
Skálabrekku við Þingvallavatn. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þann 8. janúar 2015 með athugas
emdafresti til 20. febrúar og bárust tvö athugasemdabréf auk umsagna. Deiliskipulagið var samþykkt með minniháttar breytingum til
að koma til móts við athugasemdir og umsagnir og hefur það nú verið sent Skipulagsstofnun til afgreiðslu.

Nýlegt og fallegt parhús á einni hæð á góðum stað í hrauninu í
Prýðishverfinu, Garðabæ. Íbúðin er 138,6 fm og bílskúr og geymsla
50,1 fm, samtals 188,7 fm. Verð 66,9 millj. kr,Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala
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REYKJAVIK LIGHTS HOTEL
YFIRÞERNA ÓSKAST

Yfirþerna hefur yfirumsjón
með þrifum hótelsins.
Einstaklingur þarf að geta unnið sjálfstætt,
hafa ríka þjónustulund og stjórnunarhæfileika.
Eingöngu reyklausir aðilar koma til greina.
Umsóknarfrestur er til 07/07
Umsóknir sendist á netfangið:
manager@reykjaviklights.is

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá
9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.
Skipulagstillögur 1-2 og 5-11 eru í kynningu frá 25. júní til 7. ágúst 2015. Ábendingar og athugasemdir þurfa að berast skipulagsfulltrúa í
síðasta lagi 7. ágúst og skulu þær vera skriﬂegar. Skipulagstillögur nr. 3-4 og 12-13 hafa verið sendar Skipulagsstofnun til afgreiðslu.
Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi
petur@sudurland.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

ÁRNASYNIR

ALVÖRU
ÚTIVISTARBUXUR
Léttar, sterkar og
þorna hratt.

2 hliðarvasar,
2 framvasar og
1 vasi að aftan,
allir með rennilás.

Hægt að renna
skálmum af.

Þægilegt teygjuefni.

Hægt að rúlla upp
skálmum og gera
að kvartbuxum.

Fást einnig í svörtu.

trekker convertible eru okkar vinsælustu
útivistarbuxur frá vinsælasta útivistarmerki í heimi. Henta einstaklega vel fyrir
íslenskar aðstæður.
Fáanlegar í herra og dömusniði
Verð: 19.860 kr.

síðan 1974
GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

26 | LÍFIÐ |

25. júní 2015 FIMMTUDAGUR

VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Fimmtudagur
Í dag er búist
við austanátt,
allhvassri
allra syðst.
Skýjað verður
í morgunsárið
og sums staðar
þoka, en það
ætti að létta til
víða norðan- og
vestanlands eftir
hádegi, þar sem
hiti verður víða
13 til 17 stig
yfir hádaginn.
Mun svalara á
Suðausturlandi
og jafn vel smá
dropar.

6

7

9

3

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

18
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. sams konar, 6. pot, 8. draup, 9.
útdeildi, 11. drykkur, 12. óskertar, 14.
arkarbrot, 16. í röð, 17. eyrir, 18. ról,
20. eldsneyti, 21. ánægjublossi.

20

21

LÓÐRÉTT
1. brenna, 3. 49, 4. frumefni, 5.
atvikast, 7. raddfæri, 10. skordýr, 13.
fæða, 15. ókyrrð, 16. ris, 19. tónlistarmaður.
LAUSN

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Þú hélst þú hefðir þetta
í hendi þér, litli Þjóðverji!
En ég snéri þessu við
þegar aðeins eitt spil
var eftir! Og ég
breyti
stefnunni!

Siiig
uuuu
rrr!

Góða nótt.
Svindlari! Þú
sefur hér!

Hún er hræðileg
þegar hún tapar, en
ennþá verri þegar
hún vinnur.

LÁRÉTT: 2. eins, 6. ot, 8. lak, 9. gaf,
11. te, 12. allar, 14. fólíó, 16. þæ, 17.
aur, 18. ark, 20. mó, 21. kikk.
LÓÐRÉTT: 1. loga, 3. il, 4. natríum, 5.
ske, 7. talfæri, 10. fló, 13. ala, 15. órói,
16. þak, 19. kk.

2

1

GELGJAN

SKÁK
Gunnar Björnsson

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Svo sláum við bara inn
lykilorðið...

Topalov (2.798) átti á brattann
að sækja gegn Caruana (2.805)
á Norway Chess-mótinu en fann
snjalla leið til jafnteflis.
38. Re6+! fxe6 39. Dc7+ Kf6 40. Dd8+
Kf7 (40...Kf5?? 41. Df8+ Kg4 42.
Df3#) 41. Dd7+ og þráteflt. Topalov
hefur verið í miklu stuði en Carlsen
hefur átt undir högg að sækja.
www.skak.is: Lokaumferðin kl. 14.

2201? Þú notar sama
lykilorð fyrir allt.

Hvernig veist
þú hvert er
lykilorðið mitt
er?

Elskan!
Hann hefur
brotist í gegnum
leynikóðann
okkar!

Köllum það
heppni.

En hvernig
vissir þú hvað
það var? Það
var leyndarmál.

Hvítur á leik

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ó.
Góðan
dag!

Hún sagði mér að það
væri „ég-finn-ekkihárburstann-og-mérer-alveg-sama dagur“.

Þetta er allt í lagi
pabbi. Í dag er
„klikkaður hárdagur“.

Solla!
Kjaftasaga!

SUDOKU
LÉTT

MIÐLUNGS
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

7,/%2ç

7,/%2ç

7,/%2ç
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MENNING
Þunnur þrettándi í Hallgrímskirkju
TÓNLIST ★★★★★
Davíð Þór Jónsson og
Skúli Sverrisson
impróvíseruðu í Hallgrímskirkju
REYKJAVÍK MIDSUMMER MUSIC
LAUGARDAGINN 20. JÚNÍ

Ég fór á kammerhátíðina Reykjavík Midsummer Music um helgina.
Flytjendurnir voru allir í fremstu
röð og verkefnavalið var einstaklega
áhugavert. Víkingur Heiðar Ólafsson

var listrænn stjórnandi hátíðarinnar og ástríða hans og þekking á tónlist skein í gegn. Eitt af því sem var
svo skemmtilegt við hátíðina var að
bæði voru þarna misgömul tónverk
sem hafa staðist tímans tönn, og svo
fékk tilraunamennska veglegan sess
í dagskránni. Auðvitað heppnast tilraunir ekki alltaf, en lífið væri svo
sannarlega aumt ef maður þyrði
aldrei að taka áhættu.
Á laugardaginn komu tveir snillingar fram í Hallgrímskirkju, þeir
Skúli Sverrisson á rafmagnsbassa

og Davíð Þór Jónsson píanóleikari
og altmuligmand. Davíð spilaði á
stærsta hljóðfæri landsins, Klaisorgelið svonefnda. Báðir tónlistarmennirnir eru vanir því að leika af
fingrum fram, og það var einmitt
það sem þeir ætluðu að gera nú. Ég
hugsaði mér gott til glóðarinnar, það
er ekki langt síðan Davíð og fiðluleikarinn Pekka Kuusisto göldruðu
fram þvílíkan tónaseið að lengi verður í minnum haft.
En spuninn í Hallgrímskirkju var
þunnur þrettándi. Upphafshending-

arnar í orgelinu voru ekki bitastæðar
og þær urðu aldrei að neinu markverðu. Bassaleikur Skúla var líka
undarlega einhæfur, aðallega einhvers konar drunur sem urðu fljótt
leiðigjarnar.
Hugsanlega hafði Davíð Þór ekki
gefið sér nægilegan tíma til að kynnast orgelinu og möguleikum þess.
Þeir eru gríðarlega fjölbreyttir, það
eru ekki orðin tóm að orgelið (og þá
sérstaklega voldugt orgel Hallgrímskirkju) er kallað drottning hljóðfæranna. Orgelleikarar eru almennt

þjálfaðir í að leika af fingrum fram;
ég hef heyrt undursamlega spuna í
þarna í kirkjunni. Spuninn nú var
hins vegar óttaleg flatneskja; fæstar
af hinum fjölmörgu röddum orgelsins fengu að njóta sín. Og rödd bassans hafði lítið að segja. Þetta voru
vonbrigði.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Tveir frábærir listamenn
náðu aldrei almennilega saman og spuninn sem þeir báru á borð einkenndist af
hugmyndafátækt.

Hryðjuverk hjartans
BÆKUR ★★★★★
Hryðjuverkamaður snýr heim
Eiríkur Bergmann
SÖGUR ÚTGÁFA

Valur, aðalpersónan í nýrri skáldsögu Eiríks Bergmann Hryðjuverkamaður snýr heim, er smákrimmi úr Breiðholtinu sem eftir
mislukkað hryðjuverk á leiðtogafundinum í Höfða 1986 hefur
verið í felum í Þýskalandi. Árið
2008 kalla þær upplýsingar að
hann eigi 18 ára dóttur, sem hann
hefur aldrei vitað af, hann aftur
heim til Íslands þar sem fyrrverandi félagar hans úr Breiðholtinu
eru orðnir mikils metnir menn í
fjármálaheiminum og pólitíkinni.
Heimkoman verður óhjákvæmilega til þess að Valur rifjar upp
fortíðina og reynir um leið að ná
áttum í íslensku útrásarsamfélagi
og undirheimum Reykjavíkur þar
sem dóttirin, Kolbrá, er komin í
slæman félagsskap. Það reynist
hægar sagt en gert.
Sagan rokkar á milli Breiðholtsins í upphafi níunda áratugarins,
Austur-Þýskalands á barmi upplausnar í lok sama áratugar og
Berlínar og Reykjavíkur árið 2008.
Af þessum sögusviðum eru lýsingarnar á uppvexti Vals í Breiðholtinu til muna best heppnaðar og
sömuleiðis er fróðlegt að fylgjast
með lýsingum höfundar á aðdraganda hruns Berlínarmúrsins en
heldur versnar málið þegar sögu-

tíminn er orðinn 2008. Þar virðist
viðmiðið stjórnast alfarið af amerískum glæpamyndum
æpamyndum og verður að
segjast að
ð allt það umhverfi er
hið ótrúverðugasta.
úverðugasta.
Engin tilraun
lraun
gerð til
að kafa
a
í ástand
d
mála
í
fjármála-geiranum,
m,
þótt sögugusviðið bjóði
jóði
vissulega
a upp
á það, heldur
eldur
rekur hérr hver
æsiviðburðurrðurinn annan
nan og
íslenskurr lesandi
rekur hvað
vað eftir
annað upp stór
augu þegar
gar lýst er
umhverfi
fi og fólki.
Glæpaklíkuforingíkuforinginn Krummi
mmi virðist
til dæmiss hafa dottið
inn í söguna
una úr amerískri melludólgamynd
ludólgamynd í
sínum rjómagulu
ómagulu jakkafötum með
eð blingeyrnalokkana og
ekki verður sagan trúverðugri
þegar í ljós kemur að skuldabréf
sem varða hlutabréfakaup upp á
milljónir eru geymd undir lausum gólffjölum á skrifstofu fjármálafyrirtækis. Það eru fjandakornið takmörk fyrir því hversu
langt lesandi er tilbúinn að ganga
í kaupum á skálduðum heimi
þegar hann hefur á ytra borði

svona rammgerð tengsl við veruleikann.
Sú hugmynd að stilla þessum þremur heimum
he
upp
hlið við hlið er góð og lesandinn er full
fullur forvitni
og tilhlökkun
tilhlökkunar við upphaf lesturs. Byrjunin
lofar góðu og endurlitin í
Breiðholtið v
vekja áhuga
á að vita me
meira um það
hvernig persónurnp
ar sem þa
þar koma við
sögu þrói
þróist. Lýsingar á Bad
Bader-Meinhof
hópnum og áhrifum aðg
aðgerða hans á
róttæku og reiðu
róttæk
ungu mennina
í Fellunum
eru
Fel
líka skemmtilegar
og
umhugsunarum
verðar og vel
ve
til fundið að
rokka á milli
ro
aðdragandans
aðd
að hruni AlþýðulýðA
veldisins þýska
og
þý
g fjármálabólu Íslands. Það eru því
þv djúp vonbrigði að sagan skuli h
hálfpartinn
renna út í sandinn og enda í amerískri B-mynd.

FJÖLBREYTNI Það koma gestir víða að á Þjóðlagahátína á Siglufirði og fólkið í

Fjallabyggð lætur ekki heldur sitt eftir liggja.

Þjóðlögin lifa
með okkur
Gunnsteinn Ólafsson er listrænn stjórnandi Þjóðlagahátíðar á Sigluﬁrði sem verður haldin 1.–5. júlí.

Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Góð hugmynd og
góðir sprettir nægja ekki til að gera
Hryðjuverkamaður snýr aftur að
áhugaverðri skáldsögu. Til þess eru
ódýru lausnirnar of margar og sagan
ristir of grunnt.

„Ég er fæddur á Siglufirði en alinn
upp í Kópavogi. En ég var alltaf á
Siglufirði á sumrin þannig að ég er
víst svokallaður sumaralningur,“
segir Gunnsteinn Ólafsson, listrænn stjórnandi og upphafsmaður
Þjóðlagahátíðarinnar á Siglufirði.
En hátíðin hefur vaxið og dafnað
allt frá stofnun enda bráðskemmtileg viðbót við bæði tónlistar- og
ferðaflóru Íslendinga.
Gunnsteinn segir að upphaf
hátíðarinnar megi í raun rekja
allt aftur til þess þegar hann sneri
heim úr sínu tónlistarnámi, en þá
hafi hann meðal annars starfað
sem leiðsögumaður fyrir norðan.
„Mér fannst vera brýn þörf á því
að gera íslenskri þjóðlagatónlist
hærra undir höfði og kom því að
máli við Siglfirðinga með þá hugmynd að koma á laggirnar bæði
þjóðlagasetri og þjóðlagahátíð.
Bjarni Þorsteinsson bjó á Siglufirði og þar gaf hann út sitt þjóðlagasafn fyrir ríflega öld og því
fannst mér að Siglfirðingum ætti
að renna blóðið til skyldunnar með
að sinna þessum mikilvæga arfi.
Siglfirðingar tóku auðvitað undir
það og komu svo aftur að máli við
mig og fengu mig til verksins –
svona hugmyndir rata þannig auðvitað aftur til upphafsins,“ segir
Gunnsteinn og hlær.
„En Þjóðlagasetrið er orðið að
veruleika í Maðdömuhúsi, þar
sem séra Bjarni var búsettur, og
hátíðin dafnar. Auðvitað er alltaf
ákveðinn barningur að fjármagna
svona hátíðir. En það er gaman
að segja frá því að tónlistarmenn
sækjast eftir því að koma og taka
þátt, þannig að það margt spennandi í boði.
Að þessu sinni koma margir
góðir gestir frá Norðurlöndunum
og þar á meðal hópur tónlistarmanna sem ætlar að flytja tónlist frá tímum Ólafs helga Noregskonungs sem er mjög spennandi
viðburður. Þá má ég til með að
nefna bandaríska fiðlusnillinginn
Jamie Laval og eins portúgölsku

Mér fannst vera
brýn þörf á því að gera
íslenskri þjóðlagatónlist
hærra undir höfði og
kom því að máli við
Siglfirðinga með þá
hugmynd að koma á
laggirnar bæði þjóðlagasetri og þjóðlagahátíð.
Gunnsteinn Ólafsson,
listrænn stjórnandi

snillingana Joao Afonso og Filipe
Raposo sem flytja ástar- og byltingarsöngva landa síns, Josés
Afonso. Svo ætla þeir félagar í
Hundur í óskilum að mæta með
Lúðrasveitina Svaninn og flytja
úrval af sínum vinsælustu lögum.
En þetta er nú bara svona brot af
því besta og erfitt að vera að gera
upp á milli.“
Eitt það allra skemmtilegasta
við Þjóðlagahátíðina á Siglufirði
er að þar er boðið upp á ýmis
skemmtileg námskeið og öllum
gefst tækifæri til að taka þátt.
„Námskeiðin eru bæði fyrir hljóðfæraleikara og þá sem vilja koma
og sækja sér fræðslu og skemmtan. Við reynum að virkja alla því
þannig njótum við öll hátíðarinnar sem best. Það þarf nefnilega að
sinna þjóðlagaarfinum til þess að
hann haldi áfram að lifa með þjóðinni. Ég hvet fólk til þess að kynna
sér vel hvað er í boði á vefsíðunni
okkar folkmusik.is og koma svo og
hafa gaman af þessu með okkur.“
magnus@frettabladid.is

BÓKIN SSEM HEFUR SIGRAÐ HEIMINN!

MEST OG BEST
SELDA BÓK
LANDSINS!
Förum í ferðalag um
leynigarð þar sem dregnar
eru upp fíngerðar og
undurfagrar myndir sem
bíða þess að verða gæddar
líﬁ með litum. Í hverri mynd Metsölulisti
fela sig alls kyns skordýr og Eymundsson
Allar bækur
skepnur. Einnig á eftir að
ljúka við suma hluta garðsins. Fyrir
listamenn og garðyrkjufólk á öllum aldri.

1.

#1

i og
í Bretland m
nu
ju
k
rí
a
Band
mánuðum
saman!

KONAN Í LESTINNI EFTIR PAULA HAWKINS
KONA

ENGIN SKÁLDSAGA
HEFUR SELST JAFN
HRATT Í HEIMINUM!
„Paula Hawkins leikur sér að
sjónarhornum og tímasetningum af
mikilli ﬁmi og skapar gríðarlega
spennu og samúð með óvenjulegri
aðalpersónu.“
THE GUARDIAN

1.

Metsölulisti
Eymundsson
Íslenskar kiljur
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Halleluwah heldur útgáfutónleika
Fyrsta breiðskífa sveitarinnar kom út í vor og verður útgáfunni fagnað í kvöld.
segir Rakel Mjöll glöð
í bragði og segir þau
stefna á að spila plötuna í heild. Auk Rakelar Mjallar er Sölvi
Blöndal í hljómsveitinni sem hefur verið
starfandi í rúm tvö ár.
Hljómsveitin East of
my Youth sér um að
hita upp áður
en Ha lleluwah stígur á
svið og segir

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

Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696
1122
kristjan@fastlind.is

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali.

510
7900
www.fastlind.is

Hlíðasmára 6 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is
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Hljómsveitin Halleluwah
hefur ekki haft tíma til að
halda útgáfutónleika en
fagnar rækilega í kvöld.

Rakel þær spila skemmtilegt
elekrópop. Eftir tónleikana
tekur Futurgrapher við og
heldur stemningunni gangandi.
Tónleikarnir hefjast klukkan 21.00 í kvöld og er aðgangseyrir 1.000 krónur.
- gló
MYND/SIGGAELLA

Hljómsveitin Halleluwah heldur upp á útgáfu plötu sinnar á
Húrra í kvöld.
Platan sem er samnefnd hljómsveitinni og heitir því Halleluwah kom út í vor en söngkona
hljómsveitarinnar, Rakel Mjöll
Leifsdóttir, var búsett erlendis
við nám og því hafði ekki gefist
tími til þess að efna til útgáfutónleika.
„Núna var ég að koma heim og
er búin með námið og við getum
loksins haldið útgáfutónleika,“

FAGNA ÚTGÁFU

FUTUREGRAPHER

Heldur uppi stuðinu
eftir að tónleikunum
lýkur.

FIMMTUDAGUR
HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
25. JÚNÍ 2015

Tónleikar
19.30 Blö jazz tríó spilar á veitingastaðnum Tacobarnum við Hverfisgötu
20. Spiluð verða gömul þekkt jazzlög
ásamt því að hljómsveitin spili nokkur
af sínum eigin lögum. Um að gera að fá
sér taco og kokteil og njóta ljúfu jazztónanna.
20.00 Halleluwah halda útgáfutónleika
sína á Húrra. Húsið er opnað kl. 20.00
en tónleikarnir sjálfir byrja klukkutíma
seinna. Aðgangseyrir er 1.000 kr. East
of my youth hitar upp.
21.00 Gaukurinn við Tryggvagötu ætlar
að bjóða öllum sem vilja að stíga upp
á svið og leika sér með hljóðfærin sín
og skapa tónlist saman. Það þarf ekki
að skrá sig fyrirfram heldur verður bara
stokkið upp á svið þegar tækifæri gefst.
Einhver hljóðfæri verða á staðnum en
mælt er með því að mæta með sín eigin.
Það verður einnig Happy Hour á barnum.
Það verður frítt inn og frítt að taka þátt.
21.00 Hljómsveitin Arctic Swing Trio
leikur á sumardagskrá Jazzklúbbsins
Múlans á Björtuloftum, Hörpunni.
Sveitin er skipuð þeim Hauki Gröndal
saxófónleikara, Ásgeiri Ásgeirssyni
gítarleikara og Þorgrími Jónssyni bassaleikara. Efnisskráin er samsett af ljúfum
söngvum millistríðsáranna og verða
leikin í léttum útsetningum félaganna
sem allir eru íslenskum tónlistarunnendum að góðu kunnir. Aðgangseyrir er
2.000 kr. og 1.000 kr. fyrir nemendur og
eldri borgara.
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Sporlastic vörurnar fást einnig í ýmsum apótekum.

21.00 Anna María Björnsdóttir heldur
síðbúna Jónsmessutónleika á Kaffi
Flóru í Grasagarðinum. Flutt verða lög
af plötunni “Hver stund með þér” sem
kom út fyrr á árinu. Anna María samdi
tónlistina á plötunni við ástarljóð sem
afi hennar, Ólafur Björn Guðmundsson
orti til ömmu hennar á 60 ára tímabili.
Miðaverð á tónleikana er 2.000 kr og
hægt er að nálgast miða á midi.is
21.00 Hljómsveitin Himbrimi spilar
á Kex Hostel, Skúlagötu 28. Sveitin er
þekkt fyrir einstaktlega dramatíska pop
tónlist sem að mun eflaust falla vel í
kramið hjá gestum staðarins. Frítt inn.
21.00 Trúbadorarnir Eiki og Steini troða
upp á English Pub við Austurstræti 12.
Þeir munu taka klassíska smelli sem að
allir elska.
21.00 Kaffibarinn býður upp á húsdjús
þar sem Moff og Tarkin munu þeyta
skífum.
21.00 Tónlistarmaðurinn Svavar Knútur
mun stíga á stokk á Cafe Rósenberg við
Klapparstíg í kvöld.
22.00 Trúbadorinn Hreimur mun spila
öll helstu lögin sem allir elska að syngja
með á American Bar, Austurstræti 8.

21.00 GoMobile og Stúdentakjallarinn
standa fyrir uppistandi í Stúdentakjallaranum. Kynnir kvöldsins verður
Hugleikur Dagsson og það er frítt
inn. Fram koma Bylgja Babýlons,
Greipur Hjaltason, Þórdís Nadia
Semichat, Ragnar Hansson og
Snjólaug Lúðvíksdóttir.

Hátíðir

Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16, 2.h. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
HÂjba^&+&%-GZn`_Vk`Hb^*-%(.%%lll#[Vhijh#^h

Fjörðinn.
19.30 Jónsmessugleði Grósku verður
haldin hátíðlega á Strandveginum í
Garðabæ. Þetta mun vera stærsta fjölskylduhátíð Garðabæjar. Boðið verður
upp á úti myndlistasýningar, fjölbreytt
tónlistaratriði, leiklist og margt fleira.
Frítt er á hátíðina.

Námskeið
13.00 Hitt húsið mun standa fyrir
örnámskeiðum í allt sumar sem kallast
Pínkupons. Í þetta sinn verður haldinn
fyrirlestur um að tala fyrir framan hóp
af fólki. Fyrirlesturinn er fyrir unglinga
á aldrinum 16 til 20 ára og verður frítt
inn. Hreiðar Már Árnason og Inga Auðbjörg munu sjá um örnámskeiðið.

Félagsstarf
20.00 Í Friðarhúsinu að Njálsgötu 87
mun fara fram aðalfundur samtaka
grænmetisæta á Íslandi. Þar verður
meðal annars kosið til stjórnar og um
viðurkenningar á vegum félagsins.
Einnig verður staðfesting á fjármálum.
Allir eru velkomnir á fundinn en aðeins
skráðir félagsmenn geta kosið um málefni og boðið fram krafta sína. Allir
áhugasamir eru hvattir til að skrá sig í
félagið með því að senda tölvupóst á
samtok@graenmetisaetur.is en einnig
verður boðið upp á skráningu í samtökin á fundinum sjálfum.

Leiðsögn

Sýningar

Íþróttastuðningshlífar
Mikið úrval af stuðningshlífum frá Sporlastic.
Vandaðar vörur á góðu verði.

21.00 Skemmtistaðurinn Dolly á
Hafnarstræti 4 stendur fyrir svokölluðu
afrobeats kvöldi. DJ Yamaho, Skeng og
King Lucky munu þeyta skífum til fram
á nótt.
21.00 Í Mengi á Óðinsgötu verða
haldnir tónleikar með nýrri íslenskri
jazzhljómsveit sem heitir Aurora og
samanstendur af Helga Rúnari, Tómasi
Jónssyni, Sigmari Þór og Óskari Kjartanssyni.
21.00 Á Boston við Laugavegi 28B mun
DJ Herr Gott þeyta skífum langt fram
á kvöld. Lofað verður góðu stuði og
miklum dansi.
21.00 DJ Hrönn og Ragga munu sjá um
tónlistina á Frederiksen Ale House í
Hafnarstræti. Einnig verður leynigestur
sem mun sjá um að spila fyrir gesti
fram á kvöld.
21.00 DJ Óli Dóri spilar á Bravó á
Laugavegi 22. Margir gæti kannast við
Óla Dóra en hann er með útvarpsþátt á
X-inu á mánudagskvöldum kl. 23.00 sem
heitir Straumur. Hann spilar reglulega á
nokkrum af bestu stöðum Reykjavíkur.
21.00 Dj Synir Sælir munu sjá um að
þeyta skífum á Prikinu. Þeir munu sjá
til þess að gestir staðarins fái að dansa
frá sér allt vit.

18.00 Verslanir í miðbæ
Hafnarfjarðar verða með opið
til kl. 21.00 og Fjörðurinn
verður opinn til kl. 22.00.
Nóg verður um skemmtilegar uppákomur sem enginn
má missa af. Tívolí verður á
bílastæðunum fyrir framan

20.00 Borgarbókasafnið stendur
fyrir kvöldgöngu sem kallast Dætur
Reykjavíkur. Björn Unnar og Einar
Björn, starfsmenn Borgarbókasafnsins,
munu leiða gesti í kvöldgöngu þar sem
leiðarstefið verður dætur Reykjavíkur
og hvernig þær birtast í bókmenntum
kvenna. Aðgangur er ókeypis og allir
eru velkomnir. Lagt verður upp frá
Borgarbókasafninu í Grófinni kl. 20.
Gangan tekur um það bil eina og hálfa
klukkustund og hentar öllum.

Myndlist
17.00 Myndlistasýning LITKU verður
haldin í menningarmiðstöðinni Gerðuberg. Á sýningu eru fjölbreytt myndverk
eftir þrjátíu og þrjá listamenn. Í tilefni
af alþjóðlegu ári ljóssins 2015 er þema
sýningarinnar ljósið. Flest verkin eru
unnin í olíu eða akrýl á striga en einnig
vatnsliti og með blandaðri tækni.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá
þá inni á visir.is.
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36 ára Mindy Kaling
Þekktust fyrir The Mindy Project,
The Office og Wreck-It Ralph.
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Nýr Spider-Man

Gengur voða vel

Sony Pictures og Marvel Studios tilkynntu í vikunni að hinn 19 ára gamli
Tom Holland færi með hlutverk Peters
Parker í nýrri Spider-Man-mynd.
Myndin fjallar um Parker í
menntaskóla og er Holland því á fínum aldri
til að fara með hlutverk Spider-Man en
hann er best þekktur
fyrir að hafa farið með
titilhlutverkið í Billy
Elliot the Musical
og því nokkuð
víst að
drengurinn
er fótafimur.

Jurassic World sló miðasölumet um
helgina, sýningar hafa gengið vel frá
því myndin var frumsýnd í Bandaríkjunum þann 12. júní. Myndin hefur á
heimsvísu skilað einni milljón Bandaríkjadala í miðasölu og
skaut myndinni Furious 7
ref fyrir rass en hún átti
metið í ár.
Með aðalhlutverk
í myndinni fara Chris
Pratt og Bryce
Dallas Howard.

FRUMSÝNINGAR

Ted 2
Gamanmynd

Terminator Genisys
Spennumynd

Leikarar: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried, Morgan
Freeman og Jessica Barth.
Frumsýnd 25. júní.

Leikarar: Arnold Schwarzenegger,
Emilia Clarke, Jai Courtney og J.K.
Simmons.
Frumsýnd 1. júlí.
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BRAVEHEART FAGNAR
TUTTUGU ÁRA AFMÆLI
Margir kannast við hina sögufrægu mynd Braveheart sem byggð er á sögu skoska uppreisnarmannsins
Williams Wallace sem leikinn er af Mel Gibson en hann leikstýrði einnig myndinni.
Gyða Lóa
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

Bravehart fagnar tuttugu ára
afmæli á þessu ári en myndin kom
út þann 19. maí árið 1995 og er
byggð á sögu skoska uppreisnarmannsins Williams Wallace sem
talið er að hafi verið fæddur í kringum 1270. Wallace er talinn þjóðhetja
í Skotlandi en hann barðist ötullega
gegn yfirráðum Englands í Skotlandi í kringum aldamótin 1300.
Árið 1305 var Wallace handsamaður af Englendingum, pyntaður og að
lokum líflátinn.
Saga hans öðlaðist heimsfrægð
þegar kvikmyndin Braveheart kom
út árið 1995 en þar fer leikarinn Mel
Gibson með hlutverk Wallace. Gibson leikstýrði jafnframt myndinni
og hlaut hún alls fimm Óskarsverðlaun, sem besta myndin, fyrir bestu
förðun, bestu kvikmyndagerð, bestu
hljóðvinnsla og bestu leikstjórn, auk
þess sem hún hlaut fjölda annarra
verðlauna, til dæmis Golden Globe
og MTV Movie Awards. Myndinni var almennt vel tekið þótt hún
væri, líkt og margar myndir sem
fjalla um sögulega atburði eða einstaklinga, gagnrýnd fyrir að frjálslega væri farið með sögulegar staðreyndir.
Braveheart var tilnefnd til tíu
Óskarsverðlauna og þar á meðal
fyrir bestu frumsömdu tónlistina
en hana samdi tónskáldið James
Horner, sem samdi tónlist við fjölda
þekkta kvikmynda, til dæmis Star
Trek II: The Wrath of Khan og Titanic en tónlistin úr Titanic er mest
selda kvikmyndatónlist allra tíma.
Horner lést í flugslysi í Kaliforníu
á mánudag.
Handritið að Braveheart er unnið

SELFÍ

STÖNG

SEM HÆGT
STÓRSNIÐUG SELFÍ STÖNG ÁSAMT
ER AÐ LENGJA OG STYTTA HNAPP
INNBYGGÐUM BLUETOOTH UST ;)
TIL AÐ SMELLA AF ÞRÁÐLA

ÁSTIR OG ÁTÖK Eftirminnilegt atriði úr Braveheart þar sem William Wallace og Murron MacClannough

skella sér á hestbak.

upp úr ljóðinu The Actes and Deidis
of the Illustre and Vallyeant Campioun Schir William Wallace sem
samið var um Wallace af Blind
Harry en aðlagað hvíta tjaldinu af
handritshöfundinum Randall Wallace, sem þrátt fyrir sameiginlegt
eftirnafn er ekki hið minnsta skyldur skosku þjóðhetjunni.
Handritið að Braveheart var
fyrsta handrit hans sem tekið var
til framleiðslu eftir að það vakti
forvitni Gibsons og hlaut handritshöfundurinn Wallace tilnefningu
til Óskarsverðlauna. Í myndinni er
sagt frá frelsisbaráttunni og auk
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þess ástarsambandi Wallace og
æskuvinkonu hans, Murron MacClannough.
Líkt og áður hefur komið fram
leikstýrði Gibson myndinni auk
þess sem hann lék aðalhlutverkið
og framleiddi hana. Gibson hafði
þá leikið í þremur Leathal Weaponmyndum, sem allar höfðu gengið
vel, og einnig þremur Mad Maxmyndum. Þrátt fyrir velgengni
hans átti framleiðslufyrirtæki
Gibsons, Icon Production, í erfiðleikum með að safna nægilegum
fjármunum til framleiðslu myndarinnar. Warner Bros var tilbúið til

þess að styrkja
verkefnið með
því skilyrði að
Paramount Pictures samþykkti að
dreifa Braveheart
í Bandaríkjunum
og Kanada og 20th
Century Fox fór í
samstarf um alþjóðleg réttindi.
Önnur aðalhlutverk
voru í höndum Sophie Marceau, Patricks
McGoohan og Catherine McCormack.

2
LITIR

3.990

4BLS

NÝR BÆ
K
STÚTFULLINGUR
AF SPEN LUR
TÖLVUBÚNANDI
NAÐI

Tölvutek • Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is

NÝR
SUBARU
ER ÖRUGGUR VALKOSTUR

SUBARU FORESTER

SUBARU OUTBACK

Forester PREMIUM BOXER, dísil, sjálfskiptur
Verð 6.090.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

Outback PREMIUM BOXER, sjálfskiptur
Með öryggismyndavélum
Verð 6.290.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

ENNEMM / SÍA / NM68151

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

Subaru XV BOXER, bensín, sjálfskiptur
Verð 5.090.000 kr.
Eyðsla 6,6 l/100 km*

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT
Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í hugann. Lágur
þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með tölvustýrðri stöðugleikastýringu
er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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MÖGNUÐ GRÍNMYND SEM
ALLIR VERÐA AÐ SJÁ.


CHICAGO SUN TIMES

0LêDVDODRJQiQDULXSSOìVLQJDU


VARIETY
)5É)5$0/(,è$1'$18067(9(163,(/%(5*
.(085(,1)/277$67$0<1'680$56,16

STÓRSKEMMTILEG
NÝ ÍSLENSK
GAMANMYND


THE TELEGRAPH
ÁLFABAKKA


./
,16,'(287Ì6/7$/'
,16,'(287Ì6/7$/'

./
(17285$*( 
./
(17285$*(9,3

./
-85$66,&:25/'' 
./
-85$66,&:25/''9,3 
./
6$1$1'5($6'

./
7202552:/$1'

./
0$'0$;)85<52$''
./

KRINGLUNNI 1Ó0(58è67,

./

./

./

./

./


7('
,16,'(287Ì6/7$/'
,16,'(287(16.77$/'
(17285$*( 
6$1$1'5($6'

Nýtt afkvæmi
á leiðinni
Gamla brýnið Rod Stewart sendi
frá sér yfirlýsingu á Twitter-síðu
sinni á dögunum þar sem hann tilkynnti heimsbyggðinni að
hann væri að
verða faðir enn
á ný. Nema hvað,
næsta barnið er
platan sem kappinn vinnur að í
augnablikinu,
ROD STEWART
en ekki níunda
barnið líkt og margir hefðu haldið.
Áætlaður fæðingardagur er
ekki kominn á hreint, en októbermánuður á þessu ári er staðfestur.
Platan mun bera nafnið Another Country og verður eins konar
útkoma alls konar tilraunastarfsemi Stewarts, þar sem hann
reynir meðal annars fyrir sér í
reggítónlist.
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GÓÐ STEMNING Um

4.000 manns sóttu ATPtónlistarhátíðina í fyrra og
gerir Barry Hogan ráð fyrir
enn fleiri gestum í ár.

60% KAUPENDA
ÚTLENDINGAR
Um 3.000 miðar hafa selst á ATP-tónlistarhátíðina sem
fram fer á Ásbrú í Keﬂavík 2.-4. júlí. Einungis um 40%
þeirra sem keypt hafa miða á hátíðina eru Íslendingar. Gert er ráð fyrir ﬂeiri gestum í ár en í fyrra.
Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

VINSÆLT Bækurnar um Christian og Ana-

staciu hafa svo sannarlega slegið í gegn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Christian Gray
segir sína hlið
Nýjasta afurð rithöfundarins E.L.
James sem skrifaði þríleikinn
um hina Fimmtíu gráu skugga,
leit dagsins ljós í síðustu viku og
má með sanni segja að um algert
laumuspil hafi verið að ræða.
Ku þessi óvænta viðbót vera
frásögn frá sjónarhóli Christians
Gray, sem er önnur aðalpersónanna í sögunum.
Bókin féll gríðarvel í kramið, en
frá því að bókinni var komið fyrir í
hillum vestanhafs rauk út rúmlega
ein milljón eintaka á aðeins fjórum
dögum.
Herma sögur að nú þegar séu
uppi plön um að koma hinum
tveimur bókunum á hvíta tjaldið,
og staðfest hefur verið að leikstjóri fyrstu myndarinnar, E.L.
James, muni ekki koma nálægt
gerð þeirra.

Um sextíu prósent af þeim miðum
sem selst hafa á ATP-tónlistarhátíðina hafa farið í hendur útlendinga
og einungis fjörutíu prósent í hendur Íslendinga. Þessar tölur voru
akkúrat öfugar í fyrra eða sextíu
prósent miða seld til Íslendinga og
fjörutíu til útlendinga. „Íslendingar
bíða yfirleitt fram á síðustu stundu
með að kaupa miða þannig að ég skil
þetta alveg. Þetta gæti alveg breyst
þegar líður að hátíðinni,“ segir
Barry Hogan, stofnandi og skipuleggjandi ATP-tónlistarhátíðarinnar. Hátíðin fer fram dagana 2.-4. júlí
á Ásbrú í Keflavík.
Sem stendur hafa um 3.000 miðar
verið seldir á hátíðina og segist
Barry vera bjartsýnn á framhaldið. „Í fyrra seldust um 4.000 miðar
í heildina, þannig að ég held að það
eigi eftir að seljast fleiri miðar í ár.
Maður sér mikinn mun dag frá degi,“
segir Barry. Alls eru 5.000 miðar til
sölu á hátíðina en það er sami miðafjöldi og í fyrra. „Hátíðin verður af
svipaðri stærðargráðu í ár og í fyrra,
helsti munurinn er kannski að það
eru fleiri hljómsveitir í ár.“
Um síðustu helgi fór önnur stór
tónlistarhátíð fram, Secret Solstice, en truflar sú hátíð ekki ATP
hátíðina? „Þetta eru ólíkar hátíðir

og fólkið sem sækir þær er
ólíkt. Það eru fleiri tónlistarunnendur sem sækja
ATP en kannski víðari hópur fólks og meiri
partíljón sem sækja Solstice-hátíðina. ATP styðst
líka meira við samfélagsmiðla og „word of mouth“
markaðsaðferð, en Secret Solstice
reynir að ná til stærri hóps fólks og
þarf því að auglýsa hana og markaðssetja á aflmeiri hátt og þeir eru
mjög góðir í því,“ útskýrir Barry.
Mannabreytingar hafa verið innanborðs hjá ATP en Tómas Young,
sem var einn af skipuleggjendum
hátíðarinnar, er ekki lengur í teyminu. „Ef það væri ekki fyrir Tómas,
þá væri ATP-hátíðin á Íslandi ekki
til og hefði ekki orðið til. Það hefur
alltaf verið mikill drifkraftur í
honum og það er leiðinlegt að segja
frá því að hann hafi þurft að fara
frá okkur til að sinna öðru. Hann er
okkur kær vinur og erum við enn
nánir,“ segir Barry, spurður út í
brotthvarf Tómasar.
Mikil eftirvænting er fyrir hátíðinni og segir Barry þá erlendu listamenn sem fram koma á hátíðinni
mjög spennta fyrir því að heimsækja Ísland.
Þekktustu tónlistarmennirnir
sem fram koma á ATP í ár eru Iggy
Pop, Belle and Sebastian, Public
Enemy, Run The Jewels, ásamt
fjölda þekktra íslenskra listamanna.

TÖFFARI
Iggy Pop er á

meðal þeirra
listamanna sem
koma fram á
hátíðinni í ár.
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Jóhannes stýrir ekki ÍBV á næstunni

Á von á því að skipta um lið í sumar

FÓTBOLTI Jóhannes Þór Harðarson verður fjarverandi í

FÓTBOLTI Landsliðsmarkvörðurinn

ótiltekinn tíma vegna veikinda í fjölskyldu hans. Þetta
tilkynnti knattspyrnudeild ÍBV í gær.
Jóhannes er á sínu fyrsta ári sem þjálfari ÍBV en undir
hans stjórn hefur liðið náð í fimm stig og er í næstneðsta sæti deildarinnar. Í fjarveru hans munu aðstoðarþjálfarinn Tryggvi Guðmundsson og Ingi Sigurðsson
stýra liði ÍBV, að minnsta kosti í leik liðsins gegn
Breiðabliki á sunnudag.
„Þetta er auðvitað leiðinleg staða sem upp er komin
en með þessari lausn erum við búnir að taka á því sem
snýr að liðinu,“ sagði Tryggvi við Fréttablaðið í gær.
„Það er ekki nokkur spurning að þetta mun þétta okkur
saman sem hóp. Ég á ekki vona á öðru,“ segir Tryggvi
sem segir engra breytinga þörf vegna brotthvarfs Jóhannesar nú.
- esá

Hannes Þór Halldórsson segir allar
líkur á því að hann muni yfirgefa
norska B-deildarfélagið Sandnes Ulf
í sumar.
Eins og fram kom í norskum
miðlum í vikunni hefur tyrkneskt
félag lagt fram tilboð í Hannes Þór
en þar að auki hafa önnur lið sýnt
honum áhuga.
„Ég er að meta stöðuna sem upp er
komin og ætla að skoða aðra möguleika einnig. Það er eitt og annað í
umræðunni og ég þarf að meta plúsa
og mínusa í öllum aðstæðum,“ sagði
hann í samtali við Fréttablaðið í gær.

Hann segir þó að flest bendi til
þess að hann sé á leið annað í sumar.
„Það eru þó enn ljón í veginum en
ég veit af áhuga liða og þessi mál eru
komin lengra en nokkru sinni fyrr,“
segir Hannes sem var orðaður við
önnur félög eftir að Sandnes Ulf féll
úr norsku úrvalsdeildinni í haust.
Hann vill þó lítið segja um hvort
honum hugnist að spila í Tyrklandi né
heldur nafngreina félagið sem gerði
honum tilboð. „Það eru kostir og
gallar við allt saman sem ég þarf að
vega og meta út frá því hvaða aðrir
kostir eru í stöðunni. Þetta er eitt- esá
hvað sem ég þarf að melta.“

Á FARALDSFÆTI Hannes Þór Halldórsson hefur vakið áhugga nokkurra félaga.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Æﬁr með fólki í fremstu röð
Hrafnhildur Lúthersdóttir er enn að bæta sig og sér ekki fyrir endann á því. Hún undirbýr sig nú af kappi
fyrir HM í Kazan í ágúst og mun svo einbeita sér að því að undirbúa sig undir Ólympíuleikana í Ríó 2016.

EFNILEG Kim Olafsson Gunnlaugsson

lék sinn fyrsta landsleik gegn Þýskalandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EM U-17 ára
heldur áfram
FÓTBOLTI Úrslitakeppni EM U-17

ára landsliða, sem er haldin hér
á landi, heldur áfram í dag með
fjórum leikjum.
Íslenska liðið mætir því enska
á Norðurálsvellinum á Akranesi en leikurinn hefst klukkan
19.00. Ísland fékk skell í fyrsta
leik gegn sterku liði Þýskalands
og íslensku stelpurnar þurfa því
á jákvæðum úrslitum að halda í
dag. Í hinum leik riðilsins mætast
Þýskaland og Spánn en sá leikur
hefst klukkan 13.00 og fer einnig
fram á Akranesi.
Í fyrri leik B-riðils mætast
Írland og Sviss og í þeim seinni
eigast Frakkland og Noregur við.
Leikirnir hefjast klukkan 13 og
19 og fara fram á Laugardalsvellinum. Riðlakeppninni lýkur svo á
sunnudaginn.
- iþs

LYKILMAÐUR Punyed er fastamaður í
liði meistaranna.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Pablo missir af
ﬂeiri leikjum
FÓTBOLTI Pablo Punyed, leikmað-

ur Íslandsmeistara Stjörnunnar
í Pepsi-deild karla í fótbolta, var
valinn í landsliðshóp El Salvador fyrir Gullbikarinn eins og
búist var við, en hann hefur verið
fastamaður í hópnum undanfarið.
Hann kemur því til móts við lið
El Salvador á næstu dögum, en
fyrsti leikur liðsins í Gullbikarnum er gegn Kanada 8. júlí. Komist El Salvador ekki upp úr sínum
riðli spilar liðið síðasta leikinn
gegn Jamaíku 14. júlí.
Vegna þessa missir Punyed af
leik Stjörnunnar gegn Val í Pepsideild karla og fyrri leiknum gegn
Celtic í forkeppni Meistaradeildarinnar. Hann hefði einnig misst
af bikarleik í átta liða úrslitunum
hefði liðið komist þangað.
Punyed er nú þegar búinn að
missa af tveimur leikjum Stjörnunnar í deild og bikar vegna
landsliðsverkefna.
- tom

SUND Hrafnhildur Lúthersdóttir átti frábæra Smáþjóðaleika í
upphafi mánaðarins þar sem hún
bætti Íslands- og mótsmetið í
öllum þeim fjórum greinum sem
hún keppti í auk þess að ná lágmarki í 200 m fjórsundi og 200 m
bringusundi. Eftir leikana sneri
hún aftur til Bandaríkjanna og um
helgina keppti hún á móti í Kaliforníu þar sem hún var nálægt
sínum bestu tímum.
Hrafnhildur, sem er 24 ára, er
nú í fyrsta sinn að æfa í Bandaríkjunum yfir sumartímann en hún
útskrifast frá háskóla sínum ytra
um áramótin.
„Ég er að æfa með svokölluðum
„post-grad“ hópi. Við erum 10-12
saman sem erum öll að stefna að
því að keppa á Ólympíuleikunum
á næsta ári,“ sagði hún við Fréttablaðið áður en hún hélt utan.
„Við æfum því í metrum en ekki
jördum,“ bætti hún við, en keppt
er í jördum í háskólasundinu vestanhafs en metrum á alþjóðavísu.

Verður áfram úti eftir útskrift
Hún segist kunna vel við að leggja
nú höfuðáherslu á að æfa fyrst og
fremst fyrir sig sjálfa þar sem að
keppendur í háskólasundinu hugsa
meira um að ná árangri fyrir lið
sitt.
„Ég kann betur við þetta. Nú er
ég með fulla einbeitingu á sjálfa
mig og það er það sem ég vil frekar gera nú,“ segir Hrafnhildur
sem mun einbeita sér algjörlega
að sundinu eftir að hún útskrifast
um áramótin.
„Ég verð samt áfram úti og
áfram hluti af þessum hópi. Það
getur vel verið að það verði viðbrigði fyrir mig að gera ekkert
nema synda en ég á ekki von á
öðru en að það verði af hinu góða.“
Hrafnhildur er fyrst og fremst
bringusundskona og reiknar ekki
með öðru en að ná lágmarkinu
fyrir Ríó í 100 m bringusundi,

SIGURSÆL Í REYKJAVÍK Hrafnhildur vann allar fjórar greinarnar sínar á Smáþjóðaleikunum.

rétt eins og hún gerði í 200 m
sem hefur verið hennar sterkasta
grein.
„Þetta eru mínar aðalgreinar
og ég geri ekki mikið annað en að
æfa bringusund. Ég tek æfingar í
fjórsundinu öðru hverju en ekkert
meira en það,“ sagði Hrafnhildur.
Ætlar sér langt í Rússlandi
Meðal þeirra sem hún æfir með
úti eru sundkappar sem hafa náð
í fremstu röð – hafa slegið heimsmet og komist á verðlaunapall á
heimsmeistaramótum og Ólymp-

íuleikum. „Þetta er mjög góður
hópur. Elizabeth Beisel [tvöfaldur verðlaunahafi á ÓL í London]
og Arkady Vyatchanin [tvöfaldur
verðlaunahafi á ÓL í Peking] eru í
hópnum og það er frábært að fá að
æfa með fólki eins og þessu. Það
gerir mér mjög gott,“ segir hún.
Heimsmeistaramótið fer fram í
Kazan í Rússlandi í ágúst og verður Hrafnhildur þar á meðal þátttakenda. Þar á hún góðan möguleika á að komast að minnsta kosti
í undanúrslit í 200 m bringusundi
en hún á nú 20. besta tíma ársins í

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Nú er ég með fulla
einbeitingu á sjálfa mig
og það er það sem ég vil
frekar gera nú.
Hrafnhildur Lúthersdóttir

greininni samkvæmt lista Alþjóðasundsambandsins, FINA.
„Ég ætla mér allavega að komast í undanúrslit og við verðum
bar að sjá til hvort ég kemst enn
lengra. Markmiðið er allavega að
komast langt.“ eirikur@frettabladid.is

Útilokar ekki Íslandsmetstilraun í Mannheim
Aníta Hinriksdóttir ekki alvarlega meidd og æﬁr stíft fyrir mótið þar sem hún setti Íslandsmetið árið 2012.
Hlaupadrottningin
Aníta Hinriksdóttir er klár í
slaginn fyrir Junioren Gala-mótið í Mannheim um helgina, en
meiðslin sem komu í veg fyrir
að hún gæti hlaupið 1.500 metrana á Evrópumóti landsliða um
síðustu helgi eru ekki alvarleg.
„Hún fékk í lærið fyrir mótið í
Búlgaríu þannig það var ekki tekin
áhætta á að láta hana hlaupa bæði
laugardag og sunnudag,“ segir
Gunnar Páll Jóakimsson, þjálfari
Anítu, við Fréttablaðið.
Hinn glaðbeitti Gunnar var einmitt staddur í Heiðmörk á æfingu
með Anítu þegar blaðamaður náði
í hann móðan og másandi. „Ég er
ekki alveg í jafn góðu formi og
hún,“ segir hann hlæjandi.
Aðspurður hvað þau séu að gera
í Heiðmörk svarar þjálfarinn: „Við
notum mikið malarstígana hérna
og það hef ég gert lengi. Það eru
brekkur í Heiðmörk sem gefa
FRJÁLSAR

styrk og svo er gott að vera ekki
alltaf á harðri hlaupabrautinni.“
Gunnar Páll segir Anítu vera í
góðu formi en meiðslin hafi komið
í veg fyrir nokkrar „gæðaæfingar“
í aðdraganda Evrópumóts landsliða og það hjálpaði augljóslega
ekki til við undirbúninginn.
Aníta á góðar minningar frá
mótinu í Mannheim en þar setti
hún Íslandsmet sitt í 800 metra
hlaupi (2:00,49 mínútur) fyrir
þremur árum. Hún vann mótið
síðast í fyrra.
„Ég myndi segja að möguleikarnir væru 50-50,“ segir Gunnar
Páll aðspurður hvort Aníta geti
gert atlögu að Íslandsmetinu á
sunnudaginn í Mannheim.
„Hún var í metformi en svo
gerðist þetta fyrir Evrópumótið
og þá missti hún úr lykilæfingar.
Ég útiloka ekki að allt geti gengið upp. Það hefur eflaust góð áhrif
á Anítu að hlaupa þarna þar sem

hún á góðar minningar frá þessum stað. Ef skrokkurinn er tilbúinn ætti það að gefa henni eitthvað
auka,“ segir Gunnar Páll.
Kuldakastið fyrir og í kringum
Smáþjóðaleikana gerði æfingar
Anítu ekkert betri.
„Kuldakaflinn fór illa í okkar
öll. Þegar maður verður að taka
þessar gæðaæfingar í kulda og
roki er maður bara að bjóða hættunni heim,“ segir Gunnar Páll.
Eftir Mannheim taka við rúmar
tvær vikur af stífum æfingum
fyrir Evrópumót unglinga 19 ára
og yngri sem fram fer í Svíþjóð.
Aníta vann það mót nokkuð óvænt
fyrir tveimur árum.
„Hún er sigurstranglegust þar
að þessu sinni og allir vilja vinna
hana sem er eitthvað sem þarf að
tækla. Ég sé ekki betur en að hún
verði í súperformi í Svíþjóð en það
er smá óvissa með Mannheim,“
segir Gunnar Páll.
- tom

Á METASLÓÐUM Aníta setti Íslandsmet

í 800 m hlaupi á Junioren Gala-mótinu í
Mannheim árið 2012. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Besta byrjun frá meistaraárinu
Blikar hafa ekki byrjað jafn vel frá 2005, þegar liðið varð síðast Íslandsmeistari.
FÓTBOLTI Breiðablik hefur farið

Á TOPPNUM Blikar eru búnir að vinna sex af sjö leikjum sínum.

ÖFLUGUR Höskuldur hefur skorað

fjögur mörk í tíu deildar- og bikarleikjum í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Höskuldur fer
ekki til Eyja
FÓTBOLTI Litlar líkur eru á því að

Blikinn Höskuldur Gunnlaugsson
verði með sínum mönnum þegar
þeir mæta ÍBV í Vestmannaeyjum á sunnudag.
Höskuldur hefur verið veikur
og missti af toppslag Breiðabliks
og FH í síðustu umferð af þeim
sökum. Arnar Grétarsson, þjálfari Breiðabliks, segir að Höskuldur sé á batavegi en hann reikni
ekki með honum fyrir leikinn
gegn ÍBV.
Breiðablik fær rúmleg tveggja
vikna frí eftir leikinn á sunnudag og reiknar Arnar með því að
Höskuldur verði búinn að ná fullum bata fyrir leik liðsins gegn
Fjölni mánudaginn 13. júlí.
- esá

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

liða best af stað í Pepsi-deild
kvenna. Blikastúlkur unnu gríðarlega mikilvægan 1-0 sigur á Selfossi í Pepsi-deildinni í fyrradag
en með honum náðu þær fjögurra
stiga forskoti á toppi deildarinnar.
Blikar eru búnir að vinna sér
inn 19 stig, fjórum meira en
Stjarnan og Selfoss sem eru í 2.
og 3. sæti. Blikastúlkur eru búnar
að vinna sex af fyrstu sjö leikjum sínum og gera eitt jafntefli.
Markatalan er líka frábær; 23
mörk skoruð og aðeins tvö fengin

á sig. Breiðabliki var spáð sigri í
Pepsi-deildinni í ár og byrjunin
lofar allavega góðu. Sérstaklega
í ljósi þess að Blikar hafa ekki
byrjað jafn vel í efstu deild síðan
2005 – árið sem félagið varð síðast
Íslandsmeistari.
Þá unnu Blikar fyrstu sjö leiki
sína með markatölunni 28-5 og
voru með 21 stig á toppi deildarinnar, þremur stigum á undan Val.
Þegar upp var staðið fékk Breiðablik 40 stig í 14 leikjum árið 2005;
vann 13 leiki og gerði eitt jafntefli. Blikar eru þegar búnir að

tapa jafn mörgum stigum í ár og
allt tímabilið 2005 en miðað við
spilamennsku liðsins í sumar er
ólíklegt að það tapi mörgum stigum til viðbótar.
Aðeins einn leikmaður er eftir
í Breiðabliksliðinu frá Íslandsmeistaraárinu 2005. Það er landsliðskonan Fanndís Friðriksdóttir
sem kom fyrst inn í lið Breiðabliks sumarið 2005, aðeins 15 ára
gömul. Fanndís, sem er markahæst í Pepsi-deildinni í ár, lék þrjá
leiki í efstu deild sumarið 2005 og
skoraði eitt mark.
- iþs

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

SLEPPUR Kassim Doumbia fer ekki í

bann fyrir ljótan munnsöfnuð.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Doumbia ekki
fyrir aganefnd
FÓTBOLTI Klara Bjartmarz, fram-

kvæmdastjóri KSÍ, mun ekki
skjóta máli Kassims Doumbia,
leikmanns FH, til aganefndar
sambandsins en það staðfesti hún
í samtali við Fréttablaðið í gær.
Klara hefur heimild til að
senda mál inn á borð aganefndar
sem geta talist skaðleg íslenskri
knattspyrnu og ímynd hennar.
Doumbia fagnaði jöfnunarmarki
sínu gegn Breiðabliki með því að
öskra blótsyrði að myndatökuvél
Stöðvar 2 Sports, sem var með
leikinn í beinni útsendingu.
„Þetta var honum ekki til sóma
og íþróttinni ekki til framdráttar,“ sagði Klara. „En hann baðst
afsökunar og ég læt það duga að
þessu sinni.“
Doumbia og knattspyrnudeild
FH hörmuðu atvikið í yfirlýsingu
sem send var fjölmiðlum í fyrradag.
Doumbia hóf keppnistímabilið í
Pepsi-deild karla í fjögurra leikja
banni vegna hegðunar sinnar
eftir leik FH og Stjörnunnar í
lokaumferð síðasta tímabils. - esá

MEIRI HRAÐI
Allt að 30 Mb/s hraði.

STÖÐUGRA SAMBAND
Mikil notkun truﬂar ekki aðra viðskiptavini.

INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Allt innlent niðurhal er innifalið.

Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is

Lofthradi.is Sími 1817
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KÓPAL STEINTEX
múrmálning,
hvítir litir, 10 l.

ÞOL þakmálning,
allir litir, 10 l.

kr.

86647583-8083
Almennt verð: 13.165 kr.
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Skemmtum o
25%

afsláttur

43 cm
sláttubreidd

EINHELL
rafmangssláttuorf
GC-ET 4025, 400W,
sláttubreidd 25 cm.

5.995

kr.

74830013
Almennt verð: 7.995 kr.

Sláttuorf BC139,
fjórgengismótor, 0,7 kW,
43 cm sláttubreidd.

24.995

kr.

25%

afsláttur

afsláttur

Helgartilboð

Helgartilboð

afsláttur

Helgartilboð

EINHELL sláttuorf, GH-BC 25
AS, tvígengismótor, 0,75 kW,
23 cm sláttubreidd með hníf,
42 cm með þræði.

EINHELL sláttuorf
GH-BC 33-4S,fjórgengismótor,
1,0 kW, 25 cm sláttubreidd
með hníf, 46 cm með þræði.

McCULLOCH sláttuorf, B26 PS,
tvígengismótor, 0,75 kW,
25,5 cm sláttubreidd með hníf,
43 cm með þræði.

19.995

33.695

28.495

kr.

53323120
Almennt verð: 29.995 kr.

25%

25%

74830073
Almennt verð: 26.995 kr.

kr.

kr.

74830077
Almennt verð: 44.995 kr.

53322830
Almennt verð: 37.995 kr.

30%

r

afsláttu

MOSAIC stóll,
stálrammi með setu
úr mósaík.

6.295

Markísa, dökkgrá,
2,5x2 m eða 3,5x2,5 m.

11.895

41624123/26
Almennt verð frá: 29.995 kr.

kr.

23.995

41624118 Almennt verð: 8.995 kr.

MOSAIC borð, 60 cm,
stálrammi með
borðplötu úr mósaík.

kr.

kr.

41624117 Almennt verð: 16.995 kr.

oð
b
l
i
t
r
a
g
l
e
H

Blákraftur,
einkorna, 25 kg.

4.595

kr.

55095160
Almennt verð: 6.195 kr.

20-30%
sgögnum
Af garðhú
r
u
t
t
lá
s
f
a

25%

afsláttur

McCULLOCH sláttuvél M46-125,
fjórgengis B&S mótor, 1,6 kW, sláttubreidd
46 cm, 6 hæðastillingar, 50 lítra safnpoki.

44.995

kr.

53322805 Almennt verð: 59.995 kr.

ð
Helgartilbo

25%

afsláttur

19.995

r

afsláttu

kr.

50632100

CARGO 100 ferðabox,
320 l, 139x90x39 cm.
3 punkta læsing.
Burðargeta 50 kg.

20%

Ferðagasgrill G-600, 2,93 kW, ryðfrír
brennari, 2x grillgrindur úr pottjárni.

Almennt verð: 24.995 kr.

44.995

kr.

79294100 Almennt verð: 59.995 kr.

25%

r

afsláttu

opna
Hægt að
egin
báðum m

CARGO 300 ferðabox,
470 l, 218x92x40 cm.
3 punkta læsing.
Burðargeta 50 kg.

78.745

kr.

79294300 Almennt verð: 104.995 kr.

kkur í sumar
Vindsæng, blá,
76x190x20 cm.
Tjald, 2 manna,
1000 mm,
200x140x100 cm.

2.995

Tjald, 4 manna,
1000 mm,
230x340x175 cm.

kr.

88015950

13.895

kr.

88015959

Rafmagnskælibox,
12V, 26,8 l.

Vindsæng, tvöföld,
137x190x13 cm.

1.995

12.895

3.995

kr.

kr.

kr.

88012341

87977143

88012344

20%

WEBER Q2200
gasgrill, 3,51 kW.

49.995

kr.

50650005

afsláttur

Helgartilboð
NAPOLEON ferðagasgrill TravelQ
m/vagni, 4,1 kW, tvöfaldur
brennari úr ryðfríu stáli,
eldunarsvæði 37x54 cm.

Helgartilboð

59.995

kr.

506600012
Almennt verð: 69.995 kr.

byko.is

BROIL KING PORTA CHEF
ferðagasgrill, 4,1 kW,
ryðfrír brennari,
eldunarsvæði 46x31 cm.

23.995

kr.

50652233
Almennt verð: 29.995 kr.

kynntu þér Vefverslun
okkar á byko.is

WEBER Q1200
gasgrill, 2,64 kW.

37.995

kr.

50650007
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DAGSKRÁ
STÖÐ 2

| 20:05
SUMAR- OG GRILLRÉTTIR EYÞÓRS
Girnilegir og sumarlegir grillþættir með Eyþóri Rúnarssyni,
meistarakokki. Í þessum þáttum sýnir hann okkur réttu
handtökin og kynnir fyrir áhorfendum girnilegar uppskriftir,
nýstárlegar aðferðir við eldamennskuna og kemur okkur í
rétta sumarskapið.

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

19.00 Community

16.05 Matador

08.05 The Middle

19.25 Last Man Standing

17.20 Stundin okkar

08.30 Masterchef USA

19.45 Cristela

17.44 Kung Fu Panda

09.15 Bold and the Beautiful

20.10 Dallas

18.07 Nína Pataló

09.35 The Doctors

20.55 Sirens

18.15 Táknmálsfréttir

10.15 60 mínútur

21.20 Supernatural

18.25 Á götunni Norsk gamanþáttaröð

11.00 Jamie‘s 30 Minute Meals

22.05 American Horror Story: Coven

11.25 It‘s Love, Actually

22.55 Utopia

11.50 Dads

23.50 Last Man Standing

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

12.10 Undateable

00.10 Cristela

12.35 Nágrannar

00.35 Dallas

13.00 The Magic of Bell Isle

01.15 Sirens

14.45 The O.C

01.40 Supernatural

19.35 Kastljós

15.30 Pirates! In an Adventure With

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

20.00 Pricebræður bjóða til veislu
20.40 Best í Brooklyn
21.05 Skytturnar

17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan

18.55 Ísland í dag
19.40 Fóstbræður
20.10 Sumar og grillréttir Eyþórs
20.35 Restaurant Startup Önnur
syrpa þessa skemmtilega og spennandi
raunveruleikaþáttar í umsjón hins harða
og eitursvala Joe Bastianich og veitingahúsaeigandans Tim Love.
21.20 Battle Creek
22.05 Tyrant Önnur serían af þessum

hörkuspennandi þáttum um afar venjulega fjölskyldu í Bandaríkjunum sem
dregst inn í óvænta og hættulega atburðarás í Mið-Austurlöndum.
22.55 NCIS

UR
SNÝR AFT
| 20:55
TYRANT
Önnur þáttaröðin af þessum hörkuspennandi
örkuspennandi þáttum um afar
venjulega bandaríska fjölskyldu
u sem dregst inn í óvænta og
hættulega atburðarás í Mið-Austurlöndum. Hægt er að nálgast
fyrri þáttaröðina inni á Stöð 2 Maraþon innan skamms.

| 20:30
RESTAURANT STARTUP
Skemmtilegir og spennandi
raunveruleikaþættir í umsjón
hins harða og eitursvala Joe
Bastianich og
veitingahúsaeigandans
Tim Love.

| 22:45
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem
fjalla um Leroy Jethro Gibbs
og félaga hans í rannsóknardeild bandaríska sjóhersins.

Dramatískir þættir sem gerast
á sjöunda áratugnum og fjalla
um lækna og hjúkrunarkonur á
spennandi tímum.

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

röð um sérsveit lögreglumanna sem
rýna í persónuleika hættulegra glæpamanna. Meðal leikenda eru Joe Mantegna, Thomas Gibson og Shemar
Moore. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna.
23.05 Barnaby ræður gátuna– Tón-

listarskólinn
00.35 Kastljós
01.00 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.22 Dr. Phil
09.06 The Talk

18.45 Friends

09.46 Pepsi MAX tónlist

19.10 Modern Family

13.00 Cheers

00.25 Shameless Fimmta röðin af

19.35 Mike & Molly

13.24 Dr. Phil

þessum bráðskemmtulegu þáttum um
skrautlega fjölskyldu. Fjölskyldufaðirinn
er forfallinn alkóhólisti, mamman löngu
flúin að heiman og uppátækjasamir
krakkarnir sjá um sig sjálfir.

19.55 The Big Bang Theory

14.06 America‘s Next Top Model

20.20 Sullivan & Son

14.51 Survivor

20.45 Ally McBeal

15.34 Bachelor Pad

21.30 Breathless

17.00 Hreimsins besti

01.20 NCIS: Los Angeles

22.20 Curb Your Enthusiasm

17.46 Dr. Phil

02.05 Universal Soldier: Day of

22.55 Arrested Development

18.30 The Talk

Reckoning

23.30 Sullivan & Son

19.09 Minute To Win It Ísland

03.50 The Magic of Bell Isle

23.50 Ally McBeal

05.40 Fréttir og Ísland í dag

19.52 America‘s Funniest Home Vid-

00.35 Breathless Dramatískir þætt-

eos
20.16 Royal Pains

15.00 Open Court 405: New York

ir um lækna og hjúkkur á spennandi
tímum. Þættirnir gerast snemma á sjöunda áratug síðustu aldar og þeir hafa
því verið bornir saman við bandarísku
verðlaunaþættina Mad Men en hér er
aðalsöguhetjan kvensjúkdómalæknirinn Otto Powell. Hann er nýtur virðingar
i starfi og mikillar hylli hjá hjúkkunum
á spítalanum. Hann er giftur og á yfirborðinu lifir hann hinu fullkomna lífi en
undir niðri krauma leyndarmál og lygar.

Basketball

01.20 Curb Your Enthusiasm

15.50 Formúla 1 2015 - Austurríki

02.04 Agents of S.H.I.E.L.D.

01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

02.46 Agent Carter

07.00 WOW Cyclothon Bein útsend-

ing frá WOW Cyclothon hjólreiðakeppninni þar sem fjöldi liða keppist við að
verða fyrst til að hjóla hringinn í kringum landið.
13.10 Valur - ÍBV

18.10 Goðsagnir - Sigursteinn Gísla-

21.01 Agents of S.H.I.E.L.D.
21.45 Agent Carter
22.23 Sex & the City
22.54 Scandal
23.36 Law & Order
00.23 American Odyssey
01.07 Penny Dreadful

son

03.28 Sex & the City

19.00 Norðurálsmótið

03.57 Pepsi MAX tónlist

19.40 FH - Breiðablik
21.30 Pepsímörkin 2015
22.55 UFC Fight Night: Jedrzejczyk

vs. Penne

11.00 Austin Powers: The Spy Who

Shagged Me
12.35 The Other Woman

09.05 US Open 2015

14.25 Pay It Forward

14.05 PGA Tour 2015

16.30 Austin Powers: The Spy Who

17.20 Champions Tour Highlights 2

Shagged Me
18.05 The Other Woman Cameron
12.20 Stjarnan - KR
14.10 Pepsímörkin 2015
15.35 Íslendingarnir í Nordsjællan
15.55 Man. City - Liverpool

20.00 Premier League World 2014
20.30 Liverpool - Arsenal 21.04.09
21.00 Liverpool - Man. City
22.40 Stoke - Chelsea

Diaz leikur leikur lögræðinginn Carly
í þessari stórskemmtilegu rómantísku
gamanmynd frá 2014. Hún telur sig eiga
hinn fullkomna unnusta en kemst svo
að því að hann leikur tveimur skjöldum,
hann er nefnilega harðgiftur.

20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.00
Auðlindagarðurinn 21.30 Sjónvarp Víkurfrétta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

18.15 Golfing World 2015
19.05 Inside The PGA Tour 2015
19.30 PGA Tour 2015
22.30 Inside The PGA Tour 2015
22.55 Golfing World 2015

19.55 Pay It Forward

HRINGBRAUT

22.00 Riddick Spennytryllir með Vin

12.00 Mannamál 12.45 Heimsljós
13.15 433.is 13.45 Grillspaðinn
14.00 Mannamál 14.45 Heimsljós
15.15 433.is 15.45 Grillspaðinn 16.00
Mannamál 16.45 Heimsljós 17.15 433.
is 17.45 Grillspaðinn 18.00 Mannamál
18.45 Heimsljós 19.15 433.is 19.45
Grillspaðinn 20.00 Þjóðbraut 21.00
Sjónarhorn 21.30 Lífsins List 22.00
Þjóðbraut 23.00 Sjónarhorn 23.30
Lífsins List

Diesel og Karl Urban í aðalhlutverkum. Riddick fæddist á plánetunni Furya
og er sá eini sem lifir af karlkyni sinnar
tegundar eftir að hinn illi Zhylaw hafði
látið myrða alla kynbræður hans þegar
því var spáð að einhver þeirra myndi að
lokum velta honum úr sessi.
00.00 Small Apartments

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

22.20 Glæpahneigð Bandarísk þátta-

08.00 Everybody Loves Raymond

19.25 Manstu

Skemmtileg teiknimynd um
ævintýrastrákinn Tinna og
hundinn hans Tobba.

22.15 Veðurfréttir

Of Robert Durst Nýir og vandaðir
heimildarþættir þar sem kafað verður
ofan í líf og feril bandaríska auðjöfursins
Roberts Durst. Hann hefur verið sakaður
um þrjú morð en sekt hans hefur aldrei
verið sönnuð.

17.35 Valur - ÍBV

| 18:22
ÆVINTÝRI TINNA

22.00 Tíufréttir

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

23.40 The Jinx: The Life And Deaths

00.50 UFC Now 2015

| 21:30
BREATHLESS

19.30 Veðurfréttir

16.55 iCarly

18.47 Íþróttir

Fáðu þér áskrift á 365.is

19.25 Íþróttir

Scientists

18.30 Fréttir Stöðvar 2

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

19.00 Fréttir

01.40 The Raid
03.20 Riddick

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

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

#KOLICELAND

PEPSI MAX OG WOW AIR KYNNA

KINGS
OF LEON
NÝJA LAUGARDALSHÖLLIN 13. ÁGÚST

MIÐASALA FER FRAM Á TIX.IS OG Í SÍMA 551-3800.
NÁNAR Á SENA.IS/KOL

42 | LÍFIÐ |

BESTI BITINN
Í BÆNUM

25. júní 2015 FIMMTUDAGUR

Hefur alveg sérstakt dálæti á að hræða börn
Sjálfur Sigurjón Kjartansson syngur Risalagið á Litlu gulu hænunni, nýútkominni plötu Leikhópsins Lottu.

Austurlandahraðlestin, indverskur
er málið.
Heiða Ólafsdóttir, söng- og leikkona

„Þessir menn vildu bara að ég
myndi gera þetta,“ segir Sigurjón
Kjartansson, sem syngur Risalagið í uppsetningu Leikhópsins
Lottu á Litlu gulu hænunni. Sigurjón kom ekki að lagasmíðum þó
svo margan gæti grunað að svo
væri, en lagið er ansi þungt og
drungalegt. „Ég kannast nú við
ýmislegt í þessu, og greinilegt
að þarna eru þau undir ákveðnum áhrifum,“ segir hann dulúðlega og bætir við að hljómsveitin
hans, HAM, sé að öllum líkindum
innblásturinn, en Baldur Ragn-

arsson, gítarleikari Skálmaldar
og meðlimur í leikhópnum samdi
lagið.
„Þetta er það sem ég kalla heiður, á meðan verið er að halda heiðurstónleika út um allan bæ, þá
finnst mér þetta frábært,“ segir
Sigurjón yfir sig glaður.
Aðspurður um afrek sín á sviði
barnaefnis stendur ekki á svörunum: „Ég er nú reyndar fræg
barnastjarna, var til dæmis fyrsti
Maggi mjói í Latabæ hér um árið
og svo lék ég í Abbababb, sem er
barnaleikrit líka.“

Sigurjón segist hafa sérlegt
dálæti á að hræða börn, og það
gerir hann vissulega í umræddu
myndbandi. „Ég lék líka ömmu
skrattans í Fóstbræðrum, og
það var mikið af börnum sem
hræddust mig. Raunar hræðast
börn mig mikið. Mér finnst það
gaman.“
Þrátt fyrir að skemmta sér konunglega í barnahræðingum, sem
og upptökum við Risalagið, segist
Sigurjón skellihlæjandi ekki ætla
sér frekari umsvif á sviði barnaefnis.
- ga

RISINN Sigurjón er blússandi sáttur

við heiðurinn sem felst í að tónlist
barnaleikritsins skuli innblásin af HAM.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Náttúruleg lausn við áhrifum tíðahvarfa

„Femarelle er
algjört undraefni
fyrir mig“
-Soffía Káradóttir
LÍFLEGIR Kings of Leon treður hér upp í ágúst og er sem stendur á tónleikaferðalagi um Evrópu en sveitin var stofnuð árið 1999.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kings of Leon með
nákvæmar kröfur
Goji-ber þakin dökku súkkulaði, koffeinlaust Diet Dr. Pepper og glútenlausar
súkkulaðibitakökur eru meðal þess sem tónleikahaldarar hafa tilbúið baksviðs
fyrir meðlimi Kings of Leon á tónleikaferðalagi sveitarinnar um Evrópu.
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Hljómsveitin Kings of Leon, sem
treður upp hér á landi í ágúst,
sendir allajafnan ítarlega lista
á tónleikahaldara með ýmsum
kröfum. Á svokölluðum „ræder“,
sem sveitin hefur sent á tónleikahaldara á tónleikaferðalagi sínu
um Evrópu og Fréttablaðið hefur
undir höndum, kemur fram að
ætlast sé til þess að gnótt drykkja
og matfanga standi meðlimum
Kings of Leon og starfsmönnum
til boða. Hver og einn meðlimur
sveitarinnar þarf sinn eigin kæli
með sérstökum drykkjartegundum og klökum í. Misjafnt er hvað
meðlimirnir vilja drekka meðan
á tónleikum stendur. Sumir vilja
orkudrykki en aðrir svalandi
íþróttadrykki.

lagi um Evrópu, er með fjölmarga starfsmenn í kringum
sig. Á Evróputúr sveitarinnar
hafa verið allt að fimmtíu manns
í teyminu í kringum hana. Gerð
er krafa um að kokkur eldi sérstaklega fyrir hópinn á þeim stað
sem hópurinn er á hverju sinni.
Ætlast er til þess að meðlimir og
fylgilið Kings of Leon geti valið
úr ýmsu, hvort sem það er í morgunmat, hádegismat eða kvöldmat.
Á ferðalagi sínu hefur sveitin
farið fram á að maturinn sé ekki
eldaður annars staðar og komið
með hann í hitabökkum. „Slíkt er
hvorki hollt né heillandi,“ segir í
orðsendingu sem tónleikahaldarar á Evróputúrnum hafa hingað
til fengið.

Standlampar og sófasett
Eins og vaninn er, þegar svona
þekktar hljómsveitir ferðast,
eru strangar kröfur gerðar um
aðbúnað í búningsherbergjum.
Sveitin fer fram á fimm mismunandi búningsherbergi og í hverju
þeirra á að vera sófasett og er
sérstaklega tekið fram að sófarnir eigi að vera í stíl. Einnig
er farið fram á tvo borðlampa í
hverju herbergi auk standlampa.
Meðlimir gera kröfu um sjónvarp
í hverju herbergi, nokkur sófaborð og vilja hafa teppi á gólfinu.

Nákvæmur listi
Ísleifur Þórhallsson, tónleikahaldari hjá Senu sem flytur sveitina inn, neitar að tjá sig um kröfur sveitarinnar. En sé listinn af
því sem meðlimir sveitarinnar
vilja fá hér á landi jafn ítarlegur og annars staðar er ljóst að
flytja þarf nokkrar sælgætis- og
drykkjartegundir sérstaklega inn
fyrir tónleikana. Meðal annars er
farið fram á sérstaka tegund af
kókosvatni, túnfisksalat, heimalagað íste (ekki of sætt), ferskan
hummus og Diet Dr. Pepper, bæði
með og án koffeins. Sveitin leggur einnig fram sérstakan lista af
víntegundum fyrir tónleikahald-

Ítarlegar kröfur um máltíðir
Sveitin, sem er á tónleikaferða-

➜ Nokkrir hlutir sem
sveitin biður um:
●
●
●

●

●
●
●
●
●

Pringles Light-snakk
Glútenlausar súkkulaðibitakökur
Nokkrar tegundir af Extra-tyggjói
og Ice Breakers-tyggjó með greipbragði
Patron Silver-tekíla, Absolutvodka, Jameson-viskí og The
Macallan-viskí
Sex lítil tekílaplastglös
Zevia Dr. Pepper
Fersk, handgerð salsasósa
Nokkrar tegundir af Beef-Jerky
og Turkey-Jerky
Goji-ber þakin dökku súkkulaði

ara. Sveitin nefnir átta tegundir af hvítvíni og níu tegundir af
rauðvíni.
Mikið umfang
Fregnir hafa borist af því að tveir
trukkar komi hingað til lands
með búnað sem nota á fyrir tónleikana. Trukkarnir koma hingað
til lands með Norrænu og munu
sjást á þjóðvegum landsins þegar
þeir keyra til Laugardalshallar
frá Seyðisfirði. Samkvæmt heimildum blaðsins verða þeir fullir af
hljóðfærum og aukaljósabúnaði
og viðbót við hljóðkerfið sem á að
skila sér í mikilli upplifun áhorfenda. Kings of Leon er ein þekktasta rokksveit heims og er hún
þekkt fyrir líflega sviðsframkomu.
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BAKÞANKAR
Atla Fannars
Bjarkasonar

Dæmisaga
um kúk
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ugmynd mín um helvíti inniheldur tvennt: Heitan ananas
og útikamra. Í helvíti er ananas á
öllum pitsum og fólk gengur örna
sinna í sameiginlegum útikömrum úr plasti. Langar raðir myndast fyrir utan þá og maður neyðist til að horfa í blóðhlaupin augu
þeirra sem skilja eftir sig lyktina.

HATUR mitt á útikömrum hefur
oft komið mér í vandræði. Eins
og á Hróarskeldu 2005. Á laugardeginum var ég nefnilega kominn
á ystu nöf. Maginn var orðinn
eins og viðkvæm vatnsblaðra
sem gæti sprungið við minnsta
viðnám. Við sátum nokkur fyrir
utan tjald að skipuleggja kvöldið, sólin skein og stemningin var
góð. Skyndilega fannst mér ég
vera búinn að missa vatnið á einhvern metafórískan hátt. Það sem
ég hafði ræktað innra með mér
síðustu daga var á leiðinni út með
hraði.
ÉG rauk af stað og ætlaði að
reyna að brjóta odd of oflæti
mínu og afgreiða málið inni á
kamri úr plasti. Einn laus. Ég
steig inn. Ég steig út. Enn á ný
hafði líkami minn hafnað þessari
tegund af sæluhúsi. Það var því
ekkert annað í boði en að hlaupa
út fyrir svæðið. Það gekk furðulega vel og innan skamms stóð ég
með klósettrúllu í einhvers konar
grænni laut. Ekki manneskja í
augsýn. Ég leysti niður um mig
og kláraði verkefnið sem hófst
fyrir allt of löngu.
ÞRENNT kom í ljós eftir að ég
hysjaði upp um mig stuttbuxurnar: Ég hafði ekki litið til vinstri.
Nokkrum metrum frá mér voru
kátir Hróarskeldufarar að rölta
á svæðið, brosandi og veifandi
gaurnum sem var að kúka í lautinni. Gott og vel. Ég veifaði á
móti með fölsku brosi. Og fyrir
aftan mig var hræðilegur kirkjugarður fólks sem hafði fengið
nákvæmlega sömu hugmynd og
ég. Óþarfi að útskýra það.

OG það sem var verst: Ég stóð
í brenninetlubeði. Lappir mínar
voru þaktar útbrotum. Fólkið
var ekki að veifa – heldur að
vara mig við.
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YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015
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